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Giriş
Eli ňiz dä ki Mu kad des Ki tap her bir adam üçin iň wa jyp kitapdyr! Bu ki tap ar ka ly 

adam zat öz Ýa ra dy jy sy Hu da ýy ta nap, Onuň biz üçin ni ýet län aja ýyp mak sa dy ny 
öw re ner we iman edip, ba ky ýa şaý şa eýe bo lar. Be ýik pa ty şa bo lan Da wut py gam ber 
Hu da ýyň Sö zi ba ra da öz mezmurlarynyň bi rin de: «Se niň sö züň – çy ra aýak la ry ma, 
ol – ýag ty lyk me niň ýo da ma» di ýip aýd ýar. Hu da ýyň Sö zi, dog ru dan-da, her bir 
yn sa nyň dur mu şy üçin çyradyr, ýö re ýän ýo lu ny ýag tyld ýan nur dur! Goý, Hu daý 
bu ki ta by oka ýan her bir yn sa na pä him-paý has be rip, Öz Sözüniň um ma syz baý-
ly gyny oňa ba gyş et sin!

Kitaplaryň atlary
Mu kad des Ki ta byň dü zü mi ne gir ýän kitaplaryň at la ry dür li-dür lü dir:

• Kitap ýa-da onuň esasy bölegi belli bir adam tarapyndan ýazylyp, şol adamyň 
ady bilen atlandyrylýar, mysal üçin, «Süleýmanyň pähimleri».

• Kitap haýsydyr bir adam barada ýazylyp, şol adamyň adyna laýyklykda 
atlandyrylýar, mysal üçin, «Rut».

• Kitap ysraýyl halkynyň taryhynyň haýsydyr bir döwrüni beýan edip, şol 
döwürdäki wakalara, ýagdaýlara laýyklykda atlandyrylýar, mysal üçin, «Ysrayyl 
serdarlary». Bular barada has giňişleýin maglumaty almak üçin, her kitabyň 
başynda berilýän giriş bölümine göz aýlaň.

Mukaddes Kitabyň düzümine girýän kitaplar şu toparlara bölünýär:
• Köne Äht

○ Töwrat (Gelip çykyş – Kanun taglymaty)
○ Ir döwürdäki pygamberler; bu kitaplar topary käwagt «Taryhy kitaplar» diýlip 

hem atlandyrylýar (Ýeşuwa – Patyşalar (Ikinji kitap))
○ Ýazgylar, şeýle topara Zebur we Süleýmanyň pähimleri ýaly kitaplar girýär. 

(Ýyl ýazgylary – Nagmalar nagmasy)
○ Beýleki pygamberler (Işaýa – Malaky)

• Täze Äht
○ Hoş habarlar. Muňa dört kitap degişli bolup, olar dürli adamlar tarapyndan 

ýazylandyr. Olar özleriniň şaýat bolan wakalaryny beýan edýärler.
○ «Resullaryň işleri» atly kitap Luka tarapyndan ýazylandyr. Ol bu kitapda Isa 

Mesihiň göge göterilenden soň bolan wakalary beýan edýär.
○ Hatlar. Bular Pawlus, Petrus we Ýohanna ýaly awtorlaryň mesihi ýygnaklara 

ýazan hatlarydyr.
○ «Ýohanna gelen aýanlyk» edebiýatyň aýratyn görnüşi bolup, onda Hudaýdan 

gelen görnüşler we aýanlyklar beýan edilýär.
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Ýo kar da ag za lan ki tap lar toplumlarynyň her bi ri özü ne mah sus bo lan žanr da 
ýa zy lan dyr. Şo nuň üçin-de oky jy ki ta by okan da, onuň žanr aýratynlygyny ha sa-
ba al ma ly dyr.

«Kö ne Äht» we «Tä ze Äht» ki tap la ry na goş ma ça söz ba şy lar be ril ýär. «Kö ne 
Äh tiň» dü zü mi ne py gam ber le riň ki tap la ry nyň hem girýändigine ga ra maz dan, 
oňa türk men oky jy la ry na giň den ta nyş bo lan «Töw rat» we «Ze bur» di ýen goş-
ma ça söz ba şy lar be ril di. «Tä ze Äht» ki ta by na «In jil» di ýen goş ma ça sözbaşy 
be ril se-de, onuň dü zü mi ne «Injilden» baş ga ki tap lar we iman ly lar ýyg nak la ry na 
ýa zy lan hat lar gir ýär.

Hudaýyň atlary
Kö ne Äht ki ta by türk men di li ne asyl nusgadan, ýag ny ýew reý di lin den ter ji me 

edil di. Bu ki ta byň ýew reý dilindäki asyl nusgasynda Hu da ýyň bir nä çe ady duş 
gel ýär. Onuň «Elohim» ady has köp ula ny lyp, ol türk men di li ne «Hu daý» di ýip 
ter ji me edil di. Onuň beý le ki ady Ýah we bo lup, ol hem «Hu daý» diý me gi aň lad ýar. 
Bu at türk men di li ne «Reb» di ýip ter ji me edil di. «Reb» sö zi Hu da ýyň äht bag la-
şan, Özü ni hal ky na aýan eden ýa-da yn san keş bin de peý da bo lan ýag daý la ry na 
de giş li wakalarda ula nyl dy. Hu da ýyň «El-Şaddaý» ady türk men di li ne «Gud ra-
ty güýç li» di ýip, «El-Elýon» bol sa «Be ýik Hu daý» di ýip ter ji me edil di. Hu da ýyň 
ki tap da seý rek duş gel ýän «Ado naý» ady «Taň ry» di ýip ter ji me edil di. Hereket 
ed ýän, be ýik iş le ri ama la aşyr ýan Hu da ýy suratlandyrmak üçin ýew reý di lin de 
utgaşdyrylyp ula ny lan «Ýah we Elohim» ady türk men di li ne «Hu da ýy myz Reb» 
di ýip ter ji me edil di.

Tä ze Äht ki ta by nyň asyl nus ga sy grek di lin de ýa zy lyp, on da Hu daý ba bat da 
«ku rios» di ýen söz ulan yl ýar. Ki ta byň ýaz ga ge çi ri len döw rün de bu söz «aga» 
ýa-da «ho ja ýyn, eýe» diý me gi aňladýardy. Kö ne Äh tiň grek dilindäki ter ji me sin-
de Hu da ýyň «Ýah we» we «Ado naý» at la ry hem «ku rios» di ýip ter ji me edi len dir. 
Şo nuň üçin-de, Tä ze Äht ki ta byn da adam lar Isa Me si he «ku rios» di ýip ýüz le nen-
le rin de, Ony Hu daý hök mün de ka bul eden dik le ri äş gär bol ýar. Şeý le ýag daý la r da 
«ku rios» sö zi türk men di li ne «Reb» di ýip ter ji me edil di. Mun dan baş ga-da, Isa 
Me sih ölüm den di re len den soň Oňa Kurios Isa Me sih di ýip ýüzlenilip, bu at türk-
men di li ne «Reb bi miz Isa Me sih» di ýip ter ji me edil di.

Mukaddes Ýazgylar we taryhy wakalar
Mu kad des Ýaz gy lar da be ýan edil ýän wa ka la ra do ly we dog ry dü şün mek 

üçin, ola ra şol dö wür de bo lup ge çen ta ry hy wa ka lar bi len umu my baglanyşykda 
garamalydyr. Aşakda Mu kad des Ýaz gy lar da be ýan edi len ta ry hy dö wür le riň we 
imperiýalaryň ady be ril ýär:
1. Ybraýym pygamberiň döwrüne çenli bolup geçen wakalar. Hudaý dünýäni 

ýaradýar. Ol Adam atany we How enäni ýaradyp, olary Erem bagynda ýerleşdirýär. 
Emma olar Hudaýyň emrini bozansoňlar, Eremden mahrum edilýärler. Olaryň 
nesli köpelip, ýer ýüzüne ýaýraýar, günä içinde ýaşap, öz durmuşlaryna gümra 
bolup, Ýaradany unudýar. Hudaýyň muňa juda gahary gelip, tutuş adamzady 
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ýok etmegi niýet edinýär. Ol Öz niýetini berjaý etmek üçin, ýer ýüzüne elhenç 
sil iberýär-de, Nuh pygamber bilen onuň maşgalasyndan başga tutuş adamzady 
ýok edýär. Hawa, Hudaý şol silde diňe Nuh pygamberi we onuň maşgalasyny 
halas edýär, sebäbi olar diri Hudaýa iman edip, Oňa sežde edýärdiler. Beýan 
edilýän wakalaryň şu tapgyry Nuhuň nesilleriniň Babyl minarasyny gurşy we 
tutuş adamzadyň nesil daragtynyň döreýşi bilen tamamlanýar.

2. Ybraýym pygamber baradaky wakalar. Hiç perzendi bolmadyk Ybraýym 
pygambere Hudaý bir ogul berjekdigini, ondan beýik bir millet ýaratjakdygyny 
wada berýär. Mundan başga-da, Hudaý pygambere onuň nesline «bal bilen süýt 
akýan» Kengan topragyny-da miras berjekdigini wada edýär. Ybraýym pygamber 
wada berlen ýurda göçüp, ol ýerde çadyrda bir çarwadar kimin ýaşaýar. Hudaý 
Ybraýymyň agtygy Ýakuba «Ysarýyl» diýip at berýär. Ysraýylyň on iki ogly 
bolup, olar tutuş halkyň nesilbaşylary bolýar. Ysraýylyň Ýusup atly söýgüli 
ogly doganlary tarapyndan Müsür gulçulygyna satylsa-da, Hudaý ony ýalňyz 
goýmaýar. Ýusup pygamber Hudaýyň kömegi bilen tutuş Müsür ýurdunda 
ikinji derejeli adam bolýar. Ol açlyk döwründe tutuş ýurdy we öz atasynyň 
maşgalasyny halas edýär. Onuň nesli Müsürde juda köpelýär, emma Ýusup 
pygamber aradan çykandan soň, olar Müsür ýurdunda gul bolýarlar.

3. Müsürden çykyş we wada edilen topragy eýelemek baradaky wakalar:
a. Musa Ysraýylyň neslini müsür gulçulygyndan azat edýär. Ysraýylyň ogullaryndan 

dörän tireler çölde Hudaýa eýerip, Ondan Mukaddes Kanuny kabul edýärler. 
Hudaý olara lewi tiresini ruhanyçylyga bellemegi we Özi üçin mukaddes çadyry 
ýasamagy buýurýar. Bu çadyr Hudaýa sežde etmek üçin niýetlenendi.

b. Ýeşuwa ysraýyllary Ybraýym pygambere wada berlen topraga – Kengana 
getirýär. Olar bu topragy şol ýerde ýaşap ýören tirelerden basyp alýarlar. 
Bu tireleriň aglaba bölegi Nuh pygamberiň Ham we Ýafes atly ogullarynyň 
nesilleridi. Ybraýym pygamber bolsa Nuh pygamberiň nowbahar ogly Samyň 
neslidi. Ysraýylyň duşmanlary bolan ammonlar we mowaplar bolsa Lutuň 
nesilleridi. Basylyp alnan ýurt on iki bölege bölünip, ysraýyl tireleriniň arasynda 
bije boýunça paýlanylýar. Ýusubyň iki oglundan iki tire emele gelýär, sebäbi 
Ysraýyl pygamber dünýäden ötmänkä olary öz ogullary hökmünde kabul edip, 
ak pata beripdi. Şonuň üçin-de, on iki bölege bölünen toprak Ysraýylyň on 
bir oglunyň nesilleriniň arasynda mülk hökmünde paýlanylýar. Ysraýylyň 
Lewi oglunyň nesilleri bolsa ruhanyçylyga bellenensoňlar, toprakdan hiç 
mülk almaýarlar, sebäbi Ysraýyl Hudaýy Rebbiň Özi olaryň mülküdi.

4. On iki tiräniň bir patyşalygy emele getirişi baradaky wakalar:
a. Şawul patyşa Ysraýylyň ilkinji patyşasy bolýar. Soňra Dawut pygamber 

Ysraýyla patyşa bolýar we on iki tiräni birleşdirip, bir milleti emele getirýär-
-de, öz çäklerini giňeldýär.

b. Süleýman pygamber Rebbe sežde etmek üçin dünýäde deňi-taýy bolmadyk 
ybadathanany gurýar.

5. Patyşalygyň bölünmegi baradaky wakalar. Süleýman pygamber aradan çykandan 
soň, onuň iki oglunyň arasynda uruş başlanýar. Ýurduň demirgazygyndaky 
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on tire Süleýmanyň ogullarynyň birini goldap, Ysraýyl patyşalygyny emele 
getirýär. Ýahuda we benýamin tireleri bolsa Süleýmanyň beýleki ogluny goldap, 
ýurduň günortasynda Ýahuda patyşalygyny emele getirýär. Ýahuda we Ysraýyl 
patyşalyklary pygamberleriň ýazgylarynda köp ýatlanylýar. Demirgazyk patyşalygy 
babyllylar tarapyndan basylyp alynýar, ilaty bolsa Babyla sürgün edilýär.

6. Sürgünlik döwri ybadathana weýran edilýär, günorta patyşalygy bolan Ýahudanyň 
abraýly we görnükli adamlary, maşgalalary babyllylar tarapyndan ýesir alynýar.

7. Dikeldiş döwri – Pars imperiýasy döränden soň ýahudylara öz watanyna, Ysraýyla 
dolanmak rugsat edilýär. Olar öz ýurduna dolanyp, şäheri we ybadathanany 
dikeldýärler.

8. Köne we Täze Ähtiň aralygyndaky döwür – Makedoniýa imperiýasy. Ortaýer 
deňzi makedoniýalylar tarapyndan basylyp alynýar. Makedonlar grek dilini 
ýaýradyp, bilim ulgamyny ösdürip ýaýbaňlandyrýarlar.

9. Isa Mesihiň durmuşy we hyzmaty. Şol döwürde ýahudylar Rim imperiýasyna 
garaşly bolup, onuň bellän patyşalarynyň golastynda ýaşaýardylar. Şeýle 
patyşalaryň biri-de Hirod bolup, ol Rim imperatoryna doly garaşly bolupdyr.

10. Ilkinji mesihiler ýygnagy. Isa Mesih göge göterilenden soň, Oňa iman edenleriň 
sany barha artýar. Güýçli yzarlanmalara, sögülmelere we ejirlere garamazdan, 
olaryň sany barha köpelýär. Mesihi ýygnaklar Orta Gündogardan Rim 
imperiýasynyň Aziýa welaýatyna (häzirki Türkiýe), hatda Ýewropa ýurtlaryna 
çenli ýaýraýar.

Mukaddes Ýazgylaryň žanrlary
Mu kad des Ýazgylaryň ter ji me sin de üç dür li žanr: kys sa (be ýan et me), goş gy (ýa 

ak goşgy) we goş gy žan ryn da ýa zy lan proza ula nyl dy. Goşgy žan ryn da ýa zy lan 
proza do ly kapyýa eýe bol ma sa-da, goş gy ýa ly okal ýar. Şo nuň üçin-de, şeý le žanr-
da ýa zy lan py gam ber lik ki tap la ry ter ji me edi len de, olar goş gy görnüşde rejelendi. 
Ýew reý şygryýetinde «parallelizm» usu ly giň den ulan yl ýar. Şeý le usul da ýa zy lan 
goş gu la ryň bi rin ji setirinde be ýan edil ýän pi kir ikin ji setirinde gaý ta la nyp, ma ny sy 
has giňişleýin dü şün di ril ýär.

Golýazmalar
Kö ne Äht ki ta by türk men di li ne ýew reý di lin de ýa zy lan Masoretik tekstlerinden 

ter ji me edil di. Bu Masoretik tekst Bibliýa Hebraýikanyň soň ky neşirinde çap edil di. 
Zerurlygyň dö rän ýag daý la ryn da şu neşiriň tekl ip eden alternatiw düşündirme-
le rin den hem ugur al nyp, ola ra de giş li çyk gyt lar be ril di. Tä ze Äht ki ta by grek 
dilindäki golyaz madan (Birleşen Mu kad des ki tap jemgyýeti, 4-nji neşiri) ter ji me 
edil di. Bu gör nüş dä ki aýat la ryň Tekstus Reseptus bi len ta pa wut ly bo lan ýag daý-
la ryn da ola ra hem de giş li çyk gyt lar be ril di.

Çykgytlar
Terjimede çykgytlaryň bir nä çe gör nüş le ri ula nyl dy. Ola ryň iň ýönekeýi oky ja 

düş nük siz ýa-da nä bel li bo lan sö ze dü şün di riş ber ýär. Şeý le söz ler ki ta byň ahy ryn da 
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be ril ýän Söz lük de hem ýerleşdirilendir. Çykgytlaryň ýe ne bir gör nü şi ter ji me edi-
len asyl nusgadaky aýat la ryň baş ga gör nü şi niň bar dy gy ny hem gör kez ýär. Şeý le 
aýat la ryň ara syn da ky ta pa wut jik me-jik görkezilmese-de, haý sy asyl nusgadan 
alnandygy mä lim edil ýär.

Ölçeg birlikleri
Mukaddes Ýazgylaryň terjimesinde ölçeg birliklerini aňlatmak üçin mysgal, 

gadak, batman ýaly gadymy köne türkmen ölçeg birikleri ulanyldy. Olaryň häzirki 
döwürdäki takmynan ölçegini görkezmek üçin degişli çykgytlar berildi. Şeýle-de, 
çykgytlarda köne ýewreý we grek ölçegleri ulanyldy. Siz bu ölçeg birliklerini 
kitabyň ahyrynda berilýän tablisada görüp bilersiňiz.

Salgylanma aýatlary
Tä ze Äh tiň ki tap la ryn da Kö ne Ähtden my sal ge ti ri len de, onuň haý sy ki tap dan 

alnandygyny gör kez mek üçin salgylanma aýatlary be ril ýär. Bu oky ja aýadyň ýa-da 
babyň asyl mazmunyny tapmagy ýeňilleşdirmek mak sa dy bi len edil di.

Mukaddes Ýazgylaryň stili
Mu kad des Ýazgylaryň stili öz bo luş ly dyr. Se bä bi onuň asyl nusgasynyň ýa zy lan 

döw rün dä ki dur muş ýag daý la ry nyň, däp-dessurlarynyň kä bir le ri türk men dur-
mu şy we me de ni ýe ti üçin nätanyşdyr. Şo ňa gö rä-de, terjimeçiler asyl nus ga nyň 
ma ny sy nyň türk men oky jy sy na düş nük li bol ma gy üçin bu işe örän se re sap ly 
çemeleşdiler. Olar asyl nus ga nyň ma ny sy nyň üýtgedilmegine ýa-da teswirlenmegine 
ýol ber mez lik üçin, ony söz me-söz ter ji me et mek den ýa-da di ňe ma ny sy ny ter ji me 
et mek den ga ça dur du lar. Öňde goý lan me se lä niň kyn bo lan dy gy na ga ra maz dan, 
ter ji me ada ty oky ja düş nük li bo lup, ma ny sy nyň aras sa, anyk we te bi gy bol ma-
gy üçin sa da dil de edil di. Ter ji me stiliniň dür li bol ma gy terjimeleriň hem dür li 
bol ýan dy gy ny aň lad ýar. Şo nuň üçin-de, haý sy dyr bir terjimäni baş ga ter ji me 
bi len de ňeş di rip, onuň nä dog ry edi len di gi ni aýt mak ýerliksizdir. Terjimeleriň 
bir meň zeş bo lup, adalgalaryň ýa-da jümleleriň baş ga ça, oky ja has düş nük li tär de 
berilmegi ahmaldyr. Mun dan baş ga-da, terjimeleriň hem me si bel li bir de re je de 
düşündirmelere eýedir. Terjimäniň do wa myn da duş ge len ikimanyly söz lem le riň 
ag la ba bö le gi niň düşündirilmeleri okyjynyň pa ýy na galdyryldy. Ýö ne ma ny sy 
örän çylşyrymly we aý dyň bol ma dyk aýat la ryň kä bir le ri sadalaşdyrylyp, oky ja 
düş nük li bo lar ýa ly ter ji me edil di. Şeý le aýat la ryň ter ji me sin de köp alym lar ta ra-
pyn dan bu ba bat da ka bul edi len düşündirişlerden ugur alyn dy. 

Mukaddes Kitap Terjime instituty
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Gelip çykyş
Giriş

Ge lip çy kyş Töw ra dyň il kin ji 
ki ta by dyr. Onuň ga dy my gol ýaz-
ma sy ýew reý çe ýa zy lan dyr. Ki ta byň 
ýew reý çe ady «ge lip çy kyş» ýa-da 
«baş da» diý me gi aň la dyp, ol ki ta byň 
il kin ji sö zü dir. Bu ki tap da dün ýä niň 
ýa ra dy ly şy, tu tuş adam za dyň, şol 
san da ys ra ýyl hal ky nyň ge lip çy ky şy 
be ýan edil ýär.

Ge lip çy ky şyň bi rin ji bö lü min de (1 – 
11-nji bap lar) Yb ra ýym py gam be riň 
döw rü ne çen li bo lup ge çen wa ka lar 
we şol dö wür de ýa şan adam lar ha-
kyn da gür rüň be ril ýär.

Hu da ýyň ýa ra dan zat la ry nyň äh li-
si aja ýyp dy. Em ma il kin ji yn san lar: 
Adam ata we How ene Reb bi diň le-
män, gü nä niň dün ýä ara laş ma gy na 
se bäp bol du lar. Adam la ryň ed ýän 
gü nä si git di gi sa ýy ar typ, Hu da ýyň 
sa byr kä se si pü re pür bo lan soň, Ol 
tu tuş adam za dy sil ar ka ly ýok et-
me gi ýü re gi ne düw di. Reb tu tuş 
adam zat dan di ňe Nuh py gam be ri 
we onuň maş ga la sy ny aman gal dyr-
mak is le di, se bä bi olar Reb be yba dat 
edip, dog ru çyl dy lar. Hu daý ola ra 
öz le ri ni, haý wan la ryň we guş la ryň 
her gör nü şin den bir jü bü ti ni ha las 
et mek üçin, uly gä mi ýa sa ma gy bu-
ýur dy. Gä mi taý ýar bo lan dan soň, 
he niz gör lüp-eşi dil me dik sil ge lip, 
ýer ýü zün dä ki äh li adam la ry, jan ly-

-jan dar la ry ýok et di.

Sil den soň Nuh py gam be riň nes li 
ýe ne-de ýer ýü zü ne ýaý ra dy. Ýö ne 
ola ryň kö pü si Reb be yba dat et mek-
le ri ni bes et di ler.

Ki ta byň ga lan bö le gin de (12 – 
50-nji bap lar) Yb ra ýym py gam ber 
we onuň maş ga la sy ba ra da ky ta ry-
hy wa ka lar be ýan edil ýär. Yb ra ýym 
py gam ber Reb be iman edip, örän 
dog ru çyl adam dy. Ol Hu da ýyň gör-
ke zen ýur du na – Ken gan ýur du na öz 
maş ga la sy bi len göç di. Hu daý on dan 
bir be ýik halk ýa rat jak dy gy ny, bu 
hal ka şol ýur dy mi ras ber jek di gi ni, 
onuň nes li ar ka ly tu tuş adam za dy 
ýal ka jak dy gy ny wa da edip, onuň 
bi len äht bag laş dy. Yb ra ýym hem 
özü niň hiç per zen di niň ýok du gy na 
ga ra maz dan, Hu da ýyň be ren bu wa-
da sy na ynan dy.

Ýyl lar geç ýär di, em ma Yb ra ýym 
py gam ber bi len Sa ra nyň he niz-de ça-
ga la ry ýok dy. Şon da Sa ra öz gyr na gy 
Ha ja ry Yb ra ýy ma aýal ly ga ber ýär. 
Şeý dip, hez re ti Ys ma ýyl dün ýä in ýär. 
Yb ra ýym bu wa da ber len ogul dyr 
öý düp, örän be gen ýär. Em ma Hu daý 
wa da ber len og luň Yb ra ýy myň öz 
aýa lyn dan, ýag ny Sa ra dan do gul-
jak dy gy ny ýe ne-de bir ge zek aýd ýar. 
Wagt ge çip, wa da edi len ogul, ýag ny 
hez re ti Ys hak dün ýä in ýär. Em ma 
Hu daý söý gü li og lu ňy gur ban lyk ber 
di ýip, Yb ra ýy myň ima ny ny sy nap 
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gör mek çi bol ýar. Yb ra ýym Hu da-
ýyň sö zün den çyk man, Ys ha gy Oňa 
gur ban lyk ber mek üçin han ja ry ýo-
ka ry gal dy ran pur sa dyn da, Ol onuň 
ima ny nyň nä de re je de güýç lü di gi ni 
gö rüp, gur ban lyk üçin bir goç ber ýär. 
Yb ra ýy myň şeý le ima ny Hu da ýyň 
na za ryn da dog ru lyk sa ýyl ýar. Hu daý 
Yb ra ýy ma be ren wa da sy ny ber jaý 
edip, onuň og ly Ys ma ýyl py gam-
ber den arap hal ky ny, og ly Ys hak 
py gam ber den bol sa ýew reý hal ky-
ny ýa rad ýar.

Bu la r dan baş ga-da, ki tap da Yb-
ra ýym py gam be riň og ly Ys hak we 
ag ty gy Ýa kup py gam ber le riň dur-
muş la ry jik me-jik be ýan edil ýär.

Ýo kar da ag za lyp ge çi len «äht» 
dü şün je si il kin ji ge zek Ge lip çy kyş 
ki ta byn da duş gel ýär. Ata-ba ba lar 
ber len äh te min net dar bo lan soň lar, 
Hu da ýa hö wes bi len yba dat ed ýär-
di ler, Oňa ýak ma gur ban lyk la ry ny 
ber ýär di ler. Ol Özü ni ola ra aýan eden 
Hu daý dyr. «Ýak ma gur ban ly gy» we 
şu lar ýa ly bir nä çe gur ban lyk adal ga-
la ry, haý wan lar ba bat da ky «ha ram» 

we «ha lal» di ýen dü şün je ler hem il ki 
Ge lip çy kyş da duş gel ýär.

Hu daý hez re ti Ys ma ýy la-da, hez re ti 
Ys ha ga-da bir nä çe ti re le riň ne sil ba şy-
la ry bol jak dyk la ry ny wa da ed ýär. Ol 
Yb ra ýym py gam be riň ag ty gy Ýa ku ba 
«Ys ra ýyl» (Ys ra ýyl py gam ber) di ýip 
at ber ýär. Ys ra ýy lyň kör pe og ly Ýu-
sup py gam ber do gan la ry ta ra pyn dan 
Mü sü re gul edi lip sa tyl ýar. Em ma 
Hu da ýyň be ren akyl dar ly gy we ba-
şar jaň ly gy ar ka ly Ýu sup Mü sü riň 
hä ki mi bol ýar. Ken gan ýur du na dü-
şen aç lyk ze rar ly Ýa ku byň do gan la ry 
Mü sü re ge lip, ol ýer de or naş ýar lar. 
Ýu sup öz ata-ba ba la ry nyň ýur dun-
da uzak da ýa şa ma ly bol ýan dy gy na 
ga ra maz dan, Hu da ýyň Öz hal ky na 
be ren wa da sy ny bir gün ber jaý et-
jek di gi ni bil ýär di.

«Me niň sa nag lym do lup bar
ýar, ýö ne Hu daý hök man si ziň 
da dy ňy za ýe ti şer. Hu daý si zi 
Mü sür den çy ka ryp, Yb ra ýy ma, 
Ys ha ga we Ýa ku ba wa da eden 
top ra gy na el ter».

50:24

Mazmuny
Dünýäniň we adamzadyň ýaradylyşy .............................................. 1:1–2:25
Günäniň we zorlugyň başy ...................................................................3:124
Adam atadan Nuh pygambere çenli bolan döwür ............................ 4:1–5:32
Nuh pygamber we sil ...................................................................... 6:1–10:32
Babyl minarasy ..................................................................................... 11:19
Samyň nesilleri ................................................................................. 11:1032
Ata-babalar: Ybraýym, Yshak, Ýakup ..........................................12:1–35:29
Ysawyň nesilleri ..................................................................................36:143
Ýusup we onuň doganlary ............................................................ 37:1–45:28
Ysraýyllar Müsürde ....................................................................... 46:1–50:26

 

 Gelip çykyş  
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a 1:26 Bü tin ýer ýü zün dä ki haý wan la ryň – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da bü tin ýer ýü zi 
di ýip duş gel ýär.

1‑nji bap

Hudaý dünýäni we 
adamzady ýaradýar

1 Baş da Hu daý gö gi we ýe ri ýa rat dy. 
2 Dün ýä şe kil siz boş luk dy, suw la ryň ýü zi 
tüm-ga raň ky lyk bi len ör tü len di. Su wuň 
ýü zün de Hu da ýyň Ru hy per waz ur ýar dy.

3  Hu daý: «Ýag ty lyk bol sun!» diý di. 
Ýag ty lyk peý da bol dy. 4  Hu daý ýag ty ly-
gyň go wu dy gy ny gö rüp, ony tüm lük den 
bö lüp aýyr dy. 5 Hu daý ýag ty ly gy gün diz, 
tüm lü gi bol sa gi je di ýip at lan dyr dy. Şeý-
dip, gi je ge çip, daň at dy. Bu il kin ji gün di.

6  Hu daý: «Suw la ryň ara ly gyn da güm-
mez bol sun we ol su wy suw dan bö lüp 
aýyr syn!» diý di. 7 Şeý dip, Hu daý güm-
mez ýa rat dy. Ol güm me ziň as tyn da ky 
su wy ýo kar syn da ky suw dan bö lüp 
aýyr dy. 8  Hu daý güm me zi as man di ýip 
at lan dyr dy. Şeý dip, gi je ge çip, daň at dy. 
Bu ikin ji gün di.

9 Hu daý: «As ma nyň as tyn da ky suw lar 
bir ýe re jem len sin we gu ry ýer eme le gel-
sin!» diý di. Bu şeý le-de bol dy. 10 Hu daý 
gu ry ýe ri ýer, bir ýe re jem le nen suw la ry 
bol sa de ňiz di ýip at lan dyr dy. Hu daý mu-
nuň go wu dy gy ny gör di. 11 Soň ra Hu daý: 
«Ýer de her dür li ösüm lik ler eme le gel-
sin. To hum ber ýän her dür li ösüm lik ler 
we to hu my mi we si niň için de bo lan her 
dür li mi we li agaç lar ös sün. Soň ra ola-
ryň to hum la ryn dan dür li ösüm lik ler we 
agaç lar gö ger sin» diý di. Bu şeý le-de bol-
dy. 12  Şeý dip, ýer to hum ber ýän her dür li 
ösüm lik le ri we to hu my mi we si niň için de 
bo lan her dür li mi we li agaç la ry ön dür di. 
Hu daý mu nuň go wu dy gy ny gör di. 13 Şeý-
dip, gi je ge çip, daň at dy. Bu üçün ji gün di.

14  Hu daý: «Gün di zi gi je den aýyr mak 
üçin as man da şam çy rag lar bol sun. Goý, 
olar baý ram çy lyk la ry, gün le ri we ýyl-
la ry gör kez sin. 15 Şam çy rag lar as ma nyň 
güm me zin de bo lup, ýer ýü zü ne ýag ty 
saç syn lar!» diý di. Bu şeý le-de bol dy. 
16  Şeý dip, Hu daý iki sa ny be ýik şam-
çy ra gy – gün di zi do lan dyr mak üçin uly 
şam çy ra gy, gi jä ni do lan dyr mak üçin ki çi 
şam çy ra gy hem-de ýyl dyz la ry dö ret-
di. 17‑18  Ýe riň ýü zü ne ýag ty lyk ber mek, 
gün diz bi len gi jä ni do lan dyr mak we 
ýag ty ly gy ga raň ky lyk dan ta pa wut lan-
dyr mak üçin, Hu daý ola ry as man da 
ýer leş dir di. Ol mu nuň go wu dy gy ny gör-
di. 19 Şeý dip, gi je ge çip, daň at dy. Bu 
dör dün ji gün di.

20  Hu daý: «Goý, suw jan ly-jan dar-
la r dan do lup-daş syn we guş lar hem 
as ma nyň güm me zin de uç sun lar» diý di. 
21 Şeý dip, Hu daý äpet de ňiz až dar la ry ny, 
suw da ýüz ýän dür li suw jan dar la ry ny 
we dür li guş-gum ru la ry ýa rat dy. Ol 
mu nuň go wu dy gy ny gör di. 22  Hu daý: 
«De ňiz jan dar la ry ör ňäň, kö pe liň, de-
ňiz le ri dol du ryň, ýer ýü zün dä ki guş lar 
kö pe liň» di ýip, ola ra pa ta ber di. 23 Şeý dip, 
gi je ge çip, daň at dy. Bu bä şin ji gün di.

24  Hu daý: «Ýer öz gör nüş le ri ne gö rä 
jan dar la ry: mal la ry, süý re ni ji le ri hem-de 
haý wan la ry ön dür sin» diý di. Bu şeý le-de 
bol dy. 25 Hu daý ýer ýü zün de dür li haý-
wan la ry, mal la ry hem-de süý re ni ji le ri 
dö ret di. Ol mu nuň go wu dy gy ny gör di.

26  On soň Hu daý: «In di Öz keş bi miz-
de, Özü mi ze meň zeş yn sa ny ýa ra da lyň. 
Goý, olar ba lyk la ryň, guş la ryň, mal la-
ryň, bü tin ýer ýü zün dä ki haý wan la ryň a 
we äh li süý re ni ji le riň üs tün den hö küm 
sür sün ler!» diý di.

 Gelip çykyş 1  
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a 2:7 Adam – ýew reý çe top rak we adam söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 2:8 Erem – bu söz he zil lik diý me gi aň lad ýar.

 27 Şeýdip, Hudaý Öz keşbinde 
ynsany ýaratdy,

hawa, Hudaý ony Öz keşbinde 
ýaratdy,

olary erkek we aýal edip 
ýaratdy.

28  Hu daý er ke ge we aýa la: «Ör ňäp, 
kö pe lip, ýer ýü zü ni dol du ryň we oňa 
eýe çi lik ediň; ba lyk la ryň, guş la ryň we 
ýer ýü zün de he re ket ed ýän bü tin jan-
dar la ryň üs tün den hö küm sü rüň» di ýip 
pa ta ber di. 29 Hu daý ola ra: «In di Men si ze 
ýer ýü zün de to hum ber ýän ösüm lik le ri 
we to hu my mi we si niň için de bo lan mi-
we li agaç la ry ber ýä rin, olar si ze iý mit 
bo lar. 30 Ýer dä ki haý wan la ryň, gök dä ki 
guş la ryň hem me si ne we bur nun da di-
ri lik ne pe si bo lan ýer ýü zün de he re ket 
ed ýän bü tin jan dar la ra äh li gök ot la ry 
iý mit üçin ber ýä rin» diý di. Bu şeý le-de 
bol dy. 31 Hu daý Öz ýa ra dan zat la ry nyň 
ju da go wu dy gy ny gör di. Şeý dip, gi je 
ge çip, daň at dy. Bu al tyn jy gün di.

2‑nji bap
1 Şeý dip, tu tuş älem-ja ha nyň we on da-

ky äh li zat la ryň ýa ra dy ly şy ta mam lan dy. 
2  Hu daý ýe din ji gün de äh li işi ni ta mam-
lap, şol gün dynç al dy. 3 Hu daý ýe din ji 
gü ni aý ra tyn gün hök mün de ýal ka dy, 
se bä bi Ol şol gün äh li ýa ra dyş iş le ri ni 
ta mam lap, dynç al dy.

Adam ata bilen How ene Erem  
bagynda

4  Hu da ýy myz Reb gö gi we ýe ri ýa ra-
dan da bo lup ge çen wa ka lar şu lar dyr:

Hu da ýy myz Reb ýe ri we gö gi ýa ra-
dan da, 5‑6  ýer ýü zün de he niz gy rym sy 
agaç ýok dy, gök ot hem bit män di, çün ki 

Hu da ýy myz Reb ýe re ýa gyş ýag dyr-
man dy we ýe ri be jer mek üçin en tek hiç 
ki mi ýa rat man dy, em ma ýe riň as tyn dan 
çy kan suw tu tuş top ra gy su wa rar dy. 
7 Hu da ýy myz Reb top rak dan adam a 
ýa ra dyp, onuň bur nu na di ri lik ne pe si ni 
üf e di. Şeý dip, adam jan ly bar lyk bol dy.

8  Hu da ýy myz Reb gün do gar da ýer le-
şen Erem de b bag otur dyp, ada my şol 
ýer de ýer leş dir di. 9 Hu da ýy myz Reb ol 
ýer de süý ji, dür li-dür li owa dan mi we li 
agaç la ry gö gert di. Ba gyň or ta ra syn da 
iki sa ny da ragt: ýa şa ýyş da rag ty hem-de 
ýag şy ny-ýa ma ny saý ga ryş da rag ty bar dy.

10 Erem ba gy ny su war ýan der ýa Ere-
miň için den akyp ge çip, ba gyň gu ta ran 
ýe rin de dört der ýa bö lün ýär. 11‑12  Bi rin ji 
der ýa nyň ady Pi şon dyr; ol der ýa al ty-
na baý bo lan bü tin Ha wy la ýur du nyň 
için den akyp geç ýär. Ol ýer de sap al tyn, 
bdo lah hem-de ha kyk di ýen gym mat ba ha 
daş lar bar. 13 Ikin ji der ýa nyň ady Gi hon-
dyr. Ol tu tuş Kuş ýur du nyň için den akyp 
geç ýär. 14  Üçün ji der ýa nyň ady Tigr dir. 
Ol Aşu ryň gün do ga ryn dan akyp geç ýär. 
Dör dün ji bol sa Ýew frat der ýa sy dyr.

15  Erem ba gy ny iş läp be je re ri we oňa 
gö zeg çi lik ede ri ýa ly, Hu da ýy myz 
Reb ada my ol bag da ýer leş dir di. 16  Hu
da ýy myz Reb ada ma şeý le emr et di: 
«Sen bag da ky is län agaç la ryň mi we-
sin den ar ka ýyn iýip bi ler siň. 17 Ýö ne 
ýag şy ny-ýa ma ny saý ga ryş da rag ty nyň 
mi we sin den iý me gin, çün ki şon dan iýen 
gü nüň sen hök man öler siň».

18  Hu da ýy myz Reb: «Ada ma ýe ke lik 
ýag şy däl, oňa özü ne la ýyk kö mek çi 
ýa ra da ýyn» diý di.

19 Hu da ýy myz Reb äh li haý wan la ry, 
guş la ry top rak dan dö ret di we ada myň 

 Gelip çykyş 1 ,  2  
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a 2:23 Ýew reý çe aýal  we er kek söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

ola ry at lan dy ry şy ny gör mek üçin, ola ry 
onuň ýa ny na ge tir di. Adam äh li jan ly-

-jan dar la ra nä me at be ren bol sa, şol-da 
ola ryň ady bol dy. 20  Şun luk da, adam 
äh li mal la ra, guş la ra, äh li haý wan la ra 
at ber di. Ýö ne ada myň özü ne la ýyk 
kö mek çi ta pyl ma dy.

21 Hu da ýy myz Reb ada my agyr uka 
gi der di; adam uku da ka, Reb onuň bir 
ga pyr ga sy ny alyp, bo şap ga lan ýe ri ni et 
bi len ört di. 22  Hu da ýy myz Reb ada myň 
be de nin den alan şol ga pyr ga syn dan 
aýal ýa rat dy we ony ada myň ýa ny na 
ge tir di. 23 Adam ony gö rüp: «Ine, sü ýe gi 
öz sü ýe gim den, te ni öz te nim den dir; ol 
aýal bo lar, çün ki ol er kek den a al nan
dyr» diý di. 24  Şol se bäp den hem er kek 
ata-ene si ni taş lap, aýa ly bi len bi rig ýär 
we ola ryň iki si bir ten bol ýar.

25 Adam-da, onuň aýa ly-da ýa la ňaç dy-
lar, olar he niz utan ma ny bil me ýär di ler.

3‑nji bap

Adam ata bilen How ene Rebbiň 
tabşyrygyny bozýarlar

1 Hu da ýy myz Reb ta ra pyn dan ýa ra dy-
lan haý wan la ry nyň ara syn da iň me ki ri 
ýy lan dy. Ýy lan aýal dan: «Dog ru da nam, 
Hu daý si ze bag da ky agaç la ryň hiç bi rin-
den iý mäň diý di mi?» di ýip so ra dy. 2  Aýal 
ýy la na şeý le jo gap ber di: «Bag da ky 
agaç la ryň mi we le rin den iý mä ge bi ziň 
yg ty ýa ry myz bar. 3 Ýö ne Hu daý: „Siz 
ba gyň or ta syn da ky aga jyň mi we sin den 
iý me lem däl si ňiz, oňa deg me lem däl si-
ňiz, ýog sam öler si ňiz“ diý di». 4  Ýy lan 
aýa la şeý le diý di: «Ýok, ýok! Öl mer si ňiz. 
5 Şol aga jyň mi we sin den da dan gü nü ňiz, 
Hu daý si ziň gö zü ňi ziň açyl jak dy gy ny 
we edil Hu daý ki min bol jak dy gy ňy zy 

hem-de ýag şy ny-ýa ma ny saý gar jak-
dy gy ňy zy bil ýär». 6  Aýal bu aga jyň 
mi we si niň iý mit üçin go wu dy gy ny, gö ze 
ýa kym ly dy gy ny we onuň akyl-paý has 
ber ýän di gi ni gö rüp, on dan alyp iý di. 
Ýa nyn da ky adam sy na-da ber di, ol hem 
iý di. 7 Ola ryň göz le ri açyl dy we öz le-
ri niň ýa la ňaç dyk la ry ny bil di ler. Olar 
in jir aga jy nyň ýap rak la ry ny bi ri-bi ri ne 
bir leş di rip, öz le ri ne ört gi edin di ler.

8  Sal kyn ara la şan da, adam aýa ly bi-
len bag da gez me läp ýö ren Hu da ýy myz 
Reb biň se si ni eşi dip, bag da ky agaç la ryň 
ara syn da Onuň hu zu ryn dan giz len di ler. 
9 Hu da ýy myz Reb ada my ça gy ryp: «Sen 
ni re de?» diý di. 10  Adam: «Men bag da, 
Se niň se si ňi eşi dip, gor kup giz len dim, 
çün ki men ýa la ňaç dym» diý di. 11 Be ýik 
Hu daý on dan: «Ýa la ňaç dy gy ňy sa ňa 
kim aýt dy? Iý me di ýip ga da gan eden 
aga jy myň mi we sin den iý diň mi?» di ýip 
so ra dy. 12  Adam: «Mi wä ni Se niň ma ňa 
be ren aýa lyň alyp ber di. Men hem iý-
dim» diý di. 13 Hu da ýy myz Reb aýal dan: 
«Bu nä me et di giň bol dy?!» di ýip so ra dy. 
Aýal: «Ýy lan ma ňa al dap iý dir di» diý di.

14  Hu da ýy myz Reb ýy la na:
«Şeýle edeniň üçin,

ähli mallaryň we haýwanlaryň
iň nälet siňeni sen bolarsyň.

Garnyňyň üstünde süýrenip 
gezersiň sen,

ömürboýy toprakdan 
iýmitlenersiň sen.

 15 Seniň bilen aýalyň,
seniň tohumyň bilen aýalyň 

tohumynyň arasyna,
duşmançylyk salaryn Men.

Ol seniň kelläňi owradar,
sen bolsa onuň dabanyndan 

çakarsyň» diýdi.

 Gelip çykyş 2 ,  3  
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a 3:16 Sen äriňe meýilli bolarsyň – ýa-da Äriňiň üstünden höküm süresiň geler.
b 3:20 How – bu söz ýa şa ýyş diý me gi aň lad ýar.
ç 3:24 Ke rup – pe riş de le riň bir gör nü şi. Söz lü ge se ret.
d 4:1 Ka byl… dün ýä in der dim – ýew reý çe Ka byl we dün ýä in der dim di ýen söz le riň aý-
dy ly şy meň zeş dir.
e 4:8 Ýör, çet rä ge çy ka ly – bu söz ler kä bir gol ýaz ma lar da ýok.

16  Be ýik Hu daý aýa la şeý le diý di:
«Göwrelilik döwrüňdäki 

hasratyňy has artdyraryn,
agyr burgy bilen dograrsyň 

çagalaryňy sen,
sen äriňe meýilli bolarsyň a,

emma ol höküm sürer seniň 
üstüňden».

17 Ada ma bol sa Be ýik Hu daý şeý le diý di:
«Sen aýalyňyň gepine gitdiň,

„Iýme“ diýip, gadagan eden 
agajymyň miwesinden iýdiň.

Seniň eden işiň sebäpli, Men 
topragy näletländirin.

Sen toprakdan ömürboýy 
muşakgatlyk bilen 
iýmitlenersiň.

 18 Toprak saňa akbaş-ýandak 
öndürip berer.

Sen meýdan otlaryny iýersiň.
 19 Sen ýerden alnansyň we ýere 

dolanýançaň,
nany maňlaý deriňi döküp 

iýersiň.
Çünki topraksyň sen we ýene-de 

topraga öwrülersiň».
20 Adam aýa ly na How b di ýip at dak dy, 
se bä bi How äh li ýa şa ýan la ryň ene si 
bol dy. 21 Hu da ýy myz Reb adam bi len 
onuň aýa ly na de ri den eşik ler edip, ola ry 
ge ýin dir di.

22  Hu da ýy myz Reb: «Ine, adam ýag-
şy ny-ýa ma ny saý ga ryp, Bi ziň Bi ri miz 
ki min bol dy. Olar in di ýa şa ýyş da rag ty-
na el uza dyp, onuň mi we sin de nem iýip, 
ebe di ýa şaý ma syn lar» diý di. 23 Şo ňa gö rä 

öz al nan top ra gy ny iş läp be je re ri ýa ly, 
Hu da ýy myz Reb ada my Erem ba gyn dan 
çy kar dy. 24  Ol ada my bag dan kow dy; 
soň ra Ol ýa şa ýyş da rag ty na bar ýan ýo-
ly go ra mak üçin, ba gyň gün do ga ryn da 
ke rup lar ç hem-de aý la nyp du ran ýa lyn ly 
gy ly jy goý dy.

4‑nji bap

Kabyl bilen Habyl. Ilkinji ganhorlyk
1 Adam aýa ly Ho wa ýa naş dy. How 

ha my la bo lup, Ka by ly do gur dy. How: 
«Reb biň kö me gi bi len men bir ogul 
dün ýä in der dim d» diý di. 2  Soň ra ol 
Ka by lyň do ga ny Ha by ly do gur dy. Ha-
byl go ýun ço pa ny, Ka byl bol sa daý han 
bo lup ýe tiş di. 3 Bir nä çe wagt dan soň 
Ka byl top ra gyň mi we sin den Reb be sa-
da ka ge tir di. 4  Ha byl hem öz sü rü si niň 
il kin ji dog lan la ry nyň se miz le rin den 
Reb be sa da ka ge tir di. Reb Ha by ly we 
onuň sa da ka sy ny ka bul et di. 5  Em ma 
Reb Ka by ly we onuň sa da ka sy ny ka bul 
et me di. Ka by lyň mu ňa ga ty ga ha ry ge-
lip, ýü zü ni sal la dy. 6  Reb Ka by la şeý le 
diý di: «Nä me üçin ga har lan ýaň? Nä me 
ýü zü ňi sal la ýar syň? 7 Eger sen dog ry iş 
et seň, ka bul edil mez miň nä me? Eger sen 
nä dog ry iş et seň, gü nä bo sa ga da peý-
läp ýa tan dyr; gü nä niň se niň üs tüň den 
hö küm sü re si ge ler. Ýö ne sen gü nä niň 
üs tün den aga lyk et me li siň!»

8 Ka byl öz do ga ny Ha by la: «Ýör, çet rä ge 
çy ka ly» e diý di. Meý dan da Ka byl Ha by la 
to pu lyp, ony öl dür di. 9 Reb Ka byl dan: 
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a 4:16 Not – bu söz ser gez dan diý me gi aň lad ýar.
b 4:25 Ýew reý çe Şis we ber di söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

«Do ga nyň Ha byl ni re de?» di ýip so ra dy. 
Ol: «Ha ba rym ýok, men nä me do ga ny myň 
sak çy sy my?» diý di. 10 Reb Ka by la şeý le 
diý di: «Sen nä me ler et diň?! Do ga ny ňyň 
ga ny top rak dan Ma ňa per ýat ed ýär. 11 In
di sen nä let len diň we do ga ny ňyň se niň 
eliň bi len dö kü len ga ny ny özü ne siň di ren 
top rak dan mah rum bol duň. 12 Sen nä çe 
jan çek seň-de, ýer sa ňa ha syl ber mez, sen 
ýer ýü zün de gaç gak hem ser gez dan bo-
lar syň». 13 Ka byl Reb be: «Je zam çe ker den 
agyr. 14 Ine, bu gün Sen me ni mes top rak ly 
ýer den kow duň. Men Se niň hu zu ryň dan 
giz le nip, ýer ýü zün de gaç gak we ser gez-
dan bo la ryn. Ma ňa du şan, me ni öl dü rer» 
diý di. 15 Em ma Reb oňa: «Ýok! Ka by ly öl-
dü ren adam dan ýe di ge zek öç al nar» diý di. 
Reb Ka by la du şa nyň ony öl dür me zi ýa ly, 
oňa bel lik goý dy. 16 Soň ra Ka byl Reb biň 
hu zu ryn dan gi dip, Ere miň gün do ga ryn-
da ky Not a ýur dun da mes gen tut dy.

17 Ka byl aýa ly na ýa naş dy. Onuň aýa ly 
ha my la bo lup, Ha no gy do gur dy. Ka-
byl ga la bi na edip, oňa og ly Ha no gyň 
ady ny dak dy. 18  Ha nok dan Irat, Irat dan 
Me hu ýa ýyl, Me hu ýa ýyl dan Me tu şa ýel, 
Me tu şa ýel den Le mek do gul dy. 19 Le
mek iki aýal al dy: ola ryň bi ri niň ady 
Ada, beý le ki si niň ki bol sa Sil la dy. 20 Ada 
Ýa ba ly do gur dy. Ýa bal ça dyr da ýa şa ýan 
mal dar la ryň ata sy dy. 21 Onuň do ga ny-
nyň ady Ýu bal dy. Ýu bal li ra we tüý dük 
çal ýan la ryň ata sy dy. 22  Sil la Tu balKa
by ly do gur dy. Tu bal-Ka byl bü rünç den 
we de mir den dür li gu ral la ry ýa sa ýar dy. 
Onuň Na ga ma at ly aýal do ga ny bar dy.

23 Le mek aýal la ry na şeý le diý di:
«Eý, Ada we Silla,

maňa gulak asyň!
Aýallarym, sözümi diňläň!

Meni ýaralan adamy öldürerin,
meni uran juwan ýigidi 

öldürerin.
 24 Kabyl üçin ýedi gezek öç alynsa,

Lemek üçin ýetmiş ýedi gezek 
öç alnar».

25 Adam ýe ne aýa ly na ýa naş dy. How 
bir ogul do gur dy. Ol: «Ka by lyň elin den 
ölen Ha by lyň de re gi ne Reb ma ňa baş ga 
bir ogul ber di» di ýip, onuň ady na Şis b 
dak dy. 26  Şis den hem bir ogul do gul dy; 
ol onuň ady na Enoş dak dy. Şol wagt-
dan baş lap adam lar Reb be yba dat edip 
baş la dy lar.

5‑nji bap

Adam atanyň nesilleri
1 Ada myň ne sil le ri ba ra da ky ta ry hy 

ýaz gy lar şeý le dir. Hu daý yn sa ny ýa ra-
dan da, ony Öz keş bin de ýa rat dy. 2  Hu daý 
ola ry er kek we aýal edip ýa rat dy; on soň 
ola ra pa ta be rip, ola ry «yn san» di ýip 
at lan dyr dy. 3 Adam ýüz otuz ýa şyn da ka, 
on dan öz keş bin de, özü ne meň zeş bir 
ogul dün ýä in di. Ol og lu nyň ady na Şis 
dak dy. 4  Şis dog lan dan soň, Adam se kiz 
ýüz ýyl ýa şa dy we on dan en çe me ogul-

-gyz dün ýä in di. 5  Şeý dip, Adam je mi 
do kuz ýüz otuz ýyl ýa şap dün ýä den öt di.

6  Şis ýüz bäş ýa şyn da ka, on dan Enoş 
do gul dy. 7 Enoş dog lan dan soň, Şis se kiz 
ýüz ýe di ýyl ýa şa dy we on dan en çe me 
ogul-gyz dün ýä in di. 8  Şeý dip, Şis je mi 
do kuz ýüz on iki ýyl ýa şap dün ýä den 
öt di. 9 Enoş tog san ýa şyn da ka, on dan 
Keý nan do gul dy. 10 Keý nan dog lan dan 
soň, Enoş se kiz ýüz on bäş ýyl ýa şa dy 
we on dan en çe me ogul-gyz dün ýä in di. 
11 Şeý dip, Enoş je mi do kuz ýüz bäş ýyl 
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a 5:29 Ýew reý çe Nuh we te sel li söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 6:2 Yla hy bar lyk lar – söz me-söz ter ji me si: Hu daý ogul la ry.
ç 6:4 Ne fil ler – haý bat ly we güýç li adam lar. Söz lü ge se ret.

ýa şap dün ýä den öt di. 12  Keý nan ýet miş 
ýa şyn da ka, on dan Mahalalel do gul dy. 
13 Ma ha la lel dog lan dan soň, Keý nan se kiz 
ýüz kyrk ýyl ýa şa dy we on dan en çe me 
ogul-gyz dün ýä in di. 14  Şeý dip, Keý nan 
je mi do kuz ýüz on ýyl ýa şap dün ýä den 
öt di. 15 Ma ha la lel alt myş bäş ýa şyn da ka, 
on dan Ýe ret do gul dy. 16  Ýe ret dog lan dan 
soň, Ma ha la lel se kiz ýüz otuz ýyl ýa şa dy 
we on dan en çe me ogul-gyz dün ýä in di. 
17 Şeý dip, Ma ha la lel je mi se kiz ýüz tog-
san bäş ýyl ýa şap dün ýä den öt di. 18  Ýe ret 
ýüz alt myş iki ýa şyn da ka, on dan Ha nok 
do gul dy. 19 Ha nok dog lan dan soň, Ýe ret 
se kiz ýüz ýyl ýa şa dy we on dan en çe me 
ogul-gyz dün ýä in di. 20 Şeý dip, Ýe ret je mi 
do kuz ýüz alt myş iki ýyl ýa şap dün ýä-
den öt di. 21 Ha nok alt myş bäş ýa şyn da ka, 
on dan Me tu şe la do gul dy. 22  Me tu şe la 
dog lan dan soň, Ha nok ýe ne üç ýüz ýyl 
ýa şa dy we Hu da ýyň hu zu ryn da gez di. 
On dan en çe me ogul-gyz dün ýä in di. 
23 Şeý dip, Ha no gyň ýa şan gün le ri üç ýüz 
alt myş bäş ýyl bol dy. 24  Ha nok Hu da ýyň 
hu zu ryn da gez di; soň ra ol bir den kä ga-
ýyp bol dy, se bä bi Hu daý ony Öz ýa ny na 
alyp dy. 25 Me tu şe la ýüz seg sen ýe di ýa-
şyn da ka, on dan Le mek do gul dy.

26  Le mek dog lan dan soň, Me tu şe la ýe-
di ýüz seg sen iki ýyl ýa şa dy we on dan 
en çe me ogul-gyz dün ýä in di. 27 Şeý dip, 
Me tu şe la je mi do kuz ýüz alt myş do kuz 
ýyl ýa şap dün ýä den öt di. 28  Le mek ýüz 
seg sen iki ýa şyn da ka, on dan bir ogul 
dün ýä in di. 29 Le mek: «Reb biň top ra gy 
nä let län di gi se bäp li, biz agyr zäh met 
çek me li bol ýa rys. Bu ça ga bi ziň eli mi ze 
agyr zäh met çek mek den te sel li be rer» 
di ýip, onuň ady na Nuh a dak dy. 30 Nuh 

dog lan dan soň, Le mek bäş ýüz tog san 
bäş ýyl ýa şa dy we on dan en çe me ogul-

-gyz dün ýä in di. 31 Şeý dip, Le mek je mi 
ýe di ýüz ýet miş ýe di ýyl ýa şap dün ýä den 
öt di. 32  Nuh bäş ýüz ýa şyn da ka, on dan 
Sam, Ham we Ýa fes dün ýä in di.

6‑njy bap

Adamzadyň betpälligi
1 Bü tin dün ýä de adam lar kö pe lip baş-

lap, olar dan en çe me gyz lar dün ýä in di. 
2  Yla hy bar lyk lar b bu yn san gyz la ry nyň 
owa dan ly gy ny gö rüp, olar dan öz ha lan-
la ry ny aýal ly ga al dy lar. 3 Şol se bäp li Reb: 
«Men adam za dy ebe di lik ýa şat ma ryn, 
çün ki olar ten dir; onuň öm ri ýüz ýig ri mi 
ýyl bo lar» diý di. 4  Şol za man da hat da 
on dan gij räk ki dö wür ler de-de, dün ýä de 
ne fil ler ç bar dy. Olar yla hy bar lyk lar bi len 
yn san gyz la ry nyň ne sil le ri di. Ne fil ler 
ga dym eý ýam dan bä ri bel li, at-ab raý ly 
gah ry man lar dy.

5  Reb bü tin dün ýä dä ki adam za dyň 
bet päl li gi niň ju da çök der di gi ni, ola ryň 
kal byn da ky oý-pi kir le ri niň we ni ýet le-
ri niň he mi şe pis lik den do lu dy gy ny gör di. 
6  Ol adam za dy ýa ra dan dy gy na ökün di 
we ýü rek den gy nan dy. 7 Reb «Öz ýa ra-
dan yn san la ry my haý wan lar, süý re ni ji ler 
we guş lar bi len bir lik de ýer ýü zün den 
sü pü rip taş la ryn. Çün ki Men ola ry ýa-
ra dan dy gy ma ökün ýä rin» diý di. 8  Ýö ne 
Nuh Reb biň na za ryn da mer he met tap dy.

Nuh
9  Nu huň maş ga la sy nyň kys sa sy 

şeý le dir. Nuh öz dö wür deş le ri niň ara-
syn da dog ru çyl hem tak wa adam dy. Ol 
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a 6:16 Üçek – ýa-da pen ji re.

Hu da ýyň hu zu ryn da gez di. 10  Nu huň 
Sam, Ham, Ýa fes at ly üç og ly bar dy.

11 Hu da ýyň na za ryn da ýer ýü zi az-
gyn çy lyk dan we zu lum dan do lu dy. 
12 Hu daý ýer ýü zün dä ki äh li jan ly-jan dar-
la ryň az gyn çy ly ga ýüz uran dy gy ny gör di. 
13 Hu daý Nu ha şeý le diý di: «Men bü tin 
jan ly-jan dar la ryň so ňu na çyk jak, çün ki 
olar ze rar ly ýer ýü zi zu lum dan dol dy. 
Men ola ry ýer bi len bi le ýok et jek. 14 Özü-
ňe ser wi aga jyn dan bir gä mi ýa sa; on da 
otag lar ýa sap, gä mä için den hem da şyn-
dan şep bik çal. 15 Gä mi ni şeý le ýa sa ma ly: 
onuň uzyn ly gy üç ýüz, giň li gi el li we be-
ýik li gi otuz tir sek bol sun. 16 Oňa üçek-de a 
ýa sa, üçe giň bo ýy bir tir sek bol sun; gä mi-
niň ga py sy ny gap dal dan aç. Gä mi ni aşa ky, 
or ta ky we üst ki gat lar dan yba rat edip ýa sa. 
17 Ine, Men bol sa ýer ýü zü ne sil gön de rip, 
gök le riň as tyn da ky bur nun da di ri lik ne-
pe si bo lan jan ly-jan dar la ryň äh li si ni ýok 
et jek di rin; ýer ýü zün dä ki zat la ryň ba ry sy 
öler. 18 Em ma Men se niň bi len äht bag la şa-
ryn. Sen ogul la ryň, aýa lyň hem ge lin le riň 
bi len gä mä mü ner siň. 19 Di ri gal mak la ry 
üçin, bir er kek, bir ur ka çy edip, jan dar la-
ryň-da her gör nü şin den bir jü bü ti ni gä mä 
alyp mün. 20 Di ri gal mak üçin guş la ryň, 
mal la ryň we süý re ni ji le riň her si öz ta ýy 
bi len jü büt-jü büt bo lup, se niň bi len gä mä 
mü ner ler. 21 Şeý le hem sen özü ňe hem äh li 
haý wan la ra iý mit bo lar ýa ly öz ýa nyň bi-
len dür li-dü men azyk-ow kat alyp mün». 
22 Nuh Hu da ýyň buý ran zat la ry nyň hem-
me si ni ýe ri ne ýe tir di.

7‑nji bap

Nuh gämä münýär
1 Reb Nu ha şeý le diý di: «Äh li maş ga-

laň bi len gä mä mün, çün ki Men se niň 

dö wür deş le ri ňiň için den di ňe se niň 
dog ru çyl adam dy gy ňy gör düm. 2‑3 Haý
wan la ryň to hum la ry ny ýer ýü zün de di ri 
sak la mak üçin, ola ryň ha lal gör nüş le ri-
niň er ke gin den we ur ka çy syn dan ýe di 
jü büt, ha ram gör nüş le ri niň er ke gin den 
we ur ka çy syn dan bir jü büt, şeý le hem 
guş la ryň er ke gin den we ur ka çy syn-
dan ýe di jü büt al. 4  Çün ki Men ýe di 
gün den kyrk gi je-gün diz läp ýe re ýa gyş 
ýag dy ryp, Öz ýa ra dan jan ly-jan dar la-
ry myň äh li si ni ýer ýü zün den sü pü rip 
taş la jak dy ryn». 5  Nuh Reb biň buý ran 
zat la ry nyň hem me si ni ber jaý et di. 6  Ýe
re sil ge len de, Nuh al ty ýüz ýa şyn da dy. 
7 Nuh, onuň ogul la ry, aýa ly we ge lin le ri 
sil den gu tul mak üçin gä mä mün dü ler. 
8‑9 Hu da ýyň Nu ha buý ru şy ýa ly, ha lal we 
ha ram haý wan lar, guş lar dyr süý re ni ji ler 
er kek we ur ka çy jyn syn da jü büt-jü büt 
bo lup, Nuh bi len gä mä mün dü ler. 10 Ýe di 
gün den soň ýer ýü zü ni sil al dy.

11 Nu huň öm rü niň al ty ýü zün ji ýy ly nyň 
ikin ji aýy nyň on ýe din ji gü ni – hut şol 
gün düýp süz çuň lu gyň äh li çeş me le ri 
böw sül di, as man suw bent le ri ki min 
açyl dy. 12  Kyrk gi je-gün diz läp, ýer ýü-
zü ne dyn man ýa gyş ýag dy. 13 Şol gün 
Nuh, onuň ogul la ry Sam, Ham, Ýa fes, 
Nu huň aýa ly hem-de ge lin le ri gä mä 
mün dü ler. 14‑15  Äh li haý wan lar, mal lar, 
süý re ni ji ler we guş lar – äh li ga nat-per-
li ler her si öz ta ýy na gö rä, bur nun da 
di ri lik ne pe si bo lan jan ly-jan dar la ryň 
hem me si jü büt-jü büt bo lup, Nuh bi len 
gä mä mün dü ler. 16 Äh li er kek hem ur ka çy 
jan ly-jan dar lar Hu da ýyň Nu ha buý ru şy 
ýa ly gä mä mün dü ler. On soň Reb gä mi-
niň ga py sy ny ýap dy. 17 Ýer ýü zün de sil 
kyrk gün do wam et di. Suw git di gi sa ýy 
joş dy we gä mi ýer den ýo ka ry gö te ril di. 
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18  Ýer de suw jo şup, ju da kö pel di; gä mi 
suw da ýü züp ýör di. 19 Suw ýer de şeý le 
bir joş dy we lin, hat da ýer ýü zün dä ki 
bar be lent dag lar-da su wuň aşa gyn-
da gal dy. 20  Suw dag la ryň de pe sin den 
on bäş tir sek ýo ka ry gal dy; dag la ryň 
üs ti suw bi len ör tül di. 21 Ýer ýü zün de 
he re ket ed ýän jan ly-jan dar la ryň äh li-
si, guş lar-da, mal lar dyr haý wan lar-da, 
süý re ni ji ler dir yn san lar-da ýok bol du lar. 
22  Gu ry ýer dä ki bur nun da di ri lik ne pe si 
bo lan jan ly--jan dar la ryň hem me si öl di. 
23 Reb ýer ýü zün dä ki äh li jan ly-jan dar-
la ry sü pü rip taş la dy; yn san lar, mal lar, 
haý wan lar, süý re ni ji ler we guş lar ýer ýü-
zün den sü pü ril ip taş lan dy. Di ňe Nuh we 
onuň ýa nyn da ky lar di ri gal dy lar. 24 Tu tuş 
ýer ýü zü ni ýüz el li gün läp sil al dy.

8‑nji bap

Nuh gämiden çykýar
1 Nuh hem-de onuň bi len gä mi de bo lan 

haý wan lar dyr mal la ryň äh li si ni Hu daý 
ýat dan çy kar man dy. Hu daý ýer de şe mal 
öwüs dir di; suw çe kil mä ge baş la dy.
 2 Düýpsüz çuňlugyň çeşmeleri 

beklendi,
Gökleriň penjireleri ýapyldy,
Gökdäki ýagyş diňdi.

3 Suw ýer ýü zün den kem-kem den çe-
kil di; ýüz el li gün den soň suw pe sel di. 
4 Gä mi ýe din ji aýyň on ýe di si gü ni Ara rat 
dag la ryn da sak lan dy. 5 Onun jy aýa çen li 
suw pe sel me gi ni do wam et di; onun jy 
aýyň bi ri gü ni dag la ryň ba şy gö rün di.

6‑7 Kyrk gün den soň Nuh öz ýa san 
gä mi si niň pen ji re si ni aç dy-da, bir gar-
ga ny çy ka ryp, uçu ryp goý ber di; gar ga 
tä ýer gu ra ýan ça uçup ge zi ber di. 8  Soň ra 
su wuň ýer den do ly çe ki len di gi ni ýa-da 
çe kil män di gi ni bil mek üçin Nuh bir 
kep de ri ni uçu ryp goý ber di. 9 Kep de ri 

go na ra ýer tap man, onuň ýa ny na gä mä 
do la nyp gel di, çün ki ýe riň ýü zi en tek 
hem suw bi len ör tü len di. Nuh eli ni uza-
dyp kep de ri ni tut dy-da, ony öz ýa ny na 
gä mä al dy. 10 Nuh ýe di gün ga ra şan dan 
soň, ýe ne-de kep de ri ni uçu ryp goý ber di. 
11 Kep de ri ag şam onuň ýa ny na do la nyp 
gel di. Bu ge zek onuň ag zyn da zeý tun 
aga jy nyň tä ze ýol nan ýap ra gy bar dy. 
Nuh su wuň ýer den çe ki len di gi ne göz 
ýe tir di. 12  Ol ýe ne ýe di gün ga ra şan dan 
soň, kep de ri ni üçün ji ge zek iber di. Kep-
de ri bu sa par yzy na do lan ma dy.

13 Nu huň öm rü niň al ty ýüz bi rin ji ýy-
ly nyň il kin ji aýy nyň bi ri ne suw ýer den 
çe ki lip di. Nuh gä mi niň üçe gi ni sö küp, 
daş-tö we re gi ne se ret di; ýe riň ýü zi sa ry-
gyp dy. 14 Ikin ji aýyň ýig ri mi ýe di si ne ýer 
bü tin leý gu ra dy. 15‑17 Reb Nu ha: «Aýa lyň, 
ogul la ryň we ge lin le riň bi len gä mi den 
çyk. Ýa nyň da bar bo lan jan ly-jan dar la-
ryň äh li si ni – äh li haý wan la ry: guş la ry, 
mal la ry, süý re ni ji le ri özüň bi len gä mi den 
alyp çyk. Goý, olar ýe riň ýü zü ne ýaý rap, 
ör ňäp kö pel sin ler» diý di. 18  Nuh aýa ly, 
ogul la ry we ge lin le ri bi len gä mi den çyk-
dy. 19 Äh li haý wan lar, äh li süý re ni ji ler, 
äh li guş lar – ýer ýü zün de he re ket ed ýän 
bü tin jan dar lar öz gör nüş le ri bi len gä-
mi den çyk dy lar. 20 Nuh Reb be gur ban lyk 
sy pa sy ny gur dy; ol ha lal haý wan lar dyr 
guş la ryň bir nä çe si ni al dy-da, ola ry gur-
ban lyk sy pa sy nyň üs tün de go ýup, Reb be 
ýak ma gur ban lyk ber di. 21 Reb ýa kym-
ly ysy alyp, Öz ýa nyn dan şeý le diý di: 
«Mun dan beý läk ýer hiç ha çan yn san 
ze rar ly nä let len mez, çün ki onuň kal byn-
da ky pä li-ni ýe ti ýaş ly gyn dan bä ri pis dir. 
Men in di hiç ha çan bü tin jan ly-jan dar la ry 
şu edi şim ýa ly he läk le me rin. 22  In di den 
beý läk ýer de ekiş dir oru myň, aň zak-
dyr jöw za nyň, to mus dyr gy şyň hem-de 
gi je-gün di ziň ömür bo ýy yzy üzül mez».
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a 9:27 Ýewreýçe Ýafes we örňetsin sözleriniň aýdylyşy meňzeşdir.

9‑njy bap

Hudaý Nuh bilen äht edýär
1 Hu daý Nu ha hem-de onuň ogul la-

ry na şeý le pa ta ber di: «Ör ňäň, kö pe liň, 
ýer ýü zü ni dol du ryň. 2  Äh li haý wan lar, 
guş lar, süý re ni ji ler we ba lyk lar siz den 
ju da gor ku da ýa şar lar; ola ryň hem me si 
si ziň yg ty ýa ry ňy za be ril ýär. 3 Jan ly-jan-
dar la ryň äh li si si ze iý mit bo lar; edil 
gök ösüm lik le ri ber şim ýa ly, ola ryň 
hem me si ni Men si ze ber ýä rin. 4  Ýö ne 
ola ryň eti ni ga ny bi len iý mäň. Jan gan-
da dyr. 5  Si ziň ga ny ňy zy dö ke ne ölüm 
je za sy ny be re rin. Adam öl dü ren is len dik 
haý wa na ýa-da yn sa na Men je za be re rin. 
6  Kim de-kim bir yn sa nyň ga ny ny dök se, 
onuň ga ny hem yn san ta ra pyn dan dö kül-
sin. Çün ki Hu daý yn sa ny Öz keş bin de 
ýa ra dan dyr. 7 Siz ör ňäp, kö pe liň we ýer 
ýü zü ne ýaý raň».

8  Hu daý Nu ha we onuň ogul la ry na ýüz-
le nip, şeý le diý di: 9‑10 «Men in di siz we 
siz den soň ky gel jek nes li ňiz bi len, şeý le 
hem si ziň bi len gä mi den çy kan äh li jan-
dar lar: guş lar, mal lar we ýer ýü zün dä ki 
haý wan la ryň ba ry bi len äht bag laş ýa-
ryn. 11 Men si ziň bi len äht bag laş ýa ryn. 
In di hiç ha çan bü tin jan ly-jan dar lar sil 
bi len he läk len mez we tu tuş ýer ýü zü ni 
weý ran et jek sil gel mez. 12  Me niň siz 
hem-de si ziň bi len bo lan äh li jan dar-
lar bi len ne sil den-nes le ed ýän ebe di lik 
äh ti miň ny şa ny şu dur: 13 bu lut la ryň ara-
syn da ýer leş di ren älem go şa rym Me niň 
dün ýä bi len eden äh ti miň ny şa ny bo lar. 
14‑15  Ýe riň ýü zü ni bu lut ör tüp, bu lut la-
ryň ara syn da älem go şar gör nen de, Men 
si ziň we äh li jan ly-jan dar lar bi len eden 
äh ti mi ýat la ryn. Mun dan beý läk Men 

hiç ha çan bü tin jan ly-jan dar la ry sil bi len 
he läk le me rin. 16  Bu lut lar da älem go şar 
peý da bo lan ma ha ly ony gö rüp, Men ýer 
ýü zü niň äh li jan ly-jan dar la ry bi len eden 
ba ky äh ti mi ýat la ryn». 17 Hu daý Nu ha: 
«Ýer ýü zün dä ki äh li jan ly-jan dar lar bi-
len Me niň bag la şan äh ti miň ny şa ny, ine, 
şu dur» diý di.

Nuh we onuň ogullary
18  Sam, Ham, Ýa fes Nu huň gä mi den 

çy kan ogul la ry dy. (Ham Ken ga nyň ata-
sy dy.) 19 Nu huň üç og ly şu lar dy. Tu tuş 
ýer ýü zü niň yn san la ry şu la r dan ýaý-
ra dy. 20  Nu huň özi daý han dy. Ol il ki 
bi len üzüm agaç la ry ny oturt dy. 21 Ol 
şe rap içip, on dan ser hoş bo lup, öz ça-
dy ry nyň or ta ra syn da ýa la ňaç ýa tyr dy. 
22  Ken ga nyň ka ka sy Ham öz ka ka sy nyň 
ýa la ňaç dy gy ny gö rüp, mu ny beý le ki iki 
do ga ny na ha bar ber di. 23 Sam bi len Ýa-
fes ge ýim alyp, ony omuz la ry na at dy lar 
we ýeň se le ýin ýö räp ba ryp, ka ka la ry-
ny ge ýin dir di ler. Olar ýüz le ri ni baş ga 
ta ra pa öw rüp, ka ka la ry nyň ýa la ňaç ly-
gy ny gör me di ler. 24 Nuh ser hoş ly gyn dan 
açy lan soň, kör pe og lu nyň özü ne nä me 
eden di gi ne göz ýe ti rip şeý le diý di:
 25 «Kengana nälet siňsin,

ol doganlarynyň elinde,
gullaryň guly bolsun.

 26 Samyň Hudaýy Rebbe alkyş 
bolsun!

Kengan Sama gul bolsun.
 27 Hudaý Ýafesi örňetsin a,

Ýafesiň nesilleri Samlaryň 
çadyrlarynda ýaşasyn,

Kengan Ýafese gul bolsun».
28  Nuh sil den soň ýe ne üç ýüz el li ýyl 
ýa şa dy. 29 Ol je mi do kuz ýüz el li ýa şap 
dün ýä den öt di.
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a 10:21 Ýew reý le riň – ýa-da Ebe riň äh li ne sil le ri niň.
b 10:25 Ýew reý çe Pe lek di we bö lü nip di söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

10‑njy bap

Nuhdan dörän milletler
1 Nu huň ogul la ry Sa myň, Ha myň hem-

de Ýa fe siň ne sil le ri şu lar dyr. Sil den soň 
olar dan şu ça ga lar do gul dy.

2  Ýa fe siň ne sil le ri: Go mer, Ma gok, 
Ma daý, Ýa wan, Tu bal, Me şek we Ti-
ras. 3 Go me riň ne sil le ri: Aş ke naz, Ri pat 
we To gar ma. 4  Ýa wa nyň ne sil le ri: Eli şa, 
Tar şyş, Ki tim we Do da nym. 5  Bu la r
dan de ňiz ýa ka syn da ýa şa ýan mil let ler 
ýaý ra dy. Ine, Ýa fe siň ne sil le ri şu lar dy. 
Ola ryň her si öz mil let le ri ne gö rä, öz 
ýurt la ryn da mes gen tu tup, her ti rä niň 
özü ne mah sus bo lan di li bar dy.

6  Ha myň ne sil le ri: Kuş, Mü sür, Put we 
Ken gan. 7 Ku şuň ne sil le ri: Se ba, Ha wy la, 
Sab ta, Ra ga ma we Sab te ka. Ra ga ma nyň 
ne sil le ri: Şe ba we De dan. 8  Kuş dan ýe ne 
Nim rot do gul dy; ol ýer ýü zün de il kin ji 
eder men ur şu jy dy. 9 Nim rot Reb biň hu-
zu ryn da ba tyr aw çy bo lup ýe tiş di. Şol 
se bäp den hem il ara syn da: «Reb biň 
hu zu ryn da ky Nim rot ýa ly ba tyr aw çy» 
di ýil ýär. 10 Baş da Nim ro dyň şa ly gy Şin-
gar ýur dun da ky Ba byl, Erek, Akat hem 
Kal ne ga la la ry nyň dör dü si ni öz içi ne 
al ýar dy. 11‑12  Nim rot ol ýurt dan Aşu ra 
çy kyp, Ni ne wä ni, Re ho bo ti ri, Ka la ny 
hem-de Ni ne we bi len be ýik ga la bo-
lan Ka la nyň ara ly gyn da ky Re se ni bi na 
et di. 13‑14  Mü sür lut la ryň, anam la ryň, 
le hab la ryň, nap tuh la ryň, pat rus la ryň, 
kas luh la ryň we kap tor la ryň ata sy dy; 
kas luh lar dan hem pi lişt li ler ge lip çyk-
dy. 15‑18  Ken gan dan onuň now ba har og ly 
Si don, soň ra Het do gul dy. Ken gan ýa bus-
la ryň, amor la ryň, gir gaş la ryň, hi wi le riň, 

ark la ryň, sin le riň, ar wat la ryň, se mar la-
ryň we ha mat la ryň hem ata sy dy. Soň ra 
Ken gan ti re le ri dum ly-du şa ýaý ra dy-
lar. 19 Ola ryň ara çä gi Si don dan Ge ra ra 
hem-de Ga za çen li, Ga za dan So do ma, 
Go mo ra, Ad ma, Se bo ýy ma we La şa 
çen li ba ryp ýet di. 20 Ine, Ha myň ne sil le ri 
şu lar dy. Ola ryň her si öz mil let le ri ne gö-
rä, öz top rak la ryn da mes gen tu tup, her 
ti rä niň özü ne mah sus bo lan di li bar dy.

21 Ýa fe siň aga sy Sam dan-da en çe me 
ogul dün ýä in di. Ol ýew reý le riň a ata sy dy. 
22  Eý lam, Aşur, Ar pak şat, Lut we Aram 
Sa myň ne sil le ri dir. 23 Us, Hul, Ge ter we 
Maş Ara myň ne sil le ri dir. 24 Ar pak şat dan 
Şe la, Şe la dan Eber do gul dy. 25 Eber den 
iki ogul dün ýä in di, ola ryň bi ri niň ady 
Pe lek di, onuň döw rün de dün ýä dä ki 
halk bö lü nip di b; onuň do ga ny nyň ady 
Ýok tan dy. 26  Ýok tan dan Al mo dat, Şe lep, 
Ha sar ma wet, Ýe ra, 27 Ha do ram, Uzal, 
Dik la, 28  Obal, Aby ma ýyl, Şe ba, 29 Opyr, 
Ha wy la we Ýo bap do gul dy. Bu la ryň 
hem me si Ýok ta nyň ne sil le ri dir. 30 Olar 
Me şa bi len Se par ara ly gyn da ky gün do gar 
dag lar da mes gen tut du lar. 31 Ine, Sa myň 
ne sil le ri şu lar dy. Ola ryň her si öz mil let le-
ri ne gö rä öz top rak la ryn da mes gen tu tup, 
her ti rä niň özü ne mah sus bo lan di li bar dy.

32  Nu huň ogul la ryn dan mil let le ri bo-
ýun ça eme le ge len ti re ler şu lar dyr. Sil den 
soň olar dan en çe me mil let ler dö räp, olar 
tu tuş ýer ýü zü ne ýaý ra dy lar.

11‑nji bap

Babyl minarasy
1 Tu tuş ýer ýü zün de bir dil, bir meň zeş 

söz ler bar dy. 2  Adam lar gün do gar dan 
gö çüp bar ýar ka lar, Şin gar ýur dun da 
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a 11:9 Ýew reý çe Ba byl we gar jaş dy ryp söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

bir düz lü giň üs tün den ge lip, şol ýer de 
mes gen tut du lar. 3 Olar bi ri-bir le ri ne: 
«Ge liň, ker piç ýa sap, ony go wy bi şi re liň» 
di ýiş di ler. Olar gur lu şyk üçin da şyň ýe-
ri ne ker piç, pal çy gyň ýe ri ne bol sa şep bik 
ulan dy lar. 4  Soň ra olar: «Ýer ýü zü ne da-
ga man, özü miz den bir at gal dy ra ry myz 
ýa ly, ge liň, bir ga la we de pe si gö ge ýe tip 
du ran mi na ra gu ra lyň» di ýiş di ler. 5 Reb 
yn san la ryň gur ýan ga la sy ny hem-de mi-
na ra sy ny gör mek üçin aşak in di. 6  Reb: 
«Gör se ne, olar bir halk, ola ryň dil le ri-de 
bir. Bu ola ryň ni ýe ti niň baş lan gy jy dyr; 
olar in di öz gö wün le ri ne ge len zat la ry ny 
et mek den sak lan maz lar. 7 Ge liň, aşak 
ine liň-de, bi ri-bi ri niň ge pi ne dü şün mez 
ýa ly, ola ryň di li ni ga ryş dy ra lyň» diý di. 
8  Şeý dip, Reb yn san la ry bü tin ýer ýü zü-
ne dar gat dy; olar ga la gur ma la ry ny bes 
et di ler. 9 Şo ňa gö rä-de, şol ga la Ba byl 
di ýip at da kyl dy, çün ki Reb şol ýer de 
äh li yn san la ryň di li ni gar jaş dy ryp a, 
ola ry bü tin ýer ýü zü ne dar ga dyp dy.

Samyň nesilleri
10 Sa myň ne sil le ri şu lar dyr. Sil den iki 

ýyl soň ra, Sam ýüz ýa şyn da ka, on dan 
Ar pak şat do gul dy. 11 Ar pak şat dog lan-
dan soň, Sam ýe ne bäş ýüz ýyl ýa şa dy 
we on dan en çe me ogul-gyz dün ýä in di. 
12  Ar pak şat otuz bäş ýa şyn da ka, on dan 
Şe la do gul dy. 13 Ar pak şat Şe la dog lan dan 
soň ýe ne dört ýüz üç ýyl ýa şa dy we on dan 
en çe me ogul-gyz dün ýä in di. 14 Şe la otuz 
ýa şyn da ka, on dan Eber do gul dy. 15 Şe la 
Eber dog lan dan soň ýe ne dört ýüz üç 
ýyl ýa şa dy we on dan en çe me ogul-gyz 
dün ýä in di. 16  Eber otuz dört ýa şyn da ka, 
on dan Pe lek do gul dy. 17 Pe lek dog lan dan 
soň Eber ýe ne dört ýüz otuz ýyl ýa şa dy 
we on dan en çe me ogul-gyz dün ýä in di. 

18  Pe lek otuz ýa şyn da ka, on dan Re guw 
do gul dy. 19 Re guw dog lan dan soň Pe lek 
ýe ne iki ýüz do kuz ýyl ýa şa dy we on dan 
en çe me ogul-gyz dün ýä in di. 20 Re guw 
otuz iki ýa şyn da ka, on dan Se ruk do gul dy. 
21 Se ruk dog lan dan soň Re guw ýe ne iki 
ýüz ýe di ýyl ýa şa dy we on dan en çe me 
ogul-gyz dün ýä in di. 22  Se ruk otuz ýa-
şyn da ka, on dan Na hor do gul dy. 23 Na hor 
dog lan dan soň Se ruk ýe ne iki ýüz ýyl 
ýa şa dy we on dan en çe me ogul-gyz dün ýä 
in di. 24  Na hor ýig ri mi do kuz ýa şyn da ka, 
on dan Te ra do gul dy. 25 Te ra dog lan dan 
soň Na hor ýe ne ýüz on do kuz ýyl ýa şa dy 
we on dan en çe me ogul-gyz dün ýä in di. 
26  Te ra ýet miş ýa şyn da ka, on dan Yb ram, 
Na hor hem-de Ha ran do gul dy.

Teranyň nesilleri
27 Te ra nyň ne sil le ri şu lar dyr. Te ra dan 

Yb ram, Na hor we Ha ran do gul dy. Ha-
ran dan Lut do gul dy. 28  Ha ran öz dog duk 
me ka nyn da, ba byl ly la ryň Ur ga la syn da 
ka ka sy Te ra di ri kä ara dan çyk dy. 29 Yb ram 
bi len Na hor öý len di ler; Yb ra myň aýa ly-
nyň ady Se raý, Na ho ryň ky bol sa Mil ka dy. 
Mil ka Ha ra nyň gy zy dy. Ha ran Is ka nyň 
hem ka ka sy dy. 30 Se raý önel ge siz di; onuň 
ça ga sy ýok dy. 31 Te ra og ly Yb ra my, ag ty gy 
Ha ra nyň og ly Lu ty, gel ni bo lan Yb ra myň 
aýa ly Se ra ýy öz ýa ny na alyp, Ken gan 
top ra gy na git mek üçin ba byl ly la ryň Ur 
ga la syn dan çy kyp gaýt dy. Olar Ha ra na 
ge lip, şol ýer de mes gen tut du lar. 32 Te ra iki 
ýüz bäş ýa şyn da Ha ran da ara dan çyk dy.

12‑nji bap

Reb Ybramy saýlaýar
1 Reb Yb ra ma şeý le diý di: «Öz ýur-

du ňy, ko wum daş la ry ňy we ata ňyň 
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ho ja ly gy ny taş la-da, Me niň sa ňa gör-
kez jek ül kä me git.
 2 Senden beýik millet ýaradyp,

Men seni ýalkaryn,
adyňy arşa götererin,

başgalar sen arkaly ýalkanarlar
biri-birlerine pata bererler.

 3 Seni ýalkany ýalkaryn,
seni näletläni-de näletlärin;

Ýer ýüzündäki ähli milletler
sen arkaly pata alarlar».

4  Yb ram Reb biň aý dy şy ýa ly ýo la düş di. 
Lut hem onuň bi len bi le git di. Ha ran-
dan çy kyp gaý dan da, Yb ram ýet miş 
bäş ýa şyn da dy. 5  Ol aýa ly Se ra ýy, do-
ga ny nyň og ly Lu ty hem-de Ha ran da ky 
äh li mal-mül kü ni we gul la ry ny alyp, 
Ken gan ýur du na ta rap ýo la düş di. Olar 
Ken ga na gel di ler. 6  Yb ram Ken ga nyň içi 
bi len Şe ke miň go la ýyn da ky Mo re dä ki 
dub aga jy na çen li git di. Ol dö wür ler de 
ken gan lar şol ýer de ýa şa ýar dy lar.

7 Reb Yb ra ma gör nüp: «Men şu ýur dy 
se niň nes li ňe ber jek» diý di. Yb ram ol 
ýer de özü ne gör nen Reb be gur ban lyk 
sy pa sy ny ýa sa dy. 8  Soň ra ol ýer den Beý-
te liň gün do ga ryn da ky dag ly ga ta rap 
git di. Ol gün ba tar da ky Beý tel we gün-
do gar da ky Aý ga la la ry nyň ara syn da öz 
ça dy ry ny dik di. Yb ram ol ýer de Reb-
be gur ban lyk sy pa sy ny ýa sap, Reb be 
yba dat et di. 9 Soň ra ol bir ýer den baş ga 
ýe re gö çüp-go nup, gün or ta ta rap ýo lu ny 
do wam et dir di.

Ybram bilen Seraý Müsürde
10 Ken gan da ga zap ly aç lyk baş lan dy. 

Şo ňa gö rä, aç lyk gu tar ýan ça, Yb ram 
wagt la ýyn Mü sü re git di. 11 Olar Mü sü re 
go laý lan la ryn da, Yb ram aýa ly Se ra ýa: 
«Men se niň ju da owa dan aýal dy gy ňy 
bil ýä rin. 12  Mü sür li ler se ni gö rüp: „Bu 
onuň aýa ly“ di ýer ler; on soň olar me ni 

öl dü rer ler, se ni bol sa di ri gal dy rar lar. 
13 Ola ryň sen üçin ma ňa ýag şy lyk eder le-
ri we se niň üs tüň bi len me niň ja ny myň 
ha las bo la ry ýa ly, sen ola ra: „Men onuň 
aýal do ga ny“ diý» diý di.

14  Yb ram Mü sü re ge len de, mü sür li ler 
Se ra ýyň ju da owa dan dy gy ny gör dü-
ler. 15  Se ra ýy gö ren fa ra o nyň köşk 
emel dar la ry fa ra ona Se ra ýyň gö zel li-
gi ni ta ryp la dy lar. Ha tyn köş ge äki dil di. 
16  Se ra ýyň ha ty ra sy na fa ra on Yb ra ma 
ýag şy lyk et di. Ol Yb ra ma do war lar, 
öküz ler, eşek ler, gul-gyr nak lar we dü-
ýe ler ber di. 17 Reb Yb ra myň aýa ly Se raý 
se bäp li fa ra on we onuň köş gün dä ki 
adam la ra el henç ke sel ler bi len ejir çek-
dir di. 18  Şon da fa ra on Yb ra my ýa ny na 
ça gy ryp: «Me ni nä gün le re sal dyň?! 
Se ra ýyň öz aýa lyň dy gy ny nä me üçin 
ma ňa aýt ma dyň? 19 Nä me üçin sen „Ol 
me niň aýal do ga nym“ diý diň? Men Se-
ra ýy özü me aýal ly ga al dym-a! Ine, se niň 
aýa lyň, ony al-da, gü mü ňi çek!» diý di. 
20 Fa ra on Yb ram ba ra da öz adam la ry na 
buý ruk ber di. Olar Yb ra my aýa ly dyr 
bar em lä gi bi len Mü sür den öz ýo lu na 
ug rat dy lar.

13‑nji bap
1 Yb ram aýa ly ny hem äh li em lä gi ni 

alyp, Mü sür den çy kyp, Ne gep çö lü ne 
git di. Lut hem onuň ýa nyn da dy.

Ybram bilen Lut biri-birinden 
aýrylyşýarlar

2  Yb ram ju da baý dy. Onuň sü ri-sü ri 
ow nuk ly-iri li mal la ry, al tyn-kü müş le ri 
bar dy. 3‑4 Yb ram Ne gep çö lün den gaýt dy 
we bir ýer den baş ga ýe re gö çüp-go nup, 
Beý te le ýet di. Ol Beý tel bi len Aýyň 
ara ly gyn da ky öň ki ça dyr di ken ýe ri ne 
bar dy we öň ki ýa san gur ban lyk sy pa sy-
nyň ýa nyn da Reb be yba dat et di.
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5 Yb ram bi len bi le ge len Lu tuň hem 
ow nuk ly-iri li mal la ry we ça dyr la ry bar-
dy. 6  Mal la ry ju da köp bo lan soň, ola ra 
öri dar lyk et di. Şol se bäp li hem olar bi le 
ýa şap bil jek däl di ler. 7 Şeý dip, Yb ra myň 
ço pan la ry bi len Lu tuň ço pan la ry nyň ara-
syn da da wa-jen jel tur dy. Şol dö wür ler de 
ken gan lar bi len pe riz ler hem Ken gan 
top ra gyn da ýa şa ýar dy lar. 8  Şon da Yb ram 
Lu ta: «Öz ara myz da-da, ço pan la ry my-
zyň ara syn da-da da wa-jen jel bol ma syn. 
Biz ga ryn daş dy rys. 9 Ine, tu tuş ýurt se niň 
öňüň de ýa ýy lyp ýa tyr. Biz aý ry ly şa ly. 
Sen sa ga git seň, men so la gi de rin, sen 
so la git seň, men sa ga gi de rin» diý di.

10  Lut daş-tö we re gi ne göz aý lap, Ior-
dan de re si niň So ga ra çen li edil Reb biň 
ba gy, Mü sür top ra gy ýa ly, bu ýe riň bol 
suw dan ga nan dy gy ny gör di. Bu Reb biň 
So do my we Go mo ra ny weý ran et me zin-
den öň di. 11 Lut özü ne Ior dan de re si ni 
saý lap alyp, gün do ga ra ta rap ýo la ro-
wa na bol dy. Şeý dip, olar aý ry lyş dy lar. 
12  Yb ram Ken gan da, Lut bol sa Ior dan 
de re sin dä ki ga la lar da düş le di ler. Lut 
ça dy ry ny So domyň çe tin de dik di. 13 So
domyň hal ky pis iş le ri bi len Reb be gar şy 
uly gü nä et di ler.

Ybram Hebrona göçýär
14 Lut aý ry lyp gi den den soň, Reb Yb ra-

ma şeý le diý di: «Hä zir ki otu ran ýe riň den 
de mir ga zy ga we gün or ta, gün do ga ra we 
gün ba ta ra gö zü ňi aý la. 15 Gör ýän tu tuş 
ýur du ňy Men sa ňa hem-de se niň nes li ňe 
ebe di lik ber jek di rin. 16  Se niň nes li ňi edil 
ýe riň çä ge le ri ki min san-sa jak syz ede rin. 
Eger ýe riň çä ge le ri sa na lyp bi lin ýän bol-
sa, on da se niň nes liň-de sa na lyp bil ner. 
17 Bar, özü ňe be ril jek top ra ga boý dan-ba-
şa aý la nyp çyk. Men ony sa ňa ber jek».

18  Şeý dip, Yb ram gö çüp, Heb ro nyň go-
la ýyn da ky Mam rä niň dub to kaý jy gy na 

gel di we şol ýer de düş läp, Reb be gur-
ban lyk sy pa sy ny ýa sa dy.

14‑nji bap

Ybram Luty halas edýär
1 Om ra pel Şin ga ryň, Ar ýok Ela sa ryň, 

Ke dor la go mer Eý la myň, Ti dal bol sa 
Go ýi miň pa ty şa sy dy. 2 Bu lar So dom şa sy 
Be ra nyň, Go mo ra şa sy Bir şa nyň, Ad ma 
şa sy Şi na byň, Se bo ýym şa sy Şe me be riň 
we So gar di ýip at lan dy ryl ýan Ba la şa-
sy nyň gar şy sy na ur şa baş la dy lar. 3 Olar 
Siddim de re sin de, ýag ny Öli de ňiz de öz 
güýç le ri ni bir leş dir di ler. 4 Bu şa lar on iki 
ýyl lap, Ke dor la go me re gul luk et di ler, on 
üçün ji ýyl bol sa oňa gar şy baş gö ter di-
ler. 5‑6  On dör dün ji ýyl da Ke dor la go mer 
we onuň bi len bir le şen şa lar, Aş te rot-
kar na ýym da ra pa la ry, Ham da zu zy la ry, 
Şa we kir ýa ta ýym da eý mim le ri we çöl 
ete gin dä ki Eýl pa ra na çen li uza lyp gid ýän 
Se gir dag la ryn da ho ry la ry der bi-da gyn 
et di ler. 7 Olar Se gir dag la ryn dan yz la ry-
na öw rü lip, Eýnmişpat (ýag ny Ka deş) 
ga la sy na gel di ler we ama lek le riň tu tuş 
top ra gy ny ba syp alyp, Ha se son Ta mar-
da ýa şa ýan amor la ry-da ýeň li şe se ze war 
et di ler. 8‑9 On soň So dom, Go mo ra, Ad ma, 
Se bo ýym we Ba la, ýag ny So gar şa la ry 
sö weş meý da ny na çyk dy lar we bäş şa 
bo lup, Si ddim de re sin de dört şa nyň: Eý-
lam şa sy Ke dor la go me riň, Go ýim şa sy 
Ti da lyň, Şin gar şa sy Om ra pe liň, Ela sar 
şa sy Ar ýo gyň gar şy sy na sö we şe gir di ler.

10 Siddim de re si içi şep bik li çu kur lar-
dan do lu dy. So dom bi len Go mo ra şa la ry 
ga çyp bar ýar ka lar, ola ryň adam la ryn dan 
kä bir le ri şol çu kur la ra ýy kyl dy lar, beý-
le ki le ri bol sa dag la ra gaç dy lar. 11 Dört şa 
bol sa So do my we Go mo ra ny ta lap, ol ja 
alan äh li mal-mül kü dir azyk la ry ny alyp 
git di ler. 12  Olar Yb ra myň do ga ny nyň 

 Gelip çykyş 13 ,  14  



 30  

og ly Lu ty-da äh li mal-mül ki bi len bi le 
äkit di ler. Ol hem So dom da ýa şa ýar dy.

13 Ga çyp gu tu lan lar dan bi ri ge lip, bo-
lan wa ka ny Yb ram ýew re ýe ha bar ber di. 
Şol wagt lar Yb ram Eş kol bi len Ane riň 
do ga ny amor Mam rä niň dub to kaý-
jy gy nyň gap da lyn da ýa şa ýar dy. Olar 
Yb ra myň ar ka daş la ry dy.

14  Öz do ga ny nyň og ly Lu tuň ýe sir 
dü şen di gi ni eşi dip, ho ja ly gyn da dog-
lup, sö we şe tür gen leş di ril en üç ýüz on 
se kiz sa ny es ge riň öňü ne dü şüp, Yb-
ram Da na çen li şol dört şa nyň yz yn dan 
kow dy. 15  Yb ram es ger le ri ni to par la ra 
bö lüp, gi je şa la ryň üs tü ne ço zup, ola ry 
der bi-da gyn et di. Soň ra Yb ram ola ry 
ýe ne Da mask dan de mir ga zyk da ýer le-
şen Ho ba ha çen li kow dy. 16  Yb ram ol ja 
alan äh li mal-mül kü ni, do ga ny nyň og ly 
Lu ty, onuň äh li em lä gi ni, aýal la ry hem 
hal ky yzy na gaý ta ryp ge tir di.

Mäliksadyk Ybrama pata berýär
17 Yb ram Ke dor la go me ri we onuň 

ýa nyn da ky şa la ry der bi-da gyn edip 
ge len den soň, So dom şa sy ony gar şy-
la mak üçin Şa we de re si ne, ýag ny şa 
jül ge si ne git di. 18  Be ýik Hu da ýyň ru-
ha ny sy bo lan Sa lim şa sy Mä lik sa dyk 
Yb ra ma çö rek bi len şe rap ge tir di. 19 Ol 
Yb ra ma pa ta be rip:

«Ýeri-gögi ýaradan Beýik Hudaý 
Ybramy ýalkasyn!

 20 Duşmanlaryny onuň eline beren
Beýik Hudaýa alkyş bolsun!» 

diýdi.
Yb ram äh li za dyň on dan bi ri ni Mä-
lik sa dy ga ber di. 21 On soň So dom şa sy 
Yb ra ma: «Me niň adam la ry my yzy na 
ber, äh li mal-mül ki bol sa özüň al» diý di. 
22‑23 Yb ram So dom şa sy na şeý le diý di: 
«„Yb ra my men gurp lan dyr dym“ diý me-
ziň ýa ly, sa ňa de giş li zat la ryň hiç bi ri ni, 

hat da bir gu şa jy gy ýa-da sa pa jy gy hem 
al ma jak dy gy ma Ýe ri-gö gi ýa ra dan Be ýik 
Hu da ýyň – Reb biň adyn dan ant iç ýä rin. 
24  Ýö ne ýi git le riň iýen iý mit le ri mu ňa 
de giş li däl dir. Şeý le hem me niň bi len 
gi den Aner, Eş kol we Mam re hem öz 
paý la ry ny al syn lar».

15‑nji bap

Reb Ybram bilen äht edýär
1 Şu wa ka lar dan soň Yb ra ma gör nüş 

ar ka ly Reb biň sö zi aýan bol dy. Reb oňa 
şu söz le ri aýt dy: «Yb ram, gork ma! Men 
se niň gal ka nyň dy ryn, se niň sy la gyň ju da 
uly bo lar». 2  Yb ram: «Eý, Hök mü ro wan 
Reb, Sen ma ňa nä me ber jek? Me niň he niz-
de per zen dim ýok. Ho ja ly gym da mask ly 
Eli ge ze re mi ras ga lar. 3 Sen ma ňa per zent 
ber män soň, ho ja ly gym da ky gu lum ma ňa 
mi ras dar bo lar» diý di. 4  Yb ra ma Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: «Ol se niň mi ras da ryň 
bol maz, öz bi liň den ön jek se niň mi ras da-
ryň bo lar». 5 Soň ra Reb Yb ra my da şa ry 
çy ka ryp: «As ma na se ret. Sen şol gö rün ýän 
ýyl dyz la ry sa nap bil seň sa naý. Se niň şon-
ça-da nes liň bo lar» diý di. 6  Yb ram Reb be 
iman et di we Reb ony dog ry ha sap la dy.

7 Reb Yb ra ma: «Şu ýur da eýe bol ma gyň 
üçin, se ni ba byl ly la ryň Ur ga la syn dan çy-
ka ran Reb Men di rin» diý di. 8 Yb ram: «Eý, 
Hök mü ro wan Reb! Özü miň şu top ra gyň 
eýe si bol jak dy gy my men nä dip bi le rin?» 
diý di. 9 Reb oňa: «Ma ňa üç ýa şar gö le, üç-
ýa şar ge çi, üç ýa şar goç, gum ry hem-de 
ýaş kep de ri ge tir» diý di. 10 Yb ram ge ti rip, 
ola ryň her si ni iki bö le ge böl di we her bö-
le gi beý le ki bö le gi niň gar şy syn da goý dy. 
Ýö ne ol guş la ry böl me di. 11 Yb ram läş le riň 
üs tün de aý la nyş ýan çaý kel le ri kow dy.

12  Gün ýa şyp bar ýar ka, Yb ra my agyr 
uky bas mar la dy; onuň üs tü ne el henç 
gor ky how py aban dy.
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a 16:11 Ýewreýçe Ysmaýyl we Reb eşidýär sözleriniň aýdylyşy meňzeşdir.

13 Reb Yb ra ma şeý le diý di: «Sen şu ny 
bi lip goý gun: se niň nes liň ýat top rak da 
gel mi şek hem gul bo lup ýa şar we şol 
ýe riň hal ky ola ry dört ýüz ýyl lap ezer. 
14  Em ma Men se niň nes li ňi gul eden 
mil le tiň je za sy ny be re rin. Şon dan soň 
olar um ma syz mal-mül ki bi len ol ýer-
den çy kar lar.

15 Sen bol sa uzak ýa şar syň, asu da lyk da 
ölüp, ata-ba ba la ry ňa gow şar syň. 16  Nes
li ňiň dör dün ji ar ka sy bu ýe re do la nyp 
ge ler, çün ki amor la ryň gü nä si he niz je za 
al mak de re je si ne ýe te nok».

17 Gün ýa şyp, ga raň ky dü şen de, tüs-
se li ojak hem-de ýa lyn ly çy ra gör nüp, 
bu lar haý wan bö lek le ri niň ara syn dan 
ge çip miş.

18‑21 «Mü sür der ýa syn dan tä be ýik 
Ýew frat der ýa sy na çen li uza lyp gid ýän 
şu ýur dy: keýn le riň, ke niz le riň, kad mon-
la ryň, het le riň, pe riz le riň, ra pa la ryň, 
amor la ryň, ken gan la ryň, gir gaş la ryň we 
ýa bus la ryň ýa şa ýan ýur du ny Men se niň 
nes li ňe ber ýän di rin» di ýip, hut şol gün 
Reb Yb ram bi len äht ediş di.

16‑njy bap

Hajar we Ysmaýyl
1  Yb ra myň aýa ly Se raý oňa ça ga 

dog rup ber me di. Se ra ýyň Ha jar at ly 
mü sür li bir gyr na gy bar dy. 2  Bir gün 
Se raý Yb ra ma: «Se red-ä, Reb me ni 
ça ga do gur mak dan sak la dy. Sen me niň 
gyr na gym bi len ýat. Bel ki, ol ma ňa 
ça ga dog rup be rer» diý di. Yb ram Se ra-
ýyň sö zü ne gu lak as dy. 3 Şeý dip, Se raý 
mü sür li gyr na gy Ha ja ry öz adam sy 
Yb ra ma aýal ly ga ber di. (Bu wa ka bo-
lup ge çen de, Yb ram Ken gan da on ýyl 
ýa şap dy.)

4  Yb ram Ha jar bi len ýat dy we Ha jar 
göw re li bol dy. Ha jar özü niň göw re li di-
gi ni bi len den soň, öz bi ke si ne ýig renç 
bi len se ret di. 5 Se raý Yb ra ma: «Me niň 
mer te bä miň pe sel me gi ne sen se bäp bol-
duň! Öz gyr na gy my se niň goý nu ňa 
be ren men di rin. Ol özü niň göw re li di gi ni 
bi le ni bä ri ma ňa ýig renç bi len se red ýär. 
Iki miz den haý sy my zyň mam la dy gy my-
zy, goý, Reb çöz sün» diý di.

6  Yb ram Se ra ýa: «Gyr na gyň öz eliň de. 
Sen oňa is län za dy ňy et» diý di. Şun luk-
da, Se raý Ha ja ra ju da ýo wuz da ra şyp 
ug ra dy. Ha jar on dan ga çyp git di.

7‑8  Reb biň pe riş de si Ha ja ry çöl için dä ki, 
Şur ýo lun da ky suw göz ba şyn dan tap dy. 
Ol on dan: «Eý, Se ra ýyň gyr na gy Ha jar, 
ni re den ge lip, ni rä bar ýar syň?» di ýip 
so ra dy. Ha jar: «Bi käm Se raý dan ga çyp 
bar ýa ryn» di ýip jo gap ber di. 9 Reb biň 
pe riş de si Ha ja ra: «Bi käň ýa ny na do-
lan-da, oňa ta byn bol» diý di. 10 Reb biň 
pe riş de si sö zü ni do wam edip, Ha ja ra: 
«Se niň nes li ňi şeý le bir kö pel de rin we lin, 
hat da ola ry sa nap-da bol maz.
 11 Sen häzir göwreli; seniň bir ogluň 

bolar.
Sen onuň adyna Ysmaýyl 

dakarsyň,
çünki Reb seniň ahy-nalaňy 

eşitdi a.
 12 Ol gulan ýaly bir adam bolar.

Ol her kese, her kes hem oňa 
garşy bolar.

Ol öz doganlarynyň hiç biri 
bilen oňuşmaz».

13 «Men, ha ky kat dan-da, özü me üns 
ber ýän Hu da ýy gör düm» di ýip, Ha-
jar özi bi len gep le şen Reb bi «Gör ýän 
Hu daý» di ýip at lan dyr dy. 14  Şo ňa gö-
rä-de Ka deş bi len Be re diň ara syn da ky 
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a 16:14 Be ýer-la haý roý – bu söz ler ma ňa üns ber ýän Di ri niň gu ýu sy diý me gi aň lad ýar.
b 17:5 Ýew reý çe Yb ra ýym we köp mil let le riň ata sy di ýen söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir.
ç 17:15 Sa ra – bu söz me li ke diý me gi aň lad ýar.
d 17:19 Ys hak – bu söz ol gül ýär diý me gi aň lad ýar.

ol gu ýy «Be ýer-la haý roý» a di ýip 
at lan dy ry lan dyr.

15 Ha jar Yb ra ma bir ogul dog rup ber di. 
Yb ram og lu nyň ady na Ys ma ýyl dak dy. 
16  Ha jar Ys ma ýy ly dog ran da, Yb ram 
seg sen al ty ýa şyn da dy.

17‑nji bap

Ybraýym sünnetlenýär
1 Yb ram tog san do kuz ýa şyn da ka, Reb 

oňa gör nüp, şeý le diý di: «Men Gud-
ra ty güýç li Hu daý dy ryn. Sen Me niň 
na za rym da gez we tak wa bol. 2  Men 
se niň bi len äht ede rin we sa ňa ju da 
köp ne sil be re rin». 3‑4  Şol wagt Yb ram 
Onuň öňün de ýü zin düş di. Hu daý oňa 
şeý le diý di: «Se niň bi len ed ýän äh tim, 
ine, şu dur: sen köp mil let le riň ata sy 
bo lar syň; 5  in di den beý läk se niň adyň 
Yb ram däl-de, Yb ra ýym bo lar, çün ki 
Men se ni köp mil let le riň ata sy b ed ýä-
rin. 6  Men se ni ju da ör ňe de rin. Sen den 
mil let ler hem şa lar dö rär. 7 Men se niň 
bi len we se niň nes liň bi len ne sil den-nes-
le do wam et jek ebe di lik äht bag la şa ryn. 
Men se niň hem-de se niň nes li ňiň Hu-
da ýy bo la ryn. 8  Hä zir ki gel mi şek bo lup 
ýa şap ýö ren ýe riň bo lan Ken gan ýur du ny 
tu tuş ly gy na Men sa ňa hem-de nes li ňe 
ebe di lik mülk edip be re rin. Men ola ryň 
Hu da ýy bo la ryn».

9 Hu daý sö zü ni do wam edip, Yb ra ýy-
ma şeý le diý di: «Sen we se niň nes liň 
ne sil den-nes le Me niň äh ti mi ber jaý et-
me li si ňiz. 10  Siz Me niň sen we se niň 
gel jek ki nes liň bi len ed ýän äh ti miň şert-
le ri ni ber jaý et me li si ňiz. Ara ňyz da ky 

er kek le ri ňi ziň äh li si ni sün net le me li si-
ňiz. 11 Ujy dy ňy zyň pür çü gi ni kes di rip, 
sün net le niň. Sün net siz bi len Me niň 
aram da ky äh tiň ny şa ny bo lar. 12  Mun dan 
beý läk öz nes li ňiz den, şeý le hem özü-
ňiz den bol man, ke se ki ler den sa tyn alan 
gul la ry ňyz dan dog lan er kek ça ga la ryň 
hem me si se kiz gün lük kä sün net len-
me li dir. 13 Se niň öz ho ja ly gyň da dog lan 
gul la ryň-da, sa tyn alan gul la ryň-da sün-
net len me li dir. Şeý le et mek bi len, si ziň 
te ni ňiz Me niň siz bi len eden äh ti miň 
ba ky dy gy ny gör ke zer. 14  Ujy dy nyň pür-
çü gi ni kes di rip, sün net len me dik er kek 
äh ti bo zan adam hök mün de öz hal ky nyň 
ara syn dan çy ka ryl syn».

15 Hu daý Yb ra ýy ma: «In di aýa ly ňyň 
ady ny Se raý di ýip tut ma. Mun dan beý-
läk onuň ady Sa ra ç bo lar. 16  Men Sa ra ny 
ýal ka ryn; on dan sa ňa bir ogul hem be-
re rin. Men Sa ra ny ýal ka ryn; ol en çe me 
mil let le riň ene si bo lar. Onuň nes lin den 
şa lar dö rär» diýdi. 17 Yb ra ýym Onuň 
öňün de ýü zin düş di; soň ra ol gü lüp, 
için den: «Ýüz ýa şyn da ky adam da nam, 
heý, ça ga dog lar my?! Tog san ýa şyn da-
ky Sa ra-da bir ça ga dog rup bi ler mi?!» 
diý di. 18  Soň ra Yb ra ýym ýe ne Hu da ýa: 
«Ys ma ýy ly mi ras da rym hök mün de ka-
bul et se diň!» diý di. 19 Hu daý şeý le diý di: 
«Ýok! Hut öz aýa lyň Sa ra sa ňa bir ogul 
dog rup be rer. Sen onuň ady na Ys hak d 
da kar syň. Men onuň özi we tu tuş nes li 
bi len ebe di lik äht bag la şa ryn. 20  Men 
se niň Ys ma ýyl hak da aý da ny ňy-da 
eşit dim. Men Ys ma ýy ly ýal kap, ör ňe-
dip, ony ju da kö pel de rin. On dan on iki 
sa ny ti re ba şy dö rär. Men Ys ma ýyl dan 

 Gelip çykyş 16 ,  17  



 33  

uly mil let dö re de rin. 21 Em ma Men Öz 
äh ti mi gel jek ýy lyň hut şu pur sa dyn da 
Sa ra dan do gul jak Ys hak bi len bag la-
şa ryn». 22  Hu daý Yb ra ýym bi len eden 
gür rü ňi ni ta mam lap ýo ka ry gö te ril di.

23 Yb ra ýym Hu da ýyň özü ne buý ru şy 
ýa ly, ho ja ly gyn da ky er kek le riň hem-
me si ni, og ly Ys ma ýy ly, öz ho ja ly gyn da 
dog lan gul la ry we sa tyn alan gul la ry ny 
hut şol gü nüň özün de sün net le di. 24 Yb ra
ýym tog san do kuz ýa şyn da sün net len di. 
25‑26  Onuň og ly Ys ma ýyl on üç ýa şyn da 
sün net len di. Yb ra ýym bi len onuň og ly 
Ys ma ýyl bir gün de sün net len di. 27 Yb ra
ýy myň ho ja ly gyn da ky er kek le riň äh li si, 
onuň ho ja ly gyn da dog lan gul la ry-da, 
ke se ki ler den sa tyn alan gul la ry-da onuň 
bi len bi le sün net len di ler.

18‑nji bap

Üç myhman
1  Bir gün Gü nüň jok ra ma ys sy 

wag tyn da Yb ra ýym Mam rä niň dub 
to kaý jy gy nyň ýa nyn da ky ça dy ry nyň 
ag zyn da otyr ka, oňa Reb gö rün di. 2  Yb
ra ýym tö we re gi ne se re dip, aňyr rak da üç 
ki şi niň du ran dy gy ny gör di. Yb ra ýym 
ola ry gö ren ba dy na, gar şy la mak üçin 
ça dy ry nyň ag zyn dan ola ra ta rap yl ga dy. 
Ol iki bü kü lip, ola ra tag zym et di. 3 Yb
ra ýym şeý le diý di: «Eý, je na bym, eger 
men si ziň göw nü ňiz den tu ran bol sam, 
on da öz gu lu ňy zyň du şun dan sow lup 
geç mäň. 4  Men si ze aýa gy ňy zy ýu war 
ýa ly suw ge tir de ýin. Şu aga jyň aşa gyn da 
dem-dyn jy ňy zy ala ýyň. 5 Si ze güýç-kuw-
wat be rer ýa ly bir bö lek nan ge ti re ýin, 
çün ki ýo lu ňyz ben dä ňi ziň üs tün den 
düş di ahy ryn! Soň ra ýo lu ňy zy do wam 
et di rer si ňiz». Olar: «Aý dy şyň ýa ly edäý» 
diý di ler. 6  Yb ra ýym how luk maç ça dy ra, 
Sa ra nyň ýa ny na gel di-de, oňa: «Der rew 

üç ker sen oňat un dan ha myr ýu gur-da, 
nan ýap» diý di. 7 Soň ra Yb ra ýym mal la-
ry na ta rap yl ga dy-da, sü rü den ýaş hem 
se miz bir gö lä ni saý lap, ony hyz mat kär 
ýi gi de ber di. On soň hyz mat kär des si ne 
na har taý ýar la ma ga gi riş di. 8  Yb ra ýym 
ga tyk, süýt hem bi şi ril en gö lä niň eti ni 
ge ti rip, adam la ryň öňün de goý dy. Myh-
man lar na har lan dy lar. Yb ra ýy myň özi 
bol sa ola ryň ýa nyn da aga jyň aşa gyn da 
dur dy.

9 Adam lar Yb ra ýym dan: «Aýa lyň Sa ra 
ni re de?» di ýip so ra dy lar. Yb ra ýym: «Sa-
ra ol taý da, ça dyr da» di ýip jo gap ber di. 
10  Ola ryň bi ri: «In di ki ýyl şu wagt lar 
men se niň ýa ny ňa ýe ne do la nyp ge le rin 
we oňa çen li aýa lyň Sa ra dan bir ogul 
bo lar» diý di. Sa ra onuň ar ka syn da ky 
ça dy ryň ag zyn da bu la ryň gür rü ňi ni 
diň läp dur dy. 11 Yb ra ýym bi len Sa ra nyň 
iki si niň-de ýaş la ry bir çe ne ba ryp dy; 
olar örän gar rap dy lar. Sa ra da aý ba şy 
gel me si ke si lip di. 12  Şo ňa gö rä Sa ra 
için den gü lüp: «Men-de, ada mym-da 
gar ry; şu ýaş dan soň men beý le şat ly ga 
eýe bo lup bi le rin mi?!» diý di. 13 Şon da 
Reb Yb ra ýym dan: «Nä me üçin Sa ra 

„Şu ýaş dan soň men, heý, ça ga dog rup 
bi le rin mi?!“ di ýip gül di?» di ýip so ra dy. 
14  «Reb biň ba şar ma jak za dy bar my?! 
Bel le nen wagt da, in di ki ýyl şu wagt lar 
ýa ny ňa do la nyp ge le nim de, Sa ra nyň bir 
og ly bo lar» diý di. 15 «Men gül me dim» 
di ýip, Sa ra gor ku sy na bo ýun al ma dy. 
Reb: «Ýok, sen gül düň» diý di.

Ybraýym Sodom üçin ýalbarýar
16  Adam lar tu rup, So do ma ta rap ýo la 

düş dü ler. Yb ra ýym hem ola ry ug rat mak 
üçin olar bi len bi le git di. 17 Reb şeý le 
diý di: «Et jek bol ýan işi mi Yb ra ýym-
dan giz lä ýin mi?! 18  Yb ra ýym dan be ýik 
hem güýç li bir mil let dö rär. Ýer ýü zü niň 
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äh li mil let le ri Yb ra ýym dan pa ta alar lar. 
19 Dog ru çyl lyk hem ada lat ly lyk bi len 
Reb biň ýo lun dan ýö re mek li gi ogul la ry-
na we ne sil le ri ne tab şyr syn di ýip, Men 
Yb ra ýy my saý la dym. Eger olar Me niň 
aý dan la ry my ber jaý et se ler, on da Men 
Yb ra ýy ma be ren wa da la ry myň hem-
me si ni ýe ri ne ýe ti re rin». 20 Soň ra Reb 
Yb ra ýy ma: «Hal kyň So dom bi len Go-
mo ra nyň gar şy sy na ed ýän ahy-na la sy ny 
eşit dim; ola ryň gü nä le ri ju da agyr dyr. 
21 Men aşak dü şüp gö re ýin. Ola ryň et-
mi şi, ha ky kat dan-da, Ma ňa ýe ti şi ýa ly 
er bet mi kä? Men anyk la ýyn» diý di.

22  Şeý dip, adam lar ol ýer den gaý dyp, 
So do ma ta rap ýo la düş dü ler. Yb ra ýym 
bol sa Reb biň hu zu ryn da dur dy. 23 Ol Reb-
be go laý la şyp, Oňa şeý le diý di: «Sen 
beýt seň, gü nä li niň odu na bi gü nä-de 
ýan maz my?! 24 Aý da ly, ga la da el li sa ny 
bi gü nä bar. Şol el li sa ny bi gü nä ada myň 
ha ky üçin oňa haý pyň gel mez mi? Sen 
şon da-da ga la ny weý ran eder miň? 25 Gü-
nä li bi len bi gü nä niň ara sy na parh goý man, 
bi gü nä ni gü nä li ler bi len bi le öl dür mä-
we ri! Beý le iş et mek lik Sen den daş da 
bol sun! Bü tin Ýer ýü zü niň Ka zy sy – Sen 
ada lat ly he re ket et me li ahy ryn!» 26  Reb: 
«Eger-de So dom ga la syn dan el li sa ny 
bi gü nä adam tap sam, on da Men ola ryň 
ha ty ra sy na tu tuş ga la ny di ri gal dy ra ryn» 
diý di. 27 Yb ra ýym oňa şeý le ýüz len di: 
«Se niň öňüň de toz dur kül ki min bol sam-
da, men Sen Taň rym bi len gep leş mä ge 
ýü rek ed ýän. 28 Eger ga la da ky bi gü nä le riň 
sa ny kyrk bäş bo laý sa, şon da nä der siň? 
Bäş ada myň kem ter lik ed ýän di gi üçin Sen 
tu tuş ga la ny weý ran eder miň?» Ol Yb ra-
ýy ma: «Eger-de Men ol ýer den kyrk bäş 
sa ny bi gü nä ni tap sam, on da ony weý ran 
et me rin» di ýip jo gap ber di. 29 Yb ra ýym 
On dan ýe ne-de: «Aý da ly, ga la dan di ňe 
kyrk sa ny sy ta pyl ýar, on da nä me?» Ol: 

«Eger Men ol ýer den kyrk sa ny bi gü nä 
tap sam, on da ony weý ran et me rin» diý-
di. 30 On soň Yb ra ýym Taň ra ýüz le nip: 
«Eý, Taň rym, gep le sem ma ňa ga ha ryň 
gel me sin. Aý da ly, ga la dan otuz sa ny sy 
ta pyl ýar, on da nä me?» diý di. Reb: «Eger 
ol ýer den otuz sa ny bi gü nä tap sam, on da 
Men ony weý ran et me rin» diý di. 31 Yb ra
ýym ýe ne-de ýüz le nip: «Men Sen Taň rym 
bi len gep leş mä ge ýü rek ed ýän. Aý da ly, 
ga la da ýig ri mi sa ny bi gü nä bar» diý di. 
Taň ry: «Ýig ri mi sa ny bi gü nä niň ha ty ra sy 
üçin Men ga la ny weý ran et me rin» diý di. 
32 Yb ra ýym: «Eý, Taň rym, ma ňa ga ha ryň 
gel me sin! Men iň soň ky ge zek Sa ňa ýüz 
tut ýa ryn. Aý da ly, ga la da ba ry-ýo gy on 
sa ny bi gü nä bar» diý di. Taň ry: «On bi-
gü nä niň ha ty ra sy üçin Men ony weý ran 
et me rin» di ýip jo gap ber di.

33 Reb Yb ra ýym bi len gür rü ňi ni ta-
mam lan dan soň, onuň ýa nyn dan git di. 
Yb ra ýym bol sa öýü ne do la nyp gel di.

19‑njy bap

Sodom we Gomora weýran edilýär
1 Ag şa ma ra häl ki iki pe riş de So dom ga-

la sy na gel di. Lut ga la nyň der we ze sin de 
otyr dy. Ol pe riş de le riň gel ýä ni ni gö rüp, 
ýe rin den tu rup, ola ryň öň le rin den çy-
kyp, ola ra iki bü kü lip tag zym et di. 2  Lut: 
«Eý, je nap lar, aýa gy ňy zy ýu wuň-da, bu 
gi je öýü me myh man bo luň. Er tir ir bi len 
tu rup, ýo lu ňy zy do wam et di rer si ňiz!» 
diý di. Olar: «Ýok, biz gi jä ni meý dan ça-
da ge çi re ris» diý di ler. 3 Lut ýü re gin den 
syz dy ryp ýal ba ran soň, olar onuň öýü ne 
so wul dy lar. Ol pe riş de le ri hez zet läp, ola-
ra pe tir bi şi rip ber di. Olar na har lan dy lar. 
4  Olar ýat maz dan öň, So domyň ýa şu-gar-
ry äh li er kek adam la ry Lu tuň öýü niň 
da şy ny ga ba dy lar. 5 Olar Lu ta: «Şu gi je 
öýü ňe ge len adam lar ni re de? Ola ry bi ziň 
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a 19:22 Ýew reý çe So gar we ki çi söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

ýa ny my za çy kar, biz olar bi len ýat jak» 
di ýip gy gy ryş dy lar. 6‑7 Lut da şa ry çy kyp, 
ga py ny da şyn dan ýap dy we ýyg na nan 
adam la ra: «Eý, do gan lar, ga ba hat lyk dan 
el çe kiň. 8  Me niň iki sa ny boý gy zym bar. 
Men şo la ry si ziň eli ňi ze be re ýin. Siz 
ola ra is län za dy ňy zy edä ýiň, ýö ne bu 
adam la ra deg mäň. Olar me niň öýü mi 
pe na lap gel di ler» diý di. 9 Em ma olar Lu-
ta: «Aý ryl ga py dan» diý di ler. Olar soň ra: 
«Gel mi şek ha ly ňa bi ze akyl öw ret jek bol-
ýaň my? In di biz se ni olar dan hem be ter 
ede ris» diý şip, ga py ny döw mek üçin Lu ta 
to pul dy lar. 10  Em ma içer dä ki adam lar 
ga py ny açyp, Lu ty içe ri sal dy lar-da, ga-
py ny ýap dy lar. 11 Olar ga py nyň ag zyn da 
du ran la ryň ulu dan-ki çä äh li si niň ga py ny 
ta pyp bil mez le ri ýa ly göz le ri ni kör et di ler.

12  Adam lar Lu ta şeý le diý di ler: «Se niň 
bu ýer de ýe ne ki miň bar? Ogul-gy zyň-
my dyr, gi ýe wiň mi dir, ga raz, ga la da ky 
özü ňe de giş li adam la ryň äh li si ni al-da, 
bu ýer den çyk. 13 Biz So do my weý ran 
et jek di ris. Reb bu ýe riň hal ky na gar şy 
edil ýän uly ahy-na la la ry eşi dip, bi zi 
So do my weý ran et mä ge iber di». 14  Lut 
özü ne gi ýew bol jak la ryň ýa ny na ba ryp 
ola ra: «Ba sym bu ýer den çy kyň, Reb ga-
la ny weý ran et jek dir» diý di. Em ma olar 
Lut de giş ýän dir öýt dü ler. 15 Daň atan dan 
soň pe riş de ler: «Ga la weý ran edi len de 
he läk bol ma zy ňyz ýa ly, aýa lyň bi len 
ýa nyň da ky iki gy zy ňy hem al-da, bu 
ýer den çyk!» di ýip, Lu ty gys sap baş la-
dy lar. 16  Em ma Lut ikir jiň len di. Şol wagt 
adam lar Lu tuň, onuň aýa ly nyň hem iki 
gyzy nyň elin den tu tup, Reb biň mer he-
me ti bi len ola ry aman-sag ga la dan alyp 
çyk dy lar. 17 Ga la dan çy kan la ryn dan soň 
adam la ryň bi ri: «In di gaç-da, ba şy ňy 
gu tar. Yzy ňa ga ra ma! Düz lük de aýak 

çek me, gö ni da ga gaç, ýog sam ga la bi-
len bi le he läk bo lar syň» diý di.

18  Ýö ne Lut oňa şeý le diý di: «Ýok, ýok 
je na bym! 19 Gu lu ňyz se niň na za ryň da 
eý ýäm mer he met tap dy. Sen me ni ölüm-
den ha las edip, ma ňa ýag şy lyk et diň. 
Em ma men dag la ra ga çyp bil me rin; 
men bet bagt çy ly ga ýo lu gyp, öle rin di-
ýip gork ýa ryn. 20 Şu go laý da ki çi jik bir 
ga la bar. Ol ki çi ahy ryn. Özü mi şol ýe re 
at ma ga ma ňa yg ty ýar et seň, men ölüm-
den ha las bo la ryn». 21 Ol Lu ta: «Bol ýar, 
se niň ha ýy şy ňy ýe ri ne ýe ti re rin. Men 
şol diý ýän ga la ňy weý ran et me rin. 22  Sen 
ba sym gaç, çün ki sen ol ýe re ba ryp 
ýet ýän çäň, men hiç zat edip bil me rin» 
diý di. Şo ňa gö rä-de ol ga la So gar a diý lip 
at lan dy ryl dy.

23 Gün do gan da, Lut So ga ra ge lip ýet di. 
24‑25 Şol wagt Reb So dom bi len Go mo ra 
ga la la ry nyň üs tü ne gök den ot ly kü kürt 
ýag dy ryp, bu iki ga la ny daş-tö we re gi, 
äh li ila ty dyr ösüm lik le ri bi len bi le weý-
ran et di. 26  Lu tuň aýa ly yzy na ga ra dy we 
şol ba da duz sü tü ni ne öw rül di.

27 Yb ra ýym daň bi len tu rup, özü niň 
Reb biň hu zu ryn da du ran ýe ri ne git di. 
28  Yb ra ýym So do ma, Go mo ra we tu tuş 
düz lü ge ta rap aşak se re dip, ol ýurt da ky 
as ma na gö te ril ýän tüs sä niň edil ojak dan 
çyk ýan ýa ly dy gy ny gör di.

29 Şeý dip, Hu daý düz lük dä ki iki ga la-
ny weý ran eden de, Yb ra ýy my ýat dan 
çy kar ma dy; Lu tuň mes gen tu tan ga la-
la ry ny weý ran eden de, Hu daý Lu ty ol 
bet bagt çy lyk dan ha las et di.

Mowaplaryň we ammonlaryň 
gelip çykyşy

30 Lut So gar da gal mak dan gor kup, iki 
gy zy ny-da alyp, bu ýer den çyk dy. Ol 
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a 19:37 Ýew reý çe Mo wap we atam dan söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 19:38 Ýew reý çe Be na my we hal ky myň og ly söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

dag da mes gen tu tup, gyz la ry bi len bi le 
bir go wak da ýa şa ber di. 31 Bir gün gyz-
la ryň ulu sy uýa sy na: «Ka ka myz gar rap 
bar ýar; dün ýä ada ty na gö rä bi ziň ýa-
ny my za gi rer ýa ly ýer ýü zün de hiç bir 
er kek ki şi ýok. 32  Gel, ka ka my za şe rap 
içi rip, onuň bi len ýa ta ly. Şeý dip, biz öz 
ka ka myz dan per zent li bo la rys» diý di.

33 Gyz lar şol gi je ka ka la ry ny ser hoş 
et di ler. Şeý dip, gyz la ryň ulu sy öz ka ka-
sy nyň ýa ny na gi rip, onuň bi len ýat dy. Lut 
gyzy nyň ha çan ýa typ, ha çan tu ra ny ny-
da bil me di. 34  Er te si gün ýe ne gyz la ryň 
ulu sy öz do ga ny na: «Men öten ag şam 
ka kam bi len ýat dym. Gel, bu gi je-de 
ony ser hoş ede li; sen hem onuň bi len 
ýat. Şeý dip, biz öz ka ka my zyň üs ti bi len 
per zent li bo la rys» diý di. 35 Gyz lar bu gi je 
hem ka ka la ry ny ser hoş et di ler. Bu ge zek 
gyz la ryň ki çi si öz ka ka sy nyň ýa ny na 
gi rip, onuň bi len ýat dy. Lut onuň-da 
ha çan ýa typ, ha çan tu ra ny ny bil me di.

36  Şeý dip, Lu tuň iki gy zy-da öz ka-
ka syn dan göw re li bol dy. 37 Gyz la ryň 
ulu sy bir ogul do gur dy we onuň ady na 
Mo wap a dak dy. Ol hä zir ki mo wap la ryň 
ne sil ba şy sy dyr. 38  Gyz la ryň ki çi si-de 
bir ogul do gur dy we onuň ady na Be-
na my b dak dy. Ol hä zir ki am mon la ryň 
ne sil ba şy sy dyr.

20‑nji bap

Ybraýym we Abymelek
1 Yb ra ýym ol ýer den Ne gep çö lü ne 

gö çüp, Ka deş bi len Şu ruň ara ly gyn da 
düş le di. Soň ra ol Ge rar da gel mi şek bo lup 
ýa şa dy. 2  Yb ra ýym öz aýa ly Sa ra «Ol me-
niň aýal do ga nym» diý di. Ge ra ryň şa sy 
Aby me lek adam ibe rip, Sa ra ny ge tirt di.

3 Hu daý Aby me le giň düý şü ne gi rip, 
oňa: «Är li aýa ly ýa ny ňa al dyr dan dy-
gyň se bäp li sen öler siň» diý di. 4  Em ma 
Aby me lek Sa ra he niz ýa kyn laş man dy. 
Aby me lek: «Eý, Taň ry! Sen bi gü nä hal-
ky-da ýok et jek mi?! 5  Yb ra ýy myň özi: 

„Bu me niň aýal do ga nym“ di ýip aýt ma-
dy my nä me?! Aýa lyň özi-de: „Ol me niň 
er kek do ga nym“ diý di ahy ryn. Men bu işi 
päk ýü rek we yn sap bi len et dim» diý di.

6  Hu daý Aby me le ge düý şün de şeý-
le diý di: «Se niň mu ny päk ýü rek den 
eden di gi ňi Men bil ýä rin. Se ni Özü me 
gar şy gü nä et mek lik den sak lan Men di-
rin. Şo nuň üçin se niň oňa el ur ma gy ňa 
yg ty ýar ber me dim. 7 In di bol sa sen aýa ly 
öz adam sy na gaý ta ryp ber, çün ki onuň 
adam sy py gam ber dir. Ol se niň üçin di leg 
eder. Şeý dip, sen di ri ga lar syň. Aýa ly 
yzy na gaý tar ma saň, sen we se niň äh li 
adam la ryň hök man öler si ňiz».

8  Aby me lek daň bi len tur dy we äh li 
emel dar la ry ny ça gy ryp, ola ra düý şü-
ni gür rüň ber di. Olar ga ty gork du lar. 
9 Aby me lek Yb ra ýy my ça gy ryp, oňa: 
«Bu nä me et di giň bol dy?! Se niň me ni 
we me niň pa ty şa ly gy my beý le uly gü nä 
bi len ýa zyk ly ede riň ýa ly, me niň sa ňa 
gar şy eden gü näm nä me?! Sen ma ňa as la 
edil me li däl işi et diň» diý di. 10 Aby me-
lek ýe ne-de Yb ra ýym dan: «Sen nä me 
mak sat bi len beý le et diň?» di ýip so ra dy.

11 Yb ra ýym oňa şeý le jo gap ber di: «Bu 
ýer de Hu daý dan gork ýan ýok dur öýt düm 
we aýa lym se bäp li özü mi öl dü rer ler di-
ýip pi kir et dim. 12  On so ňam ol me niň, 
ha ky kat dan-da, aýal do ga nym. Iki miz 
ata bir ene baş ga do gan dy rys, ol soň me-
niň aýa lym bol dy. 13 Hu daý me ni ata myň 
öýün den Öz saý lan ýur du na git mä ge 
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ça gy ran da, men Sa ra: „Sen ma ňa we-
pa ly bol. Men ba ra da so ran her ki şä bu 
me niň er kek do ga nym diý“ diý dim».

14  Aby me lek Yb ra ýy ma ow nuk ly-iri li 
mal lar, gul lar dyr gyr nak lar ber di; aýa ly 
Sa ra ny hem oňa gaý ta ryp ber di. 15  Aby
me lek Yb ra ýy ma: «Ine, tu tuş ýur dum 
se niň öňüň de ýa ýy lyp ýa tyr. Sen is län 
ýe riň de ýa şa» diý di. 16  Aby me lek Sa-
ra-da: «Do ga ny ňa müň teň ňe kü müş 
ber dim. Bu ýa nyň da ky la ra se niň bi gü-
nä di gi ňi gör ke zer. Sen do ly ak la nan syň» 
diý di. 17‑18  Yb ra ýy myň aýa ly Sa ra se bäp li 
Reb Aby me le giň köş gün dä ki aýal la ryň 
äh li si niň ýat gy sy ny bag lap dy. Yb ra ýym 
Hu da ýa di leg et di. Hu daý Aby me le giň 
özü ni-de, aýa ly dyr gyr nak la ry ny-da 
ça ga dog rar la ry ýa ly sa galt dy.

21‑nji bap

Yshak dogulýar
1 Reb edil aý dy şy ýa ly, Sa ra be ren wa-

da sy ny ber jaý et di. 2  Sa ra göw re li bo lup, 
Yb ra ýy myň gar ran ça gyn da oňa bir ogul 
dog rup ber di. 3 Yb ra ýym özü niň Sa ra dan 
bo lan og lu nyň ady na Ys hak dak dy. 4 Hu
da ýyň buý ru şy ýa ly, Yb ra ýym Ys ha gy 
se kiz gün lük kä sün net le di. 5  Og ly Ys-
hak dog lan da, Yb ra ýym ýüz ýa şyn da dy. 
6  Sa ra: «Hu daý ma ňa be genç hem gül ki 
ge tir di. Og lu myň bo lan dy gy ny eşi den 
her ki şi me niň bi len bi le gül şer. 7 Yb ra ýy
ma Sa ra ça ga em di rer di ýen bol sa, mu ňa 
yna nan ta py lar my dy?! Em ma, ine, ol go-
ja lan soň, men oňa ogul dog rup ber dim» 
diý di. 8  Ça ga ulal dy, ony süýt den aýyr-
dy lar. Şol gün, ýag ny Ys ha gyň süýt den 
aý ry lan gü ni Yb ra ýym uly toý tut dy.

Hajar bilen Ysmaýyl kowulýarlar
9 As ly mü sür li Ha ja ryň Yb ra ýym dan 

bo lan og lu nyň öz og ly Ys ha gyň üs tün den 

gül ýä ni ni Sa ra gör di. 10 Ol Yb ra ýy ma: 
«Bu gyr na gy og ly bi len bi le çy ka ryp kow. 
Gyr na gyň og ly og lum Ys hak bi len mi ra-
sy my zy paý laş maz» diý di. 11 Em ma og ly 
ba ra da ky bu me se le Yb ra ýy ma ju da agyr 
deg di. 12  Hu daý Yb ra ýy ma şeý le diý di: 
«Sen og luň we gyr na gyň üçin gam lan ma. 
Sa ra nä me et diý se, şo ny-da et, çün ki 
se niň adyň Ys ha gyň nes li ar ka ly do wam 
eder. 13 Gyr na gyň dan bo lan og luň dan 
hem bir mil let ýa ra da ryn, çün ki ol-da 
se niň per zen diň dir». 14  Yb ra ýym daň 
bi len tur dy-da, bi raz nan hem bir me şik 
suw alyp, ola ry Ha ja ryň eg ni ne at dy. Ol 
og la ny Ha ja ryň gö zeg çi li gi ne be rip, ony 
goý ber di. Ha jar gi dip, Be ýer şe ba nyň 
çö lün de es li wagt en te di.

15  Me şik dä ki suw tü ken di. Ha jar og la-
ny bir gy rym sy aga jyň aşa gyn da taş lap 
git di. 16  «Og lu myň öle ni ni bir gör mä-
ýin» di ýip, gi dip, og lun dan ok ýe tim 
uzak lyk da otu ryp, içi gip-içi gip ag la dy. 
17‑18  Hu daý og la nyň se si ni eşit di. Hu da-
ýyň pe riş de si gök den Ha ja ry ça gy ryp: 
«Ha jar, nä me bol dy? Gork ma, Hu daý og-
la nyň se si ni eşit di. Bar, og la ny ýe rin den 
gal dyr-da, elin den tut. Men on dan bir 
be ýik mil let ýa ra da ryn» diý di. 19 Hu daý 
Ha ja ryň gö zü ni aç dy we ol bir suw ly 
gu ýy ny gör di. Ol ba ryp, gu ýu dan me-
şi gi ni dol dur dy-da, on dan og lu na içir di.

20 Hu daý ol og lan bi len bi le di. Ol ula lyp, 
çöl de ýa şap, ök de ke man çy bo lup ýe tiş di. 
21 Og lan Pa ran çö lün de ýa şa ýar dy. Eje si 
ony mü sür li bir gy za öýer di.

Ybraýym bilen Abymelek 
äht edişýärler

22  Şol dö wür de Aby me lek pa ty şa öz 
har by ser ker de si Pi kol bi len bi le Yb-
ra ýy myň ýa ny na ba ryp, oňa: «Äh li 
iş de Hu daý se niň bi len bi le dir. 23 Sen 
ma ňa me niň to hum-ti ji me bi we pa lyk 
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a 21:31 Be ýer şe ba – bu söz ant gu ýu sy ýa-da ýe di niň gu ýu sy diý me gi aň lad ýar.

et me jek di gi ňe, me niň sa ňa we pa ly bol-
şum ýa ly, se niň-de ma ňa we öz gel mi şek 
bo lup ýa şa ýan ýur du ňa we pa ly bol jak-
dy gy ňa sen Hu daý dan ant iç» diý di. 
24  Yb ra ýym: «Ant iç ýä rin» diý di.

25 Soň ra Aby me le giň gul la ry nyň özün-
den suw ly gu ýy ny zor bi len alan dyk la ry 
üçin Yb ra ýym oňa nä ra zy lyk bil dir di. 
26  Aby me lek oňa: «Mu ny men şu wagt 
eşid ýä rin. Ony ki miň eden di gin den 
ha ba rym ýok. Sen mu ny ma ňa ha bar 
ber me diň» diý di. 27 Yb ra ýym Aby me-
le ge ow nuk ly-iri li mal ber di. Olar öza ra 
äht bag laş dy lar. 28  Yb ra ýym ýe di sa ny 
gu zy ny sü rü den çy ka ryp, aý ry goý-
dy. 29 Pa ty şa Yb ra ýym dan: «Nä me üçin 
beýd ýär siň?» di ýip so ra dy. 30 Ol: «Sen 
şu ýe di gu zy ny men den al. Şeý le et mek 
bi len sen şol gu ýy ny me niň gaz dy ran dy-
gy ma şa ýat lyk eder siň» diý di. 31 Olar bu 
gu ýy ny Be ýer şe ba a di ýip at lan dyr dy lar, 
çün ki bu ýer de olar öza ra ant içi şip di ler. 
32  Olar Be ýer şe ba da äht bag la şan la ryn-
dan soň, Aby me lek öz har by ser ker de si 
Pi kol bi len ol ýer den öz ýur du na, pi lişt-
li le riň top ra gy na do lan dy. 33 Yb ra ýym 
Be ýer şe ba da bir sa ny ýyl gyn ekip, ol 
ýer de Ba ky Hu daý Reb be yba dat et di. 
34  Yb ra ýym pi lişt li le riň ýur dun da uzak 
wagt lap gel mi şek bo lup ýa şa dy.

22‑nji bap

Hudaý Ybraýymy synaýar
1 Şol wa ka lar dan soň Hu daý Yb ra ýy my 

sy na dy. Hu daý oňa: «Yb ra ýym!» di ýip 
ses len di. Yb ra ýym Oňa: «Lep beý» di ýip 
jo gap ber di. 2  Hu daý: «Og lu ňy, ýal ňyz 
og lu ňy, söý gü li og luň Ys ha gy al-da, 
Mo ry ýa ýur du na bar we Me niň sa ňa gör-
kez jek da gy myň üs tün de Ys ha gy Hu da ýa 

ýak ma gur ban ly gy hök mün de hö dür et» 
diý di. 3 Yb ra ýym daň bi len tu rup, eşe-
gi ni gaň ňa la dy. Öz hyz mat kär le rin den 
iki si ni hem-de Ys ha gy ýa ny na al dy; 
ýak ma gur ban ly gy üçin odun dö wüş-
dir di we Hu da ýyň özü ne aý dan ýe ri ne 
git di. 4  Üçü len ji gün Yb ra ýym ol ýe ri 
uzak dan gör di. 5  Yb ra ýym hyz mat kär-
le ri ne: «Siz şu ýer de, eşe giň ýa nyn da 
ga lyň. Og lum iki miz beý le rä ge gi dip, 
sež de edip, on soň yzy my za do la nyp 
ge le ris» diý di. 6‑7 Ol ýak ma gur ban ly gy 
üçin ni ýet le nen odun la ry og ly Ys ha gyň 
om zu na goý dy, ot bi len py ça gy bol sa 
Yb ra ýy myň özi gö ter di. Şeý dip, iki si 
tir ke şip git di ler. Olar gi dip bar ýar ka lar, 
Ys hak bir den: «Ka ka!» di ýip, Yb ra ýy ma 
ýüz len di. Yb ra ýym: «Nä me, og lum?» 
diý di. Ys hak: «Ot-da, odun-da bar, ýö ne 
ýak ma gur ban ly gy üçin jan ly ni re de?» 
diý di. 8  Yb ra ýym: «Ýak ma gur ban lyk 
jan ly sy bi len Hu da ýyň özi üp jün eder, 
og lum» di ýip jo gap ber di. Olar ýol la ry ny 
do wam et dir di ler.

9 Olar Hu da ýyň Yb ra ýy ma gör ke zen 
ýe ri ne ge lip ýet di ler. Yb ra ýym ol ýer de 
gur ban lyk sy pa sy ny ýa sa dy. Odun la ry 
onuň üs tü ne üý şür di we og ly Ys ha gy 
da ňyp, ony odun la ryň üs tün de ýa tyr-
dy. 10 Soň ra og lu ny gur ban et mek üçin 
py ça gy ny eli ne al dy. 11 On soň Reb biň 
pe riş de si oňa gök den: «Yb ra ýym! Yb-
ra ýym!» di ýip gy gyr dy. Yb ra ýym Oňa: 
«Lep beý» di ýip jo gap ber di. 12  Pe riş de: 
«Og la na el gat ma, oňa hiç zat et me. In di 
Men se niň Hu daý dan gork ýan dy gy ňy 
bil ýä rin. Sen öz ýal ňyz og lu ňy Men-
den gaý gyr ma dyň» diý di. 13 Şol wagt 
Yb ra ýym ba şy ny gal dy ryp, aňyr rak da 
gy rym sy agaç la ryň gür şa ha la ry na şa hy 
ço la şan bir go çuň du ran dy gy ny gör di. 
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a 22:14 Ýah we ýi re – bu söz lem Reb üp jün ed ýär diý me gi aň lad ýar.

Yb ra ýym ba ryp go çy tut dy we ony og-
lu nyň de re gi ne Reb be ýak ma gur ban lyk 
edip ber di. 14  Yb ra ýym bu ýe re «Ýah we 
ýi re a» di ýip at goý dy. (Hä zir ki aý dyl ýan 
«Reb biň da gyn da üp jün edil ýär» di ýen 
söz hem şon dan ga lan dyr.)

15 Reb biň pe riş de si gök den Yb ra ýy my 
ikin ji ge zek ça gy ryp, 16  oňa: «Reb şeý le 
diý ýär: „Men Öz adym dan ant iç ýä rin. 
Se niň bu işi eden di giň üçin, ýag ny öz 
ýal ňyz og lu ňy Men den gaý gyr man dy gyň 
üçin, 17 Men ha ky kat da nam se ni ýal kap, 
se niň nes li ňi as man ýyl dyz la ry dyr de-
ňiz ýa ka sy nyň çä ge le ri deý kö pel de rin. 
Se niň nes liň öz duş man la ryn dan üs tün 
çy kar. 18  Me niň sö zü me gu lak asan dy gyň 
üçin, ýer ýü zü niň äh li mil let le ri se niň 
ne sil le riň ar ka ly pa ta alar lar“» diý di.

19 Yb ra ýym hyz mat kär le ri niň ýa ny na 
gaý dyp gel di. Olar ol ýer den Be ýer şe ba 
gaýt dy lar. Yb ra ýym Be ýer şe ba da ýa şa dy.

20 Şol wa ka lar dan soň Yb ra ýy ma şeý le 
ha bar gel di: «Do ga nyň Na ho ryň aýa ly 
Mil ka oňa en çe me ogul dog rup ber di. 
21 Onuň now ba har og lu nyň ady Us, on dan 
ki çi si Büz, soň ra Ke mu wal, (bu Ara myň 
ka ka sy dyr), 22  Ke set, Ha zo, Pil daş, Ýid-
lap hem Be tu wel. 23 Be tu wel den Re be ka 
do gul dy». Mil ka şu se kiz og ly Yb ra-
ýy myň do ga ny Na ho ra dog rup ber di. 
24  Onuň Re wu ma at ly gyr nak aýa ly-da 
Te ba ny, Ga ha my, Ta ha şy hem-de Ma-
ga ka ny do gur dy.

23‑nji bap

Saranyň ölümi
1 Sa ra ýüz ýig ri mi ýe di ýa şa dy; şu 

onuň ömür sü ren ýyl la ry dy. 2  Sa ra Ken
gan ýur dun da ky Kir ýa tar ba da, ýag ny 
Heb ron da dün ýä den öt di. Yb ra ýym 

Sa ra üçin ma tam tu tup, ýas bag la ma ga 
gel di. 3  Ol Sa ra nyň je se di niň ýa nyn-
dan tur dy we het le riň ýa ny na ba ryp, 
ola ra: 4  «Men si ziň ara ňyz da ýa şa ýan 
bir gel mi şek di rin. Ma ňa öz ara ňyz dan 
aýa ly my jaý lar ýa ly ýer be riň» diý di. 
5‑6  Het ler Yb ra ýy ma: «Bi zi diň le agam, 
biz sa ňa Hu da ýyň hor mat la ýan ada my 
hök mün de ga ra ýa rys. Sen aýa ly ňy bi-
ziň iň go wy go nam çy ly gy myz da jaý la. 
Bi ziň hiç bi ri miz öz go nam çy ly gy my zy 
sen den gaý gyr ma rys we mer hu my ňy 
jaý la mak dan sak la ma rys» diý di ler. 7 Yb
ra ýym ýe rin den tu rup, ol ýur duň hal ky 
bo lan het le re tag zym et di. 8‑9 Ol ola ra 
ýüz le nip, şeý le diý di: «Eger-de me niň 
mer hu my my öz ara ňyz da jaý la ma gy-
ma ra zy bol sa ňyz, on da So ha ryň og ly 
Ep ro nyň mül kü niň çe tin dä ki Mak pe la 
go wa gy ny ma ňa mülk hök mün de do ly 
ba ha syn dan sat ma gy ny ha ýyş edip be-
riň» diý di. 10 Şol wagt het le riň ara syn da 
Ep ron hem otyr dy. Ep ron het le re, ga la 
der we ze sin dä ki le riň hem me si ne eşit-
di rip, ga ty ses bi len: 11 «Ýok, je na bym, 
ma ňa gu lak as. Men şol mülk ýe ri öz 
ko wum daş la ry myň öňün de go wa gy bi-
len bi le sa ňa mugt ber ýä rin. Ar ka ýyn 
mer hu my ňy jaý la ber» diý di.

12‑13  Yb ra ýym het le riň öňün de tag-
zym et di we ol ha la ýyk eşi der ýa ly edip, 
Ep ro na: «On da diň le, men şol mülk ýe-
riň ha ky ny sa ňa tö lä rin, sen ony al-da, 
ma ňa ol ýer de mer hu my my jaý la ma ga 
yg ty ýar et» diý di. 14‑15 Ep ron Yb ra ýy ma: 
«Je na bym, ma ňa gu lak as. Mülk ýe riň 
ba ha sy dört ýüz kü müş teň ňe dir. Iki mi-
ziň ara myz da bu bir uly zat däl-le. Git-de, 
mer hu my ňy jaý la ber» diý di. 16  Yb ra
ýym Ep ron bi len yla laş dy we Ep ro nyň 
het le re eşit di rip aý dan muk da ryn da, 
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söw da gär le riň ara syn da ky öl çe ge gö rä 
öl çäp, oňa kü müş ber di.

17‑18  Şun luk da, Ep ro nyň Mam rä niň 
gün do ga ryn da ýer leş ýän Mak pe la da ky 
mül ki go wa gy dyr äh li bag la ry bi len bi le 
Yb ra ýy myň eýe çi li gi ne geç di. Het ler-de, 
ga la der we ze sin de otu ran ýa şu lu lar-
da mu ny yk rar et di ler. 19 Şon dan soň 
Yb ra ýym öz aýa ly Sa ra ny Mam rä niň, 
ýag ny Heb ro nyň gün do ga ryn da ýer le-
şen Mak pe la da ky mül kün dä ki go wak da, 
Ken gan ýur dun da jaý la dy. 20 Şeý le lik de, 
het le riň şol mül ki on da ky go wak bi len 
bi le Yb ra ýy ma go nam çy lyk üçin be ril di.

24‑nji bap

Yshak we Rebeka
1 Yb ra ýym ju da gar rap dy. Reb ony äh li 

zat da ýal kap dy. 2‑3 Yb ra ýym öýü niň iň 
ulu sy na, özü niň äh li iş le ri ni do lan dyr-
ýan hyz mat kä ri ne şeý le diý di: «Eli ňi 
uý lu gy myň as tyn da goý-da, og lu ma 
hä zir ki ýa şa ýan ýe rim dä ki halk dan, 
Ken gan gyz la ryn dan ge lin lik tap ma jak-
dy gy ňa Gö güň we Ýe riň Hu da ýy Reb den 
ant iç. 4  Me niň dog duk me ka ny ma, ga-
ryn daş la ry myň ara sy na git-de, og lum 
Ys ha ga ge lin li gi şol ýer den ta pyp ge tir». 
5 Hyz mat kär Yb ra ýym dan: «Eger-de gyz 
me niň bi len bi le bu ýe re gel mek is le me se, 
on da se niň og lu ňy çy kyp gaý dan dog duk 
me ka ny ňa alyp gi de ýin mi?» di ýip so ra-
dy. 6  Yb ra ýym oňa şeý le diý di: «Og lu my 
ol ýe re äki däý me. 7 Me ni ata myň öýün-
den alyp gaý dyp: „Bu ýe ri se niň nes li ňe 
ber jek“ di ýip, wa da eden Gö güň Hu da ýy 
Reb Öz pe riş de si ni se niň öňüň den ibe rer. 
Şeý dip, sen ol ýer den og lum üçin bir gyz 
ta par syň. 8  Eger ol gyz se niň bi len gaýt-
mak is le me se, on da sen içen an tyň dan 
azat bo lar syň. Ýö ne her giz og lu my ol 
ýe re äki däý me gin». 9 Hyz mat kär eli ni 

Yb ra ýy myň uý lu gy nyň as tyn da go ýup 
ant iç di.

10 Hyz mat kär Yb ra ýy myň dü ýe le rin-
den onu sy ny hem-de onuň gym mat ba ha 
sow gat la ryn dan alyp, Me so po ta mi ýa-
da ky Na ho ryň ýa şa ýan ga la sy na ta rap 
ýo la düş di. 11 Ol ga la ba ryp ýet di we onuň 
da şyn da ky gu ýy nyň ba şyn da dü ýe le ri-
ni çö ker di; ag şam çag la ry dy, ga la nyň 
gyz-ge lin le ri niň suw al ma ga çyk ýan 
wagt la ry dy. 12  Soň ra ol şeý le di leg et di: 
«Eý, me niň je na bym Yb ra ýy myň Hu da-
ýy Reb! Je na bym Yb ra ýy ma mer he met 
et-de, me niň işi mi oň et. 13 Ine, men gu-
ýy nyň ba şyn da du run. Ga la nyň gyz la ry 
gu ýu dan suw çek mä ge gel ýär ler. 14  Men 
bir gy za: „Küý zä ňi eg niň den dü şür-de, 
ma ňa bi ra za jyk suw ber se ne, içe ýin-le“ 
di ýe rin. Eger ol gyz ma ňa: „Al, iç, men 
se niň dü ýe le ri ňi-de su wa ýa ka ýyn“ diý se, 
ol Se niň gu luň Ys hak üçin saý lan gy-
zyň bo lar. Şon da men Se niň je na by ma 
mer he met eden di gi ňi bi le rin».

15  Yb ra ýy myň hyz mat kä ri he niz di-
leg edip otyr ka, Re be ka eg ni küý ze li 
ga la dan çy kyp gel ýär di. Ol Yb ra ýy myň 
ini si Na hor we onuň aýa ly Mil ka nyň og ly 
Be tu we liň gy zy dy. 16 Ol he niz er kek eli 
deg me dik gör me geý, boý gyz dy. Re be ka 
aşak gu ýa inip, küý ze si ni suw dan dol-
dur dy-da, yzy na do lan dy. 17 Hyz mat kär 
yl gap, onuň öňün den çy kyp: «Küý zäň dä ki 
suw dan bi ra za jyk içe ýin-le» diý di. 18  Ol: 
«Içiň, me niň je na bym» diý di-de, des si ne 
küý ze si ni eg nin den dü şü rip, oňa suw ber-
di. 19 Re be ka Yb ra ýy myň hyz mat kä ri ne 
suw be re nin den soň: «Men si ziň dü ýe le-
ri ňi zi-de gan ýan ça su wa ýa ka ryn» diý di. 
20 Ol des si ne küý ze sin dä ki su wy no wa 
guý dy-da, suw çek mek üçin gu ýa ta rap 
yl ga dy. Ol onuň dü ýe le ri niň äh li si üçin 
gu ýu dan suw çek di. 21 Yb ra ýy myň hyz-
mat kä ri öz ýo lu ny Reb biň açan dy gy ny 
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ýa-da aç man dy gy ny bil jek bo lup, se si ni 
çy kar man gy zy sy n lap dur dy. 22 Dü ýe ler 
suw dan ga nan la ryn dan soň, Yb ra ýy myň 
hyz mat kä ri agyr ly gy bir mys gal dan gow-
rak bo lan tyl la bu run hal ka sy ny we her 
ta ýy on mys gal bo lan go şa tyl la bi le zi gi 
gy za ber di. 23 Soň ra ol gyz dan: «Sen ki-
miň gy zy? Ataň öýün de ma ňa we me niň 
ýol daş la ry ma gi jä ni ge çi rer ýa ly ýer ta-
pyl maz my ka?» di ýip so ra dy. 24 Gyz oňa: 
«Men Na ho ryň we Mil ka nyň og ly Be tu-
we liň gy zy dy ryn. 25 Biz de sa man-da, ot-da 
köp, ýa tar ýa ly ýer hem bar» di ýip jo gap 
ber di. 26 Yb ra ýy myň hyz mat kä ri baş egip, 
Reb be sež de et di. 27 Ol: «Je na bym Yb ra ýy-
myň Hu da ýy Reb be al kyş bol sun, çün ki 
Ol Öz sa dyk söý gü si ni me niň je na bym dan 
gaý gyr ma dy. Ol me ni je na by myň ga ryn-
da şy nyň öýü ne gö ni alyp gel di» diý di. 
28  Gyz öý le ri ne ba kan yl ga dy we ba ryp, 
öýün dä ki le re bo lan wa ka ny gür rüň ber di. 
29‑30 Re be ka nyň La ban di ýen er kek do ga ny 
bar dy. La ban öz gyz do ga ny Re be ka nyň 
bu run hal ka sy ny, bi le gin dä ki bi le zik le ri-
ni gö rüp, Re be ka dan ol ada myň nä me ler 
di ýe ni ni eşi dip, gu ýa ta rap yl ga dy. Ol gu-
ýy nyň ba şy na ge len de, ýaň ky adam he niz 
hem dü ýe le ri niň ýa nyn da dur dy. 31 La ban: 
«Nä me üçin bu ýer de dur suň? Ýör, öýe 
gi de li, eý, Reb biň ýal ka ny, ýör öýe gi de li. 
Men se niň üçin jaý, dü ýe le riň üçin hem ýer 
ta ýyn la dym» diý di. 32 Şeý dip, Yb ra ýy myň 
hyz mat kä ri içe ri gir di. La ban dü ýe le riň 
ýü kü ni dü şü rip, ola ryň öňü ne sa man dyr 
ot dök di. Ol Yb ra ýy myň hyz mat kä ri ne 
we onuň ýol daş la ry na aýak la ry ny ýu war-
la ry ýa ly suw ge ti rip ber di. 33 Onuň öňü ne 
na har go ýul dy, ýö ne ol adam: «Ha ba ry my 
al ýan ça ňyz, na har lan jak däl» diý di. La ban 
oňa: «Beý le bol sa, ha ba ry ňy be räý» diý di.

34  Yb ra ýy myň hyz mat kä ri şeý le diý-
di: «Men Yb ra ýy myň hyz mat kä ri di rin. 
35  Reb me niň je na by ma köp be re ket 

ber di. Ol me niň je na by my ba ýa dyp, 
oňa ow nuk ly-iri li mal lar, al tyn-kü müş, 
gul-gyr nak lar hem-de dü ýe ler dir eşek ler 
ber di. 36  Je na by myň aýa ly Sa ra gar ran-
dan soň, ol Yb ra ýy ma ogul dog rup 
ber di. Yb ra ýym äh li em lä gi ni og lu na 
ber di. 37‑38  Je na bym: „Og lu ma ýa şa ýan 
ýe rim bo lan Ken gan dan gyz al ma. Me niň 
öz dog duk me ka ny ma, ga ryn daş la ry myň 
ýa ny na git-de, oňa şol ýer den ge lin lik 
ta pyp ge tir“ di ýip, ma ňa ant içir di. 39 Men 
je na by ma: „Ta pan gy zym me niň bi len 
gaýt ma sa nä de ýin?“ diý dim. 40 Je na bym: 

„Na za ryn da gez ýän Reb bim Öz pe riş de-
si ni se niň öňüň den ibe rip, işi ňi oň eder. 
Şeý dip, sen me niň dog duk me ka nym dan, 
ga ryn daş la ry myň ara syn dan og lu ma 
ge lin lik ta par syň. 41 Me niň ga ryn daş-
la ry myň ara sy na ba ra nyň da, şon da sen 
ma ňa içen an tyň dan azat bo lar syň; hat da 
olar sa ňa gyz ber me se ler-de, sen ma ňa 
içen an tyň dan azat bo lar syň“ diý di. 42  Ine, 
şeý dip, men gu ýy nyň ba şy na ge lip, şeý le 
di leg et dim: „Eý, je na bym Yb ra ýy myň 
Hu da ýy Reb! Sen me niň işi mi oň et. 
43‑44  Ine, men gu ýy nyň ba şyn da du run. 
Gu ýu dan suw çek mä ge ge len gyz lar dan 
bi ri ne: ‘Küý zäň dä ki suw dan bi ra za jyk 
içä ýe ýin’ di ýe nim de, ol ma ňa: ‘Al, iç, 
men se niň dü ýe le ri ňi-de su wa ýa ka-
ýyn’ diý se, goý, ol me niň je na by myň 
og ly üçin saý lan gy zyň bol sun“ diý dim. 
45  Men he niz içim den ed ýän di le gi mi 
soň la man kam, Re be ka eg ni küý ze li 
ga la dan suw al ma ga çy kyp gel ýär di. 
Ol gu ýa ba ryp, on dan suw çek di. Men 
oňa: „Ma ňa suw ber se ne“ diý dim. 46  Ol 
des si ne küý ze si ni eg nin den dü şür di-de: 

„Al, iç. Men si ziň dü ýe le ri ňi zi-de su wa 
ýa ka ýyn“ diý di. Şeý dip, men suw iç-
dim, ol dü ýe le ri-de su wa ýak dy. 47 Men 
on dan: „Sen ki miň gy zy?“ di ýip so ra-
dym. Ol: „Men Na ho ryň we Mil ka nyň 
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og ly Be tu we liň gy zy dy ryn“ di ýip jo gap 
ber di. Men oňa bu run hal ka sy bi len 
bi le zik ber dim. 48  Soň ra men baş egip, 
Reb be sež de et dim. Ys hak üçin je na-
by myň ga ryn da şy nyň gy zy ny al ma ga 
gö ni ýol gör ke zen je na bym Yb ra ýy myň 
Hu da ýy Reb bi al kyş la dym. 49 In di siz 
me niň je na by ma mer he met ediň-de, 
sa dyk ly gy ňy zy gör ke ziň we bol ja gy ny 
ýa-da bol ma ja gy ny ma ňa aý dyň. On soň 
men nä me et me li di gi ba ra da bel li ka ra-
ra ge le rin». 50 La ban bi len Be tu wel oňa 
şeý le jo gap ber di ler: «Bu Reb biň işi dir. 
Mu ny biz çöz ýän däl di ris. 51 Re be ka şu 
ýer de, ony al-da gi di ber. Goý, ol Reb biň 
aý dy şy ýa ly, se niň je na by ňyň og lu na 
aýal bol sun». 52  Yb ra ýy myň hyz mat kä ri 
bu söz le ri eşi den de, dy za çö küp, Reb be 
sež de et di. 53 Ol Re be ka al tyn dyr kü müş, 
şaý-sep ler we ge ýim ler çy ka ryp ber di, 
onuň eje si bi len er kek do ga ny na-da 
gym mat ba ha sow gat lar et di. 54  Soň ra 
Yb ra ýy myň hyz mat kä ri öz ýa nyn da ky 
adam lar bi len iýip-iç di we olar gi jä ni 
şol ýer de ge çir di ler. Ir den tu ran la ryn dan 
soň ol: «In di me ni ýo la sa lyň, men öz 
je na by myň ýa ny na do la na ýyn» diý di. 
55 Em ma gy zyň eje si bi len do ga ny: «Goý, 
Re be ka hiç bol ma sa on gün ýa ny myz-
da bol sun, on soň gi di ber sin» diý di ler. 
56  Yb ra ýy myň hyz mat kä ri bu la ra: «Reb 
me niň işi mi oň et di. Siz me ni eg le mäň; 
ma ňa rug sat be riň, men öz je na by myň 
ýa ny na do la na ýyn» diý di. 57 Olar: «Gy zy 
ça gy ryp, onuň özün den so rap gö re liň» 
diý di ler. 58  Olar Re be ka ny ça gy ryp, on-
dan: «Sen şu adam bi len git jek mi?» 
di ýip so ra dy lar. Re be ka: «Ha wa, git jek» 
di ýip jo gap ber di. 59 Şun luk da, olar uýa sy 
Re be ka ny, onuň ene ke si ni, Yb ra ýy myň 
hyz mat kä ri bi len onuň adam la ry ny ug-
rat dy lar. 60 Olar Re be ka pa ta be rip, şeý le 
diý di ler:

«Eý, uýamyz!
Goý, senden müňläp-müňläp 

perzentler dünýä insin;
Nesliň öz duşmanlarynyň 

galalaryny basyp alsyn!»
61 Re be ka bi len onuň gyr nak la ry dü ýe-
le re mü nüp, Yb ra ýy myň hyz mat kä ri niň 
yzy na düş dü ler. Yb ra ýy myň hyz mat kä ri 
Re be ka ny alyp, ýo la ro wa na bol dy. 62  Bu 
wagt Ys hak Be ýer-la haý roý dan gaý dyp 
ge lip, Ne gep çöl lü gin de düş läp di. 63 Ol bir 
gün ag şam da şar da gez me le mä ge çyk dy. 
Ys hak ba şy ny gal dy ryp, bir nä çe dü ýä niň 
gel ýän di gi ni gör di. 64‑65 Re be ka Ys ha gy 
gö rüp, dü ýe den düş di we Yb ra ýy myň 
hyz mat kä rin den: «Bi ziň öňü miz den 
gel ýän adam kim?» di ýip so ra dy. Hyz-
mat kär: «Ol me niň je na bym» di ýip jo gap 
ber di. Re be ka bü ren je gi ni alyp, ýü zü ni 
bü re di. 66  Hyz mat kär baş dan ge çi ren le ri-
niň ba ry ny Ys ha ga gür rüň ber di. 67 Ys hak 
Re be ka ny eje si Sa ra nyň ýa şan ça dy ry na 
alyp bar dy. Ys hak Re be ka öý len di we 
ony söý di. Şeý dip, Ys hak eje si niň ölü mi 
üçin çek ýän has ra tyn dan kö şeş di.

25‑nji bap

Ybraýymyň ölümi
1 Yb ra ýym ýe ne-de Ke tu ra at ly bir aýa-

la öý len di. 2  Ke tu ra Yb ra ýy ma Zim ra ny, 
Ýok şa ny, Me da ny, Mid ýany, Ýiş ba ky we 
Şu wa ny dog rup ber di. 3 Ýok şan dan Şe ba 
we De dan do gul dy. De dan dan aşur lar, 
la tuş lar we la gum lar dö re di. 4  Mid ýa nyň 
ogul la ry: Eý pa, Eper, Ha nok, Aby da we 
El da ga. Bu la ryň hem me si Ke tu ra nyň 
ne sil le ri di.

5  Yb ra ýym özü niň äh li em lä gi ni Ys-
ha ga ber di. 6  Gyr nak aýal la ryn dan bo lan 
ogul la ry na bol sa Yb ra ýym özi di ri kä 
sow gat lar be rip, ola ry Ys hak dan aý ryp, 
gün do gar top ra gy na iber di.

 Gelip çykyş 24 ,  25  



 43  

 

a 25:25 Ýew reý çe Ysaw we tüý lek söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 25:26 Ýew reý çe Ýa kup we ök je sin den ýa pyş ýar söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir. Bu jüm le 
ol al da ýar diý me gi hem aň lad ýar. Se ret: Gçk 27:36.
ç 25:30 Ýew reý çe Edom we gy zyl söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

7‑8  Yb ra ýym ýüz ýet miş bäş ýyl ömür 
sü rüp, gar rap, öz dur mu şyn dan ra zy 
bo lup, dün ýä den öt di we ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. 9‑10 Ogul la ry Ys hak bi len Ys-
ma ýyl Yb ra ýy my Mak pe la go wa gyn da, 
het So ha ryň og ly Ep ro nyň mül kün de, 
Mam rä niň gün do ga ryn da ýer leş ýän 
Yb ra ýy myň het ler den sa tyn alan ýe-
rin de jaý la dy lar. Şun luk da, Yb ra ýym 
bi len onuň aýa ly Sa ra iki si-de şol ýer de 
jaý lan dy. 11 Yb ra ýym ölen den soň Hu-
daý onuň og ly Ys ha gy ýal ka dy. Ys hak 
Be ýer-la haý ro ýyň go la ýyn da düş le di.

Ysmaýylyň nesilleri
12 Yb ra ýy myň aýa ly Sa ra nyň Ha jar at ly 

mü sür li gyr na gy bar dy. Yb ra ýy myň bu 
gyr nak aýa lyn dan bo lan og ly Ys ma ýy-
lyň ne sil le ri şu lar dyr. 13‑15  Ulu dan ki çä 
Ys ma ýy lyň ogul la ry nyň at la ry şu nuň 
ýa ly dyr: now ba har og ly Ne ba ýot, soň ra 
Ke dar, Ad be ýel, Mib sam, Miş ma, Du ma, 
Ma sa, Ha dat, Teý ma, Ýe tur, Na pyş we 
Ke de ma. 16  Şu lar Ys ma ýy lyň ne sil le ri niň 
oba la ry na we dü şel ge le ri ne gö rä at la ry-
dyr. Olar on iki ti re ba şy dyr lar. 17 Ys ma ýyl 
ýüz otuz ýe di ýyl ömür sü rüp, dün ýä den 
öt di we ata-ba ba la ry na go wuş dy. 18  Ys
ma ýy lyň ne sil le ri Aşur ta rap da, Mü sü riň 
go la ýyn da, Ha wy la dan Şu ra çen li bo lan 
ara lyk da ýa şa dy lar. Olar Yb ra ýy myň 
beý le ki ne sil le rin den aý ra ýa şa dy lar.

Ysaw we Ýakup
19 Yb ra ýy myň og ly Ys ha gyň ne sil le ri 

şu lar dyr. 20 Ys hak Re be ka öý le nen de, ol 
kyrk ýa şyn da dy. Re be ka Pa da na ram da ky 
me so po ta mi ýa ly Be tu we liň gy zy, 

me so po ta mi ýa ly La ba nyň aýal do ga ny dy. 
21 Re be ka dan per zent ön me ýär di. Ys hak 
aýa ly üçin Reb be di leg et di. Reb Ys ha gyň 
di le gi ni eşit di we Re be ka göw re li bol dy.

22  Göw re dä ki ekiz ça ga bi ri-bi ri bi-
len itek leş ýär di. Re be ka: «Nä me üçin 
bu ejir me niň ba şy ma düş di?» di ýip, 
Reb den so ra dy.
 23 Reb oňa şeýle jogap berdi:

«Göwräňde iki millet bar,
senden iki bäsdeş halk dörär.

Biri beýlekisinden rüstem çykar,
ulusy kiçisine gul bolar».

24  Wag ty do lup, Re be ka ekiz ogul do-
gur dy. 25 Ola ryň il kin ji dog la ny nyň ýü zi 
gy zyl we te ni edil pos sun geý nen ýa ly 
tüý lek di. Oňa Ysaw a di ýip at goý du lar. 
26  Soň ra onuň ök je sin den ýa py şyp, ekiz 
ta ýy dün ýä in di. Şo nuň üçi nem onuň 
ady na Ýa kup b dak dy lar. Ça ga lar dog-
lan da, Ys hak alt myş ýa şyn da dy.

27 Og lan lar ula lyp, Ysaw ök de aw çy 
we me ý dan ada my, Ýa kup bol sa ýu waş 
hem öý de çi adam bo lup ýe tiş di. 28  Ys hak 
Ysa wy söý ýär di, çün ki Ys hak onuň ge-
tir ýän aw et le ri ni ha la ýar dy. Re be ka 
bol sa Ýa ku by söý ýär di.

29 Gün le riň bir gü ni Ýa kup mer ji mek 
çor ba sy ny bi şi rip ýör kä, Ysaw ga ty ýa-
daw hem aç hal da meý dan dan gel di. 30 Ol 
Ýa ku ba: «Gy zyl, şol gy zyl çor baň dan ma-
ňa-da ber se ne. Men aç öl düm» diý di. (Şol 
se bäp den hem oňa Edom ç di ýip at dak-
dy lar.) 31 Ýa kup oňa: «Il ki öz now ba har 
ogul lyk ha ky ňy ma ňa sat» diý di. 32 Ysaw: 
«Men aç ly gym dan ölüp bar ýa ryn, now ba-
har ogul lyk ha ky me niň nä mä me der kar» 
diý di. 33 Ýa kup oňa: «On da ant iç» diý di. 
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a 26:19‑20 Esek – bu söz bäs deş lik diý me gi aň lad ýar.
b 26:21 Sit na – bu söz duş man çy lyk diý me gi aň lad ýar.

Ysaw ant içip, öz now ba har ogul lyk ha ky-
ny Ýa ku ba sat dy. 34 Ýa kup Ysa wa nan hem 
gy zyl mer ji mek çor ba sy ny ber di. Ysaw 
iýip-içip bo lan dan soň, tu rup git di. Ine, 
şeý dip, Ysaw özü niň now ba har ogul lyk 
ha ky na bi per waý ga ra dy.

26‑njy bap

Yshak Gerarda mesgen tutýar
1 Ýur da Yb ra ýy myň döw rün dä ki ýa ly 

baş ga bir aç lyk düş di. Ys hak Ge ra ra, pi-
lişt li le riň şa sy Aby me le giň ýa ny na git di. 
2‑3 Reb Ys ha ga gör nüp, oňa şeý le diý di: 
«Sen Mü sü re git män, Me niň sa ňa gör-
kez jek ýur dum da gel mi şek bo lup ýa şa ber. 
Men se niň bi len bo la ryn we se ni ýal ka ryn. 
Şu ýur dy tu tuş ly gy na Men sa ňa hem se-
niň nes li ňe ber jek di rin we ataň Yb ra ýy ma 
eden wa da my ýe ri ne ýe tir jek di rin. 4‑5 Ýer 
ýü zü niň äh li mil let le ri se niň ne sil le riň-
den pa ta alar lar. Yb ra ýy myň Ma ňa gu lak 
asan dy gy, Me niň özü ne be ren buý ruk-
la ry my, tab şy ryk la ry my, düz gün le ri mi 
we ka nun la ry my ýe ri ne ýe ti ren di gi üçin, 
Men se niň ne sil le ri ňi as man ýyl dyz la ry 
deý kö pel de rin. Bu ýur dy tu tuş ly gy na 
Men se niň ne sil le ri ňe be re rin».

6  Şeý dip, Ys hak Ge rar da düş le di. 7 Ol 
ýe riň adam la ry Ys hak dan onuň aýa ly 
ha kyn da so ran da, ol «bu me niň aýa lym» 
diý mä ge gor kup, ola ra «bu me niň aýal 
do ga nym» diý di. Ys hak Re be ka se bäp li 
bu ýe ri niň hal ky özü ni öl dü rer öýd ýär di, 
çün ki Re be ka ju da owa dan dy. 8  Onuň bu 
ýer de ýa şap ýö re ni ne es li wagt bo lup dy. 
Bir gün pi lişt li le riň pa ty şa sy Aby me lek, 
Ys ha gyň aýa ly Re be ka bi len oý na şyp 
du ran dy gy ny pen ji re den gör di. 9 Aby me-
lek Ys ha gy öz ýa ny na ça gy ryp, oňa: «Bu 

se niň aýa lyň ahy ryn! Sen nä me üçin oňa 
„aýal do ga nym“ diý diň?» di ýip so ra dy. 
Ys hak Aby me le ge: «Ol me niň aýa lym diý-
sem, men öl dü ril e rin öýt düm» di ýip jo gap 
ber di. 10 Aby me lek oňa: «Nä me üçin sen 
beýt diň? Bi ziň adam la ry myz dan bi ri se-
niň aýa ly ňa ýa na şa ýan bol sa, on da sen bi zi 
gü nä go ýar dyň» diý di. 11 Soň ra Aby me lek: 
«Şu ada ma ýa-da onuň aýa ly na de ge niň 
ba şy ölüm li dir» di ýip, tu tuş hal ka duý du-
ryş ber di. 12 Ys hak ol ýurt da ekin ekip, şol 
ýyl da hem ýüz es se ar tyk bug daý ha sy ly-
ny al dy, çün ki Reb ony ýal kap dy. 13 Ys hak 
git di gi sa ýy ba ýap, döw let li adam bol dy. 
14 Onuň sü ri-sü ri ow nuk ly-iri li mal la ry we 
köp san ly hyz mat kär le ri bar dy. Şol se bäp li 
hem pi lişt li ler Ys ha ga gö rü bil mez çi lik et-
di ler. 15 Ka ka sy Yb ra ýy myň öz döw rün de 
gul la ry na gaz dy ran äh li gu ýu la ry ny pi lişt-
li ler top rak dan dol du ryp, gö müp taş la dy lar. 
16 On soň Aby me lek Ys ha ga: «Bu ýer den 
git, çün ki sen biz den zor çyk dyň» diý di. 
17 Ys hak ol ýer den gi dip, Ge rar jül ge si ne 
ba ryp, şol ýer de ça dy ry ny di kip or naş dy. 
18  Ys hak ka ka sy Yb ra ýy myň döw rün de 
ga zy lyp, ol ölen den soň pi lişt li ler ta ra pyn-
dan göm len gu ýu la ry tä ze den ga zyp, ola ry 
ka ka sy nyň da kan at la ry bi len at lan dyr dy. 
19‑20 Em ma Ys ha gyň gul la ry jül ge de gu ýy 
ga zyp, ol ýer de bir göz ba şy ny ta pan la-
ryn da, Ge ra ryň ço pan la ry «suw bi ziň ki» 
di ýip, Ys ha gyň ço pan la ry bi len da wa laş-
dy lar. Şeý dip, Ys hak gu ýy ny Esek a di ýip 
at lan dyr dy, çün ki olar Ys hak bi len bäs-
deş lik et di ler. 21 Soň ra olar baş ga bir gu ýy 
gaz dy lar. Ol-da da wa ly bol dy. Ol gu ýy ny 
Ys hak «Sit na» b di ýip at lan dyr dy. 22  Ys
hak ol ýer den göç di we ýe ne-de bir gu ýy 
gaz dy, ýö ne oňa da wa eden bol ma dy, şol 
se bäp den hem ol: «Ahyr so ňy Reb bi ze giň 
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a 26:22 Re ho bot – bu söz giň lik diý me gi aň lad ýar.
b 26:33 Şe ba – bu söz ant diý me gi aň lad ýar.
ç 26:33 Be ýer şe ba – bu söz ant gu ýu sy diý me gi aň lad ýar.

me ý dan ber di, in di biz bu ýurt da ör ňä ris» 
di ýip, soň ky gu ýy nyň ady na Re ho bot a 
dak dy. 23 Ys hak ol ýer den Be ýer şe ba git di. 
24 Şol gi je Reb Ys ha ga gör nüp: «Men se niň 
ataň Yb ra ýy myň Hu da ýy dy ryn. Gork ma, 
Men se niň bi len bi le di rin. Men Öz gu lum 
Yb ra ýy myň ha ty ra sy na sa ňa pa ta be re rin 
hem se niň nes li ňi kö pel de rin» diý di. 25 Ys
hak ol ýer de gur ban lyk sy pa sy ny ýa sap, 
Reb be yba dat et di. Şol ýer de ça dy ry ny 
dik di. Onuň gul la ry bol sa gu ýy gaz dy lar. 
26 On soň Ys ha gyň ýa ny na Ge rar dan Aby-
me lek, Aby me le giň mas la hat çy sy Ahu zat 
hem onuň har by ser ker de si Pi kol gel di. 
27 Ys hak ola ra: «Siz me ni ýig re nip, öz ýur-
du ňyz dan ko wup goý be rip, ýe ne me niň 
ýa ny ma gel ýär mi si ňiz?» diý di. 28‑29 Olar 
Ys ha ga şeý le jo gap ber di ler: «Reb biň se-
niň bi len bi le di gi ne bi ziň gö zü miz ýet di. 
Şo ňa gö rä bi ziň sa ňa ýag şy lyk dan baş ga 
hiç zat et män, el gat man, se ni pa ra hat lyk 
bi len goý be ri şi miz ýa ly, se niň-de bi ze 
ýa man lyk et mez li giň üçin öza ra ant içi şip, 
şert na ma bag la şa ly diý dik. In di Reb se ni 
ýal ka syn». 30 Ys hak myh man la ry hez zet-
le di. Olar iýip-iç di ler. 31 Olar ir bi len tu rup, 
öza ra ant içiş di ler. Ys hak ola ry ug rat-
dy. Myh man lar Ys ha gyň ýa nyn dan ra zy 
bo lup gaýt dy lar. 32  Şol gün Ys ha gyň hyz-
mat kär le ri onuň ýa ny na ge lip, öz ga zan 
gu ýu la ry ha kyn da oňa gür rüň ber di ler. 
Olar Ys ha ga: «Biz suw tap dyk» diý di ler. 
33 Ys hak gu ýa «Şe ba» b di ýip at dak dy. 
Şo ňa gö rä-de bu ga la nyň ady na şu gün ki 
gü ne çen li Be ýer şe ba ç diý lip ge lin ýär.

Ysawyň keseki aýallary
34  Ysaw kyrk ýa şy na ýe ten de, het Be-

ýe ri niň gy zy Ýe hu dyt we het Eý lo nyň 

gy zy Bos ma ta öý len di. 35 Bu ge lin ler Ys
hak bi len Re be ka ny ja nyn dan do ýur dy lar.

27‑nji bap

Yshak Ýakuba pata berýär
1 Ys hak gar rap, göz den ga lyp dy. Ol öz 

uly og ly Ysa wy ýa ny na ça gy ryp, oňa: 
«Og lum!» diý di. Ysaw: «Nä me, ka ka?» 
diý di. 2  Ys hak: «Men in di gar ra dym, 
ha çan öl je gim bel li däl. 3 In di sen aw 
en jam la ry ňy – sag dak dyr ýa ýy ňy al-da, 
meý da na gi dip, ma ňa aw aw lap ge tir. 
4  On dan me niň ha la ýan ta gam ly na ha-
ry my bi şi rip ber; iýe ýin-de, öl me zim den 
öň sa ňa pa ta be re ýin» diý di.

5‑6 Ys ha gyň og ly Ysa wa aý dan söz le ri ni 
Re be ka diň läp dur dy. Ysaw meý da na awa 
gi den de, Re be ka og ly Ýa ku ba şeý le diý-
di: «Ka kaň do ga nyň Ysa wa: 7 „Aw aw lap 
gel-de, on dan me niň ha la ýan ta gam ly na-
ha ry my bi şi rip ber; men on dan iýe ýin-de, 
öl me zim den öň Reb biň hu zu ryn da sa ňa 
pa ta be re ýin“ di ýe ni ni eşit dim. 8‑9 In di 
ma ňa gu lak as-da, me niň tab şy ry gy my 
ýe ri ne ýe tir gin, og lum. Git-de, sü rü den 
iki sa ny se miz ow lak ge tir, men olar dan 
ka ka ňyň ha la ýan ta gam ly na ha ry ny bi-
şi re ýin. 10 Sen ony ka ka ňa iý mä ge el tip 
be rer siň, ol bol sa öl me zin den öň sa ňa 
pa ta be rer». 11 Ýa kup eje si ne şeý le jo gap 
ber di: «Do ga nym Ysaw tüý lek adam, 
me niň de rim bol sa tüý süz. 12  Eger ka kam 
me ni el läp gö räý se, on da ol me niň özü ni 
al da ýan dy gy my bi ler. Men pa ta al ma gyň 
de re gi ne nä le te ga la ryn». 13 Eje si Ýa ku ba: 
«Şol nä let, goý, ma ňa gel sin, og lum. Sen 
ma ňa gu lak as-da, gi dip ow lak la ry ge tir» 
diý di. 14  Şeý dip, Ýa kup gi dip, eje si ne iki 
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a 27:36 Ýew reý çe Ýa kup we al daw çy söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir. Se ret: Gçk 25:26.

sa ny ow lak ge ti rip ber di. Eje si Ys ha-
gyň ha la ýan ta gam ly na ha ry ny bi şir di. 
15 Soň ra Re be ka uly og ly Ysa wyň öý dä ki 
gym mat ba ha eşik le ri ni alyp, ola ry ki çi 
og ly Ýa ku ba geý dir di. 16  Onuň el le ri ni 
we boý nu nyň tüý süz ýer le ri ni ow lak 
de ri si bi len ört di. 17 Soň ra Re be ka bi şi-
ren ta gam ly na ha ry ny öz bi şi ren na ny 
bi len bi le og ly Ýa ku byň eli ne tut dur dy.

18  Ýa kup ka ka sy nyň ýa ny na ge lip: 
«Ka ka!» diý di. Ys hak: «Ha wa! Sen kim, 
og lum my?» diý di. 19 Ýa kup ka ka sy na: 
«Men now ba har og luň Ysaw dy ryn. Men 
se niň aý dy şyň ýa ly eden di rin. In di dik 
otur-da, ge ti ren aw etim den iýip, ma ňa 
pa ta be räý» diý di. 20 Ys hak og lun dan: 
«Awy nä dip beý le çalt ta pyp bil diň?» 
di ýip so ra dy. Ýa kup: «Hu da ýyň Reb 
ma ňa tap ma ga kö mek et di» di ýip jo gap 
ber di. 21 Ys hak Ýa ku ba: «Go laý ra gy ma 
süýş, og lum. Se ni el läp gö re ýin, se niň, 
ha ky kat dan-da, og lum Ysaw dy gy ňy ýa-
da däl di gi ňi bir bi le ýin» diý di. 22  Ýa kup 
ka ka sy Ys ha gyň al ky my na bar dy. Ol 
og lu ny el läp gör di-de: «Ses Ýa ku byň se si, 
ýö ne el ler Ysa wyň el le ri» diý di. 23 Ýa
ku byň el le ri edil Ysa wyň ky ýa ly tüý lek 
bo lan soň, Ys hak ony ta na man, oňa pa ta 
ber di. 24 Soň ra Ys hak on dan: «Sen, ha ky-
kat dan-da, me niň og lum Ysaw my?» di ýip 
so ra dy. Ýa kup: «Ha wa, men şol» di ýip jo-
gap ber di. 25 Ys hak oňa: «Og lum, aw eti ňi 
ge tir, iýe ýin-de, sa ňa pa ta be re ýin» diý di. 
Ýa kup na ha ry onuň öňün de goý dy; Ys-
hak iý di, Ýa kup şe rap ge tir di, Ys hak iç di. 
26  Ys hak Ýa ku ba: «Gel, og lum, me ni og-
şa» diý di. 27 Ýa kup ka ka sy nyň al ky my na 
ba ryp, ony og şa dy. Ys hak onuň ge ýim le-
ri niň ysy ny al dy we oňa pa ta ber di:

«Ine, oglumyň bu ysy
Rebbiň bereket beren

meýdanyň ysy ýalydyr.
 28 Hudaý saňa

Gögüň çygyndan,
mes toprakly ýerden,

bol galla hem şerap bersin.
 29 Halklar saňa hyzmat etsinler,

il-uluslar saňa boýun egsinler.
Baştutan bol sen öz doganlaryňa,

doganlaryň saňa boýun egsinler.
Seni näletlän, näletlensin,

seni ýalkan, ýalkansyn!»

Ysaw Yshakdan pata sorap ýalbarýar
30 Ys hak Ýa ku ba pa ta be rip, ol ka ka-

sy nyň ýa nyn dan çy kan des si ne, do ga ny 
Ysaw aw dan gaý dyp gel di. 31 Ol hem ka-
ka sy na ta gam ly na har bi şi rip ge tir di-de: 
«Ka ka, dik otur-da, ge ti ren aw etim den 
iýip, ma ňa pa ta ber» diý di. 32  Ys hak oňa: 
«Sen kim?» diý di. Ol: «Men se niň now-
ba har og luň Ysaw» di ýip jo gap ber di. 
33 Ys hak tu tuş göw re si bi len saň ňyl dap: 
«On da se niň öň ýa nyň dan ma ňa aw etin-
den na har bi şi rip ge ti ren kim di? Men 
na ha ryň ba ry ny iýip, oňa pa ta ber dim-ä. 
Ol in di pa ta ly bo lar!» diý di. 34 Ysaw ka ka
sy nyň söz le ri ni eşi dip, da dy-per ýat et di. 
Ol ka ka sy na: «Eý, ka ka, ma ňa-da pa ta 
ber, ma ňa-da!» di ýip za ryn la dy. 35 Ys hak 
oňa: «Sa ňa be ril me li pa ta ny do ga nyň 
al dy, ol me ni al dan eken» diý di. 36  Ysaw 
ka ka sy na: «Oňa Ýa kup a ady ýö ne ýe re 
da kyl man dyr. Ol me ni ikin ji ge zek al da-
dy. Ol baş da now ba har ogul lyk ha ky my 
al dy, ine, bu gün bol sa ol ma ňa be ril me li 
pa ta ny al dy» diý di. On soň Ysaw: «Sen 
ma ňa hiç pa ta sak la ma dyň my?» di ýip, 
ka ka sy na öze len di. 37 Ys hak oňa: «Men 
ony sa ňa baş tu tan et dim, äh li do gan la-
ry ňy oňa hyz mat kär edip ber dim. Oňa 
nan dyr şe rap ber dim. In di men sa ňa 
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nä me be re ýin, og lum!» diý di. 38  Em ma 
Ysaw ka ka sy na: «Ka ka, sen de ba ry-ýo-
gy ýe ke pa ta bar my dy nä me, ma ňa-da 
pa ta ber-dä!» di ýip, içi gip-içi gip ag la dy. 
39 Ka ka sy Ys hak oňa şeý le jo gap ber di:

«Seret, seniň mesgen tutjak 
ýeriňde gökden çyg düşmez,

ol mes toprakly ýerden uzak 
bolar.

 40 Gylyjyňa daýanyp ýaşarsyň,
doganyňa hyzmat edersiň.

Wagt geler, garşylyk görkezersiň.
Onuň zulumyndan dynarsyň».

41 Ka ka syn dan alan pa ta sy üçin Ysaw 
Ýa ku by ýig ren ýär di. Ol öz ýa nyn dan: 
«Ka ka myň ölüm pur sa dy go laý lap gel-
ýär. Ka ka myň ýas gün le ri ge çen den soň, 
men Ýa ku by öl dü re rin» di ýip oý lan ýar dy. 
42  Uly og ly Ysa wyň söz le ri Re be ka ba ryp 
ýet di. On soň Re be ka ki çi og ly Ýa ku by 
ça gyrt dy-da, oňa şeý le diý di: «Do ga nyň 
Ysaw sen den ar al mak üçin se ni öl dür-
me giň kü ýü ne dü şüp ýör. 43 In di ma ňa 
gu lak as, og lum! Eg len me-de, Ha ra na, 
me niň er kek do ga nym La ba nyň ýa ny na 
gaç! 44‑45  Do ga nyň ga ha ry ýa tyş ýan ça, 
eden işiň onuň ýa dyn dan çy kyş ýan ça, 
bir sel lem şol ýer de ýa şa. Soň men adam 
ibe rip, se ni ol ýer den özüm al dy ra ryn. 
Bir gü nüň için de iki ňiz den hem mah rum 
bo la sym ge le nok».

46  Soň ra Re be ka Ys ha gyň ýa ny na ge lip, 
oňa: «Men Ysa wyň het aýal la ryn dan 
ha lys ir dim. Eger Ýa kup şu het gyz-
la ryn dan bi ri ne öý le näý se, on da men 
nä dip ýa şa ryn?!» diý di.

28‑nji bap
1 Ys hak Ýa ku by öz ýa ny na ça gy ryp, 

oňa pa ta hem tab şy ryk be rip, şeý le diý di: 
«Sen het gyz la ry na öý len me! 2  Sen Pa da-
na ra ma, ba baň Be tu we liň öýü ne git-de, 
şol ýer de da ýyň La ba nyň gyz la ryn dan 

bi ri ne öý len. 3 Goý, Gud ra ty güýç li Hu daý 
se ni ýal kap, ör ňe dip, kö pelt sin. Goý, Ol 
sen den en çe me halk lar dö ret sin. 4  Hu da-
ýyň Yb ra ýy ma be ren ýur du ny özü mi ziň 
hä zir ki gel mi şek bo lup ýa şap ýö ren 
ýur du my zy eýe le me giň üçin, goý, Ol 
sa ňa we se niň ne sil le ri ňe Yb ra ýy ma 
be ren pa ta sy ny ber sin!» 5  Şon dan soň 
Ys hak Ýa ku by iber di. Ýa kup Be tu wel 
me so po ta mi ýa ly nyň og ly, Ýa ku byň we 
Ysa wyň eje si Re be ka nyň do ga ny La ba-
nyň ýa ny na Pa da na ra ma git di.

Ysaw başga aýala öýlenýär
6‑7 Ys ha gyň Ýa ku ba pa ta be rip, Pa da-

na ram dan bi ri ne öý le ne ri ýa ly, ony ol 
ýe re ibe ren di gi ni we «ken gan gyz la ry na 
öý len me!» di ýip, Ýa ku ba tab şy ryk be-
ren di gi ni we onuň ka ka sy dyr eje si niň 
sö zü ne gu lak asyp, Pa da na ra ma gi-
den di gi ni Ysaw eşit di. 8‑9 Ysaw Ken gan 
gyz la ry ny ka ka sy nyň ha la ma ýan dy gy ny 
bi lip, Ys ma ýy lyň ýa ny na git di we beý-
le ki aýal la ry nyň üs tü ne Yb ra ýy myň 
og ly Ys ma ýy lyň gy zy, Ne ba ýo tyň aýal 
do ga ny Ma ha la ta öý len di.

Ýakup Beýtelde düýş görýär
10 Ýa kup Be ýer şe ba dan çy kyp, Ha ra na 

ta rap git di. 11 Gün ýa şan da, ol bir ýer de 
düş le di. Ol bir da şy ýas sa nyp, şol ýer de 
ýat dy. 12  Ýa kup düý şün de ýer den as ma na 
uza lyp gid ýän bas gan çak la ry gör di. Hu-
da ýyň pe riş de le ri şol bas gan çak lar dan 
ýo ka ry çy kyp, aşak dü şüp ýör müş ler. 
13 Bas gan çak la ryň çür ba şyn da du ran 
Reb şeý le diý ýär: «Ataň Yb ra ýy myň 
we Ys ha gyň Hu da ýy Reb Men di rin. Şu 
ýa tan top ra gy ňy Men sa ňa we se niň nes-
li ňe be re rin. 14  Se niň nes liň ýer ýü zü niň 
çä ge le ri ki min san-sa jak syz bo lar. Olar 
gün do ga ra, gün ba ta ra, de mir ga zy ga 
hem-de gün or ta ýaý rar lar. Ýer ýü zü niň 
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a 28:19 Beý tel – bu söz Hu da ýyň öýi diý me gi aň lad ýar.

äh li halk la ry sen ar ka ly hem-de nes liň 
ar ka ly pa ta alar lar. 15  Men he mi şe se niň 
bi len bi le di rin. Sen ni re de bol saň-da, 
Men se ni go ra ryn we se ni ýe ne-de şu 
ýur da gaý ta ryp ge ti re rin. Men se ni terk 
et me rin we sa ňa be ren wa da my ýe ri ne 
ýe ti re rin». 16  Ýa kup oýa nyp: «Ha ky-
kat dan-da, Reb şu ýer de. Men mu ny 
bil män di rin!» diý di. 17 Ol gor kup: «Bu 
nä hi li gor kunç ýer! Bu Hu da ýyň öýi, 
gö güň der we ze si» diý di. 18  Ýa kup daň 
bi len tur dy we kel le si niň aşa gy na go ýup 
ýa tan uly da şy ny alyp, ony ýa dy gär lik 
hök mün de dik di we onuň üs tü ne zeý tun 
ýa gy ny guý dy. 19 Ýa kup bu ýe re «Beý-
tel» a di ýip at dak dy. Bu ga la ozal Luz 
di ýip at lan dy ryl ýar dy. 20‑21 Ol soň ra ant 
içip, şeý le diý di: «Eger Hu daý me niň 
ýe ne-de sag-aman ata myň öýü ne do la-
nyp ge le rim ýa ly, me niň bi len bi le bo lup, 
me ni ýol da go rap, ma ňa iý mä ge nan, 
geý mä ge eşik ber se, on da Reb me niň 
Hu da ýym bo lar. 22  Ýa dy gär lik di ken 
bu dik me da şy my Hu da ýyň öýi di ýip 
ha sap la ryn. Eý, Hu daý, Se niň ma ňa 
be ren her bir za dyň on dan bi ri ni men 
Sa ňa be re rin».

29‑njy bap

Ýakup Labanyň ýanyna barýar
1 Soň ra Ýa kup ýo lu ny do wam et di-

rip, gün do gar hal kyň ýur du na gel di. 
2  Ol ba şy ny gal dy ran da, onuň gö zi açyk 
meý dan da ky bir gu ýa düş di. Gu ýy-
nyň ba şyn da üç sü ri go ýun ýa tyr dy. 
Bu go ýun sü rü le ri şol gu ýu dan su wa 
ýa kyl ýar dy. Gu ýy nyň ag zyn da ul la kan 
bir daş bar dy. 3 Ço pan lar sü rü le riň ba-
ry ny gu ýy nyň ba şy na ýyg nan la ryn dan 
soň, da şy aý ryp, do war la ry ny su wa 

ýa kar dy lar-da, ýe ne-de da şy gu ýy nyň 
ag zy na go ýar dy lar.

4  Ýa kup ol ýer dä ki adam lar dan: «Do-
gan lar, siz ni re den?» di ýip so ra dy. Olar: 
«Biz ha ran ly» diý di ler. 5 Ýa kup olar dan: 
«Siz Na ho ryň ag ty gy La ba ny ta na ýar my-
sy ňyz?» di ýip so ra dy. Olar: «Ta na ýa rys» 
diý di ler. 6  Ýa kup ýe ne-de olar dan: «Ol 
sag-sa la mat my dyr?» di ýip so ra dy. Olar: 
«Ha wa, ol sag-gur gun dyr. Han ha, onuň 
gy zy Ra hel do wa ry ny sü rüp gel ýär» diý-
di ler. 7 Soň ra Ýa kup: «En tek gün or tan 
ça gy ahy ryn; en tek do war la ry ýyg nar-
dan ir; ola ry su wa ýa kyň-da, äki dip 
ba kyň» diý di. 8  Olar: «Ço pan lar sü rü le ri 
ýyg na ýan ça, biz do war la ry su wa ýa kyp 
bil me ris; gu ýy nyň ag zyn da ky daş aý-
ry lan dan soň, do war la ry su wa ýa kyp 
bi le ris» diý di ler.

9 Ýa kup olar bi len gep le şip dur ka, Ra-
hel ka ka sy nyň do war la ry ny gu ýa ge tir di. 
Ra hel ço pan dy. 10 Ýa kup Ra he li öz da ýy sy 
La ba nyň sü rü si bi len gö ren de, ol gu ýy-
nyň ýa ny na bar dy-da, onuň ag zyn da ky 
da şy aý ryp, da ýy sy La ba nyň do war-
la ry ny gu ýu dan su wa ýak dy. 11 Soň ra 
ol Ra he li og şap, içi gip-içi gip ag la dy. 
12  Ýa kup özü niň Ra he liň ka ka sy bi len 
ga ryn daş dy gy ny, özü niň Re be ka nyň og-
lu dy gy ny Ra he le aýt dy. Ra hel yl gap gi dip, 
ka ka sy na ha bar ber di. 13 La ban öz ýe ge ni 
Ýa ku byň ge len di gi ni eşi dip, yl gap onuň 
öňün den çyk dy. Ol Ýa ku by gu jak lap 
og şa dy; ony öýü ne alyp gaýt dy. Ýa kup 
La ba na bo lup ge çen wa ka la ryň hem-
me si ni gür rüň ber di. 14  La ban oňa: «Sen 
me niň öz sü ýe gim, öz te nim siň» diý di.

Ýakup Rahele we Leýa öýlenýär
Ýa kup La ba nyň öýün de bir aý ýa şan-

dan soň, 15  La ban oňa: «Ga ryn da şym 
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a 29:32 Ru ben… bet bagt ly gy my gör di – ýew reý çe Ru ben we bet bagt ly gy my gör di di ýen 
söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 29:33 Ýew reý çe Şim gon we eşid ýär söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
ç 29:34 Ýew reý çe Le wi we bag lan sa söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
d 29:35 Ýew reý çe Ýa hu da we al kyş söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

di ýip, sen ma ňa şeý dip, mugt hyz mat 
et jek ýör jek mi? Sa ňa nä çe zäh met hak 
tö le me li? Aýt!» diý di. 16  La ba nyň iki gy-
zy bar dy. Ulu sy nyň ady Le ýa, ki çi si niň 
ady bol sa Ra hel di. 17 Le ýa nyň göz le ri 
my la ýym dy, Ra hel bol sa sy rat ly dy we 
owa dan dy. 18  Ýa kup Ra he li söý di. Ol La-
ba na: «Ki çi gy zyň Ra hel üçin men ýe di 
ýyl hyz ma ty ňy ede ýin» diý di. 19 La ban: 
«Ony baş ga bi ri ne be ren den, sa ňa be re-
nim go wu dyr. Me niň ýa nym da bo lu ber» 
diý di. 20 Ýa kup Ra hel üçin ýe di ýyl lap 
La ba nyň hyz ma ty ny et di. Ra he li ju da 
söý ýän di gi ne gö rä, ýe di ýyl onuň üçin 
ýe di gün ýa ly bo lup ge çip git di.

21 Bir gün Ýa kup La ba na: «Möh le tim 
dol dy, ge lin li gi mi ma ňa ber, men onuň 
ýa ny na gi re ýin» diý di. 22  Şeý dip, La-
ban tö we rek-da şy ny ça gy ryp, toý tut dy. 
23 Em ma şol gi je La ban Ra he liň de re gi ne 
uly gy zy Le ýa ny Ýa ku byň ýa ny na alyp 
bar dy; Ýa kup Le ýa ýa naş dy. 24  (La ban 
hyz mat kä ri Zil pa ny gy zy Le ýa gyr nak 
edip be rip di.) 25  Daň at dy, ine, gör se bu 
Le ýa eken. Ýa kup La ba na: «Bu nä me 
et di giň bol dy? Men sa ňa Ra hel üçin 
hyz mat et män mi dim nä me? Sen nä me 
üçin me ni al da dyň?» diý di. 26  La ban 
oňa: «Ulu sy otyr ka, ki çi si dur mu şa çy-
ka ryl maz. Bu bi ziň ili mi ziň dä bi dir. 
27 Bir hep de lik toý da ba ra sy geç sin, sa ňa 
Ra he li-de be re rin, ýö ne onuň üçin ýe ne 
ýe di ýyl hyz ma ty my et me li bo lar syň» 
diý di. 28  Ýa kup La ban bi len yla laş dy. Bir 
hep de lik toý da ba ra sy ge çen den soň, La-
ban ki çi gy zy Ra he li-de Ýa ku ba ber di. 
29 (La ban hyz mat kä ri Bil ha ny Ra he le 

gyr nak edip be rip di.) 30 Ýa kup Ra he le 
hem ýa naş dy. Ol Ra he li Le ýa dan ar tyk 
söý ýär di. Ol La ba na ýe ne-de ýe di ýyl 
hyz mat et di.

Ýakubyň çagalary
31 Reb Le ýa nyň sö ýül me ýän di gi ni gö-

rüp, onuň ýat gy sy ny aç dy. Ra hel den 
bol sa ça ga dog ma ýar dy. 32  Le ýa göw
re li bo lup, bir ogul do gur dy. Ol og lu na 
Ru ben di ýip at goý dy, çün ki ol: «Reb 
me niň bet bagt ly gy my gör di a, in di me-
ni ada mym ha lar» diý di. 33 Ol ýe ne-de 
göw re li bol dy we bir ogul do gur dy. Ol: 
«Reb me niň sö ýül me ýän di gi mi eşi dip, 
ma ňa bu og ly hem ber di» diý di. Le ýa 
og lu nyň ady na Şim gon b dak dy. 34  Le ýa 
üçün ji ge zek göw re li bo lup, ýe ne-de bir 
ogul do gur dy. Ol: «Ada my myň ýü re gi 
in di ma ňa bag lan sa ge rek, çün ki men 
oňa üç ogul dog rup ber dim» diý di. Şol 
se bäp den hem ol üçün ji og lu nyň ady na 
Le wi ç dak dy. 35  Le ýa ýe ne-de göw re li 
bo lup, bir ogul do gur dy. Ol: «In di men 
Reb be al kyş aý da ryn» di ýip, og lu nyň 
ady na Ýa hu da d dak dy. Soň ra ol ça ga 
dog mak dan gal dy.

30‑njy bap
1 Ra hel Ýa ku ba ça ga dog rup ber män-

di gi ni gö ren de, ol öz aýal do ga ny na 
gö rip lik et di. Ol Ýa ku ba: «Ma ňa-da ça ga 
ber, ýog sam, men öle rin» diý di. 2  Ýa ku
byň mu ňa ga ha ry ge lip: «Hu daý se ni 
ça ga dan mah rum ed ýär. Men Hu daý my 
nä me?!» diý di. 3 Ra hel oňa: «Gyr na gym 
Bil ha bi len ýat. Goý, ol ma ňa sen den 
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a 30:6 Ýew reý çe Dan we ak law çy söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 30:8 Ýew reý çe Naf ta ly we men gö reş dim di ýen söz le mi niň aý dy ly şy meň zeş dir.
ç 30:11 Gat – bu söz şow lu lyk diý me gi aň lad ýar.
d 30:13 Aşer – bu söz bagt ly diý me gi aň lad ýar.
e 30:14 Sel me lek kök le ri – söý gi hy ju wy ny art dyr ýan ösüm lik ler.
ä 30:18 Ýew reý çe Ysa kar we muzd söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
f 30:20 Ýew reý çe Ze bu lun we hor mat söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
g 30:24 Ýew reý çe Ýu sup we ýe nede ber sin di ýen söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir.

ogul dog rup ber sin. Şeý dip, Bil ha nyň 
üs ti bi len men hem ça ga ly bo la ýyn» 
diý di. 4  Ol öz gyr na gy Bil ha ny Ýa ku ba 
aýal ly ga ber di; Ýa kup onuň bi len ýat dy. 
5  Bil ha göw re li bo lup, Ýa ku ba bir ogul 
dog rup ber di. 6  On soň Ra hel: «Hu daý 
me ni ak la dy, Ol, ha ky kat da nam, me niň 
di le gi mi eşi dip, ma ňa bir ogul ber di» 
di ýip, og la nyň ady na Dan a dak dy. 7 Ra
he liň gyr na gy Bil ha ýe ne-de göw re li 
bo lup, Ýa ku ba ikin ji ogul dog rup ber di. 
8  Ra hel: «Do ga nym bi len ju da çyn la kaý 
gö reş dim we ýeň dim» di ýip, og lu nyň 
ady na Naf ta ly b dak dy.

9 Le ýa özü niň do gur mak dan ga lan dy-
gy na göz ýe ti rip, öz gyr na gy Zil pa ny 
Ýa ku ba aýal ly ga ber di. 10 Le ýa nyň gyr na-
gy Zil pa Ýa ku ba bir ogul dog rup ber di. 
11 Le ýa: «Me niň ki şo wu na bol dy» di ýip, 
og lu nyň ady na Gat ç dak dy. 12  Le ýa nyň 
gyr na gy Zil pa Ýa ku ba ikin ji ogul dog rup 
ber di. 13 Le ýa: «Men bagt ly dy ryn! Gyz-
lar ma ňa bagt ly di ýer ler» di ýip, ikin ji 
og lu nyň ady na Aşer d dak dy.

14  Bug daý ora gy döw rün de bir gün Ru-
ben ekin meý da ny na git di we ol ýer den 
sel me lek kök le ri ni e tap dy. Ru ben ony 
eje si Le ýa ge ti rip ber di. Ra hel Le ýa nyň 
ýa ny na ge lip, oňa: «Og lu ňyň ge ti ren sel-
me lek kök le rin den ma ňa-da ber» diý di. 
15  Le ýa oňa: «Äri mi elim den ala ny ňy 
az gö rüp, in di og lu myň ge ti ren sel me-
lek kök le ri ni-de al sam diý ýär miň?» 
diý di. Ra hel oňa: «Bol ýar, sel me lek 

kök le ri niň de re gi ne Ýa kup şu gi je se-
niň bi len ýa taý syn» diý di. 16  Ag şa ma ra 
Ýa kup meý dan dan gaý dyp gel ýär kä, 
Le ýa onuň öňün den çy kyp: «Sen bu 
gi je me niň ýa ny ma gir. Og lu myň ge-
ti ren sel me lek kök le ri bi len se niň şu 
gi je lik ki re ýi ňi tö le dim» diý di. Ýa kup 
şol gi je Le ýa ýa naş dy. 17 Hu daý Le ýa nyň 
di le gi ni eşit di. Le ýa göw re li bo lup, Ýa-
ku ba bä şin ji ogul dog rup ber di. 18  Le ýa: 
«Bu – öz gyr na gy my ada my ma be re nim 
üçin, Hu da ýyň ma ňa be ren muz du dyr» 
di ýip, og la nyň ady na Ysa kar ä dak dy. 
19 Le ýa ýe ne göw re li bo lup, Ýa ku ba al-
tyn jy ogul dog rup ber di. 20 Le ýa: «Hu daý 
ma ňa aja ýyp sow gat et di. In di ada mym 
ma ňa hor mat go ýar, çün ki men oňa al-
ty ogul dog rup ber dim» di ýip, al tyn jy 
og lu nyň ady na Ze bu lun f dak dy. 21 Ol 
soň ra bir gyz do gur dy we onuň ady na 
Di na dak dy. 22  Hu daý Ra he li ýat dan 
çy kar man dy. Ol Ra he liň di le gi ni eşi dip, 
onuň ýat gy sy ny aç dy. 23 Ra hel göw re li 
bo lup, bir ogul do gur dy. Ol: «Hu daý 
me niň aýy by my aýyr dy. 24  Goý, Reb 
ma ňa ýe ne-de ogul ber sin!» di ýip, onuň 
ady na Ýu sup g dak dy.

Ýakup Laban bilen söwdalaşýar
25  Ýu sup dog lan dan soň, Ýa kup La-

ba na şeý le diý di: «Me ni goý ber, men 
öz me ka ny ma, öz ýur du ma gi de ýin. 
26  Me niň sa ňa nä hi li hyz mat eden di gi mi 
se niň özüň bil ýän siň. Men aýal la rym dyr 
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a 30:30 Me niň aýak ba san ýe rim de – ýa-da Men se bäp li.

ça ga la rym üçin zäh met çek dim. Şo nuň 
üçin sen ola ry ma ňa ber. In di men gi-
de ýin». 27 La ban oňa: «Men sa ňa bir zat 
aý da ýyn. Men Reb biň özü mi sen se bäp li 
be re ket li eden di gi ni pal üs ti bi len bil dim. 
28  Sa ňa nä çe tö le me li di gi ni aýt, men tö-
lä rin» diý di. 29 Şon da Ýa kup oňa şeý le 
diý di: «Me niň sa ňa nä hi li hyz mat eden-
di gi mi, do war la ry ňyň me niň döw rüm de 
nä hi li kö pe len di gi ni sen özüň bil ýän siň. 
30 Me niň gel me zim den öň, se niň do war-
la ryň sa ny az dy, olar men ge le nim den 
soň kö pel di. Me niň aýak ba san ýe rim de a, 
Reb sa ňa be re ket ber di. In di men öz ho ja-
ly gym üçin ha çan iş lä ýin?» 31 La ban oňa: 
«Men sa ňa nä me be re ýin?» diý di. Ýa kup: 
«Ma ňa hiç zat ge rek däl. Eger sen me niň 
şu mas la ha ty my al saň, on da men se niň 
do war la ry ňy ýe ne-de ba kyp, ola ra göz-
gu lak bo la ryn. 32  Şu gün sen äh li sü rü le re 
aý la nyp, teg milt li ýa-da me nek li go ýun-
la ry, ge çi le ri, ga ra gu zu la ry sü rü den 
aýyr. Olar me niň hyz mat ha kym bo lar. 
33 Soň sen şol be ren le ri ňi gör mä ge ge le-
niň de, me niň dog ru çyl dy gy my gö rer siň. 
Eger me niň sü rim de teg milt siz ýa-da 
me nek siz ge çi ler we ga ra däl go ýun lar 
ta py laý sa, şon da sen ola ry ogur lyk ha-
sap lap bi ler siň». 34  La ban: «Bol ýar, goý, 
se niň diý şiň ýa ly bol sun» diý di. 35 Em ma 
şol gü nüň özün de La ban ala-mu la we 
me nek li er keç le riň, teg milt li we me nek li, 
şeý le hem ak ga ty şy gy bo lan ge çi le riň 
äh li si ni we ga ra go ýun la ryň ba ry ny 
sü rü den çy ka ryp, öz ogul la ry nyň gö zeg-
çi li gi ne ber di. 36  Soň ra La ban üç gün lük 
ýo la ba ra bar lyk da Ýa kup dan ara ny aç dy. 
Ýa kup La ba nyň beý le ki ga lan sü rü si ni 
bak ma gy ny do wam et dir di.

37 Ýa kup de rek, ba dam hem-de çy nar 
agaç la ry nyň öl çy byk la ry ny alyp, ola ryň 

ga by gy ny ýol-ýol aý ran da ak zo lak lar 
peý da bol dy. 38‑39 Ol zo lak ly çy byk la ry 
do war la ryň öňün de suw iç ýän no wa la-
ry na sa lyp goý dy. Do war lar no wa lar dan 
suw iç mä ge ge len le rin de, çy byk la ryň 
öňün de go ça ge lip, bo gaz bol du lar we 
ala-mu la, teg milt li hem-de me nek li 
ow lak-gu zu la ry guz la dy lar. 40  Ýa kup 
gu zu la ry ny aý ry sak lap, ola ry La ba nyň 
ala-mu la we ga ra do war la ry nyň gar şy-
syn da bak ýar dy. Şeý dip, Ýa kup özü ne 
sü ri edin di we ony La ba nyň sü rü si ne 
goş ma dy. 41 Sag dyn do war lar go ça ge-
len le rin de, çy byk la ryň öňün de go ça 
ge ler le ri ýa ly, Ýa kup çy byk la ry he mi-
şe ola ryň öňün de no wa lar da go ýar dy. 
42 Hor do war lar go ça ge len de bol sa Ýa kup 
ola ryň öňün de çy byk goý ma ýar dy. Şun-
luk da, sag dyn do war lar Ýa ku byň ky, hor 
do war lar La ba nyň ky bol ýar dy. 43 Şeý dip, 
Ýa kup ju da ba ýa dy. In di onuň sü ri-sü ri 
do war la ry, gul-gyr nak la ry, dü ýe le ri hem 
eşek le ri bar dy.

31‑nji bap

Ýakup Labanyň ýanyndan gidýär
1‑2  Ýa kup La ba nyň ogul la ry nyň: «Ýa-

kup bi ziň ka ka my zyň äh li em lä gi ne 
eýe bol dy. Ol özü niň bü tin baý ly gyny 
ka ka my zyň ha sa by na ga zan dy» di ýen 
gür rü ňi ni eşit di. Ýa kup La ba nyň hem 
özü ne bo lan ga raý şy nyň öň kü si ýa ly 
däl di gi ni gör di. 3 On soň Reb Ýa ku ba: 
«Ata-ba ba ňyň me ka ny na, öz ga ryn daş-
la ry ňyň ara sy na do lan, Men se niň bi len 
bi le bo la ryn» diý di. 4‑5 Şo ňa gö rä Ýa kup 
Ra hel bi len Le ýa ny meý da na, do war la-
ryň ýa ny na ça gy ryp, ola ra şeý le diý di: 
«Gör ýä rin we lin, ka ka ňy zyň ma ňa ga-
raý şy öň kü si ýa ly däl. Ýö ne ka ka myň 
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a 31:27 Li ra – ki riş li saz gu ra ly. Söz lü ge se ret.

Hu da ýy me niň bi len dir. 6  Ka ka ňy za 
me niň ja ny my aýa man hyz mat eden-
di gi mi siz bil ýän si ňiz. 7 Ka ka ňyz bol sa 
me ni al dap, zäh met ha ky my on ge zek 
üýt get di, ýö ne Hu daý oňa ma ňa ze lel 
ýe tir mä ge ýol ber me di. 8  La ban ma ňa: 

„Teg milt li do war lar se niň ha kyň bol sun“ 
di ýen de, do war lar uç dan tut ma teg milt-
li gu zu la ry guz la dy lar. Ol: „Ala-mu la 
do war lar se niň ha kyň bol sun“ di ýen de 
bol sa, do war lar uç dan tut ma ala-mu la 
ow lak-gu zu la ry guz la dy lar. 9 Şeý dip, 
Hu daý ka ka ňy zyň do war la ry ny on dan 
alyp, ma ňa ber di.

10 Do war la ryň höw re gel ýän möw sü-
min de men bir düýş gör düm. Düý şüm de 
ça kyş ýan te ke ler dir ge çi ler di ňe ala-mu-
la, teg milt li we hal ly myş. 11  Şon da 
düý şüm de Hu da ýyň pe riş de si ma ňa: 

„Ýa kup!“ di ýip ýüz len di. Men Oňa: „Lep-
beý!“ di ýip jo gap ber dim. 12  Pe riş de: 

„Se ret, ça kyş ýan te ke ler dir ge çi ler di ňe 
ala-mu la, teg milt li we hal ly dyr. La ba-
nyň sa ňa ed ýän zat la ry nyň äh li si ni Men 
gör düm. 13 Men Beý tel Hu da ýy dy ryn. 
Sen ol ýer de bir dik me da şyň üs tü ne 
zeý tun ýa gy ny gu ýup dyň we ant içip diň. 
In di sen bu ýurt dan git-de, öz dog duk 
me ka ny ňa do lan“» diý di.

14 Ra hel bi len Le ýa Ýa ku ba şeý le jo gap 
ber di ler: «Ata my zyň öýün de bi ze ne paý, 
ne-de mi ras bar. 15  Ol bi zi ke se ki ha sap-
la ma ýar my nä me?! Çün ki ol bi zi sat dy, 
biz üçin tö le nen kü müş le ri-de sa typ iý di. 
16  Hu da ýyň ka ka my zyň elin den alan äh li 
baý ly gy bi ze hem bi ziň ça ga la ry my za 
de giş li dir. In di sen Hu da ýyň di ýe ni ni 
ýe ri ne ýe tir».

17‑18  Şeý dip, Ýa kup ça ga la ry dyr 
aýal la ry ny dü ýe le re mün dü rip, äh li 
mal la ry ny – Pa da na ram da top lan äh li 

mal-mül kü ni alyp, öz ka ka sy Ys ha gyň 
ýa ny na – Ken gan ýur du na ta rap ýo la 
düş di. 19 La ban öz do war la ry ny gyrk-
ma ga gi den wag ty, Ra hel ka ka sy nyň 
öý but la ry ny ogur la dy. 20 Ýa kup bol sa 
özü niň bu ýer den gaç ýan dy gy ny La ban 
me so po ta mi ýa ly dan giz le mek bi len, ony 
al da wa sal dy. 21 Şeý dip, Ýa kup äh li em-
lä gi ni alyp, ol ýer den gaç dy. Ol Ýew frat 
der ýa syn dan ge çip, Gil gat dag ly gy na 
ta rap ýö nel di.

Laban Ýakuby yzarlaýar
22  Üçün ji gün Ýa ku byň ga çan dy gy 

hak da ky ha bar La ba na ge lip ýet di. 23 La
ban ga ryn daş la ry ny ýa ny na alyp, ýe di 
gün läp Ýa ku byň yz yn dan ko wup, Gil gat 
dag ly gyn da onuň yz yn dan ýet di. 24  Şol 
gi je Hu daý La ban me so po ta mi ýa ly-
nyň düý şün de oňa: «Gu lak as! Ýa ku ba 
ýag şy dan-ýa man dan zat diý me» diý-
di. 25 La ban Ýa ku byň yz yn dan ýe ten de, 
Ýa kup dag lyk da öz ça dy ry ny di kip di. 
La ban hem öz ga ryn daş la ry bi len Gil-
gat dag ly gyn da öz ça dyr la ry ny dik di.

26 La ban Ýa ku ba şeý le diý di: «Bu nä me 
et di giň bol dy? Nä me üçin me ni al da dyň 
we gyz la ry my sö weş de ele sal nan ýe-
sir ler ýa ly edip alyp gaýt dyň? 27 Nä me 
se bäp den sen gaýt jak dy gy ňy men den 
ýa şyr dyň? Men se ni şa dy-hor ram lyk 
hem aý dym bi len, dep rek we li ra a bi len 
ug ra dar dym. 28  Sen hat da ma ňa ag tyk-
la rym dyr gyz la ry my og şa ma ga-da 
müm kin çi lik ber me diň. Sen ak mak lyk 
et diň. 29 Sa ňa ýa man lyk et mä ge me niň 
güý jüm ýet ýär. Em ma se niň ata ňyň 
Hu da ýy öten ag şam ma ňa: „Gu lak as! 
Ýa ku ba ýag şy dan-ýa man dan zat diý me“ 
di ýip tab şyr dy. 30 Bar, se niň gaý da nyň 
hiç di ýe li. Men se niň ataň öýün dä ki le riň 
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a 31:47 Ýa gar-sa ha du ta – ara meý çe bu söz ler şa ýat lyk üýş me gi diý me gi aň lad ýar.
b 31:47 Ga let – ýew reý çe bu söz şa ýat lyk üýş me gi diý me gi aň lad ýar.
ç 31:49 Ýew reý çe Mis pa we diň söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

di da ry na ga ty zar bo lan dy gy ňy bil ýä-
rin. Ýö ne me niň hu daý la ry my ogur lap 
gaýt maň nä me?» 31 Ýa kup La ba na şeý-
le jo gap ber di: «Gyz la ry ňy elim den 
alar syň öý düp gork dum. 32  Ýö ne se niň 
hu daý la ry ňy ogur lap gaý dan di ri gal maz. 
Ga ryn daş la ry my zyň gö zü niň al nyn da 
äh li goş la ry bar lap çyk-da, özü ňe de giş li 
nä me tap saň, al-da gi di ber». Hu daý la-
ry Ra he liň ogur lan dy gyn dan Ýa kup 
bi ha bar dy.

33 La ban Ýa ku byň, Le ýa nyň we iki 
gyr na gyň ça dy ry ny bar la dy, ýö ne but-
la ry tap ma dy. Ol Le ýa nyň ça dy ryn dan 
çy kyp, Ra he liň kä gir di. 34  Ra hel but la ry 
alyp dy we ola ry dü ýä niň howudynyň 
aşa gyn da giz läp, özi-de onuň üs tün de 
otu ryp dy. La ban ça dy ryň äh li ýe ri ni bar-
lap çyk dy, ýö ne ola ry tap ma dy. 35  Ra hel 
ka ka sy na: «Ka ka, se niň ýa nyň da ýe rim-
den tur ma ýan ly gym üçin me ni ba gyş la, 
çün ki hä zir men gö rüm gör ýä rin» diý di. 
La ban her nä çe ag tar sa-da, but lar dan de-
rek ta pyp bil me di. 36  Ýa kup ga har la nyp, 
La ba na şeý le diý di: «Beý le yzar la ryň 
ýa ly, me niň nä me et mi şim, nä me gü näm 
bar? 37 Sen me niň äh li zat la ry my dö rüp 
çyk dyň, em ma öý goş la ryň dan, heý, ta-
pan za dyň bol du my? Eger bir zat ta pan 
bol saň, ha ny, on da ony özü ňiň we me niň 
ga ryn daş la ry myň öňün de goý, haý sy my-
zyň mam la dy gy my zy, goý, ola ryň özi 
çöz sün. 38  Ine, ýig ri mi ýyl lap men se niň-
ki de bo la nym da, se niň go ýun la ryň dyr 
ge çi le riň gu zy ýa ow lak dü şü ren däl dir. 
Men se niň sü rü le riň den ýe ke je goç-da 
iýen däl di rin. 39 Ýyr ty jy haý wan la ryň 
par ça lan mal la ry ny men se niň ýa ny ňa 
ge ti rip hem dur ma dym; men he mi şe 

ýi ten le ri öz boý nu ma al dym. Gün diz 
ogur la nan dy gy-da, gi je ogur la nan dy-
gy-da bel li bol ma dyk la ry sen men den 
ta lap et diň. 40  Gün diz jöw za dan, gi je 
aň zak dan ejir çe ker dim. Gi je le ri çi rim 
et män ge çi rer dim. 41 Öýüň de ýa şan ýig-
ri mi ýy lym, ine, şeý le geç di. Iki gy zyň 
üçin on dört ýyl, do war la ryň üçin al ty 
ýyl hyz ma ty ňy et dim. Em ma sen me-
niň zäh met ha ky my on ge zek üýt get diň. 
42  Eger atam Yb ra ýy myň Hu da ýy we 
ka kam Ys ha gyň He der Ed ýä ni me niň 
bi len bi le bol ma dyk bol sa, on da sen 
hä zir hem me ni boş ko wup goý be rer-
diň. Hu daý me niň çe ken ez ýet le ri mi 
hem zäh me ti mi gö rüp, öten ag şam sa ňa 
duý du ryş ber di».

Ýakup bilen Laban ylalaşýarlar
43 On soň La ban Ýa ku ba: «Aýal la ryň 

me niň gyz la rym, ça ga la ryň me niň ça-
ga la rym, do war la ryň me niň do war la rym. 
Ine, şu gör ýän zat la ryň äh li si me niň ki dir. 
Ýö ne men öz gyz la ry my hem ola ryň 
ça ga la ry ny yzy na alyp bil men ahy ryn. 
44  Gel, iki miz öza ra äht edi şe li. Bu äht 
iki mi ze şa ýat bol sun» diý di. 45 Ýa kup bir 
uly da şy al dy-da, ony dik di. 46  Soň ra ol 
öz ga ryn daş la ry na: «Daş top laň» diý di. 
Olar ýyg nan daş la ryn dan bir üýş mek ýa-
sap, onuň gap da lyn da na har lan dy lar. 47 Ol 
üýş me gi La ban Ýa gar-sa ha du ta a, Ýa kup 
bol sa Ga let b di ýip at lan dyr dy. 48  La ba
nyň: «Şu daş de pe si bi ze şa ýat bol sun» 
di ýen di gi ne gö rä, ol ýe re Ga let di ýen 
at gal dy. 49 Bu uly da şa Mis pa ç di ýip at 
da kyl dy, çün ki La ban: «Bi ri-bi ri miz den 
uzak dü şen ma ha ly myz, Reb bi zi göz-
den sal ma syn» diý di. 50‑51 La ban Ýa ku ba 
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a 32:2 Ma ha na ýym – bu söz iki dü şel ge diý me gi aň lad ýar.

ýe ne-de şeý le diý di: «Eger gyz la ry ma 
azar be räý seň ýa-da ola ryň üs tü ne aýal 
alaý saň, on da bi lip goý gun, ara lyk da 
adam bol ma sa-da, bi ze Hu da ýyň Özi 
şa ýat dyr. Ine, şu daş üýş me gi bi len şu 
dik me daş bi ziň äh ti mi ze şa ýat lyk et sin. 
52  Bi ri-bi ri mi ziň ta ra py my za ýa man ni-
ýet bi len geç me li däl di gi mi ze, goý, ine, 
şu üýş mek bi len şu dik me daş şa ýat lyk 
et sin. 53 Yb ra ýy myň Hu da ýy we Na ho ryň 
hu da ýy (ola ryň ata la ry nyň hu daý la-
ry) bi ziň da wa my zy çöz sün ler!» diý di. 
Soň ra Ýa kup öz ka ka sy Ys ha gyň He der 
Ed ýä nin den ant iç di. 54  Ýa kup da gyň üs-
tün de gur ban lyk be rip, ga ryn daş la ry ny 
na ha ra ça gyr dy. Olar na har lan dy lar we 
gi je dag da ýat dy lar. 55  La ban daň bi len 
tu rup, ag tyk la ry dyr gyz la ry ny og şap, 
ola ra pa ta be rip, öz me ka ny na gaýt dy.

32‑nji bap

Ýakup Ysaw bilen duşuşyga 
taýynlanýar

1 Ýa kup öz ýo ly bi len gi dip bar ýar-
ka, Hu da ýyň pe riş de le ri ony gar şy la dy. 
2  Ýa kup ola ry gö rüp: «Bu Hu da ýyň dü-
şel ge si» diý di. Şeý dip, Ýa kup ol ýe ri 
Ma ha na ýym a di ýip at lan dyr dy.

3‑4  Ýa kup Edom ýur du nyň Se gir di-
ýil ýän ýe ri ne, do ga ny Ysa wyň ýa ny na 
ha bar çy ýol lap: «Me niň je na bym Ysa wa 
şeý le di ýiň» di ýip, öz ha bar çy lary na 
şu söz le ri aýt mak ly gy bu ýur dy: «Se-
niň gu luň Ýa kup şeý le diý ýär: „Men 
La ba nyň ky da şu wag ta çen li gel mi şek 
bo lup ýa şa dym. 5  Men en çe me öküz li, 
eşek li, do war ly hem gul-gyr nak ly bol-
dum. Se niň göw nü ňi ta pa rym ýa ly, men 
sa ňa ha bar ýol la ýa ryn“». 6  Ha bar çy lar 
Ýa ku byň ýa ny na gaý dyp gel di ler. Olar: 

«Biz se niň do ga nyň Ysa wyň ýa ny na bar-
dyk. Ol se ni gar şy la ma ga gel ýär. Onuň 
ýa nyn da dört ýüz adam bar» diý di ler. 
7‑8  Mu ny eşi dip, Ýa kup ju da gork dy. Ol 
öz ýa nyn dan: «Eger Ysaw bir to pa ryň 
üs tü ne ço zup, ony ba syp ala ýan da-da, 
beý le ki to par gu tu lar» di ýip, öz adam-
la ry ny, ow nuk ly-iri li mal la ry ny hem 
dü ýe le ri ni iki to pa ra böl di.

9 Soň ra Ýa kup şeý le di leg et di: «Eý, 
ma ňa: „Öz ýur du ňa, öz do gan-ga ryn-
daş la ry ňyň ara sy na do lan, Men sa ňa 
ýag şy lyk ede rin“ di ýen Reb bim, atam 
Yb ra ýym bi len ka kam Ys ha gyň Hu-
da ýy! 10 Men Se niň sa dyk söý gi ňe we 
we pa ly ly gy ňa my na syp däl di rin. Ior-
dan der ýa syn dan ge çe nim de, elim dä ki 
ha sam dan baş ga za dym ýok dy. In di 
bol sa men iki to pa ryň eýe si bol dum. 
11 Ýal bar ýa ryn, me ni öz do ga nym Ysa-
wyň elin den ha las et! Men onuň ge lip, 
bi ziň hem mä mi zi, ça ga la ry hem ola ryň 
eje le ri ni öl dü re rin den gork ýa ryn. 12  Sen 
ma ňa: „Men sa ňa ýag şy lyk ede rin, se niň 
nes li ňi de ňiz ýa ka syn da ky san-sa jak syz 
çä ge ler deý kö pel de rin“ di ýip diň».

13‑15  Ýa kup ol gi jä ni şol ýer de ge çir di. 
Özün de bar bo lan mal lar dan iki ýüz ge çi 
bi len ýig ri mi er ke ji, iki ýüz go ýun bi len 
ýig ri mi go çy, otuz sa ny kö şek li sag lyk 
dü ýä ni, kyrk sy gyr bi len on ökü zi we 
ýig ri mi sa ny ur ka çy eşek bi len on sa ny 
er kek eşe gi öz do ga ny Ysa wa sow gat 
et mek üçin saý lap al dy. 16  Ýa kup ola ry 
aý ry-aý ry sü rü ler edip, öz gul la ry nyň 
öňü ne sal dy we ola ra: «Men den öň de 
ýö räň we her sü ri niň ara syn da çäk sak-
laň» di ýip tab şyr dy. 17‑18  Ýa kup ola ryň 
il kin ji si ne şeý le tab şy ryk ber di: «Do ga-
nym Ysaw öňüň den çy kyp: „Sen ki miň 
ada my? Ug ruň ni rä? Öňüň dä ki sü ri 
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a 32:28 Ys ra ýyl… gö reş tu tu şyp – ýew reý çe Ys ra ýyl we Hu daý bi len gö reş tu tuş ýar di ýen 
söz le mi niň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 32:30 Ýew reý çe Pe ni ýel we Hu da ýyň ýü zi di ýen söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir.
ç 32:31 Pe ni ýel – ýew reý çe Pe nu wel. Bu Pe ni ýe liň beý le ki ady dyr.

ki miň ki?“ di ýip so ra sa: „Bu lar gu luň 
Ýa ku byň ky. Ýa kup bu la ry öz je na by 
Ysa wa sow gat iber di. Yzy myz dan onuň 
özi-de gel ýär“ di ýiň». 19 Ýa kup ikin ji, 
üçün ji gu lu na, sü rü le riň yzy na dü şüp 
gi den äh li gul la ry na-da şol bir tab şy ry-
gy be rip: «Ysa wa du şa ny ňyz da, hut şol 
bir söz le ri aý dar sy ňyz. 20 Şeý le hem siz: 

„Gu luň Ýa kup-da yz dan gel ýär“ di ýer si-
ňiz» diý di. Çün ki Ýa kup öz ýa nyn dan: 
«Şu öň den ug rad ýan sow gat la rym bi len 
men Ysa wyň ýü re gi ni ýum şa da ryn. Soň-
ra men onuň bi len ýüz be-ýüz gör şe rin. 
Ol, bel ki, me ni ka bul eder» di ýip oý lan dy. 
21 Şeý dip, Ýa kup sow gat la ry özün den 
öň ibe rip, şol gi jä ni dü şel ge de ge çir di.

Ýakup göreş tutýar
22  Şol gi je Ýa kup tu rup, iki aýa ly ny, iki 

gyr na gy ny hem-de on bir ça ga sy ny alyp, 
Ýa bok der ýa sy nyň gü ze rin den geç di. 
23 Ola ry der ýa nyň aňyr sy na ge çi ren den 
soň, Ýa kup ýa nyn da ky mal-mülk le ri niň 
äh li si ni hem der ýa nyň aňyr sy na iber-
di. 24  Ýa ku byň ýe ke özi gal dy. Tä daň 
şa pa gy dog ýan ça, bir ki şi bi len gö reş 
tut dy. 25  Ýa ku byň baş ber me ýän di gi ni 
gö ren soň, ol ki şi Ýa ku byň uý lu gy nyň 
oý ju gy na urup, onuň uý lu gy ny ýaz dyr dy. 
26  Ol Ýa ku ba: «Daň şa pa gy do gup gel-
ýär, me ni goý ber!» diý di. Ýa kup oňa: 
«Tä ma ňa pa ta ber ýän çäň, men se ni 
goý ber me rin» diý di. 27 Ol adam Ýa kup-
dan: «Adyň nä me?» di ýip so ra dy. Ol: 
«Ýa kup» di ýip jo gap ber di. 28  Ol adam 
Ýa ku ba: «In di se niň adyň Ýa kup däl-de, 
Ys ra ýyl bo lar, çün ki sen Hu daý hem 
adam lar bi len gö reş tu tu şyp a, olar dan 

üs tün çyk dyň» diý di. 29 Ýa kup on dan: 
«Se niň adyň nä me?» di ýip so ra dy. Ol: 
«Me niň ady my nä me üçin so ra ýar syň?» 
di ýip, şol ýer de Ýa ku ba pa ta ber di. 30 Ýa
kup ol ýe ri «Pe ni ýel» b di ýip at lan dyr dy. 
Ýa kup: «Çün ki men Hu da ýy ýüz be-ýüz 
gö rü bem, di ri gal dym» diý di. 31 Ýa kup 
Pe ni ýel den ç çy kyp bar ýar ka, Gün dog dy. 
Ol uý lu gy na deg len di gi se bäp li ag sa ýar-
dy. 32  (Ys ra ýyl lar he ni ze çen li uý luk da ky 
siň ri iý me ýär ler, çün ki Hu daý Ýa ku byň 
uý lu gyn da ky siň re de gip di.)

33‑nji bap

Ýakup Ysaw bilen duşuşýar
1 Ýa kup tö we re gi ne se re dip, Ysa wyň 

dört ýüz adam bi len bi le gel ýän di gi ni 
gör di. Şeý dip, ol ça ga la ry ny Le ýa nyň, 
Ra he liň we iki gyr na gy nyň ara syn da 
böl di. 2  Gyr nak la ry ny öz ça ga la ry bi len 
bi le öň de, Le ýa ny öz ça ga la ry bi len bi le 
ola ryň yz yn dan, Ra hel bi len Ýu su by 
bol sa hem me si niň yz yn dan goý dy. 3 Ýa
ku byň özi bol sa tu tuş maş ga la sy nyň 
öňü ne dü şüp, do ga ny na go laý laş ýan ça, 
oňa ýe di ge zek iki bü kü lip tag zym et-
di. 4  Em ma Ysaw Ýa ku ba ta rap yl ga dy; 
ol Ýa ku byň boý nun dan gu jak lap, ony 
og şa dy. Olar ag laş dy lar. 5  Soň ra Ysaw 
tö we re gi ne se re dip, aýal la ry hem ça-
ga la ry gör di. Ol: «Ýa nyň da ky lar kim?» 
di ýip so ra dy. Ýa kup Ysa wa: «Bu lar Hu-
da ýyň öz gu lu ňa mer he met bi len be ren 
ça ga la ry dyr» di ýip jo gap ber di. 6‑7 On soň 
gyr nak lar öz ça ga la ry bi len, soň ra Le-
ýa öz ça ga la ry bi len ge lip, oňa tag zym 
et di ler. Iň so ňun dan bol sa Ra hel bi len 
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a 33:17 Su kot – bu söz agyl lar diý me gi aň lad ýar.
b 33:20 El-Elo he-Ys ra ýyl – bu söz Ys ra ýyl Hu da ýy Hu daý diý me gi aň lad ýar.

Ýu sup ge lip, oňa tag zym et di ler. 8  Ysaw 
Ýa kup dan: «Men mal sü rü si bi len gel ýän 
adam la ra duş dum. Ola ry nä me üçin iber-
diň?» di ýip so ra dy. Ýa kup oňa: «Ola ry 
men sen je na by myň göw nü ni tap mak 
üçin iber dim» di ýip jo gap ber di. 9 Ysaw 
oňa: «Do gan, me niň özü miň ki özü me 
ýe ter lik, se niň öz za dyň özüň ki bol sun» 
diý di. 10 Şon da Ýa kup oňa: «Ýok, beýt-
me. Eger men se niň göw nüň den tu ran 
bol sam, on da sen me niň sow gat la ry my 
ka bul et. Men se niň ýü zü ňi gö rüp, hut 
Hu da ýyň ýü zü ni gö ren ýa ly bol dum. 
Sen me ni açyk ýüz bi len gar şy al dyň. 
11 Ibe ren sow gat la ry my ka bul et. Hu daý 
me ni ýal ka dy. Men de hem me zat bar» 
diý di. Şeý dip, Ýa kup Ysa wy sow gat la-
ry ny ka bul et mä ge yr dy; Ysaw ola ry 
ka bul et di.

12  Soň ra Ysaw Ýa ku ba: «In di bu ýer-
den ug ra lyň, men si ziň gap da ly ňyz dan 
ýö rä rin» diý di. 13 Ýa kup oňa şeý le jo gap 
ber di: «Ça ga la ryň nä zik di gi ni, sa gyl ýan 
ow nuk ly-iri li mal la ryň ma ňa ala da dy-
gy ny, me niň je na bym bil ýän dir. Eger 
do war la ry ga ty gys sa sak, ola ryň ba ry 
ha ram öler. 14  Şo ňa gö rä-de, je na bym, 
sen öz gu lu ňyň öňün den gi di ber. Men 
mal la ryň hem ça ga la ryň aýa gy na ýö räp, 
gys san man ba ry be re rin. Je na bym, se niň 
bi len Se gir de du şu şa rys».

15  Ysaw oňa: «Men hem öz adam-
la rym dan bir nä çe si ni se niň ýa nyň da 
gal dy ra ýyn» diý di. Em ma Ýa kup oňa: 
«Beýt mek nä mä ge rek? Je na bym ma ňa 
eý ýäm ýe ter lik mer he met et di» di ýip jo-
gap ber di. 16  Ysaw öň den gaý dyp, şol gün 
Se gi re ta rap ýo la düş di. 17 Em ma Ýa kup 
Su ko da ta rap git di. Ol ýer de özü ne öý 
gur dy, mal la ry na bol sa agyl lar ýa sa dy. 

Şol se bäp den-de ol bu ýe ri «Su kot» a 
di ýip at lan dyr dy.

18  Ýa kup Pa da na ram dan Ken gan da ky 
Şe kem ga la sy na sag-aman gel di. Ol ga la-
nyň ete gin de düş le di. 19 Ýa kup ça dy ry ny 
di ken ýe rin dä ki bir bö lek ýe ri, Şe ke miň 
ata sy Ha mo ryň ogul la ryn dan ýüz kü-
müş teň ňä sa tyn al dy. 20  Soň ra Ýa kup 
bu ýer de gur ban lyk sy pa sy ny ýa sap, 
ony ElElo heYs ra ýyl b di ýip at lan dyr dy.

34‑nji bap

Dina bilen Şekem
1 Le ýa nyň Ýa ku ba dog rup be ren gy zy 

Di na ýer li hal kyň gyz la ry ny gör mä ge 
git di. 2  Bu ýur duň be gi, hi wi ler den bo lan 
Ha mo ryň og ly Şe kem Di na ny gö rüp, ony 
tut dy, zor lap, na my sy na deg di. 3 Şe kem 
gy za ýü rek den aşyk bol dy. Ol gy zy söý di 
we onuň göw nü ni tap jak bol ýar dy. 4  Şe-
kem ka ka sy Ha mo ra: «Şu gy zy ma ňa 
alyp ber» diý di.

5  Ha mo ryň og lu nyň Di na ny bi ab raý 
eden di gi ni Ýa kup eşit di. Onuň ogul la ry 
bol sa meý dan da mal la ryň üs tün de di. Ýa-
kup ogul la ry gel ýän çä se si ni çy kar ma dy.

6‑7 Ýa ku byň ogul la ry nyň meý dan dan 
gaý dyp gel ýän wag ty, Şe ke miň ka ka sy 
Ha mor Ýa kup bi len gep leş mek üçin onuň 
ýa ny na git di. Og lan lar bu ha ba ry eşi dip, 
ga zap do nu ny geý di ler. Çün ki Şe kem 
Ýa ku byň gy zy bi len ýa typ, ys ra ýyl hal-
ky ny ile rys wa edip di. 8  Ha mor Ýa ku ba 
şeý le diý di: «Me niň og lum Şe kem si ziň 
gy zy ňy za öle men aşyk. Gy zy ňy zy me niň 
og lu ma aýal ly ga be rä ýiň. 9 Ga ryn daş-
lyk aça lyň, gyz al şyp-ber şe liň. 10 Siz şu 
ýurt da biz bi len bi le mes gen tu tup, is län 
ýe ri ňiz de ýa şap, söw da-sa tyk ediň we 
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özü ňi ze mülk edi niň». 11 Soň ra Şe kem 
sö ze go şu lyp, Di na nyň ka ka sy na we 
do gan la ry na şeý le diý di: «Ma ňa mer he-
met ediň, on soň men si ze is län za dy ňy zy 
be re rin. 12  Ga lyň my, gym mat ba ha ser-
paý lar my, ga raz, di li ňi ziň gep län za dy ny 
men si ze be re rin, ma ňa di ňe şol gy zy 
aýal ly ga ber se ňiz bol ýar». 13 Em ma Ýa ku-
byň ogul la ry öz uýa la ry Di na ny bi ab raý 
eden Şe ke me we onuň ka ka sy na me kir lik 
bi len jo gap ber di ler. 14 Olar şeý le diý di ler: 
«Uýa my zy sün net si ze ber me ris. Bu bi ziň 
üçin na mys bo lar. 15 Di ňe şu şert bi len 
yla la şa rys: si ziň äh li er kek le ri ňiz bi ziň 
ýa ly sün net len sin. 16  Şeýt se ňiz, on da biz 
si ziň bi len gyz al şyp-be riş mä ge-de, siz 
bi len bi le bir ýer de me kan tut ma ga-da, bir 
halk bol ma ga-da taý ýar dy rys. 17 Eger-de 
siz bi ziň sö zü mi ze gu lak asyp, sün net len-
me se ňiz, on da gy zy my zy alyp gi de ris».

18  Bu şert Ha mor bi len onuň og ly Şe ke-
me ýa ra dy. 19 Şe kem bu işi eg le me di, çün ki 
ol Ýa ku byň gy zy ny söý ýär di. Şe kem 
maş ga la da iň hor mat lan ýa ny dy. 20 Ha mor 
bi len Şe kem iki si ga la der we ze sin dä ki 
du şu şyk ge çi ril ýän ýe re ge lip, hal ka şeý le 
ýüz len di ler: 21 «Ol adam lar bi ziň dost la ry-
myz dyr. Goý, olar şu ýurt da mes gen tu tup, 
söw da-sa tyk et sin ler. Ýur du myz giň ahy-
ryn, ol bi ze-de, ola ra-da ýe ter. Olar bi len 
gyz al şyp-ber şe liň. 22  Bu adam lar di ňe 
şu şert bi len – bi ziň äh li er kek le ri mi ziň 
öz le ri ýa ly sün net len mek şer ti bi len bi-
ziň ara myz da ýa şap, bi ziň bi len bir halk 
bol ma ga ra zy la şar lar. 23 Olar bi len ra zy la-
şa lyň, goý, olar bi ziň bi len bi le otur syn lar. 
On soň ola ryň äh li mal la ry we mal-mülk-
le ri bi ziň ki bo lar!» 24 Ha mor bi len onuň 
og ly Şe ke miň sö zü ni ka bul edip, ga la nyň 
äh li er kek le ri sün net len di ler.

25 Üç gün ge çip di. Er kek ler he niz sün-
ne tiň yza sy ny çek ýär di ler. Ýa ku byň iki 
og ly, Di na nyň aga la ry Şim gon bi len 

Le wi ga la duý dan syz hü jüm edip, ol 
ýer dä ki er kek le riň äh li si ni uç dan tut ma 
gy lyç dan ge çir di ler. 26  Ha mor bi len onuň 
og ly Şe ke mi-de öl dü rip, Di na ny Şe ke-
miň öýün den alyp gaýt dy lar. 27 Ýa ku byň 
beý le ki ogul la ry öl dü ri len le riň ýa ny na 
gel di ler we öz uýa la ry nyň bi ab raý edi-
len di gi üçin ga la ny ta la dy lar. 28‑29 Olar 
ow nuk ly-iri li mal la ry, eşek le ri, ga la nyň 
için dä ki hem meý dan da ky äh li zat la ry 
we ola ryň äh li baý lyk la ry ny ol ja al dy-
lar; aýal la ry ny we og lan-uşak la ry ny 
ýe sir al dy lar we öý le rin dä ki bar zat la ry 
ta la dy lar. 30 Ýa kup Şim gon bi len Le wä: 
«Siz bu ýur duň ila ty bo lan ken gan lar dyr 
pe riz le ri ma ňa duş man edip, ba şy my be-
la sok du ňyz. Biz az lyk ed ýän di ris. Olar 
bi ze gar şy baş gö te rip, me ni bü tin ho ja-
ly gym bi len bi le lik de gyr gy na be rer ler» 
diý di. 31 Ogul la ry Ýa ku ba: «Uýa my za 
lo ly hök mün de ga ral ma gy na ýol be rip 
bol maz ahy ryn» diý di ler.

35‑nji bap

Hudaý Beýtelde Ýakuba pata berýär
1 Hu daý Ýa ku ba: «Beý te le git-de, şol 

ýer de mes gen tut. Do ga nyň Ysaw dan 
ga çyp bar ýar kaň, özü ňe gör nen Hu da ýa 
gur ban lyk sy pa sy ny ýa sa» diý di. 2 Şeý dip, 
Ýa kup maş ga la sy na we ýa nyn da ky la ra 
ýüz le nip: «Ke se ki hu daý la ry ňy zy taş laň, 
tä miz le niň we ge ýim le ri ňi zi çal şy ryň. 
3 Ge liň, Beý te le gi de liň. Ol ýer de has-
rat ly gü nüm de ma ňa kö mek eden we 
gi den ýe rim de me niň bi len bo lan Hu da-
ýa gur ban lyk sy pa sy ny ýa sa ýyn» diý di. 
4  Şon dan soň olar öz ke se ki hu daý la ry ny 
we gu lak hal ka la ry ny Ýa ku ba ber di ler. 
Ýa kup ola ry Şe ke miň go la ýyn da ky dub 
aga jy nyň aşa gyn da giz le di.

5  Soň ra olar ýo la düş dü ler. Ýa ku byň 
ogul la ry ny hiç kim yzar la maz ýa ly, 
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a 35:8 Alon-ba kut – bu söz agy ly dub aga jy diý me gi aň lad ýar.
b 35:15 Beý tel – bu söz Hu da ýyň öýi diý me gi aň lad ýar.
ç 35:18 Be no ny – bu söz has ra tym da dog lan ogul diý me gi aň lad ýar.
d 35:18 Ben ýa min – bu söz og lum – sag elim diý me gi aň lad ýar.

tö we rek dä ki ga la la ryň äh li si niň ila ty-
ny Hu da ýyň gor ku sy gap la dy. 6  Ýa kup 
öz adam la ry bi len Ken gan da ky Lu za, 
ýag ny hä zir ki Beý te le gel di. 7 Ýa kup ol 
ýer de gur ban lyk sy pa sy ny ýa sap, ol ýe ri 
«Beý te liň Hu da ýy» di ýip at lan dyr dy, se-
bä bi Ýa kup do ga nyn dan ga çyp bar ýar ka, 
Hu daý Özü ni şol ýer de oňa aýan edip di. 
8  Re be ka nyň ene ke si De bo ra ara dan 
çyk dy we ol Beý te liň go la ýyn da ky dub 
aga jy nyň düý bün de jaý lan dy. Şeý dip, bu 
agaç Alon-ba kut a diý lip at lan dy ryl dy.

9 Ýa kup Pa da na ram dan gaý dyp ge len-
den soň, Hu daý Özü ni Ýa ku ba ýe ne-de 
aýan edip, oňa pa ta ber di. 10 Hu daý Ýa-
ku ba: «Se niň adyň hä zir Ýa kup, ýö ne 
mun dan beý läk se niň adyň Ýa kup däl-de, 
Ys ra ýyl bo lar» diý di. Şeý dip, Ol onuň 
ady na Ys ra ýyl dak dy. 11 Soň ra Hu daý 
ýe ne: «Men Gud ra ty güýç li Hu daý dy ryn. 
Ör ňäň, kö pe liň. Sen den mil let we bir to-
par mil let ler dö rär, se niň ne sil le riň den 
şa lar çy kar. 12  Yb ra ýy ma, Ys ha ga be ren 
ýur du my sa ňa we se niň nes li ňe be re rin» 
diý di. 13 Soň ra Hu daý Ýa kup bi len söz-
le şen ýe rin den ýo ka ry gö te ri lip git di. 
14  Ýa kup Hu da ýyň özi bi len gep le şen 
ýe rin de uly daş dik di we onuň üs tü ne 
iç gi sa da ka sy ny hem-de zeý tun ýa gy ny 
guý dy. 15  Ýa kup Hu da ýyň özi bi len gep-
le şen ýe ri ni Beý tel b di ýip at lan dyr dy.

Raheliň ölümi
16 Olar Beý tel den ug ra dy lar. Ef rat we la-

ýaty na ýet mä ge san ly ja men zil ga lan da, 
ýol da Ra he liň ça ga sy nyň bol ma ly pur-
sa dy ge lip, ony agyr bur gy tu tup ug ra dy. 
17 Agyr bur gy tut ýar ka, gö be ge ne oňa: 

«Gork ma, ine, se niň mu nyň-da ogul!» 
diý di. 18  Ja ny çy kyp bar ýan Ra hel og lu na 
Be no ny ç di ýip at dak dy. Ýö ne ka ka sy 
onuň ady na Ben ýa min d goý dy. 19 Şeý dip, 
Ra hel dün ýä den öt di. Ol Ef ra ta, ýag ny 
Beý tul la ha ma gi dil ýän ýo luň gy ra syn da 
jaý la nyl dy. 20 Ýa kup Ra he liň gu bu ry nyň 
üs tün de bir uly daş dik di. (Şol daş Ra he-
liň gu bu ry nyň üs tün de şu gü ne çen li hem 
dur.) 21 Ys ra ýyl ýe ne ýo lu ny do wam et dir di. 
Ol Eder di ňi niň aňyr syn da öz ça dy ry ny 
dik di. 22‑23 Ys ra ýyl Eder de ýa şa ýar ka, onuň 
og ly Ru ben öz ka ka sy nyň gyr nak aýa ly 
Bil ha bi len ýat dy. Ys ra ýyl mu ny eşit di.

Ys ra ýy lyň on iki og ly bar dy. Onuň Le-
ýa dan bo lan ogul la ry: Ru ben (now ba har 
og ly), Şim gon, Le wi, Ýa hu da, Ysa kar, Ze-
bu lun; 24 onuň Ra hel den bo lan ogul la ry: 
Ýu sup, Ben ýa min; 25 onuň Ra he liň gyr na-
gy Bil ha dan bo lan ogul la ry: Dan, Naf ta ly; 
26  onuň Le ýa nyň gyr na gy Zil pa dan bo lan 
ogul la ry: Gat we Aşer. Bu Ýa ku byň Pa da-
na ram da dog lan ogul la ry dy.

Yshagyň ölümi
27 Ýa kup Yb ra ýym bi len Ys ha gyň gel-

mi şek bo lup ýa şan ýe ri bo lan Mam rä, 
ýag ny Kir ýa tar ba (Heb ro na) ka ka sy Ys-
ha gyň ýa ny na gel di. 28  Ys hak ýüz seg sen 
ýyl ömür sür di. 29 Ol gar rap dün ýä den 
ötüp, ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ogul la ry 
Ysaw bi len Ýa kup ony jaý la dy.

36‑njy bap

Ysawyň nesilleri
1 Ysa wyň, ýag ny Edo myň ne sil le ri 

şu lar dyr. 2‑3  Ysaw Ken gan gyz la ry na 
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öý len di. Ol het Eý lo nyň gy zy Ada, hi wi 
Sib go nyň og ly Ana nyň gy zy Oho ly ba ma 
hem-de Ys ma ýy lyň gy zy, Ne ba ýo tyň 
aýal do ga ny Bos ma ta öý len di. 4  Ada 
Ysa wa Eli pa zy, Bos mat Re gu wa ly, 
5 Oho ly ba ma bol sa Ýe gu şy, Ýag la my we 
Ko ra ny dog rup ber di. Ine, şu lar Ysa wyň 
Ken gan ýur dun da ka dog lan ogul la ry dyr.

6  Ysaw aýal la ry ny, ogul-gyz la ry ny, 
ho ja ly gyn da ky la ryň äh li si ni, mal la-
ry ny hem-de Ken gan da ga za nan äh li 
em lä gi ni alyp, do ga ny Ýa ku byň ýa nyn-
dan aý ry lyp, baş ga ýe re git di. 7 Ola ryň 
ma ly ju da köp di. Şeý le bo lan soň, olar 
bir ýer de ýa şap bil jek däl di ler, ola ryň 
do war la ry na öri dar lyk ed ýär di. 8  Ysaw, 
ýag ny Edom Se gir dag ly gyn da ýa şa-
dy. 9 Se gir dag ly gyn da ky edom la ryň 
ata sy bo lan Ysa wyň ne sil le ri şu lar dyr. 
10  Ola ryň at la ry şeý le dir: Ysa wyň aýa-
ly Ada dan bo lan og ly Eli paz, Ysa wyň 
aýa ly Bos mat dan bo lan og ly Re gu wal. 
11 Eli pa zyň ogul la ry: Teý man, Omar, 
Se po, Ga tam we Ke naz. 12  Tim na Ysa-
wyň og ly Eli pa zyň gyr nak aýa ly dy. Ol 
Eli pa za Ama le gi dog rup ber di. Bu lar 
Ysa wyň aýa ly Ada dan bo lan ne sil le ri-
dir. 13 Re gu wa lyň ogul la ry: Na hat, Ze ra, 
Şam ma we Mi za. Bu lar Ysa wyň aýa ly 
Bos mat dan bo lan ne sil le ri dir. 14  Ysa
wyň aýa ly Oho ly ba ma Sib go nyň ag ty gy, 
Ana nyň gy zy dy. Oho ly ba ma Ysa wa şu 
ogul la ry: Ýe gu şy, Ýag la my we Ko ra ny 
dog rup ber di.

15‑16  Ysa wyň ne sil le rin den dö rän urug-
ba şy lar şu lar dyr: Ysa wyň now ba har 
og ly Eli pa zyň ogul la ry: Teý man, Omar, 
Se po, Ke naz, Ko ra, Ga tam we Ama-
lek. Şu lar Eli pa zyň Edom ýur dun da ky 
ogul la ry dyr; olar Ysa wyň Ada dan bo lan 
ogul la ry dyr. 17 Ysa wyň og ly Re gu wa lyň 
ogul la ry şu lar dyr: urug ba şy lar Na hat, 
Ze ra, Şam ma, Mi za. Bu lar Re gu wa lyň 

Edom ýur dun da ky ogul la ry dyr. Olar 
Ysa wyň aýa ly Bos mat dan bo lan ogul-
la ry dyr. 18  Ysa wyň aýa ly Oho ly ba ma dan 
bo lan ogul la ry: Ýe guş, Ýag lam, Ko ra. 
Bu lar Ysa wyň Ana nyň gy zy Oho ly ba-
ma dan bo lan ogul la ry dyr. 19 Bu la ryň 
hem me si Ysa wyň, ýag ny Edo myň ogul-
la ry dyr. Olar urug ba şy lar dyr.

20‑21 Ho ry ti re sin den Se gi riň ogul la ry 
şu lar dyr: Lo tan, Şo bal, Sib gon, Ana, 
Di şon, Eser we Di şan. Olar ýur duň 
ýa şaý jy la ry dyr we ho ry la ryň urug ba şy-
la ry dyr. Bu lar Se gi riň Edom ýur dun da ky 
ogul la ry dyr. 22  Lo ta nyň ogul la ry şu lar-
dyr: Ho ry, Ho mam. Tim na Lo ta nyň aýal 
do ga ny dy. 23 Şo ba lyň ogul la ry: Al wan, 
Ma na hat, Eý bal, Şe po, Onam. 24  Sib go
nyň ogul la ry: Aýa, Ana (ol ka ka sy nyň 
eşek le ri ni ba kyp ýör kä, çöl de gyz gyn 
suw ly çeş me le ri tap dy). 25  Ana nyň ça-
ga la ry: Di şon we gy zy Oho ly ba ma. 
26  Di şo nyň ogul la ry: Hem dan, Eş ban, 
Ýyt ran, Ke ran. 27 Ese riň ogul la ry: Bil han, 
Za ga wan, Akan. 28  Di şa nyň ogul la ry: Us, 
Aran. 29‑30 Se gir ýur dun da ky urug la ry na 
gö rä ho ry urug ba şy la ry şu lar dyr: Lo tan, 
Şo bal, Sib gon, Ana, Di şon, Eser, Di şan.

Edom patyşalary
31 Ys ra ýyl la ra hiç bir pa ty şa şa lyk et-

mez den öň Edom ýur dun da hö küm sü ren 
pa ty şa lar şu aşak da ky lar dyr. 32  Be go ryň 
og ly Ba la Edom da pa ty şa lyk et di. Onuň 
paý tagt ga la sy nyň ady Din ha ba dy. 33 Ba
la dün ýä den ötüp, onuň ýe ri ne Bos ra 
ga la syn dan bo lan Ze ra nyň og ly Ýo bap 
pa ty şa bol dy. 34  Ýo bap dün ýä den ötüp, 
onuň ýe ri ne teý man ly Hu şam pa ty şa 
bol dy. 35  Hu şam dün ýä den ötüp, onuň 
ýe ri ne Mo wap top ra gyn da mid ýan la ry 
ýe ňen, Be da tyň og ly Ha dat pa ty şa bol dy. 
Onuň paý tagt ga la sy nyň ady Awyt dy. 
36  Ha dat dün ýä den ötüp, onuň ýe ri ne 
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a 37:3 Üýt ge şik don – ýa-da dür li reňk li don ýa-da uzyn ýeň li don.

mas re ka ly Sam la pa ty şa bol dy. 37 Sam-
la dün ýä den ötüp, onuň ýe ri ne Ýew frat 
der ýa sy nyň bo ýun da ky Re ho bot dan 
bo lan Şa wul pa ty şa bol dy. 38  Şa wul dün-
ýä den ötüp, onuň ýe ri ne Ak bo ryň og ly 
Ba gal ha nan pa ty şa bol dy. 39 Ak bo ryň 
og ly Ba gal ha nan dün ýä den öten den 
soň onuň ýe ri ne Ha dar pa ty şa bol dy. Ol 
Pa gu ga la syn dan dy. Ha da ryň aýa ly nyň 
ady Me heý ta bel di. Ol Mat re diň gy zy, 
Meý za ha byň ag ty gy dy.

40‑43 Urug la ry, ýurt da mes gen tut ýan 
ýer le ri hem at la ry bo ýun ça Ysaw dan 
dö rän edom urug ba şy la ry şu lar dyr: 
Tim na, Al wa, Ýe tet, Oho ly ba ma, Ela, 
Pi non, Ke naz, Teý man, Mib sar, Mag-
dy ýel, Iram. Bu urug la ryň hem me si 
Ysaw dan dö re di ler.

37‑nji bap

Ýusup we onuň doganlary
1 Ýa kup öz ka ka sy nyň gel mi şek bo lup 

mes gen tu tan ýur dy bo lan Ken gan da 
ýa şa ýar dy. 2  Ýa ku byň maş ga la sy nyň 
kys sa sy şeý le dir.

On ýe di ýaş ly Ýu sup, öweý eje le ri Bil-
ha dan we Zil pa dan bo lan do gan la ry bi len 
bi le sü ri bak ýar dy. Ýu sup do gan la ry nyň 
eden iş le ri ni ka ka sy na şu gul la ýar dy. 3 Ys
ra ýyl Ýu su by beý le ki ogul la ryn dan has 
go wy gö rer di, çün ki ol Ýa ku byň gar ran 
wag ty dog lup dy. Ýa kup oňa üýt ge şik 
don a ti kip di. 4  Ýu su byň do gan la ry öz 
ka ka la ry nyň Ýu su by öz le rin den has 
ile ri tut ýan dy gy ny gör dü ler. Şo ňa gö rä-
de, olar Ýu su by ýig re ner di ler we onuň 
bi len söz le ri alyş maz dy.

5 Bir gün Ýu sup düýş gör di. Ol düý şü ni 
do gan la ry na gür rüň be ren de, olar Ýu-
su by öň kü le rin de nem be ter ýig ren di ler. 

6  Ýu sup ola ra şeý le diý di: «Diň läň, men 
şeý le düýş gör düm. 7 Biz ekin meý da nyn-
da des se bog ýar my şyk. Bir den kä me niň 
des säm ýe rin den ga lyp, di ke lip dur ýar-
my şyn; si ziň des se le ri ňiz bol sa onuň 
da şy na aý la nyp, oňa baş eg ýär miş ler». 
8  Do gan la ry Ýu su ba: «Bäh, sen bi ziň 
üs tü miz den hö küm dar lyk edä ýer mi-
käň, bi zi do lan dy ra ýar my kaň?» diý di ler. 
Şeý dip, olar Ýu su by düý şi hem-de öz le ri 
ba ra da aý dan söz le ri üçin has-da be ter 
ýig ren di ler.

9 Ýu sup ýe ne bir düýş gör di we ol 
ony-da do gan la ry na gür rüň ber di. Ol: 
«Men ýe ne bir düýş gör düm. On da Gün, 
Aý hem-de on bir sa ny ýyl dyz ma ňa 
baş eg ýär miş ler» diý di. 10 Ýu sup mu ny 
ka ka sy na-da, do gan la ry na-da gür rüň 
ber di. Ka ka sy oňa kä ýäp: «Bu nä hi li 
düýş bol du gy? Bäh, men, ejeň, do gan-
la ryň – hem mä miz sa ňa iki bü kü lip 
tag zym et me li bo la ýar my kak?» diý di. 
11 Şeý dip, do gan la ry Ýu su ba gö rip lik 
ed ýär di ler, ýö ne bu söz ler onuň ka ka-
sy ny oýa ba tyr dy.

12‑13 Bir gün Ýu su byň do gan la ry ka ka-
la ry nyň do war la ry ny bak ma ga Şe ke me 
gi den wagt la ryn da, Ys ra ýyl Ýu su ba: 
«Do gan la ryň Şe kem de do war la ry ba kyp 
ýör ler. Sen ola ryň ýa ny na gi dip gel» 
diý di. Ýu sup: «Bol ýar, gi dä ýe rin» diý di. 
14  Ýa kup Ýu su ba: «Git-de, do gan la ryň-
dan ha bar al. Jan la ry sag my ka, do war lar 
tü kel mi kä, bi lip gel» di ýip, ony Heb ron 
de re si niň içi bi len ug rat dy.

Ýu sup Şe ke me gel di. 15  Meý dan da on-
dan-oňa aý la nyp ýör kä, oňa bir adam 
du şup: «Nä me ide ýär siň?» di ýip so ra-
dy. 16  Ýu sup: «Do gan la ry my ide ýä rin. 
Aýt sa na, olar mal la ry ny ni re de bak-
ýar ka lar?» diý di. 17 Ol adam: «Olar bu 
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a 37:28 Ys ma ýyl la ra – bu mid ýan la ryň beý le ki ady.

ýer den git di ler, men ola ryň: „Do ta na 
gi de liň“ di ýen le ri ni eşit dim» diý di. Ýu-
sup do gan la ry nyň yz yn dan gi dip, ola ry 
Do tan dan tap dy.

18  Do gan la ry Ýu su by uzak dan gö rüp, 
he niz ýa kyn laş man ka, ony öl dür me giň 
kas ty na çyk dy lar. 19 Olar bi ri-bir le ri ne: 
«Han ha, düýş gö rü ji gel ýär. 20 Ge liň, ony 
öl dü rip, şu gur ruk gu ýu la ryň bi ri ne 
taş la lyň-da, ony bir ýyr ty jy haý wan 
iýip dir di ýe liň. On soň gö re li-ba ka ly, 
onuň düýş le ri çyn bo lup çy ka ýar my-
ka!» di ýiş di ler.

21 Mu ny Ru ben eşi dip: «Ýok, ony öl-
dür mä liň» di ýip, Ýu su by ha las et mä ge 
ça lyş dy. 22  Ýu su by bu la ryň elin den ha las 
et mek we ony sag-aman yzy na, ka ka-
sy nyň ýa ny na iber mek üçin, Ru ben 
ola ra: «Ony şu çöl dä ki gu ýa taş laň, ýö ne 
oňa el ga typ, ga ny na ga laý maň!» diý-
di. 23‑24  Ýu sup do gan la ry nyň ýa ny na 
ge len de, olar onuň eg nin dä ki üýt ge şik 
do nu ny sy pyr dy lar-da, Ýu su by gur ruk 
gu ýa taş la dy lar.

25 Olar na har lan ma ga otu ran la ryn da, 
Gil gat dan ys ma ýyl la ryň ker we ni niň 
gel ýän di gi ni gör dü ler. Dü ýe le re hoş-
boý ys ly ot lar, mel hem hem-de la dan 
ýük le nen di. Olar bu ýük le ri Mü sü re 
alyp bar ýar dy lar. 26 Ýa hu da do gan la ry na: 
«Do ga ny my zy öl dü rip, gan hor ly gy my-
zy giz lä ni miz bi len ga zan ýan za dy myz 
nä me?! 27 Ge liň, ony ys ma ýyl la ra sa ta lyň, 
goý, ol bi ziň eli miz den je bir çek me sin, 
ol bi ziň do ga ny myz dyr, öz sü ýe gi miz-
dir» diý di. Do gan la ry Ýa hu da gu lak 
as dy lar. 28  Mid ýan tä jir le ri ol ýer den 
ge çip bar ýar ka lar, do gan la ry Ýu su by 
gu ýu dan çy ka ryp, ony ýig ri mi kü müş 
teň ňä ys ma ýyl la ra a sat dy lar. Olar bol sa 
Ýu su by Mü sü re alyp git di ler. 29 Ru ben 

gu ýa gaý dyp gel di we ol ýer den Ýu su by 
tap man soň, ýa ka sy ny ýyr typ za ryn la dy.

30  Ol do gan la ry nyň ýa ny na ba ryp: 
«Og lan ýok, in di men nä de ýin!» diý di. 
31 On soň olar bir er ke ji so ýup, Ýu su byň 
do nu ny onuň ga ny na bu la dy lar. 32  Olar 
Ýu su byň üýt ge şik do nu ny ka ka la ry nyň 
ýa ny na el tip: «Biz bu do ny tap dyk, se ret, 
bu se niň og lu ňyň don-a däl dir-dä?» diý-
di ler. 33 Ýa kup do ny ta nap: «Bu og lu myň 
do ny! Ony bir ýyr ty jy haý wan iýip dir; 
Ýu sup şek-şüb he siz par ça la nyp dyr» di ýip 
ag la dy. 34  Ýa kup ýa ka sy ny ýyr typ za ryn-
lap, en çe me gün läp og lu nyň ýa sy ny tut dy. 
35 Ýa ku byň äh li ogul la ry dyr gyz la ry ge lip, 
oňa gö wün lik ber jek bol du lar, em ma 
oňa gö wün lik be rip bil me di ler. Ýa kup: 
«Şu has ra tym bi len ölü ler dün ýä sin dä ki 
og lu myň ýa ny na git jek» diý di. Şeý dip, 
ka ka sy Ýu su byň ýa sy ny tut ma gy ny 
do wam et dir di. 36  Şol ara da mid ýan lar 
Ýu su by Mü sür de fa ra o nyň jan pe na la ry-
nyň baş tu ta ny Po ty pa ra sat dy lar.

38‑nji bap

Tamar bilen Ýahuda
1 Şol wagt lar Ýa hu da öz do gan la ryn dan 

aý ry lyp, adul lam ly Hi ra di ýen bi ri niň 
ýa ny na gi dip, şol ýer de or naş dy. 2 Ýa hu da 
ol ýer de Şu ga di ýen bir ken ga nyň gy zy 
bi len tan şyp, öý le nip, oňa ýa naş dy. 3 Aýal 
göw re li bo lup, bir ogul do gur dy. Ýa hu da 
onuň ady na Er dak dy. 4 Onuň aýa ly ikin ji 
ge zek göw re li bo lup, ýe ne-de bir ogul 
do gur dy. Ol og la nyň ady na Onan dak dy. 
5  Ol soň ra ýe ne-de bir ogul do gur dy we 
onuň ady na Şe la dak dy. Aýa ly soň ky 
og lu ny dog ran da, Ýa hu da Ke zip de di.

6  Ýa hu da now ba har og ly Eri Ta mar 
di ýen gy za öýer di. 7 Em ma Ýa hu da nyň 
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now ba har og ly Eri Reb biň na za ryn da 
pis lik eden di gi üçin, Reb ony öl dür di. 
8  Ýa hu da Ona na: «Do ga ny ňyň nes li ýi tip 
git mez ýa ly, sen öz gel ne je ňe ýa naş ma ga 
borç lu syň» diý di. 9 Em ma Onan özün den 
ön jek ça ga la ryň öz nes li bol ma jak dy gy-
ny bil ýär di. Şol se bäp den-de ol her wagt 
gel ne je si ne ýa na şan da, ça ga gal maz ly gy 
üçin to hu my ny ýe re dö ker di. 10  Onan 
Reb biň na za ryn da pis lik eden di gi üçin, 
Reb ony öl dür di. 11 Ýa hu da gel ni Ta ma ra: 
«Sen ataň öýü ne git-de, og lum Şe la ýi git 
çyk ýan ça, ol ýer de dul lu gy ňa ýa şa ber» 
diý di. Çün ki Ýa hu da Şe la-da beý le ki 
iki do ga ny ýa ly öler öý düp gork ýar dy. 
Şeý dip, Ta mar ata sy öýü ne git di.

12  Es li wagt dan soň Ýa hu da nyň aýa ly – 
Şu ga nyň gy zy ara dan çyk dy. Aýa ly nyň 
ma ta my sow lan soň, Ýa hu da dos ty adul-
lam ly Hi ra bi len öz gyr kym çy la ry nyň 
ýa ny na Tim na git di. 13 Ta ma ra: «Ga ýyn-
ataň do war la ry ny gyrk dyr ma ga Tim na 
gid ýär» di ýip ha bar ber di ler. 14  Ol dul-
luk ge ýi mi ni çal şy ryp, ýü zü ni bü räp, 
da şy na ört gi ora nyp, Tim na gi dil ýän 
ýo luň ug run da ky Eý na ýy myň der we-
ze si niň ag zyn da otur dy. Çün ki Ta mar 
Şe la nyň ýi git çy kan dy gy ny bil ýär di, em-
ma ol he niz Şe la be ril män di. 15  Ýa hu da 
ony gör di we ýü zi ör tül gi bo lan soň, ol 
lo lu dyr öýt di. 16  Ýa hu da bu aýa lyň öz 
gel ni di gin den bi ha bar bo lan soň, oňa ta-
rap öw rü lip: «Me niň bi len ýat jak my?!» 
diý di. Ol Ýa hu da dan: «Eger se niň bi len 
ýa taý sam, sen ma ňa nä me be rer siň?» 
di ýip so ra dy. 17 Ýa hu da ol aýa la: «Öz sü-
rim den bir ow lak ibe re rin» di ýip jo gap 
ber di. Ol Ýa hu da: «Ow la gy iber ýän çäň, 
gi rew go ýup bi ler miň?» diý di. 18  Ýa
hu da on dan: «Sa ňa gi rew hök mün de 
nä me be re ýin?» di ýip so ra dy. Ol aýal: 
«Boý nuň dan asyl gy mö hü ri ňi gaý şy bi-
len hem-de eliň dä ki ha sa ňy ber» diý di. 

Şeý dip, Ýa hu da bu la ry oňa be rip, onuň 
bi len ýat dy. Şun luk da, ol aýal on dan 
göw re li bol dy. 19 Aýal öýü ne gi dip, bü-
ren je gi ni aý ryp, ýe ne-de dul luk ge ýi mi ni 
geý di. 20 Ýa hu da gi re wi ne go ýan zat la-
ry ny ol aýal dan al mak üçin, adul lam ly 
dos tun dan oňa bir ow lak iber di, ýö ne ony 
tap ma dy. 21 «Eý na ýym da, ýo luň ug run da 
az gyn aýal otyr dy, şol ni re de kä?» di ýip, 
ol ýer li adam lar dan so ra dy. Em ma oňa: 
«Bu ýer de hiç ha çan az gyn aýal bol man-
dy» di ýip jo gap ber di ler. 22 Ol Ýa hu da nyň 
ýa ny na do la nyp gel di we oňa: «Men 
ony tap ma dym, ýer li adam lar hem: „Bu 
ýer de hiç ha çan az gyn aýal bol man dy“ 
diý ýär ler» diý di. 23 Ýa hu da: «Bi ziň üs-
tü miz den gül mez le ri ýa ly, goý, ol zat lar 
şo nuň ky bol sun. Men ow la gy iber dim, 
ýö ne sen ol aýa ly ta pyp bil me diň» diý di.

24  Üç aýa go laý wagt ge çen den soň, 
oňa: «Gel niň Ta mar lo lu çy ly ga ýüz urup, 
göw re li bo lup dyr» di ýip ha bar ber di-
ler. Ýa hu da: «Ony da şa ry çy ka ryň-da, 
ýa kyň» diý di. 25  Ta ma ry da şa ry çy ka-
ran la ryn da, ol ga ýyn ata sy na şu ha ba ry 
ýol lap: «Men, ine, şu mö hü riň, gaý şyň 
hem-de ha sa nyň eýe sin den göw re li bol-
dum. Se ret-de, bu la ry ta nap, ola ryň 
ki miň ki di gi ni bil!» di ýip, gi re wi ne alan 
zat la ry ny ga ýyn ata sy na iber di. 26 Ýa hu da 
öz zat la ry ny ta nap, şeý le diý di: «Ol men-
den has mam la, se bä bi men ony og lum 
Şe la dak ma dym». Şon dan soň, Ýa hu da 
hiç ha çan Ta mar bi len ýat ma dy. 27 Aýy
gü ni do lup, do gur ma ly pur sa dy ge len de, 
Ta ma ryň göw re sin de ekiz ça ga nyň bar-
dy gy mä lim bol dy. 28  Ol dog ran da, il ki 
bir ça ga nyň eli çyk dy. Gö be ge ne «Şu 
öň do gul dy» di ýip, ça ga nyň go şa ry na 
gyr my zy sa pak daň dy. 29 Ýö ne ça ga eli-
ni ýe ne yzy na çe kip al dy we onuň ini si 
il ki do gul dy. Gö be ge ne: «Sen nä dip zor 
bi len çyk dyň?» diý di. Şol se bäp den hem 
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a 38:29 Pe res – bu söz zor bi len çyk mak  diý me gi aň lad ýar.

onuň ady na Pe res a da kyl dy. 30 Soň ra eli 
gyr my zy sa pak ly ça ga do gul dy. Onuň 
ady na Ze ra go ýul dy.

39‑njy bap

Ýusup Potypara hyzmat edýär
1 Ys ma ýyl lar Ýu su by Mü sü re ge ti rip, 

fa ra o nyň jan pe na la ry nyň baş tu ta ny Po-
ty pa ra sat dy lar. 2  Reb Ýu sup bi len bi le di. 
Ýu su byň iş le ri oňu na bol dy; ol mü sür li 
je na by nyň öýün de ýa şa ýar dy. 3 Mü sür li 
je nap Ýu su byň äh li iş le ri ne Reb biň kö-
mek ed ýän di gi ne we Onuň Ýu su ba äh li 
işin de üs tün lik ber ýän di gi ne göz ýe tir di. 
4  Şeý dip, Ýu sup je na by nyň göw nü ni ta-
pyp, oňa hyz mat et di. Ol Ýu su by bü tin 
ho ja ly gy nyň üs tün den baş tu tan edip 
bel läp, öz eýe çi li gin dä ki äh li zat la ry 
onuň yg ty ýa ry na ber di. 5  Şon dan soň 
Reb Ýu su byň ha ty ra sy üçin bu mü sür li-
niň bü tin ho ja ly gy na we onuň öýün dä ki 
hem meý dan da ky äh li mal-mül kü ne 
be re ket ber di. 6  Po ty par äh li mal-mül-
kü ni Ýu su byň yg ty ýar ly gy na ber di. Ol 
in di öz da ma gyn dan baş ga za da baş 
gal dyr ma ýar dy.

Ýusup we Potyparyň aýaly
Ýu sup boý-sy rat ly, ju da gör me geý ýi-

git di. 7 Ara dan bir nä çe wagt ge çen den 
soň, oňa Po ty pa ryň aýa ly nyň göw ni 
gi dip: «Me niň bi len ýat» diý di. 8  Em ma 
Ýu sup mun dan bo ýun ga çy ryp, şeý le 
diý di: «Je na bym öýüň hiç bir za dy üçin 
baş gal dyr ma ýar. Ol öz eýe çi li gin dä ki 
bar zat la ry me niň baş tu tan ly gy ma ber di. 
9 Şu ho ja lyk da me niň yg ty ýa rym onuň-
ky dan ýo ka ry dyr. Ol ho ja ly gyň sen den 
baş ga äh li za dy ny ma ňa ynan dy, çün ki 
sen onuň aýa ly syň. On soň nä dip men 

beý le ga ba hat iş edip, Hu da ýyň öňün de 
gü nä ga za nyp bi le rin?!» 10  Po ty pa ryň 
aýa ly Ýu su by özi bi len ýat ma ga her gün 
yr jak bol sa-da, ol oňa gu lak as ma dy.

11 Bir gün Ýu sup öz işi bi len öýe gir-
di. Öý de hyz mat kär le riň hiç bi ri ýok dy. 
12  Po ty pa ryň aýa ly onuň eşi gin den tut-
dy-da: «Me niň bi len ýat» diý di. Em ma 
Ýu sup eşi gi ni onuň elin de gal dy ryp, 
ga çyp da şa ry çyk dy. 13‑14 Ýu su byň eşi gi ni 
elin de gal dy ryp ga çan dy gy ny gö ren aýal 
hyz mat kär le ri ni ça gy ryp, ola ra: «Gör-
se ňiz läň, me niň ärim bu ýew re ýi bi zi 
bi ab raý et mek üçin ge ti rip dir. Ol me niň 
bi len ýat jak bo lup, ota gy ma gel di, men 
se si miň ýet di gin den gy gyr dym. 15 Şon da 
ol eşi gi ni ýa nym da taş lap, da şa ry ga çyp 
git di» diý di. 16  Soň ra ol Ýu su byň je na-
by gel ýän çä, onuň eşi gi ni öz ýa nyn da 
sak la dy. 17‑18  Ol Ýu su byň je na by na-da 
öz hyz mat kär le ri ne aý dan söz le ri ni gaý-
ta la dy: «Se niň ge ti ren ýew reý gu luň 
me ni bi ab raý et mek üçin ota gy ma gel di. 
Gy ky lyk tur za ny my gö rüp, ol eşi gi ni 
ýa nym da taş lap ga çyp git di».

19 Aýa ly nyň: «Gu luň me ni, ine, şeýt-
di» di ýen söz le ri ni eşi den soň, je na byň 
ga ny de pe si ne ur dy. 20 Ol Ýu su by tu tup, 
pa ty şa nyň tus sag la ry nyň sak lan ýan zyn-
da ny na sal dy. Şeý dip, Ýu sup zyn dan da 
otur dy. 21 Ýö ne Reb Ýu sup bi len bo lup, 
oňa mer he met et di. Ýu sup zyn da nyň 
baş ly gy nyň göw nün den tur dy. 22  Zyn
da nyň baş ly gy ol ýer dä ki tus sag la ryň 
äh li si ni Ýu su byň eli ne ber di. Ýu sup 
zyn da nyň äh li işi üçin jo gap kär çi lik 
çek di. 23 Zyn da nyň baş ly gy Ýu su byň 
ga ra ma gyn da ky zat la ryň hiç bi ri bi len 
gy zyk lan ma ýar dy, çün ki Reb Ýu sup 
bi len bo lup, her bir işin de oňa üs tün lik 
ber ýär di.
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40‑njy bap

Ýusup tussaglaryň düýşüni ýorýar
1 Bir nä çe wagt dan soň, Mü sür pa ty şa-

sy nyň baş sa ky sy bi len baş nan bi şi ri ji si 
pa ty şa nyň göw nü ne deg di ler. 2  Bu iki
si ne fa ra o nyň ga ha ry gel di. 3 Ol bu la ry 
jan pe na la ryň baş tu ta ny nyň öýün dä ki 
zyn dan da, Ýu su byň sak lan ýan zyn da-
ny na sal dy. 4  Jan pe na la ryň baş tu ta ny 
Ýu su by ola ryň baş tu ta ny edip goý dy; 
Ýu sup ola ra hyz mat et di. Olar bir nä çe 
wagt zyn dan da bol du lar.

5  Bir gi je Mü sür pa ty şa sy nyň tus-
sag lyk da sak lan ýan sa ky sy bi len nan 
bi şi ri ji si düýş gör dü ler. Düýş le riň her si-
niň özü ne mah sus ýor gu dy bar dy. 6  Daň 
bi len Ýu sup bu iki si niň ýa ny na gel di; 
olar bir hi li ün jü li di ler. 7 Ol bu tus sag-
lar dan: «Bu gün nä me se bäp den ün jü li 
gö rün ýär si ňiz?» di ýip so ra dy. 8  Olar Ýu-
su ba: «Biz düýş gör dük, ýö ne ony ýo rup 
bil jek adam ýok» di ýip jo gap ber di ler. 
Ýu sup ola ra: «Ýor gut Hu daý dan däl mi dir 
nä me?! Ha ny, düý şü ňi zi ma ňa gür rüň 
be riň» diý di. 9 Baş sa ky düý şü ni Ýu su ba 
gür rüň ber di: «Düý şüm de üzüm aga jy-
ny gör düm. 10 Üzüm aga jy nyň üç şa ha sy 
bar myş. Ol ösüp, gül le ýär mi şin-de, on-
da üzüm sal kym la ry peý da bol ýar myş. 
11 Fa ra o nyň kä se si hem me niň elim de miş. 
Men üzü mi fa ra o nyň kä se si ne sy kyp, 
kä sä ni oňa uzad ýar my şym». 12  Ýu sup 
oňa şeý le diý di: «Düý şüň ýor gu dy, ine, 
şeý le: üç şa ha üç gün dür. 13 Üç gün den 
fa ra on se ni zyn dan dan çy ka ryp, sa ňa 
ýe ne öň ki we zi pä ňi be rer. Sen fa ra-
ona ýe ne-de edil öň ki sa ky lyk eden 
wag tyň da ky ýa ly onuň kä se si ni eli ne 
be rer siň. 14  Ýö ne gü nüň go wu la şan da, 
me ni hem ýat la; ma ňa ýag şy lyk edäý. 
Fa ra o nyň me ni-de zyn dan dan çy ka ra ry 

ýa ly, men hak da oňa gür rüň ber. 15 Çün ki 
men ýew reý le riň ýur dun dan ogur la nyp 
ge ti ril dim, hat da şu ýer de-de, Mü sür de 
zyn da na taş la nar ýa ly, men hiç hi li gü-
nä et me dim».

16  Baş nan bi şi ri ji Ýu su byň düýş ýor-
ma ga ök de di gi ni gö rüp: «Men hem düýş 
gör düm. De päm de üç se bet çö rek bar myş. 
17 Se bet le riň iň üst kü sin de fa ra on üçin 
un dan bi şi ril en dür li nyg mat lar bar myş, 
ola ry guş lar iý ýär miş» di ýip, Ýu su ba 
düý şü ni gür rüň ber di. 18  Ýu sup oňa: 
«Düý şüň ýor gu dy, ine, şeý le: üç se bet 
üç gün dür. 19 Ýe ne üç gün den fa ra on 
se ni zyn dan dan çy ka ryp, dar dan asar; 
guş lar se niň eti ňi iýer ler».

20  Üç gün den soň fa ra on öz dog lan 
gü ni my na sy bet li emel dar la ry üçin meý-
lis gu ra dy we baş sa ky bi len baş nan 
bi şi ri ji ni-de zyn dan dan çy kar dyp, öz 
emel dar la ry nyň öňün de du ruz dy. 21 Edil 
Ýu su byň ýor şy ýa ly, fa ra on baş sa ky ny 
ýe ne öň ki we zi pe si ne bel le di; ol fa ra ona 
sa ky lyk et di. 22 Baş nan bi şi ri ji ni-de Ýu su-
byň aý dy şy ýa ly, pa ty şa dar dan as dyr dy. 
23 Baş sa ky bol sa Ýu sup hak da pi kir hem 
et me di, ol ony ýa dyn dan çy kar dy.

41‑nji bap

Ýusup faraonyň düýşüni ýorýar
1 Iki ýyl dan soň fa ra on bir düýş gör di. 

Ol Nil der ýa sy nyň ke na ryn da dur mu şyn. 
2  Bir den kä ýe di sa ny ba ky lan, se miz 
sy gyr der ýa dan çy kyp, ga myş ly gyň 
için de ot la ma ga baş la ýar myş. 3 Olar dan 
soň bol sa der ýa dan ýe di sa ny süňk le ri 
çy ky şyp du ran hor sy gyr çy kyp, ke-
nar da öň kü le riň ýa nyn da dur ýar myş. 
4 Süňk le ri çy ky şyp du ran şol hor sy gyr lar 
beý le ki ýe di se miz syg ry iý ýär miş. Şol 
wagt hem fa ra on uku dan oýan dy. 5 Ol 
ýe ne uka git di we bu ge zek baş ga bir 
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düýş gör di. Bir bal dak dan ýe di sa ny 
dok we oňat dä ne süm mü li ösüp çyk-
ýar myş. 6  Olar dan soň bol sa gün do gar 
ýe li ne gu ran ýe di sa ny puç dä ne süm mü li 
ösüp çyk ýar myş. 7 Soň ra şol ýe di sa ny 
gu ran puç süm mül beý le ki dok hem 
dyk yz ýe di süm mü li iý ýär miş. Şol wagt 
hem fa ra on ýe ne-de uku dan oýan dy we 
mu nuň düý şü di gi ne dü şün di. 8  Ir bi len 
fa ra o nyň ru hy ün jü li di. Ol Mü sü riň äh li 
ja dy göý le ri dir akyl dar la ry ny ça gy ryp, 
ola ra öz düý şü ni gür rüň ber di, em ma 
ola ryň hi ji si düýş le ri ýo rup bil me di ler.

9 Baş sa ky fa ra ona ýüz le nip, oňa şeý le 
diý di: «Şu gün men ha ta iş eden di gi mi 
bo ýun al ýa ryn. 10 Bir gün fa ra o nyň baş 
nan bi şi ri ji bi len ma ňa ga ha ry ge lip, bi-
zi jan pe na la ryň baş tu ta ny nyň öýün dä ki 
zyn da na sal dy. 11 Bir gi je bi ziň iki miz-de 
düýş gör dük. Düýş le riň her si niň özü ne 
la ýyk ýor gu dy bol ma ly dy. 12  Bi ziň ýa-
ny myz da jan pe na la ryň baş tu ta ny nyň 
hyz mat kä ri bo lan bir ýew reý ýi git hem 
bar dy. Biz öz düý şü mi zi şo ňa gür rüň ber-
dik we ol bi ziň gö ren düýş le ri mi zi ola ryň 
maz mu ny na gö rä ýo rup ber di. 13 Ýu su byň 
ýor gu dy dog ry bo lup çyk dy. Men öň-
ki we zi pä me do la nyp gel dim, baş nan 
bi şi ri ji bol sa dar dan asyl dy». 14  Fa ra on 
Ýu su by ça gyrt dy. Ony des si ne zyn dan-
dan çy kar dy lar. Ýu sup özü ne se ren jam 
ber di, ge ýim le ri ni çal şyr dy we fa ra o nyň 
hu zu ry na gel di. 15 Fa ra on Ýu su ba: «Men 
bir düýş gör düm, ýö ne ony ýo rup bil ýän 
ýok. Men sen düýş ýo rup bil ýär mi şiň 
di ýip eşit dim» diý di. 16  Ýu sup fa ra ona: 
«Ony ýor ýan men däl di rin; di ňe Hu daý 
fa ra ona bäh bit li dü şün di riş be rer» diý di. 
17 Fa ra on Ýu su ba düý şü ni gür rüň ber di: 
«Men düý şüm de Nil der ýa sy nyň ke na-
ryn da dur mu şym. 18  Bir den kä der ýa dan 
ýe di sa ny ba ky lan, se miz sy gyr çy kyp, 
ga myş ly gyň için de ot lap baş la ýar myş. 

19 Ola ryň yz yn dan bol sa der ýa dan ýe ne-
de ýe di sa ny süňk le ri çy ky şyp du ran hor 
sy gyr çyk ýar myş. Men şeý le hor sy gyr la-
ry bü tin Mü sür de hiç ha çan gör män dim. 
20 Soň ra şol hor süňk le ri çy ky şyp du ran 
sy gyr lar öň ki ýe di se miz syg ry iý ýär-
miş ler. 21 Em ma ola ryň se miz sy gyr la ry 
iýen di gi ni hiç kim bi lip bil jek däl di, çün-
ki ola ryň en te gem öň kü le ri ýa ly süňk le ri 
çy ky şyp dur mu şyn. Şol wagt hem men 
oýan dym. 22  Soň ra ýe ne baş ga bir düýş 
gör düm. Bir bal dak da ýe di sa ny dok we 
dyk yz süm mül gö ger ýär miş. 23 Olar dan 
soň bol sa ýe di sa ny gün do gar ýe li ne gu-
ran puç süm mül ösüp çyk ýar myş. 24  Şol 
puç süm mül ler hem öň ki ýe di dok süm-
mü li iý ýär miş ler. Men mu ny ja dy göý le re 
gür rüň ber dim, em ma mu ny ma ňa dü-
şün di rip bi len ta pyl ma dy».

25  Ýu sup fa ra ona şeý le diý di: «Je na-
byň iki düý şü niň hem ma ny sy bir dir. 
Hu daý fa ra ona Öz et jek za dy ny aýan 
edip dir. 26  Ýe di se miz sy gyr bi len ýe di 
dok süm mül bu ýe di ýyl dyr. Bu iki si bir 
düýş dür. 27 Soň ky çy kan ýe di hor sy gyr 
bi len gün do gar ýe li ne gu ran ýe di puç 
süm mül, ýe di ýyl lap do wam et jek aç ly gy 
aň lad ýar. 28  Me niň aý dy şym ýa ly, Hu daý 
fa ra ona Öz et jek za dy ny gör ke zip dir. 
29 Bü tin Mü sür top ra gyn da ýe di ýyl bo le-
lin lik bo lar. 30 Soň ra ýe di ýyl aç lyk ge ler. 
Mü sü riň öň ki bol çu ly gy unu dy lar, çün ki 
aç lyk Mü sü ri ejiz le der. 31 Soň ky ge len 
aç lyk bol çu ly gy unut dy rar, çün ki ol ju da 
agyr ge ler. 32  Fa ra o nyň şol bir düý şi iki 
ge zek gör me gi işiň Hu daý ta ra pyn dan 
kes git le nen di gi ni we Hu da ýyň ony ti za ra 
ama la aşyr jak dy gy ny aň lad ýar. 33 Şo ňa 
gö rä-de, fa ra o nyň düş bi, pä him-paý has-
ly ada my ta pyp, ony Mü sü re baş tu tan 
edip bel le me gi ze rur dyr. 34  Fa ra on bü tin 
Mü sür de hä kim ler bel le me li dir we olar 
ýe di ýyl lyk bol çu lyk da Mü sür ýur du nyň 
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a 41:51 Ýew reý çe Ma na şa we unut ma ga söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 41:52 Ýew reý çe Ef ra ýym we ör ňet di söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

ha sy ly nyň bäş den bi ri ni al ma ly dyr lar. 
35 Goý, olar öň le rin dä ki gel jek bol çu lyk 
ýyl la ryn da gal la top lap, ony ga la lar da 
fa ra o nyň yg ty ýar ly gyn da sak la syn lar. 
36 Bu gal la Mü sür aç lyk dan he läk bol maz 
ýa ly, oňa ýe di ýyl azyk bo lar».

Ýusup Müsüre hökümdarlyga bellenýär
37 Fa ra ona we onuň äh li emel dar la ry na 

bu tekl ip ýa ra dy. 38  Fa ra on öz emel dar-
la ry na: «Biz Ýu sup dan baş ga Hu da ýyň 
Ru hy bo lan ada my ta pyp bil me ris» diý di. 
39 Soň ra ol Ýu su ba: «Hu daý şu zat la ryň 
äh li si ni sa ňa aýan et di, se niň ýa ly düş bi, 
pä him-paý has ly adam ýok dur. 40 Sen me-
niň ýur dum da hö küm dar lyk eder siň; halk 
sa ňa bo ýun eger. Men di ňe şa tag tyn da 
sen den be ýik bo la ryn». 41 Soň ra fa ra-
on Ýu su ba: «Ine, men se ni tu tuş Mü sür 
top ra gy na hö küm dar edip bel le ýä rin» 
diý di. 42  Fa ra on bar ma gyn da ky pa ty şa lyk 
mö hü ri ni çy ka ryp, ony Ýu su byň bar ma-
gy na dak dy; oňa gym mat ba ha ly bas lar 
geý dir di we boý nu na al tyn zyn jyr dak dy. 
43 Soň ra fa ra on Ýu su by özü niň we zi ri niň 
at ara ba sy na mün dürt di; Ýu su byň öňün-
den: «Tag zym ediň!» di ýip jar çek dir di ler. 
Şeý dip, pa ty şa Ýu su by tu tuş Mü sür ýur-
du na hö küm dar edip bel le di. 44  Fa ra on 
Ýu su ba: «Fa ra on men bol sam-da, Mü-
sü riň hiç bir ýe rin de sen den rug sat syz 
çöp ba şy gy myl da maz» diý di. 45 Fa ra on 
Ýu su ba Sop nat-Pag ny ýa di ýip, mü sür çe 
at dak dy; ony He li ýo po lys ga la sy nyň 
ru ha ny sy Po ty pe riň gy zy Ase na da öýer-
di. Şeý dip, Ýu sup tu tuş Mü sür ýur du ny 
do lan dy ryp baş la dy. 46  (Mü sür pa ty şa sy 
fa ra ona hyz mat edip baş lan da, Ýu sup 
otuz ýa şyn da dy.) Ýu sup fa ra o nyň ýa nyn-
dan gaý dyp, bü tin Mü sü re aý lan dy. 47 Ýe di 

ýyl lyk bol çu lyk da top rak bol gal la ber di. 
48  Ýu sup Mü sür top ra gyn dan ýe di ýy lyň 
do wa myn da önen äh li gal la ny ýyg nap, 
ga la lar da ýer leş dir di. Ol her ga la nyň tö-
we re gin den ýyg na lan gal la ny şol ga la nyň 
özün de sak la dy. 49 Şeý dip, Ýu sup de ňiz 
çä ge le ri deý köp gal la ha sy ly ny top la dy, 
hat da ol so ňa ba ka ola ry öl çe me si ni-de 
goý dy. 50 Aç lyk ýyl la ry baş la ma zyn dan 
öň, He li ýo po lys ga la sy nyň ru ha ny sy Po-
ty pe riň gy zy Ase na da Ýu su ba iki ogul 
dog rup ber di. 51 Ýu sup: «Hu daý ma ňa 
äh li mu şak gat lyk la ry my hem-de ata-
myň öýü ni unut ma ga ýar dam et di» di ýip, 
now ba har og lu nyň ady na Ma na şa a dak-
dy. 52  Ol ikin ji og ly bo lan da: «Je bir çe ken 
top ra gym da Hu daý me ni ör ňet di» di ýip, 
onuň ady na Ef ra ýym b dak dy.

53 Mü sü riň ýe di ýyl lyk bol çu lyk döw ri 
ta mam lan dy. 54  Ýu su byň aý dy şy ýa ly, ýe-
di ýyl lyk aç lyk baş lan dy. Äh li ýurt lar da 
aç lyk bol dy. Em ma bü tin Mü sür de iý mit 
bar dy. 55 Ahy ry aç lyk Mü sür top ra gy na 
hem ara la şyp ug ra dy. Halk na lyş bi len 
fa ra on dan azyk so rap baş la dy. Fa ra on 
äh li mü sür li le re: «Ýu su byň ýa ny na ba-
ryň-da, şo nuň di ýe ni bi len bo luň» diý di. 
56  Aç lyk Mü sü riň äh li ýe ri ne ýaý rap, git-
di gi sa ýy güý je ýär di. Ýu sup am mar la ry 
açyp, Mü sür hal ky na gal la sa typ baş la-
dy. 57 Ýu sup dan gal la sa tyn al mak üçin, 
Mü sü re dün ýä niň äh li kün jek le rin den 
adam lar gel di ler, çün ki bü tin dün ýä de 
aç lyk bar ha güý je ýär di.

42‑nji bap

Ýusubyň doganlary Müsüre gelýärler
1 Ýa kup Mü sür de gal la bar dy gy ny bi-

lip, öz ogul la ry na: «Nä me bi ri-bi ri ňi ziň 

 Gelip çykyş 41 ,  42  



 67  

ýü zü ňi ze se re dip otyr sy ňyz? 2  Men Mü-
sür de gal la bar di ýip eşit dim. Aç öle si ňiz 
gel me ýän bol sa gi diň-de, gal la sa tyn 
alyp ge liň» diý di. 3 Şun luk da, Ýu su byň 
do gan la ryn dan onu sy Mü sü re gal la sa-
tyn al ma ga git di. 4 Ýu su byň süýt deş ini si 
Ben ýa mi ni bol sa Ýa kup «bir bet bagt çy-
ly ga uç raý ma syn» di ýip, do gan la ry bi len 
iber me di. 5 Mü sü re gal la sa tyn al ma ga 
ge len le riň ara syn da Ys ra ýy lyň ogul la ry-
da bar dy, çün ki Ken gan da-da aç lyk dy.

6  Ýu sup Mü sür de hä kim bo lan soň, ol 
bü tin ýur duň halk la ry na gal la sat ýar dy. 
Ýu su byň do gan la ry ge lip, oňa iki bü kü-
lip tag zym et di ler. 7 Ýu sup do gan la ry ny 
gö ren den ta na dy, ýö ne ta na ma dyk sy ran 
bol dy. Ol: «Ni re den gel di ňiz?» di ýip, 
olar bi len haý bat ly gep leş di. Olar: «Biz 
Ken gan dan azyk sa tyn al ma ga gel dik» 
diý di ler. 8  Ýu sup do gan la ry ny ta na sa-da, 
olar ony ta na ma dy lar. 9 Ýu sup olar bi len 
bag la ny şyk ly gö ren düýş le ri ni ýat la dy 
we ola ra: «Siz ýur duň go rag syz ýe ri ni 
aň ta ma ga ge len iça ly lar sy ňyz» diý di. 
10 Olar Ýu su ba: «Ýok, je na bym, biz gul la-
ry ňyz azyk sa tyn al ma ga gel dik. 11 Bi ziň 
äh li miz bir ada myň ça ga la ry dy rys. Biz 
gul la ry ňyz ak ýü rek li adam lar dy rys, 
iça ly däl di ris» diý di ler. 12  Ýu sup ola ra 
ýe ne: «Ýok, siz ýur duň go rag syz ýe ri-
ni aň ta ma ga ge lip si ňiz» diý di. 13 Olar 
Ýu su ba: «Biz gul la ry ňyz je mi on iki 
do gan dy rys we Ken gan da ýa şa ýan bir 
ada myň ogul la ry dy rys. Kör pä miz ka ka-
my zyň ýa nyn da gal dy, bir do ga ny myz 
ýit di» di ýip jo gap ber di ler. 14 Ýu sup ola ra 
şeý le diý di: «Ýok, aý dy şym ýa ly, siz 
iça ly sy ňyz. 15 Siz, ine, şeý le sy na lar sy-
ňyz. Men fa ra o nyň adyn dan ant iç ýä rin. 
Si ziň kör pe ini ňiz şu ýe re gel me se, siz 
bu ýer den git mer si ňiz. 16  Si ziň bi ri ňiz 
gi diň-de, do ga ny ňy zy ge ti riň, beý le ki le-
ri ňiz bol sa zyn dan da gö zeg çi lik as tyn da 

sak la nar sy ňyz. Şon da si ziň dog ry ýa-
da ýa lan söz le ýän di gi ňiz bel li bo lar. 
Eger ýa lan söz le ýän bol sa ňyz, fa ra o nyň 
adyn dan ant iç ýä rin, on da si ziň iça ly 
bol du gy ňyz dyr». 17 Şeý dip, Ýu sup ola ry 
üç gün läp zyn dan da tus sag lyk da sak la dy.

18  Üçü len ji gün Ýu sup ola ra şeý le diý-
di: «Eger me niň di ýe ni mi et se ňiz, on da 
di ri ga lar sy ňyz, çün ki men Hu daý dan 
gork ýa ryn. 19 Eger siz, ha ky kat dan-da, 
ak ýü rek li adam lar bol sa ňyz, on da si ziň 
bi ri ňiz şu ýer de, zyn dan da ga lyň, beý le-
ki le ri ňiz bol sa aç otu ran ho ja lyk la ry ňy za 
gal la äki diň. 20 On soň kör pe do ga ny ňy zy 
me niň ýa ny ma ge ti riň. Eger şeý le et se-
ňiz, bu si ziň ýa lan söz le me ýän di gi ňi zi 
su but eder we siz ölüm den gu tu lar sy-
ňyz». Do gan lar onuň bi len ra zy laş dy lar. 
21 Olar bi ri-bi ri le ri ne şeý le di ýiş di ler: 
«Biz öz do ga ny my zyň gar şy sy na eden 
gü nä miz üçin je za çek ýä ris. Ol bi ze 
nä hi li ler ýal ba ryp dy, em ma biz onuň 
çek ýän has ra ty na pi sint et män dik. Şol 
se bäp li-de in di biz has rat çek ýä ris». 
22  Ru ben ola ra şeý le diý di: «Men si ze 

„og la na sü tem et mäň“ diý dim, em ma siz 
ma ňa gu lak as ma dy ňyz. Ine, in di biz-
den onuň ölü mi üçin ar alyn ýar». 23 Olar 
aý dyl ýan zat la ra Ýu su byň dü şün ýän di-
gi ni bil me ýär di ler, çün ki ol olar bi len 
dil ma jyň üs ti bi len gep leş ýär di. 24 Ýu sup 
do gan la ry nyň ýa nyn dan aý ry lyp ag la dy. 
Ol soň do la nyp ge lip, olar bi len gep leş di. 
Ol soň ra Şim go ny tut dur dy we Şim gon 
do gan la ry nyň gö zü niň al nyn da da ňyl dy.

Ýusubyň doganlary 
Kengana dolanýarlar

25  Ýu sup ola ryň hor jun la ry nyň gal-
la dan dol du ryl ma gy ny, ola ryň ge ti ren 
kü müş pul la ry nyň ýe ne-de yzy na, ola-
ryň çu wal la ry na sa lyn ma gy ny we ola ra 
ýol üçin azyk be ril me gi ni bu ýur dy. Bu 
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şeý le hem edil di. 26  Do gan lar gal la ny 
eşek le ri ne ýük läp, ýo la ro wa na bol du lar. 
27 Gi jä ni ge çir mek üçin düş län ýer le rin-
de ola ryň bi ri eşe gi ne iým ber mek üçin 
çu wa lyň ag zy ny açan da, onuň ag zyn da 
öz kü müş pu lu nyň ýa tan dy gy ny gör di. 
28  Ol do gan la ry na: «Pu lum yzy na gaý ta-
ry lyp dyr, ol, ine, çu wa lyň için de ýa tyr» 
di ýip ses len di. Ola ryň mu ňa ýü rek le ri 
ýa ryl dy. Olar gor ku dan ýa ňa tit re şip, 
bi ri-bir le ri ne: «Hu da ýyň bi ze bu nä me 
et di gi-kä?!» di ýiş di ler.

29 Olar Ken ga na, öz ka ka la ry Ýa ku byň 
ýa ny na ge lip, bo lan iş le riň äh li si ni oňa 
gür rüň ber di ler. 30 «Ol ýe ri niň hä ki mi biz 
bi len hyr syz gep leş di, ol bi zi iça ly ha sap 
et di. 31 Biz oňa: „Biz ak ýü rek li adam-
lar dy rys, iça ly däl di ris. 32  Biz bir ata dan 
bo lan on iki do gan dy rys; bir do ga ny myz 
ýit di, kör pä miz bol sa Ken gan da ka ka-
my zyň ýa nyn da gal dy“ diý dik. 33 Şon da 
ol bi ze şeý le diý di: „Si ziň ak ýü rek li 
adam lar dy gy ňy za göz ýe tir mek üçin 
men, ine, şeý le et jek. Si ziň bi ri ňiz me-
niň ýa nym da ga lar sy ňyz, beý le ki le ri ňiz 
bol sa aç otu ran ho ja lyk la ry ňy za gal la 
alyp gi der si ňiz. 34  Kör pe ini ňi zi me niň 
ýa ny ma ge ti riň. Şon da men si ziň iça ly 
däl-de, ak ýü rek li adam lar dy gy ňy za 
yna na ryn. Şon dan soň si ziň do ga ny ňy zy 
yzy na be re rin we siz bu ýurt da söw da-sa-
tyk edip bi ler si ňiz“» di ýip, ka ka la ry na 
hem me si ni bol şy ýa ly gür rüň ber di ler.

35 Çu wal la ry ny bo şa dan la ryn da, olar 
we ola ryň ka ka sy Ýa kup pul ly dü wün-
çek le ri niň çu wal lar da dy gy ny gö rüp 
gork du lar. 36  Ýa kup ola ra şeý le diý di: 
«Bu zat lar me niň ba şy ma gel di: siz 
me ni ça ga la rym dan mah rum et di ňiz. 
Ýu su by-da, Şim go ny-da ýok la dy ňyz, 
in dem Ben ýa mi ni äkit jek bol ýar sy ňyz». 
37 Ru ben ka ka sy na: «Eger ony gaý ta ryp 
ge tir me sem, on da me niň iki og lu my-da 

öl dü räý. Ben ýa mi ni me niň yg ty ýa ry ma 
ber, men ony se niň ýa ny ňa gaý ta ryp ge-
ti re rin» diý di. 38  Ýa kup: «Og lu my si ziň 
bi len iber jek däl, çün ki onuň aga sy ölüp, 
ýe ke özi gal dy. Eger ýol da Ben ýa min bir 
bet bagt çy ly ga uç raý sa, siz me ni gar ry lyk 
ça gym da ölü ler dün ýä si ne has rat bi len 
ibe rer si ňiz» diý di.

43‑nji bap

Ýusubyň doganlary Müsüre 
ikinji gezek gelýärler

1 Ken gan da aç lyk er bet di. 2  Mü sür den 
ge ti ri len gal la gu ta ran da, Ýa kup ogul la-
ry na: «Ýe ne gi diň-de, bi raz azyk sa tyn 
alyp ge liň» diý di. 3 Ýa hu da oňa şeý le 
diý di: «Ol adam bi ze berk duý du ryş 
be rip: „Do ga ny ňyz bi len gel me se ňiz, 
siz me ni gör mer si ňiz“ diý di. 4‑5  Ben
ýa mi ni bi ziň bi len iber seň, biz gi de ris 
hem sa ňa azyk sa tyn alyp ge le ris, ony 
iber me seň, git me ris. Çün ki ol adam: 

„Do ga ny ňyz bi len gel me se ňiz, siz me ni 
gör mer si ňiz“ diý di». 6  Ys ra ýyl: «Oňa 
ýe ne bir do ga ny ňy zyň bar dy gy ny aý-
dyp, ma ňa beý le ýa man lyk et me li däl 
eke ni ňiz-dä!» diý di. 7 Olar: «Ol biz den 

„Ka ka ňyz di ri mi? Baş ga-da do ga ny ňyz 
bar my?“ di ýip, biz we bi ziň maş ga la myz 
ha kyn da so rag ba ry ny ýag dyr dy. Biz 
hem onuň so rag la ry na jo gap ber me li 
bol duk. Onuň: „Do ga ny ňy zy ge ti riň“ 
diý je gi ni biz ni re den bi le li ahy ryn?» 
diý di ler. 8  Ýa hu da ka ka sy Ys ra ýy la şeý le 
diý di: «Sen-de, biz-de, ça ga la ry myz-da 
aç lyk dan öl män ýa şa ry myz ýa ly, og la-
ny me niň bi len iber, biz gi de li. 9 Men 
Ben ýa mi ne öz ja nym bi len jo gap ber-
jek di gi me ke pil geç ýä rin. Ony men den 
ta lap et. Eger men og la ny sa ňa yzy na 
ge ti rip, öňüň de goý ma sam, on da, goý, 
men ömür ba ky se niň öňüň de gü nä kär 
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bo la ýyn. 10  Eger biz ha ýal-ýa gal ly ga 
sal ma dyk bol sak, biz ol ýe re eý ýäm iki 
ge zek gi dip-ge ler dik».

11 Ka ka la ry Ys ra ýyl ola ra şeý le diý di: 
«Bol ýar, gi diň, ýö ne ýa ny ňyz bi len hä-
kim üçin sow gat hök mün de, şu ýur duň iň 
oňat näz-nyg mat la ryn dan: bi raz mel hem, 
bi raz bal, la dan, atyr, pis se hem ba dam 
äki diň. 12  Iki es se köp pul alyň, çu wa ly-
ňy zyň ag zyn da yzy na gaý ta ry lan öň ki 
pul la ry ňy zy bol sa yzy na äki diň. Bel ki, 
bir ýal ňyş lyk bo lan dyr. 13 Do ga ny ňy zy 
hem alyň-da, ýe ne ol ada myň ýa ny na 
do la nyň. 14  Gud ra ty güýç li Hu da ýyň Özi 
si ze ol ada myň öňün de re him et sin; bel ki, 
ol beý le ki do ga ny ňy zy-da, Ben ýa mi ni-
de goý be rä ýe di-dä. Ça ga syz gal ma ly 
bol sam, goý, ga la ýyn».

15  Şeý dip, olar sow gat la ry, iki es se 
pul hem Ben ýa mi ni alyp, Mü sü re gi-
dip, ýe ne Ýu su byň hu zu ry na bar dy lar. 
16  Ýu sup ola ryň ara syn da Ben ýa mi ni 
gö rüp, ho ja ly gy nyň baş hyz mat kä ri ne: 
«Bu adam la ry öýe äkit; bir mal soý-da, 
na har taý ýar la. Olar me niň bi len bi-
le gün or tan lyk edi ner ler» diý di. 17 Ol 
hyz mat kär tab şy ry ly şy ýa ly, do gan la ry 
Ýu su byň öýü ne alyp bar dy. 18  Do gan lar 
gork du lar, çün ki olar Ýu su byň öýü ne 
ge ti ril di ler. Olar: «Mu ny ge çen ge zek-
ki çu wal la ry myz da yzy na gaý ta ry lan 
pul se bäp li, da rap, bi zi tu tup gul edip, 
eli miz den eşek le ri mi zi al mak üçin ed-
ýän dir» diý di ler.

19 Şeý dip, olar Ýu su byň hyz mat kä ri niň 
ýa ny na ba ryp, öýüň işi gin de du ran ýer-
le rin den onuň bi len gep leş di ler. 20 Olar 
şeý le diý di ler: «Je na bym, bi ze gu lak as. 
Biz bu ýe re azyk sa tyn al mak üçin öň 
hem ge lip dik. 21 Em ma şeý le bir ýag-
daý bol dy. Gi di şin, düş län ýe ri miz de 
çu wal la ry my zyň ag zy ny aç dyk, gör-
sek, ge ti ren pul la ry myz şol dur şu na 

çu wal la ryň ag zyn da goý lup dyr. Ola ry 
biz ýe ne-de gaý ta ryp ge tir dik. 22  Bu 
ge zek ki sa tyn al jak azy gy myz üçin 
bol sa biz goş ma ça pul ge tir dik. Pul la-
ry çu wa ly my za ki miň sa lan dy gyn dan 
bi ziň ha ba ry myz ýok». 23 Hyz mat kär 
ola ra: «Ar ka ýyn bo luň, gork maň. Pul-
la ry çu wal la ry ňy za si ziň we ata ňy zyň 
Hu da ýy si ziň üçin sa lan dyr. Pul la ry ňy zy 
men al dym» diý di. Soň ra hyz mat kär 
Şim go ny ola ryň ýa ny na ge tir di. 24  Hyz-
mat kär ola ry Ýu su byň öýü ne sa lyp, ola ra 
aýak la ry ny ýu war ýa ly suw ge tir di we 
ola ryň eşek le ri ne iým be riş dir di. 25 Do
gan lar bol sa gün or ta na, Ýu su byň ge ler 
wag ty na çen li öz ge ti ren sow gat la ry ny 
taý ýar la dy lar, çün ki ola ra Ýu sup bi len 
bi le na har lan ma ly dyk la ry aý dy lyp dy.

26  Ýu sup öýe ge len de, do gan la ry Ýu-
su ba öz sow gat la ry ny be rip, oňa tag zym 
et di ler. 27 Ýu sup ola ryň hal-ah wal la ry ny 
so raş dyr dy. Soň ra ol: «Gar ry ata ňyz 
sag-gur gun my? Ol aýat da di ri mi?» diý di. 
28  Olar: «Gu luň ka ka myz sag-gur gun ge-
zip ýör» di ýip, oňa dy za çö küp tag zym 
et di ler. 29 Soň ra Ýu sup ola ra göz aý la dy 
we öz süýt deş do ga ny Ben ýa mi ni gö rüp: 
«Kör pä miz di ýe ni ňiz şu my? Hu daý sa ňa 
mer he met et sin, og lum!» diý di. 30 Soň ra 
Ýu sup how luk maç lyk bi len ol ýer den 
çyk dy, çün ki do ga ny nyň di da ry ny gö rüp, 
onuň da ma gy dol dy. Ol öz iç ki ota gy na 
ge çip ag la dy. 31 Ýüz-gö zü ni ýu wup, özü-
ni dür sän den soň bol sa: «Na har ge ti riň» 
di ýip bu ýur dy.

32 Na ha ry Ýu su ba öz ba şy na, do gan la ra 
öz ba şy na we onuň bi len na har lan ýan 
mü sür li le re öz ba şy na ber di ler, çün ki 
mü sür li ler ýew reý ler bi len bi le na har-
lan mak ly gy ýig renç ha sap la ýar dy lar. 
33 Do gan lar ýaş ter ti bi bo ýun ça ulu dan-
ki çä, Ýu su byň gar şy syn da otur dyl dy. 
Olar mu ňa geň ga lyp, bi ri-bir le ri ne 
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se re diş di ler. 34  Ola ra na har Ýu su byň 
sa ça gyn dan be ril di. Ben ýa mi niň pa-
ýy beý le ki le riň ki den bäş es se ar tyk dy. 
Şeý dip, olar Ýu sup bi len bi le iýip-içip 
keýp çek di ler.

44‑nji bap

Ýusubyň käsesi
1 Ýu sup baş hyz mat kä ri ne şeý le buý-

ruk ber di: «Bu do gan la ryň çu wal la ry ny 
ola ryň gö te rip bil jek azyk la ryn dan dol-
du rar syň; ge ti ren pul la ry ny-da ola ryň 
çuwallarynyň ag zyn da go ýar syň. 2  Kör
pe le ri niň çuwalyna bol sa onuň gal la 
tö le mek üçin ge ti ren pu ly bi len me niň 
kü müş kä sä mi sa lar syň». Baş hyz mat-
kär Ýu su byň buý ru gy ny ýe ri ne ýe tir di. 
3 Bu lar daň dan eşek le ri bi len ol ýer den 
ug ra dyl dy. 4  Olar he niz ga la dan uzak-
laş man ka lar, Ýu sup baş hyz mat kä ri ne: 
«Bar, yz la ryn dan ýet-de, ola ra: „Ýag-
şy ly ga ýa man lyk bi len jo gap ber mä ňiz 
nä me? 5  Bu me niň je na by myň iç ýän, 
se re dip, gel je gi bil ýän kä se si ahy ryn. 
Siz pis iş et di ňiz“ diý» di ýip bu ýur dy. 
6  Baş hyz mat kär do gan la ryň yz yn dan 
ýe tip, ola ra Ýu su byň söz le ri ni gaý ta la dy.

7 Olar şeý le diý di ler: «Nä me se bäp den 
bi ziň je na by myz beý le diý ýär kä? Beý le 
iş et män di gi mi ze biz ant iç ýä ris. 8  Biz 
öz çuwallarymyzdan çy kan pul la ry-da 
Ken gan dan yzy na ge tir dik. On soň biz 
se niň je na by ňyň öýün den al tyn-küm şi 
nä me üçin ogur la ly?! 9 Eger kä se gul la-
ry ňyň bi rin den çy kaý sa, goý, şol adam 
öl dü ril sin. Ga lan la ry myz bol sa je na ba 
gul bo la rys». 10 Baş hyz mat kär: «Goý, 
si ziň diý şi ňiz ýa ly bol sun, ýö ne kä se 
kim den çyk sa, di ňe şol ma ňa gul bo lar, 
beý le ki le ri ňiz bol sa bo şa dy lar sy ňyz» 
diý di. 11 Olar des si ne çu wal la ry ny ýe re 
dü şü rip, ola ryň ag zy ny aç dy lar. 12  Baş 

hyz mat kär ýaş ter ti bi bo ýun ça ulu dan-
ki çä hem me si niň çuwalyny bar la dy. 
Kä se Ben ýa mi niň çuwalyndan çyk dy. 
13 Mu ňa olar da dy-per ýat et di ler. Soň ra 
ola ryň her si goş la ry ny eşek le ri ne ýük läp, 
yz la ry na ga la do lan dy lar.

14  Ýu sup he niz öý de di. Ýa hu da hem 
onuň do gan la ry Ýu su byň ýa ny na ge lip, 
onuň öňün de ýe re ýü zin dü şüp tag zym 
et di ler. 15 Ýu sup ola ra: «Bu nä me et di gi-
ňiz bol dy?! Me niň ýa ly ada myň gel je gi 
bi lip, ki miň gü nä kär di gi ni bil jek di gi 
ha kyn da pi kir et me di ňiz mi?» diý di. 
16  Ýa hu da oňa şeý le jo gap ber di: «Nä me 
di ýip, nä me aýt ja gy my zy, özü mi zi nä dip 
ak la ja gy my zy bil ýän däl di ris, je na bym! 
Gul la ry ňyň gü nä kär di gi ni Hu daý aýan 
et di. In di bi ziň ba ry myz özün den kä se 
çy kan-da, beý le ki le ri miz-de si ziň gu lu-
ňyz dy rys». 17 Em ma Ýu sup ola ra şeý le 
diý di: «Ýok, beý le iş et mek den Hu da ýyň 
Özi sak la syn. Kä se kim den çy kan bol sa 
di ňe şol ma ňa gul bo lar, ga lan la ry ňyz 
bol sa sag-sa la mat ka ka ňy zyň ýa ny na 
do la nar sy ňyz».

Ýahuda Benýamin üçin ýalbarýar
18  Şu söz ler den soň Ýa hu da Ýu su byň 

go la ýy na ba ryp: «Je na bym, öz gu lu ňa 
iki agyz söz aýt ma ga rug sat et. Ma ňa 
ga har lan maň; siz fa ra on ki min si ňiz. 
19 Je na bym gul la ry ňyz dan: „Ka ka ňyz 
ýa-da do ga ny ňyz bar my?“ di ýip so-
ra dy ňyz. 20 Biz sa ňa gar ry ka ka my zyň 
bar dy gy ny, onuň gar ran dan soň bo lan 
bir kör pe og lu nyň bar dy gy ny, ol og la nyň 
bol sa süýt deş do ga ny nyň ölüp, ene si niň 
ça ga la ryn dan di ňe ýe ke özü niň ga lan dy-
gy ny, ony ka ka sy nyň ju da söý ýän di gi ni 
aý dyp dyk. 21 Siz bol sa öz gul la ry ňy za: 

„Ony ge ti riň, men bir gö re ýin“ diý di-
ňiz. 22  Biz: „Og lan ka ka syn dan aý ry lyp 
bil mez, eger ol aý ry laý sa, onuň ka ka sy 
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jan be rer“ diý dik. 23 Ýö ne siz: „Kör pe 
do ga ny ňyz bi len gel me se ňiz, siz me ni 
as la gör mer si ňiz“ diý di ňiz. 24  Gu luň ka-
ka my za se niň di ýen le ri ňi gür rüň ber dik. 
25 On soň ka kam bi ze: „Ýe ne-de gi diň-de, 
bi raz azyk sa tyn alyp ge liň“ diý di. 26  Biz 
oňa: „Kör pä mi zi bi ziň bi len iber seň, 
biz gi de ris, ýog sa git me ris, çün ki biz 
kör pä miz bi len bi le bar ma sak, hä ki mi 
gö rüp bil me ris“ diý dik. 27 Şon da gu luň 
ka ka myz bi ze: „Aýa ly myň ma ňa iki ogul 
dog rup be ren di gin den si ziň ha ba ry ňyz 
bar dyr. 28  Bi rin den aý ra düş düm. ‘Ol 
par ça la nyp dyr’ diý dim. Şon dan soň men 
ony as la gör me dim. 29 In di mu ny-da alyp 
git se ňiz, olam ýol da bir bet bagt çy ly ga 
uç raý sa, siz me ni gar ry lyk ça gym da 
ölü ler dün ýä si ne has rat bi len ibe rer si ňiz“ 
diý di. 30 Şu söz ler den soň og la ny go ýup, 
gu luň ka ka my zyň ýa ny na biz nä dip 
ba ra ly?! Onuň ja ny og lun da ahy ryn. 
31 Og lu nyň ýa ny myz da ýok du gy ny gör se, 
ol jan be rer. Şeý dip, biz gar ry ata my zy 
ölü ler dün ýä si ne has rat bi len ibe re ris. 
32  Üs te si ne-de, men gu luň: „Eger men 
og la ny sa ňa gaý ta ryp ge tir me sem, on da, 
goý, men ömür ba ky se niň öňüň de gü-
nä kär bo la ýyn“ di ýip, og la na öz ja nym 
bi len jo gap ber jek di gi me ke pil geç dim. 
33 Şo ňa gö rä, og la na de rek je na ba men 
gul bo la ýyn, ol bol sa, goý, do gan la ry 
bi len bi le yzy na do lan syn. 34  Çün ki men 
og la ny bu ýer de taş lap ba ryp, ka ka myň 
ýü zü ne nä hi li se re de ýin. Men ka ka myň 
çek jek has ra ty ny gör mek den gork ýa ryn».

45‑nji bap

Ýusup öz doganlaryna syryny açýar
1 Ýu sup hyz mat kär le ri niň öňün de mun-

dan ar tyk sak la nyp bil män: «Hem me le ri 
şu ýer den çy kar» di ýip gy gyr dy. Ýu sup 
öz do gan la ry na sy ry ny açan da, onuň 

ýa nyn da do gan la ryn dan baş ga adam 
ýok dy. 2  Ýu sup ses edip ag la dy. Onuň 
se si mü sür li le re we fa ra o nyň köş gün-
dä ki le re eşi dil di. 3 Ýu sup do gan la ry na: 
«Men Ýu sup, ka kam di ri mi?» diý di. 
Em ma onuň do gan la ry mu ny eşi den de, 
ola ryň Ýu sup dan gor ku la ryn dan ýa ňa 
dil le ri tu tul dy. 4  Ýu sup ola ra: «Go laý ra-
gy ma gel se ňiz läň» diý di. Olar Ýu su byň 
go la ýy na gel di ler. Ol sö zü ni do wam 
edip, şeý le diý di: «Men si ziň Mü sü re 
sa tan do ga ny ňyz Ýu sup dy ryn. 5 Siz me ni 
bu ýe re sa tan dy gy ňyz üçin gam çe kip, 
puş man et mäň, çün ki Hu daý adam la ryň 
ja ny ny go rap sak la mak üçin me ni si ziň 
öňü ňiz den Mü sü re iber di. 6  Çün ki ýer 
ýü zün de iki ýyl dan bä ri aç lyk do wam 
ed ýär. Ýe ne-de bäş ýyl lap ekin-tikin-de, 
ha syl-da bol maz. 7 Ýer ýü zün de si ziň 
ne sil le ri ňi zi aman gal dyr mak we si zi 
be ýik gu tu lyş bi len ha las et mek üçin Hu-
daý me ni si ziň öňü ňiz den iber di. 8  Şo ňa 
gö rä-de, me ni bu ýe re siz däl-de, Hu daý 
iber di. Hu daý me ni fa ra ona ata hök mün-
de go ýup, onuň bü tin köş gü niň eýe si 
et di. Men tu tuş Mü sü riň hö küm da ry dy-
ryn. 9 Ha ýal et män gi diň-de, ka ka myň 
ýa ny na ba ryp, oňa şeý le di ýiň: „Og luň 
Ýu sup şeý le diý ýär: ‘Hu daý me ni tu tuş 
Mü sü riň hö küm da ry et di, sen eg len män 
me niň ýa ny ma gel. 10 Sen Go şen we la-
ýa tyn da mes gen tu tar syň; sen we se niň 
ça ga la ryň dyr ag tyk la ryň, ow nuk ly-iri li 
mal la ryň, mah la sy, özüň de bar bo lan 
äh li zat la ryň bi len me niň go la ýym da bo-
lar syň. 11 Bu aç lyk ýe ne bäş ýy la çek jek. 
Si ziň hiç bi ri ňiz mä täç lik çek mez ýa ly, 
men ol ýer de se ni we se niň ho ja ly gy ňy 
hem äh li mal la ry ňy ze rur zat lar bi len 
üp jün ede rin’“. 12  Me niň ha ky kat dan-
da Ýu sup dy gy my si ziň hem mä ňiz we 
inim Ben ýa min-de öz gö zü ňiz bi len 
gö rüp dur su ňyz. 13 Siz ka ka ma me niň 
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Mü sür dä ki şan-şöh ra tym, bu ýer de gö-
ren zat la ry ňy zyň äh li si ha kyn da gür rüň 
be riň we ony tiz räk şu ýe re alyp ge liň». 
14  Soň ra ol öz ini si Ben ýa mi ni gu jak lap 
ag la dy. Ben ýa min hem ony gu jak lap 
ag la dy. 15 Ýu sup ag lap, äh li do gan la ry ny 
gu jak lap og şa dy. Di ňe şon dan soň do gan-
la ry onuň bi len gep leş mä ge baş la dy lar.

16  Ýu su byň do gan la ry nyň ge len di gi 
ha kyn da ky ha bar fa ra o nyň köş gü ne 
ba ryp ýet di. Mu ňa pa ty şa-da, onuň emel-
dar la ry-da be gen di ler. 17 Fa ra on Ýu su ba 
şeý le diý di: «Do gan la ry ňa şeý le diý: 

„Eşek le ri ňi zi ýük läň-de, Ken ga na do la-
nyň. 18  Ka ka ňy zy hem, maş ga la la ry ňy zy 
hem alyp, me niň ýa ny ma ge liň. Men 
Mü sü riň iň saý lant gy ýe ri ni si ze be re rin. 
Siz mes top rak ly ýur duň ha sy lyn dan 
iýip do ýar sy ňyz“. 19 Ola ra ýe ne-de şeý le 
diý: „Ça ga la ry ňyz hem aýal la ry ňyz üçin 
Mü sür den ara ba lar alyp, ola ry ka ka ňyz 
bi len bi le şu ýe re ge ti riň. 20 Yzy ňyz da 
gal jak goş-go lam la ry ňy zyň ala da sy ny 
et mäň, çün ki bü tin Mü sü riň saý lant gy 
näz-nyg mat la ry si ziň ki bo lar“».

21 Ys ra ýy lyň ogul la ry aý dy ly şy ýa ly-da 
et di ler. Fa ra o nyň tab şy ry gy bo ýun ça 
Ýu sup ola ra ara ba lar hem ýol azy gy ny 
ber di. 22  Ýu sup bu la ryň Ben ýa min den 
baş ga sy nyň her si ne bir laý, Ben ýa mi ne 
bol sa üç ýüz kü müş teň ňe bi len bäş laý 
ge ýim-ge jim ber di. 23 Ka ka sy na on er kek 
eşe gi Mü sü riň iň saý la ma näz-nyg mat la-
ryn dan, on ur ka çy eşe gi bol sa ka ka sy na 
Mü sü re gaý dy şyn ýol azy gy bo lar ýa ly 
gal la dan, çö rek den we azyk dan ýük-
läp iber di. 24  On soň Ýu sup do gan la ry ny 
ug ra dyp, ola ra: «Ýol da da wa la şaý maň» 
diý di.

25 Şeý dip, olar Mü sür den gaý dyp, Ken-
ga na ka ka la ry Ýa ku byň ýa ny na do la nyp 
gel di ler. 26  Olar ka ka la ry na: «Ýu sup di ri, 
ol tu tuş Mü sü riň hö küm da ry» di ýip 

ha bar ber di ler. Ýa kup do ňup gal dy, çün-
ki ol eşid ýän zat la ry na yna nyp bil me di. 
27 Em ma olar Ýu su byň aý dan la ry nyň 
äh li si ni Ýa ku ba gür rüň be ren le rin den 
soň we özü ni äkit mek üçin Ýu su byň 
ibe ren ara ba la ry ny gö ren den soň, Ýa-
ku byň ýü re gi ýe ri ne gel di. 28  Ys ra ýyl: 
«Ýu su bym di ri, bes! Öl män käm gi dip, 
onuň di da ry ny bir gö re ýin!» diý di.

46‑njy bap

Ýakup we onuň maşgalasy 
Müsüre göçýär

1 Ys ra ýyl äh li zat la ry ny alyp, ýo la ro-
wa na bol dy. Ol Be ýer şe ba ge lip, ka ka sy 
Ys ha gyň Hu da ýy na gur ban lyk lar ber di. 
2  Şol gi je Hu daý Ys ra ýy la gör nüp, oňa: 
«Ýa kup! Ýa kup!» diý di. Ys ra ýyl Oňa: 
«Lep beý!» di ýip jo gap ber di. 3 Hu daý oňa 
şeý le diý di: «Men Hu daý dy ryn, se niň 
ata ňyň Hu da ýy dy ryn. Sen Mü sü re git-
mek den gork ma. Men ol ýer de sen den bir 
be ýik mil let ýa ra da ryn. 4 Men se niň bi len 
bi le Mü sü re gi de rin we se ni soň ýe ne-de 
öz top ra gy ňa ge ti re rin. Sen dün ýä den 
öte niň de, Ýu sup se niň ýa nyň da bo lar». 
5  On soň Ýa kup Be ýer şe ba dan gaýt dy. 
Ys ra ýy lyň ogul la ry ka ka la ry Ýa ku by, öz 
ça ga la ry dyr aýal la ry ny, fa ra o nyň ibe ren 
ara ba la ry na mün dür di ler. 6‑7 Ýa kup äh li 
ne sil le ri ni: ogul-gyz la ry ny, ag tyk la ry-
dyr mal la ry ny we Ken gan da top lan äh li 
mal-mülk le ri ni alyp, Mü sü re gel di. 8  Ys
ra ýyl la ryň Ýa kup we onuň bi len Mü sü re 
ge len ne sil le ri şu lar dyr. Ýa ku byň now-
ba har og ly Ru ben. 9 Ru be niň ogul la ry: 
Ha nok, Pal lu, Hes ron, Kar my. 10 Şim go-
nyň ogul la ry: Ýe mu wel, Ýa myn, Ohat, 
Ýa kin, So har hem-de ken gan aýa lyn dan 
bo lan og ly Şa wul. 11 Le wi niň ogul la ry: 
Ger şon, Ko hat, Me ra ry. 12  Ýa hu da nyň 
ogul la ry: Er, Onan, Şe la, Pe res, Ze ra. 
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Bu la r dan Er bi len Onan Ken gan da ölüp-
di ler. Pe re siň ogul la ry: Hes ron, Ha mul. 
13 Ysa ka ryň ogul la ry: To la, Pu wa, Ýop, 
Şim ron. 14  Ze bu lu nyň ogul la ry: Sa rat, 
Eý lon, Ýah le ýel. 15 Bu ogul la ry hem-de 
gy zy Di na ny Le ýa Ýa ku ba Pa da na ram da 
dog rup be rip di. Ýa ku byň äh li ogul-gyz-
la ry nyň je mi otuz üç sa ny dy. 16  Ga tyň 
ogul la ry: Sip ýon, Ha gy, Şu ny, Es bon, Eri, 
Aro dy, Are li. 17 Aşe riň ogul la ry: Ýim na, 
Ýiş wa, Ýiş wi, Be ri ga hem-de gy zy Se-
ra. Be ra gyň ogul la ry: He ber, Mal ky ýel. 
18  (Bu lar Zil pa nyň ogul la ry dyr. La ban 
Zil pa ny öz gy zy Le ýa gyr nak edip be-
rip di. Ýa ku byň Zil pa gyr na gyn dan bo lan 
nes li niň sa ny je mi on al ty dyr.) 19 Ýa ku byň 
Ra hel den bo lan ogul la ry: Ýu sup, Ben ýa-
min. 20 Mü sür de He li ýo po lys ga la sy nyň 
ru ha ny sy Po ty pe riň gy zy Ase nat Ýu su ba 
Ma na şa ny we Ef ra ýy my dog rup ber di. 
21 Ben ýa mi niň ogul la ry: Ba la, Be ker, 
Aş bel, Ge ra, Na ga man, Ehi, Roş, Mu-
pym, Hu pym we Art. 22  (Bu lar Ýa ku byň 
Ra hel den bo lan nes li dir. Olar je mi on 
dört dür.) 23 Da nyň og ly: Hu şym. 24  Naf-
ta ly nyň ogul la ry: Ýah se ýel, Gu ny, Ýe zer, 
Şil lem. 25 (Bu lar Bil ha nyň ogul la ry dyr. 
La ban Bil ha ny öz gy zy Ra he le gyr nak 
edip be rip di. Bil ha Ýa ku ba je mi ýe di ogul 
dog rup ber di.) 26  Ge lin le rin den da şa ry 
Ýa ku ba de giş li bo lan we onuň bi len bi le 
Mü sü re ge len ne sil le ri je mi alt myş al ty 
baş dy. 27 Ýu su byň Mü sür de dog lan iki 
og ly bi len bir lik de Ýa ku byň Mü sür dä ki 
tu tuş ho ja ly gy ýet miş adam dan yba rat dy.

Ýakup maşgalasy bilen 
Müsürde mesgen tutýar

28  Ýa kup Go şe ne bar ýan ýo ly Ýu su ba 
gör ke zer ýa ly, ol Ýa hu da ny öň den Ýu-
su byň ýa ny na iber di.

Ys ra ýy lyň maş ga la sy Go şen we la ýaty-
na ge len de, 29 Ýu sup ara ba sy na mü nüp, 

ka ka sy Ys ra ýy ly gar şy la mak üçin Go-
şe ne git di; Ýu sup ka ka sy ny gö rüp, ony 
gu jak lap, onuň gu ja gyn da uzak wagt lap 
ag la dy. 30 Ys ra ýyl Ýu su ba: «Di da ry ňy 
gör düm, in di öl sem-de ar ma nym ýok. 
Sen di ri eke niň» diý di. 31 Ýu sup do gan-
la ry na hem ka ka sy nyň tu tuş ho ja ly gy na 
ýüz le nip, şeý le diý di: «Men gi dip, fa ra-
ona ha bar be re ýin. Oňa: „Ken gan da ky 
do gan la rym hem-de ka kam tu tuş ho ja ly-
gy bi len me niň ýa ny ma gel di ler. 32  Olar 
ço pan dyr lar, çün ki olar mal dar çy lyk 
bi len meş gul lan ýar lar. Olar öz le ri bi len 
ow nuk ly-iri li mal la ry ny we äh li goş-
go lam la ry ny-da ge ti rip dir ler“ di ýe ýin. 
33 Fa ra on si zi ça gy ryp, siz den: „Si ziň 
kä ri ňiz nä me?“ di ýip so rar. 34  Şon da siz 
oňa: „Biz gul la ryň ata-ba ba la ry myz ýa ly 
ýaş ly gy myz dan bä ri mal dar çy lyk bi len 
meş gul la nyp gel ýän di ris“ di ýip jo gap 
be rer si ňiz. Şeý le diý se ňiz, ol si ze Go-
şen we la ýa tyn da mes gen tut ma ga rug sat 
be rer, çün ki mü sür li ler ço pan la ry ju da 
ýig ren ýän dir ler».

47‑nji bap
1‑2  Şeý dip, Ýu sup do gan la ryn dan bä-

şi si ni alyp, Go şen we la ýa tyn dan gaýt dy 
we fa ra o nyň ýa ny na ge lip, oňa: «Ka kam 
hem do gan la rym öz le ri niň maş ga la sy, 
ow nuk ly-iri li mal la ry we äh li goş-go-
lam la ry bi len Ken gan dan gel di ler. Olar 
hä zir Go şen de» diý di. On soň Ýu sup 
do gan la ry ny fa ra on bi len ta nyş et di. 
3 Fa ra on olar dan: «Kä ri ňiz nä me?» di-
ýip so ra dy. Olar fa ra ona: «Biz gul la ryň 
ata-ba ba la ry myz ýa ly ço pan dy rys» di ýip 
jo gap ber di ler. 4  Olar fa ra ona: «Ýo wuz 
aç lyk ze rar ly Ken gan da do war la ry myz 
üçin öri gal man soň, biz Mü sür de gel mi-
şek bo lup ýa şa ma ga gel dik. Şo ňa gö rä-de, 
siz öz gul la ry ňy za Go şen we la ýa tyn da 
mes gen tut ma ga yg ty ýar ediň» diý di ler.
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a 47:21 Ýu sup… gu la öwür di – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Ýu sup hal ky ga la gö çür di 
di ýip duş gel ýär.

5 Fa ra on Ýu su ba şeý le diý di: «Ka kaň-
dyr do gan la ryň se niň ýa ny ňa ge lip dir ler. 
6  Mü sü riň çar ta ra py se niň üçin açyk dyr. 
Ola ry ýur duň iň oňat ýe rin de ýer leş dir. 
Goý, olar Go şen we la ýa tyn da mes gen 
tut sun lar. Eger ola ryň ara syn da ukyp-
ly la ry bar bol sa, ola ra me niň mal la ry ma 
se ret dir». 7 Soň ra Ýu sup ka ka sy ny fa-
ra o nyň hu zu ry na ge ti rip, onuň bi len 
ta nyş et di. Ýa kup fa ra ona pa ta ber di. 
8  Fa ra on Ýa kup dan: «Nä çe ýa şyň da?» 
di ýip so ra dy. 9 Ýa kup: «Men gö çüp-go-
nup ýüz otuz ýyl ýa şa dym. Dur mu şym 
gys ga hem agyr bol dy. Me niň öm rüm 
gö çüp-go nup ýa şan ata-ba ba la ry myň ky 
ýa ly uzak bol ma dy» diý di. 10 Ýa kup fa ra-
ona ýe ne-de pa ta be rip, onuň ýa nyn dan 
gaýt dy. 11 Ýu sup ka ka sy dyr do gan la ry ny 
Mü sür de ýer leş dir di. Ýu sup fa ra o nyň 
özü ne buý ru şy ýa ly edip, ola ra Mü sü riň 
iň go wy ýe ri bo lan Rag me ses et ra byn dan 
mülk ber di. 12  Ol ka ka sy ny, do gan la ry-
ny we ka ka sy nyň äh li ho ja ly gy ny – iň 
kör pe si ne çen li azyk bi len üp jün et di.

Açlyk ýowuzlaşýar
13 Aç lyk ju da ýo wuz la şyp, hiç ýer de 

iý mit ýok dy. Aç lyk Mü sür dir Ken ga-
nyň halk la ry ny ha lys ys gyn dan ga çyr dy. 
14  Ýu sup gal la sa typ, Mü sü riň hem Ken-
ga nyň äh li pul la ry ny sy ryp-sü pü rip al dy. 
Ol pul la ry fa ra o nyň köş gü ne ge tir di. 
15 Şun luk da, Mü sü riň-de, Ken ga nyň-da 
pu lu nyň so ňu na çy ky lan soň, äh li mü sür-
li ler Ýu su byň ýa ny na ge lip, oňa: «Bi ze 
azyk ber. In di biz gö zü ňi ziň al nyn da 
öläý me li bo la rys my?! Pu lu myz dan ga lan 
zat ýok» diý di ler. 16  Ýu sup ola ra: «Eger 
pu lu ňyz bol ma sa, on da azy gy ma la çal şa-
ýa lyň» diý di. 17 Şeý dip, olar öz mal la ry ny 

Ýu su ba ge ti rip ber di ler. Ýu sup hem ola-
ryň at la ry ny, ow nuk ly-iri li mal la ry ny we 
eşek le ri ni azy ga ça lyş dy. Şol ýyl Ýu sup 
hal kyň mal la ry ny alyp, ola ry azyk bi len 
üp jün et di. 18  Bir ýyl geç di. In di ki ýyl mü-
sür li ler ýe ne-de Ýu su byň ýa ny na ge lip, 
oňa şeý le diý di ler: «Biz je na by myz dan 
hiç za dy ýa şyr ma rys; bar pul la ry my zy 
gu tar dyk, mal la ry my zy bol sa biz si ze 
ber dik. Si ze be rer ýa ly te ni miz den we 
mülk le ri miz den baş ga ga lan zat ýok dur. 
19 In di biz gö zü ňi ziň al nyn da öläý me li mi, 
mülk le ri miz çö le dö näý me li mi? Bi zi 
mülk le ri miz bi len bi le al-da, bi ze azyk 
ber. Mülk le ri miz bi len bi le fa ra ona gul 
bo la ly. Bi ziň öl me zi miz ýa ly, mülk le-
ri mi ziň-de çö le dön me zi ýa ly, siz bi ze 
to hum be riň».

20 Şeý dip, Ýu sup Mü sü riň äh li mülk-
le ri ni fa ra on üçin sa tyn al dy. Äh li 
mü sür li ler ýo wuz aç ly ga döz ge lip bil-
män, öz mülk le ri ni sat dy lar. Şeý le lik de, 
tu tuş Mü sür top ra gy fa ra o nyň eli ne 
geç di. 21 Ýu sup Mü sü riň tu tuş hal ky ny 
gu la öwür di a. 22  Ol di ňe ru ha ny la ryň 
mülk ýe ri ne deg me di, çün ki ru ha ny la ra 
fa ra on ta ra pyn dan bel le nen möç ber de 
hak tö le nil ýär di we olar şol tö le nen hak 
bi len gü ze ran gör ýär di ler. Şol se bäp den 
hem olar öz mülk le ri ni sat ma dy lar.

23 Ýu sup Mü sür hal ky na şeý le diý di: 
«Fa ra on üçin si zi ýer le ri ňiz bi len bi le 
sa tyn al dym. Ine, to hum, alyň-da, ekiň. 
24 Siz alan ha sy ly ňy zyň bäş den bir bö le gi-
ni fa ra ona be rer si ňiz, dört den bir bö le gi ni 
bol sa özü ňi ze to hum üçin, ho ja lyk la ry ňy-
za we ça ga la ry ňy za azyk üçin alar sy ňyz». 
25 Olar: «Siz bi zi ha las et di ňiz; je na by-
myz ra zy bol sa, biz fa ra ona gul bo la rys» 
diý di ler. 26  Şeý dip, Ýu sup ru ha ny lar dan 
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a 48:3‑4 Luz – bu Beý te liň öň ki ady.
b 48:7 Ef rat – bu Beý tul la ha myň öň ki ady.

baş ga hem me le riň ha sy ly nyň bäş den bir 
bö le gi niň fa ra ona be ril me li di gi ha kyn da 
hö küm çy kar dy. Bu hö küm şu gün ki gü-
ne çen li hem öz güý jün de dir.

Ýakubyň iň soňky haýyşy
27 Ys ra ýyl lar Mü sü riň Go şen we la-

ýa tyn da mes gen tu tup, şol we la ýat da 
öz le ri ne mülk edin di ler. Olar ör ňäp, 
ju da kö pel di ler.

28  Ýa kup Mü sür de on ýe di ýyl ýa şa dy. 
Ol ýüz kyrk ýe di ýyl ýa şa dy. 29 Ölüm 
pur sa dy go laý lan da, Ys ra ýyl Ýu su by 
ýa ny na ça gy ryp, oňa şeý le diý di: «Eger 
me ni söý ýä niň çyn bol sa, on da eli ňi uý-
lu gy myň as tyn da goý-da, ma ňa we pa ly 
bol jak dy gy ňa hem sö zü mi tut jak dy gy-
ňa ant iç. Me ni Mü sür de jaý la ma gyn. 
30 Ata-ba ba la ry myň ýa nyn da ýa ta rym 
ýa ly, me ni Mü sür den äki dip, şo la ryň 
ýa nyn da jaý la». Ýu sup oňa: «Aý dy şyň 
ýa ly ede rin» diý di. 31 Ys ra ýyl Ýu su ba: 
«Ant iç!» diý di. Ýu sup ant iç di. On soň 
Ys ra ýyl dü şe gi niň ba şyn da tag zym et di.

48‑nji bap

Ýakup Efraýym bilen 
Manaşa pata berýär

1 Şu wa ka lar dan soň Ýu su ba «Ka kaň 
has sa dyr» di ýen ha bar gel di. Ýu sup iki 
og lu ny Ma na şa bi len Ef ra ýy my ýa ny na 
alyp ýo la düş di. 2  Ýa ku ba: «Og luň Ýu sup 
se ni gör mä ge gel di» di ýip ha bar ber di ler. 
Ys ra ýyl äh li güý jü ni jem läp, dü şe gin de 
di ke lip otur dy.

3‑4  Ýa kup Ýu su ba şeý le diý di: «Gud-
ra ty güýç li Hu daý Ken gan top ra gyn da, 
Luz da a ma ňa gör nüp: „Men se ni ör ňe dip, 
kö pel dip, sen den en çe me halk lar 

dö re de rin. Ken gan top ra gy ny sa ňa we 
se niň ne sil le ri ňe ebe di mülk edip be re rin“ 
di ýip pa ta be rip di. 5 Men Mü sü re gel me-
zim den öň, bu ýer de dog lan iki og luň 
Ef ra ýym bi len Ma na şa edil Ru ben bi len 
Şim gon ýa ly me niň ogul la rym dyr. 6 Olar-
dan soň ky do gul jak ogul la ryň se niň ki 
bol sun. Olar Ef ra ýym bi len Ma na şa dan 
mi ras alar lar. 7 Pa da na ram dan gaý dyp 
gel ýär käm, Ken gan da Ef ra ta b ýet mä ge 
sä hel ara lyk ga lan da, ýol da Ra hel dün-
ýä den öt di. Bu me ni er bet ga ma ba tyr dy. 
Men ony Ef ra ta (hä zir ki Beý tul la ha ma) 
gi dil ýän ýo luň gy ra syn da jaý la dym».

8  Ys ra ýyl Ýu su byň ogul la ry ny gö rüp, 
on dan: «Bu lar kim?» di ýip so ra dy. 9 Ýu
sup ka ka sy na: «Bu lar me niň ogul la rym» 
di ýip jo gap ber di. Ýa kup Ýu su ba: «Ola ry 
me niň ýa ny ma ge tir, men ola ra pa ta 
be re ýin» diý di. 10  Gar ry lyk dan ýa ňa 
Ys ra ýy lyň göz le ri kü te li şip di we ol go-
wy gö rüp bil me ýär di. On soň Ýu sup 
ogul la ry ny ka ka sy nyň al ky my na ge tir di. 
Ýa kup ola ry gu jak lap og şa dy.

11 Ys ra ýyl Ýu su ba: «Men se niň di da-
ry ňy gör mek den umy dy my üzüp dim, 
ýö ne Reb ma ňa se niň ça ga la ry ňy-da 
gör kez di» diý di. 12  Ýu sup ogul la ry ny ka-
ka sy nyň öňün den alyp, oňa iki bü kü lip 
tag zym et di. 13 Soň ra Ýu sup Ef ra ýy my 
sa gy na alyp, Ys ra ýy lyň çep ta ra py na, 
Ma na şa ny bol sa çe pi ne alyp, Ys ra ýy-
lyň sag ta ra py na go laý ge tir di. 14  Ýö ne 
Ys ra ýyl el le ri ni çal şy ryp, ki çi ag ty gy 
Ef ra ýy myň ba şy na sag eli ni, uly ag ty gy 
Ma na şa nyň ba şy na bol sa çep eli ni goý dy. 
15 Ys ra ýyl Ýu su ba pa ta be rip, şeý le diý di:

«Ata-babalarym Ybraýymyň hem 
Yshagyň nazarynda gezen 
Hudaýy,
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ömürboýy tä şu güne çenli 
maňa garaşyk edip gelen 
Hudaý,

 16 meni ähli ýamanlykdan goran 
perişde

bu oglanlary-da ýalkasyn!
Goý, meniň adym, ata-babalarym 

Ybraýymyň hem Yshagyň 
ady

şu oglanlaryň üsti bilen dowam 
etsin!

Goý, olardan köp nesiller 
döresin!»

17‑18  Ka ka sy nyň sag eli ni Ef ra ýy myň 
ba şy na goý ma gy, Ýu su ba ýa ra ma dy. 
Ýu sup: «Ka ka, beý le däl. Now ba har 
og lum, ine, bu dur, Ma na şa dyr. Sag eli-
ňi onuň ba şy na goý» di ýip, ka ka sy nyň 
eli ni Ef ra ýy myň ba şyn dan aý ryp, ony 
Ma na şa nyň ba şy na goý jak bol dy. 19 Ýö ne 
ka ka sy beý le et me di. Ol Ýu su ba: «Bil-
ýän, og lum, bil ýän. Ma na şa hem be ýik 
bo lar we onuň ne sil le rin den hem be ýik 
halk dö rär. Em ma onuň ini si Ef ra ýym, 
aga syn dan has be ýik bo lar we onuň 
ne sil le rin den ju da köp mil let ler dö rär» 
diý di. 20 Şol gün Ys ra ýyl ola ra pa ta be-
rip, şeý le diý di:

«Ysraýyl halky kimdir birine pata 
berende:

„Hudaý sizi edil Efraýymy hem 
Manaşany ýalkaýşy ýaly 
ýalkasyn“ –

diýip, siziň adyňyz bilen pata 
berer».

Şeý dip, Ys ra ýyl Ef ra ýy myň ady ny Ma-
na şa nyň adyn dan öňe ge çir di.

21 Soň ra Ys ra ýyl Ýu su ba: «Me niň sa-
nag lym do lup bar ýar. Em ma Hu daý 
si ziň bi len bi le bo lar we si zi ýe ne-de 
öz ata-ba ba la ry ňy zyň me ka ny na el ter. 

22  In di men Şe ke mi a do gan la ry ňa däl-de, 
sa ňa ber ýä rin; men ol mülk ýe ri gy ly-
jym dyr ýa ýym bi len amor lar dan ba syp 
al dym» diý di.

49‑njy bap

Ýakup ogullaryna pata berýär
1 Ýa kup öz ogul la ry ny ça gy ryp, ola ra: 

«Ýa ny ma ýyg na ny şyň, men gel jek gün-
ler de si ze nä me le riň ga raş ýan dy gy ny 
aý dyp be re ýin» diý di.

 2 «Eý, Ýakubyň ogullary, toplanyň- 
-da, diňläň,

gulak asyň kakaňyz Ysraýyla!

 3 Eý, Ruben, meniň nowbahar 
oglum,

güýjüm-kuwwatym, jahyllyk 
çagymyň ilkinji miwesi,

hemme ogullarymdan iň 
mertebelisi we iň güýçlüsi 
sensiň.

 4 Suw kimin durnuksyzsyň sen,
indiden beýläk mertebäň 

belende galmaz seniň,
çünki sen öz ataň düşegine geçip,

ony harama çykardyň.

 5 Şimgon we Lewi dogandyr bular,
gylyçlaryny zalymlyk etmek 

üçin ulanýandyr olar,
 6 gatnaşmaýyn men olaryň 

geňeşine asla,
goşulmaýyn men olaryň 

toparyna,
çünki gaharlaryna adamlary 

gyrdylar olar,
keýpihonlykda öküzleri maýyp-

-müjrüp etdiler olar.
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 7 Nälet bolsun olaryň gahar-
-gazaplaryna, çünki bu 
zalymlykdyr,

nälet bolsun, olaryň 
sütemkärligine, çünki bu 
zabunlykdyr,

men Şimgonyň we Lewiniň 
nesillerini Ýakubyň arasyna 
dagadaryn,

men olary Ysraýylyň arasyna 
pytradaryn.

 8 Eý, Ýahuda,
eliň duşmanlaryňyň ýakasynda 

bolar,
doganlaryň seni öwerler,

ataňyň ogullary saňa boýun 
egerler.

 9 Eý, oglum Ýahuda,
sen aw awlap, awuny iýip, 

dolanyp gelen şir balasy 
kiminsiň,

sen şir dek, ene şir dek çökýäň-de 
ýatýaň.

Şiri ýerinden gozgamaga milt 
edýän ýokdur.

 10 Şalyk hasasy Ýahudanyň elinden 
düşmez,

onuň nesilleri şalyk sürer 
elmydam,

Ol Şilo geler,
milletler oňa boýun  

bolarlar.
 11 Eşegini üzüm agajyna,

kürresini üzüm agajynyň iň 
gowusyna daňýandyr ol,

şeraba ýuwýandyr eginbaşyny,
üzüm şiresine ýuwýandyr 

donuny ol.
 12 Gözleri şerapdan goýudyr onuň,

dişleri süýtden akdyr.
 13 Deňiz kenarynda mesgen tutar 

Zebulun,

gämiler üçin duralga bolar onuň 
kenary,

Sidona ýeter ýeriniň çäkleri.

 14 Horjunlarynyň arasynda ýazylyp 
ýatan,

kuwwatly eşek kysmydyr 
Ysakar.

 15 Ysakar dynç alynýan ýeriň 
amatlydygyny,

ýeriň göwne ýaramlydygyny 
gördi,

şeýdip, ol ýük çekmek üçin 
gerşini egip,

mejbury zähmet çekmeli boldy.

 16 Ysraýyl tireleriniň biri hökmünde,
Dan öz halkyna hökümdarlyk 

eder.
 17 Dan atyň üstündäki atlynyň yza 

serpileri ýaly,
atyň topugyndan çakýan

ýol ugrundaky ýylan deý,
ýodanyň boýundaky mar deý 

bolar.
 18 Halas etmegiňe garaşýandyryn 

men, ýa Reb!

 19 Galtamanlar Gatyň üstüne hüjüm 
ederler,

emma Gat olaryň yzlaryndan 
ýetip,

olaryň üstlerine hüjüm eder.
 20 Topragyndan bol hasyl alar Aşer,

mynasyp näz-nygmatlar bilen 
üpjün eder şalary.

 21 Naftaly görmegeý çagaly
erkin suguna çalym edýär.

 22 Ýusup bir miweli agaçdyr,
bulak başyndaky miweli 

daragtdyr,
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şahalary diwardan aşýar.
 23 Ýaýçylar gazap bilen hüjüm 

etdiler Ýusuba,
ony atyp, yzyndan kowdular 

onuň.
 24 Emma Ýakubyň Gudratly Hudaýy,

Ysraýylyň Çopany, Gaýasy 
tarapyndan

onuň ýaýy berk,
gollary gujurly edildi.

 25 Ataňyň Hudaýydyr saňa medet 
berjek,

ýokardaky asmanyň bereketleri 
bilen,

ýer astyndaky çuňluklaryň 
bereketleri bilen,

ene göwsi hem ene ýatgysynyň 
berekedi bilen

Gudratygüýçli Hudaý 
ýalkajakdyr seni.

 26 Ataňyň beren patalary
baky daglaryň bereketlerinden,

ebedi baýyrlaryň baýlygyndan 
artykdyr,

şu patalar Ýusubyň
başyna insin,

doganlarynyň arasyndan 
saýlananyň üstünde bolsun.

 27 Benýamin hyrsyz möjekdir,
ol irden awuny tutup iýip,
agşam galan awuny 

paýlaşdyrýandyr».

28  Ine, şu lar Ys ra ýy lyň on iki ti re si dir. 
Ata sy ola ra pa ta be rip, şu la ry aýt dy. 
Ýa kup ogul la ry nyň her si ne ola ryň öz-
le ri ne la ýyk pa ta ber di.

Ýakubyň ölümi
29‑30  Soň ra Ýa kup ogul la ry na şeý-

le tab şy ryk ber di: «In di me niň ölüp, 
ata-ba ba la ry ma go wuş ma ly pur sa dym 
go laý lap gel ýär. Me ni Ken gan ýur dun da 

ýer leş ýän, Mam rä niň gün do ga ryn da ky 
Mak pe la mül kün dä ki go wak da jaý laň. 
Yb ra ýym bu go wa gy we mül ki go nam-
çy lyk et mek üçin Ep ron het den sa tyn 
alyp dy. 31 Yb ra ýym we onuň aýa ly Sa ra, 
Ys hak we onuň aýa ly Re be ka hem şol 
go wak da jaý lan dy lar. Men Le ýa ny hem 
şol ýer de jaý la dym. 32  Ol mülk ýe ri we 
on da ky go wak het ler den sa tyn al nan dyr».

33 Ýa kup ogul la ry na tab şy ryk be rip 
bo lan dan soň, aýa gy ny dü şe gi ne ýyg-
nap, dün ýä den öt di we ata-ba ba la ry na 
go wuş dy.

50‑nji bap
1 Ýu sup özü ni ka ka sy nyň üs tü ne ok lap, 

ag lap, ony og şa dy.
2  Ol öz hyz ma tyn da ky luk man la ra 

ka ka sy nyň je se di ni mu my ýa la ma gy 
bu ýur dy. Luk man lar Ys ra ýy lyň je se di ni 
mu my ýa la dy lar. 3 Bu iş kyrk gü ne çek di, 
çün ki mu my ýa la mak şon ça wag ty ta-
lap ed ýär di. Mü sür li ler ýet miş gün läp 
Ys ra ýy lyň ýa sy ny tut du lar.

4‑5  Ýas gün le ri ge çen den soň, Ýu sup 
fa ra o nyň köş gün dä ki le re şeý le diý di: 
«Eger men si ziň göw nü ňiz den tu ran bol-
sam, on da fa ra ona şeý le di ýiň: „Ka kam 
öl me zin den öň: 'Me niň sa nag lym do lup 
bar ýar. Me ni Ken gan da özüm üçin ga zan 
gab rym da jaý laň' di ýip ant içir di. In di, 
goý, ol ma ňa gi dip, ka ka my jaý la ma ga 
rug sat ber sin; on soň men yzy ma do la-
na ryn“». 6  Fa ra on: «Git-de, ka ka ňy ant 
içişiň ýa ly jaý la» diý di.

7 Şeý dip, Ýu sup ka ka sy nyň je se di ni alyp 
ýo la düş di. Fa ra o nyň äh li emel dar la ry, 
köş güň we tu tuş Mü sü riň be lent mer te be li 
adam la ry, 8 Ýu su byň tu tuş ho ja ly gy, onuň 
do gan la ry dyr ka ka sy nyň ho ja ly gyn da-
ky la ryň hem me si-de onuň ýa nyn da dy lar. 
Go şen we la ýa tyn da di ňe ça ga lar, ow nuk-
ly-iri li mal lar gal dy. 9 Sö weş ara ba la ry we 
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ola ryň üs tün dä ki es ger ler-de Ýu sup bi len 
git di. Bu ägirt uly mä hel le di. 10 Ior dan 
der ýa sy nyň gün do ga ryn da ky Atat har-
ma ny di ýen ýe re ýe ten le rin de, olar ses 
edip ag laş dy lar. Ýu sup ka ka sy üçin ýe di 
gün läp ýas tut dy. 11 Atat har ma ny di ýen 
ýer dä ki ýa sy gö rüp, Ken ga nyň ýer li ila-
ty: «Mü sür li le riň ýas tu tu şy, gör, nä hi li 
agyr!» di ýiş di ler. Şo ňa gö rä-de, Ior dan 
der ýa sy nyň gün do gar ta ra pyn da ky bu 
ýe re Abel mis ra ýym a di ýen at be ril di. 
12  Şeý dip, Ys ra ýy lyň ogul la ry ka ka la ry-
nyň be ren tab şy ry gy ny aý dy şy ýa ly ber jaý 
et di ler. 13 Olar Ys ra ýy ly Ken gan top ra gy-
na ge ti rip, Mam rä niň gün do ga ryn da ky 
Mak pe la mül kün dä ki go wak da jaý la dy lar. 
Yb ra ýym bu go wa gy go nam çy lyk et mek 
üçin ýe ri bi len bi le Ep ron het den sa tyn 
alyp dy. 14 Ka ka sy ny jaý lan dan soň, Ýu sup 
do gan la ry hem-de olar bi len ka ka sy ny 
jaý la ma ga ge len le riň hem me si bi len bi le-
lik de Mü sü re gaý dyp gel di.

Ýusup doganlaryna göwünlik berýär
15  Ka ka la ry ölen den soň, Ýu su byň 

do gan la ry «Eden ýa man ly gymyz üçin 
Ýu sup ki ne sak lap, biz den ar al sa nä-
me?» di ýip gü man et di ler. 16‑17 Şun luk da, 
olar Ýu su ba: «Ka ka myz bi ze öl me zi-
niň öň ýa nyn da Ýu su ba şeý le di ýiň: 

„Do gan la ry ňyň je na ýat işi ni we eden 
gü nä le ri ni ba gyş la, çün ki olar sa ňa 
ýa man lyk et di ler“ di ýip tab şyr dy. In di 

öz ata ňyň Hu da ýy nyň gul la ry bo lan 
bi ziň gü nä mi zi öt!» di ýen ha bar ýol la-
dy lar. Bu ha ba ry eşi dip, Ýu sup ag la dy. 
18  Do gan la ry nyň öz le ri-de ge lip, Ýu su-
byň öňün de ýü zin dü şüp: «Biz se niň 
gul la ryň dy rys» diý di ler. 19 Ýu sup ola ra: 
«Gork maň, men Hu daý my nä me?! 20 Siz 
ma ňa ýa man lyk et mek is le di ňiz, em ma 
gör şü ňiz ýa ly, bir to par adam la ry di ri 
gal dyr mak üçin Hu daý ol ýa man ly gy 
ýag şy ly ga öwür di. 21 Siz gork maň. Men 
si ziň-de, si ziň ça ga la ry ňy zyň-da ala da-
sy ny ede rin» di ýip, Ýu sup ola ra mä hir li 
söz ler bi len gö wün lik ber di.

Ýusubyň ölümi
22  Şeý dip, Ýu sup ka ka sy nyň ho ja ly gy 

bi len bi le Mü sür de or naş dy. Ol ýüz on 
ýyl ýa şa dy. 23 Ýu sup Ef ra ýy myň üs ti 
bi len çow luk lar gör di. Ma na şa nyň og ly 
Ma ky ryň ça ga la ry Ýu su byň ça ga la ry ha-
sap lan dy. 24 Ýu sup do gan la ry na: «Me niň 
sa nag lym do lup bar ýar, ýö ne Hu daý hök-
man si ziň da dy ňy za ýe ti şer. Hu daý si zi 
Mü sür den çy ka ryp, Yb ra ýy ma, Ys ha ga 
we Ýa ku ba wa da eden top ra gy na el ter» 
diý di. 25 Soň ra Ýu sup Ys ra ýy lyň ogul la-
ry na ant içi rip, şeý le diý di: «Hu daý si ze 
na zar sa lan da, siz me niň süňk le ri mi-de 
öz ýa ny ňyz bi len alyp gi diň». 26  Şeý dip, 
Ýu sup ýüz on ýa şyn da dün ýä den öt di. 
Onuň je se di Mü sür de mu my ýa la nyp, 
ta by da sal nyp go ýul dy. 

 Gelip çykyş 50  
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Müsürden çykyş
Giriş

Mü sür den çy kyş ki ta byn da Ys ra ýy-
lyň ta ry hyn da ky iň wa jyp wa ka be ýan 
edil ýär. Bu ki tap da ys ra ýyl hal ky nyň 
gul bo lup ýa şan ýur dy Mü sür den çy-
kyp gaý dy şy gür rüň be ril ýär. Ki tap 
üç bö lüm den yba rat:

1) Mu sa py gam be riň ça gy ryl ma gy 
we ýew reý le riň gul çu lyk dan azat 
edil me gi (1 – 13-nji bap lar). Hu daý 
Mu sa py gam be re ýa nyp du ran ça ly da 
gör nüp, ony ça gyr ýar. Hu daý Özü-
ni oňa Ýah we, ýag ny Men di rin ady 
bi len aýan ed ýär (Msr 3:14-15). Bu 
at Kö ne Äht ki ta byn da Hu da ýyň iň 
mö hüm ady bo lup, ol köp lenç «Reb» 
di ýip ter ji me edil di. Mu sa py gam ber 
Hu da ýyň buý ru gy na gö rä fa ra on dan 
ys ra ýyl hal ky ny azat et me gi ta lap 
ed ýär. Em ma fa ra on on dan bo ýun 
tow lan dan soň, Reb Mü sü riň ba şy-
na on sa ny bet bagt çy lyk ge tir me gi 
Mu sa tab şyr ýar. Ahyr so ňy, fa ra on 
ys ra ýyl la ra Mü sür den git mä ge rug-
sat ber ýär.

2) Ys ra ýyl la ryň Si naý da gy na ýö ri şi 
(14 – 18-nji bap lar). Fa ra on ys ra ýyl-
la ry azat et mek pi ki rin den dä nip, öz 
go şu ny na ola ry yzy na gaý tar ma gy 
bu ýur ýar. Em ma Reb ys ra ýyl la ry 
go rap, Mü sür go şu ny ny weý ran ed ýär. 
Ys ra ýyl hal ky bol sa çö lüň içi bi len 
ýo lu ny do wam et dir ýär. Reb ola ry 
azyk hem suw bi len üp jün ed ýär.

3) Si naý da gyn da Hu da ýyň Öz hal-
ky ys ra ýyl bi len eden äh ti. Hu daý 
ys ra ýyl la ra ýa şa ýyş üçin ah lak, di ni 
ka nun la ry we ra ýat hu kuk la ry ny ber
ýär. Şeý le hem Hu daý Ys ra ýy la yba dat 
öýü niň gur lu şy gy we en jam laş dy-
ry ly şy, ru ha ny lar we ola ryň Reb bi 
Hu da ýa yba dat et mek ba ra da ky ka-
nun la ry ber ýär (19 – 40-njy bap lar).

Ki ta byň baş gah ry ma ny Mu sa 
py gam ber dir. Ol Hu da ýyň hal ky ny 
Mü sür den alyp çyk mak üçin Reb ta ra-
pyn dan saý lan yl ýar. Ki ta byň ýig ri min ji 
ba byn da be ýan edil ýän On tab şy ryk 
onuň iň meş hur bö lü mi dir (20:1-17).

Mazmuny
Müsür gulçulygy ................................................................................... 1:122
Musa pygamberiň dogluşy we ýaşlyk döwri .................................... 2:1–4:31
Musa we Harun Müsür faraonynyň öňünde ...................................5:1–11:10
Pesah we Müsürden çykyş............................................................. 12:1–15:21
Gyzyl deňizden Sinaý dagyna tarap ýöriş ..................................15:22–18:27
Kanun we Äht ................................................................................19:1–24:18
Mukaddes çadyr we sežde etmek üçin düzgünler .......................25:1–40:38
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1‑nji bap

Müsürliler ysraýyllary ezýärler
1 Ine, Ýa ku byň Mü sü re öz tu tuş ho ja-

lyk la ry bi len ge len ogul la ry nyň at la ry: 
2  Ru ben, Şim gon, Le wi, Ýa hu da, 3 Ysa
kar, Ze bu lun, Ben ýa min, 4  Dan, Naf ta ly, 
Gat, Aşer. 5  Ýa ku byň äh li ne sil le ri niň 
sa ny je mi ýet miş di. Ýu sup eý ýäm Mü-
sür de di. 6  Wag tyň geç me gi bi len Ýu sup 
we onuň äh li er kek do gan la ry, onuň 
dö wür deş le ri dün ýä den öt di. 7 Em ma 
ys ra ýyl ogul la ry nyň ne sil le ri niň to hum-

-ti ji ýaý rap kö pel di ler we ola ryň sa ny 
ju da art dy, şo ňa gö rä hem tu tuş Mü sür 
olar dan do lu dy.

8  In di bol sa Mü sür tag ty na Ýu sup ha-
kyn da hiç zat bil me ýän baş ga bir tä ze 
pa ty şa çyk dy. 9 Ol pa ty şa öz hal ky na 
ýüz le nip: «Se re diň, bi ze gö rä ys ra ýyl-
la ryň sa ny köp we güýç li. Bu bi ziň üçin 
howp ly. 10 Olar mun dan ar tyk kö pel mez 
ýa ly, ge liň, me kir lik bi len ola ryň so-
ňu na çy ka lyň. Ýog sam, uruş tu raý sa, 
olar duş ma ny my zyň ta ra py na go şu lyp, 
bi ze gar şy sö weş mek le ri we bi ziň ýur-
du myz dan çy kyp git mek le ri müm kin» 
diý di. 11 Şeý le lik de, mü sür li ler ys ra ýyl-
la ry mej bu ry iş le dip, ola ry ez mek üçin, 
ola ryň üs tün den ho ja ýyn lar bel le di ler. 
Ys ra ýyl lar fa ra on üçin Pi tom we Rag-
me ses di ýen gal la sak lan ýan ga la la ry 
gur du lar. 12  Em ma mü sür li ler ys ra ýyl la ra 
nä çe zu lum et se ler-de, olar öň kü sin den-
de has kö pel di ler we ola ryň sa ny ju da 
art dy. Mü sür li le riň ys ra ýyl la r dan sus ty 
ba syl dy. 13‑14  Şeý dip, olar ys ra ýyl la ry 
za lym lyk bi len ezip, ola ry laý we ker-
piç ýa ly agyr iş ler de, her hi li me ý dan 
iş le rin de iş le dip, ola ryň dur mu şy ny ajy 
ýa şaý şa öwür di ler. Äh li agyr iş ler de 
ola ra re him siz lik bi len sü tem et di ler.

15  Soň ra bi ri niň ady na Şip ra, beý le-
ki si niň ady na Pu ga di ýil ýän iki sa ny 
ýew reý gö be ge ne le ri ne Mü sür pa ty şa sy 
şeý le diý di: 16  «Siz ýew reý aýal la ry na 
gö be ge ne bo lup hyz mat ed ýän wag ty-
ňyz, se re diň, eger ogul do gur sa lar, ol 
bä be gi öl dü riň, eger gyz do gur sa lar, 
goý, on da ol ýa şa ber sin». 17 Em ma bu 
gö be ge ne ler Hu daý dan gork ýan aýal lar 
eken, olar Mü sür pa ty şa sy nyň buý ru şy 
ýa ly et män, gaý tam, er kek dog lan ça ga-
la ry-da di ri gal dy ryp dyr lar. 18  Şo nuň üçin 
hem, Mü sür pa ty şa sy şol gö be ge ne le ri 
ýa ny na ça gy ryp, olar dan: «Nä me üçin 
siz beý le et di ňiz, er kek dog lan ça ga la ry 
hem di ri gal dyr dy ňyz?» di ýip so ra dy. 
19 Gö be ge ne ler fa ra ona: «Se bä bi ýew reý 
aýal la ry Mü sür aýal la ry ýa ly däl, olar 
do gum ly, ola ryň ýa ny na gö be ge ne ge lip 
ýet ýän çä, ola ryň öz le ri dog raý ýar lar» 
diý di ler. 20 Hu daý hem bu gö be ge ne le re 
ga ra şyk et di, şeý dip, ys ra ýyl hal ky has 
kö pel di we güýç len di. 21 Gö be ge ne le riň 
Hu daý dan gork ýan dy gy se bäp li, Hu daý 
ola ra-da uly maş ga la ber di. 22  Soň ra fa-
ra on äh li mü sür li le re: «Ýew reý ler den 
dog lan her bir ogul bä be gi alyp, Nil 
der ýa sy na taş laň, em ma gyz bä bek bol sa, 
goý, ol ýa şa ber sin» di ýip buý ruk ber di.

2‑nji bap

Musa dogulýar
1 Şol wagt lar le wi ler den bir adam öz 

ti re sin den bir gy za öý len di. 2  Onuň aýa ly 
göw re li bo lup, bir ogul do gur dy, ol ça-
ga sy nyň ýa kym ly jady gy ny gö rüp, ony 
öýün de üç aý giz läp sak la dy. 3 Ol aýal 
ça ga sy ny mun dan ar tyk giz lin sak lap 
bil me jek di gi ne göz ýe ti rip, onuň üçin 
ga myş dan örü len se bet al dy-da, onuň da-
şy ny suw geç mez ýa ly şep bik bi len ört di. 
Ol ça ga ny şol se be diň için de ýa ty ryp, 
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a 2:10 Ýew reý çe Mu sa we çy kar dym söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 2:18 Re gu wal – Re gu wa lyň beý le ki ady Ýit ro. Se ret: Msr 3:1.
ç 2:22 Ýew reý çe Ger şom we gel mi şek söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

ony der ýa nyň gy ra syn da ky suw da ösüp 
otu ran ga myş la ryň ara syn da ýer leş dir di. 
4  Ji gi si ne nä me bo lar ka di ýip, ça ga nyň 
gyz do ga ny hem uzak dan se re dip dur dy.

5  Şol wagt fa ra o nyň gy zy der ýa su wa 
düş mä ge gel di. Onuň ke niz le ri bol sa 
der ýa nyň ke na ryn da aý la nyp ýör dü ler. 
Bir den kä fa ra o nyň gy zy ga myş la ryň 
ara syn da ky se be di gö rüp, ony ge tir mä-
ge ke niz le riň bi ri ni iber ýär. 6  Fa ra o nyň 
gy zy se be di açyp gör se, ine, onuň için de 
bir ça ga ag lap ýa tyr. Onuň ça ga ýü re gi 
gyý lyp: «Bu ýew reý ça ga la ry nyň bi ri-
dir» diý ýär. 7 Soň ra ça ga nyň gyz do ga ny 
fa ra o nyň gyzy nyň ýa ny na ge lip: «Men 
gi dip, ça ga ny em di rer ýa ly ýew reý aýal-
la ryn dan bi ri ni ça gy ra ýyn my?» diý ýär. 
8  Fa ra o nyň gy zy: «Ça gy raý» diý ýär. Şeý-
dip, ol gyz gi dip, ça ga nyň öz eje si ni alyp 
gel ýär. 9 Fa ra o nyň gy zy ol aýa la: «Şu 
ça ga ny äkit-de, mu ňa ene ke lik et. Men 
se niň ha ky ňy tö lä rin» diý ýär. Şeý le lik-
de, bu aýal ça ga ny äki dip, oňa ene ke lik 
ed ýär. 10 Ça ga ösüp ke ma la ge len de, ol 
ony fa ra o nyň gyzy nyň ýa ny na ge tir ýär 
we fa ra o nyň gy zy ony özü ne ogul ly ga 
al ýar. Ol: «Men mu ny suw dan çy kar-
dym» di ýip, onuň ady na Mu sa a dak ýar.

Musa Midýana gaçyp gutulýar
11 Mu sa ýi git çy kan dan soň, bir gün 

öz hal ky bo lan ýew reý le riň ara sy na 
aý lan ma ga çyk dy we ola ryň agyr iş 
ze rar ly çek ýän jeb ri ni gör di. Ol bir mü-
sür li niň öz hal kyn dan bo lan bir ýew re ýi 
ýen jip du ra ny ny gör di. 12  Mu sa eý le si
ne-beý le si ne göz gez dir di, hiç ki me gö zi 
düş män soň, ol ýaň ky mü sür li ni öl dür di 
we onuň je se di ni çä gä gö müp giz le di. 

13  Er te si gü ni ol aý lan ma ga çy kan da, 
iki sa ny ýew re ýiň öz ara la ryn da ur şup 
du ran la ry ny gör di we ola ryň gü nä li-
si niň ýa ny na ba ryp: «Nä me üçin sen 
öz ýew re ýi ňi ur ýar syň?» di ýip so ra dy. 
14  Ol adam: «Kim se ni bi ziň üs tü miz-
den hö küm dar ýa ka zy edip goý dy? 
Düýn ki mü sür li ni öl dü ri şiň ýa ly, me ni 
hem öl dür mek çi miň?» diý di. Mun dan 
soň Mu sa gork dy we ol: «Me niň eden 
işim eý ýäm aýan bo lup dyr» di ýip pi kir 
et di. 15  Fa ra on bu hak da eşi dip, Mu sa ny 
öl dürt me giň kü ýü ne düş di. Em ma Mu sa 
ga çyp, Mid ýan ýur dun da or naş dy.

Bir gün Mu sa bir gu ýy nyň ba şyn da 
otyr dy. 16 Mid ýan ru ha ny sy nyň ýe di gy zy 
bar dy. Şol wagt olar gu ýa ge lip, öz ka-
ka la ry nyň sü rü si ni su wa ýak mak üçin 
no wa la ry suw dan dol dur dy lar. 17 Şon-
da beý le ki ço pan lar ge lip, ol gyz la ry 
kow du lar, em ma Mu sa bu gyz la ra ar ka 
du rup, ola ryň sü rü si ni su wa ýak ma ga 
kö mek leş di. 18  Gyz lar öý le ri ne ka ka la-
ry Re gu wa lyň b ýa ny na ge len le rin de, 
ola ryň ka ka sy: «Nä dip siz bu gün öň-
ki ňiz den ir ge lip bil di ňiz?» di ýip so ra dy. 
19 Gyz lar: «Şu gün bi zi bir mü sür li adam 
ço pan lar dan go ra dy, ol hat da bi ziň sü-
ri mi zi su wa ýak ma ga hem kö mek et di» 
diý di ler. 20 Ol gyz la ry na: «Ha ny, ol adam 
ni re de? Nä me üçin siz ony taş lap gaýt dy-
ňyz? Ony ça gy ryň, bi ziň bi len duz-çö rek 
iý sin» diý di. 21 Şeý le lik de, Mu sa bu ada-
myň ky da ýa şa ma ga ra zy laş dy we ol öz 
gy zy Sy po ra ny Mu sa dur mu şa çy kar dy. 
22  Sy po ra Mu sa bir ogul dog rup ber di. 
Mu sa: «Men bir ýat ýurt da gel mi şek 
bol dum» di ýip, onuň ady na Ger şom ç 
dak dy.
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a 3:1 Ho rep – bu Si naý da gy nyň beý le ki ady.
b 3:15 Reb – ýew reý çe Ýah we. Bu söz Men di rin di ýen sö züň aý dy ly şy na meň zeş dir. Söz-
lü ge se ret.

23 Köp wag tyň geç me gi bi len Mü sür 
pa ty şa sy dün ýä den öt di. Ys ra ýyl lar bol sa 
he niz hem gul çu lyk da ezil ýän dik le rin-
den na lap, kö mek so rap per ýat et di ler. 
Ola ryň zu lum as tyn da ed ýän ahy-na la sy 
Hu da ýa ba ryp ýet di. 24  Hu daý ola ryň na-
ly şy ny eşit di we Ol Yb ra ýym, Ys hak we 
Ýa kup bi len eden äh ti ni ýa dy na sal dy. 
25 Hu daý ys ra ýyl la ra na zar sa lyp, ola ryň 
hal-ah wal la ry nyň nä hi li di gi ne dü şün di.

3‑nji bap

Reb Musa görünýär
1 Şol wagt lar Mu sa ga ýyn ata sy Mid ýan 

ru ha ny sy Ýit ro nyň sü rü si ni bak ýar dy. 
Bir gün ol sü rü si ni çö lüň içi bi len sü-
rüp, Hu daý da gy Ho re be a gel di. 2  Oňa 
ça ly nyň or ta ra syn da alaw ly ot bo lup, 
Reb biň bir pe riş de si gö rün di. Mu sa 
ça ly nyň ýan ýan dy gy na ga ra maz dan, 
onuň hiç ot da ýa nyp gu tar ma ýan dy gy ny 
gör di. 3 Mu sa: «Bu geň za dy ýa kyn rak 
ba ryp gö re ýin-le, nä me üçin ça ly ot da 
ýan ma ýar ka?» diý di. 4  Reb Mu sa nyň 
ýa kyn la şyp gel ýän di gi ni gö ren de, ça ly-
nyň için den oňa: «Mu sa! Mu sa!» di ýip 
ses len di. Mu sa: «Lep beý» di ýip jo gap 
ber di. 5  Soň ra Hu daý: «Mun dan ýa kyn 
gel me, aýa gyň da ky ça ry gy ňy çy kar, 
çün ki se niň bu du ran ýe riň mu kad des 
top rak dyr! 6  Men se niň ata-ba ba la ry-
ňyň: Yb ra ýy myň, Ys ha gyň we Ýa ku byň 
Hu da ýy dy ryn» diý di. Mu sa Hu da ýa 
se ret mek den gor kup, ýü zü ni ýap dy.

7 Soň ra Reb ýe ne-de: «Men hal ky-
myň Mü sür de çek ýän je bir-sü te mi ni, 
ha ky kat dan-da, gör düm, ola ryň mü sür 
ho ja ýyn la ryn dan ýa ňa na la ýan dyk la ry ny 

eşit dim. Men ola ryň çek ýän je bir-je pa-
la ry ny bil ýä rin. 8  Şo nuň üçin hem Men 
ola ry mü sür li le riň elin den azat et mek 
üçin aşak in dim. Men ola ry süýt we bal 
ak ýan mes top rak ly ýur da – ken gan-
la ryň, het le riň, amor la ryň, pe riz le riň, 
hi wi le riň we ýa bus la ryň ýur du na alyp 
bar jak. 9 Ine, in di Ma ňa ys ra ýyl la ryň 
ahy-na la sy ge lip ýet di, Men mü sür li le-
riň ola ry za lym lyk bi len ez ýän dik le ri ni 
gör düm. 10 Hä zir bol sa Men se ni Öz hal-
kym bo lan ys ra ýyl la ry Mü sür den alyp 
gaýt mak üçin fa ra o nyň ýa ny na ibe re ýin» 
diý di. 11 Mu sa bol sa Hu da ýa: «Fa ra o nyň 
ýa ny na gi dip, ys ra ýyl la ry Mü sür den 
çy ka ryp ge ti rer ýa ly, men kim bo lup dy-
ryn?» diý di. 12  Hu daý oňa: «Se niň bi len 
bol jak Men di rin. Sen hal ky Mü sür den 
çy ka ryp ge ti re niň de, Ma ňa şu dag da 
sež de eder si ňiz. Bu bol sa se ni Me niň 
ýol lan dy gy myň ny şa ny bo lar» diý di.

13  Soň ra Mu sa Hu da ýa: «Eger men 
ys ra ýyl la ryň ýa ny na ba ryp: „Me ni si ziň 
ýa ny ňy za ata-ba ba la ry ňy zyň Hu da ýy 
iber di“ diý sem, olar hem: „Onuň ady 
nä me?“ di ýip so ra sa lar, men ola ra nä me 
jo gap be re ýin?» diý di. 14  Hu daý Mu sa: 
«Men Men di rin. Ys ra ýyl la ryň ýa ny na ba-
ryp: „Si ziň ýa ny ňy za ‘Men di rin’ iber di“ 
di ýip aýt» diý di. 15 Hu daý Mu sa ýe ne-de 
şu la ry aýt dy: «Ys ra ýyl la ryň ýa ny na 
se ni ata-ba ba la ry ňy zyň Hu da ýy bo lan 
Reb biň b, ýag ny Yb ra ýy myň, Ys ha gyň 
we Ýa ku byň Hu da ýy nyň ibe ren di gi ni 
aýt. Bu Me niň ebe di lik adym dyr, şu 
at bi len Men ne sil me-ne sil ýat la na ryn. 
16  Sen bar-da, ys ra ýyl ýa şu lu la ry ny bir 
ýe re ýyg na we ola ra ata-ba ba la ry ňy zyň 
Hu da ýy Reb biň, ýag ny Yb ra ýy myň, 
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Ys ha gyň we Ýa ku byň Hu da ýy nyň sa-
ňa gör nen di gi ni we ola ryň Mü sür dä ki 
hal-ah wal la ryn dan Me niň ha ba ry myň 
bar dy gy ny aýt. 17 Men ola ry Mü sür zu-
lu myn dan azat edip, süýt we bal ak ýan 
mes top rak ly ýur da, ýag ny ken gan la ryň, 
het le riň, amor la ryň, pe riz le riň, hi wi le riň 
we ýa bus la ryň ýur du na elt me gi wa da 
be ren di gi mi ola ra gür rüň ber. 18  Olar se-
niň sö zü ňe gu lak asar lar, soň ra ys ra ýyl 
ýa şu lu la ry bi len Mü sü riň pa ty şa sy nyň 
ýa ny na ba rar sy ňyz hem-de oňa: „Ýew-
reý le riň Hu da ýy Reb bi ziň bi len duş dy. 
In di bol sa Hu da ýy myz Reb be gur ban lyk 
ber mek üçin, bi zi üç gün lük çö le goý ber-
me gi ňi sen den to wak ga ed ýä ris“ di ýiň. 
19 Mü sü riň pa ty şa sy gud rat ly gol bi len 
mej bur edil ýän çä, si zi goý ber me jek di-
gi ni Men bil ýä rin. 20  Şo nuň üçin hem, 
Men Mü sü re göz gör ke ze rin we onuň 
için de et jek äh li geň gud rat la rym bi len 
ola ryň tem mi si ni be re rin. Şon dan soň 
pa ty şa si zi goý be rer. 21 Ys ra ýyl lar Mü-
sür den çy kan la ryn da, Men mü sür li le re 
ys ra ýyl la ry sy lar ýa ly ede rin. Ys ra ýyl lar 
ol ýer den el le ri boş çyk maz lar. 22  Her bir 
ys ra ýyl aýa ly mü sür li goň şu syn dan we 
öz öýün de ýa şa ýan mü sür li aýal dan al-
tyn-kü müş şaý-sep ler we ge ýim-ge jim ler 
so rap alar lar. Siz ola ry ogul-gyz la ry ňy za 
da kar sy ňyz we ola ry ge ýin di rer si ňiz. 
Siz mü sür li le riň baý lyk la ry ny ta lap 
gaý dar sy ňyz».

4‑nji bap

Reb Musa gudratly güýç berýär
1 Soň ra Mu sa Reb be: «Eger olar ma ňa 

ynan ma sa lar ýa-da sö zü me gu lak as man 
„Reb sa ňa gör nen däl dir“ diý se ler, men 
nä me ede ýin?» diý di. 2  Reb Mu sa dan: 
«Eliň dä ki nä me?» di ýip so ra dy. Ol hem: 
«Ha sa» diý di. 3 Reb: «Ony ýe re taş la» 

diý di. Mu sa ony ýe re taş la dy, ol ha sa 
ýy la na öw rül di. Şon da Mu sa on dan ga-
çyp baş la dy. 4  Em ma Reb Mu sa: «Eli ňi 
uzat-da, onuň guý ru gyn dan tut» diý di. 
Mu sa eli ni uza dyp, ony tu tan ba dy na, 
ýy lan onuň elin de öň kü si ýa ly ha sa öw-
rül di. 5 Reb oňa: «Ine, mu ňa yna nar lar, 
ola ryň ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb biň, 
ýag ny Yb ra ýy myň, Ys ha gyň we Ýa-
ku byň Hu da ýy nyň sa ňa gör nen di gi ne 
yna nar lar» diý di.

6  Reb Mu sa ýe ne-de: «Eli ňi do nu ňyň 
içi ne sok» diý di. Ol hem eli ni do nu nyň 
içi ne sok dy. Ol eli ni da şy na çy ka ran da, 
onuň eli ak gar ýa ly pis aç dy. 7 Soň ra Hu-
daý oňa: «Eli ňi yzy na do nu ňyň içi ne sal» 
diý di. Mu sa eli ni ýe ne-de do nu nyň içi ne 
sa lyp, tä ze den çy ka ran da, be de nin dä ki 
beý le ki ag za lar ýa ly bo lup, onuň eli öň ki 
kad dy na gel di. 8  Hu daý: «Eger olar sa ňa 
ynan ma sa lar ýa-da bi rin ji gör ke zen ala-
ma ty ňa ikir jiň len se ler, bel ki, olar se niň 
gör ke zen şu ikin ji ala ma ty ňa yna nar lar. 
9 Eger olar bu gör ke zen iki ala ma ty ňa-da 
ynan ma sa lar ýa-da sa ňa gu lak as ma sa lar, 
on da Nil der ýa syn dan bi raz suw ge ti rip, 
ony gu ry ýe re dök. Şol ge ti ren su wuň 
gu ry ýer de ga na öw rü ler» diý di.

10 Em ma Mu sa Reb be: «Eý, Taň rym, 
Öz gu luň bo lan ma ňa gep le me ziň den 
öňem, so ňam hiç ha çan men di le war 
adam bol ma dyk. Men ge pe çe per däl, 
di lim tu tuk ýa ly» diý di. 11 Reb oňa: 
«Ada myň ag zy ny kim ýa rat dy? Ony 
lal ýa-da ker ed ýän kim? Kim oňa gö-
reç ber ýär ýa-da kim ony kör ed ýär? Bu 
Men Reb däl mi nä me? 12  Hä zir bol sa 
ýo la düş, Men sa ňa söz le mä ge kö mek 
ede rin we sa ňa nä me aýt ma ly dy gy ňy 
öw re de rin» diý di. 13 Mu sa bol sa ýe ne
de: «Eý, Taň rym, ýal bar ýa ryn, şol ýe re 
ma ňa de rek baş ga bi ri ni ibe räý se ne» 
diý di. 14 Şun dan soň Reb biň Mu sa ga ha ry 
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gel di we oňa: «Le wi ler nes lin den bo lan 
do ga nyň Ha run şol ýer de däl mi nä me? 
Men onuň di le çe per di gi ni bil ýä rin. Ol 
eý ýäm se ni gar şy al mak üçin ýol da 
we ol se ni gö re ni ne ýü rek den be ge ner. 
15 Sen oňa gep läp, söz le ri onuň ag zy na 
sa lyp be rer siň. Men si ziň iki ňi ze hem 
gep le mä ge kö mek ede rin we si ze nä me 
et me li di gi ňi zi öw re de rin. 16  Sa ňa de rek 
adam lar bi len Ha run gep le şer. Ol se niň 
söz leý jiň bo lar, sen bol sa onuň üçin 
Hu daý ýa ly bo lar syň. 17 Ala mat la ry gör-
ke zer ýa ly, sen bu ha sa ny hem öz ýa nyň 
bi len al» diý di.

Musa Müsüre dolanýar
18  Mu sa ga ýyn ata sy Ýit ro nyň ýa ny na 

ge lip, oňa: «Ma ňa yzy ma, Mü sü re öz 
do gan-ga ryn daş la ry myň ýa ny na git-
mä ge yg ty ýar ber. Olar di ri mi kä, gi dip 
gö re ýin» diý di. Ýit ro Mu sa: «Sag-aman 
gi dip gel» diý di. 19 Mid ýan da Reb Mu sa: 
«Mü sü re, yzy ňa gaý dy ber, çün ki se niň 
ja ny ňa kast et jek adam la ryň hem me si 
öl di» diý di. 20 Şeý le lik de, Mu sa aýa ly ny 
we ogul la ry ny eşe ge mün dü rip, yzy na, 
Mü sür ýur du na gaýt dy. Ol öz ýa ny bi len 
ke ra mat ly ha sa ny hem al dy.

21 Reb Mu sa şeý le diý di: «Mü sü re, yzy-
ňa ba ra nyň da, Me niň sa ňa be ren güý jüm 
bi len fa ra o nyň öňün de äh li gud rat la ry 
gör ke zer siň. Em ma Men fa ra ony doň-
ýü rek adam ede rin, şol se bäp li hem ol 
ys ra ýyl hal ky na git mä ge rug sat et mez. 
22  Siz bol sa fa ra ona şeý le di ýiň: „Reb 
sa ňa şeý le aýd ýa ryn: Ys ra ýyl Me niň 
now ba har og lum. 23 Ma ňa gul luk eder 
ýa ly Me niň og lu my goý ber diý dim, em-
ma sen onuň git me gi ne gar şy bol duň. 
Se ret, in di Men hem se niň il kin ji bo lan 
og lu ňy öl dü re rin“».

24 Ýol da olar bir ker wen sa raý da düş län-
le rin de, Reb Mu sa du şup, ony öl dür mä ge 

sy na nyş ýar. 25  Em ma Sy po ra çak mak-
daş dan edi len py ça gy alyp, og lu nyň 
ujy dy nyň pür çü gi ni kes ýär-de, ony 
Mu sa nyň aýa gy na de gir ýär we oňa: 
«Ha ky kat dan-da, sen gan üs ti bi len bag-
la şan ärim siň» diý ýär. 26 Şun dan soň Reb 
onuň ýa nyn dan aý ryl ýar. Sy po ra «Sen 
gan üs ti bi len bag la şan ärim siň» di ýip, 
sün net se bäp li aýt dy.

27 Reb Ha ru na: «Çö le git-de, Mu sa nyň 
öňün den çyk» diý di. Şeý le lik de, Ha run 
gi dip, ony Hu daý da gyn da gar şy alyp, 
ony gu jak la dy. 28  Soň ra Mu sa Ha ru na 
Reb biň oňa aýt di ýip ibe ren zat la ry nyň 
hem me si ni aýt dy. Reb biň oňa ýe ri ne 
ýe tir me li di ýip buý ran äh li gud rat ly 
ala mat la ry ha kyn da hem gür rüň ber-
di. 29 Mu sa bi len Ha run Mü sü re ba ryp, 
ys ra ýyl ýa şu lu la ry nyň hem me si ni bir 
ýe re ýyg na dy lar. 30 Ha run Reb biň Mu sa 
aý dan la ry nyň äh li si ni ola ra gür rüň ber di. 
Hal kyň öňün de ol ala mat la ry hem gör-
kez di. 31 Adam lar oňa ynan dy lar. Ys ra ýyl 
hal ky na Reb biň na zar sa lan dy gy ny we 
ola ryň çek ýän je bir le ri ni gö ren di gi ni 
eşi den le rin de, olar baş la ry ny egip sež-
de et di ler.

5‑nji bap

Musa bilen Harun 
faraonyň huzurynda

1 Şun dan soň Mu sa bi len Ha run fa ra-
o nyň ýa ny na gi dip, oňa şeý le diý di ler: 
«Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: 
„Me niň hal ky my goý ber, goý, olar çöl-
de Me niň şa ny ma baý ram et sin ler“». 
2  Em ma fa ra on: «Kim miş Ol Reb, Onuň 
sö zü ne gu lak asyp, men ys ra ýyl la ry 
goý be rer ýa ly? Men Reb bi bil me ýä rin, 
ys ra ýyl la ryň git me gi ne ýol ber jek däl» 
diý di. 3 Soň ra olar: «Ýew reý le riň Hu da ýy 
bi ze duş dy. In di bol sa bi ze üç gün lük çö le 
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gi dip, Hu da ýy myz Reb be gurbanlyk ber-
mä ge rug sat et, ýog sam, Reb bi zi gyr gy na 
be rer ýa-da gy lyç bi len bi ziň ba şy my zy 
alar» diý di ler. 4 Em ma Mü sü riň pa ty şa sy 
ola ra: «Eý, Mu sa we Ha run, nä me üçin 
siz bu hal kyň eli ni iş den so wad ýar sy ňyz? 
Öz işi ňiz bi len bo luň. 5 Gör ýä ňiz mi, hä zir 
bu ýer de ola ryň sa ny bi ziň öz hal ky my-
zyň ky dan-da köp, siz bol sa ola ry işin den 
dyn dar jak bol ýar sy ňyz» diý di.

6  Şol gü nüň özün de fa ra on gul ho ja-
ýyn la ry na we ys ra ýyl la ryň öz le ri niň 
baş gö zeg çi le ri ne şeý le buý ruk ber di: 
7 «Mun dan bu ýa na bu hal ka ker piç gu-
ýar ýa ly sa man ber mäň. Goý, olar gi dip, 
sa ma ny öz le ri tap syn lar. 8  Em ma ola ryň 
guý ýan ker piç le ri niň sa ny öň kü si bi len 
deň bol sun, ýe ke je si ni hem ke melt mäň. 
Olar ýal ta, şo nuň üçin olar: „Bi zi goý ber, 
Hu da ýy my za gurbanlyk be re li“ diý şip 
gy gy ryş ýar lar. 9 Bu adam la ryň ün si di ňe 
iş de bo lar ýa ly, has agyr iş ler bi len ola-
ryň eg nin den ba syň. Şon da olar ýa lan 
gep le re gu lak ga bart maz lar».

10 Şeý le lik de, ys ra ýyl la ryň gul eýe le ri 
we ola ryň baş gö zeg çi le ri çy kyp, ola ra: 
«Fa ra on şeý le diý ýär: „Men si ze sa man 
ber jek däl. 11 Ni re den tap sa ňyz, şon dan 
ta pyň, sa ma ny özü ňiz edi niň, em ma 
gün de lik ed ýän işi ňiz bol sa sä hel çe-
de azal jak däl dir“» diý di ler. 12  Şeý dip, 
halk öz le ri ne sa man edin mek üçin or lan 
me ý dan göz läp, Mü sü riň äh li ýe ri ne 
da ga dy lar. 13  Gul eýe le ri olar dan her 
gün ki et me li iş le ri ni edil sa man bi len 
üp jün edil ýän döw rün dä ki ýa ly ýe ri ne 
ýe tir mek le ri ni berk ta lap ed ýär di ler. 
14  Fa ra o nyň gul eýe le ri ta ra pyn dan 
bel le nen ys ra ýyl la ryň baş gö zeg çi le ri 
urul ýar dy lar we olar dan: «Nä me üçin 
siz bu gün guý ma ly ker piç pa ýy ňy zy 
öň ki ňiz ýa ly do ly ýe ri ne ýe tir me ýär si-
ňiz?» di ýip ha sa bat so ral ýar dy lar.

15  Ahy ry ys ra ýyl la ryň baş gö zeg çi le ri 
fa ra o nyň ýa ny na gi dip, oňa: «Nä me üçin 
biz gul la ry ňa beý le da ra ýaň? 16 Bi ze sa man 
be ril me ýär, mu ňa ga ra maz dan, „Kerpiç 
gu ýuň!“ di ýip buý ruk ber ýär ler. Ine, gul-
la ry ňy ýenç ýär ler, em ma gü nä se niň öz 
adam la ryň da ahy ry» di ýip arz ed ýär ler. 
17 Em ma fa ra on: «Siz ba ryp ýa tan bir iş-
ýak maz. Şo nuň üçin hem siz: „Bi zi goý ber, 
gi dip, Reb be gurbanlyk be re li“ diý ýär-
si ňiz. 18  Hä zir bol sa gi diň-de iş läň. Si ze 
sa man be ril mez, ýö ne şon da-da ker pi ji 
öň ki muk dar da ön dü rer si ňiz» diý di. 19 Ys
ra ýyl la ryň baş gö zeg çi le ri ne her gün ki 
ön dü ril me li ker pi jiň sa ny nyň ýe ke je si niň 
hem ke mel dil me li däl di gi ni aý dan la ryn da, 
olar öz le ri niň bet bagt ly ga uç ran dyk la ry na 
göz ýe tir di ler. 20 Olar fa ra o nyň ýa nyn dan 
çy kan la ryn da, öz le ri ne ga ra şyp du ran 
Mu sa bi len Ha ru na duş du lar. 21 Olar Mu sa 
bi len Ha ru na: «Fa ra on we onuň emel dar-
la ry ta ra pyn dan siz bi ziň ba şy my za be la 
ge tir di ňiz, bi zi öl dü rer ýa ly, ola ryň eli ne 
gy lyç ber di ňiz. Mu nuň üçin Reb si ze göz 
gör ke zip, je za ňy zy be rer» diý di ler.

Reb azatlygy söz berýär
22 Soň ra Mu sa ýe ne-de Reb be ýüz le nip: 

«Eý, Reb bim, nä me üçin bu adam la-
ra bet bagt lyk ge tir diň? As lyn da nä me 
üçin me ni goý ber diň? 23 Se niň adyň dan 
fa ra on bi len gep leş mä ge ge le lim bä ri, 
ol bu adam la ra gör gi ba ry ny gör kez di. 
Sen bol sa Öz hal ky ňy azat et mek üçin 
ýe ke je-de zat et me diň» diý di.

6‑njy bap
1 Em ma Reb Mu sa: «Me niň fa ra ona 

nä me et je gi mi in di gö rer siň. Men ony 
gud rat ly go lum bi len hal ky my goý ber-
mä ge mej bur ede rin, ol şu gud rat ly go luň 
zar byn dan ýa ňa, ola ry hat da öz ýur dun-
dan ko wup çy ka rar» diý di.
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2  Hu daý Mu sa şeý le diý di: «Men 
Reb di rin. 3  Men Yb ra ýy ma, Ys ha ga 
we Ýa ku ba Gud ra ty güýç li Hu daý bo-
lup gö rün dim, em ma Özü mi ola ra Reb 
adym bi len ta nat ma dym. 4  Men ola
ra gel mi şek bo lup ýa şan ýur dy bo lan 
Ken gan top ra gy ny ber me gi äht et dim. 
5 Şeý le hem, Men ys ra ýyl la ryň Mü sür de 
gul çu lyk dan ýa ňa ezil ýän dik le ri se-
bäp li ed ýän ahy-na la sy ny eşit dim we 
Öz eden äh ti mi ýat la dym. 6  Şo nuň üçin 
hem ys ra ýyl la ra aýt: „Men Reb di rin. 
Men si zi Mü sür zu lu myn dan çy ka ryp, 
gul çu lyk dan azat ede rin. Gud rat ly güýç 
bi len we agyr je za la rym bi len Men si zi 
olar dan azat ede rin. 7 Men si zi Öz hal-
kym edip ka bul ede rin we Men si ziň 
Hu da ýy ňyz bo la ryn. On soň si zi Mü sür 
gul çu ly gyn dan bo şa dan Hudaýyňyz 
Reb biň Men di gi mi bi ler si ňiz. 8  Men si zi 
Yb ra ýy ma, Ys ha ga we Ýa ku ba söz be-
ren ýe ri me el te rin we Men si ze ol ýe ri 
eýe le mä ge ber jek di rin. Men Reb di rin“». 
9 Mu sa bu söz le ri ys ra ýyl la ra aý dyp ber-
di, em ma olar göw nü çök gün dik le ri we 
re him siz ezil ýän dik le ri se bäp li Mu sa ny 
diň le me di ler.

10‑11 Soň ra Reb Mu sa: «Git-de, Mü sü riň 
pa ty şa sy fa ra ona aýt, goý, ol ys ra ýyl la ra 
Mü sür ýur dun dan çy kyp gaýt ma ga rug-
sat ber sin» diý di. 12  Em ma Mu sa Reb be: 
«Gör ýäň mi, en tek ys ra ýyl lar me ni diň-
lä nok, on soň fa ra on ma ňa nä dip gu lak 
as syn, men bir dil siz-agyz syz adam ýa ly 
ahy ryn» diý di. 13 Reb Mu sa we Ha run 
bi len ys ra ýyl lar we Mü sü riň pa ty şa sy 
fa ra on ha kyn da gep le şip, ola ra ys ra ýyl-
la ry Mü sür den alyp çyk ma gy bu ýur dy.

Musa bilen Harunyň nesil daragty
14  Bu lar ys ra ýyl la ryň ata la ry nyň 

urug ba şy la ry: Ys ra ýy lyň il kin ji og ly 
Ru be niň ogul la ry: Ha nok, Pal lu, Hes ron 

we Kar my. Bu lar Ru be niň urug la ry dy. 
15 Şim go nyň ogul la ry: Ýe mu wel, Ýa myn, 
Ohat, Ýa kin, So har we ken gan aýa lyn-
dan bo lan og ly Şa wul. Bu lar Şim go nyň 
urug la ry dy. 16  Le wi niň ne sil da rag ty na 
gö rä, onuň ogul la ry nyň at la ry şu lar-
dyr: Ger şon, Ko hat we Me ra ry. Le wi 
bir ýüz otuz ýe di ýa şap dün ýä den öt di. 
17 Ger şo nyň ogul la ry: Lib ni we Şim gi 
urug la ry bi len. 18  Ko ha dyň ogul la ry: 
Im ran, Ýis har, Heb ron we Uzy ýel. Ko hat 
bir ýüz otuz üç ýa şap öl di. 19 Me ra ry
nyň ogul la ry: Mah ly we Mu şy. Ine, bu 
aşak da ky lar bol sa le wi le riň ne sil le ri 
bo ýun ça urug la ry. 20  Im ran öz ka ka-
sy nyň gyz ji gi si Ýo ke be di özü ne aýal 
edip al dy, ol hem oňa Ha run bi len Mu-
sa ny dog rup ber di. Im ran bir ýüz otuz 
ýe di ýa şap ara dan çyk dy. 21 Ýis ha ryň 
ogul la ry: Ko ra, Ne pek, Zik ri. 22  Uzy ýel 
ogul la ry: Mi şa ýyl, El sa pan we Sit ri. 
23 Ha run Emi na da byň gy zy, Nah şo nyň 
gyz do ga ny Eli şe ba öý len di we ola ryň 
Na dap, Aby hu, El ga zar we Yta mar di-
ýen ogul la ry bol dy. 24 Ko ra nyň ogul la ry: 
Asyr, El ka na we Aby ýa sap. Bu lar Ko ra-
nyň urug la ry bo lup dyr. 25 Ha ru nyň og ly 
El ga zar Pu ty ýe liň gyz la ry nyň bi ri ni 
özü ne aýal edip al dy we on dan Pi ne has 
di ýen og ly bol dy. Ine, şu lar le wi le riň 
urug la ry bo ýun ça ola ryň ata la ry nyň 
urug ba şy la ry bo lup dyr.

26  Reb biň: «Ys ra ýyl la ry to par-to par 
edip, Mü sür den alyp çyk» di ýip buý-
ruk be ren adam la ry ine, şu Ha run bi len 
Mu sa dy. 27 Ys ra ýyl la ry, Mü sür den alyp 
gaýt mak üçin, Mü sür pa ty şa sy fa ra on 
bi len gep le şen ler hem şu lar – Mu sa 
bi len Ha run dy.

Harun Musanyň sözleýjisi bolýar
28  Şol gün Reb Mü sür de Mu sa ýüz len di. 

29 Reb Mu sa: «Men Reb di rin. Me niň sa ňa 
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aýd ýan la ry myň hem me si ni Mü sü riň 
pa ty şa sy fa ra ona ýe tir» diý di. 30 Em ma 
Mu sa Reb be: «Men sö ze ga ryp adam, 
on soň fa ra on me ni nä dip diň le sin» diý di.

7‑nji bap
1 Soň ra Reb Mu sa şeý le diý di: «Fa-

ra o nyň öňün de Men se ni Hu daý ýa ly 
ed ýä rin we do ga nyň Ha run bol sa se niň 
py gam be riň ýa ly bo lar. 2  Me niň sa ňa 
bu ýur ýan tab şy ryk la ry myň äh li si ni 
sen aýt ma ly syň, do ga nyň Ha run bol sa 
fa ra on dan ys ra ýyl la ry öz ýur dun dan 
goý ber me gi ni so rar. 3 Em ma Men fa ra-
ony doň ýü rek adam ede rin. Hat da Men 
Mü sür de ala mat la ry myň we gud rat la ry-
myň sa ny ny kö pelt sem-de, 4  fa ra on si zi 
diň le mez. Şun dan soň Men Mü sü re göz 
gör ke zip, ola ra agyr je za lar be rip, Öz 
hal kym bo lan ys ra ýyl la ry to par-to par 
edip, Mü sür den alyp çy ka ryn. 5  Men 
go lu myň güý jü ni gör ke zip, Mü sür den 
ys ra ýyl la ry alyp çy ka nym da, mü sür li-
ler Reb biň Mendigime göz ýe ti rer ler». 
6  Mu sa bi len Ha run Reb biň hut öz le ri-
ne buý ru şy ýa ly et di ler. 7 Fa ra on bi len 
gep le şen wagt la ry Mu sa seg sen, Ha run 
bol sa seg sen üç ýa şyn da dy.

Hasa ýylana öwrülýär
8  Reb Mu sa bi len Ha ru na ýüz le nip: 

9 «Eger fa ra on si ze „Gud rat gör ke ziň“ 
diý se, Mu sa, sen Ha ru na: „Ha sa ňy al-
da, fa ra o nyň öňün de ony ýe re taş la“ 
diý, şon da ha sa ýy la na öw rü ler» diý di. 
10 Şeý le lik de, Mu sa bi len Ha run fa ra o-
nyň ýa ny na bar dy lar we Reb biň buý ru şy 
ýa ly et di ler. Ha run fa ra o nyň we onuň 
emel dar la ry nyň öňün de ha sa sy ny ýe re 
taş la dy, ol ýy la na öw rül di. 11 Fa ra on hem 
öz akyl dar la ry ny, ja dy göý le ri ni ýyg na-
dy. Olar hem öz le ri niň giz lin usul la ry 
bi len şeý le et di ler. 12  Ola ryň her si öz 

ha sa la ry ny ýe re taş la dy lar we lin, olar 
hem ýy la na öw rül di ler. Em ma Ha ru-
nyň ha sa sy ola ryň ha sa la ry ny ýu wut dy. 
13 Fa ra o nyň ýü re gi niň do ňy en tek hem 
çö zü le nok dy. Reb biň aý dy şy ýa ly, ol 
he niz hem bu la ra gu lak ga bart ma ýar dy.

Birinji betbagtçylyk: suw gana  
öwrülýär

14 Soň ra Reb Mu sa şeý le diý di: «Fa ra on 
doň ýü rek adam, ol hal ky goý ber mek den 
ýüz öwür ýär. 15  Fa ra o nyň ir den der ýa 
su wa düş mä ge çyk ýan wag ty, sen onuň 
ýa ny na bar. Oňa duş mak üçin, Nil der-
ýa sy nyň ýa nyn da ga raş, eli ňe ýy la na 
öw rü len ha sa ny hem al. 16  Soň ra oňa 
şeý le diý: „Ýew reý le riň Hu da ýy Reb, ine, 
şu la ry aýt mak üçin me ni se niň ýa ny ňa 
iber di. Ol sa ňa: ‘Me niň hal ky my goý ber, 
goý, olar çöl de Ma ňa yba dat et sin ler’ 
diý di. Ine, sen bol sa, en tek hem mu ňa 
bo ýun bol ma dyň. 17 Reb şeý le diý ýär: ‘Şu 
et jek işi mi gö rüp, sen Me niň Reb di gi mi 
bi ler siň: Gör ýäň mi, men şu elim dä ki 
ha sa bi len Nil der ýa sy nyň su wu na uran 
ba dy ma, suw ga na öw rü ler. 18  Nil dä ki 
ba lyk lar öler we der ýa por sar. Mü sür li ler 
Ni liň su wun dan içip bil mez ler’“». 19 Reb 
Mu sa: «Ha ru na aýt: „Ha sa sy ny al syn-da, 
Mü sü riň äh li suw la ry na: ola ryň der ýa-
la ry na, ýap la ry na, ho wuz la ry na we äh li 
suw how dan la ry na ha sa sy bi len urup 
çyk syn. Mü sü riň äh li suw la ry, hat da 
çe lek dä ki we daş küý ze ler dä ki suw lar 
hem ga na öw rü ler“» diý di.

20 Mu sa bi len Ha run Reb biň buý ru şy 
ýa ly et di ler. Ha run fa ra o nyň we onuň 
emel dar la ry nyň öňün de ha sa sy ny uza-
dyp, Nil der ýa sy nyň su wu na ur dy, Nil 
der ýa sy nyň tu tuş su wy ga na öw rül di. 
21 Nil dä ki ba lyk lar ölüp, der ýa por sa dy. 
Şeý le lik de, mü sür li ler Nil der ýa syn dan 
suw içip bil me di ler, Mü sü riň äh li su wy 
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ga na bo ýal dy. 22  Em ma Mü sür ja dy göý-
le ri hem öz le ri niň giz lin usul la ry bi len 
şeý le et di ler. Şeý dip, fa ra o nyň ýü re gi 
doň lu gy na gal dy. Reb biň aý dy şy ýa ly, 
fa ra on ola ry diň le me di. 23 Fa ra on yzy-
na öw rül di-de, öz ja ýy na gi rip git di, ol 
mu ny hat da pi ňi ne-de al ma dy. 24  Ni liň 
su wun dan içip bil me ýän dik le ri üçin, 
äh li mü sür li ler agyz suw göz läp, Nil 
der ýa sy nyň bo ýu ny gaz dy lar.

25  Reb biň Nil der ýa sy ny şeý le ede nin-
den soň ýe di gün ge çip di.

8‑nji bap

Ikinji betbagtçylyk: gurbagalar
1 Soň ra Reb Mu sa şeý le diý di: «Fa-

ra o nyň ýa ny na bar-da, oňa şeý le diý: 
„Reb sa ňa şeý le diý ýär: ‘Me niň hal ky my 
goý ber, olar gi dip, Ma ňa yba dat et sin ler. 
2  Sen ola ry goý ber mek den ýüz öwür seň, 
on da Men gur ba ga lar çoz du ryp, tu tuş 
ýur du ňa bet bagt lyk ge ti re rin. 3 Nil der-
ýa sy gur ba ga sü rü sin den do lup, olar 
se niň öýü ňe, köş gü ňe we ýat ýan dü-
şe gi ňe çen li ge ler ler. Gur ba ga lar se niň 
emel dar la ry ňyň we hal ky ňyň öý le ri ne 
do lar, olar hat da tam dyr la ry ňy zyň içi ne 
we ha myr ýug rul ýan ja my ňy za çen li 
gi rer ler. 4  Gur ba ga lar se niň üs tü ňe, se-
niň hal ky ňyň we äh li emel dar la ry ňyň 
üs tü ne çy kar lar’“». 5 Reb Mu sa: «Ha ru na 
aýt: „Goý, ol elin dä ki ha sa sy ny uza dyp, 
der ýa la ra, ýap la ra we suw how dan la ry-
na urup, gur ba ga lar çy kar syn. Mü sü riň 
ýe ri ni gur ba ga lar gap lap alar“» diý di. 
6  Şeý le lik de, Ha run ha sa sy bi len Mü sür-
dä ki suw la ra urup çyk dy we gur ba ga lar 
peý da bol dy. Tu tuş Mü sü riň ýe ri gur ba-
ga lar bi len ör tül di. 7 Em ma ja dy göý ler 
hem öz le ri niň giz lin usul la ry bi len şeý le 
et di ler, olar hem Mü sür de gur ba ga lar 
çy kar dy lar.

8  Soň ra fa ra on Mu sa bi len Ha ru ny ça-
gy ryp, ola ra: «Men den we hal kym dan 
gur ba ga la ryň aý ry lyp git me gi ni so rap, 
Reb be di leg ediň. Men bol sa hal ky ňy zy 
Reb be gurbanlyk ber mä ge goý be re rin» 
diý di. 9 Mu sa fa ra ona: «Se niň üçin, emel-
dar la ryň we hal kyň üçin ha çan di leg 
et me li di gi ni ma ňa özüň aý daý, şon da 
gur ba ga lar siz den we si ziň öý le ri ňiz den 
ýok bo lup gi der ler, olar di ňe Nil der ýa-
syn da ga lar» diý di. 10 Fa ra on hem oňa: 
«Er tir di leg edäý» diý di. Mu sa oňa: «Goý, 
se niň aý dy şyň ýa ly bol sun! Çün ki sen 
bi ziň Hu da ýy myz Reb ýa ly baş ga hiç 
ki miň ýok du gy ny bi ler siň. 11 Gur ba ga lar 
sen den, si ziň öý le ri ňiz den, emel dar la-
ryň dan we hal kyň dan aý ry lyp, di ňe Nil 
der ýa syn da ga lar» diý di. 12  Şeý le lik de, 
Mu sa bi len Ha run fa ra o nyň ýa nyn dan 
gaýt dy lar. Mu sa fa ra o nyň üs tü ne çoz du-
ran gur ba ga la ry ny ýok et me gi ni so rap, 
Reb be di leg et di. 13 Reb hem Mu sa nyň 
di le gi ni ýe ri ne ýe tir di. Öý ler dä ki, how-
lu lar da ky we meý dan lar da ky gur ba ga lar 
öl dü ler. 14  Mü sür li ler ölen gur ba ga la ry 
uly üýş mek ler edip ýyg na dy lar, ýer den 
por sy ys hap lap ur dy. 15 Fa ra on bu zat la ry 
gö rüp, göw ni aram tap dy. Soň ýe ne-de 
özü niň doň ýü rek li gi ni et di. Reb biň aý-
dy şy ýa ly, ol Mu sa bi len Ha ru na gu lak 
as ma dy.

Üçünji betbagtçylyk: çirkeýler
16  Soň ra Reb Mu sa: «Ha ru na aýt: „Goý, 

ol ha sa sy ny al syn-da, ýe riň to zu na urup 
çyk syn, şon da tu tuş Mü sü riň için de 
çir keý ler peý da bo lar“» diý di. 17 Olar 
şeý le hem et di ler. Ha run eli ne ha sa sy-
ny alyp, ýe riň to zu na urup çyk dy we lin, 
adam la ryň we haý wan la ryň üs tü ne çir-
keý ler çoz dy. Tu tuş Mü sü riň äh li to zy 
çir ke ýe öw rül di. 18  Ja dy göý ler hem öz 
giz lin usul la ry bi len çir keý dö ret mä ge 
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sy na nyş dy lar, em ma olar mu ny ba şar-
ma dy lar. Şeý le lik de, çir keý ler adam la ryň 
we haý wan la ryň üs tün de ge zi şip ýör dü-
ler. 19 Ja dy göý ler fa ra ona: «Bu Hu da ýyň 
işi» diý di ler. Em ma fa ra o nyň ýü re gi 
doň dy we ol Reb biň aý dy şy ýa ly, ola ra 
gu lak as ma dy.

Dördünji betbagtçylyk: siňekler
20 Soň ra Reb Mu sa: «Ir den tur-da, fa-

ra o nyň su wa düş mä ge çyk ýan wag ty 
oňa ga raş we oňa şeý le diý: „Reb şeý le 
diý ýär: ‘Me niň hal ky my goý ber. Olar 
gi dip, Ma ňa yba dat et sin ler. 21 Eger sen 
Me niň hal ky my ýe ne-de goý ber me seň, 
on da Men se niň üs tü ňe, se niň emel dar-
la ry ňyň we hal ky ňyň üs tü ne we se niň 
öýü ňe si ňek sü rü si ni ibe re rin. Mü sür-
li le riň öý le ri si ňek sü rü sin den do lar, 
şeý le hem, ola ryň ýa şa ýan ýer le ri si ňek 
bi len gur şa lar. 22  Em ma şol gün Men 
Öz hal ky myň ýa şa ýan ýe ri bo lan Go-
şen top ra gy ny aý ry goý jak. Ol ýer de 
hiç hi li si ňek sü rü si bol maz, şon da sen 
Me niň bu ýur duň Reb bi di gi mi bi ler siň. 
23 Men Öz hal ky my se niň hal kyň dan 
ta pa wut lan dy ra ryn. Bu gud rat ly ala-
mat er tir bo lar’“». 24  Reb şeý le hem et di. 
Fa ra o nyň öýi we onuň emel dar la ry nyň 
öý le ri güýç li si ňek sü rü si bi len dol dy. 
Si ňek ler den ýa ňa tu tuş Mü sür ýur dy 
weý ran bol dy.

25  Soň ra fa ra on Mu sa bi len Ha ru ny ýa-
ny na ça gyr dyp, ola ra: «Ba ryň, gi diň-de, 
şu ýurt da Hu da ýy ňy za gurbanlyk be riň» 
diý di. 26  Em ma Mu sa: «Beý le et sek dog-
ry bol maz. Hu da ýy myz Reb be ber ýän 
gurbanlygymy zy mü sür li ler ne jis lik ha-
sap lar lar. Eger biz mü sür li le re ne jis lik 
edip, mal gurbanlygymy zy ola ryň gö zü-
niň al nyn da ber sek, on da olar bi zi daş lap 
öl dür mez ler mi? 27 Hu da ýy myz Reb be 
ber jek gurbanlygymy zy biz Onuň Özü niň 

buý ru şy ýa ly, üç gün lük çö le gi dip ber-
me li» diý di. 28  Fa ra on oňa: «Men si ze 
çö le gi dip, Hu da ýy ňyz Reb be gurbanlyk 
ber mä ge rug sat ed ýä rin, ýö ne siz ga-
ty uza ga git me li däl si ňiz. Me niň üçin 
Reb be di leg edäý» diý di. 29 Soň ra Mu sa: 
«Ine, men hä zir gi dip, fa ra on dan, onuň 
emel dar la ryn dan we hal kyn dan si ňek 
sü rü si niň aý ry lyp git me gi ni so rap, Reb-
be di leg et jek. Ýö ne fa ra on ýe ne-de ýa lan 
söz läp, hal ky Reb be gurbanlyk ber mä ge 
goý ber mek den sak la ma wer sin» diý di.

30 Şeý le lik de, Mu sa fa ra o nyň ýa nyn dan 
gaý dyp, Reb be di leg et di. 31 Reb hem 
Mu sa nyň di le gi ni ýe ri ne ýe tir di. Si ňek 
sü rü si fa ra on dan, onuň emel dar la ryn dan 
we hal kyn dan aý ry lyp ýok bo lup git di, 
ýe ke je si ňek hem gal ma dy. 32  Em ma fa-
ra on bu ge zek hem doň ýü rek li gi ne gal dy 
we ys ra ýyl la ra git mä ge rug sat et me di.

9‑njy bap

Bäşinji betbagtçylyk: 
mallaryň gyrylmagy

1 Soň ra Reb Mu sa: «Fa ra o nyň ýa ny na 
bar-da, oňa şeý le di ýip aýt: „Ýew reý le riň 
Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: ‘Me niň hal-
ky my goý ber, olar gi dip, Ma ňa yba dat 
et sin ler’. 2  Eger sen ola ry ýe ne-de sak lap, 
goý ber mek den bo ýun tow la saň, 3 on da 
Reb meý dan da ky mal-ga ra la ry ňy zy: 
at la ry ňy zy, eşek le ri ňi zi, dü ýe le ri ňi zi we 
do war lar dyr sü rü le ri ňi zi gyr gy na be rer. 
4 Em ma Reb ys ra ýyl mal la ry bi len Mü sür 
mal la ry nyň ara syn da ta pa wut goý jak dyr, 
ys ra ýyl la ra de giş li mal la ryň ýe ke je si 
hem öl mez“» diý di. 5  Şeý le hem Reb 
bu işi Mü sür de er tir et jek di gi ni aý dyp, 
onuň wag ty ny mä lim et di. 6  Er te si gün 
Reb bu işi et di: mü sür li le riň äh li mal la-
ry gy ryl dy, em ma ys ra ýyl mal la ry nyň 
ýe ke je si hem öl me di. 7 Fa ra on ýag da ýy 
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bil mä ge adam ýol la dy, gör se, ys ra ýyl 
mal la ry nyň bi ri hem öl män dir. Em ma 
fa ra o nyň ýü re gi en tek hem doň dy, ol 
hal ky ýe ne-de goý ber me di.

Altynjy betbagtçylyk: 
çybanlar we ýaralar

8  Soň ra Reb Mu sa bi len Ha ru na: «Kü-
re den go şa wu jy ňy zy dol du ryp kül alyň. 
Goý, Mu sa ony fa ra o nyň öňün de gö ge 
seç sin. 9 Ol kül tu tuş Mü sür de to za na 
öw rü ler. To zan bol sa adam la ryň we 
haý wan la ryň be de ni ne si ňip, olar da 
açyk iriň li çy ban lar eme le ge ti rer» diý di. 
10 Şeý le lik de, Mu sa bi len Ha run kü re den 
kül alyp, fa ra o nyň öňün de dur du lar. 
Mu sa kü li ho wa seç di we li, adam lar da 
we haý wan lar da açyk iriň li çy ban lar 
eme le gel di. 11 Mü sür ja dy göý le ri bu çy-
ban lar dan ýa ňa Mu sa nyň ýa ny na ba ryp 
bil me di ler. Çün ki çy ban lar ja dy göý le riň 
hem, äh li mü sür li le riň hem üs tün den 
inip di. 12  Em ma Reb fa ra ony doň ýü rek 
et di. Ol Reb biň Mu sa aý dy şy ýa ly, ola ra 
gu lak as ma dy.

Ýedinji betbagtçylyk: doly we ot
13 Soň ra Reb Mu sa şeý le diý di: «Ir den 

tur-da, fa ra o nyň hu zu ry na bar we oňa 
şu ny aýt: „Ýew reý le riň Hu da ýy Reb şeý-
le diý ýär: ‘Me niň hal ky my goý ber, olar 
gi dip, Ma ňa yba dat et sin ler. 14  Ýog sam, 
bu ge zek Men se niň öz üs tüň den, emel-
dar la ry ňyň we hal ky ňyň üs tün den äh li 
be la-be ter le ri mi in de re rin. Şon da sen 
bü tin ýer ýü zün de Me niň ýa ly hiç ki miň 
ýok du gy ny bi ler siň. 15  Şu wag ta çen li 
Men go lu myň güý ji bi len se ni we se niň 
hal ky ňy gyr gy na be rip, kö kü ňiz bi len 
ýer den sog rup taş lap hem bil ýär dim. 
16  Em ma Men si ze Öz güý jü mi gör ke zip, 
ady my tu tuş dün ýä jar et mek mak sa dy 
bi len si zi di ri sak lap ýö rün. 17 Sen en tek 

hem Me niň hal ky ma gar şy te kep bir lik 
edip, ola ryň git me gi ne rug sat et mer siň. 
18  Ine, er tir şu wagt lar Men Mü sü riň ta-
ry hyn da as la gör lüp-eşi dil me dik güýç li 
do ly ýag dyr jak dy ryn. 19 Şo nuň üçin hem 
hä zi riň özün de adam ýol lap, meý dan-
da ky bar bo lan mal-ga ra la ry ňy zy we 
äh li za dy ňy zy ýyg nap, howp suz ýe re 
ge ti riň. Se bä bi öýü ne ge ti ril män, meý-
dan da ga lan her bir ada myň we ma lyň 
üs tün den güýç li do ly ýa gyp, olar öler’“». 
20  Fa ra o nyň emel dar la ry nyň ara syn da 
Reb biň sö zün den gork ýan la ry meý dan-
da ky gul la ry ny we mal la ry ny der rew 
içe ri ýyg na dy lar. 21 Em ma Reb biň sö zü ni 
pi ňi ne al ma ýan lar öz le ri niň gul la ry ny 
we mal la ry ny meý dan da gal dyr dy lar.

22  Soň ra Reb Mu sa: «Eli ňi as ma na 
uzat, şon da tu tuş Mü sü riň üs tü ne do ly 
ýa gar. Mü sü riň meý dan la ryn da ga lan 
adam la ryň, mal la ryň we gö ge rip otu ran 
äh li ösüm lik le riň üs tün den do ly iner» 
diý di. 23 Şun dan soň, Mu sa ha sa sy ny 
as ma na uzat dy we Reb gök gür le dip 
do ly ýag dyr dy, ýyl dy rym ça kyp, ýe re 
ot düş di. Şeý dip, Reb Mü sür de güýç li 
do ly ýag dyr dy. 24  Do ly ýag ýar ka, do ly 
bi len bir wagt da ýyl dy rym ça kyp, yzy 
üzül män ýe re ot dü şüp dur dy. Mü sür li ler 
mil let bo la ly bä ri, onuň tu tuş ýe rin de 
hiç ha çan şeý le güýç li do ly ýag man dy. 
25  Do ly tu tuş Mü sü riň meý dan la ryn da-
ky äh li zat la ry: adam la ry we mal la ry 
weý ran et di, ol her bir ekin meý da ny ny 
san dan çy kar dy. Şeý le hem, meý dan da-
ky hem me agaç la ry ny syn dyr dy. 26  Di ňe 
ys ra ýyl la ryň ýa şa ýan ýe ri bo lan Go şen 
top ra gyn da do ly ýag ma dy.

27 Soň ra fa ra on adam ýol lap, Mu sa bi-
len Ha ru ny ça gyrt dy we ola ra: «Bu ge zek 
men gü nä mi bo ýun al ýan. Reb biň ki dog-
ry, me niň we hal ky myň ed ýä ni nä dog ry. 
28  Reb be di leg et! Gök gür rül de me si ni 
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we do ly ýag ma sy ny bes et sin! Men si-
zi goý ber jek, ýö ne siz ol ýer de uzak 
gal ma ly däl si ňiz» diý di. 29 Mu sa oňa: 
«Men ga la dan çy kyp, el le ri mi Reb be 
uzat dy gym, gök gür rül di si ke si ler we 
do ly nyň ýag ma sy ga lar. Şon da sen bu 
dün ýä niň Reb biň ki di gi ni bi ler siň. 30 Em-
ma se niň we emel dar la ry ňyň en tek hem 
Hu da ýy myz Reb den gork ma ýan dyk la-
ry ny men bil ýä rin» diý di. 31 (Zy gyr we 
ar pa weý ran bol dy. Ar pa gu lak çy ka ryp 
otyr dy, zy gyr bol sa pyn tyk lap dy. 32  Em-
ma bug da ýa we ýaz lyk bug da ýa ze per 
ýet män di, se bä bi olar gij räk gö ger ýär di.) 
33 Şeý le lik de, Mu sa fa ra o nyň ýa nyn dan 
gi dip, ga la dan çyk dy we as ma na el le ri ni 
uza dyp, Reb be di leg et di. Şo ba da gök 
gür rül di si we do ly ýag ma sy gal dy. Ýe re 
ýa gyş guý ma sy ke sil di. 34  Ýö ne fa ra on 
ýag şyň, do ly nyň we gök gür rül di si niň 
ke si le ni ni gö ren de, ýe ne-de gü nä et di. 
Fa ra on we onuň emel dar la ry ýe ne-de 
doň ýü rek li gi ni et di ler. 35 Şeý dip, fa ra on 
öň kü si ýa ly doň ýü rek li gi ne gal dy. Edil 
Reb biň Mu sa nyň üs ti bi len aý dy şy ýa ly, 
ol ys ra ýyl la ry goý ber me di.

10‑njy bap

Sekizinji betbagtçylyk: 
çekirtge sürüsi

1 Şun dan soň Reb Mu sa: «Fa ra o nyň 
ýa ny na git. Ola ryň ara syn da gud rat ly 
ala mat la ry my gör kez mek üçin, Men fa-
ra ony we onuň emel dar la ry ny doň ýü rek 
et dim. 2  Sen öz ne sil le ri ňe we ne be re le ri-
ňe Me niň mü sür li le riň aň ka sy ny aşy ryp, 
ola ryň ara syn da nä hi li gud rat ly ala mat lar 
gör ke zen di gi mi gür rüň be rer siň. Şon da 
siz Me niň Reb di gi mi bi ler si ňiz» diý di.

3 Şeý le lik de, Mu sa bi len Ha run fa ra-
o nyň ýa ny na ba ryp, oňa şu ny aýt dy lar: 
«Ýew reý le riň Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: 

„Me niň öňüm de ha ça na çen li pes päl lik-
den bo ýun tow la jak? Me niň hal ky my 
goý ber, goý, olar gi dip, Ma ňa yba dat 
et sin ler. 4  Eger sen Me niň hal ky my goý-
ber mek den ýüz öwür seň, on da Men 
er tir se niň ýur du ňa çe kirt ge ibe re rin. 
5 Çe kirt ge ler ýe riň ýü zü ni ör ter ler, olar-
dan ýa ňa ýe riň ýü zi gö rün mez. Do ly 
ýa gan dan soň ky ga lan zat la ry ňy zy we 
meý dan da ky ösüp otu ran äh li agaç la ry-
ňy zy çe kirt ge ler iýer ler. 6  Se niň öý le riň, 
äh li emel dar la ry ňyň we tu tuş mü sür li-
le riň öý le ri çe kirt ge den do lar. Dün ýä 
ine li bä ri, şu gü ne çen li şeý le za dy si ziň 
ata-ba ba la ry ňyz hem gö ren däl dir“». 
Soň ra Mu sa yzy na öw rü lip, fa ra o nyň 
ýa nyn dan çy kyp gaýt dy.

7 Fa ra o nyň emel dar la ry ge lip, oňa: «Bu 
adam ha ça na çen li bi ze du zak bol jak-
ka? Hal ky goý ber, goý, gi dip, Hu da ýy 
Reb be yba dat et sin. Mü sü riň weý ran 
bol ýan dy gy na sen nä me en tek hem dü-
şü ne ňok my?» diý di ler. 8  Şeý dip, Mu sa 
bi len Ha ru ny yzy na, fa ra o nyň ýa ny na 
ça gyr dy lar. Fa ra on ola ra: «Gi diň-de, 
Hu da ýy ňyz Reb be yba dat ediň! Ýö-
ne siz den kim ler gi der?» di ýip so ra dy. 
9 Mu sa oňa: «Biz gar ry-ýaş la ry myz bi len, 
ogul-gyz la ry myz bi len, mal-ga ra dyr 
do war la ry myz bi len bi le gi de ris, se bä-
bi biz Reb biň şa ny na baý ram et me li» 
diý di. 10 Fa ra on ola ra: «Siz aýal la ry ňyz 
we og lan-u şak la ry ňyz bi len git mä ge 
men den rug sat alyp bi len gü nü ňiz, goý, 
Reb siz lik bol sun! Gör ýä ňiz mi, si ziň 
pä li ňiz dü züw däl eken. 11 Ýok! Reb be 
yba dat et mä ge di ňe er kek le ri ňiz gi der, 
si ziň öz is le gi ňiz hem şu dy ahy ryn» 
diý di. Soň ra Mu sa bi len Ha run fa ra o nyň 
hu zu ryn dan ko wul dy lar.

12  Şun dan soň, Reb Mu sa: «Eliň dä ki ha-
sa ňy Mü sür top ra gy na urup, çe kirt ge ler 
çy kar. Olar Mü sür ýur du na ço zar lar we 
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do ly ýa gan dan soň ky ga lan äh li zat-
la ry, äh li bag-bak ja la ry iýer ler» diý di. 
13 Şeý le lik de, Mu sa elin dä ki ha sa sy ny 
Mü sür top ra gy na urup çyk dy. Reb şol 
gün uzak ly gün we uzak ly gi je gün do gar 
ýe li ni tu ruz dy. Er te si ir den bu gün do gar 
ýe li çe kirt ge ler ge tir di. 14  Çe kirt ge ler tu
tuş Mü sür top ra gy na inip, tu tuş ýur dy 
boý dan-ba şa eýe le di ler. Şeý le san-sa jak-
syz çe kirt ge sü rü si öň hiç ha çan bo lan 
däl dir, in di hem bol maz. 15  Çe kirt ge ler 
tu tuş ýur duň ýü zü ni ör ten di gi se bäp li, 
ýe riň üs ti ga ra lyp dy. Olar ýurt da ky do ly 
ýa gan dan soň ky ga lan äh li bag-bak ja la-
ry we äh li agaç la ryň mi we le ri ni iý di ler. 
Tu tuş Mü sür top ra gyn da ne agaç, ne-de 
bag-bak ja gal dy, ýe ke je-de ýa şyl zat 
gal ma dy. 16  Fa ra on der rew Mu sa bi len 
Ha ru ny ça gyr dyp, ola ra: «Bu bo lan äh li 
zat dan soň, men ýe ne-de si ziň we Hu-
da ýy ňyz Reb biň gar şy sy na gü nä et dim. 
17 Şo nuň üçin hem in di me niň gü nä mi 
ötüň we bu ne jis bet bagt çy ly gyň men den 
aý ryl ma gy ny so rap, ýe ne-de bir je ge zek 
Hu da ýy ňyz Reb be di leg edä ýiň» diý di. 
18  Şeý dip, Mu sa fa ra o nyň ýa nyn dan gaý-
dyp, Reb be di leg et di. 19 Reb hem şe ma ly 
gün ba tar dan örän güýç li öwüs ýän ýe le 
öw rüp, çe kirt ge le ri sy ryp-sü pü rip, Gy-
zyl deň ze a ge ti rip taş la dy. Tu tuş Mü sür 
ýur dun da ýe ke je-de çe kirt ge gal ma dy. 
20 Em ma Reb fa ra ony ýe ne-de doň ýü rek 
et di, ol ys ra ýyl la ry goý ber me di.

Dokuzynjy betbagtçylyk: garaňkylyk
21 Şun dan soň Reb Mu sa: «Eliň dä ki ha-

sa ňy as ma na uzat, şon da Mü sür ýur du na 
ga raň ky dü şüp, ony tüm lük gap lap alar» 
diý di. 22  Şeý dip, Mu sa elin dä ki ha sa sy ny 
as ma na uzat dy we tu tuş Mü sür ýur dy üç 
gün läp ga raň ka gap lan dy. 23 Olar hat da 

bir-bir le ri ni hem gö rüp bil me di ler. Üç 
gün läp ola ryň hiç bi ri hiç ýe re goz ga nyp 
hem bil me di, em ma äh li ys ra ýyl la ryň 
ýa şa ýan ýe rin de ýag ty lyk bol dy. 24  Soň 
fa ra on Mu sa ny ýa ny na ça gyr dyp, oňa: 
«Ba ryň, gi dip, Reb be yba dat ediň. Ça ga-
la ry ňyz hem si ziň bi len gi di ber sin, ýö ne 
di ňe sy gyr la ry ňyz bi len do war la ry ňyz 
bär de gal syn» diý di. 25  Em ma Mu sa: 
«Sen Hu da ýy myz Reb be mal-ga ra la-
ry myz bi len sa da ka la ry myz dyr ýak ma 
gur ban lyk la ry my zy ber mä ge-de rug sat 
et me li siň. 26  Biz mal-ga ra la ry my zy hök-
man özü miz bi len alyp git me li, bär de 
ýe ke je-de toý nak ly gal maz. Biz ola ry 
Hu da ýy myz Reb be yba dat et mek üçin 
äkit me li. Ol ýe re ba ryp ýet ýän çäk, biz 
Reb be nä me bi len yba dat et me li di gi ni 
bi lem zok» diý di. 27 Em ma Reb fa ra ony 
doň ýü rek et di, ol ys ra ýyl la ra git mä ge 
rug sat et me di. 28  Soň ra fa ra on Mu sa 
jo gap be rip: «Gü mü ňi çek şu ýer den. 
Özüň den ha bar dar bol! Gaý dyp me niň 
gö zü me gö rün me. Çün ki me niň gö zü-
me gör nen gü nüň, şol pur sat da öler siň» 
diý di. 29 Mu sa hem oňa: «Aý dy şyň ýa ly 
bo lar! Men in di hiç ha çan se niň gö zü ňe 
gö rün me rin» diý di.

11‑nji bap

Iň soňky betbagtçylyk jar edilýär
1 Reb Mu sa ýe ne-de: «Fa ra o nyň we 

Mü sü riň üs tün den ýe ne bir bet bagt çy-
lyk in de re rin. Şon dan soň fa ra on si ze 
ol ýer den git mä ge rug sat eder. Ol si zi 
goý be ren de, öz ýur dun dan büs-bü tin ko-
wup çy ka rar. 2  In di bol sa hal ka eşit di rip 
aýt, goý, her bir er kek we her bir aýal öz 
mü sür li goň şu syn dan al tyn-kü müş den 
ýa sa lan şaý-sep ler di le sin» diý di. 3 Reb 
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mü sür li le re ys ra ýyl la ry sy lar ýa ly edip di. 
Mun dan baş ga-da, Mü sür top ra gyn da, 
fa ra o nyň emel dar la ry nyň we hal ky nyň 
öňün de Mu sa be ýik adam bo lup dy.

4  Mu sa fa ra ona şeý le diý di: «Reb şeý le 
diý ýär: „Men ýa ry gi je tö we re gi Mü sü riň 
içi ne aý la nyp çy ka ryn. 5 Şon da äh li mü-
sür li le riň now ba har ogul la ry öler. Tagt da 
otu ran fa ra o nyň now ba har og lun dan baş-
lap, tä de gir men üwäp otu ran hyz mat kär 
aýa lyň now ba har og lu na çen li öler. Äh li 
mal la ryň hem il kin ji dog lan la ry öler. 
6  Tu tuş Mü sür ýur dun da uly ses bi len 
per ýat edi ler. Şeý le agy se si öň hiç ha çan 
bo lan däl dir, in di hem bol maz. 7 Em ma 
ys ra ýyl la ryň ýe ke je ada my na-da, ma-
ly na-da ze lel ýet mez, hat da ola ra it hem 
üýr mez. Şon da siz Men Reb biň mü sür li-
ler bi len ys ra ýyl la ryň ara syn da ta pa wut 
goý ýan dy gy my bi ler si ňiz“». 8  Mu sa sö
zü ni do wam edip, fa ra ona: «Se niň äh li 
emel dar la ryň hu zu ry ma ge lip, ma ňa 
baş eger ler we ma ňa: „Se niň özüň hem, 
yzy ňa düş ýän äh li halk hem gi de wer sin“ 
di ýer ler. Şun dan soň men gi de rin» diý di. 
Şeý dip, Mu sa ga har-ga za ba mü nüp, fa ra-
o nyň ýa nyn dan çy kyp gaýt dy.

9 Soň ra Reb Mu sa: «Fa ra on se ni diň-
le mez. Mü sür de Me niň gud rat la rym 
kö pe ler» diý di. 10  Mu sa bi len Ha run 
fa ra o nyň öňün de bu gud rat la ryň hem me-
si ni ýe ri ne ýe tir di ler. Reb fa ra ony ýe ne 
doň ýü rek et di, ol ýur dun dan ys ra ýyl la ry 
goý ber me di.

12‑nji bap

Pesah baýramy
1 Reb Mü sür de Mu sa bi len Ha ru na 

şeý le diý di: 2  «Bu aý si ziň üçin aý la ryň 

baş lan gy jy bo lar. Si ziň üçin bu aý ýy lyň 
il kin ji aýy a bo lar. 3 Ys ra ýyl hal ky na aýt, 
goý, şu aýyň onun jy gü ni her bir maş-
ga la ba şy öz ho ja ly gy üçin soý ma ga bir 
jan ly saý lap al syn. 4  Eger bir ho ja lyk bir 
jan ly ny iýer den ki çi bol sa, on da olar 
öz le ri niň iň ýa kyn goň şu sy bi len bi le-
lik de, her si niň maş ga la ag za la ry na gö rä 
bir jan ly ny öz ara la ryn da paý laş syn lar. 
5 Jan ly ňyz hiç hi li şi kes siz bol ma ly dyr. 
Mu ňa siz bir ýa şar tok ly ýa-da bir ýa şar 
çe biş saý lap bi ler si ňiz. 6  Siz ony şu aýyň 
on dör di gü nü ne çen li sak laň we şol gün 
gi je bü tin ys ra ýyl je ma ga ty nyň her si öz 
saý lap go ýan jan ly sy ny so ýup öl dü rer. 
7 Soň ra olar jan ly nyň ga nyn dan alyp, 
onuň eti iýil jek öý le riň ga py la ry nyň 
iki ýan sö ýe si ne hem-de üst ki sö ýe si ne 
çal syn lar. 8  Olar şol gi je jan ly nyň eti ni 
ot da ke bap edip, pe tir we ajy gök ot lar 
bi len iý sin ler. 9 Onuň eti ni bi şir män, 
çig li gi ne ýa-da suw da gaý na dyp iý mäň. 
Ony di ňe tu tuş ly gy na kel le ba şa ýa gy 
we iç goş la ry bi len bir lik de ot da ke bap 
edip iýiň. 10  Daň da na çen li on dan hiç 
zat gal dyr man iýiň. Eger er ti re çen li 
iýil män ar typ gal sa, şol ga lan-ga çan-
la ry ot da ýa kyň. 11 Siz ony şu ýag daý da 
iý me li si ňiz: ýol ge ýi mi ňiz eg ni ňi ze, 
ça ry gy ňyz aýa gy ňy za geý len bol sun, 
ha sa ňyz eli ňiz de bol sun. Şeý le hem, siz 
ony çalt lyk bi len iý me li si ňiz. Bu Reb biň 
Pe sa hy dyr. 12  Şol gi je Men Mü sü riň içi-
ne aý la nyp, mü sür li le riň äh li now ba har 
ogul la ry ny, adam la ryn dan tä mal la ry na 
çen li il kin ji dog lan er kek le ri ni öl dü re rin. 
Men Mü sü riň äh li hu daý la ry nyň üs tün-
den hö küm çy ka ra ryn. Men Reb di rin. 
13 Bol ýan öý le ri ňi ziň ga py sy na çal nan 
gan si ziň üçin ny şan bo lar. Men ol ga ny 
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gö re nim de, si ziň üs tü ňiz den sow lup ge-
çe rin. Men Mü sü ri je za lan dy ra nym da, 
hiç hi li bet bagt lyk si zi weý ran et mez.

14  Bu gün siz üçin ýat la ma gü ni bo lar. 
Siz mu ny Me niň şa ny ma baý ram edip 
bel lär si ňiz. Soň siz bu baý ra my ne sil me-

-ne sil ebe di lik düz gün edip sak lar sy ňyz. 
15  Ýe di gün läp siz pe tir iý me li si ňiz. Şu 
ýe di gü nüň il kin ji gü nün de, siz öý le ri-
ňiz den ha myr ma ýa la ry çy ka ryp taş laň. 
Kim de-kim bi rin ji gün den tä ýe din ji 
gü ne çen li ara lyk da ha myr ma ýa go şu lan 
zat dan iý se, on da ol ys ra ýyl la ryň ara syn-
dan kow lup çy ka ryl syn. 16  Bi rin ji gün de 
we ýe din ji gün de siz mu kad des ýyg na ny-
şyk et me li si ňiz. Şol gün ler ýe ke je iş hem 
edil me li däl dir, di ňe öz iý jek zat la ry ňy zy 
taý ýar laň. 17 Şeý le hem, siz Pe tir baý-
ra my ny-da bel le me li si ňiz, se bä bi Men 
si zi Mü sür den to par-to par edip, hut şol 
gün alyp çyk dym. Şo nuň üçin hem siz 
bu gü ni ne sil me-ne sil ebe di lik düz gün 
edip sak la ma ly sy ňyz. 18  Il kin ji aýyň on 
dör di gü ni ag şa myn dan tä şol aýyň ýig-
ri mi bi ri gü ni ag şa my na çen li siz pe tir 
iý me li si ňiz. 19 Şu ýe di gü nüň do wa myn-
da öý le ri ňiz de ýe ke je-de ha myr ma ýa 
bol ma syn. Kim de-kim ha myr ma ýa ly 
zat iý se, ol gel mi şek ýa-da ýer li bol sun, 
ys ra ýyl hal ky nyň ara syn dan kow lup 
çy ka ryl syn. 20 Siz ha myr ma ýa ly hiç zat 
iý me li däl si ňiz. Ýa şap otu ran äh li ýer-
le ri ňiz de di ňe pe tir iý me li si ňiz».

21 Soň ra Mu sa äh li ys ra ýyl ýa şu lu la ry-
ny ça gy ryp, ola ra şeý le diý di: «He ri ňiz 
maş ga la ňy za gö rä özü ňi ze jan ly saý laň 
we ony Pe sah baý ra my üçin so ýuň. 22  Bir 
bog dak kä ki lik otu ny alyp, ony jam da-
ky jan ly nyň ga ny na ba ty ryp, ga py nyň 
üst ki sö ýe si ne we iki ýan sö ýe si ne ça lyň. 
Daň da na çen li hiç kim öz öýü niň ga py-
syn dan da şa ry çyk ma ly däl dir. 23 Reb 
mü sür li le ri bir ýan dan öl dü rip çy kar. 

Ga py nyň üst ki we iki ýan sö ýe sin dä ki 
ga ny gö ren de, Reb ol ga py dan sow lup 
ge çer we ja ny ňy zy al mak üçin öý le-
ri ňi ze gir mä ge Ölüm pe riş de si rug sat 
et mez. 24  Si ziň özü ňiz we ogul la ry ňyz 
bu baý ra my ebe di lik parz hök mün de 
bel le me li si ňiz. 25 Reb biň si ze wa da be ren 
ýur du na ba ra ny ňyz da, siz bu baý ram-
çy ly gy bel le me li si ňiz. 26  Ça ga la ry ňyz 
siz den: „Bu baý ram nä mä ni aň lad ýar?“ 
di ýip so ran la ryn da, 27 siz ola ra: „Bu 
Reb be be ril ýän Pe sah gur ban ly gy dyr. 
Mü sür de Reb mü sür li le ri öl dü ren de, 
ys ra ýyl la ryň öý le ri niň üs tün den sow lup 
geç di, bi ziň ja ny my zy aman gal dyr dy“ 
di ýip jo gap be riň». Mu ňa ys ra ýyl lar 
baş la ry ny egip, sež de et di ler.

28  Soň ra ys ra ýyl lar ba ryp, edil Reb biň 
Mu sa bi len Ha ru na buý ru şy ýa ly et di ler.

Soňky betbagtçylyk: ilkinji 
erkek doglanlaryň ölümi

29 Ýa ry gi je Reb Mü sü riň äh li now ba har 
ogul la ry ny öl dü rip çyk dy. Tagt da otu ran 
fa ra o nyň now ba har og lun dan baş lap, 
zyn dan da otu ran ben di niň now ba har 
og lu na çen li öl dür di, şeý le-de, mal la ryň 
hem äh li il kin ji guz lan la ry ny öl dür di. 
30 Gi je fa ra o nyň özi, onuň äh li emel dar-
la ry, ga raz, tu tuş mü sür li ler ýer le rin den 
tur du lar. Mü sür de uly da dy-per ýat bol dy, 
çün ki ola ryň ara syn da ölü si bol ma dyk 
ýe ke je-de öý ýok dy. 31 Fa ra on şol gi jä niň 
özün de Mu sa bi len Ha ru ny ça gyr dyp, 
ola ra: «Ba ryň, gi diň, me niň hal ky myň 
ara syn dan çy kyň. Özü ňi zem hal ky ňyz 
bi len bi le gi diň-de, öz aý dy şy ňyz ýa ly, 
Reb be yba dat ediň. 32  Öz so ra ý şy ňyz 
ýa ly, mal la ry ňyz dyr do war la ry ňy zy 
hem ýa ny ňyz bi len alyp gi diň. Ma ňa 
ak pa ta be riň!» diý di. 33 Mü sür li ler öz 
ýur dun dan ys ra ýyl la ry çalt çy kar mak 
üçin gys sa ýar dy lar. Se bä bi olar: «Bi ziň 
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hem mä miz öle ris» di ýiş ýär di ler. 34  Şeý-
le lik de, ys ra ýyl lar pe tir lik ha myr la ry ny 
ken di ri ge do lap, ony ha myr jam la ra 
sa lyp, egin le rin de gö te rip gaýt dy lar. 
35 Ys ra ýyl lar edil Mu sa nyň öz le ri ne aý-
dy şy ýa ly et di ler. Olar mü sür li ler den 
al tyn-kü müş den ýa sa lan şaý-sep ler, şeý-
le hem, ge ýim-ge jim ler so ra dy lar. 36  Reb 
hem mü sür li le re ys ra ýyl la ry sy lar ýa ly 
edip di. Olar ys ra ýyl la ryň so ran zat la ry ny 
ber di ler. Şeý dip, ys ra ýyl lar mü sür li le riň 
baý ly gyny ta lap gaýt dy lar.

Ysraýyllar Müsürden 
çykyp gaýdýarlar

37 Şeý le lik bi len, ys ra ýyl lar Rag me-
ses den Su ko da ta rap ýo la düş dü ler. Olar 
aýal lar dan we ça ga lar dan baş ga al ty ýüz 
müň tö we re gi py ýa da er kek adam dy. 
38  Mü sür li ler den hem bir to par mä re ke, 
şeý le hem, ga ty köp mal-ga ra: sy gyr lar 
we do war lar ys ra ýyl la ra go şu lyp gaýt-
dy. 39 Ys ra ýyl lar Mü sür den alyp gaý dan 
ha myr la ryn dan pe tir kö ke ler bi şir di ler. 
Ha myr pe tir lik di, se bä bi olar Mü sür den 
gys san maç kow lup çy ka ry lyp dy lar. Olar 
hat da öz le ri ne ýol üçin azyk-ow kat hem 
taý ýar lap ýe tiş män di ler. 40  Ys ra ýyl lar 
Mü sür de dört ýüz otuz ýyl ýa şa dy lar. 
41 Dört ýüz otu zyn jy ýy lyň soň ky gü ni, 
hut şol gü ni, Reb biň hal ky to par-to par 
bo lup, Mü sür den çyk dy. 42 Bu gi je Reb biň 
ys ra ýyl la ra na zar sa lyp, ola ry Mü sür den 
alyp çy kan gi je si dir. Şo nuň üçin hem 
hut şu gi je äh li ys ra ýyl la ryň we ola ryň 
ne sil le ri niň dik otu ryp, mu ny Reb be 
ba gyş ed ýän gi je si dir.

Pesah baýramynyň düzgünleri
43 Soň ra Reb Mu sa bi len Ha ru na şeý le 

diý di: «Pe sa hyň düz gün le ri şu dur: Ýe ke 
gel mi şek-de gur ban lyk dan iý me li däl dir. 
44  Em ma pu la sa tyn alan gu lu ňyz sün net 

edi len den soň on dan iýip bi ler. 45 Ýe ke je 
gel mi şek ýa-da gün lük çi on dan iý me-
li däl dir. 46  Ony bir jaý da otu ryp iýiň. 
On dan bir je bö lek eti hem öý den da şa 
çy kar ma ly däl si ňiz. Şeý le hem, jan ly nyň 
ýe ke je süň ki-de dö wül me sin. 47 Äh li 
ys ra ýyl hal ky bu baý ra my bel le me li dir. 
48  Eger bir gel mi şek ge lip, si ziň ara ňyz-
da or na şyp, Reb biň Pe sa hy ny bel le mek 
is le se, on da, goý, onuň ho ja ly gyn da ky 
äh li er kek ler sün net edil sin. Şun dan soň 
ol si ze go şu lyp, mu ny bel läp bi ler we ol 
si ziň öz ýer li hal ky ňy za de giş li adam 
ha sap edi ler. Em ma sün net edil me dik 
hiç bir ada ma on dan iý mek bol maz. 
49 Ýer li adam üçin hem, ara ňyz da ýa şa-
ýan her bir gel mi şek üçin hem ýe ke-täk 
bir ka nun bol ma ly dyr». 50 Ys ra ýyl la ryň 
hem me si äh li za dy edil Reb biň Mu sa 
bi len Ha ru na buý ru şy ýa ly et di ler. 51 Hut 
şol gün Reb ys ra ýyl la ry to par-to par edip, 
Mü sür den çy kar dy.

13‑nji bap
1‑2  Soň ra Reb Mu sa: «Il kin ji dog lan 

äh li er kek gö bek li le ri Ma ňa ba gyş ediň. 
Ys ra ýyl la ryň göw re sin den il kin ji dün-
ýä inen her bir ogul, şeý le hem, ola ryň 
mal la ry nyň hem il kin ji er kek guz la ny 
Me niň ki dir» diý di.

Petir baýramy
3 Mu sa hal ka şeý le diý di: «Bu gü ni 

ýat da sak laň, çün ki siz bu gün gul bo lup 
ýa şan ýur du ňyz Mü sür den çyk dy ňyz. 
Ol ýer den Reb si zi Özü niň be ýik güý ji 
bi len alyp çyk dy. Ha myr ma ýa ly çö rek 
iýil me li däl dir. 4  Bu gün siz Mü sür den 
Abyp aýyn da çyk ýar sy ňyz. 5 Reb si ziň 
ata-ba ba la ry ňy za söz be ren süýt we bal 
ak ýan mes top rak ly ýurt bo lan ken gan-
la ryň, het le riň, amor la ryň, hi wi le riň we 
ýa bus la ryň ýur du na ge ti ren wag ty hem 
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siz şu aý da bu baý ra my bel lär si ňiz. 6  Siz 
ýe di gün läp pe tir iý me li si ňiz we ýe din ji 
gü ni siz Reb biň şa ny na toý eder si ňiz. 
7 Şol ýe di gü nüň do wa myn da di ňe pe-
tir iýiň. Si ziň ýa şa ýan äh li ýer le ri ňiz de 
ýe ke je-de ha myr ma ýa ly bi şi ril en çö rek 
bol ma syn. 8  Ýe di len ji gün bol sa og lu-
ňa: „Men bu la ry Mü sür den çy ka nym da 
Reb biň ma ňa eden le ri niň ha ty ra sy üçin 
şeý le ed ýä rin“ di ýip gür rüň ber. 9 Goý, 
bu baý ram eli ňi ze bag la nan ýa ly ýa-da 
maň la ýy ňy za daň lan ýa ly bir ýat la ma 
ala ma ty bol sun. Bu bol sa Reb biň ka nu-
ny nyň el my da ma di li ňiz de bol ma gy ny 
ýat la dar, çün ki Reb si zi gud rat ly go ly 
bi len Mü sür den alyp çyk dy. 10 Şo nuň üçin 
hem siz her ýyl şol bir bel li wagt da bu 
ka nu ny ýe ri ne ýe tir me li si ňiz».

Ilkinji doglan erkekler hakynda
11 «Reb si ze we ata-ba ba la ry ňy za söz 

ber şi ýa ly, si zi ken gan la ryň ýe ri ne ge ti-
rip, ony si ze be ren de, 12  siz il kin ji dog lan 
her bir er kek gö bek li ni Reb biň hu zu ry na 
ge tir me li si ňiz. Mal la ry ňy zyň äh li il kin ji 
er kek dog lan la ry Reb biň ki dir. 13 Her bir 
eşe gi ňi ziň kür re län kür re si ni gu zy ňyz 
bi len çal şyp, yzy na sa tyn alyň. Eger 
yzy na sa tyn al ma sa ňyz, on da onuň boý-
nu ny om ruň. Ça ga la ry ňy zyň ara syn da 
her bir now ba har og lu ňy zy yzy na sa tyn 
alyň. 14  Her ha çan og luň sen den mu nuň 
nä mä ni aň lad ýan dy gy ny so ran da, oňa 
şeý le diý: „Reb Öz gud rat ly go ly bi len 
bi zi gul bo lup ýa şan ýur du myz Mü sür-
den alyp çyk dy. 15  Fa ra on doň ýü rek lik 
edip, bi zi goý ber mek den ýüz öw re ni 
üçin, Reb Mü sü riň äh li il kin ji dog lan 
yn san ogul la ryn dan baş lap, tä mal la ryň 
il kin ji dog ran er kek jyns ly la ry na çen li 
öl dü rip çyk dy. Şo nuň üçin hem il kin-
ji dog lan äh li er kek jyns ly la ry Reb be 
gur ban ed ýä rin, ýö ne now ba har og lu my 

yzy na sa tyn alyp bil ýä rin“. 16  Reb bi zi 
Öz gud rat ly güý ji bi len Mü sür den alyp 
çy kan dy gy üçin, bu baý ram eli ňi ze bag-
la nan ýa ly ýa-da maň la ýy ňy za daň lan 
ýa ly bir bel gi bol sun».

Reb ysraýyllara ýol görkezýär
17 Fa ra on hal ky goý be ren de, Hu daý 

ola ry pi lişt li le riň üs tün den geç ýän ýa kyn 
ýol bi len alyp git me di. Çün ki Hu daý bu 
halk ýol da ur şa du çar bo laý sa, puş man 
edip, yzy na Mü sü re do la nar öýt di. 18  Şeý-
dip, Hu daý ys ra ýyl la ry Gy zyl deň ze 
gid ýän çöl lük den alyp git di. Ys ra ýyl lar 
Mü sür den ur şa taý ýar bo lup, ýa rag ly 
çy kyp dy lar. 19 Mu sa Ýu su byň süňk le ri ni 
özi bi len al dy, se bä bi Ýu sup ys ra ýyl la ra: 
«Hu daý si ze na zar sa lar, şon da siz bu ýer-
den me niň süňk le ri mi hem öz ýa ny ňyz 
bi len alyp gi diň» di ýip, ola ra ant içi rip di. 
20 Ys ra ýyl lar Su kot dan çy kyp, çö lüň çe-
tin dä ki Etam da düş le di ler. 21 Reb ola ryň 
öňün den ýol gör ke zip, gün di zi ne bu lut 
sü tü ni bo lup, gi je si ne bol sa ot sü tü ni 
bo lup, ola ryň ýol la ry ny ýag tyld ýar dy. 
Şon da olar gün diz hem, gi je hem ýol 
ýö räp bil ýär di ler. 22  Gün di zi ne bu lut 
sü tü ni, gi je si ne bol sa ot sü tü ni hal kyň 
öňün den as la uzak laş ma ýar dy.

14‑nji bap

Ysraýyllaryň Gyzyl deňizden geçişi
1‑2  Ine, şon da Reb Mu sa: «Ys ra ýyl la ra 

aýt, goý, olar yzy na öw rü lip, deň ziň 
gy ra syn da ky Ba gal se po na go laý ýer de, 
Mig dol bi len deň ziň ara syn da ky Pi ha-
hy rot da düş le sin ler. 3 Fa ra on: „Ys ra ýyl lar 
çöl de aza şyp ýö ren dir ler“ di ýip pi kir 
eder. 4  Men fa ra ony doň ýü rek ede rin, 
ol ys ra ýyl la ryň yz yn dan ko wa lap gaý-
dar. Fa ra o nyň we onuň go şu ny ny ýe ňip 
ga zan jak ýeň şim Ma ňa şöh rat ge ti rer. 
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Şon da mü sür li ler Me niň Reb di gi mi bi ler-
ler» diý di. Ys ra ýyl lar öz le ri ne aý dy ly şy 
ýa ly et di ler.

5 Mü sür pa ty şa sy na ys ra ýyl la ryň ga-
çan dyk la ry ba ra da aý dan la ryn da, ol we 
onuň emel dar la ry ys ra ýyl lar hak da ky 
pi kir le ri ni üýt get di ler. Olar: «Ys ra ýyl la-
ry özü mi ze gul bol mak dan bo şa dyp, bu 
bi ziň nä me et di gi miz bol dy?» di ýiş di ler. 
6  Şeý le lik de, fa ra on sö weş ara ba sy na 
at la nyp, go şu ny ny hem öz ýa ny bi len 
alyp ug ra dy. 7 Ol al ty ýüz sa ny iň saý la-
ma sö weş ara ba la ry ny we Mü sü riň äh li 
beý le ki sö weş ara ba la ry ny al dy. Ola ryň 
her si niň öz on ba şy sy bar dy. 8  Reb Mü sür 
şa sy fa ra ony doň ýü rek et di. Ol Reb biň 
go ra gy as tyn da gaý dan ys ra ýyl la ryň 
yz yn dan ko wa lap gaýt dy. 9 Fa ra o nyň 
äh li sö weş ara ba la ry, ola ryň üs tün dä-
ki es ger le ri bi len bir lik de tu tuş py ýa da 
go şun bo lup, mü sür li ler ola ryň yz yn dan 
kow du lar. Olar deň ziň ke na ryn da, Ba-
gal se po nyň go la ýyn da ky Pi ha hy rot da 
düş län ys ra ýyl la ryň yz yn dan ko wup, 
ola ra go laý gel di ler.

10 Fa ra on ola ra ýa kyn ge len de, ine, bir-
den kä öz yz la ryn dan mü sür li le riň ko wup 
gel ýän dik le ri ne ys ra ýyl la ryň gö zi düş di. 
Olar ga ty gork du lar we Reb be per ýat 
et di ler. 11 Ys ra ýyl lar Mu sa: «Mü sür de 
nä me ga byr ýok mu dy? Sen bi ziň çöl de 
öl me gi miz üçin alyp gaýt dyň my? Bi zi 
Mü sür den çy ka ryp, bu nä me et di giň 
bol dy? 12  Biz sa ňa Mü sür de: „Bi zi öz 
gü nü mi ze goý, biz mü sür li le re hyz mat 
edi be re li“ di ýip aýt man my dyk? Biz çöl-
de öle ni miz den, mü sür li le riň gu ly bo lup 
ýö ren bol sak, müň paý go wy bo lar dy» 
diý di ler. 13 Mu sa ys ra ýyl la ra: «Gork maň! 
Berk du ruň we Reb biň bu gün si ziň üçin 
ama la aşyr jak gu tu ly şy ny gö rüň. Çün-
ki siz bu gün ki gör ýän mü sür li le ri ňi zi 
gaý dyp hiç ha çan gör mer si ňiz. 14  Si ziň 

üçin Reb sö we şer. Siz di ňe bu ýer de 
bol sa ňyz bol ýar» diý di.

15  Reb Mu sa: «Nä me üçin sen Ma ňa 
per ýat ed ýär siň? Ys ra ýyl la ra aýt, goý, 
olar öňe ta rap git sin ler. 16  Sen eliň dä-
ki ha sa ňy uzat-da, deň ziň su wu na ur. 
Deň ziň su wy ikä bö lü ner we ys ra ýyl-
lar şol gu ry ýer bi len ýö räp, de ňiz den 
ge çer ler. 17 Men mü sür li le ri doň ýü rek 
ede rin, şeý dip, olar si ziň yzy ňyz dan 
ko wup gaý dar lar. Fa ra o nyň, onuň bü tin 
go şu ny nyň, sö weş ara ba la ry nyň we sö-
weş ara ba ly es ger le ri niň üs ti bi len Men 
şöh rat ga za na ryn. 18  Men fa ra o nyň, onuň 
sö weş ara ba la ry nyň we sö weş ara ba ly 
es ger le ri niň üs tün den şöh rat ga za na-
nym da, mü sür li ler Me niň Reb di gi mi 
bi ler ler» diý di.

19 Şun dan soň, Ys ra ýyl go şu ny nyň 
öňün den ýö re ýän Hu da ýyň pe riş de si 
ola ryň yzy na geç di. Ola ryň öňün den 
süý şüp bar ýan bu lut sü tü ni hem ola ryň 
ar ka ta ra py na ge çip, 20  Mü sür go şu ny 
bi len Ys ra ýyl go şu ny nyň ara sy na ge lip 
dur dy. Bu lut gi je ys ra ýyl lar ta ra py ny 
ýag ty, mü sür li ler ta ra py ny bol sa ga raň ky 
et di. Şeý dip, bü tin gi je bu lar bi ri-bi ri niň 
go la ýy na ba ryp bil me di ler.

21 Soň ra Mu sa elin dä ki ha sa sy ny deň ze 
ýe tir di. Reb bol sa şol bü tin gi je güýç-
li gün do gar ýe li bi len deň ziň su wu ny 
kow dy. De ňiz gu ry ýe re öw rü lip, suw 
ikä bö lün di. 22  Ys ra ýyl lar hem deň ziň 
or ta syn da ky şol gu ry ýer bi len geç di ler, 
suw sag ta rap dan we çep ta rap dan ola ra 
di war bo lup dur dy. 23 Mü sür li ler ola ry 
yzar lap gel ýär di ler, fa ra o nyň äh li at la ry, 
onuň sö weş ara ba la ry we sö weş ara ba ly 
es ger le ri ola ryň yz yn dan ko wup, deň-
ziň or ta sy na gir di ler. 24  Daň at maz dan 
öň Reb ot we bu lut sü tü ni niň için den 
aşak, Mü sür go şu ny na ta rap se ret di we 
ola ry al jy raň ňy ýag da ýa sal dy. 25  Reb 
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ola ryň sö weş ara ba la ry nyň ti gir le ri ni 
bat ga ba tyr dy, şo nuň üçin hem, ola ra 
ara ba la ry ny sür mek ga ty kyn düş di. 
Şon da mü sür li ler: «Ýö rüň, ys ra ýyl la r dan 
ga ça lyň, çün ki Mü sü riň gar şy sy na olar 
üçin Reb sö weş ýär» diý di ler.

26  Soň ra Reb Mu sa: «Eli ňi deň ze ta-
rap uzat, goý, suw mü sür li le riň, ola ryň 
sö weş ara ba la ry nyň we sö weş ara ba-
ly es ger le ri niň üs tün den ba syp, yzy na 
öw rül sin» diý di. 27 Şeý dip, Mu sa eli ni 
deň ze ta rap uzat dy we lin, daň dan deň ziň 
su wy öň ki aky my na öw rül di. Mü sür li-
ler on dan ga çyp çyk ma ga dyr jaş dy lar, 
em ma Reb mü sür li le ri deň ziň or ta sy na 
el tip taş la dy. 28  Suw yzy na do lup, ys ra-
ýyl la ryň yz yn dan deň ze gi ren sö weş 
ara ba la ryň, sö weş ara ba ly es ger le riň, 
fa ra o nyň tu tuş go şu ny nyň üs tü ni ba syp 
ört di. Ola ryň ýe ke je si hem di ri gal ma dy. 
29 Em ma ys ra ýyl lar de ňiz den gu ry ýer 
bi len geç di ler, suw ola ra sag we çep 
ta rap dan di war bo lup dur dy.

30 Şeý le lik de, Reb şol gün ys ra ýyl la ry 
mü sür li le riň elin den ha las et di. Ys ra-
ýyl lar deň ziň ke na ryn da ölüp ýa tan 
mü sür li le ri gör dü ler. 31 Reb biň mü sür-
li le re gar şy gör ke zen be ýik gud ra ty ny 
gö rüp, ys ra ýyl lar Reb den gork du lar. Olar 
Reb be we onuň gu ly Mu sa iman et di ler.

15‑nji bap

Musanyň aýdymy
1 Soň ra Mu sa bi len ys ra ýyl lar Reb be 

ba gyş lap, şu nag ma ny aýt dy lar:
«Men Rebbe nagma aýdaryn.

Ol şöhratly ýeňiş gazandy.
Aty çapyksuwary bilen deňze 

gapgardy.

 2 Reb meniň güýjüm hem 
aýdymym.

Ol meniň Halasgärim boldy.
Ol meniň Hudaýym, Ony 

alkyşlaryn.
Ol atamyň Hudaýy, Ony 

beýgelderin.

 3 Reb esgerdir.
Onuň ady Rebdir.

 4 Faraonyň söweş arabalaryny
ähli goşuny bilen deňze zyňdy.

Saýlama urşujylary-da
Gyzyl deňizde gark boldy.

 5 Olary tolkunlar gaplap,
daş kimin çuň düýbe çökdüler.

 6 Ýa Reb, Seniň sag goluň
güýç-gudratda şöhratlydyr.

Ýa Reb, Seniň sag goluň
duşmany mynjyradýar.

 7 Özüňe garşy çykanlary
beýik ýeňşiň bilen çökerýäň.

Alawly gazabyňy inderip,
olary saman dek ýakýaň.

 8 Haýbatly demiňden,
suw dik ýokary galdy.

Tolkunlar diwar ýaly bolup,
çuň deňziň düýbi daş dek 

gatady.

 9 Duşman diýdi:
„Kowalaryn, yzlaryndan ýeterin.

Oljasyny bölüp, teşneligimi 
gandyraryn.

Gylyjymy ýalaňaçlap, olary ýok 
ederin“.

 10 Üfän ötgür demiňden,
deňiz olary gaplady.

Olar gurşun kimin
äpet suwa çökdüler.
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a 15:23 Ma ra – bu söz ajy diý me gi aň lad ýar.

 11 Eý, Rebbim, hudaýlaryň arasynda 
heý-de Seň ýalysy barmydyr?

Kim mukaddeslikde Seniň ýaly 
beýik!

Geň gudratlaryňdan gorkup, 
halk Seni şöhratlar.

 12 Sag goluňy uzadanyňda,
olary ýer ýuwutdy.

 13 Sadyk söýgiň bilen
azat eden halkyňa baş bolduň.

Beýik güýjüň bilen olara
Mukaddes mekanyňa ýol 

görkezdiň.
 14 Milletler eşidende sandyraşýarlar.

Piliştlileriň ýüregi ýarylara 
gelýär.

 15 Edomyň beglerini gorky basýar.
Mowabyň serdarlaryny ysytma 

tutýar.
Kenganyň ilaty dowla düşýär.

 16 Seniň goluň gudratyndan,
olaryň üstüne howp we gorky 

inýär.
Öz azat eden halkyň geçip bolýança,

olar daş kimin doňýarlar.

 17 Sen halkyňy getirip,
Öz dagyňda oturdarsyň.

Ýa Reb, bu ýeri Öz öýüň üçin 
saýlarsyň.

Ýa Reb, mukaddes öýi Özüň 
bina edersiň.

 18 Reb hemişelik we baky höküm 
sürer».

19 Fa ra o nyň at la ry, sö weş ara ba la ry 
we sö weş ara ba ly es ger le ri bi len deň ze 

gi ren de, Reb deň ziň su wu ny yzy na gaý-
ta ryp, ola ryň üs tün den in der di. Em ma 
ys ra ýyl lar deň ziň or ta syn dan gu ry ýer 
bi len geç di ler. 20 Soň ra Ha ru nyň aýal do-
ga ny Mer ýem py gam ber eli ne dep re gi ni 
al dy. Hem me aýal lar hem dep rek le ri ni 
ça lyp, tans edip, onuň yzy na düş dü ler.
 21 Merýem olara şu aýdymy aýtdy:

«Rebbe nagma aýdyň.
Ol şöhratly ýeňiş gazandy.

Aty çapyksuwary bilen deňze 
gapgardy».

Ajy suw
22  Şun dan soň Mu sa ys ra ýyl la ra baş 

bo lup, ola ry Gy zyl de ňiz den alyp, Şur 
çö lü ne gaýt dy. Çöl de olar üç gün ýö-
re di ler, em ma suw tap ma dy lar. 23 Ma ra 
ge len le rin de, olar Ma ra nyň su wun dan 
içip bil me di ler. Se bä bi ol ajy dy. Şol 
se bäp li ony Ma ra a di ýip at lan dyr dy lar. 
24 Adam lar Mu sa: «Biz in di nä me içe li?» 
diý şip hü ňür deş di ler. 25  Mu sa Reb be 
per ýat et di. Reb oňa agaç bö le gi ni gör-
kez di. Ol ony su wa taş la dy we lin, suw 
süý ji su wa öw rül di. Şol ýer de Reb olar 
üçin parz lar we hö küm ler be rip, ola ry 
sy na dy. 26  Reb şeý le diý di: «Eger-de 
siz Hu da ýy ňyz Reb biň sö zü ne dyk gat 
bi len gu lak go ýup, Onuň na za ryn da 
dog ry ha sap ed ýän iş le ri ni et se ňiz, Onuň 
buý ruk la ry na bo ýun bo lup, buý ran äh-
li parz la ry ny ýe ri ne ýe tir se ňiz, on da 
Men mü sür li le riň ba şyn dan in de ren 
apat la ry myň hiç bi ri ni si ziň ba şy ňy za 
sal ma ryn. Çün ki Men si ze şypa ber ýän 
Reb di rin».

27 Soň ra olar Eý li me gel di ler. Ol ýer-
de on iki sa ny suw ly çeş me we ýet miş 
sa ny pal ma agajy bar dy. Olar su wuň 
ba şyn da düş le di ler.
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a 16:16 Omer – bu ýew reý le riň agyr lyk öl çe gi dir. Bir omer takm. 2 kg deň dir.

16‑njy bap

Manna we bedeneler
1 Äh li ys ra ýyl hal ky Eý lim den çy kyp 

gaýt dy. Mü sür den çy kan la ryn dan soň, 
olar ikin ji aýyň on bä şi gü ni Eý lim bi-
len Si na ýyň ara ly gyn da ýer leş ýän Sin 
çö lü ne gel di ler. 2  Çöl de äh li ys ra ýyl hal-
ky Mu sa we Ha ru na igen mä ge baş la dy. 
3 Olar şeý le diý di ler: «Biz Reb biň elin den 
Mü sür de ölen bol sak go wy bo lar dy. Biz 
ol ýer de et li ga zan lar ata ryp, doý ýan-
çak na har iýer dik. Siz bol sa bu tu tuş 
je ma ga ty aç lyk dan öl dür mek üçin çö le 
ge ti rip si ňiz».

4  Reb Mu sa: «Ine, Men si ze gök den 
çö rek ýag dyr jak. Adam lar her gün gün-
de lik pa ýy ny ýyg na ma ga çy kar lar. Men 
ola ry şeý le sy nap, Me niň ka nu nym bo-
ýun ça ýö re je gi ni ýa ýö re me je gi ni bi le rin. 
5 Al tyn jy gün olar gün de lik ýyg na ýan 
pa ýy bi len de ňeş di ren de iki es se köp 
ýyg nap, iki gün lü gi ni taý ýar lap goý-
sun lar» diý di. 6  Şeý le lik de, Mu sa bi len 
Ha run äh li ys ra ýyl la ra ýüz le nip: «Ag-
şam siz özü ňi zi Mü sür den alyp çy ka nyň 
Reb di gi ni bi ler si ňiz. 7 Ir den bol sa siz 
Reb biň şöh ra ty ny gö rer si ňiz, se bä bi Reb 
si ziň Özü ne gar şy ed ýän zeý renç le ri ňi zi 
eşit di. Biz den na lar ýa ly, biz kim bo lup-
dy rys?» diý di ler. 8  Mu sa ýe ne-de: «Reb 
si ze ag şa my na iý mä ge et, er ti ri ne bol sa 
doý ýan ça ňyz çö rek be rer. Se bä bi Reb 
si ziň Oňa gar şy ed ýän şi ka ýat la ry ňy zy 
eşit di. Biz kim? Si ziň igenç le ri ňiz bi ze 
däl-de, Reb be gar şy dyr» diý di.

9 Mu sa Ha ru na: «Bü tin ys ra ýyl hal-
ky na aýt: „In di olar Reb biň hu zu ry na 
gel sin ler, çün ki Reb ola ryň na la sy ny 
eşit di“» diý di. 10  Ha run tu tuş ys ra ýyl 

hal ky na ýüz le nip gep län ba dy na, olar 
çöl de bu lu dyň için de peý da bo lan Reb biň 
şöh ra ty ny gör dü ler. 11 Reb Mu sa şeý le 
diý di: 12  «Men ys ra ýyl la ryň na ly şy ny 
eşit dim. Ola ra aýt: ag şa my na et iýer si-
ňiz, er ti ri ne bol sa çö rek den do ýar sy ňyz. 
Şon da siz Hu da ýy ňyz Reb biň Men di gi mi 
bi ler si ňiz».

13 Ag şam be de ne ler uçup ge lip, dü şel-
gä ni bü re di ler. Ir er tir bol sa, dü şel gä niň 
tö we re gi ne çyg düş di. 14  Çyg sow lan da, 
çö lüň ýü zün de gy ra wa meň zeş maý da 
in çe pat rak ýa ly zat gal dy. 15  Ys ra ýyl lar 
mu ny gö ren de, bi ri-bir le rin den: «Bu 
nä me?» diý şip so ra dy lar. Çün ki olar 
mu nuň nä me di gi ni bil me ýär di ler. Mu sa 
ola ra: «Bu si ze Reb biň iý mä ge be ren 
çö re gi. 16  Reb biň buý ru gy şu dur: her 
bi ri ňiz on dan öz iýip bil je gi ňi zi ýyg naň. 
Dü şel gä ňiz dä ki adam sa ny na gö rä, her 
jan ba şy na bir omer a ýy gyp alar sy ňyz» 
diý di. 17 Ys ra ýyl lar şeý le hem et di ler. 
Ola ryň kä bi ri köp räk, kä bi ri az rak ýyg-
na dy. 18  Em ma bir omer öl çe gi bi len 
öl çän le rin de, köp ýyg na nyň ky dan art-
ma dy, az ýyg na nyň ky-da kem çyk ma dy. 
Her kim öz iýip bil je gi ni ýyg nan eken. 
19 Mu sa ola ra: «Ýe ke je adam hem on dan 
er ti re hiç zat gal dyr ma ly däl dir» diý di. 
20  Em ma olar Mu sa gu lak as ma dy lar. 
Ýyg nan la ryn dan bi raz ra gy er ti re gal dy. 
Ol bol sa gurt lap por sap dyr. Mu sa nyň 
ola ra ga ty ga ha ry gel di. 21 Her gün er-
ti ri ne her kim bu be ril ýän çö rek den öz 
iýip bil je gi ni ýyg na dy. Gün gy zyp, ys sy 
dü şen de, ol ere di.

22  Al tyn jy gü ni olar adam ba şy na iki 
es se den, ýag ny iki omer möç be rin de 
ýyg na dy lar. Hal kyň äh li ýol baş çy la ry 
ge lip, mu ny Mu sa aý dan la ryn da, 23 Mu
sa şeý le diý di: «Reb biň buý ru gy şu dur: 
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a 16:31 Ýew reý çe man na we bu nä me? di ýen söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir. Se ret: Msr 16:15.
b 17:6 Ho rep – bu Si naý da gy nyň beý le ki ady.
ç 17:7 Ma sa – bu söz sy nag diý me gi aň lad ýar.
d 17:7 Me ri ba – bu söz da wa diý me gi aň lad ýar.

er tir dynç alyş gü ni, bu Reb be ba gyş 
edi len mu kad des Sa bat gü nü dir. Bi şir jek 
zat la ry ňy zy bi şi rip, gaý nat jak zat la ry-
ňy zy gaý na dyň. Ar tan zat la ry ňy zyň 
hem me si ni er tir daň da na alyp go ýuň». 
24  Şeý le lik de, olar Mu sa nyň buý ru gy bo-
ýun ça er ti re çen li on dan alyp goý du lar. 
Ol ne por sa dy, ne-de gurt la dy. 25 Mu sa: 
«Mu ny şu gün iýiň, çün ki bu gün Reb 
üçin Sa bat gü nü dir. Bu gün siz ola ry 
meý dan dan tap mar sy ňyz. 26  Al ty gün läp 
siz on dan ýyg nar sy ňyz, em ma ýe din ji 
gün bo lan Sa bat gü ni meý dan da on dan 
hiç zat tap mar sy ňyz» diý di.

27 Ýe din ji gün bir nä çe adam on dan 
ýyg na ma ga çyk dy, em ma hiç zat tap-
ma dy lar. 28  Reb Mu sa: «Siz ha ça na çen li 
Me niň tab şy ryk la ry my we ka nun la ry my 
ýe ri ne ýe tir mek den bo ýun tow la jak sy-
ňyz? 29 Se re diň! Men si ze Sa bat gü nü ni 
ber dim. Şo nuň üçin hem al tyn jy gün 
Men si ze çö re gi iki gün lük edip ber ýä rin. 
Ýe din ji gün her kim öz ýe rin de gal syn, 
hiç kim da şa ry çyk ma syn» diý di. 30 Şeý-
dip, adam lar ýe din ji gün dynç al dy lar.

31 Ys ra ýyl lar ol çö re giň ady na man na a 
di ýip at goý du lar. Ol kin za nyň to hu my-
na meň zeş ak we ki çi bo lup, ta ga my bal 
go şu lyp bi şi ril en çel pek ýa ly dy. 32  Mu
sa: «Reb biň buý ru gy şeý le: „Gel jek ki 
ne sil ler üçin bir omer möç ber de man-
na sak laň, şon da olar Mü sür den alyp 
çy ka nym dan soň ra, çöl de si zi nä hi li 
çö rek bi len ba ka ny my gö rer ler“» diý di. 
33 Mu sa Ha ru na: «Bir gol ça alyp, onuň 
içi ne bir omer man na ny sal. Gel jek ki 
ne sil ler üçin sak lar ýa ly, ony Reb biň 
hu zu ryn da goý» diý di. 34  Reb biň Mu sa 

buý ru şy ýa ly, Ha run ony sak la mak üçin, 
Äht san dy gy nyň öňün de goý dy. 35 Ys ra
ýyl la ryň or na şan ýur dy bo lan Ken gan 
top ra gy na ba ryp ýet ýän çä ler, olar kyrk 
ýyl lap man na iý di ler. 36  (Bir omer bat-
ma nyň on dan bi ri bol ýar.)

17‑nji bap

Gaýadan çykan suw
1 Äh li ys ra ýyl hal ky Sin çö lün den gö-

çüp gaýt dy. Reb biň buý ru gy bo ýun ça olar 
on dan-oňa gö çüp-go nup, ahy ry Re pi dim-
de düş le di ler, em ma ol ýer de adam lar 
üçin iç mä ge suw ýok dy. 2 Olar Mu sa bi len 
da wa la şyp, on dan içer ýa ly suw ta lap et-
di ler. Mu sa ola ra: «Nä me üçin siz me niň 
bi len da wa laş ýar sy ňyz? Nä me üçin siz 
Reb bi sy na ýar sy ňyz?» diý di. 3 Em ma halk 
ga ty suw sap dy. Olar Mu sa ige nip, oňa 
şeý le diý di ler: «Nä me üçin sen bi zi Mü-
sür den alyp gaýt dyň? Bi zi, ça ga la ry my zy 
we mal-ga ra la ry my zy suw suz lyk dan 
öl dür mek üçin ge tir diň mi?» 4 Şeý le lik de, 
Mu sa Reb be da dy-per ýat edip: «Men bu 
hal ky nä me ede ýin? Olar me ni daş lap 
öl dür mä ge taý ýar ahy ryn» diý di. 5 Reb 
Mu sa: «Ys ra ýyl lar dan bir nä çe ýa şu ly ny 
ýa ny ňa alyp, hal kyň öňün den ýö re. Nil 
der ýa sy na uran ha sa ňy hem eli ňe alyp git. 
6  Men Ho rep dä ki b ga ýa da se niň öňüň de 
du ra ryn. Ga ýa ny ur, on dan suw çy kar. 
Şeý dip, adam lar suw içip bi ler ler» diý di. 
Mu sa ys ra ýyl ýa şu lu la ry nyň ara syn da 
şeý le et di. 7 Ys ra ýyl lar: «Reb bi ziň ara-
myz da my ýa-da ýok?» di ýip da wa la şyp, 
Reb bi sy na dy lar. Şol se bäp li Mu sa ol 
ýe ri Ma sa ç we Me ri ba d di ýip at lan dyr dy.
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a 18:3 Ýew reý çe Ger şom we gel mi şek söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 18:4 Eli ge zer – ýew reý çe bu at Hu da ýym me niň Me det kä rim diý me gi aň lad ýar.

Ysraýyl halky amalekleri ýeňýär
8  Soň ra ama lek ler ge lip, Re pi dim de 

ys ra ýyl lar bi len sö weş di. 9 Mu sa Ýe şu-
wa: «Bi ziň üçin adam lar saý la we git-de 
ama lek ler bi len uruş. Er tir men eli me 
Hu da ýyň ha sa sy ny alyp, de pä niň üs tün-
de du ra ryn» diý di. 10 Ýe şu wa Mu sa nyň 
aý dy şy ýa ly, ama lek ler bi len sö weş di. 
Mu sa, Ha run we Hur bol sa de pä niň 
üs tü ne çyk dy lar. 11 Mu sa eli ni gö te rip 
du ran da, ys ra ýyl lar ýeň ýär di, eli ni aşak 
goý be ren de bol sa, ama lek ler ýeň ýär-
di. 12  Mu sa nyň el le ri niň ys gy ny gaç dy. 
Şon da olar ony otur dar ýa ly daş ge ti rip 
go ýup, Mu sa ny onuň üs tün de oturt dy lar. 
Ha run bi len Hur onuň el le ri ni ýo ka ry 
gal dy ryp, her si bir ýan dan tu tup dur dy. 
Olar tä Gün ýaş ýan ça, onuň el le ri ni 
gö te rip dur du lar. 13 Ýe şu wa ama lek le ri 
we ola ryň go şu ny ny gy lyç dan ge çi rip, 
gy ran-jy ran et di.

14  Reb Mu sa: «Bu ýeň şi ýat dan çy-
kar maz la ry ýa ly ki ta ba ýaz we Ýe şu wa 
hem eşit di rip aýt, Men ama lek le riň 
to hum-ti ji ni ýer ýü zün den sü pü rip taş-
la jak dy ryn» diý di. 15  Mu sa gur ban lyk 
sy pa sy ny ýa sa dy we oňa: «Reb me niň 
tu gum dyr!» di ýip at ber di. 16  Ol: «Elim 
Reb biň tu gun da! Reb ama lek le riň gar-
şy sy na ne sil ler bo ýy sö we şer» diý di.

18‑nji bap

Ýitro Musanyň ýanyna gelýär
1 Hu da ýyň Mu sa üçin we ys ra ýyl lar 

üçin eden äh li iş le ri ba ra da ky we Reb-
biň ola ry Mü sür den nä hi li çy ka ran dy gy 
ba ra da ky ha bar Mu sa nyň ga ýyn ata sy, 
Mid ýan ru ha ny sy Ýit ro ba ryp ýet di. 

2  Ine, Mu sa aýa ly Sy po ra ny we iki og-
lu ny yzy na Mid ýa na goý be ren soň, ola ry 
Mu sa nyň ga ýyn ata sy Ýit ro sak la ýar dy. 
3 Onuň bir og lu nyň ady Ger şom a (Ol 
ony: «Men bir ýat ýurt da gel mi şek bol-
dum» di ýip da kyp dy), 4  beý le ki og lu nyň 
ady Eli ge zer di b (Onuň ady ny bol sa: 
«Ata myň Hu da ýy ma ňa ýar dam ber di, 
Ol me ni fa ra o nyň gyly jyn dan gu tar-
dy» di ýip, şeý le da kyp dy). 5  Mu sa nyň 
ga ýyn ata sy Ýit ro onuň aýa ly we iki 
og ly bi len Mu sa nyň ýa ny na çö le, onuň 
düş län da gy na, Hu da ýyň da gy na gel di. 
6  Kim dir bi ri Mu sa: «Ga ýyn ataň Ýit ro 
aýa ly ňy we iki og lu ňy alyp, se niň ýa-
ny ňa gel ýär» di ýip ha bar ber di. 7 Mu sa 
ga ýyn ata sy ny gar şy al ma ga çyk dy we 
dy zy na çö küp tag zym et di we ony og-
şa dy. Olar bi ri-bi ri bi len sag lyk-a man lyk 
so ra şan la ryn dan soň, ça dy ryň içi ne 
gir di ler. 8  Mu sa Reb biň ys ra ýyl lar üçin 
fa ra ona we mü sür li le re eden äh li iş le ri 
ba ra da, ola ryň ýol da du çar bo lan kyn çy-
lyk la ry, Reb biň ola ry azat edi şi ba ra da 
ga ýyn ata sy na ýe kän-ýe kän gür rüň ber-
di. 9 Ýit ro Reb biň ys ra ýyl la ra eden äh li 
ýag şy iş le ri üçin we ola ry mü sür li le riň 
elin den azat eden li gi üçin ga ty be gen di.

10  Ýit ro: «Si zi mü sür li le riň we fa ra-
o nyň elin den azat eden Reb be al kyş 
bol sun! 11 In di men Reb biň beý le ki äh li 
hu daý lar dan be ýik di gi ni bil ýä rin, se bä bi 
Ol ys ra ýyl la ry te kep bir lik bi len ez ýän 
mü sür li le riň elin den ha las et di» diý di. 
12  Mu sa nyň ga ýyn ata sy Ýit ro Hu da-
ýa ýak ma gur ban ly gy ny we beý le ki 
sa da ka la ry ber di. Ha run äh li ys ra ýyl 
ýa şu lu la ry bi len bir lik de Mu sa nyň ga-
ýyn ata sy bi len Hu da ýyň hu zu ryn da 
na har iý mä ge gel di.
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Ýitro maslahat berýär 
(Kanun taglymaty 1:918)

13  Er te si gün Mu sa adam la ra ka zy-
lyk et mä ge çyk dy. Adam lar er tir den 
ag şa ma çen li Mu sa nyň tö we re gin de 
dur du lar. 14  Mu sa nyň ga ýyn ata sy onuň 
adam lar bi len ed ýän äh li iş le ri ni gö-
ren de: «Adam la ra ed ýän bu işiň nä me 
bol du gy? Nä me üçin şun ça ada my ýe ke 
özüň ka bul ed ýär siň, bü tin halk er tir den 
ag şa ma çen li se niň tö we re giň de dur» 
diý di. 15  Mu sa ga ýyn ata sy na: «Mu nuň 
se bä bi adam lar Hu da ýyň is le gi ni bil mek 
üçin, me niň ýa ny ma gel ýär ler. 16  Ola ryň 
da wa sy bol sa, ma ňa gel ýär ler. Men hem 
iki da wa gä riň ara syn da ky da wa ny çö züp 
ber ýä rin we Hu da ýyň parz la ry ny, Onuň 
ka nun la ry ny ola ra aýan ed ýä rin» diý di. 
17 Mu sa nyň ga ýyn ata sy oňa şeý le diý di: 
«Se niň ed ýän bu işiň go wy däl. 18  Sen 
özü ňi hem, adam la ry hem kö säp, gy nap 
ýör süň. Bu iş se niň üçin ga ty agyr. Se niň 
ýe ke özüň mu ny ýe ri ne ýe ti rip bil mer siň. 
19 In di me niň sö zü me gu lak goý. Men 
sa ňa mas la hat ber jek. Hu daý sa ňa ýar 
bol sun! Sen Hu da ýyň öňün de hal kyň we-
ki li bo lup, ola ryň ýag daý la ry ny Hu da ýa 
ýe tir. 20 Sen ola ra Hu da ýyň parz la ry ny 
we tag ly mat la ry ny öw ret. Ola ra haý sy 
ýol dan ýö re me li di gi ni we nä me iş et-
me li di gi ni gör kez. 21 Mun dan baş ga-da, 
äh li adam la ryň için den ba şar jaň la ry ny, 
ýag ny Hu daý dan gork ýan, dog ru çyl we 
pa ra ny ýig ren ýän adam la ry saý la. Ola ry 
müň ada myň, ýüz ada myň, el li ada myň 
we on ada myň üs tün den baş tu tan goý. 
22  Goý, he mi şe olar adam la ra ka zy lyk 
et sin ler. Uly da wa la ry sa ňa aýt syn lar, 
em ma ki çi da wa la ry öz le ri çöz sün ler. 
Şon da se niň üçin aň sad rak bo lup, agyr 
ýü küň ýeň lär. 23 Hu da ýyň buý ru şy ýa ly, 
şeý le et seň, on da sen bu işiň höt de sin den 

ge ler siň. Bu adam la ryň äh li si hem öý-
le ri ne ka na gat la nyp gaý dar lar».

24  Şeý le lik de, Mu sa ga ýyn ata sy nyň 
sö zü ne gu lak goý dy. Onuň aý dan äh li 
zat la ry ny ýe ri ne ýe tir di. 25  Mu sa äh li 
ys ra ýyl la ryň için den ba şar jaň adam la ry 
saý lap, ola ry hal ka müň ba şy, ýüz ba şy, 
el li ba şy we on ba şy edip bel le di. 26  Olar 
hal ka hem me wagt ka zy lyk et di ler. Olar 
çöz me si kyn da wa la ry Mu sa ge tir di ler, 
em ma ki çi da wa la ry öz le ri çöz dü ler. 
27 Soň ra Mu sa ga ýyn ata sy ny ug rat dy. 
Ýit ro yzy na, öz ýur du na gaýt dy.

19‑njy bap

Ysraýyllar Sinaýa gelýärler
1‑2 Ys ra ýyl lar Mü sür den çy kan la ryn dan 

soň, edil üçün ji aýyň bi rin ji gü ni Si naý 
çö lü ne gel di ler. Olar Re pi dim den gö çüp, 
Si naý çö lün de düş läp, da gyň ete gin de 
ýer leş di ler. 3 Mu sa Hu daý bi len du şuş-
mak üçin da ga çyk dy. Da gyň de pe sin den 
Reb ony ça gy ryp, şeý le diý di: «Ys ra-
ýyl la ra, ýag ny Ýa ku byň nes li ne şu ny 
aýt: 4  „Mü sür li le re nä me eden di gi mi 
siz gör dü ňiz, bür gü diň öz ça ga sy ny 
ga na tyn da gö te rip gel şi ýa ly, Men hem 
si zi ýa ny ma şeý dip alyp gel dim. 5 Şo nuň 
üçin hem in di siz Me niň sö zü me bo ýun 
bo lup, Me niň äh ti mi sak la sa ňyz, äh li 
halk la ryň ara syn da siz Me niň Öz saý lan 
hal kym bo lar sy ňyz, çün ki tu tuş ze min 
Me niň ki dir. 6  Siz Me niň üçin ru ha ny lar 
bo lup hyz mat ed ýän, Ma ňa ba gyş edi len 
mu kad des mil let bo lar sy ňyz“. Ine, se niň 
ys ra ýyl la ra aýt ma ly söz le riň şu dur».

7 Şeý le lik de, Mu sa ge lip, ys ra ýyl la ryň 
ýa şu lu la ry ny ça gyr dy we Reb biň buý ran 
söz le ri niň hem me si ni ola ra aýan et di. 
8  Äh li adam lar bir lik de: «Biz Reb biň 
aý dan la ry nyň ba ry sy ny ýe ri ne ýe ti re ris» 
di ýip jo gap ber di ler. Mu sa hem hal kyň 
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jo ga by ny Reb be ýe tir di. 9 Reb Mu sa: «Ine, 
se niň bi len gep le şe nim de, adam lar eşi-
der ýa ly we olar sa ňa he mi şe lik yna nar 
ýa ly, Men se niň ýa ny ňa go ýy bu lut da 
ge le rin» diý di.

Mu sa hal kyň söz le ri ni Reb be aý dan da, 
10  Reb Mu sa şeý le diý di: «Adam la ryň 
ýa ny na bar, şu gün we er tir in le ri ni 
tä miz le me gi bu ýur, goý, olar ge ýim-
le ri ni-de ýuw sun lar. 11 Bi ri gün taý ýar 
bol sun lar. Se bä bi bi ri gün Men äh li 
adam la ryň gö zü niň al nyn da aşak Si-
naý da gy na in jek. 12  Sen adam lar üçin 
da gyň tö we re gi ne ara çäk bel le we ola ra 
aýt, olar da ga çyk ma syn lar ýa-da onuň 
ara çä gi ne aýak bas ma syn lar. Kim de-kim 
da gy el le se, ol öler. 13 Oňa el deg ril mez-
den daş la nyp öler ýa-da ok ýaý bi len 
aty lar. Is le haý wan bol sun, is le yn san 
bol sun, ol di ri gal maz. Şah dan edi len 
sur na ýyň owa zy bat ly çal nan dan soň, 
olar da ga çy kyp bi ler ler». 14 Şeý dip, Mu sa 
dag dan aşak, adam la ryň ýa ny na düş di 
we ola ra in le ri ni tä miz le me gi bu ýur dy. 
Olar ge ýim le ri ni hem ýuw du lar. 15 Mu sa 
hal ka: «Bi ri gün taý ýar bo luň, aýa ly ňy za 
ýa naş maň» diý di.

16  Bi ri gün ir den gök gür läp, ýyl dy rym 
çak dy. Ga lyň bu lut da gyň üs tü ne gel di 
we şeý le bir bat ly ses li sur naý ça lyn dy. 
Dü şel ge dä ki äh li adam lar gor kup tit-
reş di ler. 17 Mu sa adam la ry Hu daý bi len 
du şur mak üçin, dü şel ge den çy ka ryp 
ge tir di. Olar da gyň ete gin de dur du lar. 
18  Reb aşak ot için de dü şe ni üçin, Si naý 
da gy ny tüs se gap la dy. Tüs se ojak dan 
çyk ýan ýa ly dy we tu tuş dag güýç li sars-
ýar dy. 19 Sur na ýyň owa zy git di gi sa ýy 
güýç len ýär di. Mu sa gep le di, Hu daý oňa 
gök gür rül di li ses bi len jo gap ber di. 
20 Reb Si naý da gy nyň de pe si ne inen de, 
Ol Mu sa ny da gyň de pe si ne ça gyr dy. 
Mu sa ýo ka ry çyk dy. 21 Reb Mu sa: «Aşak 

düş-de, adam la ra duý dur. Olar Me ni 
gör mek üçin ser he di boz ma syn lar, ýog-
sam, ola ryň kö pü si he läk bo lar. 22  Hat da 
Me niň ýa ky ny ma gel jek ru ha ny lar hem 
in le ri ni tä miz le sin ler, ýog sam Men ola-
ryň-da je za sy ny be re rin» diý di. 23 Mu sa 
Reb be: «Adam lar Si naý da gy na çy kyp 
bil mez ler, çün ki bi ze da gyň da şy na ara-
çäk bel läp, ony mu kad des le me gi Se niň 
Özüň tab şyr dyň ahy ry» diý di. 24 Reb oňa: 
«Aşak düş-de, Ha ru ny özüň bi len alyp 
gel, ýö ne ru ha ny lar we adam lar Me niň 
ýa ny ma çyk jak bo lup, ser he di boz ma-
syn lar, ýog sam, Men ol adam la ry he läk 
ede rin» diý di. 25 Şeý le lik de, Mu sa aşak 
dü şüp, adam la ra äh li za dy gür rüň ber di.

20‑nji bap

On tabşyryk 
(Kanun taglymaty 5:121)

1 On soň Hu daý äh li şu söz le ri diý-
di: 2  «Se niň gul bo lup ýa şan ýur duň 
Mü sür den alyp çy kan Hu da ýyň Reb 
Men di rin. 3  Se niň Men den baş ga hu-
daý la ryň bol ma syn.

4  Özüň üçin ýo kar da gök de, aşak da 
ýer de ýa-da ýer as ty suw lar da ýa şa ýan 
zat la ryň hiç bi ri ne meň zeş şe kil de but 
ýa sa ma. 5  Sen ola ra tag zym et me ýa-da 
ola ra gul luk et me, çün ki Men Hu da-
ýyň Reb ga ban jaň Hu daý dy ryn. Me ni 
ýig ren ýän ata la ryň et mi şi niň je za sy ny 
ola ryň ça ga la ry nyň üçün ji we dör dün ji 
ar ka sy na çek di re rin. 6  Em ma kim Me ni 
sö ýüp, buý ruk la ry my ýe ri ne ýe tir se, 
onuň müň ler çe nes li ne sa dyk söý gi mi 
gör ke ze rin.

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

8  Mu kad des Sa bat gü nü niň ka nun-
la ry ny ýe ri ne ýe tir. 9 Al ty gün de äh li 
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iş le ri ňi eder siň. 10  Em ma ýe din ji gün 
Hu da ýyň Reb be ba gyş la nan dynç gü-
nü dir. Bu gün se niň özüň, ogul-gy zyň, 
gul-gyr na gyň, mal-ga raň, ga la ňyz da 
ýa şa ýan gel mi şek hi ji si bir iş hem et-
me sin. 11 Çün ki Reb ýe ri, gö gi, deň zi 
we olar da ky äh li jan ly-jan dar la ry al ty 
gün de ýa rat dy, ýe din ji gün bol sa dynç 
al dy. Şo nuň üçin hem Reb Sa bat gü nü ni 
aý ra tyn gün hök mün de ýal ka dy.

12  Ata-ene ňe hor mat goý, şon da Hu da-
ýyň Reb biň özü ňe be ren ýe rin de öm rüň 
uzak bo lar.

13 Adam öl dür me.
14  Zy na et me.
15  Ogur lyk et me.
16  Bi ri niň gar şy sy na ýa lan şa ýat lyk 

et me.
17 Baş ga ada myň öýü ne, aýa ly na, gul-

-gyr na gy na ýa-da ökü zi ne, eşe gi ne oňa 
de giş li zat la ryň hiç bi ri ne göz dik me». 
18  Äh li ys ra ýyl lar gök gür rül di si ni, ýyl-
dy rym ça ky şy ny we sur na ýyň se si ni 
eşi dip, da gyň bol sa, tüs se le ýän di gi ni 
gö rüp, gor ku dan ýa ňa tit reş di ler we 
uzak da dur du lar. 19 Olar Mu sa: «Bi ze sen 
gep le, biz eşi de ris, ýö ne, goý, Hu daý bi ze 
gep le me sin, ýog sam, biz öle ris» diý di ler. 
20  Mu sa adam la ra: «Gork maň, çün ki 
Hu daý si zi sy na mak üçin we On dan 
gor kup, gü nä et mez li gi ňiz üçin gel di» 
diý di. 21 Mu sa Hu da ýyň bol ýan tüm ga-
raň ky ly gy na ýa kyn la şan da, adam lar 
uzak da dur du lar.

Gurbanlyk sypasy
22  Reb Mu sa diý di: «Şu ny ys ra ýyl la ra 

ýe tir: „Me niň si ziň bi len Gök den gep le-
şe ni mi özü ňiz gör dü ňiz. 23 Özü ňiz üçin 
Men den baş ga al tyn-kü müş den hu daý lar 
ýa sa maň. 24  Me niň üçin top rak dan gur-
ban lyk sy pa sy ny ýa saň we onuň üs tün de 
go ýun la ry ňy zy, öküz le ri ňi zi baş bi tin 

ýak ma gur ban ly gy we sa la mat lyk gur-
ban ly gy edip hö dür läň. Adym tu tu lyp 
ýat la ny lan her bir ýe re ge lip, Men si ze 
ak pa ta be re rin. 25  Eger siz Ma ňa gur-
ban lyk sy pa sy ny daş dan ýa sa sa ňyz, ony 
ýo nu lan daş lar dan ýa sa maň, çün ki gu ral 
ulan sa ňyz, siz ony ha ra ma çy ka rar sy ňyz. 
26 Me niň gur ban lyk sy pa ma bas gan çak lar 
bi len çyk maň, se bä bi ýa la ňaç ýe ri ňi ziň 
gö rün me gi müm kin“».

21‑nji bap

Ýewreý gullary hakynda 
(Kanun taglymaty 15:1218)

1 «Şu hö küm le ri ys ra ýyl la ra ýe tir: 
2  Siz ýew reý gu lu ny sa tyn al sa ňyz, ol 
si ze al ty ýyl lap hyz mat eder, ýe din ji 
ýyl bol sa ol hiç hi li ber gi siz azat adam 
bo lar. 3 Eger ol sal lah bo lup gel se, sal-
lah ly gy na hem gi der. Eger öý le nen gul 
gel se, onuň aýa ly-da özi bi len gi der. 
4  Eger ho ja ýy ny gu lu na aýal alyp ber-
se we on dan ogul-gyz do gul sa, onuň 
aýa ly, ça ga la ry ho ja ýy na de giş li bo lup 
ga lar-da, gu luň ýe ke özi gi der. 5‑6  Em-
ma gul: „Men ho ja ýy ny my, aýa ly my 
we ça ga la ry my söý ýä rin. Men azat ly-
ga çyk jak däl“ di ýip jar et se, ho ja ýyn 
ony Hu da ýyň hu zu ry na ge tir sin. Ony 
ga py nyň ýa ny na ýa-da bo sa ga ge ti rip, 
te men bi len gu la gy ny deş sin. Soň ol gul 
ho ja ýy ny na ömür bo ýy hyz mat eder».

7 «Bir adam öz gy zy ny gyr nak edip 
sat sa, ol gyr nak azat ly ga gu luň çy ky şy 
ýa ly çy kyp bil mez. 8  Eger gyr nak özü ni 
saý lan ho ja ýy ny nyň göw nün den tur-
ma sa, gyr na gyň maş ga la sy ony yzy na 
sa tyn alyp bi ler. Ho ja ýy nyň ony ke se ki 
ada ma sat ma ga ha ky ýok dur, se bä bi ol 
gyr na gy na ada lat syz ga rap dyr. 9 Eger 
ho ja ýyn ol gyr na gy og lu na ge lin lik saý-
la sa, ol ony öz gy zy ýa ly gör me li dir. 
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a 21:32 Alt myş bäş mys gal – ýew reý çe otuz şe kel. Bu takm. 330 gr deň dir.

10 Eger ho ja ýyn özü ne baş ga aýal edin se, 
ol bi rin ji aýa ly ny he mi şe ki iý mi tin den, 
ge ýim-ge ji min den ýa-da är-aýal lyk hu-
ku gyn dan mah rum et me li däl dir. 11 Eger 
ho ja ýyn oňa şu üç za dy et me se, ol aýal 
hiç zat tö le mez den, azat ly ga çy kyp bi ler».

Zorluk hakda
12  «Kim adam urup öl dür se, ol ölü me 

hö küm edil sin. 13 Em ma ol ony bil kast la-
ýyn öl dür män, eý sem, bu Hu daý ta ra pyn 
bol sa, on da ol adam Me niň bel le jek 
ýe ri me ga çyp gu tu lyp bi ler. 14  Em ma 
bir adam baş ga bi ri ne hi le gu rap, ony 
bil kast la ýyn öl dür se, ol hat da Me niň 
gur ban lyk sy pa ma ga çan hem bol sa 
ony öl dü riň.

15 Kim ata sy na-ene si ne el gal dyr sa, ol 
ölü me hö küm edil sin.

16  Kim adam ogur lap sat sa ýa-da ogur-
la nan adam onuň öýün den ta pyl sa, ol 
ölü me hö küm edil sin.

17 Ata sy na ýa-da ene si ne gar gan adam 
ölü me hö küm edil sin.

18‑19 Iki adam da wa la şyp, bi ri beý le ki si-
ni daş bi len ýa-da ýum ruk bi len ur sa, ol 
hem öl män ga lyp, dü şek de ýat sa, soň ra 
ol ýe ne-de aýak üs tü ne ga lyp, pi şe giň 
kö me gi bi len içe ri-da şa ry gi rip-çy kyp 
bil se, ony uran adam je za syz gal syn. 
Ýö ne ol onuň ýi ti ren wag ty üçin tö le sin 
we go wy gu tul ýan ça oňa se ret sin.

20 Kim gu lu ny ýa-da gyr na gy ny ta ýak 
bi len ur sa, ur lan hem onuň elin den öl se, 
uran je za lan dy ryl ma ly dyr. 21 Em ma ol 
gul ýa-da gyr nak bir ki gün öl män ýa-
şa sa, ho ja ýy na je za ber me li däl. Çün ki 
ol gul onuň hu su sy em lä gi dir.

22  Adam lar uruş ýan ma ha ly, göw re li 
aýa la ze per ýe tip, ça ga sy düş se, ýö ne 
baş ga hiç hi li zy ýan et me se, oňa azar 

ýe ti ren adam ol aýa lyň äri niň ta lap eden 
zat la ry ny ka zy la ryň tas syk lan möç be-
rin de je ri me tö le me li. 23 Eger oňa baş ga 
bir ömür howp ly zy ýan ýe ten bol sa, 
on da jan ýe ri ne jan al mak bi len; 24  göz 
or nu na göz, diş or nu na diş, aýak or nu na 
aýak al mak bi len; 25 ýa nyk ýe ri ne ýa nyk, 
ýa ra ýe ri ne ýa ra, gök ýe ri ne gök sal mak 
bi len je za be ril sin.

26  Ho ja ýyn gu lu ny ýa-da gyr na gy ny 
urup, gö zü ni kör et se, gö zü niň öwe zi ne 
ony azat et sin. 27 Eger-de kim gu lu ny 
ýa-da gyr na gy ny urup, di şi ni döw se, 
döw len di şiň öwe zi ne ony azat et sin».

Mal-garalar hakda
28  «Eger bir öküz bir er kek ada my ýa-da 

aýa ly sü süp öl dür se, on da ol öküz daş la-
nyp öl dü ril sin. Onuň eti hem iýil me sin. 
Ökü ziň eýe si bol sa gü nä kär sa ýyl ma syn. 
29 Eger ökü ziň sü sek di gi öň den mä lim 
bo lup, ony eýe si ne duý dur sa lar, em ma 
ol adam şon da-da ökü zi ne göz-gu lak 
bol ma sa we ol öküz er kek ada my ýa-da 
aýa ly sü süp öl dür se, on da öküz daş la-
nyp öl dü ril sin. Onuň eýe si bol sa ölü me 
hö küm edil sin. 30 Eger ökü ziň eýe sin den 
hun ta lap edil se, ol özün den ta lap edi len 
hu ny do ly tö läp, öz ja ny ny gu ta ryp bi ler. 
31 Eger ga ra mal og la ny ýa-da gy zy sü süp 
öl dür se, oňa gar şy hem şu ňa meň zeş 
ka nun ulan ylsyn. 32  Eger öküz gu ly ýa-

-da gyr na gy sü süp öl dür se, öküz eýe si 
gu luň ho ja ýy ny na alt myş bäş mys gal a 
kü müş je ri me tö le sin. Mal bol sa daş la-
nyp öl dü ril sin.

33 Bir adam çu ku ryň üs tü ni aç sa ýa-da 
çu kur ga zyp üs tü ni ört me se we oňa öküz 
ýa-da eşek gaç sa, 34  çu ku ry ga zan adam 
ýe ti ri len zy ýa ny tö le sin. Ölen ma lyň 
mas ly gy bol sa onuň özü ne gal syn. 35 Bir 
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ada myň ökü zi baş ga bi ri niň ökü zi ni sü-
süp öl dür se, on da olar di ri ökü zi sa typ, 
onuň ba ha sy ny deň bö lüş me li. Ölen ma ly 
hem deň ikä paý la ma ly. 36  Eger ökü ziň 
sü sek di gi ozal dan bel li bo lup, ony eýe-
si ne duý dur sa lar, eýe si şon da-da oňa 
göz-gu lak bol ma sa, ol ökü ziň öwe zi ne 
öküz ber me li dir. Ölen ma lyň mas ly gy 
bol sa onuň özü ne gal ma ly dyr».

22‑nji bap

Öwezine bermek hakda
1 «Bir adam öküz ýa-da go ýun ogur lap, 

ony soý sa ýa-da sat sa, ol bir ökü ze de rek 
bäş öküz, bir goý na de rek dört go ýun 
ber me li. Eger onuň hiç za dy ýok bol sa, 
ogur lan zat la ry üçin ol özü ni gul çu ly ga 
sat ma ly. 2  Eger ogur la nan mal og ry nyň 
em lä gi niň için den di ri ta pyl sa, ol is le 
öküz bol sun, is le eşek ýa-da go ýun bol-
sun, og ry onuň üçin iki es se tö le me li dir.

3‑4  Eger og ry gi je öý ýar ýan pur sa dy 
tu tul sa we ur lup öl dü ril se, ony öl dü ren 
adam gan hor ha sap lan ma ýar. Em ma bu 
gün diz bo lup geç se, on da ony öl dü ren 
adam gan hor ha sap lan ýar.

5  Eger bir ada myň ma ly öz meý da-
nyn da ýa-da üzüm ba gyn da ot lap ýör kä 
aza şyp, baş ga bi ri niň meý da nyn da ky 
zat la ry ny iý se, ol oňa ýe ten ze le liň öwe-
zi ni öz meý da ny nyň we üzüm ba gy nyň 
iň go wy ha sy ly bi len dol dur ma ly.

6  Ýan da ga dü şen ot tu ta şyp, des se le nip 
goý lan ýa-da ösüp otu ran bug daý ýa-da 
ekin meý da ny ýan sa, on da ýan gy ny 
dö re den adam ýe ti ri len zy ýa ny do ly 
tö le me li dir. 7 Eger bir adam pu ly ýa-da 
ha ry dy goň şu sy na sak la ma ga ber se, ol 
hem onuň öýün den ogur lan sa, on da og ry 
tu tu lan ýag da ýyn da, goý, ol og ry iki es se 
tö le sin. 8  Eger og ry ta pyl ma sa, öý eýe si 
öz goň şu sy nyň zat la ry na el uran dy gy ny 

ýa-da ur man dy gy ny mä lim et mek üçin, 
Hu da ýyň hu zu ry na ge ti ril sin.

9 Her bir em läk ba ra da ky je del de, ol 
öküz, eşek, go ýun bol sun ýa-da ge ýim-

-ge jim bol sun, her bir ýi ten mal-ga ra 
ýa-da zat üçin bi ri: „Bu me niň ki“ di ýip 
da wa et se, şeý le ýag daý da iki ta rap hem 
Hu da ýyň öňü ne gel sin. Hu daý ki mi 
gü nä kär ha sap la sa, ol öz goň şu sy na iki 
es se je ri me tö le me li.

10  Eger bi ri goň şu sy na öz eşe gi ni, 
ökü zi ni ýa-da goý nu ny, ýa-da is len dik 
ma ly ny sak la ma ga ama nat ber se, hiç kim 
gör män kä ol mal öl se, ýa ra lan sa ýa-da 
al nyp gi dil se, 11 goň şu sy nyň em lä gi ne 
el ur man dy gy hak da iki si niň ara syn da 
Reb biň adyn dan ant içil sin. Ama nat be-
ren mal eýe si mu ny ka bul et sin we oňa 
je ri me tö le mek ge rek däl. 12  Em ma mal 
ama na dy sak la ma ga alan adam dan ogur-
la nan bol sa, ol adam mal eýe si ne ýe ti ri len 
zy ýa nyň öwe zi ni tö le me li dir. 13 Eger ony 
wag şy haý wan par ça lan bol sa, goý, onuň 
mas ly gy su but na ma hök mün de ge ti ril sin. 
Par ça la nan mal üçin je ri me tö le me li däl.

14  Eger bir adam goň şu sy nyň ma ly ny 
wagt la ýyn so rap alan dan soň ra ýa nyn da 
eýe si ýok wag ty ol mal ýa ra lan sa ýa-da 
öl se, ma ly so rap alan adam onuň ba ha-
sy ny do ly tö le me li dir. 15 Em ma eýe si şol 
wagt ma lyň ýa nyn da bol sa, so rap alan 
ki şi oňa hiç zat tö le me li däl dir. Eger-
de mal ki re ýi ne ber len bol sa, ýe ti ri len 
zy ýa nyň öwe zi ne di ňe ki re ýiň muz dy 
tö len me li dir».

Dürli kanunlar
16  «Eger-de bir adam özü ne adag ly 

bol ma dyk boý gy zyň ba şy ny aý lap, oňa 
ýa naş sa, ga lyň tö läp, oňa öý len sin. 17 Em-
ma ata sy gy zy ny oňa ber mä ge çürt-ke sik 
gar şy bol sa, on da ol adam boý gyz üçin 
be ril ýän ga ly ňyň nyr hy ny tö le me li dir.
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18  Ja dy göý lik bi len meş gul lan ýan her 
bir aýa ly öl dü riň.

19 Kim de-kim haý wan lar bi len ýa naş sa, 
ol ölü me hö küm edil sin.

20 Kim de-kim ýe ke-täk Reb den baş ga 
hu da ýa gur ban lyk ber se, bü tin leý ýok 
edil sin.

21 Gel mi şek le riň hu ku gy ny kem sit mäň, 
ola ra sü tem et mäň. Çün ki özü ňiz hem Mü-
sür de gel mi şek bo lup ýa şap dy ňyz. 22  Hiç 
bir dul ha ty na ýa-da ýe ti me ez ýet ber mäň. 
23 Eger ez ýet ber se ňiz, olar hem ma ňa 
na lyş et se ler, Men hök man ola ryň per ýa-
dy ny eşi de rin. 24 Men ga zap aty na at la nyp, 
si zi gy lyç dan ge çi re rin. Si ziň aýal la ry ňyz 
dul ga lar, ça ga la ry ňyz bol sa ýe tim ga lar.

25 Eger me niň hal kym dan bir ga ryp bi-
çä rä pul karz ber se ňiz, süýt hor lar ki min 
gö te ri mi ne ber mäň. 26  Eger goň şy ňyň 
do nu ny gi re wi ne al saň, Gün bat man ka 
ony yzy na ber. 27 Çün ki bu onuň ýe ke-täk 
ýa pyn ja sy dyr. On suz ol nä me ýa py nyp 
ýat syn? Eger ol Ma ňa na lyş et se, eşi de-
rin, çün ki Men re him li di rin.

28  Hu da ýa sög me. Öz hal ky ňyň ýol-
baş çy sy ny nä let le me.

29 Ha sy ly ňy zyň üzüm şer be din den we 
zeý tun ýa gyn dan ber me li sa da ka la ry ňy zy 
gi jik dir män be riň. Now ba har ogul la ry ňy-
zy Ma ňa ba gyş ediň. 30 Mal la ry ňy zyň-da, 
do war la ry ňy zyň-da il kin ji er kek guz lan-
la ry ny ýe di gün ene si niň ýa nyn da sak lap, 
se kiz len ji gün Me niň hu zu ry ma ge ti riň.

31 Siz Me niň mu kad des hal kym sy ňyz. 
Şo nuň üçin hem ýyr ty jy la ryň meý dan da 
par ça lan mal la ry nyň eti ni iý mäň. Ony 
it le riň öňü ne ok laň».

23‑nji bap

Adalat we wyždan
1 «Ýa lan gep ýaý rat ma. Ýa la na şa ýat lyk 

edip, ýa ra maz ada ma gol ber me. 2  Er bet 

iş ed ýän köp çü li giň yzy na düş me. Bir 
da wa da şa ýat lyk ede niň de, köp çü li giň 
ta ra pyn da du rup, ada lat dan ýüz dön-
der me. 3 Da wa da ga ry byň-da ta ra py ny 
çal ma.

4 Öz duş ma ny ňyň aza şan ökü zi ne ýa-da 
eşe gi ne duş saň, ony eýe si ne ge ti rip ber.

5 Eger se ni ýig ren ýän bi ri niň eşe gi niň 
ýük as tyn da ýa ta ny ny gör seň, ony taş-
lap git me. Oňa bu ýük den azat bol ma ga 
kö mek et.

6  Da wa da ga ry ba ada lat syz lyk et me. 
7 Ýa lan iş den daş da dur. Bi gü nä we 
dog ru çyl ada my öl dür me, çün ki Men 
gü nä li ni ak la ma ýa ryn. 8  Pa ra al maň, 
çün ki pa ra akyl dar la ryň gö zü ni kör 
eder, dog ry nyň işi ni ters eder.

9 Gel mi şe ge zu lum et mäň. Gel mi şe-
giň ýü re gi ni bil ýän si ňiz, çün ki si ziň 
özü ňiz hem Mü sür de gel mi şek bo lup 
ýa şap dy ňyz».

Ýedinji ýyl we ýedinji gün
10  «Al ty ýyl top ra gy ňy za ekin ekip, 

onuň ha sy ly ny ýy gyň. 11 Em ma ýe din ji 
ýyl top ra ga dynç be riň, ony şü dü gär edip 
go ýuň. Şon da on dan hal ky ňy zyň ara syn-
da ky ga ryp lar iý sin, on dan ga lan la ry ny 
bol sa ýyr ty jy haý wan lar iý sin. Üzüm 
we zeý tun bag la ry ňy zy hem şeý le ediň.

12  Al ty gün läp öz iş le ri ňi zi ediň, em ma 
ýe din ji gün dynç alyň. Şon da ökü zi ňi ze 
we eşe gi ňi ze-de ýe ňil lik bo lar. Öýü-
ňiz dä ki gu lu ňyz hem, gel mi şek hem 
ra hat la nar. 13 Me niň si ze aý dan la ry myň 
äh li si ni ýe ri ne ýe ti riň. Baş ga hu daý-
la ry ça gyr maň, goý, ola ryň at la ry-da 
ag zal ma syn».

Üç baýram 
(Kanun taglymaty 16:117)

14  «Ýyl da üç sa par Me niň şa ny ma 
baý ram ediň: 15  Pe tir baý ra my ny bel läň. 
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Me niň buý ru şym ýa ly, Abyp aýy nyň 
bel le nen gün le rin de ýe di gün läp pe-
tir iýiň, çün ki siz Mü sür den şol aý da 
çyk dy ňyz. Me niň öňüm de hiç kim eli 
boş gö rün me sin. 16  Meý dan da çe ken 
zäh me ti ňi ziň il kin ji ha sy lyn dan Gal la 
baý ra my ny bel läň. Meý dan da ky mi we-
le ri ňi zi ýy gyp bo lup, ýy lyň ahy ryn da 
bol sa ha syl toý be riň. 17 Ýyl da üç ge zek 
er kek le ri ňi ziň hem me si Men – Taň-
ry Reb biň hu zu ry na gel sin ler. 18  Ma ňa 
gur ban lyk üçin öl dür ýän ma ly ňy zyň 
ga ny ny ha myr ma ýa ly çö rek bi len ber-
mäň. Me niň baý ra my myň şa ny na gur ban 
eden ma ly ňy zyň ýa gy er ti re gal ma syn. 
19 Ýe ri ňiz de önen il kin ji saý la ma mi we-
le ri Hu da ýy ňyz Reb biň öýü ne ge ti riň.

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

Kengan baradaky wadalar 
we duýduryşlar

20 «Si zi ýol da go rar ýa ly we taý ýar lan 
ýe ri me ge ti rer ýa ly, Men si ziň öňü ňiz den 
pe riş de iber ýä rin. 21 Onuň aý dan la ry na 
dyk gat bi len gu lak go ýuň. Oňa gar şy 
baş gal dyr maň. Ol si ziň beý le et mi şi-
ňi zi ba gyş la maz, çün ki ol Me niň adym 
bi len ge ler.

22  Eger siz oňa bo ýun bo lup, Me niň 
äh li aý dan la ry my ber jaý et se ňiz, on da 
Men si ziň duş man la ry ňy za duş man, 
ýa gy la ry ňy za ýa gy bo la ryn.

23 Me niň pe riş däm si ziň öňü ňiz den gi-
dip, si zi amor la ryň, het le riň, pe riz le riň, 
ken gan la ryň, hi wi le riň we ýa bus la ryň 
ýur du na ge ti rer we Men ola ry gy ryp 
ýok ede rin. 24  Siz ola ryň hu daý la ry na 
tag zym et mäň we ola ra gul luk et mäň. 
Ola ryň di ni adat la ry na uý maň, gaý-
tam, ola ryň but la ry ny dö wüp, dik me 
daş la ry ny kül-pe ýe kun ediň. 25  Siz öz 
Hu da ýy ňyz Reb be gul luk ediň, şeýt-
se ňiz, Men si ziň na ny ňy za, su wu ňy za 

be re ket be re rin. Si ziň ara ňyz dan ke-
sel çi li gi aý ra ryn. 26  Ýur du ňyz da ça ga sy 
dü şen ýa-da önel ge siz ga lan bol maz. 
Öm rü ňi zi-de uzak ede rin. 27 Men Öz 
haý ba ty my si ziň öňü ňiz den ug ra da ryn. 
Si ziň gar şy ňy za çy kan her bir hal ky al-
jy raň ňy ly ga sa lyp, äh li duş man la ry ňy zy 
ýeň se be rip ga çar ýa ly ede rin. 28  Men 
hi wi le re, ken gan la ra we het le re howp 
sa lyp, ola ry si ziň öňü ňiz den ko wup 
çy ka ra ryn. 29 Ýer boş gal maz ýa ly we 
ýyr ty jy haý wan lar gar şy ňy za kö pel mez 
ýa ly, Men duş man la ry ňy zy si ziň öňü ňiz-
den bir ýy lyň do wa myn da kow jak däl. 
30 Siz kö pe lip, ýe ri eýe le ýän çä ňiz, Men 
ola ry si ziň öňü ňiz den ýu waş-ýu waş dan 
ko wup çy ka ra ryn. 31 Gy zyl de ňiz den 
pi lişt li le riň deň zi ne çen li we çöl den 
Ýew frat der ýa sy na çen li ara çäk le ri ňi zi 
bel le jek. Çün ki ola ryň ýa şaý jy la ry ny 
si ziň eli ňi ze ber jek. Siz ola ry ko wup 
çy ka ryň. 32  Siz olar bi len hem, ola ryň 
hu daý la ry bi len hem äht bag laş maň. 
33 Olar si ziň ýur du ňyz da ýa şa ma syn lar, 
ýog sam, olar si zi Ma ňa gar şy go ýup, 
gü nä et mä ge mej bur eder ler. Ola ryň hu-
daý la ry na gul luk et se ňiz, siz gür rüň siz 
du za ga dü şer si ňiz».

24‑nji bap

Reb ysraýyllar bilen äht baglaşýar
1 Soň ra Reb Mu sa: «Sen, Ha run, Na-

dap, Aby hu we Ys ra ýy lyň ýet miş sa ny 
ýa şu lu sy Me niň ýa ny ma ge lip, Ma ňa 
uzak dan sež de ediň. 2  Mu sa, se niň ýe ke 
özüň Me niň go la ýy ma gel, beý le ki ler 
ýa kyn laş ma syn lar, halk hat da da ga-da 
aýak bas ma syn» diý di.

3  Mu sa ge lip, Reb biň äh li söz le ri ni 
we äh li hö küm le ri ni hal ka mä lim et di. 
Tu tuş halk bir a gyz dan oňa: «Biz Reb biň 
aý dan äh li söz le ri ni ýe ri ne ýe ti re ris» 

 Müsürden çykyş 23 ,  24  



 111  

 

a 25:7 Efot – baş ru ha ny nyň ýeň siz üst ki ge ýi mi. Söz lü ge se ret.

di ýip jo gap ber di. 4  Mu sa Reb biň äh-
li söz le ri ni ýaz dy. Ol daň bi len tu rup, 
da gyň ete gin de gur ban lyk sy pa sy ny 
ýa sa dy. Ol Ys ra ýy lyň on iki ti re si ne 
la ýyk lyk da on iki sa ny uly daş dik di. 
5  Soň ra Mu sa Reb be ýak ma gur ban-
lyk la ry we öküz ler so ýup, sa la mat lyk 
gur ban lyk la ry ber mä ge ys ra ýyl la ryň 
ýaş ýi git le ri ni ug rat dy. 6  Mu sa gur ban lyk 
ga ny nyň ýa ry sy ny alyp, le gen le re guý-
dy, ýa ry sy ny bol sa gur ban lyk sy pa sy na 
serp di. 7 Soň ra Mu sa Äht ki ta by ny eli ne 
alyp, ony hal ka eşit di rip okap ber di. 
Olar: «Reb biň aý dan la ry nyň äh li si ni 
ýe ri ne ýe ti re ris we oňa bo ýun bo la rys» 
diý di ler. 8  Mu sa ga ny alyp, hal kyň üs-
tü ne se pe le di we ola ra: «Ine, äh li şu 
söz le riň esa syn da, bu Reb biň si ziň bi len 
eden äht ga ny dyr» diý di. 9 Soň ra Mu sa, 
Ha run, Na dap, Aby hu we ys ra ýy lyň 
ýet miş sa ny ýa şu lu sy da ga çyk dy. 10 Olar 
Ys ra ýy lyň Hu da ýy ny gör dü ler. Onuň 
aýak la ry nyň as tyn da ky meý dan ça edil 
ýa kut da şyn dan edi len ýa ly dy we as man 
ýa ly dup-du ru dy. 11 Hu daý ys ra ýyl la ryň 
baş tu tan la ry na el de gir me di. Olar hem 
Hu da ýy gör dü ler we iýip-iç di ler.

Musa Sinaý dagynda
12  Reb Mu sa: «Me niň ýa ny ma da ga 

çy kyp, ol ýer de ga raş. Hal ka öw ret mek 
üçin, Men sa ňa ýü zü ne ka nun we tab-
şy ryk la rym ýa zy lan iki sa ny ýa sy daş 
bö le gi ni ber jek» diý di. 13  Şeý le lik de, 
Mu sa kö mek çi si Ýe şu wa bi len or nun dan 
tur dy. Mu sa Hu da ýyň da gy na çyk ma-
ga baş la dy. 14  Ol ýa şu lu la ra şeý le diý di: 
«Yzy my za gaý dyp gel ýän çäk, bi ze şu 
ýer de ga ra şyň. Ha run bi len Hur si ziň 
bi len gal ýar. Ki miň nä me işi bol sa, şo-
la ra ýüz tu tup bi ler si ňiz».

15 Soň ra Mu sa da ga çyk dy. Bu lut da gy 
gap la dy. 16  Reb biň şöh ra ty Si naý da gy na 
or naş dy. Bu lut da gy al ty gün läp ört di. 
Ýe din ji gün Reb Mu sa ny bu lu dyň için den 
ça gyr dy. 17 In di Reb biň şöh ra ty nyň gör nü-
şi ys ra ýyl la ryň gö zü ne da gyň de pe sin de 
low lap ýan ýan ot ýa ly bo lup gö rün di. 
18  Mu sa bu lu dyň içi ne gi rip, da ga çyk dy. 
Mu sa dag da kyrk gi je-gün diz bol dy.

25‑nji bap

Mukaddes öý üçin sadakalar
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl la ra 

aýt, Ma ňa sa da ka ber sin ler. Me niň üçin 
her bir ada myň öz göw nün den çy ka ryp 
be ren sa da ka sy ny ka bul ediň. 3 Olar dan 
ka bul edip al ma ly sa da ka la ry ňyz şu lar-
dyr: al tyn, kü müş, bü rünç; 4  gök, ba dam, 
gyr my zy ýüp lük, ne pis zy gyr ma ta, ge çi 
ýü ňi; 5  go çuň eý le nen de ri si, saý la ma 
de ri, aka si ýa aga jy; 6  çy ra üçin zeý tun 
ýa gy, mesh ýa gy üçin we ýa kym ly ys ly 
tü tet gi üçin hoş boý ys ly zat lar; 7 efo da a 
we gur sak ça dak mak üçin ha kyk we 
baş ga gym mat ba ha gaş lar. 8  Men ola ryň 
ara syn da ýa şar ýa ly, Ma ňa mu kad des 
öý gur sun lar. 9 Mu kad des ça dyr we onuň 
äh li es bap la ry Me niň si ze gör kez me 
ber şim ýa ly gu rul syn.

Äht sandygy
10 Aka si ýa aga jyn dan san dyk ýa sa syn-

lar. Onuň uzyn ly gy iki ýa rym tir sek, ini 
we be ýik li gi bir ýa rym tir sek bol sun. 
11 Onuň içi ni-de, da şy ny-da sap al ty na 
gap lap, onuň daş-tö we re gi ne al tyn dan 
jä hek sal syn lar. 12  San dyk üçin dört sa-
ny al tyn hal ka ýa sap, ola ry onuň dört 
aýa gy na: iki si ni bir ta ra py na, beý le ki 
iki si ni beý le ki ta ra py na da kyň.
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a 25:18 Ke rup – pe riş de le riň bir gör nü şi. Söz lü ge se ret.
b 25:39 Bir ýa rym bat man – ýew reý çe bir kik kar. Bu takm. 34 kg deň dir.

13 Aka si ýa aga jyn dan sy ryk lar ýa sap, 
ola ry al ty na gap laň. 14  San dy gy özü ňiz 
bi len gö te rip äki der ýa ly, sy ryk la ry onuň 
gap dal la ryn da ky hal ka lar dan ge çi riň. 
15  Sy ryk lar san dy gyň hal ka la ryn da gal-
syn we on dan aý ryl ma syn. 16  Me niň 
sa ňa ber jek ýaz gy ly Äht na ma my hem 
san dyk da go ýar syň.

17 Soň ra sap al tyn dan ga pak ýa sa syn-
lar. Onuň uzyn ly gy iki ýa rym tir sek, ini 
bol sa bir ýa rym tir sek bol sun. 18  Ga pa gyň 
her iki ýan çe tin de döw me al tyn dan iki 
sa ny ke rup a ýa sat. 19 Ke rup la ryň bi ri ni 
ga pa gyň bir çe tin de, beý le ki si ni beý le ki 
çe tin de ýer leş dir sin ler. Ola ry ga pa gyň 
her ýan çe tin de go ýup, ga pak bi len bir 
bi te wi edip ber kit dir. 20 Ke rup lar ga nat-
la ry ny ga pa gyň de pe sin de ýa ýyp, onuň 
üs tü ne sa ýa sa lyp dur sun. Ola ryň ýüz le ri 
bi ri-bi ri ne ba kyp, gö ni ga pa ga ta rap se-
re dip dur sun lar. 21 Sa ňa ber jek ýaz gy ly 
Äht na ma my san dy gyň için de go ýup, 
ga pa gy hem onuň üs tün den goý. 22  Äht 
san dy gy nyň üs tün dä ki, ga pa gyň ýo kar-
syn da ky iki sa ny ke rubyň ara ly gyn da 
Men se niň bi len du şu şa ryn we ys ra ýyl lar 
üçin äh li buý ruk la ry my sa ňa be re rin.

Hantagta
23  Aka si ýa aga jyn dan han tag ta ýa-

sat. Onuň uzyn ly gy iki tir sek, ini bir 
tir sek we be ýik li gi bir ýa rym tir sek 
bol sun. 24  Ony sap al ty na gap la we daş-
tö we re gi ne al tyn dan jä hek sal syn lar. 
25 Han tag ta nyň gy ra la ry na dört bar mak 
giň lik de gur şaw et dir we gur şa wyň 
daş-tö we re gi ne al tyn dan jä hek sal dyr. 
26 Han tag ta üçin al tyn dan dört sa ny hal ka 
ýa sat. Hal ka la ry onuň dört kün jün dä ki 
dört aýa gy na ber kit sin ler. 27 Han tag ta ny 

gö te rip äki der ýa ly hal ka lar dan ge çen 
sy ryk la ry gur şa wa ýa kyn ýer leş dir sin ler. 
28  Sy ryk la ry aka si ýa aga jyn dan ýa sap, 
ola ry al ty na gap la. Han tag ta şu sy ryk-
lar bi len gö te ril me li dir. 29 Ýa kym ly ys ly 
tü tet gi üçin ta bak lar we jam lar, sa da ka 
hök mün de şe rap ber mek üçin küý ze ler 
we şa kä se ler ýa sat. Olar sap al tyn dan 
bol sun. 30 He mi şe han tag ta nyň üs tün de 
Ma ňa hö dür çö re gi ni goý.

Çyradan
31 Sap al tyn dan çy ra dan ýa sat. Çy-

ra da nyň esa sy we şa ha sy döw me sap 
al tyn dan bol sun. Çy ra da nyň gül kä-
se si, gül-gunçasy we gül ýap ra gy özi 
bi len bir bi te wi bol sun. 32  Çy ra da nyň 
her gap da lyn dan üç şa ha çy kyp, onuň 
je mi al ty şa ha sy bol sun. 33 Şa ha lar da 
ba dam gü lü niň şe ki lin de gül kä se bol-
sun. Gül-gunçasy bi len gül ýap ra gy ny 
hem ýa saň. Beý le ki şa ha lar da hem hut 
şu nuň ýa ly bol sun, umu man, al ty şa ha-
nyň hem me si ni bir meň zeş edip ýa saň. 
34 Çy ra da nyň or ta syn da ky şa ha da ba dam 
gü lü ne meň zeş dört sa ny gül kä se bo lup, 
ola ryň hem gül-gunçasy we gül ýap ra gy 
bol sun. 35 Her jü bü tiň as tyn da bir gun ça 
bo lup, hem me si bi le lik de je mi al ty şa ha 
çyk syn. 36  Çy ra da nyň gun ça la ry ny we 
şa ha la ry ny bir bi te wi edip ýa sat. Onuň 
tu tuş özi döw me sap al tyn dan ýa sal syn. 
37 Çy ra dan üçin ýe di çy ra dak. Çy ra lar 
çy ra da nyň öňü ne ýag ty sa çar ýa ly, ola ry 
onuň de pe si ne dak. 38  Onuň mü çe ne gi we 
no wa sy sap al tyn dan bol sun. 39 Çy ra dan 
we oňa de giş li äh li en jam lar bir ýa rym 
bat man b sap al tyn dan ýa sal syn. 40 Ine, 
sen bu la ryň hem me si ni dag da sa ňa gör-
ke zil jek nus ga nyň esa syn da ýa sar syň.
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26‑njy bap

Mukaddes çadyr
1 Bu la r dan baş ga-da, sen on per de den 

yba rat mu kad des ça dyr ýa sat. Per de ler 
zy gyr ma ta dan, gök, ba dam, gyr my zy 
ýüp lük den edi len bol sun. Us sat keş de-
çi ler ola ryň ýü zü ne owa dan lap ke rubyň 
şe ki li ni na gyş lap çek sin ler. 2  Her per-
dä niň uzyn ly gy ýig ri mi se kiz tir sek, 
ini dört tir sek bo lup, äh li per de le riň 
öl çe gi bir meň zeş bol sun. 3 Bäş per de 
bir aý ry, beý le ki bäş per de hem bir aý ry 
edi lip ça tyl syn. 4  Bi rin ji bäş per dä niň 
iň soň ku sy nyň uju na gök hal ka ýa sa, 
ikin ji bäş per dä niň hem iň soň ku sy-
na şeý le edil sin. 5  Bi rin ji top lu myň iň 
soň ku sy nyň uju na el li sa ny hal ka ýa sa 
we ikin ji top lu myň soň ku sy na-da el li 
hal ka ýa sa syn lar. Hal ka lar bi ri-bi ri niň 
gar şy syn da ýer leş sin. 6  Al tyn dan el li 
sa ny il dir giç ýa sat we per de le ri il dir giç 
bi len bi ri-bi ri ne ber kit dir. Şon da ça dyr 
tu tuş bir bi te wi bo lar.

7 Şeý le hem, ge çi niň ýü ňün den edi len 
on bir per de den yba rat mu kad des ça dy-
ryň daş ky ör tü gi ni ýa sa syn lar. 8  Daş ky 
ör tü giň per de si niň uzyn ly gy otuz tir sek, 
ini dört tir sek bol sun. On bir per dä niň-de 
öl çe gi deň bol sun. 9 Per de le riň bä şi si ni 
bi ri-bi ri ne çat syn lar, ga lan al ty sy ny hem 
şeý le et sin ler. Al tyn jy per dä ni ça dy ryň 
öň ta ra pyn da iki gat laň. 10 Bi rin ji top lu-
myň or ta syn dan iň soň ku sy nyň uju na 
el li sa ny hal ka ýa saň, ikin ji top lu myň ka 
hem şeý le ediň.

11 Soň ra bü rünç den el li sa ny il dir giç 
ýa sat. Il dir giç le ri hal ka dan ge çi rip, ça dy-
ry bir leş dir, şon da ça dyr tu tuş bir bi te wi 
bo lar. 12  Per de le riň ga lan bö le gi, ýag ny 
ga lan ýa ry sy ça dy ryň ar ka ta ra pyn dan 
asy lyp dur sun. 13 Ça dy ryň per de le ri niň 

her iki gap da ly bir tir sek uzyn bol sun. 
Soň ra nä me ar tyk maç gal sa, ola ry her 
iki ta ra pyn dan ça dy ry ört mek üçin asyň. 
14  Ça dyr üçin go çuň eý le nen de ri sin den 
ýa pyn ja ýa saň, onuň daş ky ör tü gi üçin 
saý la ma de ri den ýe ne bir ýa pyn ja ýa saň.

15  Mu kad des ça dyr üçin aka si ýa aga-
jyn dan dik li gi ne çar çu wa lar ýa sat. 16  Her 
çar çu wa nyň uzyn ly gy on tir sek, ini 
bir ýa rym tir sek bol sun. 17 Çar çu wa-
la ry bi ri-bi ri ne sep leş di rip du rar ýa ly, 
her çar çu wa da iki sa ny ga zyk bol sun. 
Ça dy ryň äh li çar çu wa la ry üçin şeý le 
edil sin. 18  Mu kad des ça dyr üçin çar çu-
wa la ry ine şeý le ýa saň: gün or ta ta ra py 
üçin ýig ri mi sa ny çar çu wa ýa sap, 19 şol 
ýig ri mi çar çu wa nyň aşa gyn dan kyrk 
sa ny kü müş den da ban ýa sa syn lar. Her 
çar çu wa nyň aşa gyn dan onuň ga zy gy 
üçin iki sa ny da ban bol sun. 20  Ça dy-
ryň ikin ji, de mir ga zyk ta ra py üçin hem 
ýig ri mi çar çu wa ýa saň. 21 Ola ryň hem 
her çar çu wa iki den, je mi kyrk sa ny kü-
müş den da ba ny bol sun. Her çar çu wa nyň 
aşa gyn dan iki da ban be jert. 22  Ça dy ryň 
ýeň se si bo lan gün ba tar ta ra py üçin al ty 
çar çu wa ýa saň. 23 Ça dy ryň ar ka ta ra pyn-
da ky burç lar üçin iki çar çu wa ýa saň. 
24  Olar aşak dan hem, ýo kar dan hem bir 
hal ka bir le şen bol ma ly. Ola ryň iki si-de 
şeý le edil sin we olar iki bur çy eme le 
ge tir sin. 25  Şeý dip, se kiz sa ny çar çu wa 
bo lup, her çar çu wa nyň aşa gyn dan iki 
da ban ýa sa lyp, je mi on al ty sa ny kü-
müş den da ba ny bol sun.

26  Aka si ýa aga jyn dan sy ryk lar ýa sat. 
Ça dy ryň bir ta ra pyn da ky çar çu wa lar 
üçin bäş sy ryk, 27 beý le ki ta ra pyn da ky 
çar çu wa lar üçin hem bä şi si ni we ar ka 
ta ra py bo lan gün ba ta ryn da ky çar çu wa lar 
üçin bä şi si ni ýa sa syn lar. 28  Çar çu wa la ryň 
or ta syn dan geç ýän sy ryk ça dy ryň bir 
ujun dan beý le ki uju na çen li geç me li dir. 
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29 Çar çu wa la ry al ty na gap lat. Ta ýak la ry 
sak lar ýa ly al tyn dan hal ka lar ýa sat. Sy-
ryk la ry hem al ty na gap lat. 30 Mu kad des 
ça dy ry dag da sa ňa gör ke zi len nus ga nyň 
esa syn da gur.

31 Gök, ba dam, gyr my zy ýüp lük den we 
ne pis zy gyr ma ta dan tu ty ýa sat. Onuň 
ýü zü ne owa dan lap ke rubyň şe ki li ni 
na gyş lap çek sin ler. 32  Tu ty ny as mak 
üçin, aka si ýa aga jyn dan dört sa ny sü-
tün ýa sat. Ola ry al tyn bi len gap laň. Bu 
sü tün ler üçin al tyn dan il dir giç ler ýa saň 
we kü müş den dört sa ny da ban hem 
ýa saň. 33 Tu ty ny il dir giç den asyp, onuň 
iç ta ra py na Äht san dy gy ny ge tir. Bu 
tu ty si ziň üçin mu kad des otag bi len iň 
mu kad des ota gy bi ri-bi rin den aýyr syn. 
34  Iň mu kad des otag da ky Äht san dy gy-
nyň ga pa gy ny ge ti rip goý. 35 Han tag ta ny 
tu ty nyň daş ta ra pyn da, ça dy ryň de mir-
ga zyk ta ra pyn da goý. Çy ra da ny bol sa 
han tag ta nyň gar şy syn da, ça dy ryň gün-
or ta ta ra pyn da goý. 36  Ça dy ryň gi rel ge si 
üçin gök, ba dam, gyr my zy ýüp lük den 
we ne pis zy gyr ma ta dan ýa pyn ja ýa sat. 
Ol keş de bi len na gyş lan syn. 37 Bu ýa
pyn ja üçin aka si ýa aga jyn dan bäş sa ny 
sü tün di kip, ola ry al ty na gap lat. Ola ryň 
il dir giç le ri hem al tyn dan bol sun we olar 
üçin bü rünç den bäş sa ny da ban ýa sat.

27‑nji bap

Gurbanlyk sypasy
1 Aka si ýa aga jyn dan gur ban lyk sy pa-

sy ny ýa sa. Onuň uzyn ly gy bäş tir sek, ini 
hem bäş tir sek bol sun. Gur ban lyk sy pa sy 
dört burç şe ki lin de bo lup, be ýik li gi hem 
üç tir sek bol sun. 2  Gur ban lyk sy pa sy nyň 
dört bur çy-da ýo ka ry çy kyp dur sun. 
Şu burç lar gur ban lyk sy pa sy bi len bir 
bi te wi bol sun. Ony bü rünç bi len gap la. 
3 Gur ban lyk sy pa sy üçin kül gap la ry, kül 

atar lar, le gen ler, çar şak lar we maň ňal lar 
ýa sa. Ola ryň hem me si bü rünç den bol sun. 
4 Gur ban lyk sy pa sy üçin bü rünç den tor ly 
gö ze nek ýa sa. Onuň dört bur çu nyň her-
si ne bü rünç den hal ka ýa sa. 5  Hal ka la ry 
gur ban lyk sy pa sy nyň aşa ky gur şa wyn-
da ýer leş dir, şon da gö ze nek gur ban lyk 
sy pa sy nyň ýa ry syn dan aşak da bo lar. 
6  Aka si ýa aga jyn dan sy ryk lar ýa sa we 
ola ry bü rünç bi len gap la. 7 Gur ban lyk 
sy pa sy ny iki ta ra pyn dan gö te rip äki-
der ýa ly, sy ryk la ry hal ka lar dan ge çir. 
8  Gur ban lyk sy pa sy nyň da şy ny tag ta dan 
ýa sap, gu tu sy nyň içi ni boş goý. Ol sa ňa 
edil dag da gör ke zil i şi ýa ly ýa sal syn.

9 Mu kad des ça dy ryň ha ýa dy ny gur. 
Ha ýa dyň gün or ta ta ra pyn da ýüz tir sek 
uzyn lyk da ne pis zy gyr ma ta dan per de ler 
as. 10 Per de ler üçin ýig ri mi sa ny sü tün 
we ola ry sak la jak ýig ri mi sa ny da ba ny 
bü rünç den ýa sa; sü tün le riň il dir giç le ri 
we jä hek le ri kü müş den bol sun. 11 De mir-
ga zyk ta ra py üçin hem şeý le et. Onuň 
bo ýu na ýüz tir sek uzyn lyk da per de ler 
tut. Per de ler üçin ýig ri mi sa ny sü tün we 
ýig ri mi sa ny da ba ny bü rünç den ýa sa, 
em ma onuň il dir giç le ri we jä hek le ri 
kü müş den bol sun. 12  Ha ýa dyň gün ba tar 
ta ra py na el li tir sek uzyn lyk da per de ler 
tu tul syn we ol per de ler üçin on sa ny sü-
tün we on sa ny da ban ýa sa. 13 Ha ýa dyň 
öň ta ra py bo lan gün do gar ta ra py nyň 
giň li gi el li tir sek bol sun. 14  Onuň bir 
ta ra py na uzyn ly gy on bäş tir sek bo lan 
per de ler tut. Ola ryň hem üç sü tü ni we 
üç da ba ny bol sun. 15  Beý le ki ta ra py na 
hem on bäş tir sek uzyn lyk da per de ler 
tut, onuň-da üç sü tü ni we üç da ba ny bol-
sun. 16  Ha ýa dyň gi rel ge si ne gök, ba dam, 
gyr my zy ýüp lük den we ne pis zy gyr 
ma ta dan uzyn ly gy ýig ri mi tir sek bo lan 
per de ler tut we ola ry na gyş lar bi len keş-
de le. Onuň dört sü tü ni we dört da ba ny 
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bol sun. 17 Ha ýa dyň tö we re gin dä ki äh li 
sü tün ler kü müş bi len jä hek len sin. Onuň 
il dir giç le ri kü müş den, da ban la ry bü-
rünç den bol sun. 18  Ha ýa dyň uzyn ly gy 
ýüz tir sek, ini el li tir sek, be ýik li gi bäş 
tir sek bol sun. Onuň ne pis zy gyr ma ta-
dan per de le ri we bü rünç den da ban la ry 
bol sun. 19 Mu kad des ça dyr da ula nyl ýan 
äh li es bap lar, onuň äh li ga zyk la ry we 
onuň ha ýa dy nyň äh li ga zyk la ry bü-
rünç den bol sun.

20 Ys ra ýyl la ra aýt, çy ra he mi şe ýa nyp 
du rar ýa ly, goý, olar sa ňa çy ra üçin 
sap zeý tun ýa gy ny ge tir sin ler. 21 Çy ra 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr da, Äht san-
dy gy nyň öňün dä ki tu ty nyň daş ýü zün de 
ýa nyp dur sun. Ha run we onuň ogul la-
ry çy ra ny Reb biň hu zu ryn da er tir den 
ag şa ma çen li ýak syn lar. Bu ys ra ýyl lar 
üçin ne sil me-ne sil do wam et jek ebe di lik 
düz gün bol sun.

28‑nji bap

Ruhany geýimleri
1 Ys ra ýyl la ryň ara syn dan agaň Ha ru ny 

we onuň ogul la ry ny öz ýa ny ňa al. Ha run 
we onuň ogul la ry Na dap, Aby hu, El ga zar 
we Yta mar Ma ňa ru ha ny bo lup hyz mat 
et sin ler. 2  Agaň Ha ru nyň hor ma ty ny we 
owa dan ly gy ny be zär ýa ly, oňa ru ha ny 
ge ýim le ri ni tik. 3  Me niň ukyp be ren 
ök de us sa la ry myň hem me si ne aýt: Me-
niň ru ha nym bol ma ga Ha ru nyň ba gyş 
edil me gi üçin, onuň ru ha ny ge ýim le-
ri ni tik sin ler. 4  Ola ryň tik jek ge ýim le ri 
şu la r dan yba rat: gur sak ça, efot, don, 
na gyş ly uzyn köý nek, sel le we gu şak. 
Agaň Ha ru nyň we onuň ogul la ry nyň 
Ma ňa ru ha ny bo lup hyz mat et mek le ri 
üçin, bu ru ha ny ge ýim le ri ti ke ni ňiz de, 
5  al tyn, gök, ba dam, gyr my zy ýüp lük 
we ne pis zy gyr ma ta ulan syn lar.

6  Ukyp ly ök de us sa lar efo dy al tyn 
sa pak dan, gök, ba dam, gyr my zy ýüp-
lük den we ne pis zy gyr ma ta dan tik sin ler. 
7 Her iki uju ny bi ri-bi ri ne bag la ýan iki 
sa ny egin ba gy bo lup, ol hem ber ki dil sin. 
8  Efo dyň ýü zün dä ki na gyş ly ke mer hem 
edil efo dyň ti ki li şi ýa ly ti kil sin, ol al tyn-
dan, gök, ba dam, gyr my zy ýüp lük den 
we ne pis zy gyr ma ta dan ti kil sin. 9 Iki 
sa ny ha kyk da şy ny al we ola ryň ýü zü ne 
Ys ra ýy lyň on iki og lu nyň ady ny oýup 
ýaz. 10  Ola ryň dog luş ter ti bi bo ýun ça 
alty sy nyň ady ny bir da şa, beý le ki alty-
sy nyň ady ny baş ga bir da şa oýup ýaz. 
11 Nak gaş la ryň oýup mö hür ba sy şy ýa ly, 
Ys ra ýy lyň ogul la ry nyň at la ry ny şu iki 
da şa oýup ýaz. Ola ry al tyn öý jük le re 
oturt. 12  Ys ra ýy lyň ogul la ry üçin ýat la ma 
bo lar ýa ly, bu iki da şy efo dyň egin ba-
gy na dak. Reb biň hu zu ryn da ýat la nar 
ýa ly, Ha run ola ryň at la ry ny iki eg nin de 
gö te rip gez sin. 13 Gaş lar üçin al tyn dan iki 
sa ny öý jük ýa sa. 14  Sap al tyn dan ýüp lük 
ýa ly tow ber len iki sa ny zyn jyr ýa sa we 
şol ör me zyn jyr la ry gaş öý jük le re ber kit.

15 In çe na gyş lar bi len hö küm gur sak-
ça sy ny tik. Ony efot ýa ly edip, al tyn 
sa pak dan, gök, ba dam, gyr my zy ýüp-
lük den we ne pis zy gyr ma ta dan tik. 
16  Gur sak ça iki gat bo lup, uzyn ly gy bir 
ga ryş, ini hem bir ga ryş, dört burç bol sun. 
17 Gur sak ça nyň ýü zü ne dört ha tar gaş dak. 
Bi rin ji ha tar da go ýy gy zyl, sa ry, zü mer-
ret gaş la ry; 18  ikin ji ha tar da pöw ri ze, gök 
ýa kut, al maz; 19 üçün ji ha tar da mä mi şi, 
ak we go ňur ýa kut, go ýy gyr my zy ýa-
kut; 20 dör dün ji ha tar da al tyn-sa ry, ha kyk 
we ýa şyl gaş lar bol sun. Olar al tyn gaş 
öý jük le re otur dyl syn. 21 Ys ra ýy lyň ogul-
la ry nyň at la ry na gö rä, gaş lar on iki sa ny 
bo lup, on iki ti rä niň her si niň ady edil 
mö hür ba sy lan ýa ly, her ga şyň ýü zü ne 
oýu lyp ýa zyl syn. 22  Gur sak ça üçin sap 
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a 28:30 Urym we Tum mym – Hu da ýyň is le gi ni bil mek üçin ru ha ny lar ta ra pyn dan ula ny lan 
iki sa ny daş. Söz lü ge se ret.

al tyn dan ýüp lük ýa ly tow ber len zyn jyr-
lar ýa sa. 23 Gur sak ça üçin al tyn dan iki 
sa ny hal ka ýa sa we ola ry onuň ýo kar ky 
iki uju na dak. 24 Ör me iki al tyn zyn jy ry 
gur sak ça nyň ujun da ky iki hal ka dan ge çir. 
25 Zyn jyr la ryň beý le ki iki uju ny iki gaş 
öý jü gi ne, efo dyň öň ta ra pyn da ky egin-
bag la ra ber kit. 26  Al tyn dan ýe ne iki sa ny 
hal ka ýa sap, ola ry gur sak ça nyň aşa ky iki 
iç ki uju na, efo dyň iç ki ga ty na dak. 27 Al
tyn dan baş ga ýe ne iki sa ny hal ka ýa sap, 
ola ry efo dyň öň ta ra pyn da ky egin ba gy-
nyň aşa ky bö le gi ne ber kit. Olar efo dyň 
na gyş ly ke me ri niň ýo kar syn da ýer leş sin. 
28  Gur sak ça efot dan sal la nyp gaç maz ýa-
ly, onuň hal ka la ry gök ýüp bi len efo dyň 
hal ka la ry na daň yl syn. Şon da gur sak ça 
efo dyň na gyş ly ke me ri niň ýü zün de du-
rar. 29 Şeý le lik de, Ha run mu kad des ota ga 
gi ren de, ýü zün de Ys ra ýy lyň ogul la ry nyň 
at la ry ýa zy lan bu hö küm gur sak ça sy ny 
ýü re gi niň üs tün den da kyp bar syn. Şon da 
Men Reb hal ky my he mi şe ýat lap du ra ryn. 
30 Hö küm gur sak ça da Ury my we Tum-
my my a goý. Ha run Me niň hu zu ry ma 
ge len de, ola ry ýü re gi niň üs tün den da kyp 
gel sin. Me niň hu zu rym da Ha run he mi şe 
hö kü mi mi ys ra ýyl la ra ýe ti rip ge zer.

31 Efo dyň aşa gyn dan ge ýil ýän do ny gök 
ma ta dan tik. 32  Onuň or ta syn dan kel le gi-
rip-çy kar ýa ly açyk ýer bol sun. Bu açyk 
ýe ri ýyr tyl maz ýa ly, oňa gy ýa aý la. 33 Gök, 
ba dam, gyr my zy ýüp lük den na ryň şe kil-
le ri ni ýa sap, ola ry do nuň ete gi ne dak. Nar 
şe kil le ri niň ara syn da al tyn dan edi len jaň-
ja gaz lar bol sun. 34 Şeý dip, nar şe kil le ri we 
al tyn jaň ja gaz lar bi ri-bi ri bi len ba şa şa dü-
zül sin. 35 Ha run hyz mat ed ýän wag ty bu 
do ny geý sin. Ol Me niň hu zu ry ma mu kad-
des ota ga gi ren de-çy kan da jaň ja gaz la ryň 

se si eşi dil ip dur sun. Şon da ol öl mez. 36 Sap 
al tyn dan be zeg şa ýy ny ýa sa. Mö hür dek, 
onuň ýü zü ne „Reb be ba gyş edi len“ di ýen 
söz le ri oýup ýaz. 37 Bu be ze gi gök sa pak 
bi len sel lä niň öň ta ra py na ber kit. 38 Ha run 
mu ny maň la ýy na dak syn. Bu Me niň üçin 
ny şan bo lar: ys ra ýyl lar Ma ňa ba gyş lap 
ge ti ren sa da ka la ry ba bat da gü nä eden-
le rin de, bu gü nä Ha ru nyň üs tün de bo lar. 
Şo nuň üçin-de, Ha run bu be ze gi he mi şe 
maň la ýy na dak syn, şon da olar Me niň 
hu zu rym da ýal ka nar lar.

39 Ne pis zy gyr ma ta dan na gyş ly uzyn 
köý nek we sel le tik. Na gyş lar bi len keş-
de le nen bil gu şa gy ny hem tik.

40 Ha ru nyň ogul la ry nyň hor ma ty ny we 
owa dan ly gy ny be zär ýa ly ola ra köý nek ler, 
bil gu şak lar we baş da ňy lar tik. 41 Bu la ry 
agaň Ha ru na we onuň ogul la ry na geý dir. 
Olar Ma ňa ru ha ny bo lup hyz mat et mek le-
ri üçin, ola ryň baş la ry na ýag gu ýup bel le 
we Ma ňa ba gyş et. 42  Ýa la ňaç ýer le ri ni 
ýa par ýa ly, ola ra ne pis zy gyr ma ta dan 
bi lin den bu du na ýe tip du ran iç ge ýim le-
ri ni tik. 43 Ha run we onuň ogul la ry Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dy ra hyz mat et mek üçin 
gi ren le rin de ýa-da mu kad des ýer dä ki gur-
ban lyk sy pa sy nyň ýa ny na ba ran la ryn da 
bu ge ýim le ri geý sin ler. Şeýt se ler, gü nä ni 
öz üst le ri ne al maz lar we öl mez ler. Bu 
Ha run üçin we onuň soň ky ne sil le ri üçin 
ebe di lik düz gün bol sun.

29‑njy bap

Harun we onuň ogullary ruhanylyga 
bagyş edilýär 
(Lewiler 8:136)

1 Ha run we onuň ogul la ry Me niň ru-
ha ny la rym bo lup hyz mat et mek le ri üçin, 

 Müsürden çykyş 28 ,  29  



 117  

ola ry Ma ňa şeý le ba gyş et: bir sa ny 
ýaş öküz çe we hiç bir şi kes siz iki sa ny 
goç al. 2  Pe tir, ýa ga ýug ru lan kül çe we 
ýü zü ne ýag çal nan ýu ka pe tir bi şir. Ola-
ryň hem me si ni bug daý unun dan bi şir. 
3 Ola ry bir se be de sa lyp ge tir, şeý le hem, 
ökü zi we iki go çy hem ge tir. 4  Ha ru ny 
we onuň ogul la ry ny Ma ňa ýüz tu tu l-
ýan ça dy ryň gi rel ge si ne ge tir we ola ry 
suw bi len ýu wun dyr. 5  Soň ra ru ha ny 
ge ýim le ri bo lan uzyn köý ne gi, do ny, 
efo dy we gur sak ça ny ge ti rip, Ha ru na 
geý dir. Efo dyň na gyş ly ke me ri ni dak. 
6  Onuň ba şy na sel lä ni geý dir. Sel le si ne 
mu kad des ýaz gy ny ber kit. 7 Mesh ýa gy 
alyp, onuň ba şy na guý. Şeý dip ony saý la. 
8  Soň ra onuň ogul la ry ny ge tir we ola ra 
hem uzyn köý nek le ri geý dir. 9 Ola ra bil 
gu şak la ry ny daň we baş da ňy la ry ny daň. 
Ha ru ny we onuň ogul la ry ny ru ha ny edip 
bel le. Ru ha ny çy lyk olar üçin ebe di lik 
düz gün bol sun. 10  Ma ňa ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň öňü ne ökü zi ge tir. Ha run we 
onuň ogul la ry el le ri ni ökü ziň kel le si ne 
goý sun lar. 11 Ma ňa ýüz tu tu l ýan ça dy ryň 
gi rel ge sin de, Me niň hu zu rym da ökü zi 
soý. 12  Ökü ziň ga nyn dan alyp, bar ma-
gyň bi len gur ban lyk sy pa sy nyň ýo ka ry 
çy kyp du ran burç la ry na çal. Ga lan ga-
nyň hem me si ni gur ban lyk sy pa sy nyň 
düý bü ne dök. 13 Iç ýa gy nyň hem me si ni 
al, bag ryň ýü zün dä ki ýag ly per dä ni, iki 
böw re gi ni da şy nyň ýa gy bi len al. Ola-
ry gur ban lyk sy pa syn da ýak. 14  Em ma 
ökü ziň lä şi ni, onuň de ri si ni, iç go şu-
ny dü şel gä niň da şyn da ýak. Bu gü nä 
gur ban ly gy dyr.

15  Soň ra goç la ryň bi ri ni al. Ha run we 
onuň ogul la ry go çuň kel le si ne el le ri ni 
goý sun lar. 16  Go çy so ýup, ga ny ny al 
we ony gur ban lyk sy pa sy nyň çar ta-
ra py na serp. 17 Soň go çy bö lek le re böl. 
Onuň iç goş la ry ny we aýak la ry ny ýu wup, 

kel le si ni bir aý ry, aýak la ry ny bir aý ry 
edip goý. 18  Gur ban lyk sy pa sy nyň üs tün-
de tu tuş go çy ýak. Bu Me niň üçin ýak ma 
gur ban ly gy dyr. Ot üs ti bi len be ril ýän bu 
gur ban ly gyň ýa kym ly ysy Ma ňa ýa ra ýar.

19 Beý le ki go çy al. Ha run we onuň 
ogul la ry el le ri ni go çuň kel le si ne goý-
sun lar. 20 Go çy so ýup, ga ny ny al. Ony 
Ha ru nyň we onuň ogul la ry nyň sag gu-
lak la ry nyň ýum şak ýe ri ne çal. Şeý le 
hem, ola ryň sag el le ri niň we sag aýak-
la ry nyň ba şam bar mak la ry na çal. Ga lan 
ga ny bol sa gur ban lyk sy pa sy nyň çar 
ta ra py na serp. 21 Soň ra gur ban lyk sy-
pa sy nyň üs tün dä ki gan dan alyp, mesh 
ýa gy ny hem alyp, ola ry Ha ru nyň hem 
onuň ogul la ry nyň üs tü ne we ge ýim-
le ri ne se pe le. Şeý dip, Ha run we onuň 
ge ýim le ri, şeý le hem onuň ogul la ry we 
ola ryň ge ýim le ri Ma ňa ba gyş edi ler.

22  Şeý le hem, go çuň ýa gy ny, guý ruk 
ýa gy ny, iç ýa gy ny, bag ryň ýü zün dä ki 
ýag ly per dä ni, iki böw re gi ni da şy nyň 
ýa gy bi len we sag bu du ny al. (Çün ki 
bu goç ru ha ny çy ly ga bel le mek üçin dir.) 
23 Me niň hu zu rym da ky çö rek ler sal nan 
se bet den bir pe tir, ýa ga ýug ru lan bir 
kül çe we bir sa ny hem ýü zü ne ýag çal-
nan ýu ka pe tir al. 24  Ola ryň hem me si ni 
Ha ru nyň we onuň ogul la ry nyň aýa sy-
na ýer leş dir. Me niň hu zu rym da ola ry 
gö ter me sa da ka sy hök mün de ýo ka ry 
gal dyr. 25  Soň ra bu la ry ola ryň elin den 
alyp, ýak ma gur ban ly gy nyň üs tün de 
go ýup ýak. Hu zu rym da ot üs ti bi len 
be ril ýän bu gur ban ly gyň ýa kym ly ysy 
Ma ňa ýa ra ýar.

26  Ha ru ny ru ha ny çy ly ga bel le mek üçin, 
soý lan go çuň dö şü ni al we ony Me niň 
hu zu rym da gö ter me sa da ka sy edip ýo-
ka ry gal dyr. Ol döş se niň pa ýyň bo lar. 
27 Ru ha ny çy ly ga bel le mek üçin soý lan 
go çuň dö şü ni gö ter me sa da ka sy we 
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a 29:40 Bir oka ra – ýew reý çe efa nyň on dan bi ri. Bu takm. 2 kg deň dir.
b 29:40 Bir küý ze – ýew reý çe hi niň dört den bi ri. Bu takm. 1 lit re deň dir.

bu du ny üw re me sa da ka sy hök mün de 
Ma ňa ba gyş et. Bu lar Ha ru na we onuň 
ogul la ry na be ril me li dir. 28  Bu ys ra ýyl 
hal kyn dan Ha ru na we onuň ogul la ry na 
ebe di lik paý hök mün de be ril sin. Çün ki 
bu sa da ka ys ra ýyl la ryň Reb üçin ber ýän 
sa la mat lyk sa da ka syn dan alyp, ru ha ny-
la ra be ril ýän sa da ka bol sun.

29 Ha ru nyň mu kad des ly ba sy özün-
den soň ogul la ry na gal syn. Olar şol 
ge ýim ler de baş la ry na ýag çal nyp, ru ha-
ny çy ly ga bel len sin ler. 30 Ha ru nyň ýe ri ne 
ru ha ny bo lan og ly ol ge ýim le ri Ma ňa 
ýüz tu tu l ýan ça dy ra ge lip, mu kad des 
otag da hyz mat ed ýän wag ty geý sin.

31 Ru ha ny çy ly ga bel le mek üçin soý lan 
go çy alyp, onuň eti ni mu kad des ýer de 
gaý na dyň. 32  Ma ňa ýüz tu tu l ýan ça dy ryň 
gi rel ge sin de Ha run we onuň ogul la ry 
go çuň eti ni we se bet dä ki çö re gi iý sin ler. 
33 Ru ha ny çy ly ga bel le nip, öz le ri ni ba gyş 
et mek le ri üçin, bu gü nä den sap la ma 
gur ban ly gy nyň na ha ryn dan öz le ri iý-
sin ler. Em ma bu la r dan baş ga hiç kim 
mun dan iý me li däl dir, se bä bi bu na har 
mu kad des dir. 34  Eger ru ha ny çy ly ga bel-
le mek üçin soý lan ma lyň etin den ýa-da 
çö rek den iýil män er tir daň da na gal sa, 
ony ot da ýa kyň. Ol iýil me li däl dir, se-
bä bi ol mu kad des dir.

35  Ha ru ny we onuň ogul la ry ny edil 
Me niň buý ru şym ýa ly, ýe di gün den soň 
Ma ňa ru ha ny çy ly ga bel le. 36  Şeý le hem, 
gü nä den sap lan mak üçin, her gün bir 
ökü zi gü nä gur ban ly gy edip ber. Gur-
ban lyk sy pa sy ny päk le mek üçin, gü nä 
gur ban ly gy ny ber we onuň üs tü ne ýag 
gu ýup mu kad des et. 37 Gur ban lyk sy pa sy 
üçin ýe di gün läp päk le me ge çi rip, ony 
mu kad des et. Şon da gur ban lyk sy pa sy 

iň mu kad des bo lar. Ony el län ki şi hem 
mu kad des bo lar.

Gündelik gurbanlyklar 
(Lewiler 6:813; Çölde 28:18)

38  Ine, gur ban lyk sy pa syn da ýa kyp 
ber me li gün de lik gur ban lyk la ry ňyz: 
iki sa ny bir ýa şar tok ly. 39 Ola ryň bi ri-
ni er ti ri ne, beý le ki si ni ag şa my na soý. 
40 Bi rin ji tok ly bi len bir oka ra a saý la ma 
bug daý unu na bir küý ze b zeý tun ýa gy ny 
ga ryp ber. Bir küý ze şe rap gu ýup, iç gi 
sa da ka sy üçin ula nyň. 41 Ag şa my na hem 
er ti ri ne edi şiň ýa ly et. Beý le ki tok ly ny 
so ýup, onuň bi len ha myr we şe rap ber. 
Ot üs ti bi len be ril ýän bu gur ban ly gyň 
ýa kym ly ysy Ma ňa ýa ra ýar. 42  Hu zu-
rym da ky Ma ňa ýüz tu tu l ýan ça dy ryň 
gi rel ge sin de bu ada ty ýak ma gur ban ly-
gy ny ne sil me-ne sil ýe ri ne ýe tir. Si ziň 
bi len gep leş mek üçin, ol ýer de Men 
si ziň bi len du şu şa ryn. 43 Ol ýer de Men 
ys ra ýyl lar bi len du şu şa ryn. Ol ýer Me niň 
şöh ra tym bi len mu kad des bo lar. 44  Ma
ňa ýüz tu tu l ýan ça dy ry we gur ban lyk 
sy pa sy ny mu kad des ede rin. Şeý le hem, 
Ma ňa ru ha ny bo lup hyz mat et mek le ri 
üçin, Ha ru ny we onuň ogul la ry ny Özü-
me ba gyş ede rin. 45  Men ys ra ýyl la ryň 
ara syn da ýa şa ryn we ola ryň Hu da ýy 
bo la ryn. 46  Ara la ryn da ýa şa mak üçin 
ola ry Mü sür den alyp çy kan ola ryň Hu da-
ýy Reb biň Men di gi mi bil sin ler. Ola ryň 
Hu da ýy Reb Men di rin.

30‑njy bap

Ýakymly ysly tütetgi üçin sypa
1 Ýa kym ly ys ly tü tet gi üçin aka si ýa aga-

jyn dan sy pa ýa sa. 2  Onuň uzyn ly gy-da, 
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a 30:13 Iki mys gal – ýew reý çe ýig ri mi ge ra. Bu takm. 10 gr deň dir.
b 30:23 Ýa rym put – ýew reý çe bäş ýüz şe kel. Bu takm. 6 kg deň dir.

ini-de bir tir sek bo lup, ol dört burç bol-
sun. Onuň be ýik li gi iki tir sek bo lup, 
çy kyp du ran burç la ry bi len bi le tu tuş 
bir bi te wi edil sin. 3 Onuň de pe si ni, äh li 
ta rap la ry ny we burç la ry ny sap al ty na 
gap la. Onuň daş-tö we re gi ne al tyn dan 
jä hek çek. 4  Onuň üçin al tyn dan iki sa ny 
hal ka ýa sa we ola ry jä he giň aşa gyn dan 
bi ri-bi ri ne gar şy edip, iki ta ra py na dak. 
Sy pa ny gö te rip gi der ýa ly, ol hal ka lar-
dan sy ryk lar ge çir. 5  Sy ryk la ry aka si ýa 
aga jyn dan ýa sa we ola ry al ty na gap la. 
6  Sy pa ny Äht san dy gy nyň ýa nyn dan 
asyl gy tu ty nyň öňün de ýer leş dir. Ony 
Äht san dy gy nyň ga pa gy nyň dog ru syn-
da goý, çün ki Men ol ýer de se niň bi len 
du şu şa ryn. 7 Her gün ir den Ha run çy-
ra ny aras sa lap ýag la ma ga ge len de, bu 
sy pa nyň üs tün de ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak syn. 8  Ol ag şam çy ra ny ýak ma ga 
ge len de-de şeý le et sin. Siz bu ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ni Me niň hu zu rym da he mi şe 
ne sil me-ne sil et me li si ňiz. 9 Bu sy pa da 
baş ga hiç hi li tü tet gi ýa kyl ma syn, ýak ma 
gur ban ly gy ýa-da gal la sa da ka sy be-
ril me sin we onuň üs tü ne iç gi sa da ka sy 
gu ýul ma syn. 10 Ýyl da bir ge zek Ha run 
onuň burç la ryn da gü nä den sap lan ma 
gur ban ly gy ny ber sin. Gü nä den sap-
lan mak üçin öl dü ri len ma lyň ga ny ny 
dö küp, ýyl da bir ge zek ne sil ler bo ýy 
gü nä gur ban ly gy ny ber. Sy pa Reb be 
ba gyş edi len dir».

Mukaddes çadyr üçin salgyt
11 Reb Mu sa şeý le diý di: 12  «Ys ra ýyl la-

ryň ha sa by ny al mak üçin, ilat sa na wy ny 
ge çir. Ha sa ba al nan la ryň hem me si öz 
ja ny üçin Ma ňa tö leg tö le sin. Şon da tö leg 
tö läp ha sa ba al nan adam la ryň ba şy na hiç 

hi li be la in mez. 13 Ine, ha sa ba al nan la ryň 
tö le me li za dy: mu kad des öýüň res mi 
öl çe gi bo ýun ça ýa rym şe kel kü müş. Bir 
şe kel iki mys ga la a deň dir. Ma ňa sa da ka 
hök mün de ýa rym şe kel kü müş ber sin ler. 
14  Ha sa ba al nan la ryň ýa şy ýig ri mi we 
on dan ýo ka ry bo lan adam la ryň her bi ri 
şu muk dar da Ma ňa sa da ka ber sin. 15 Ba
ýam, ga ry bam şol ýa rym şe ke li tö le sin. 
Tö leg şun dan az-da bol ma syn, köp-de. 
Siz şu sa da ka ny Ma ňa be re ni ňiz de, gü-
nä ňiz den sap la nar sy ňyz. 16  Ys ra ýyl la ryň 
gü nä le rin den sap lan ma gy üçin, olar dan 
pul ýyg na we ony Ma ňa ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň hyz ma ty üçin sarp et. Ja ny 
üçin tö le ýän tö le gi Me niň hu zu rym da 
ys ra ýyl la ra ýat la ma bo lar».

Bürünç legen
17 Reb Mu sa ýe ne-de şeý le diý di: 18  «Ýu-

wun mak üçin bü rünç den le gen ýa sa. 
Onuň sü tü ni hem bü rünç den bol sun. 
Ony Ma ňa ýüz tu tu l ýan ça dyr bi len 
gur ban lyk sy pa sy nyň or ta syn da goý we 
içi ne suw guý. 19 Şol suw bi len Ha run we 
onuň ogul la ry el le ri ni we aýak la ry ny 
ýuw sun lar. 20 Olar Ma ňa ýüz tu tu l ýan 
ça dy ra gi ren le rin de ýa-da gur ban lyk 
sy pa syn da ot üs ti bi len Ma ňa gur ban lyk 
ber mä ge ge len le rin de, şol suw bi len ýu-
wun syn lar. Şon da olar öl mez ler. 21 Olar 
şol suw bi len el le ri ni, aýak la ry ny ýuw-
sun lar, şon da olar öl mez ler. Bu Ha run 
üçin we onuň ne sil le ri üçin ar ka ma-ar ka 
gaý ta lan ýan ebe di lik düz gün bol sun».

Mesh ýagy
22  Reb Mu sa şeý le diý di: 23 «Ine, şu 

iň go wy hoş boý ys ly zat la ry al: ýa rym 
put b muk dar da su wuk mür, çär ýek 
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a 30:23 Çär ýek put – ýew reý çe iki ýüz el li şe kel. Bu takm. 3 kg deň dir.
b 30:24 Dört küý ze – ýew reý çe bir hin. Bu takm. 4 lit re deň dir.

put a muk dar da ýa kym ly ys ly dal çyn 
we ýe ne-de çär ýek put muk dar da hoş-
boý ys ly ga myş, 24  ýa rym put muk dar da 
hin di dal çy ny ny al. Bu la ryň hem me si 
mu kad des öýüň res mi öl çe gi bi len öl-
çen sin we dört küý ze b zeý tun ýa gy ny 
al. 25  Us sat lyk bi len ga ryp, bu la r dan 
mesh ýa gy ny ýa sa. Bu mu kad des mesh 
ýa gy dyr. 26‑28  Ma ňa ýüz tu tu l ýan ça dy ra, 
Äht san dy gy na, han tag ta we onuň äh li 
en jam la ry na, çy ra da na we onuň äh li 
en jam la ry na, tü tet gi sy pa sy na, ýak ma 
gur ban lyk sy pa sy na we onuň äh li en jam-
la ry na, le ge ne we onuň sü tü ni ne şu ýa gy 
se pe le. 29 Ola ry mu kad des et, şon da olar 
iň mu kad des zat lar bo lar. Ola ra gal ta şan 
hem mu kad des bo lar. 30 Ha ru ny we onuň 
ogul la ry ny ru ha ny la rym bo lup hyz mat 
et mek le ri üçin, baş la ry na ýag gu ýup, 
Ma ňa ba gyş et. 31 Ys ra ýyl la ra aýt: Bu 
si ziň üs tü ňiz bi len ne sil me-ne sil geç-
ýän Me niň mu kad des mesh ýa gym dyr. 
32  Bu mesh ýa gy ny ada ty be de ni ňi ze 
guý mak üçin ulan ma ly däl dir, baş ga 
her hi li zat lar bi len ga ryş dyr ma ly däl-
dir. Bu mu kad des dir we si ziň üçin hem 
mu kad des bol ma ly dyr. 33 Ru ha ny dan 
baş ga kim de-kim şo nuň ýa ly atyr ýa sa sa 
we bi ri niň üs tü ne guý sa, öz hal ky nyň 
ara syn dan kow lup çy ka ry lar».

Tütetgi
34  Reb Mu sa şeý le diý di: «Hoş boý ys ly 

zat la ry: bal za my, oni ka ny, gal ba nu my 
we ýa kym ly ys ly tü tet gini al. (Bu la ryň 
hem me si deň möç ber de bol sun.) 35 Atyr 
ýa saý jy ga ryp, olar dan hoş boý ys ly tü-
tet gi ýa sa. Oňa duz hem goş, ol sap we 
mu kad des bol sun. 36  Onuň bir bö le gi ni 
kül ke läp, si ziň bi len du şuş ýan ýe rim 

bo lan Äht san dy gy nyň öňün dä ki Ma-
ňa ýüz tu tu l ýan ça dyr da goý. Bu si ziň 
üçin iň mu kad des bo lar. 37 Şu usul bi len 
özü ňiz üçin tü tet gi taý ýar la maň. Mu-
ny Men-Reb be ba gyş edi len ha sap laň. 
38  Kim mu ny atyr hök mün de ulan sa, öz 
hal ky nyň ara syn dan kow lup çy ka ry lar».

31‑nji bap

Mukaddes çadyr üçin ussalar
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ine, Men 

ýa hu da ti re sin den Hu ruň ag ty gy, Ury-
nyň og ly Be sa le li saý la dym. 3 Men ony 
Öz Ru hum bi len dol dur dym. Her dür li 
se net işin de Men oňa ukyp, akyl-paý has 
we ba şar jaň lyk ber dim. 4 Ol ök de nak gaş 
bo lup, al ty na-küm şe we bü rün je dür li 
na gyş lar sal syn. 5  Daş la ry oýup gaş la-
ry goý mak da, agaç ýon mak da, her hi li 
us sa çy lyk işin de oňa us sat lyk ber dim. 
6  Şeý le hem, Be sa lel bi len iş lär ýa ly, Men 
dan ti re sin den Ahy sa ma gyň og ly Oho-
ly ýa by hem saý la dym. Men äh li ök de 
us sa la ra-da ukyp ber dim. Şeý le lik de, 
olar Me niň sa ňa buý ran şu äh li zat la-
ry my ýa sa syn lar: 7 Ma ňa ýüz tu tu l ýan 
ça dyr, Äht san dy gy we onuň üs tü niň 
ga pa gy, ça dy ryň äh li es bap la ry, 8  han
tag ta we onuň en jam la ry, sap al tyn dan 
edi len çy ra dan we onuň äh li en jam la ry, 
tü tet gi sy pa sy, 9 ýak ma gur ban lyk sy pa sy 
we onuň äh li en jam la ry, le gen we onuň 
sü tü ni, 10 şeý le hem, na gyş lar bi len keş-
de le nen ge ýim ler, ru ha ny bo lup gul luk 
eden le rin de geý mek üçin, Ha ru na we 
onuň ogul la ry na ni ýet le nen mu kad des 
ly bas la ry, 11 mesh ýa gy we mu kad des öý 
üçin ýa kym ly ys ly tü tet gi. Olar bu la ry 
edil Me niň sa ňa buý ru şym ýa ly et sin ler».
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Sabat güni
12  Reb Mu sa ýe ne-de şu la ry diý di: 

13 «Se niň özüň ys ra ýyl la ra aýt, goý, olar 
Me niň Sa bat gü nü miň ka nun la ry ny ýe-
ri ne ýe tir sin ler, çün ki bu Men bi len si ziň 
ara ňyz da ky äh tiň gel jek ki ne sil le ri ňiz 
bo ýy do wam et jek ny şa ny dyr. Mu nuň 
bi len si zi mu kad des hal kym eden Reb biň 
Men di gi mi bi ler si ňiz. 14  Sa bat gü nü niň 
ka nun la ry ny ýe ri ne ýe ti riň, se bä bi bu 
gün si ziň üçin aý ra tyn dyr. Kim de-kim 
ony har la sa, ölü me hö küm edi ler. Şol 
gün iş eden adam öz hal ky nyň ara syn-
dan kow lup çy ka ry lar. 15  Al ty gü nüň 
do wa myn da iş le ri ňi zi edip bo luň, em ma 
ýe din ji gün dynç alyň. Çün ki ol Reb be 
ba gyş edi len dir. Sa bat gü ni iş eden adam 
ölü me hö küm edi ler. 16  Şo nuň üçin hem 
ys ra ýyl lar Sa bat gü nü niň ka nun la ry ny 
ýe ri ne ýe tir me li dir ler, ne sil me-ne sil ony 
ebe di äht hök mün de ýe ri ne ýe tir me li-
dir ler. 17 Bu ys ra ýyl hal ky bi len Me niň 
aram da ky he mi şe lik bel gi dir, çün ki 
Men al ty gün de Gö gi we Ýe ri ýa rat dym. 
Ýe din ji gün bol sa hem me iş den dy nyp, 
dynç al dym». 18  Hu daý Si naý da gyn da 
Mu sa bi len gep le şip bo lan soň, oňa ýü-
zü ne buý ruk lar ýa zy lan iki sa ny ýa sy 
daş bö le gi ni ber di. Ony Hu da ýyň hut 
Özi ýa zyp dy.

32‑nji bap

Altyn göle 
(Kanun taglymaty 9:629)

1 Halk Mu sa nyň dag dan yzy na do-
lan man, ol ýer de köp eg le ne ni ni gö rüp, 
Ha ru nyň da şy na üýş dü ler we oňa: «Öň-
baş çy lyk eder ýa ly, ha ny, bi ze bir hu daý 
ýa sa, çün ki bi zi Mü sür den çy ka ryp ge-
ti ren Mu sa di ýen ada ma nä me bo la ny ny 
biz bi lem zok» diý di ler. 2  Ha run ola ra: 

«Aýal la ry ňy zyň, ogul la ry ňy zyň we 
gyz la ry ňy zyň gu lak la ryn da ky al tyn 
hal ka la ry aý ryp, ma ňa ge ti rip be riň» 
diý di. 3 Şeý le lik de, ola ryň hem me si gu-
lak la ryn dan al tyn hal ka la ry ny aý ryp, 
Ha ru na ge ti rip ber di ler. 4  Ha run ga lyp 
et di, ola ryň al tyn la ry ny ere dip, on dan 
gö lä niň heý ke li ni ýa sa dy. Adam lar mu-
ňa: «Eý, Ys ra ýyl, ine, si zi Mü sür den 
çy ka ran hu da ýy ňyz şu dur» di ýiş di ler. 
5  Ha run mu ny gö ren de, onuň öňün de 
gur ban lyk sy pa sy ny ýa sa dy we jar edip: 
«Er tir Reb biň şa ny na baý ram çy lyk ede-
ris» diý di. 6  Er te si gün halk ir den tu rup, 
ýak ma gur ban ly gy ny we sa la mat lyk 
sa da ka sy ny ber di. Adam lar iýip-iç mä-
ge otur dy lar, soň ra tu rup oý naş ma ga 
baş la dy lar.

7 Reb Mu sa şeý le diý di: «Hä zi riň özün-
de aşak düş! Se niň Mü sür den çy ka ran 
hal kyň az gyn çy ly ga ýüz ur dy. 8  Olar 
Me niň aý dan ýo lum dan ga ty çalt çyk-
dy lar. Olar öz le ri ne gö le den but ýa sap, 
oňa sež de et di ler. Oňa sa da ka be rip: „Eý, 
Ys ra ýyl, ine, si zi Mü sür den çy ka ran hu-
da ýy ňyz şu dur“ di ýiş di ler». 9 Reb Mu sa 
ýe ne-de: «Men bu hal kyň nä hi li boý nu-
ýo gyn dy gy ny gör düm. 10 In di Me ni ýe ke 
goý, çün ki Men ga zap aty na at la nyp, 
ola ry ýok edip taş la ýyn we sen den bir 
be ýik mil let dö re de ýin» diý di.

11 Em ma Mu sa Hu da ýy Reb be ýal ba-
ryp, şeý le diý di: «Ýa Reb, nä me üçin 
be ýik güý jüň bi len we gud rat ly go luň 
bi len Mü sür ýur dun dan ge ti ren bu hal ky-
ňa ga har ed ýäň? 12  Nä me üçin mü sür li ler: 

„Hu daý ola ry dag da öl dür mek üçin we 
ýer ýü zün den sü pü rip taş la mak üçin 
er bet ni ýet bi len alyp gaý dyp dyr“ diý-
me li? Ga har odu ňy öçür, gaýt my şym 
et. Öz hal ky ňyň üs tün den bu be la-be-
te ri in der me. 13 Öz gul la ryň Yb ra ýy my, 
Ys ha gy we Ys ra ýy ly ýa dy ňa sal. Se niň 
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Özüň ola ra: „Men si ziň ne sil le ri ňi zi 
as man ýyl dyz la ry deý kö pel de rin we 
ne sil le ri ňi ze söz be ren bu äh li ýe ri si-
ze ber jek. Olar ony mü di mi lik mi ras 
alar lar“ di ýip diň». 14  Şun dan soň, Reb 
hal ky nyň üs tün den be la-be ter in der mek 
pi ki rin den el çek di.

15  Soň ra Mu sa eli ne äht ýa zy lan iki 
sa ny ýa sy daş bö le gi ni alyp, dag dan 
aşak gaýt dy. Bu ýa sy daş bö lek le ri niň 
her si niň iki ta ra pyna-da: öň ta ra py na 
hem, ar ka ta ra py na hem ýa zy lan dy. 16  Bu 
ýa sy daş lar Hu da ýyň işi di. Ýa sy daş la-
ryň ýü zün dä ki oýu lyp ýa zy lan ýaz gy lar 
Hu da ýyň ýaz gy la ry dy. 17 Ýe şu wa hal kyň 
gy gy ryş ýan gy ky ly gy ny eşi dip, Mu sa: 
«Dü şel ge den ur şuň se si gel ýär» diý di. 
18  Em ma Mu sa: «Bu ses ýe ňi ji le riň se sem 
däl, ýeň len le riň ki hem däl. Bu eşid ýä-
ni miz aý şy-eş re tiň se si dir!» diý di. 19 Ol 
dü şel gä ýa kyn ge len ba dy na, gö lä ni we 
tans edip ýö ren adam la ry gör di. Mu sa 
ga har-ga za ba mü nüp, elin dä ki ýa sy daş 
bö lek le ri ni zy ňyp goý ber di, olar da gyň 
ete gin de çym-pyt rak bol dy. 20 Mu sa ola
ryň ýa san gö le si ni alyp, ot da eret di, soň 
ony kül ke läp, su wa gar dy-da, on dan 
ys ra ýyl la ra içir di.

21 Mu sa Ha ru na: «Bu hal ka beý le uly 
gü nä ga zan dy rar ýa ly, bu lar sa ňa nä me 
et di ler?» diý di. 22  Ha run oňa: «Je na bym, 
ma ňa ga ha ryň gel me sin, bu hal kyň pä li-
niň bo zuk dy gy ny özüň bil ýär siň-ä. 23 Olar 
ma ňa: „Öň baş çy lyk eder ýa ly, bi ze hu daý 
ýa sa, çün ki bi zi Mü sür den çy ka ryp ge ti-
ren Mu sa di ýen ada ma nä me bo la ny ny 
bi lem zok“ diý di ler. 24 Şeý dip, men olar dan 
kim de al tyn bar bol sa, ma ňa ge ti rip ber-
me gi ni so ra dym. Ola ry alyp, ot da eret dim, 
on dan hem şu gö le eme le gel di!» diý di.

25 Mu sa Ha ru nyň bu hal ky ba şy na goý-
be ren di gi ni gör di, olar duş man la ry nyň 
öňün de gül küd i ler. 26  Soň ra Mu sa dü şel-

gä niň gi rel ge sin de du rup: «Kim de-kim 
Reb biň ta ra pyn da bol sa me niň ýa ny ma 
gel sin!» diý di. Äh li le wi ler onuň da şy na 
üýş di. 27 Mu sa ola ra: «Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb şeý le diý ýär: „Si ziň hem mä ňiz gy-
lyç la ry ňy zy da ky nyň! Si ziň her bi ri ňiz 
dü şel ge le riň bir çe tin den beý le ki çe ti ne 
çen li ga py ma-ga py aý la nyp, öz ga ryn-
da şy ňy zy, dos tu ňy zy we goň şy ňy zy 
öl dü riň“» diý di. 28  Le wi ler Mu sa nyň buý-
ru şy ýa ly et di ler. Şol gün üç mü ňe go laý 
adam he läk bol dy. 29 Mu sa le wi le re: «Şu 
gün siz Reb biň gul lu gy na bel len di ňiz. 
Her bi ri ňiz öz og lu ňy zy we ga ryn da-
şy ňy zy öl dü rip, bu gün si ziň özü ňiz 
ýal kan dy ňyz» diý di.

30 Er te si gün Mu sa hal ka: «Siz agyr gü-
nä ga zan dy ňyz. Em ma men hä zir Reb biň 
ýa ny na çy ka ýyn, bel ki, si zi gü nä ňiz den 
sap la dyp bi le rin» diý di. 31 Şeý dip, Mu sa 
Reb biň ýa ny na gaý dyp gel di we Oňa: 
«Wah, bu halk özü ne al tyn dan gö le ýa-
sap, agyr gü nä et di. 32  Ýö ne in di Sen 
bu la ryň gü nä le ri ni ge çe we ri, ýog sa-da 
me niň ady my Öz adam la ry ňyň ady 
ýa zy lan ki ta byň dan öçür» diý di. 33 Reb 
Mu sa: «Kim de-kim Ma ňa gar şy gü nä 
et se, onuň ady ny ki ta bym dan öçü rip 
taş la ryn. 34  In di bar, git-de, hal ky sa ňa 
aý dan ýe ri me äkit. Me niň pe riş däm se-
niň öňüň den git jek dir. Em ma je za gü ni 
ge len de, Men ola ryň eden gü nä le ri ne 
gö rä je za sy ny be re rin» diý di.

35  Şeý le lik de, Reb hal kyň üs tün den 
bet bagt çy lyk in der di, se bä bi olar Ha ru na 
gö le ýa sat dy ryp dy lar.

33‑nji bap

Reb Sinaý dagyndan 
gitmegi buýurýar

1 Reb Mu sa: «Ba ryň, bu ýe ri taş lap 
gi diň. Sen we Mü sür den ge ti ren hal kyň 
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a 33:6 Ho rep – bu Si naý da gy nyň beý le ki ady.

Yb ra ýy myň, Ys ha gyň we Ýa ku byň ne-
sil le ri ne Me niň wa da be ren ýe ri me gi diň. 
2  Men si ziň öňü ňiz den pe riş de ibe re rin 
we ken gan la ry, amor la ry, het le ri, pe-
riz le ri, hi wi le ri we ýa bus la ry ko wup 
çy ka ra ryn. 3 Süýt we bal ak ýan baý top-
rak ly ýur da gi diň. Em ma Men si ziň bi len 
git jek däl, ýog sam si ziň boý nu ýo gyn 
halk dy gy ňyz üçin, Men si zi ýol da ýok 
edip taş la ryn» diý di.

4  Halk bu ýa kym syz söz le ri eşi dip 
ýas tut dy, hiç kim şaý-sep da kyn ma dy. 
5 Çün ki Reb Mu sa: «Ys ra ýyl la ra aýt, olar 
boý nu ýo gyn halk, Men ýe ke je pur sat 
hem olar bi len bi le git sem, ola ry ýok 
edip taş la ryn. Şo nuň üçin hem in di olar 
şaý-sep le ri ni da kyn ma syn lar. Men ola ra 
nä me et me li si ni çö ze ýin» diý di. 6  Şol 
se bäp li ys ra ýyl lar şaý-sep da kyn ma la-
ry ny goý du lar. Olar Ho rep a da gyn dan 
çy kyp gaýt dy lar.

Rebbe ýüz tutulýan çadyr
7 Mu sa dü şel gä niň da şyn da, on dan 

uzag rak da ça dyr dik di, ony Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dyr di ýip at lan dyr dy. Kim-
de-kim Reb den mas la hat so ra mak is le se, 
şol ça dy ra ba ryp bil ýär di. 8  Mu sa her 
ge zek ça dy ra ta rap ýö rän wag ty, äh li 
halk ýe rin den tu rup, dik du rar dy. Mu sa 
tä ça dy ryň içi ne gir ýän çä, ola ryň her-
si öz ça dyr la ry nyň gi rel ge sin de, onuň 
yz yn dan se re dip du rar dy lar. 9 Mu sa ça-
dy ra gi ren de, bu lut sü tü ni aşak dü şüp, 
ça dy ryň gi rel ge sin de du rar dy we Reb 
Mu sa bi len gep le şer di. 10 Bu lut sü tü ni niň 
ça dy ryň gi rel ge sin de du ra ny ny gö ren de, 
tu tuş halk ça dyr la ry nyň gi rel ge sin de 
du rup sež de eder di ler. 11 Reb Mu sa bi len 
edil iki dos tuň bi ri-bi ri bi len gep le şi şi 
ýa ly, ýüz be-ýüz gep le şer di. Soň ra Mu sa 

dü şel gä gaý dyp ge ler di, em ma onuň ýaş 
kö mek çi si Nu nuň og ly Ýe şu wa ça dyr da 
ga lar dy.

Reb halky bilen bile 
bolmaga söz berýär

12  Mu sa Reb be şeý le diý di: «Ine, Sen 
ma ňa bu hal ky äkit diý diň, ýö ne me niň 
bi len ki mi iber jek di gi ňi aýan et me diň. 
Sen ma ňa: „Men se niň ady ňy go wy ta na-
ýa ryn, sen Me niň na za rym da mer he met 
tap dyň“ diý diň. 13 Eger men dog ru dan-da, 
Se niň göw nüň den tu ran bol sam, ma ňa 
Öz ýol la ry ňy gör kez. Şon da men Se ni 
go wy ta nap, na za ryň da ýe ne-de mer he-
met ta pa ryn. Ýat dan çy kar ma, bu mil let 
Se niň Öz hal kyň dyr». 14 Reb Mu sa: «Men 
se niň bi len gi de rin we sa ňa pa ra hat çy lyk 
be re rin» diý di. 15 Mu sa hem Oňa: «Eger 
Sen bi ziň bi len git me seň, on da bi zi bu 
ýer den git me li et me. 16  Eger bi ziň bi len 
git me seň, on da me niň we hal ky ňyň 
Se niň öňüň de mer he met ga za nan dy gy 
nä dip bi lin sin? Şo nuň üçin hem me niň 
we hal ky ňyň ýer ýü zün dä ki äh li halk-
lar dan aý ra tyn dy gy my zy gör kez» diý di.

17 Reb Mu sa: «Men se niň edil so ran 
za dy ňy ede rin, se bä bi sen Me niň na za-
rym da mer he met tap dyň we Men se niň 
ady ňy go wy ta na ýa ryn» diý di. 18  Mu sa: 
«Ýal bar ýan, ma ňa şöh ra ty ňy gör ke zäý» 
diý di. 19 Reb oňa: «Men si ziň öňü ňiz den 
bü tin şan-şöh ra tym bi len ge çe rin we 
si ziň öňü ňiz de Reb ady my jar ede rin. 
Men is län ada my ma mer he met, is län 
ada my ma hem re him-şe pa gat ede rin. 
20 Ýö ne sen Me niň ýü zü mi gör me li däl-
siň, çün ki Me ni gö ren ki şi di ri gal maz» 
diý di. 21 Reb sö zü ni do wam edip: «Ine, 
Me niň gap da lym da ky şu ga ýa nyň üs-
tün de dur. 22  Me niň şöh ra tym geç ýän çä, 
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Men se ni ga ýa nyň jaý ry gyn da goý jak 
we Men geç ýän çäm, se ni elim bi len 
bü räp du ra ryn. 23 Soň ra Men eli mi aý-
ra ryn we lin, sen Me niň ar ka my gö rüp 
bi ler siň. Em ma Me niň ýü züm gö rül me li 
däl dir» diý di.

34‑nji bap

Reb täzeden ysraýyllar 
bilen äht baglaşýar

1 Reb Mu sa: «Öň kä meň zeş edip, iki 
sa ny ýa sy daş ýa sa. Men ola ryň ýü zü ne 
şol se niň bi rin ji dö wen ýa sy daş la ryň 
ýü zün dä ki söz le ri ýaz jak. 2  Sä her bi len 
taý ýar bol. Si naý da gy na çy kyp, da gyň 
de pe sin de Me niň hu zu rym da dur. 3 Se niň 
bi len hiç kim da ga çyk ma syn. Tu tuş da-
gyň üs tün de bir adam hem gö rün me sin. 
Do war la ry ňy zy, sy gyr la ry ňy zy hem 
da gyň ete gin de bak maň» diý di. 4  Şeý dip, 
Mu sa öň kä meň zeş edip, ýe ne-de iki 
sa ny ýa sy daş bö le gi ni ýa sa dy. Reb biň 
buý ru şy ýa ly, ol sä her bi len tu rup, Si-
naý da gy na çyk dy. Ol eli ne iki ýa sy daş 
bö le gi ni hem al dy. 5  Reb bu lut için de 
aşak inip, Mu sa nyň ýa nyn da dur dy-da: 
«Men – Reb!» di ýip, Öz ady ny yg lan 
et di. 6  Reb Mu sa nyň öňün den ge çip, şu-
ny jar et di: «Men Reb di rin, Reb di rin! 
Re him li we mer he met li Hu daý dy ryn. 
Men giň gö wün li, örän we pa ly, sa dyk 
söý gä baý dy ryn. 7 Müň ler çe ne sil le re sa-
dyk söý gi mi gör ke ze rin. Et mi şi, ýa zy gy 
we gü nä ni ba gyş la ýa ryn. Ýö ne gü nä li ni 
je za syz hem goý ma ýa ryn. Ata la ry nyň 
et mi şi niň je za sy ny ça ga la ry na, ola ryň 
ça ga la ry nyň ça ga la ry na, ola ryň üçün ji 
we dör dün ji ar ka sy na çek di re rin».

8  Mu sa der rew ýü zü ni ýe re be rip sež de 
et di. 9 Ol: «Eý, Taň ry, eger men Se niň 
öňüň de mer he met ta pan bol sam, goý, 
on da Taň rym bi ziň bi len git sin. Bu halk 

boý nu ýo gyn bol sa-da, bi ziň et mi şi mi zi, 
gü nä mi zi ba gyş la we bi zi Öz mi ras da-
ryň edip al» diý di. 10  Reb Mu sa şeý le 
diý di: «In di Men si ziň bi len äht bag laş-
jak. Se niň tu tuş hal ky ňyň öňün de Men 
gud rat lar gör kez jek. Şeý le gud rat lar 
tu tuş ýer ýü zün de ýa-da hiç bir mil let-
de gör lüp-eşi di len däl dir. Ara la ryn da 
ýa şa ýan bu tu tuş hal kyň Men-Reb biň 
ed ýän işi ni gö rer, çün ki Men si ziň üçin 
gor kunç zat lar ede rin.

11 Me niň bu gün ki bu ýur ýan buý ruk-
la ry my ýe ri ne ýe tir. Se ret, Men si ziň 
öňü ňiz den amor la ry, ken gan la ry, het le ri, 
pe riz le ri, hi wi le ri we ýa bus la ry ko wup 
çy ka ra ryn. 12  Bar ýan ýe ri ňi ziň ýa şaý jy-
la ry bi len äht bag laş mak dan ägä bo luň, 
ýog sam ol äht si zi du za ga dü şü rer. 13 Siz 
ola ryň gur ban lyk sy pa la ry ny ýum rup 
taş laň, dik me daş la ry ny dö wüp, Aşe ra 
but la ry ny ça pyň. 14  Baş ga hu da ýa sež-
de et mäň, se bä bi Ga ban jaň at ly Reb 
ga ban jaň Hu daý dyr. 15  Ba ran ýe ri ňi ziň 
ýa şaý jy la ry bi len äht bag laş maň, se bä bi 
olar öz hu daý la ry na sež de eder ler. Olar 
öz hu daý la ry na sa da ka be ren wag ty, 
ola ryň ara syn dan bi ri si zi ça gyr sa, siz 
hem sa da ka da ber len na har dan iýer si ňiz. 
16  Siz ogul la ry ňy za ola ryň gyz la ryn dan 
aýal alyp be rer si ňiz. Öz hu daý la ry na 
sež de edip ýö ren bu gyz lar si ziň ogul-
la ry ňy za hem şeý le et di rer ler.

17 Guý ma but lar ýa sa maň.
18  Pe tir baý ra my ny bel läň. Me niň si ze 

buý ru şym ýa ly, Abyp aýy nyň bel le nen 
gün le rin de ýe di gün läp pe tir iýiň, se bä bi 
siz Mü sür den Abyp aýyn da çyk dy ňyz.

19 Äh li il kin ji dog lan er kek ler Me-
niň ki dir. Si ziň sy gyr la ry ňy zyň we 
do war la ry ňy zyň hem il kin ji er kek guz-
lan la ry Me niň ki dir.

20 Eşe giň il kin ji kür re län er kek kür re-
si ni goý nuň il kin ji tok lu sy bi len çal şyp, 
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yzy na sa tyn alyň. Eger ça lyş ma sa ňyz, 
on da onuň boý nu ny om ruň. Äh li now-
ba har ogul la ry ňy zy hem çal şyp, yzy na 
sa tyn alyň.

Me niň öňüm de hiç kim eli boş 
gö rün me sin.

21 Al ty gün läp siz iş lär si ňiz, em ma 
ýe din ji gün dynç alyň. Hat da sü rüm 
döw ri bol sa-da, ha syl döw ri bol sa-da, 
dynç alyň. 22  Bug da ýyň il kin ji ha sy-
lyn dan Gal la baý ra my ny bel läň. Ýy lyň 
ahy ryn da ha syl toý be riň. 23 Ýyl da üç 
ge zek äh li er kek le ri ňiz Ys ra ýyl Hu da ýy 
bo lan Be ýik Hu da ýyň hu zu ry na gel sin. 
24  Çün ki Men si ziň öňü ňiz den baş ga 
mil let le ri ko wup aý ryp, ser het le ri ňi zi 
gi ňel de rin. Ýyl da üç ge zek Hu da ýy ňyz 
Reb biň hu zu ry na gel se ňiz, hiç kim si ziň 
ýe ri ňi ze göz di kip bil mez.

25  Ma ňa gur ban lyk üçin soý ýan ma ly-
ňy zyň ga ny ny ha myr ma ýa ly çö rek bi len 
ber mäň. Me niň baý ra my myň şa ny na 
gur ban eden ma ly ňy zyň ýa gy er ti re 
gal ma syn.

26  Ýe ri ňiz de önen il kin ji saý la ma mi-
we le ri Hu da ýy ňyz Reb biň öýü ne ge ti riň.

Ow la gy ene si niň süý dün de bi şir mäň».
27 Reb Mu sa ýe ne-de: «Şu söz le ri ýaz, 

çün ki Men se niň bi len we Ys ra ýyl bi len 
şu söz le riň esa syn da äht bag laş dym» 
diý di. 28  Mu sa ol ýer de Reb bi len kyrk 
gi je-gün diz läp bol dy. Ol ne çö rek iý di, 
ne-de suw iç di. Ol Äht söz le ri bo lan 
bu on tab şy ry gy ýa sy daş la ryň ýü zü-
ne ýaz dy.

Musanyň ýüzi nur saçýar
29 Mu sa eli ne Äht ýa zy lan iki sa ny ýa sy 

daş bö le gi ni alyp, Si naý da gyn dan aşak 
düş di. Ol dag dan aşak inip gel ýär kä, Hu-
daý bi len gep le şen di gi üçin, onuň ýü zi 
nur saç ýar dy. Mun dan onuň özi hem 
bi ha bar dy. 30 Ha run we äh li ys ra ýyl lar 

Mu sa nyň ýü zü niň nur saç ýan dy gy ny 
gö ren le rin de, olar onuň ýa ky ny na gel-
mä ge gork du lar. 31 Em ma Mu sa ola ry 
öz ýa ny na ça gyr dy. Ha run we hal kyň 
äh li ýol baş çy la ry onuň ýa ny na gel di ler. 
Mu sa olar bi len gep leş di. 32  Mun dan soň 
äh li ys ra ýyl lar onuň tö we re gi ne üýş dü-
ler. Mu sa Si naý da gyn da Reb biň özü ne 
be ren äh li tab şy ryk la ry ny ola ra tab şyr-
dy. 33 Mu sa olar bi len gep le şip bo lan dan 
soň ra ýa pyn ja bi len öz ýü zü ni ört di. 
34 Em ma Mu sa Reb bi len gep leş mek üçin, 
Onuň hu zu ry na çat ma gi ren wag ty, tä 
da şa ry çyk ýan ça, ýa pyn ja sy ny aý rar dy. 
Ol da şa ry çy kyp, Reb biň nä me buý ran-
dy gy ny ys ra ýyl la ra aý dan wag ty, 35 olar 
Mu sa nyň ýü zü ni gö rüp bil ýär di ler. Onuň 
ýü zi nur saç ýar dy. Soň ra Mu sa Reb bi-
len gep leş mä ge gir ýän wag ty na çen li, 
ýe ne-de ýa pyn ja bi len ýü zü ni ör ter di.

35‑nji bap

Sabat güni hakda kanunlar
1 Mu sa äh li ys ra ýyl hal ky ny ýyg nap, 

ola ra Reb biň ýe ri ne ýe tir me gi buý ran 
zat la ry ny aýt dy: 2  «Al ty gü nüň do wa-
myn da äh li işi ňi zi ediň, em ma Sa bat 
gü nü ni Reb be ba gyş edip, dynç alyň. 
Şol gün iş eden adam ölü me hö küm 
edi ler. 3 Sa bat gü ni ýa şa ýan ýe ri ňi ziň 
hiç bir ýe rin de ot ýak maň».

Mukaddes çadyr üçin sadaka
4  Mu sa tu tuş ys ra ýyl hal ky na şeý le 

diý di: «Ine, si ze Reb biň buý ru gy: 5  Öz 
ara ňyz dan Reb be sa da ka ýyg naň. Her 
kim göw nün den çy ka ran şu zat la ry 
Reb be sa da ka ber sin: al tyn, kü müş we 
bü rünç; 6  gök, ba dam, gyr my zy ýüp lük, 
ne pis zy gyr ma ta, ge çi ýü ňi; 7 go çuň 
eý le nen de ri si, saý la ma de ri, aka si ýa 
aga jy; 8  çy ra üçin zeý tun ýa gy, mesh 
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ýa gy üçin we ýa kym ly ys ly tü tet gi üçin 
hoş boý ys ly zat lar; 9 efo da we gur sak ça 
dak mak üçin ha kyk we baş ga gym mat-
ba ha gaş lar.

10 Ara ňyz da ky hem me ukyp ly se net çi-
ler ge lip, Reb biň buý ran äh li şu zat la ry ny 
ýa sa syn lar: mu kad des ça dyr, 11 onuň 
daş ky ör tü gi we ýa pyn ja sy, il dir giç le ri, 
çar çu wa la ry, sy ryk la ry, sü tün le ri we ola-
ry sak la ýan da ban la ry; 12 san dyk we onuň 
sy ryk la ry, ga pa gy, tu tu sy; 13 han tag ta 
we onuň sy ryk la ry, äh li en jam la ry we 
Reb be hö dür çö re gi; 14 yşyk üçin çy ra dan, 
onuň en jam la ry we çy ra la ry, çy ra üçin 
ýag; 15  tü tet gi sy pa sy, onuň sy ryk la ry, 
mesh ýa gy we hoş boý ys ly zat lar, mu-
kad des ça dy ryň gi rel ge si üçin ýa pyn ja; 
16  ýak ma gur ban lyk sy pa sy we onuň 
bü rünç den gö ze ne gi, sy ryk la ry, äh li 
en jam la ry, le ge ni we onuň sü tü ni; 17 ha ýa
dyň per de le ri, onuň sü tün le ri, da ban la ry, 
ha ýa dyň der we ze si üçin ýa pyn ja; 18  Mu
kad des ça dy ryň we ha ýa dyň ga zyk la ry, 
ola ryň zyn jyr la ry; 19 Mu kad des otag da 
hyz mat et mek üçin, owa dan ti ki len mu-
kad des ly bas la ry; ru ha ny Ha ru nyň we 
onuň ogul la ry nyň ru ha ny bo lup hyz mat 
et mek le ri üçin ola ryň ýö ri te ge ýim le ri».

20 Soň ra äh li ys ra ýyl hal ky Mu sa nyň 
hu zu ryn dan da gaş dy lar. 21 Her kim ýü-
re gin den bes läp, göw nün den çy ka ra ny ny 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr üçin, onuň 
hyz ma ty üçin we mu kad des ly bas lar 
üçin Reb be sa da ka ge tir di ler. 22  Şeý le-
lik de, er kek ler hem, aýal lar hem bir lik de 
gel di ler. Ola ryň hem me si öz göw nün den 
çy ka ran bi le zik le ri ni, gu lak hal ka la ry ny 
we mö hür ba sy lan ýü zük ler, gül ýa ka lar 
ge tir di ler. Ola ryň hem me si al tyn dan 
ýa sa lan dy. Hem me ler al tyn dan ýa sa lan 
zat la ry ny Reb be sa da ka ber mek üçin ge-
tir di ler. 23 Her kim özün de bar bo lan gök, 
ba dam, gyr my zy ýüp lü gi ni, ne pis zy gyr 

ma ta sy ny, ge çi ýü ňü ni, go çuň eý le nen 
de ri si ni we saý la ma de ri ge tir di. 24  Her 
kim kü müş den ýa-da bü rünç den edi len 
za dy ny Reb be sa da ka ge tir di. Şeý le hem, 
her kim her bir iş de ula nyp bol jak aka si ýa 
aga jy ny ge tir di. 25 Äh li ukyp ly çe per el li 
aýal lar gök, ba dam, gyr my zy ýüp lük den 
we ne pis zy gyr ma ta dan öz el le ri bi len 
ören zat la ry ny ge tir di ler. 26  Ýü rek le ri-
ne sal nan äh li ba şar jaň aýal lar ge çi niň 
ýü ňün den hem ýüp lük ör dü ler. 27 Ýol baş-
çy lar efo dyň we gur sak ça nyň gaş la ry ny 
öý jük le ri ne oturt mak üçin ha kyk we 
baş ga-da gym mat ba ha gaş lar ge tir di ler. 
28  Olar ýa kym ly ys ly tü tet gi üçin, çy ra 
we mesh ýa gy üçin hoş boý ys ly ösüm lik-
le ri we zeý tun ýa gy ny ge tir di ler. 29 Äh li 
ys ra ýyl er kek le ri we aýal la ry Reb biň 
Mu sa buý ran işi üçin göw nün den çy ka ran 
zat la ry ny ge tir di ler. Olar mu ny Reb be 
meý le tin sa da ka hök mün de ge tir di ler.

30 Soň ra Mu sa ys ra ýyl la ra şeý le diý di: 
«Ine, Reb ýa hu da ti re sin den Hu ruň ag ty gy, 
Ury nyň og ly Be sa le li saý la dy. 31 Ol ony Öz 
Ru hy bi len dol du ryp, oňa dür li se net çi lik 
iş le rin de ukyp, akyl-paý has we ba şar jaň-
lyk ber di. 32  Ol ök de nak gaş bo lup, al ty na, 
küm şe we bü rün je dür li na gyş lar sal-
dy. 33 Daş la ry oý mak da, agaç ýon mak da, 
her hi li us sa çy lyk işin de oňa ukyp ber di. 
34 Şeý le hem Reb Be sa le le we dan ti re sin-
den Ahy sa ma gyň og ly Oho ly ýa ba baş ga 
adam la ra öw ret mek yl ha my ny hem ber-
di. 35 Reb ola ra dür li se net çi lik iş le rin de 
ukyp ber di: us sa çy lyk ýa-da nak gaş çy lyk, 
ýa-da gök, ba dam, gyr my zy ýüp lük bi len 
we ne pis zy gyr sa pak bi len keş de çek mek-
lik, ýa-da dok ma çy lyk be ril di. Ola ryň 
hem me si ök de us sa lar we nak gaş lar dyr».

36‑njy bap
1 Mu kad des öýüň gur lu şy nyň her bir 

işi ni nä hi li ýe ri ne ýe tir me li si ni bi ler 
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ýa ly, Reb Be sa le le, Oho ly ýa ba we baş-
ga-da her bir ök de us sa la ra ukyp hem 
akyl-paý has ber di. Olar äh li işi Reb biň 
buý ru gy bo ýun ça ýe ri ne ýe tir me li di-
ler 2  Soň ra Mu sa Be sa le li, Oho ly ýa by 
we baş ga-da Reb biň ukyp be ren äh li 
ök de us sa la ry ny ýyg na dy. Reb bu işi 
ýe ri ne ýe tir me gi ola ryň ýü rek le ri ne 
sal dy. 3 Olar mu kad des öýi gur mak üçin, 
ys ra ýyl la ryň ge ti ren äh li meý le tin sa da-
ka la ry ny Mu sa dan al dy lar. Ys ra ýyl lar 
en tek hem her gün ir den Mu sa meý le tin 
sa da ka la ry ny ge tir ýär di ler. 4  Şeý le lik de, 
mu kad des öýüň her dür li işi ni ýe ri ne 
ýe tir ýän hem me ök de se net çi ler gel-
di ler. Her ki miň et me li işi bel le nil di. 
5  Olar Mu sa: «Reb biň bi ze buý ran işi ni 
et mek de, halk zat la ry ge re gin den ar tyk 
ge tir ýär» diý di ler. 6  Şo nuň üçin hem 
Mu sa dü şel gä niň içi ne şeý le buý ruk 
bi len: «Mun dan beý läk bir er kek ýa-da 
aýal mu kad des öý üçin sa da ka edip, hiç 
hi li zat ge tir me sin» di ýip jar çek dir di. 
Şeý dip, halk sa da ka ge tir me si ni kes di. 
7 Çün ki ola ryň ge ti ren zat la ry eý ýäm 
äh li işi ýe ri ne ýe tir mek üçin ge re gin den 
hem ar tyk dy.

Ysraýyllar mukaddes 
çadyry ýasaýarlar

8  Ök de us sa lar on per de den yba rat 
mu kad des ça dyr ýa sa dy lar. Olar per de-
le ri ne pis zy gyr ma ta dan, gök, ba dam, 
gyr my zy ýüp lük den edip, ola ryň ýü zü ne 
ke rubyň şe ki li ni owa dan lap çek di ler. 
9 Her per dä niň uzyn ly gy ýig ri mi se kiz 
tir sek, ini dört tir sek bo lup, äh li per de-
le riň öl çe gi bir meň zeş di.

10 Olar bäş per dä ni bir aý ry, beý le ki 
bäş per dä ni hem bir aý ry edip çat dy lar. 
11 Bi rin ji bäş per dä niň iň soň ku sy nyň 
uju na gök hal ka ýa sa dy lar, ikin ji bäş 
per dä niň iň soň ku sy na-da şeý le et di ler. 

12  Bi rin ji top lu myň per de le ri niň iň soň-
ku sy nyň uju na el li sa ny hal ka ýa sa dy lar. 
Ikin ji top lu myň soň ku sy na-da el li hal ka 
ýa sa dy lar. Hal ka lar bi ri-bi ri niň gar şy-
syn da ýer le şen di. 13 Al tyn dan el li sa ny 
il dir giç ýa sap, per de le ri il dir giç bi len 
bi ri-bi ri ne ber kit di ler. Şeý dip, ça dyr 
tu tuş bir bi te wi bol dy.

14  Şeý le hem, ge çi niň ýü ňün den edi len 
on bir per de den yba rat mu kad des ça-
dy ryň daş ky ör tü gi ni ýa sa dy lar. 15  Her 
per dä niň uzyn ly gy otuz tir sek, ini dört 
tir sek bo lup, on bir per dä niň-de öl çe gi ni 
bir meň zeş et di ler. 16  Per de le riň bä şi si ni 
bir aý ry ça typ, ga lan al ty sy ny hem bir 
aý ry çat dy lar. 17 Bi rin ji top lu myň or ta-
syn dan iň soň ku sy nyň uju na el li sa ny 
hal ka ýa sa dy lar, ikin ji top lu myň ka hem 
şeý le et di ler. 18  Soň ra bü rünç den el li sa ny 
il dir giç ýa sap, ola ry hal ka dan ge çi rip, 
ça dy ry bir leş dir di ler. Şon da ça dyr tu tuş 
bir bi te wi bol dy. 19 Ça dyr üçin go çuň 
eý le nen de ri sin den ýa pyn ja ýa sal dy we 
onuň üs tü ni ört mä ge saý la ma de ri den 
ýe ne bir ýa pyn ja ýa sa dy lar.

20 Mu kad des ça dyr üçin aka si ýa aga-
jyn dan dik li gi ne çar çu wa lar ýa sa dy lar. 
21 Her çar çu wa nyň uzyn ly gy on tir sek, 
ini bir ýa rym tir sek bol dy. 22  Çar çu wa la ry 
bi ri-bi ri bi len sep leş di rip du rar ýa ly, her 
çar çu wa da iki sa ny ga zyk dik di ler. Ça-
dy ryň äh li çar çu wa la ry üçin şeý le edil di. 
23 Mu kad des ça dy ryň çar çu wa la ry ny şeý-
le ýa sa dy lar: onuň gün or ta ta ra py üçin 
ýig ri mi sa ny çar çu wa ýa sal dy. 24 Ýig ri mi 
çar çu wa nyň aşa gyn dan kyrk sa ny kü-
müş den da ban ýa sa dy lar. Her çar çu wa nyň 
aşa gyn dan onuň ga zy gy üçin iki sa ny da-
ban ýa sal dy. 25 Ça dy ryň ikin ji ta ra py bo lan 
de mir ga zyk ta ra py üçin hem ýig ri mi çar-
çu wa ýa sal dy. 26  Ola ra hem her çar çu wa 
iki den, je mi kyrk sa ny kü müş den da ban 
ýa sa dy lar. Her çar çu wa nyň aşa gyn dan iki 
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da ban ýa sa dy lar. 27 Ça dy ryň ar ka ta ra py 
bo lan gün ba tar ta ra py üçin, al ty çar çu wa 
ýa sal dy. 28  Ça dy ryň ar ka ta ra pyn da ky 
burç lar üçin iki çar çu wa ýa sal dy. 29 Olar 
aşak dan we ýo kar dan şol bir hal ka bir leş-
dir len di. Ola ryň iki si-de şeý le edi lip, olar 
iki bur çy eme le ge tir di ler. 30 Şeý dip, se kiz 
sa ny çar çu wa bo lup, her çar çu wa nyň aşa-
gyn dan iki da ban ýa sa lyp, je mi on al ty 
sa ny kü müş den da ban ýa sa dy lar.

31 Mu kad des ça dy ryň bir ta ra pyn da ky 
çar çu wa lar üçin aka si ýa aga jyn dan bäş 
sa ny sy ryk ýa sa dy lar. 32  Ça dy ryň beý le-
ki ta ra pyn da ky çar çu wa lar üçin bä şi si ni 
we ar ka ta ra py bo lan gün ba ta ryn da ky 
çar çu wa lar üçin bä şi si ni ýa sa dy lar. 33 Çar
çu wa la ryň or ta syn dan geç ýän ta ýa gy ny 
ça dy ryň bir ujun dan beý le ki uju na çen li 
ge çir di ler. 34 Çar çu wa la ry al ty na gap lap, 
sy ryk la ry sak lar ýa ly, al tyn dan hal ka lar 
ýa sa dy lar. Sy ryk lar hem al ty na gap lan dy.

35 Gök, ba dam, gyr my zy ýüp lük den 
we ne pis zy gyr ma ta dan tu ty ýa sa dy lar. 
Onuň ýü zü ne owa dan edip, ke rubyň şe-
ki li ni na gyş lap çek di ler. 36 Per dä ni as mak 
üçin, aka si ýa aga jyn dan dört sa ny sü tün 
ýa sal dy. Ola ry al tyn bi len gap lap, ola ra al-
tyn dan il dir giç ler we kü müş den dört sa ny 
da ban ýa sa dy lar. 37 Şeý le hem, olar ça dy-
ryň gi rel ge si üçin gök, ba dam, gyr my zy 
ýüp lük den we ne pis zy gyr ma ta dan per de 
ýa sa dy lar. Ony keş de bi len na gyş la dy lar. 
38  Bu per de üçin aka si ýa aga jyn dan bäş sa-
ny sü tün di kip, onuň ýo kar ky ör tük le ri ni 
we sü tün le ri ni al ty na gap la dy lar. Ola ryň 
il dir giç le ri ni hem al tyn dan edip, ola ra bü-
rünç den bäş sa ny da ban ýa sa dy lar.

37‑nji bap

Äht sandygy
1 Be sa lel aka si ýa aga jyn dan san dyk 

ýa sa dy. Onuň uzyn ly gy iki ýa rym tir sek, 

ini we be ýik li gi bir ýa rym tir sek bol dy. 
2  Onuň içi ni-de, da şy ny-da sap al ty na 
gap la dy we onuň daş-tö we re gi ne al-
tyn dan jä hek sal dy. 3 San dyk üçin dört 
sa ny al tyn hal ka ýa sa dy we ola ry dört 
aýa gy na: iki si ni bir ta ra pyn da ky aýak la-
ry na, beý le ki iki si ni beý le ki ta ra pyn da ky 
aýak la ry na dak dy.

4  Ol aka si ýa aga jyn dan sy ryk lar ýa sap, 
ola ry al ty na gap la dy. 5  San dy gy gö te rip 
äki der ýa ly, sy ryk la ry onuň gap dal la-
ryn da ky hal ka lar dan ge çir di. 6  Soň ra ol 
sap al tyn dan ga pak ýa sa dy. Onuň uzyn-
ly gy ny iki ýa rym tir sek, ini ni bol sa bir 
ýa rym tir sek et di. 7 Ga pa gyň her iki ýan 
çe tin de döw me al tyn dan iki sa ny ke rup 
ýa sa dy. 8  Ke rup la ryň bi ri ni ga pa gyň bir 
çe tin de, beý le ki si ni beý le ki çe tin de ýer-
leş dir di. Ola ry ga pa gyň her ýan çe tin de 
go ýup, ola ry ga pak bi len bir bi te wi edip 
ber kit di. 9 Ke rup lar ga nat la ry ny ga pa gyň 
de pe sin de ýa ýyp, onuň üs tü ne sa ýa sa-
lyp dur du lar. Ola ryň ýüz le ri bi ri-bi ri niň 
gar şy syn da bo lup, gö ni ga pa ga ta rap 
se red ýär di ler.

Hantagta
10 Şeý le hem ol aka si ýa aga jyn dan han-

tag ta ýa sa dy. Onuň uzyn ly gy iki tir sek, 
ini bir tir sek we be ýik li gi bir ýa rym 
tir sek bol dy. 11 Ony sap al ty na gap lap, 
daş-tö we re gi ne al tyn dan jä hek sal dy. 
12  Han tag ta nyň gy ra la ry na dört bar-
mak giň lik de gur şaw et di we gur şa wyň 
daş-tö we re gi ne al tyn dan jä hek sal dy. 
13 Han tag ta üçin al tyn dan dört sa ny hal ka 
ýa sa dy. Hal ka la ry onuň dört kün jün dä-
ki dört aýa gy na ber kit di. 14  Han tag ta ny 
gö te rip äki der ýa ly, hal ka lar dan ge çen 
sy ryk la ry gur şa wa ýa kyn ýer leş dir di. 
15  Be sa lel aka si ýa aga jyn dan sy ryk lar 
ýa sap, ola ry al ty na gap la dy. 16  Han tag ta
da go ýar ýa ly sap al tyn dan gap-gaç la ry: 
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a 37:24 Bir ýa rym bat man – ýew reý çe bir kik kar. Bu takm. 34 kg deň dir.

ýa kym ly ys ly tü tet gi üçin ta bak lar we 
jam lar, iç gi sa da ka sy üçin şa kä se ler we 
küý ze ler ýa sa dy.

Çyradan
17 Be sa lel sap al tyn dan çy ra dan ýa-

sa dy. Çy ra da nyň esa sy ny we şa ha sy ny 
hü när ment çi lik usu lyn da döw me sap 
al tyn dan ýa sap, onuň gül kä se si ni, gül-
gunçasyny we gül ýap ra gy ny özi bi len 
bir bi te wi et di. 18  Çy ra da nyň her gap da-
lyn dan üç şa ha çy kyp, je mi onuň al ty 
şa ha sy bol dy. 19 Her şa ha nyň ujun da 
ba da myň gü li şe ki lin de gül kä se ýa sap, 
onuň gül-gunçasy bi len gül ýap ra gy ny 
hem ýa sa dy. Beý le ki şa ha lar da hem 
hut şeý dip, al ty şa ha nyň alty sy ny-da 
bir meň zeş edip ýa sa dy. 20  Çy ra da nyň 
or ta syn da ky şa ha da ba dam gü lü ne meň-
zeş dört sa ny gül kä se bo lup, olar hem 
gül-gunçasy bi len we gül ýap ra gy bi len 
ýa sal dy. 21 Her jü bü tiň as tyn da bir gun-
ça çy kyp, hem me si bi le lik de je mi al ty 
şa ha ny eme le ge tir ýär di. 22  Çy ra da nyň 
gun ça la ry ny we şa ha la ry ny bir bi te wi 
edip ýa sap, onuň tu tuş özü ni döw me sap 
al tyn dan ýa sa dy. 23 Çy ra da na ýe di çy ra 
dak dy. Onuň mü çe ne gi ni we no wa sy ny 
sap al tyn dan ýa sa dy. 24  Çy ra da ny we 
oňa de giş li äh li en jam la ry bir ýa rym 
bat man a bo lan sap al tyn dan ýa sa dy.

Ýakymly ysly tütetgi üçin sypa
25  Ýa kym ly ys ly tü tet gi üçin aka si ýa 

aga jyn dan sy pa ýa sa dy. Onuň uzyn ly gy 
bir tir sek, ini hem bir tir sek bo lup, ol 
dört burç bol dy. Onuň be ýik li gi iki tir sek 
bo lup, çy kyp du ran burç la ry ny özi bi len 
bi le bi te wi edip ýa sa dy. 26  Onuň de pe si-
ni, äh li ta rap la ry ny we burç la ry ny sap 
al ty na gap la dy. Onuň daş-tö we re gi ne 

al tyn dan jä hek çek di. 27 Onuň üçin al-
tyn dan iki sa ny hal ka ýa sa dy we ola ry 
jä he giň aşa gyn dan bi ri-bi ri ne gar şy 
edip, iki ta ra py na dak dy. Sy pa ny gö te-
rip gi der ýa ly, ol hal ka lar dan sy ryk lar 
ge çir di. 28  Sy ryk la ry aka si ýa aga jyn dan 
ýa sap, ola ry al ty na gap la dy.

29 Ol atyr ýa saý jy nyň ga ryl ma gy bi len 
mu kad des mesh ýa gy ny we ýa kym ly 
ys ly tü tet gi hem taý ýar la dy.

38‑nji bap

Ýakma gurbanlyk sypasy
1 Be sa lel aka si ýa aga jyn dan ýak ma 

gur ban lyk sy pa sy ny ýa sa dy. Onuň 
uzyn ly gy-da, ini-de bäş tir sek bo lup, ol 
dört burç dy we onuň be ýik li gi hem üç 
tir sek bol dy. 2  Gur ban lyk sy pa sy nyň dört 
bur çy-da ýo ka ry çy kyp du ran dy. Be sa lel 
ola ry gur ban lyk sy pa sy bi len bir bi te wi 
edip, ony tu tuş ly gy na bü rün je gap la dy. 
3 Ol gur ban lyk sy pa sy nyň äh li en jam la-
ry ny: kül gap la ry, kül atar la ry, le gen le ri, 
çar şak la ry we maň ňal la ry ýa sa dy. Ola ryň 
hem me si ni bü rünç den ýa sa dy. 4  Gur ban
lyk sy pa sy üçin bü rünç den tor ly gö ze nek 
ýa sa dy. Ony gur ban lyk sy pa sy nyň aşa ky 
gur şa wyn da ýer leş dir di. 5  Tor ly gö ze-
ne giň dört bur çu nyň her si ne sy ryk la ry 
sak lar ýa ly hal ka ýa sa dy. 6  Ol sy ryk la ry 
aka si ýa aga jyn dan ýa sap, ola ry bü rün je 
gap la dy. 7 Gur ban lyk sy pa sy ny iki ta ra-
pyn dan gö te rip äki der ýa ly, sy ryk la ry 
hal ka lar dan ge çir di. Onuň da şy ny tag ta-
lar dan ýa sap, gu tu sy nyň içi ni boş goý dy.

8  Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň gi rel-
ge sin de hyz mat ed ýän aýal la ryň ýüz 
gö rül ýän aý na syn dan Be sa lel bü rünç den 
le gen ýa sa dy we onuň dur ýan aýa gy ny 
hem bü rünç den et di.
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a 38:24 Kyrk do kuz bat man we ýa rym put – ýew reý çe ýig ri mi do kuz kik kar we ýe di ýüz 
otuz şe kel. Bu takm. 1 ton na deň dir.
b 38:25 Ýüz ýet miş bat man we ýa rym çu wal – ýew reý çe ýüz kik kar we bir müň ýe di ýüz 
ýet miş bäş şe kel. Bu takm. 3420 kg deň dir.
ç 38:26 Bir mys gal – ýew reý çe bir be ka, ýag ny ýa rym şe kel. Bir be ka takm. 6 gr deň dir.

Mukaddes çadyryň haýady
9 Be sa lel mu kad des ça dy ryň ha ýa dy-

ny gur dy. Ha ýa dyň gün or ta ta ra pyn da 
ýüz tir sek uzyn lyk da ne pis zy gyr ma-
ta dan per de ler as dy. 10  Per de ler üçin 
ýig ri mi sa ny sü tün we ola ry sak la ýan 
ýig ri mi da ba ny bü rünç den ýa sa dy, sü-
tün le ri niň il dir giç le ri ni we jä hek le ri ni 
kü müş den et di. 11 De mir ga zyk ta ra py 
üçin hem şeý le et di. Onuň bo ýu na ýüz 
tir sek uzyn lyk da per de ler tut dy. Per de ler 
üçin bü rünç den ýig ri mi sa ny sü tün we 
ýig ri mi sa ny da ban ýa sa dy, em ma onuň 
il dir giç le ri ni we jä hek le ri ni kü müş den 
ýa sa dy. 12  Ha ýa dyň gün ba tar ta ra py üçin 
el li tir sek uzyn lyk da per de ler tut dy we 
per de ler üçin on sa ny sü tün we on sa ny 
da ban ýa sa dy. Sü tün le riň il dir giç le ri we 
jä hek le ri kü müş den edi len di. 13 Ha ýa dyň 
öň ta ra py bo lan gün do gar ta ra py nyň 
giň li gi el li tir sek bol dy. 14  Onuň bir ta-
ra py na uzyn ly gy on bäş tir sek bo lan 
per de ler tut dy. Ola ryň hem üç sü tü ni 
we üç da ba ny bar dy. 15 Beý le ki ta ra py na 
hem on bäş tir sek uzyn lyk da per de ler 
tut dy, onuň-da üç sü tü ni we üç da ba ny 
bar dy. 16 Ha ýa dyň daş-tö we re gin dä ki äh li 
per de ler ne pis zy gyr ma ta dan edi len di. 
17 Sü tün ler üçin da ban lar bü rünç den 
edi len di, em ma onuň il dir giç le ri we jä-
hek le ri kü müş den di, onuň ýo kar sy nyň 
ör tük le ri hem kü müş den di. Ha ýa dyň 
äh li sü tün le ri kü müş bi len jä hek le nen di. 
18  Ha ýa dyň gi rel ge si üçin gök, ba dam, 
gyr my zy ýüp lük den we ne pis zy gyr 
ma ta dan keş de bi len na gyş la nan ýa pyn ja 

tik di ler. Onuň uzyn ly gy ýig ri mi tir sek, 
be ýik li gi bäş tir sek bo lup, ini hem edil 
ha ýa dyň tu tu la ry ýa ly dy. 19 Ýa pyn ja nyň 
bü rünç den dört sa ny sü tü ni bi len dört 
sa ny da ba ny bar dy. Onuň il dir giç le ri, 
ýo kar sy nyň ör tük le ri we hal ka la ry kü-
müş den di. 20 Mu kad des ça dy ryň we onuň 
ha ýa dy nyň äh li ga zyk la ry bü rünç den di.

Mukaddes çadyr
21  Ine, mu kad des ça dy ryň, ýag ny 

mu kad des äht ça dy ry nyň gur lu şy nyň 
be ýa ny: Bu Mu sa nyň buý ru gy esa syn da 
iş le nip, ru ha ny Ha ru nyň og ly Yta ma ryň 
gör kez me si bo ýun ça le wi le riň ýe ri ne 
ýe ti ren işi di. 22  Reb biň Mu sa buý ran äh li 
zat la ry ny ýa hu da ti re sin den Hu ruň og ly, 
Ury nyň ag ty gy Be sa lel ýa sa dy. 23 Onuň 
ýa nyn da dan ti re sin den Ahy sa ma gyň 
og ly Oho ly ýap hem bar dy. Ol zer gär we 
us sa dy, gök, ba dam, gyr my zy ýüp lük-
den edi len ma ta we ne pis zy gyr ma ta 
keş de çek ýän çi di.

24  Mu kad des öýüň äh li gur lu şyk işi ne 
ulan mak üçin, sa da ka edip ge ti ri len 
al ty nyň je mi kyrk do kuz bat man we 
ýa rym put a bol dy. Ol mu kad des öýüň 
res mi öl çe gi bi len öl çel di. 25  Ilat sa na
wyn da ha sa ba al nan halk dan ýyg na lan 
küm şüň möç be ri ýüz ýet miş bat man 
we ýa rym çu wal b bol dy. Ol hem mu-
kad des öýüň res mi öl çe gi bi len öl çel di. 
26  Bu ha sa ba al nan, ýa şy ýig ri mi we 
on dan ýo ka ry bo lan her adam ba şy na 
mu kad des öýüň res mi öl çe gi bi len bir 
mys gal dan ç düş ýär di. Ol ýer de je mi al-
ty ýüz üç müň bäş ýüz el li er kek adam 
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a 38:27 Ýüz ýet miş bat man – ýew reý çe ýüz kik kar. Bu takm. 3400 kg deň dir.
b 38:27 Bir bitin on dan ýe di bat man – ýew reý çe bir kik kar. Bu takm. 34 kg deň dir.
ç 38:28 Ýa rym çu wal – ýew reý çe bir müň ýe di ýüz ýet miş bäş şe kel. Bu takm. 20 kg deň dir.
d 38:29 Ýüz ýig ri mi bat man – ýew reý çe ýet miş kik kar bi len iki müň dört ýüz şe kel. Bu 
takm. 2,4 ton na deň dir.

bar dy. 27 Mu kad des öýüň sü tü ni üçin we 
tu ty nyň sü tü ni üçin ýüz ýet miş bat man a 
kü müş ula nyl dy. Ýüz sü tün üçin ýüz 
ýet miş bat man kü müş, bir sü tün üçin 
bir bitin on dan ýe di bat man b kü müş 
ula nyl dy. 28  Be sa lel sü tün le riň il dir giç-
le ri üçin, onuň ýo kar ky ör tük le ri we 
jä hek le ri üçin ýa rym çu wal ç kü müş 
ulan dy. 29 Sa da ka üçin ge ti ri len bü rün-
jiň möç be ri je mi ýüz ýig ri mi bat man d 
bol dy. 30 Mun dan ol Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň gi rel ge si üçin da ban lar ýa sa dy, 
bü rünç gur ban lyk sy pa sy ny we onuň 
üçin bü rünç den gö ze nek, gur ban lyk sy-
pa sy nyň äh li en jam la ry ny, 31 şeý le hem, 
ha ýa dyň äh li sü tün le ri ni, onuň der we-
ze si niň sü tün le ri ni, mu kad des ça dy ryň 
we ha ýa dyň äh li ga zyk la ry ny ýa sa dy.

39‑njy bap

Ruhany geýimleri
1 Mu kad des otag da hyz mat et mek üçin 

gök, ba dam, gyr my zy ýüp lük den owa-
dan na gyş la nan ge ýim ler tik di ler. Reb biň 
Mu sa buý ru şy ýa ly, olar Ha run üçin 
mu kad des ly bas la ry tik di ler.

2  Be sa lel efo dy al tyn sa pak dan, gök, 
ba dam, gyr my zy ýüp lük den we ne pis 
zy gyr dan do ka lan ma ta dan tik di. 3 Al tyn 
bö lek le ri ni ow ra dyp, sa pak ýa ly in çe ke-
sip, ony gök, ba dam, gyr my zy ýüp lü giň 
we ne pis zy gyr sa pa gyň ara sy na us sat lyk 
bi len goş du lar. 4  Her iki uju ny bi ri-bi ri-
ne bag la ýan iki sa ny egin bag ti kip, ony 
hem ber kit di ler. 5 Reb biň Mu sa buý ru şy 
ýa ly, onuň ýü zün dä ki na gyş ly ke me ri 

hem edil efo dyň ti ki li şi ýa ly al tyn dan, 
gök, ba dam, gyr my zy ýüp lük den we 
ne pis zy gyr ma ta dan tik di ler.

6  Ha kyk daş lar taý ýar la nyp, oňa 
nak gaş la ryň oýup mö hür ba sy şy ýa ly, 
Ys ra ýy lyň ogul la ry nyň at la ry ny oýup 
ýa zyp, ola ry hem al tyn gaş öý jük le re 
oturt dy lar. 7 Reb biň Mu sa buý ru şy ýa ly, 
Ys ra ýy lyň ogul la ry na ýat la ma daş la ry 
bol ma gy üçin bu la ry efo dyň egin ba-
gy na dak dy.

8  In çe na gyş lar bi len gur sak ça tik di. 
Ony efo dyň ti ki li şi ýa ly edip, al tyn dan, 
gök, ba dam, gyr my zy ýüp lük den we 
ne pis zy gyr ma ta dan tik di. 9 Gur sak ça ny 
iki gat edip, ini ni bo ýu ny bir ga ryş edip, 
ony dört burç şe ki lin de et di. 10 Gur sak
ça nyň ýü zü ne dört ha tar gaş: bi rin ji 
ha ta ra go ýy gy zyl, sa ry, zü mer ret gaş-
la ry; 11 ikin ji ha ta ra pöw ri ze, gök ýa kut, 
al maz; 12  üçün ji ha ta ra mä mi şi, ak we 
go ňur ýa kut, go ýy gyr my zy ýa kut; 13 dör-
dün ji ha ta ra al tyn-sa ry, ha kyk we ýa şyl 
gaş la ry dak dy. Olar al tyn gaş öý jük le re 
otur dy lan dy. 14  Ys ra ýy lyň ogul la ry nyň 
at la ry na la ýyk lyk da gaş lar on iki sa ny 
bo lup, on iki ti rä niň her si niň ady edil 
mö hür ba sy lan ýa ly edi lip, her ga şyň 
ýü zü ne oýu lyp ýa zy lan dy.

Gursakça
15  Gur sak ça üçin sap al tyn dan ör me 

zyn jyr lar ýa sal dy. 16  Gur sak ça dak mak 
üçin, al tyn dan iki sa ny gaş öý jü gi we iki 
sa ny al tyn hal ka ýa sap, ola ry gur sak ça-
nyň ýo kar ky iki uju na il dir di. 17 Ör me iki 
al tyn zyn jy ry gur sak ça nyň ujun da ky iki 
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hal ka dan ge çir di. 18  Zyn jyr la ryň beý le ki 
iki uju ny al tyn gaş öý jük le re, efo dyň 
öň ta ra pyn da ky egin bag la ry na ber kit di. 
19 Al tyn dan ýe ne iki sa ny hal ka ýa sap, 
ola ry gur sak ça nyň iç ýü zün dä ki iki 
uju na, efo dyň iç ga ty na dak dy. 20  Al
tyn dan ýe ne-de iki sa ny hal ka ýa sap, 
ola ry efo dyň öň ta ra pyn da ky egin ba-
gy nyň aşa ky bö le gi ne ber kit di. Olar 
efo dyň na gyş ly ke me ri niň ýo kar syn da 
ýer le şen di. 21 Reb biň Mu sa buý ru şy ýa ly, 
gur sak ça nyň efot dan sal la nyp gaç maz-
ly gy üçin, onuň hal ka la ry gök ýüp bi len 
efo dyň hal ka la ry na daň lan dy. Şon da 
gur sak ça efo dyň na gyş ly ke me ri niň 
ýü zün de dur dy.

Beýleki ruhany geýimleri
22  Be sa lel efo dyň aşa gyn dan ge ýil ýän 

do ny gök ma ta dan tik di. 23 Onuň or ta-
syn dan kel le gi rip-çy kar ýa ly açyk ýer 
goý dy. Bu açyk ýer ýyr tyl maz ýa ly, oňa 
gy ýa aý la dy. 24  Gök, ba dam, gyr my zy 
ýüp lük den nar şe kil le ri ni ýa sap, ola ry 
do nuň aşa ky ete gi ne dak dy. 25 Sap al tyn-
dan jaň ja gaz lar ýa sap, ola ry nar la ryň 
ara syn dan do nuň tu tuş ete gi ne dak dy. 
26  Reb biň Mu sa buý ru şy ýa ly, bir nar 
bi len al tyn jaň ja gaz ba şa şa edi lip, olar 
hyz mat eden de geý mek üçin ti ki len 
do nuň tu tuş ete gi ne da kyl dy.

27 Olar Ha run we onuň ogul la ry üçin 
ne pis zy gyr ma ta dan uzyn köý nek ler 
hem tik di ler 28  Şeý le hem, ne pis zy gyr 
ma ta dan sel le, baş da ňy we ýüp lük den iç ki 
ge ýim ler tik di ler. 29 Bil gu şa gy gök, ba dam, 
gyr my zy ýüp lük den we ne pis zy gyr ma ta-
dan edi lip, na gyş lar bi len keş de len di. Bu 
Reb biň Mu sa buý ru şy ýa ly edil di.

30 Sap al tyn dan be zeg şa ýy ny ýa sa dy. 
Oýup mö hür ba sy lan dek, onuň ýü zü-
ne «Reb be ba gyş edi len» di ýen söz le ri 
oýup ýaz dy. 31 Reb biň Mu sa buý ru şy 

ýa ly, mu ny gök sa pak bi len sel lä niň öň 
ta ra py na çat dy.

Musa edilen işleri gözden geçirýär
32  Şeý le lik bi len, Reb be ýüz tu tu l ýan 

mu kad des ça dy ryň äh li işi ta mam lan dy. 
Ys ra ýyl lar äh li zat la ry edil Reb biň Mu sa 
buý ru şy ýa ly ýa sa dy lar. 33 Soň ra olar mu-
kad des ça dy ry Mu sa nyň ýa ny na ge tir di ler, 
şeý le hem: ça dyr we onuň äh li es bap la ry, 
onuň il dir giç le ri, çar çu wa la ry, sy ryk la ry 
sü tün le ri we ola ry sak la ýan da ban la ry; 
34 go çuň eý le nen de ri sin den we saý la ma 
de ri den ýa pyn ja, tu ty; 35 Äht san dy gy 
we onuň sy ryk la ry, ga pa gy, 36  han tag ta, 
onuň äh li en jam la ry, Reb be hö dür çö re gi; 
37 yşyk üçin sap al tyn dan çy ra dan, onuň 
äh li en jam la ry we çy ra la ry, çy ra üçin ýag; 
38  al tyn dan edi len sy pa ny, mesh ýa gy we 
hoş boý ys ly zat lar, mu kad des ça dy ryň gi-
rel ge si üçin ýa pyn ja; 39 bü rünç gur ban lyk 
sy pa sy, onuň bü rünç den gö ze ne gi, onuň 
sy ryk la ry we äh li en jam la ry, le ge ni we 
onuň sü tü ni; 40 ha ýa dyň per de le ri, sü tün-
le ri we da ban la ry, onuň der we ze si üçin 
ýa pyn ja, onuň hal ka la ry we ga zyk la ry. 
Reb be ýüz tu tu l ýan mu kad des ça dy ryň 
hyz ma ty üçin äh li es bap lar. 41 Mu kad-
des otag da hyz mat et mek üçin, owa dan 
ti ki len mu kad des ly bas la ry. Ru ha ny Ha-
ru nyň we onuň ogul la ry nyň ru ha ny bo lup 
hyz mat et mek le ri üçin ýö ri te ge ýim le ri 
ge ti ril di. 42  Ys ra ýyl lar äh li işi edil Reb-
biň Mu sa buý ru şy ýa ly ýe ri ne ýe tir di ler. 
43 Mu sa äh li işiň edil Reb biň buý ru şy ýa ly 
ýe ri ne ýetirilendigini gö ren de, ys ra ýyl la-
ra al kyş aýt dy.

40‑njy bap

Mukaddes çadyr Rebbe bagyş edilýär
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Bi rin ji 

aýyň bi rin ji gü ni Reb be ýüz tu tu l ýan 
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mu kad des ça dy ry gur. 3 Äht san dy gy-
ny ge ti rip, onuň için de goý we onuň 
öňün den tu ty tut. 4  Han tag ta ny ge ti rip, 
onuň en jam la ry ny oturt. Çy ra da ny ge ti-
rip, onuň çy ra la ry ny ýak. 5 Tü tet gi üçin 
al tyn dan edi len sy pa ny Äht san dy gy-
nyň öňün de goý. Mu kad des ça dy ryň 
gi rel ge si ne ýa pyn ja tut. 6  Reb be ýüz 
tu tu l ýan mu kad des ça dy ryň gi rel ge si-
niň öňün de ýak ma gur ban lyk sy pa sy ny 
gur. 7 Ça dyr bi len gur ban lyk sy pa sy nyň 
ara syn da le gen go ýup, oňa suw guý. 
8  Tu tuş daş-tö we re ge ha ýat gur we ha-
ýa dyň der we ze si ne ýa pyn ja tut. 9 Soň ra 
mesh ýa gy ny alyp, ça dy ra we onuň 
äh li zat la ry na ýag guý. Ony we onuň 
äh li es bap la ry ny mu kad des et, şon da 
ol mu kad des bo lar. 10 Ýak ma gur ban ly-
gy nyň sy pa sy nyň üs tü ne we onuň äh li 
en jam la ry nyň üs tü ne hem ýag se pe le. 
Şeý dip, gur ban lyk sy pa sy ny mu kad des 
et, şon da ol iň mu kad des bo lar. 11 Legene 
we onuň sü tü ni niň üs tü ne ýag se pe läp 
mu kad des et. 12  Soň ra Ha ru ny we onuň 
ogul la ry ny Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň 
gi rel ge si ne ge ti rip, ola ry suw bi len ýuw. 
13 Ha ru na ru ha ny ge ýim le ri ni geý dir we 
onuň ba şy na ýag gu ýup, Ma ňa ba gyş et, 
şon da ol Ma ňa ru ha ny bo lup hyz mat edip 
bi ler. 14  Onuň ogul la ry ny hem ge ti rip, 
ola ra uzyn köý nek le ri geý dir. 15 Ata sy
ny ba gyş edi şiň ýa ly, ogul la ry ny hem 
ba şy na ýag gu ýup ba gyş et, şon da olar 
Ma ňa ru ha ny bo lup hyz mat edip bi ler ler: 
bu ru ha ny çy lyk olar üçin ne sil me-ne sil 
ebe di lik bo lar».

16  Mu sa äh li za dy edil Reb biň özü ne 
buý ru şy ýa ly et di. 17 Ikin ji ýy lyň bi rin ji 
aýy nyň bi rin ji gü ni mu kad des ça dyr 
gu rul dy. 18  Mu sa mu kad des ça dy ry şeý le 
gur dy: onuň da ban la ry ny, çar çu wa la-
ry ny oturt dy, sy ryk la ry ny dak dy we 
sü tün le ri ni dik di. 19 Mu sa Reb biň özü ne 

buý ru şy ýa ly edip, mu kad des ça dy ryň 
daş ky ör tü gi ni we ýa pyn ja sy ny tut dy. 
20  Ol Äht ýaz gy sy ny alyp, san dy gyň 
için de goý dy we san dy gyň sy ryk la-
ry ny da kyp, onuň üs tü niň ga pa gy ny 
ýap dy. 21 Mu sa Reb biň buý ru şy ýa ly, 
Äht san dy gy ny mu kad des ça dy ra ge-
ti rip goý dy. Onuň öňün den tu ty asyp, 
ony aý ra tyn goý dy. 22  Ol han tag ta ny 
tu ty nyň da şyn da, Reb be ýüz tu tu l ýan 
mu kad des ça dy ryň de mir ga zy gyn da 
goý dy. 23  Mu sa Reb biň buý ru şy ýa ly 
edip, ol hö dür çö re gi ni han tag ta nyň 
üs tün de go ýup, Reb biň hu zu ry na ge-
tir di. 24  Çy ra da ny Reb be ýüz tu tu l ýan 
mu kad des ça dy ryň gün or ta ta ra py na 
ge ti rip, han tag ta nyň gar şy syn da goý dy. 
25  Reb biň özü ne buý ru şy ýa ly, Mu sa 
Reb biň hu zu ryn da çy ra la ry ýak dy. 26  Al
tyn dan edi len sy pa ny ge ti rip, Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dyr da, tu ty nyň öňün de 
goý dy. 27 Mu sa Reb biň buý ru şy ýa ly, 
onuň üs tün de ýa kym ly ys ly tü tet gi ýak-
dy. 28  Ol mu kad des ça dy ryň gi rel ge si 
üçin ýa pyn ja hem tut dy. 29 Ol Reb be ýüz 
tu tu l ýan mu kad des ça dy ryň gi rel ge sin-
de ýak ma gur ban lyk sy pa sy ny goý dy. 
Reb biň buý ru şy ýa ly, onuň üs tün de 
ýak ma gur ban ly gy ny we gal la sa da ka-
sy ny ber di. 30 Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr 
bi len gur ban lyk sy pa sy nyň ara syn da 
le ge ni goý dy we ýu wun mak üçin onuň 
içi ne suw guý dy. 31 Mu sa, Ha run we 
onuň ogul la ry şol suw bi len el le ri ni 
we aýak la ry ny ýuw du lar. 32  Olar Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dy ra gi ren le rin de we 
gur ban lyk sy pa sy nyň ýa ny na ge len-
le rin de, Reb biň Mu sa buý ru şy ýa ly 
ýu wun dy lar. 33 Mu kad des ça dy ryň we 
gur ban lyk sy pa sy nyň daş-tö we re gi ne 
ha ýat gur dy we ha ýa dyň der we ze si ne 
ýa pyn ja tut dy. Şeý dip, Mu sa äh li işi 
ta mam la dy.

 Müsürden çykyş 40  



   

Rebbiň şöhraty çadyry doldurýar
34  Soň ra Reb be ýüz tu tu l ýan mu-

kad des ça dy ry bu lut ört di. Reb biň 
şöh ra ty mu kad des ça dy ry dol dur dy. 
35  Mu sa Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ra 
gi rip bil me di, se bä bi ony bu lut ör-
tüp, mu kad des ça dy ry Reb biň şöh ra ty 
dol du ryp dy. 36  Her ge zek bu lut mu-

kad des ça dyr dan aý ry lyp süý şen de, 
ys ra ýyl lar hem öz ýol la ry ny do wam 
et di rer di ler. 37 Em ma bu lut ol ýer den 
aý ryl ma sa, tä bu lut süýş ýän çä, olar 
hem göç män otu rar dy lar. 38  Tu tuş ys-
ra ýyl hal ky her ge zek ýö riş eden de, 
Reb olar üçin gün di zi ne bu lut, gi je si ne 
ot sü tü ni bo lup, mu kad des ça dy ryň 
de pe sin de dur ýar dy. 

 Müsürden çykyş 40  
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Lewiler
Giriş

Le wi ler ki ta byn da Hu da ýyň Mu-
sa py gam be re be ren ka nun la ry we 
tab şy ryk la ry be ýan edil ýär. Ki tap 
le wi ti re sin den bo lan adam la ryň 
ha ty ra sy na Le wi ler di ýip at lan dy-
ryl ýar. Le wi ler mu kad des ça dyr da 
Reb biň aý ra tyn hyz mat kär le ri di ler. 
Ru ha ny lar hem öz as ly bo ýun ça 
le wi ti re sin den dir ler. Ki tap da esa-
san-da ru ha ny la ryň we beý le ki 
le wi le riň borç la ry be ýan edil ýär. 
Olar gur ban lyk lar, Hu da ýa sa da-
ka lar we Gü nä den sap lan ma gü ni 
ýa ly di ni baý ram la ry ge çir ýär ler 
(16:1-34, 23:26-32). Is len dik gü nä: 
agyr gü nä, ýe ňil gü nä – ta pa wu dy 
ýok, mu kad des öýi mur dar edip 
bil ýär di. Şo nuň üçin-de, gü nä den 
sap lan mak üçin be ril ýän gur ban-
lyk lar dür li-dür lü di. Ola ryň ba ry 
bu ki tap da jik me-jik be ýan edil ýär. 
Bu gur ban lyk lar adam la ry Hu daý 
bi len ýa raş dyr ma ga ýar dam ed ýär-
di. Şeý le hem Le wi ler ki ta by ha lal 
we ha ram mal, egin-eşik üçin ula-
nyl ma ly ma ta lar, ga ryp lar ba ra da 
edil me li ala da ha kyn da ky ka nun-
lar dan yba rat dyr.

Ki tap da her kyrk do kuz ýyl dan bir 
ýy ly baý ram et mek ba ra da gür rüň 
edil ýär. Şol ýyl ýer baş ky eýe si ne 
gaý ta ry lyp be ril me li di (25:8-17). Her 
ýe din ji ýyl top ra ga dynç ber mek 
üçin, ýer ekiş siz gal dy ryl ma ly dy 
(25:1-6). Ýer ha kyn da ky ka nun lar 
ga ty wa jyp dy, çün ki ýer as lyn da 
Hu da ýyň ky bo lup, ho ja lyk la ryň we 
tu tuş jem gy ýe tiň yk dy sa dy esa sy dy.

Ki ta byň köp bö le gi ka nun lar dan 
yba rat dyr. Beý le ki bö lüm ler de halk 
we ru ha ny lar Hu da ýyň gör kez me le-
ri ne gu lak asan da ýa-da ret eden de, 
ola ra nä me bol ýan dy gy be ýan edil ýär. 
Hu daý Özü ne gar şy baş gö te ren le ri 
des si ne je za lan dy ryp, Özü ne gu lak 
asan la ra bol sa şu wa da ny ber di:

«Men si ziň ara ňyz da bo lup, si ziň 
Hu da ýy ňyz bo la ryn, si zem Me niň 
hal kym bo lar sy ňyz. Mü sür li le riň 
gu ly bo lup gal ma syn lar di ýip, 
si zi Mü sür den alyp çy kan Hu da
ýy ňyz Reb Men di rin. Si zi ola ryň 
elin den azat edip, ba şy ňy zy dik 
tut du ryp ýö re den Men di rin».

26:1213

Mazmuny
Sadakalar we gurbanlyklar baradaky kanunlar .............................. 1:1–7:38
Harunyň we onuň ogullarynyň ruhanylyga bellenişi ...................8:1–10:20
Halallyk we haramlyk baradaky kanunlar ...................................11:1–15:33
Günäden saplanma güni ....................................................................16:134
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1‑nji bap

Ýakma gurbanlygy
1 Reb Özü ne ýüz tu tu l ýan ça dyr dan 

Mu sa ny ça gy ryp, oňa şeý le diý di: 2  «Ys-
ra ýyl hal ky na aýt: „Reb be mal gur ban lyk 
ber mek is le ýän ler, goý, ga ra mal lar dan 
ýa-da do war lar dan ber sin ler. 3 Siz ga ra 
ma ly ýak ma gur ban lyk ber se ňiz, ma-
ly ňyz şi kes siz öküz çe bol sun. Reb biň 
bu gur ban ly gy si ziň ady ňyz dan ka bul 
ede ri ýa ly, siz bu ýak ma gur ban ly gy ny 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň ag zy na 
ge ti riň. 4  Ýak ma gur ban lyk ber ýän ma-
lyň eýe si, onuň kel le si ne eli ni goý sun 
we Hu daý ol ma ly si zi gü nä le ri ňiz den 
sap la ýan gur ban lyk hök mün de ka bul 
eder. 5  Soň ra öküz çä niň eýe si Reb biň 
hu zu ryn da onuň da ma gy ny çal syn. Ha-
ru nyň ogul la ry – ru ha ny lar bol sa, onuň 
ga ny ny Reb be hö dür edip, ony Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dy ryň ag zyn da ky gur ban lyk 
sy pa sy nyň çar ta ra py na serp sin ler. 6 Soň-
ra gur ban lyk ma ly nyň eýe si ony so ýup 
bö lek le sin. 7 Ru ha ny Ha ru nyň ogul la ry 
gur ban lyk sy pa sy nyň üs tün de odun örüp, 
ot ýak syn lar. 8  Soň ra Ha ru nyň ogul la-
ry – ru ha ny lar bö lek le nen eti, ma lyň 
kel le si dir iç ýa gy bi len bi le lik de gur-
ban lyk sy pa sy nyň üs tün de ýa nyp du ran 
ot da goý sun lar. 9 Ma lyň ga ryn içe ge le ri 
we aýak la ry su wa ýu wul syn. Ru ha ny 
bol sa bu la ryň hem me si ni gur ban lyk 

sy pa syn da ýak syn. Reb be tu tuş ly gy na 
ot üs ti bi len be ril ýän bu ýak ma gur ban-
ly gy nyň ysy Oňa ýa kym ly dyr.

10 Do war lar dan al nan jan ly ýak ma gur-
ban lyk be ril ýän bol sa, on da bu gur ban lyk 
jan ly sy hiç bir şi kes siz goç ýa-da er keç 
bol sun. 11 Ma lyň eýe si gur ban lyk jan ly-
sy nyň da ma gy ny gur ban lyk sy pa sy nyň 
de mir ga zyk ta ra pyn da, Reb biň hu zu ryn-
da çal syn. Ha ru nyň ogul la ry – ru ha ny lar 
bol sa gur ban lyk jan ly sy nyň ga ny ny 
gur ban lyk sy pa sy nyň çar ta ra py na serp-
sin ler. 12  Soň ra ma lyň eýe si gur ban lyk 
jan ly sy ny bö lek le sin. Ru ha ny bol sa ol 
bö lek le ri jan ly nyň kel le si dir iç ýa gy bi len 
bi le lik de gur ban lyk sy pa syn da ýa nyp 
du ran ot da goý sun. 13 Gur ban lyk jan-
ly sy nyň ga ryn içe ge le ri we aýak la ry 
su wa ýu wul syn. On soň ru ha ny bu la-
ryň hem me si ni gur ban lyk sy pa syn da 
ýak syn. Reb be tu tuş ly gy na ot üs ti bi len 
be ril ýän bu ýak ma gur ban ly gy nyň ysy 
Oňa ýa kym ly dyr. 14  Eger Reb be ýak ma 
gur ban lyk hök mün de guş hö dür le nil ýän 
bol sa, on da si ziň gur ban lyk gu şu ňyz 
gum ry ýa-da kep de ri bol sun. 15  Ru ha
ny gur ban lyk gu şu nyň boý nu ny ýo lup, 
onuň kel le si ni gur ban lyk sy pa syn da 
ýak syn. Onuň ga ny ny gur ban lyk sy pa-
sy nyň gap da ly na ak dyr syn. 16  Ru ha ny 
gu şuň pe te ke si ni için dä ki zat la ry bi len 
bi le alyp, gur ban lyk sy pa sy nyň gün do-
gar ta ra py na, kül atyl ýan ýe re taş la syn. 
17 Soň ra ru ha ny gu şuň ga nat la ryn dan 

Durmuşda we Hudaýa sežde etmekde mukaddes bolmak  
baradaky kanunlar ....................................................................17:1–27:34
Dürli meseleler baradaky kanunlar ..........................................17:1–20:27
Ruhanylar üçin düzgünler ........................................................21:1–22:33
Dini baýramlar üçin görkezmeler.............................................23:1–25:55
Ýalkanyşlar we jezalar ...................................................................26:146
Rebbe wadalar we gurbanlyklar baradaky kanunlar .................... 27:134
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tu tup, ony ikä böl sün, ýö ne bö lek le ri 
bi ri-bi rin den do ly bö lüp aýyr ma syn. 
On soň ol gu şy gur ban lyk sy pa syn da 
ýak syn. Reb be tu tuş ly gy na ot üs ti bi len 
be ril ýän bu ýak ma gur ban ly gy nyň ysy 
Oňa ýa kym ly dyr.

2‑nji bap

Galla sadakasy
1 Kim de-kim Reb be gal la sa da ka sy-

ny ber mek çi bol sa, ol sa da ka saý la ma 
bug daý unun dan be ril sin. Sa da ka ber-
ýän adam unuň üs tü ne zeý tun ýa gy ny 
gu ýup, ýa kym ly ys ly tü tet gi ni onuň 
üs tün de goý sun. 2  On soň gal la sa da ka sy 
Ha ru nyň ogul la ry na – ru ha ny la ra ge-
ti ri lip be ril sin. Ru ha ny zeý tun ýa gy na 
ga ry lan saý la ma bug daý unun dan bir 
go şa wu jy ny, ýa kym ly ys ly tü tet gi niň 
ba ry ny alyp, ola ry gur ban lyk sy pa syn-
da ýak syn. Reb biň ýo lu na ot üs ti bi len 
ber len bu sa da ka pa ýy nyň ysy Oňa ýa-
kym ly dyr. 3 Gal la sa da ka sy nyň ga la ny 
Ha run bi len onuň ogul la ry nyň ky bol sun. 
Reb be ot üs ti bi len be ril ýän bu sa da ka 
örän mu kad des sa da ka dyr.

4  Eger siz tam dyr da ýa py lan pe ti ri sa-
da ka ber mek çi bol sa ňyz, on da ol saý la ma 
bug daý unun dan bi şi ril en, zeý tun ýa gy-
na ýug ru lan, ha myr ma ýa syz kül çe ler 
ýa-da ojak da bi şi ril en, ýü zü ne zeý tun 
ýa gy çal nan çel pek ler bol sun. 5 Eger ta
ba da bi şi ril en gal la sa da ka sy ny ber mek çi 
bol sa ňyz, on da ol saý la ma bug daý unun-
dan, zeý tun ýa gy na ýug ru lyp bi şi ril en 
pe tir bol sun. 6  Sa da ka ber ýän pe ti ri dog-
rap, üs tü ne zeý tun ýa gy ny guý sun – bu 
gal la sa da ka sy dyr. 7 Eger si ziň ber ýän 
gal la sa da ka ňyz saç da bi şi ril en pe tir 
çö rek bol sa, on da ol saý la ma bug daý 
unun dan edi len hem-de zeý tun ýa gy na 
ýug ru lan bol sun. 8  Reb be şeý le bi şi ril en 

gal la sa da ka sy ny hö dür ediň. Çö rek 
ru ha na ge ti ri lip ber len den soň, ol ony 
gur ban lyk sy pa sy nyň ýa ny na alyp bar-
syn. 9 Ru ha ny Reb biň ýo lu na be ril ýän 
bu sa da ka pa ýy ny gal la sa da ka syn dan 
bö lüp aý ryp, ony gur ban lyk sy pa syn da 
ýak syn. Reb be ot üs ti bi len be ril ýän bu 
sa da ka nyň ysy Oňa ýa kym ly dyr. 10 Gal la 
sa da ka sy nyň ga lan bö le gi Ha run bi len 
onuň ogul la ry nyň ky bol sun. Reb be ot 
üs ti bi len be ril ýän bu sa da ka pa ýy örän 
mu kad des dir.

11 Reb be sa da ka ber jek çö re gi ňiz hiç 
wagt ha myr ma ýa ly bol ma syn. Çün ki 
Reb be ot üs ti bi len be ril ýän bu sa da-
ka ha myr ma ýa ly bol ma ly däl dir ýa-da 
bal go şul ma ly däl dir. 12  Siz bu zat la ry 
Reb be eki ni ňi ziň il kin ji ha syl sa da ka sy 
hök mün de be rip bi ler si ňiz. Em ma olar 
gur ban lyk sy pa syn da ýa kym ly ys çy-
kar mak üçin ýa kyl ma syn. 13 Siz ber ýän 
gal la sa da ka la ry ňy za duz se piň. Çün ki 
duz Hu da ýy ňyz bi len bag la şan äh ti ňi ziň 
ny şa ny dyr. Ber ýän sa da ka la ry ňy zyň 
hem me si ne duz se piň.

14  Eger siz eki ni ňi ziň il kin ji ha sy ly ny 
Reb be gal la sa da ka sy hök mün de hö dür 
et mek çi bol sa ňyz, ol döw len tä ze bug daý 
süm mü lin den al nan we ot da gow ru lan 
bol sun. 15  Oňa zeý tun ýa gy ny go şup, 
ýa kym ly ys ly tü tet gi ni-de onuň üs tü ne 
go ýuň. Bu gal la sa da ka sy dyr. 16  On soň 
ru ha ny döw len bug da ýyň bel li bir muk-
da ry ny we ýa kym ly ys ly tü tet gi li zeý tun 
ýa gy ny alyp, ola ry gur ban lyk sy pa syn da 
ýak syn. Bu Reb biň ýo lu na ot üs ti bi len 
ber len sa da ka pa ýy dyr.

3‑nji bap

Salamatlyk gurbanlygy
1 Ber ýän sa da ka ňyz sa la mat lyk gur-

ban ly gy bo lup, siz uly mal öl dür mek çi 
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bol sa ňyz, onuň öküz ýa sy gyr dy gy nyň 
par hy ýok, ol şi kes siz mal bol ma ly dyr. 
2  Ma lyň eýe si gur ban lyk ma ly nyň kel-
le si ne eli ni go ýup, Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň ag zyn da onuň da ma gy ny çal syn. 
Ha ru nyň ogul la ry – ru ha ny lar gur ban-
ly gyň ga ny ny gur ban lyk sy pa sy nyň çar 
ta ra py na serp sin ler. 3‑4  Siz sa la mat lyk 
gur ban ly gyn dan bar iç ýag la ry hem-de 
ga ryn içe ge le riň da şyn da ky bar ýa gy, 
bil dä ki iki böw re gi da şy nyň ýa gy bi-
len, bag ryň ýü zün dä ki ýag per de si ni 
böw rek ler bi len bi le alyp, ola ry Reb be 
ot üs ti bi len be ril ýän gur ban lyk pa ýy 
hök mün de hö dür ediň. 5 On soň Ha ru nyň 
ogul la ry bu la ry gur ban lyk sy pa sy nyň 
üs tün de ýa nyp du ran ot da ky ýak ma 
gur ban ly gy bi len bi le ýak syn lar. Reb be 
ot üs ti bi len be ril ýän bu gur ban ly gyň 
ysy Oňa ýa kym ly dyr.

6  Eger sa la mat lyk gur ban ly gy hök mün-
de Reb be do war sü ri ňiz den gur ban lyk 
hö dür et mek çi bol sa ňyz, on da ol goç my, 
go ýun my, te ke mi, ge çi mi – par hy ýok, 
ol şi kes siz do war bol ma ly dyr. 7 Eger siz 
go ýun gur ban lyk ber mek çi bol sa ňyz, 
on da ony Reb biň hu zu ry na ge tir me li si-
ňiz. 8  Ma lyň eýe si gur ban lyk jan ly sy nyň 
kel le si ne eli ni go ýup, onuň da ma gy ny 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň öňün de 
çal syn. Ha ru nyň ogul la ry onuň ga ny-
ny gur ban lyk sy pa sy nyň çar ta ra py na 
serp sin ler. 9‑10 Ma lyň eýe si sa la mat lyk 
gur ban ly gy üçin hö dür edi len jan ly-
nyň äh li ýag la ry ny: goý nuň tür re si niň 
düý bün den ke si lip al nan guý ruk ýa gy-
nyň dyr iç ýag la ry nyň ba ry ny we ga ryn 
içe ge le riň da şyn da ky ýag la ryň ba ry ny, 
bil dä ki iki böw re gi da şy nyň ýa gy bi-
len, bag ryň ýü zün dä ki ýag per de si ni 
böw rek ler bi len bi le alyp, ola ry Reb be 
ot üs ti bi len be ril ýän gur ban lyk pa ýy 
hök mün de hö dür et sin. 11 On soň ru ha ny 

bu la ry alyp, Reb be ot üs ti bi len be ril ýän 
iý mit sa da ka sy hök mün de gur ban lyk 
sy pa syn da ýak syn.

12  Eger ge çi gur ban lyk ber mek çi 
bol sa ňyz, siz ony Reb biň hu zu ry na 
ge tir me li si ňiz. 13 Ma lyň eýe si onuň kel-
le si ne eli ni go ýup, Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň öňün de onuň da ma gy ny çal syn. 
Ha ru nyň ogul la ry gur ban lyk jan ly sy-
nyň ga ny ny gur ban lyk sy pa sy nyň çar 
ta ra py na serp sin ler. 14‑15  Ma lyň eýe si 
gur ban lyk jan ly sy nyň bar iç ýag la ry ny 
hem-de ga ryn içe ge le ri niň da şyn da ky 
äh li ýa gy ny, bil dä ki iki böw re gi da şy nyň 
ýa gy bi len we bag ryň ýü zün dä ki ýag 
per de si ni böw rek ler bi len bi le alyp, ola ry 
Reb be ot üs ti bi len be ril ýän gur ban lyk 
pa ýy hök mün de hö dür et sin. 16  On soň 
ru ha ny bu la ry alyp, Reb be ot üs ti bi-
len be ril ýän iý mit sa da ka sy hök mün de 
gur ban lyk sy pa syn da ýak syn. Onuň ysy 
Reb be ýa kym ly dyr. Gur ban ly gyň äh li 
ýa gy Reb be hö dür edil sin. 17 Siz ni re de 
ýa şa sa ňyz-da, etiň ýa gy ny we ga ny ny 
iý mäň. Bu si ziň bü tin ne sil le ri ňiz üçin 
ebe di lik düz gün bol sun“».

4‑nji bap

Tötänlikden edilen günäler 
üçin berilmeli gurbanlyklar

1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2‑3 «Ys ra ýyl 
hal ky na aýt: „Kim de-kim Men Reb-
biň si ze be ren buý ruk la ry my tö tän den 
bo zup, gü nä et se, şeý le-de ba şy na ýag 
guý lup saý la nan baş ru ha ny nyň özi gü-
nä iş edip, hal ky ýa zyk ly et se, on da ol 
şi kes siz bir öküz çä ni öl dü rip, ony Reb be 
gü nä gur ban ly gy hök mün de hö dür et sin. 
4  Öküz çä ni Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň 
ag zy na, Reb biň hu zu ry na ge tir sin we 
eli ni öküz çä niň kel le si ne go ýup, Reb-
biň hu zu ryn da onuň da ma gy ny çal syn. 
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5 On soň ba şy na ýag guý lup saý la nan baş 
ru ha ny öküz çä niň ga nyn dan bi raz ra gy-
ny alyp, ony Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ra 
ge tir sin. 6  Baş ru ha ny ga na bar ma gy ny 
ba ty ryp, Reb biň hu zu ry na – iň mu-
kad des ota gyň tu tu sy nyň öňü ne ga ny 
ýe di ge zek se pe le sin. 7 Soň ra baş ru ha ny 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr da ky – Reb biň 
hu zu ryn da ky ýa kym ly ys ly tü tet gi ýa-
kyl ýan gur ban lyk sy pa sy nyň şah la ry na 
bi raz gan çal syn. Öküz çä niň ga lan ga-
ny ny bol sa Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň 
ag zyn da ky ýak ma gur ban lyk sy pa sy-
nyň düý bü ne dök sün. 8‑9 Baş ru ha ny 
gü nä gur ban ly gy hök mün de ber len bu 
öküz çä niň bar iç ýag la ry ny, ga ryn içe ge-
le ri niň da şyn da ky ýag la ry ny, bil dä ki iki 
böw re gi da şy nyň ýa gy bi len we bag ryň 
ýü zün dä ki ýag per de si ni böw rek ler bi-
len bi le al syn. 10 Baş ru ha ny bu ma lyň 
ýa gy ny-da edil sa la mat lyk gur ban ly gy 
üçin öl dü ri len ökü ziň ýag la ry nyň al ny şy 
ýa ly alyp, ola ry ýak ma gur ban lyk sy-
pa syn da ýak syn. 11‑12  Em ma baş ru ha ny 
öküz çä niň de ri si ni, bar eti ni, kel le ba şa-
ýa gy ny, ga ryn-içe ge le ri ni ga ryn-ga ja gy 
bi len, ga raz, öküz çä niň di ňe ýa gyn dan 
baş ga bar za dy ny dü şel gä niň da şyn da ky 
bir ha lal ýe re, kül üýş me gi niň üs tü ne 
çy kar dyp ýak dyr syn.

13‑14  Eger bü tin ys ra ýyl hal ky öz 
Hu da ýy Reb biň be ren buý ruk la ry ny 
tö tän lik den bo zup, gü nä et se, bu gü nä iş 
hem je ma gat dan ýa şy ry lyp, ola ryň eden 
gü nä le ri niň üs ti açy lan ba dy na, je ma gat 
gü nä gur ban ly gy hök mün de bir öküz-
çä ni Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň öňü ne 
ge tir sin. 15  Hal kyň ýa şu lu la ry Reb biň 
hu zu ryn da el le ri ni öküz çä niň kel le si ne 
go ýup, şol ýer de onuň da ma gy ça lyn syn. 
16  Ba şy na ýag guý lup saý la nan baş ru-
ha ny öküz çä niň ga nyn dan bi raz ra gy ny 
alyp, ony Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ra 

ge tir sin 17 On soň baş ru ha ny bar ma gy ny 
ga na ba ty ryp, ony ýe di ge zek Reb biň 
hu zu ry na – iň mu kad des ota gyň öňü ne 
se pe le sin. 18  Soň ra baş ru ha ny Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dyr da Reb biň hu zu ryn da ky 
gur ban lyk sy pa sy nyň şah la ry na bi raz 
gan çal syn. Ga lan ga ny bol sa Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dy ryň ag zyn da ky ýak ma 
gur ban lyk sy pa sy nyň düý bü ne dök sün. 
19 Baş ru ha ny öküz çä niň äh li ýa gy ny 
alyp, ony gur ban lyk sy pa syn da ýak syn. 
20  Baş ru ha ny gü nä gur ban ly gy üçin 
ber len öküz çe bi len nä me eden bol sa, 
bu öküz çe bi len hem şeý le et sin. Ol 
gü nä gur ban ly gy üçin ber len bu öküz-
çe bi len hal ky gü nä sin den sap la syn we 
Hu daý hal kyň gü nä si ni ge çer. 21 Soň ra 
baş ru ha ny öküz çä ni dü şel gä niň da şy na 
çy kar dyp, ony-da bi rin ji öküz çä ni ýak-
dy ry şy ýa ly edip ýak dyr syn. Bu hal kyň 
gü nä gur ban ly gy dyr.

22‑23 Eger baş tu tan la r dan bi ri öz Hu da ýy 
Reb biň be ren buý ruk la ry ny tö tän lik den 
bo zup, gü nä et se, ol gü nä si ba ra da oňa 
duý du ry lan ba dy na, gur ban lyk hök-
mün de şi kes siz bir er ke ji ge tir sin. 24  Ol 
er ke jiň kel le si ne eli ni go ýup, ýak ma 
gur ban lyk ma ly nyň öl dü ril ýän ýe rin de, 
Reb biň hu zu ryn da onuň da ma gy ny çal-
syn. Bu gü nä gur ban ly gy dyr. 25 Ru ha ny 
bol sa gü nä gur ban ly gy üçin da ma gy 
çal nan jan ly nyň ga ny na bar ma gy ny 
ba ty ryp, ony ýak ma gur ban lyk sy pa sy-
nyň şah la ry na çal syn. Ga lan ga ny bol sa 
ýak ma gur ban lyk sy pa sy nyň düý bü ne 
dök sün. 26  Er ke jiň bar ýa gy ny ru ha ny 
edil sa la mat lyk gur ban ly gy nyň ky ýa-
ly edip, gur ban lyk sy pa syn da ýak syn. 
Şeý dip, ru ha ny gü nä gur ban ly gy üçin 
ber len er keç bi len gü nä li ni gü nä sin den 
sap la syn we Hu daý onuň gü nä si ni ge çer.

27‑28  Eger ýö ne keý halk dan bi ri Reb biň 
be ren buý ruk la ry ny tö tän lik den bo zup, 
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gü nä et se, ol gü nä si ba ra da oňa duý du ry-
lan ba dy na, bir şi kes siz ge çi ni gur ban lyk 
ber sin. 29 Ol eli ni gü nä gur ban ly gy üçin 
be ril ýän jan ly nyň kel le si ne go ýup, ýak ma 
gur ban lyk ma ly nyň öl dü ril ýän ýe rin de, 
Reb biň hu zu ryn da onuň da ma gy ny çal-
syn. 30 Ru ha ny onuň ga ny na bar ma gy ny 
ba ty ryp, ol ony ýak ma gur ban lyk sy pa sy-
nyň şah la ry na çal syn. Ga lan ga ny bol sa ol 
sy pa nyň düý bü ne dök sün. 31 Edil sa la mat-
lyk gur ban ly gy nyň bar ýa gy ny al şy ýa ly, 
ru ha ny bu ge çi niň hem äh li ýa gy ny al syn. 
Soň ra Reb be ýa kym ly ys çy kar mak üçin 
ony gur ban lyk sy pa syn da ýak syn. Şeý dip, 
ru ha ny gü nä gur ban ly gy üçin ber len ge çi 
bi len gü nä li ni gü nä sin den sap la syn we 
Hu daý onuň gü nä si ni ge çer. 32 Eger gü nä li 
ki şi gü nä gur ban ly gy üçin gu zy ber mek çi 
bol sa, on da ol şi kes siz gu zy bol sun. 33 Ma
lyň eýe si eli ni gu zy nyň kel le si ne go ýup, 
ýak ma gur ban lyk ma ly nyň öl dü ril ýän 
ýe rin de, gü nä gur ban ly gy hök mün de 
onuň da ma gy ny çal syn. 34 Ru ha ny gü nä 
gur ban ly gy üçin da ma gy çal nan jan ly nyň 
ga ny na bar ma gy ny ba ty ryp, ony ýak ma 
gur ban lyk sy pa sy nyň şah la ry na çal syn. 
Ga lan ga ny bol sa ol gur ban lyk sy pa sy nyň 
düý bü ne dök sün. 35 Sa la mat lyk gur ban-
ly gy üçin öl dü ri len goý nuň bar ýa gy nyň 
al ny şy ýa ly, bu gü nä gur ban ly gy üçin 
hö dür le nen gu zy nyň hem äh li ýa gy alyn-
syn. Ru ha ny ony alyp, Reb be ot üs ti bi len 
ber len beý le ki gur ban lyk lar bi len bi le gur
ban lyk sy pa syn da ýak syn. Şeý dip, ru ha ny 
gü nä gur ban ly gy üçin ber len gu zy bi len 
gü nä li ni gü nä sin den sap la syn we Hu daý 
onuň gü nä si ni ge çer.

5‑nji bap

Günäli adamyň bermeli gurbanlygy
1 Kim dir bi ri bo lan işi gö rüp ýa-da bi li-

bem, bo lan işe şa ýat lyk et me gi so ra lan da, 

on dan bo ýun ga çyr sa, ol öz je za sy ny 
çek me li dir. 2 Kim dir bi ri ha ram sa ýyl ýan 
za da: ha ram wag şy haý wa nyň mas ly gy-
na ýa-da ha ram mal-ga ra nyň mas ly gy na, 
ýa-da ha ram süý re ni ji le riň we mör-mö-
jek le riň mas ly gy na tö tän lik de gal taş sa, 
on da ol mu ny aňan ba dy na, ha ram we 
ýa zyk ly sa ýyl ýan dyr. 3 Kim dir bi ri ha-
ram ly gy na, ha ram ed ýän is len dik za da 
tö tän lik den gal taş sa, on da ol mu ny aňan 
ba dy na, ýa zyk ly sa ýyl syn. 4  Kim dir bi ri 
ýa man lyk ýa-da ýag şy lyk et mek üçin, 
so ňu ny saý man tö tän den ant iç se, on da 
ol mu ny aňan ba dy na, nä hi li ant içi len-
di gi ne ga ra maz dan, ýa zyk ly sa ýyl syn. 
5 Eger kim de-kim şu la r dan bi ri ni edip, 
gü nä ga za nan dy gy na göz ýe tir se, ol eden 
gü nä si ni bo ýun al syn. 6  Ol eden gü nä si 
üçin tö leg hök mün de sü rü den bir ur ka çy 
jan ly ny: goý ny ýa-da ge çi ni Reb be gü nä 
gur ban ly gy üçin ge tir sin. Ru ha ny gü nä 
gur ban ly gy üçin ber len go ýun ýa-da 
ge çi bi len gü nä li ni gü nä sin den sap la syn. 
7 Eger gü nä li niň goý na gur by çat ma ýan 
bol sa, eden gü nä si üçin tö leg hök mün de 
Reb be iki sa ny gum ry ýa-da iki kep de ri 
ge tir sin. Ola ryň bi ri gü nä gur ban ly gy, 
beý le ki si bol sa ýak ma gur ban ly gy üçin-
dir. 8  Ol bu la ry ru ha na ge ti rip ber sin. 
Ru ha ny öňür ti gü nä gur ban ly gy üçin 
ni ýet le nen gu şy Hu da ýa hö dür edip, onuň 
bo ýun oňur ga sy ny ýaz dyr syn, ýö ne onuň 
kel le si ni ýo lup aýyr ma syn. 9 On soň ru-
ha ny gü nä gur ban ly gy üçin ber len gu şuň 
ga nyn dan gur ban lyk sy pa sy nyň gap da-
ly na bi raz se pe läp, ga lan ga ny gur ban lyk 
sy pa sy nyň düý bü ne ak dyr syn. Bu gü nä 
gur ban ly gy dyr. 10  Beý le ki si ni ru ha ny 
hö küm bo ýun ça, ýak ma gur ban ly gy 
üçin Hu da ýa hö dür et sin. Şeý dip, ru ha-
ny gü nä gur ban ly gy üçin ber len gum ry 
ýa-da kep de ri bi len gü nä li ni gü nä sin den 
sap la syn we Hu daý onuň gü nä si ni ge çer.
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11 Eger gü nä li niň iki gum ra ýa-da iki 
kep de rä gur by çat ma ýan bol sa, on da 
ol eden gü nä si üçin sa da ka hök mün de 
on dan bir bat ma na ba ra bar saý la ma 
bug daý unu ny ge tir sin. Onuň üs tü ne 
zeý tun ýa gy gu ýul ma syn ýa-da ýa kym ly 
ys ly tü tet gi go ýul ma syn, çün ki bu gü nä 
gur ban ly gy dyr. 12  Ol ony ru ha na ge ti rip 
ber sin. Ru ha ny un dan Reb biň ýo lu na 
hö dür le nen paý hök mün de bir go şa wuç 
alyp, ony Reb be ot üs ti bi len be ril ýän 
sa da ka pa ýy bi len bi le gur ban lyk sy pa-
syn da ýak syn. Bu gü nä gur ban ly gy dyr. 
13 Ýo kar da ag za lan gü nä ler den bi ri ni 
eden gü nä li ni ru ha ny gü nä gur ban ly gy 
üçin ber len un bi len gü nä sin den sap la syn 
we Hu daý onuň gü nä si ni ge çer. Ga lan 
un gal la sa da ka sy ýa ly ru ha ny nyň ky 
bo lar“».

Ýazyk gurbanlygy
14 Reb Mu sa şeý le diý di: 15 «Eger kim dir 

bi ri tö tän lik de Reb be be ril me li sa da-
ka la ry ber män gü nä ga zan sa, on da ol 
Reb be ýa zyk gur ban ly gy hök mün de 
sü rü den şi kes siz bir goç ge tir sin. Ýa zyk 
gur ban ly gy nyň ba ha sy mu kad des öýüň 
öl çe gi ne gö rä kü müş bi len kes git len sin. 
16  Ol Hu da ýa be ril me li sa da ka la ry nyň 
ba ry ny, üs tü ne goş ma ça bäş den bi ri ni 
go şup, ru ha na ber sin. Ru ha ny ýa zyk 
gur ban ly gy na ber len goç bi len gü nä li ni 
gü nä sin den sap la syn we Hu daý onuň 
gü nä si ni ge çer.

17 Eger kim de-kim Reb biň be ren buý-
ruk la ry nyň bi ri ni tö tän lik de bo zup, gü nä 
ga zan sa, ol ýa zyk ly dyr we öz je za sy ny 
çek me li dir. 18  Reb be ýa zyk gur ban ly gy 
hök mün de sü rü den bir şi kes siz goç ýa-da 
şo nuň ýe ri ni tut jak zat ge tir sin. Ru ha ny 
şu goç ar ka ly gü nä li ni tö tän lik de eden 
gü nä sin den sap la syn we Hu daý onuň 
gü nä si ni ge çer. 19 Bu se niň Reb be gar şy 

eden gü näň üçin tö leg hök mün de be ril-
ýän ýa zyk gur ban ly gy dyr».

6‑njy bap
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Eger kim dir 

bi ri ama nat ýa-da gi rew go ýan ki şä bi-
we pa lyk et se, ýa-da ogur lyk et se, ýa-da 
ony al dap, Reb biň tab şy ryk la ry ny boz sa, 
3‑4 ýa ýi ten za dy ta pyp aly bam, bu hak da 
ýa lan dan ant içip, yn sa nyň edäý jek zat la-
ry nyň bi ri ni edip gü nä ga za nyp, so ňam 
öz eden gü nä si ne dü şü nip, zor luk ýa-da 
hi le bi len alan ýa-da özü ne ama nat ber-
len, ýa-da bi ri ta ra pyn dan ýi ti ri len we 
özü niň ta pan za dy ny, 5 ýa-da ýa lan dan 
ant içen is len dik za dy ny bü tin li gi ne we 
onuň bäş den bir gym ma ty ny-da üs tü ne 
go şup, öz ýa zy gy ny bi len ba dy na, ony 
eýe si ne gaý ta ryp ber sin. 6  Soň ra ol özü-
niň Reb be ýa zyk gur ban ly gy hök mün de 
ru ha na sü rü den bir şi kes siz goç ýa-da 
onuň ýe ri ni tut jak baş ga bir zat ge ti rip 
ber sin. 7 On soň ru ha ny Reb biň hu zu-
ryn da gü nä li ni gü nä sin den sap la syn we 
şon da onuň nä hi li gü nä eden di gi ne ga-
ra maz dan, Hu daý onuň gü nä si ni ge çer».

Ýakma gurbanlygy 
(Müsürden çykyş 29:3843; 
Çölde 28:18)

8  Reb Mu sa şeý le diý di: 9 «Ha ru na we 
onuň ogul la ry na tab şyr. Ýak ma gur ban-
ly gy nyň ber liş ka da sy şeý le dir: Ýak ma 
gur ban ly gy uzak ly gi je gur ban lyk sy pa-
sy nyň üs tün de go ýul ma ly dyr. Gur ban lyk 
sy pa syn da ky ot bol sa öçü ril me li däl dir. 
10 Er te si ir den ru ha ny eg ni ne ne pis zy-
gyr ma ta dan ti ki len iç ki ge ýi mi ni we 
onuň üs tün den zy gyr ma ta dan ti ki len 
ly bas la ry ny geý sin. Soň ra ol gur ban lyk 
sy pa sy nyň üs tün dä ki ot da ýa nan ýak-
ma gur ban lyk ma ly nyň kü lü ni aý ryp, 
ony gur ban lyk sy pa sy nyň gap da lyn da 
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goý sun. 11 On soň ru ha ny zy gyr ma ta dan 
ti ki len ly bas la ry ny çy ka ryp, baş ga eşik-
le ri ni geý sin we kü li dü şel gä niň da şy na 
çy ka ryp, ha lal ýe re dök sün. 12 Gur ban lyk 
sy pa sy nyň üs tün dä ki ot my da ma ýa nyp 
dur sun, ol hiç ha çan sön me sin. Er tir-
le ri ne ru ha ny oduň üs tü ne odun at syn. 
Ýak ma gur ban lyk ma ly nyň bö lek le nen 
et le ri ni onuň üs tü ne ör sün. Sa la mat lyk 
gur ban lyk la ry nyň ýa gy ny-da ot da ýak-
syn. 13 Gur ban lyk sy pa sy nyň üs tün de 
he mi şe lik ot ýa nyp dur sun, ol hiç ha çan 
öç me sin.

Galla sadakasy
14  Gal la sa da ka sy nyň ber liş ka da sy 

şeý le dir: Ony Ha ru nyň ogul la ry Reb-
biň hu zu ryn da, gur ban lyk sy pa sy nyň 
öňün de ber sin ler. 15 Ru ha ny gal la sa da-
ka sy nyň zeý tun ýa gy na ga ry lan saý la ma 
unun dan we onuň üs tün dä ki ýa kym ly 
ys ly tü tet gi den go şa wu jy ny dol du ryp 
alyp, ola ry Reb biň ýo lu na ot üs ti bi len 
be ril ýän sa da ka pa ýy hök mün de gur-
ban lyk sy pa syn da ýak syn. Onuň ysy 
Reb be ýa kym ly dyr. 16  Onuň ga la ny ny 
Ha run we onuň ogul la ry iý sin. On dan 
pe tir bi şi ril ip, olar mu kad des ýer de, Reb-
be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň how lu syn da 
iýil sin. 17 Ol ha myr ma ýa syz bol sun. Men 
mu ny Reb be ot üs ti bi len ber len sa da-
ka la rym dan ola ryň pa ýy hök mün de 
ber dim. Edil gü nä gur ban ly gy we ýa zyk 
gur ban ly gy ýa ly bu gal la sa da ka sy hem 
örän mu kad des sa da ka dyr. 18  Ha ru nyň 
nes lin den bo lan her bir er kek gö bek li bu 
gal la sa da ka syn dan iýip bi ler. Bu Reb be 
ot üs ti bi len ber len sa da ka lar dan onuň 
ne sil le ri üçin ebe di lik paý dyr. Bu gal la 
sa da ka sy na Ha ru nyň ogul la ryn dan baş-
ga gal ta şan her kes bet bagt çy ly ga uç rar».

19 Reb Mu sa şeý le diý di: 20 «Ha ru nyň 
we onuň ogul la ry nyň bel le nen gü ni 

Reb be ber me li sa da ka sy, ine, şun dan 
yba rat dyr: saý la ma bug daý unu nyň on-
dan bir bat ma ny ny gün de lik sa da ka 
hök mün de ber sin ler. Onuň ýa ry sy er ti-
ri ne, beý le ki ýa ry sy ag şa my na be ril sin. 
21 Ol un zeý tun ýa gy na ýug ru lyp, saç-
da ýa ga bi şi ril en pe tir bö lek le ri Reb be 
ýa kym ly ys çy kar mak üçin gal la sa da-
ka sy hök mün de hö dür edil sin. 22  Gal la 
sa da ka sy ny Ha ru nyň nes lin den bo lan, 
ba şy na ýag guý lup saý la nan baş ru ha-
ny taý ýar la ma ly dyr. Bu sa da ka Reb be 
ebe di lik paý hök mün de tu tuş ly gy na 
ýa kyl syn. 23 Ru ha ny nyň ber ýän her bir 
gal la sa da ka sy tu tuş ly gy na ýa kyl ma ly-
dyr, ol iýil me li däl dir».

Günä gurbanlygy
24 Reb Mu sa şeý le diý di: 25 «Ha ru na we 

onuň ogul la ry na aýt: „Gü nä gur ban ly gyň 
ber liş ka da sy şeý le dir: gü nä gur ban ly gy 
üçin be ril ýän ma lyň da ma gy Reb biň 
hu zu ryn da, ýak ma gur ban lyk ma ly nyň 
öl dü ril ýän ýe rin de ça lyn syn. Bu örän 
mu kad des gur ban lyk dyr. 26  Ony gü nä 
gur ban ly gy üçin hö dür eden ru ha ny iý sin. 
Ol mu kad des ýer de, Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň how lu syn da iýil sin. 27 Ha ru nyň 
ogul la ryn dan baş ga gur ban lyk ma ly nyň 
eti ne gal ta şan her kes bet bagt çy ly ga uç rar. 
Eger onuň ga ny egin-eşi ge syç ra sa, ol 
mu kad des ýer de ýu wul syn. 28  Gur ban lyk 
ma ly nyň eti gaý na dy lan to ýun gap dö-
wül sin. Eger ol bü rünç gap da gaý na dy lan 
bol sa, ol gap sürtgüç bi len sür tül ip, suw 
bi len çaý kal syn. 29 Ru ha ny lar uru gyn
dan bo lan her bir er kek gö bek li on dan 
iýip bi ler. Bu gur ban lyk örän mu kad des 
gur ban lyk dyr. 30 Em ma mu kad des otag da 
gü nä den sap la mak üçin, Reb be ýüz tu-
tul ýan ça dy ryň içi ne ga ny ge ti ri len gü nä 
gur ban ly gy üçin ber len ma lyň eti iýil me li 
däl dir. Ol oda ýa kyl ma ly dyr.
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7‑nji bap

Ýazyk gurbanlygy 
baradaky düzgünler

1 Ýa zyk gur ban ly gy örän mu kad des 
gur ban lyk dyr. Onuň ber liş ka da sy şeý le-
dir: 2  ýa zyk gur ban lyk ma ly nyň da ma gy 
ýak ma gur ban lyk ma ly nyň öl dü ril ýän 
ýe rin de çal nyp, onuň ga ny gur ban-
lyk sy pa sy nyň çar ta ra py na ser pil sin. 
3‑4  Onuň äh li ýa gy: guý ruk ýa gy, ga ryn 
içe ge le ri niň da şyn da ky ýa gy, bil dä ki iki 
böw re gi da şy nyň ýa gy bi len we bag ryň 
ýü zün dä ki ýag per de si böw rek ler bi len 
bi le al nyp, Reb be hö dür edil sin. 5 Ru ha ny 
ola ry Reb be ot üs ti bi len be ril ýän gur-
ban lyk hök mün de gur ban lyk sy pa syn da 
ýak syn. Bu ýa zyk gur ban ly gy dyr. 6  Ru
ha ny maş ga la syn dan bo lan her bir er kek 
gö bek li ol mal etin den iý sin. Ol mu kad-
des ýer de iýil sin, çün ki bu gur ban lyk 
örän mu kad des gur ban lyk dyr. 7 Ýa zyk 
gur ban ly gy nyň ber liş ka da sy-da edil gü-
nä gur ban ly gy nyň ber liş ka da sy ýa ly dyr. 
Ýa zyk gur ban ly gy nyň eti ýa zyk ly ny gü-
nä sin den sap la ýan ru ha ny nyň ky bol sun. 
8  Is len dik ki şi niň ýak ma gur ban ly gy ny 
hö dür le ýän ru ha ny gur ban ly ga ber len 
ma lyň de ri si ni özü ne al syn. 9 Tam dyr da, 
pi ti de ýa-da saç da taý ýar la nan is len dik 
gal la sa da ka sy ony Hu da ýa hö dür le ýän 
ru ha ny nyň ky bol sun. 10 Em ma zeý tun 
ýa gy na ga ry lan ýa-da gu ry, bi şi ril me-
dik gal la sa da ka sy Ha run ne sil le ri niň 
ara syn da deň paý la şyl syn.

Salamatlyk gurbanlygy 
baradaky düzgünler

11 Reb be hö dür edil ýän sa la mat lyk 
gur ban ly gy nyň ber liş ka da sy şeý le dir: 
12‑13  eger kim dir bi ri sa la mat lyk gur-
ban ly gy ny Hu da ýa şü kür hök mün de 

hö dür le ýän bol sa, on da ol gur ban lyk 
be ril jek mal bi len bir lik de zeý tun ýa-
gy na ýug ru lan kül çe ler, ýü zü ne zeý tun 
ýa gy çal nan çel pek ler we zeý tun ýa gy-
na ýug ru lyp, saý la ma bug daý unun dan 
bi şi ril en pe tir we çö rek hö dür et sin. 
14  Bu la ryň her sin den bir çö re gi Reb be 
üw re me sa da ka sy hök mün de ber sin. 
Olar sa la mat lyk gur ban ly gy nyň ga ny-
ny gur ban lyk sy pa sy nyň çar ta ra py na 
serp ýän ru ha ny nyň ky bol sun. 15  Reb
be al kyş hök mün de ber len sa la mat lyk 
gur ban ly gy nyň eti bol sa hö dür edi len 
gü ni iýil sin. Gur ban lyk eti niň ýe ke je 
bö le gi-de er ti re gal dy ryl ma syn. 16  Eger 
hö dür ed ýän sa da ka ňyz aý dy lan ýa-da 
meý le tin sa da ka bol sa, on da ol hö dür 
edi len gü ni iýil sin. On dan ar typ ga la ny 
er te si gün iýil sin. 17 On dan ar typ ga la ny 
bol sa, üçü len ji gün oda ýa kyl syn. 18  Eger 
sa la mat lyk gur ban ly gy nyň etin den üçü-
len ji gün iýil se, on da ol ka bul bol maz 
we ony hö dür eden üçin ha sa ba alyn maz. 
Ol ne jis dir, on dan iýen je za ny çek me li. 
19 Eger gur ban lyk ma ly nyň eti is len dik 
ha ram za da gal taş sa, ol iýil me sin, oda 
ýa kyl syn, ha lal eti ha ram sa ýyl ma dyk 
ki şi iýip bi ler. 20 Eger kim de-kim ha ram 
bo lu bam, Reb be hö dür edi len sa la mat-
lyk gur ban ly gy nyň etin den iý se, ol öz 
hal ky nyň ara syn dan kow lup çy ka ryl syn. 
21 Eger kim de-kim is len dik ha ram za da: 
yn san ha ram lyk la ry na, ha ram ma la ýa-
da is len dik ha ram jan da ra gal ta şy bam, 
Reb be hö dür edi len sa la mat lyk gur ban-
ly gy nyň etin den iý se, ol öz hal ky nyň 
ara syn dan kow lup çy ka ryl syn“». 22  Reb 
Mu sa şeý le diý di: 23 «Ys ra ýyl hal ky na 
aýt: „Ökü ziň, goý nuň ýa-da ge çi niň hiç 
bir ýa gy ny iý me sin ler. 24  Ölen ma lyň 
ýa-da ýyr ty jy la ryň par ça lan ma ly nyň 
ýa gy her hi li mak sat lar üçin ula ny lyp 
bil ner, em ma ol hiç ha çan iýil me li däl dir. 
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a 8:8 Urym we Tum mym – Hu da ýyň is le gi ni bil mek üçin ru ha ny lar ta ra pyn dan ula ny lan 
iki sa ny daş. Söz lü ge se ret.

25 Kim de-kim Reb be ot üs ti bi len be ril-
ýän gur ban lyk ma ly nyň ýa gyn dan iý se, 
ol ys ra ýyl hal ky nyň ara syn dan kow lup 
çy ka ryl syn. 26  Ni re de ýa şa ýan dyk la-
ry na ga ra maz dan, gu şuň ky my ýa-da 
haý wa nyň ky my – par hy ýok, olar hiç 
hi li gan iý me sin ler. 27 Eger kim de-kim 
gan iý se, nä mä niň ga ny dy gy nyň par hy 
ýok, ol öz hal ky nyň ara syn dan kow lup 
çy ka ryl syn“».

28  Reb Mu sa şeý le diý di: 29 «Ys ra ýyl 
hal ky na aýt: „Kim Reb be sa la mat lyk 
gur ban ly gy ny hö dür et mek çi bol sa, ol 
Reb be aý ra tyn sa da ka ny öz sa la mat lyk 
gur ban ly gy nyň ma lyn dan ber sin. 30 Sa da-
ka ber ýän ada myň özi gur ban lyk ber len 
ma lyň ýa gy ny onuň dö şi bi len bir lik de 
ge ti rip, ola ry Reb be ot üs ti bi len be ril ýän 
gö ter me sa da ka sy hök mün de ýo ka ry 
gal dyr syn. 31 Ru ha ny ýa gy gur ban lyk 
sy pa syn da ýak syn, em ma gur ban lyk 
ma ly nyň dö şi Ha ru nyň ogul la ry nyň ky 
bol ma ly dyr. 32  Şeý le hem sa la mat lyk 
gur ban ly gy ňy zyň sag bu du ny-da sa da ka 
hök mün de ru ha na be riň. 33 Gur ban lyk 
ma ly nyň paý hök mün de be ril ýän bu 
sag bu du ny, sa la mat lyk gur ban ly gy nyň 
ga ny ny we ýa gy ny hö dür län ru ha ny 
al syn. 34  Çün ki Men ys ra ýyl hal kyn dan 
ola ryň sa la mat lyk gur ban lyk la ryn dan 
Reb be gö ter me sa da ka sy hök mün de 
hö dür le nen dö şi we sag bu dy al dym. 
Ola ry Men ys ra ýyl hal kyn dan ru ha ny 
Ha ru na we onuň ogul la ry na ebe di lik paý 
hök mün de ber dim. 35 Ha ru nyň we onuň 
ogul la ry nyň Reb be ru ha ny hök mün de 
gul luk et mä ge baş lan gün le rin den bä ri 
Reb be ot üs ti bi len be ril ýän sa da ka lar dan 
ola ra de giş li paý şu dur“». 36  Mu nuň ys ra-
ýyl hal kyn dan ebe di lik parz hök mün de 

ru ha ny la ra be ril me li di gi ni, Ha ru ny we 
onuň ogul la ry ny we zi pä bel län gü ni Reb 
ma ňa bu ýur dy. 37 Ýak ma gur ban ly gy nyň, 
gal la sa da ka sy nyň, gü nä gur ban ly gy nyň, 
ýa zyk gur ban ly gy nyň, bel le me sa da ka-
sy nyň we sa la mat lyk gur ban ly gy nyň 
ber liş ka da sy şu la r dan yba rat dyr. 38  Si
naý çö lün de Reb Özü ne gur ban lyk dyr 
sa da ka lar ber mek li gi ys ra ýyl hal ky na 
buý ran gü ni Ol Mu sa bu tab şy ry gy ber di.

8‑nji bap

Musa Haruny we onuň ogullaryny 
ruhanylyga belleýär 
(Müsürden çykyş 29:137)

1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2‑3 «Ha ru ny 
we onuň ogul la ry ny, ola ryň ru ha ny lyk 
ly bas la ry ny, mesh ýa gy ny, gü nä gur-
ban ly gy üçin be ril ýän öküz çä ni, iki 
sa ny go çy we pe tir li se be di al-da, bü-
tin hal ky Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň 
ag zy na üý şür». 4  Mu sa Reb biň buý ru şy 
ýa ly-da et di. Bü tin halk Reb be ýüz tu tu-
l ýan ça dy ryň ag zy na ýyg nan dy. 5 Mu sa 
hal ka ýüz le nip: «Men Reb biň özü me 
be ren şu aşak da ky tab şy ryk la ry ny ýe-
ri ne ýe tir me li di rin» diý di. 6  Şun dan soň, 
Mu sa Ha ru ny we onuň ogul la ry ny öňe 
çy ka ryp, olar dan ýu wun mak la ry ny ta lap 
et di. 7 Soň ra Mu sa Ha ru nyň eg ni ne uzyn 
köý nek we don geý di rip, onuň bi li ni 
gu şak bi len gu şa dy. Mu sa onuň do nu-
nyň üs tün den efot geý di rip, ony be ze len 
gu şak bi len Ha ru nyň ar ka sy na ber kit di. 
8  Onuň dö şü ne gur sak ça da kyp, onuň içi-
ne Ury my we Tum my my a sal dy. 9 Mu sa 
Ha ru nyň kel le si ne sel le ora dy. Sel lä niň 
öň ta ra pyn da bol sa, al tyn be ze gi – mu-
kad des tä ji goý dy. Mu sa bar za dy Reb biň 
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tab şy ry şy ýa ly et di. 10 Soň ra Mu sa mesh 
ýa gy alyp, ony mu kad des ça dy ra we 
onuň için dä ki äh li en jam la ryň üs tü ne 
se pe läp, ola ry mu kad des et di. 11 Ýag dan 
ýe di sa par gur ban lyk sy pa sy nyň üs tü ne 
se pe läp, ol gur ban lyk sy pa sy ny, onuň 
äh li en jam la ry ny, le ge ni we onuň sü-
tü ni ni mu kad des et di. 12  Ba gyş et mek 
üçin, Mu sa Ha ru nyň ba şy na mesh ýa-
gy ny guý dy. 13 On soň Mu sa Ha ru nyň 
ogul la ry ny ge tir di. Ola ryň egin le ri ne 
köý nek le ri ni geý di rip, bil le ri ne gu şak 
gu şap, kel le le ri ne sel le ora dy. Mu sa 
bar za dy Reb biň özü ne tab şy ry şy ýa ly 
et di. 14  Soň ra ol gü nä gur ban ly gy nyň 
öküz çe si ni idip ge tir di. Ha run we onuň 
ogul la ry, el le ri ni öküz çä niň kel le si ne 
goý du lar. 15 Mu sa öküz çä niň da ma gy ny 
çal dy. Ol öküz çä niň ga nyn dan alyp, ony 
gur ban lyk sy pa sy nyň şah la ry na bar-
ma gy bi len ça lyp, gur ban lyk sy pa sy ny 
ha lal la dy. Ga lan ga ny bol sa, ol gur ban-
lyk sy pa sy nyň düý bü ne dök di. Şeý dip, 
Mu sa gur ban lyk sy pa sy ny ha lal la mak 
üçin ony mu kad des et di. 16  On soň Mu sa 
ga ryn içe ge le riň da şyn da ky bar ýag la ry 
we bag ryň ýü zün dä ki ýag per de si ni, iki 
böw re gi da şy nyň ýa gy bi len alyp, ola ry 
gur ban lyk sy pa syn da ýak dy. 17 Em ma 
öküz çä niň özü ni, de ri si ni, eti ni we iç go-
şu ny Reb biň özü ne tab şy ry şy ýa ly, Mu sa 
dü şel gä niň da şy na çy kar dyp ýak dyr dy.

18  Soň ra ol ýak ma gur ban ly gy üçin 
be ril ýän go çy ge tir di. Ha run we onuň 
ogul la ry el le ri ni go çuň kel le si ne goý-
du lar. 19 Go çuň da ma gy ça lyn dy. Mu sa 
onuň ga nyn dan alyp, gur ban lyk sy pa-
sy nyň çar ta ra py na serp di. 20  Ol go çy 
bö lek le di, kel le si ni we iç ýa gy ny, onuň 
ga lan bö lek le ri bi len bi le oda ýak dy. 
21 Go çuň ga ryn-içe ge le ri we aýak la ry 
ýuw lan dan soň, Mu sa go çy bü tin li gi ne 
gur ban lyk sy pa syn da ýak dy. Bu Reb be 

ýa ra ýan ýa kym ly ys çy kar mak üçin 
be ril ýän ýak ma gur ban ly gy dy, ýag ny 
Reb biň Mu sa tab şy ry şy ýa ly, Reb be ot 
üs ti bi len ber len gur ban lyk dy.

22  Soň ra ol hö dür edi len ikin ji go çy, 
bel le me go çu ny ge tir di. Ha run we onuň 
ogul la ry el le ri ni go çuň kel le si ne goý du-
lar. 23 Mu sa go çuň da ma gy ny ça lyp, onuň 
ga nyn dan al dy. Ha ru nyň sag gu la gy nyň 
ýum şak et li ýe ri ne, sag eli niň we sag 
aýa gy nyň ba şam bar ma gy na gan çal dy. 
24  On soň Ha ru nyň ogul la ry ny öňe çy kar-
dy lar. Mu sa ola ry ňam sag gu lak la ry nyň 
ýum şak et li ýe ri ne, sag el le ri niň we sag 
aýak la ry nyň ba şam bar mak la ry na gan 
çal dy. Ga lan ga ny bol sa ol gur ban lyk 
sy pa sy nyň çar ta ra py na serp di. 25 Soň ra 
Mu sa go çuň ýag la ry ny – guý ruk ýa gy ny, 
garyn-içe ge le riň da şyn da ky bar ýag la ry, 
bag ryň ýü zün dä ki ýag per de si ni, iki 
böw re gi da şy nyň ýa gy bi len we sag bu dy 
al dy. 26 Mu sa Reb biň hu zu ryn da ky pe tir li 
se bet den bir pe ti ri, zeý tun ýa gy na ýug-
ru lan ha myr ma ýa syz kül çä ni, bir çel pe gi 
alyp, ola ry ýa gyň we go çuň sag bu du nyň 
üs tün de goý dy. 27 Bu zat la ryň hem me si-
ni Mu sa Ha run bi len onuň ogul la ry nyň 
eli niň aýa syn da go ýup, Reb be gö ter me 
sa da ka sy hök mün de ýo ka ry gal dyr dy. 
28  Soň ra Mu sa bu zat la ry ola ryň el le rin-
den alyp, ola ry gur ban lyk sy pa syn da, 
ýak ma gur ban ly gy bi len bi le lik de ýak dy. 
Bu Reb be ot üs ti bi len ber len ýa kym ly 
ys ly bel le me sa da ka sy dy. 29 On soň Mu sa 
dö şi alyp, ony Reb be gö ter me sa da ka sy 
hök mün de ýo ka ry gal dyr dy. Bu bel le me 
go çun dan Mu sa nyň pa ýy dy. Mu sa bar 
za dy Reb biň tab şy ry şy ýa ly et di. 30 Mu sa 
mesh ýa gyn dan we gur ban lyk sy pa sy nyň 
üs tün dä ki gan dan alyp, Ha ru nyň üs tü ne 
we eşik le ri ne, onuň ogul la ry nyň üs tü ne 
we eşik le ri ne se pe le di. Şeý dip, Ha ru ny 
we onuň eşik le ri ni, onuň ogul la ry ny we 
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ola ryň eşik le ri ni ba gyş et di. 31 On soň 
Mu sa Ha ru na we onuň ogul la ry na şeý le 
diý di: «Eti Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň 
ag zyn da bi şi riň-de, ony şol ýer de bel le-
me sa da ka la ry üçin ni ýet le nen se bet dä ki 
çö rek bi len iýiň. Hu daý ma ňa: „Mu ny 
Ha run we onuň ogul la ry iý sin“ diý di. 
32  Et den we çö rek den ar ta ny ny bol sa ýa-
kyň. 33 Bel le me da ba ra sy ta mam lan ýan ça, 
siz ýe di gün läp, Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň ag zyn dan daş laş maň. Çün ki 
bel len me da ba ra sy ýe di gün do wam 
et me li dir. 34  Bu gün ki ýe ri ne ýe ti ri len 
her bir iş Reb biň tab şy ry gy bo ýun ça, 
si ziň gü nä le ri ňiz den sap lan ma gy ňyz 
üçin edil di. 35  Siz ýe di gi je-gün di ziň 
do wa myn da Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy-
ryň ag zyn da bo lup, Reb biň buý ru gy ny 
ber jaý ediň, ýog sam öler si ňiz. Ma ňa 
Reb biň buý ru gy şeý le dir». 36  Ha run we 
onuň ogul la ry Reb biň Mu sa ar ka ly be-
ren äh li tab şy ryk la ry ny ber jaý et di ler.

9‑njy bap

Harun gurbanlyk berýär
1 Se kiz len ji gün Mu sa Ha ru ny, onuň 

ogul la ry ny we Ys ra ýyl ýa şu lu la ry ny 
ça gyr dy. 2  Ol Ha ru na şeý le diý di: «Özü-
ňe gü nä gur ban ly gy üçin bir şi kes siz 
gö lä ni, ýak ma gur ban ly gy üçin hem bir 
şi kes siz go çy alyp, ola ry Reb be hö dür 
et. 3‑4  Ys ra ýyl hal ky na-da aýt, goý, olar 
hem gü nä gur ban ly gy üçin bir er ke ji, 
ýak ma gur ban ly gy üçin hem şi kes siz 
bir ýa şar gö lä ni we gu zy ny Reb biň hu-
zu ryn da gur ban lyk edip be rer le ri ýa ly, 
sa la mat lyk gur ban ly gy üçin bir öküz çä-
ni, bir go çy we zeý tun ýa gy na ga ry lan 
gal la sa da ka sy ny ge tir sin ler, çün ki bu 
gün Reb si ze gör ner». 5 Olar Mu sa nyň 
buý ran zat la ry ny Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň öňü ne ge tir di ler we bü tin halk 

go la ýa ge lip, Reb biň hu zu ryn da dur dy. 
6  Mu sa ola ra: «Reb biň şöh ra ty nyň si ze 
gör ne ri ýa ly, Reb biň si ze be ren tab şy ry-
gy şu dur» diý di. 7 On soň Mu sa Ha ru na 
şeý le diý di: «Gur ban lyk sy pa sy na go-
laý bar-da, öz gü nä gur ban ly gy ňy we 
ýak ma gur ban ly gy ňy ber, özü ňi we 
hal ky ňy gü nä le rin den sap la. Reb biň 
buý ru şy ýa ly, hal ky be ren gur ban ly gy 
bi len gü nä le rin den sap la».

8  Ha run gur ban lyk sy pa sy nyň ýa ny na 
ba ryp, özi üçin be ril ýän gü nä gur ban-
ly gy nyň gö le si niň da ma gy ny çal dy. 
9 Ha ru nyň ogul la ry gur ban ly gyň ga-
ny ny ru ha na ge ti rip ber di ler. Ha run 
bar ma gy ny ga na ba ty ryp, gur ban lyk 
sy pa sy nyň şah la ry na çal dy we ga lan ga-
ny bol sa gur ban lyk sy pa sy nyň düý bü ne 
dök di. 10 Em ma Ha run gü nä gur ban ly gy 
üçin ber len ma lyň ýa gy ny, iki böw re gi 
da şy nyň ýa gy bi len we bag ryň ýü zün-
dä ki ýag per de si ni gur ban lyk sy pa syn da 
ýa kyp, Reb biň Mu sa tab şy ry şy ýa ly et-
di. 11 Ma lyň ga la ny ny ol de ri bi len bi le 
dü şel gä niň da şyn da ýak dy. 12  Soň ra ol 
ýak ma gur ban lyk ma ly nyň da ma gy ny 
çal dy. Ha ru nyň ogul la ry gur ban ly gyň 
ga ny ny onuň ýa ny na ge tir di ler, Ha run 
ga ny gur ban lyk sy pa sy nyň çar ta ra py-
na serp di. 13 Ha ru nyň ogul la ry ýak ma 
gur ban lyk ma ly ny bö lek le re bö lüp, ony 
kel le si bi len bi le Ha ru na ge ti rip ber di-
ler. Ha run ola ry tu tuş ly gy na gur ban lyk 
sy pa syn da ýak dy. 14  Ha run ga ryn-içe ge-
le ri we aýak la ry ýu wup, ola ry ýak ma 
gur ban ly gy bi len bi le lik de gur ban lyk 
sy pa syn da ýak dy.

15  Soň ra Ha run hal kyň gur ban ly gy ny 
hö dür le di. Ol hal kyň gü nä le ri üçin gur-
ban edil jek er ke ji ge ti rip, onuň da ma gy ny 
çal dy-da, öň ki gur ban lyk ýa ly, mu ny 
hem gü nä gur ban ly gy hök mün de hö dür-
le di. 16  Ha run ýak ma gur ban ly gy ny-da 
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hö dür läp, ony düz gün bo ýun ça hö dür 
et di. 17 On soň ol gal la sa da ka sy ny hö-
dür läp, on dan go şa wu jy ny dol du ryp 
al dy-da, ony gur ban lyk sy pa syn da ýak dy. 
Bu gal la sa da ka sy er tir le ri ne be ril ýän 
ýak ma gur ban lyk la ryn dan da şa ry dy. 
18  Ha run halk üçin sa la mat lyk gur ban ly-
gy hök mün de be ril ýän ökü ziň we go çuň 
da ma gy ny çal dy. Ha ru nyň ogul la ry 
ga ny onuň ýa ny na ge tir di ler. Ha run 
ga ny gur ban lyk sy pa sy nyň çar ta ra py na 
serp di. 19 Şeý le hem, Ha ru nyň ogul la ry 
ökü ziň we go çuň ýag la ry ny: guý ruk 
ýag la ry ny, garyn-içe ge le riň da şyn da ky 
ýag la ry, iki böw re gi da şy nyň ýa gy bi len, 
bag ryň ýü zün dä ki ýag per de si ni Ha ru-
na ge ti rip ber di ler. 20 Ha run bu ýag la ry 
döş le riň üs tün de go ýup, ola ry gur ban lyk 
sy pa nyň üs tün de ýak dy. 21 Soň ra Mu sa-
nyň tab şy ry şy ýa ly edip, Ha run döş le ri 
we sag bu dy Reb be gö ter me sa da ka sy 
hök mün de ýo ka ry gal dyr dy.

22  Ha run gü nä gur ban ly gy ny, ýak ma 
gur ban ly gy ny, sa la mat lyk gur ban ly gy ny 
be ren den soň, el le ri ni hal ka ta rap uza-
dyp, ola ra ak pa ta ber di we aşak düş di. 
23 Mu sa bi len Ha run Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ra gir di ler, soň ra da şa ry çy kyp, 
hal ka ak pa ta ber di ler. Şol wagt Reb biň 
şöh ra ty bü tin hal ka gö rün di. 24  Reb biň 
hu zu ryn dan ot gel di, ot gur ban lyk sy-
pa sy nyň üs tün dä ki gü nä gur ban ly gy ny 
we ýa gy ýa kyp, ola ry kü le öwür di. Bu 
ah wa la ty gö ren bü tin halk gy gy ry şyp 
ýü zin ýy kyl dy.

10‑njy bap

Nadabyň we Abyhuwyň eden günäsi
1 Bir gün Ha ru nyň ogul la ry Na dap bi-

len Aby hu kül atar la ry ny alyp, oňa köz 
sal dy lar we onuň üs tü ne ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ni go ýup, ony Reb biň hu zu ry na 

elt di ler. Em ma bu ot mu kad des däl di, 
çün ki Reb ony ola ra hö dür läň di ýip tab-
şy ryk ber män di. 2  Reb biň hu zu ryn dan 
duý dan syz ot ge lip, Ha ru nyň ogul la ry ny 
ýa kyp kül et di we olar Reb biň hu zu ryn-
da şol ba da jan ber di ler. 3 On soň Mu sa 
Ha ru na: «Ine, bu Reb biň: „Hyz ma ty my 
ed ýän ru ha ny lar Me niň mu kad des li gi-
me hor mat goý ma ly dyr lar. Bü tin halk 
Me ni şöh rat la ma ly dyr“ di ýe ni şu dur» 
diý di. Ha run se si ni çy kar ma dy. 4  Mu
sa Ha ru nyň da ýy sy Uzy ýe liň ogul la ry 
Mi şa ýyl bi len El sa pa ny ça gy ryp, ola-
ra: «Öňe çy kyň-da, ga ryn daş la ry ňy zy 
mu kad des ota gyň öňün den aý ryp, dü-
şel gä niň da şy na çy ka ryň» diý di. 5 Olar 
öňe çy kyp, Mu sa nyň aý dy şy ýa ly, ola ry 
köý nek le rin den tu tup, dü şel gä niň da şy-
na çy kar dy lar. 6  Soň ra Mu sa Ha ru na we 
onuň ogul la ry El ga zar bi len Yta ma ra 
şeý le diý di: «Saç la ry ňyz da ral ma dyk 
bol ma syn, ýas bag lap, ýa ka ňy zy ýyrt-
maň. Eger siz şu la ryň bi ri ni et se ňiz, 
öler si ňiz we Reb biň ga za by bü tin hal kyň 
ba şyn dan iner. Em ma si ziň ga ryn daş-
la ry ňyz we bü tin ys ra ýyl hal ky Reb biň 
ot üs ti bi len ýok eden le ri üçin ýas tu tup 
bi ler ler. 7 Siz we lin Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň ag zyn dan aý ry lyp, da şa ry çyk-
maň, ýog sam öler si ňiz, çün ki de pä ňi ze 
Reb biň mesh ýa gy sür tü len dir». Olar 
Mu sa nyň buý ru şy ýa ly et di ler.

8  Reb Ha ru na şeý le diý di: 9 «Özü ňem, 
ogul la ry ňam Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ra 
ça kyr ýa-da şe rap içip gir mäň, ýog sam 
öler si ňiz. Bu si ziň ne sil le ri ňiz üçin hem 
ebe di lik düz gün bol sun. 10 Siz mu kad des 
zat bi len ýö ne keý za dy, ha lal bi len ha ra my 
bi ri-bi rin den ta pa wut lan dyr ma ly sy ňyz. 
11 Me niň Mu sa ar ka ly si ze be ren parz la-
ry my ys ra ýyl hal ky na öw ret me li si ňiz».

12  Mu sa Ha ru na we onuň ga lan ogul-
la ry El ga zar bi len Yta ma ra şeý le diý di: 
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«Reb be ot üs ti bi len ber len sa da ka lar dan 
ar tan gal la sa da ka sy ny alyň. On dan 
pe tir bi şi rip, ony gur ban lyk sy pa sy nyň 
ýa nyn da iýiň, çün ki ol örän mu kad des 
sa da ka dyr. 13 Siz ony mu kad des ýer de 
iý me li si ňiz. Bu Reb be ot üs ti bi len be ril-
ýän gur ban lyk lar se niň we ogul la ry ňyň 
pa ýy dyr. Çün ki Reb ma ňa şeý le bu ýur dy. 
14  Em ma Reb be gö ter me sa da ka hök-
mün de ber len döş bi len üw re me sa da ka 
hök mün de bu dy sen öz ogul la ryň we 
gyz la ryň bi len bi le is len dik ha lal ýer de 
iýip bi ler siň. Çün ki bu lar ys ra ýyl hal-
ky nyň sa la mat lyk gur ban lyk la ryn dan 
sa ňa we se niň ça ga la ry ňa ber len paý dyr. 
15 Üw re me sa da ka sy hök mün de bu dy we 
Reb be ýo ka ry gal dy ry lan gö ter me sa da-
ka sy hök mün de dö şi olar Reb be ot üs ti 
bi len be ril ýän ýag gur ban ly gy bi len bir-
lik de ge tir sin ler. Bu lar Reb biň tab şy ry şy 
ýa ly, sa ňa we se niň ogul la ry ňa ebe di lik 
ber len paý bol sun». 16  On soň Mu sa gü nä 
gur ban ly gy nyň er ke ji ni so ra dy, gör se, ol 
eý ýäm ýa ky lan eken. Mu ňa Mu sa nyň ga-
ty ga ha ry ge lip, ol Ha ru nyň aman ga lan 
ogul la ry El ga zar bi len Yta ma ra şeý le diý-
di: 17 «Nä me üçin siz gü nä gur ban ly gy ny 
mu kad des öýüň ýa nyn da iý me di ňiz? Ol 
örän mu kad des gur ban lyk dyr, ony si ze 
Reb Öz hu zu ryn da hal ky gü nä le rin den 
sap la ma gy ňyz üçin ber di ahy ryn. 18  Gur
ban lyk ma ly nyň ga ny mu kad des ota ga 
ge ti ril män dir. Me niň tab şy ry gy ma gö rä, 
siz bu gur ban ly gy hök man mu kad des 
öýüň ýa nyn da iý me li di ňiz». 19 Ha run 
Mu sa ýüz le nip şeý le diý di: «Ine, me niň 
ogul la rym bu gün Reb biň hu zu ryn da 
gü nä hem-de ýak ma gur ban lyk la ry ny 
ber di. Me niň ba şym dan bol sa bet bagt-
çy lyk in di, mu ňa ga ra maz dan, bu gün 
men gü nä gur ban ly gyn dan iýen bol sam, 
bu Reb be ýa rar my dy?» 20 Mu ny eşi den 
Mu sa onuň bi len ra zy laş dy.

11‑nji bap

Halal we haram jandarlar 
(Kanun taglymaty 14:321)

1 Reb Mu sa hem-de Ha ru na şeý le diý di: 
2‑3 «Ys ra ýyl hal ky na aýt: „Gu ry ýer de 
ýa şa ýan jan dar la ryň ara syn dan si ziň 
iýip bil jek le ri ňiz şu lar dyr: go şa toý nak ly, 
gä wü şe ýän is len dik haý wa ny. 4‑6  Em ma 
gä wüş gaý tar ýan haý wan lar dan ýa-da 
go şa toý nak ly haý wan lar dan dü ýä ni, at-
ýal ma ny we tow şa ny iý me li däl si ňiz, 
çün ki olar gä wüş gaý tar ýar lar, em ma 
olar go şa toý nak ly däl dir ler, bu lar si ziň 
üçin ha ram dyr. 7 Go şa toý nak ly dy gy na 
ga ra maz dan, do ňuz hem toý na gy ýa-
ryk ly bol sa-da, gä wüş gaý tar ma ýar, bu 
si ziň üçin ha ram dyr. 8  Siz ola ryň eti ni 
iý mäň we lä şi ni-de el le mäň. 9 Suw da 
ýa şa ýan äh li jan dar lar dan şu la ry iýip 
bi ler si ňiz: akar suw da ýa-da de ňiz de di-
gi ne ga ra maz dan, ýüz güç li hem teň ňe li 
jan dar la ryň is len di gi ni iýip bi ler si ňiz. 
10  Suw da ýa şa ýan is len dik ýüz güç siz 
we teň ňe siz süý re ni ji ler we de ňiz dä ki 
beý le ki ki çi jan dar la ryň äh li si si ziň 
üçin ne jis dir. 11 Bu jan dar lar ys ra ýyl 
hal ky üçin ne jis li gi ne gal syn. Ola ryň 
eti ni iý mäň, ola ryň mas ly gy na gal taş-
maň. 12  Suw da ýa şa ýan ýüz güç siz we 
teň ňe siz jan dar la ryň ba ry si ziň üçin 
ne jis dir. 13 Guş lar dan şu aşak da ky lar 
si ziň üçin ne jis dir: bür güt, ga ra guş we 
der ýa bür gü di; 14‑16 çaý çaň ňa lak, la çy nyň 
äh li gör nüş le ri, gar ga nyň äh li gör nüş-
le ri, dü ýe guş, hü wi, çar lak, gyr gy nyň 
äh li gör nüş le ri; 17‑19 baý guş, jüp tün, uly 
baý guş, ak baý guş, go tan we daz zar-
kel, leg lek, hok ga ryň äh li gör nüş le ri, 
hüý püý pik we ýar ga nat. 20 Dört aýak ly, 
ga nat ly mör-mö jek le riň hem me si si-
ziň üçin ne jis dir. 21 Ýö ne dört aýak ly 
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ga nat ly mör-mö jek ler den ýer de bö ker 
ýa ly aýa gy bo gun ly la ry ny iýip bi ler si-
ňiz. 22  Olar dan çe kirt ge gör nüş li le ri, çöl 
çe kirt ge gör nüş li le ri, jyz lan gör nüş li le ri, 
ýa şyl çe kirt ge gör nüş li le ri iýip bi ler si-
ňiz. 23 Em ma ga lan dört aýak ly, ga nat ly 
mör-mö jek le riň ba ry si ziň üçin ne jis dir.

24  Kim de-kim ola ryň mas ly gy na gal-
taş sa, ol ag şa ma çen li ha ram sa ýyl syn. 
25  Kim de-kim bu la ryň mas ly gy nyň is-
len dik bö le gi ni gö ter se, ol eşik le ri ni 
ýuw sun we ag şa ma çen li ha ram sa ýyl syn. 
26  Toý nak ly bo lup, em ma toý na gy ýa ryk 
bol ma dyk ýa-da gä wüş gaý tar ma ýan her 
bir haý wan si ziň üçin ha ram dyr. 27 Dört 
aýak ly jan dar la ryň ara syn da pen je si ni 
ýe re urup ýö re ýän le ri niň ba ry si ziň üçin 
ha ram dyr. Kim de-kim bu haý wan la ryň 
mas ly gy na gal taş sa, ol ag şa ma çen li 
ha ram sa ýyl syn. 28  Ola ryň mas ly gy ny 
gö te ren adam eşik le ri ni ýuw sun, ol ag-
şa ma çen li ha ram sa ýyl syn. Çün ki bu 
haý wan lar si ziň üçin ha ram dyr.

29‑30  Gu ry ýer süý re ni ji ler den şu lar: 
ýal man, sy çan, gör nü şi ne gö rä uly su-
wul gan, haž žyk, zem zen, su wul gan, 
çä ge su wul ga ny we ha me leon si ziň üçin 
ha ram dyr. 31 Süý re ni ji jan dar lar dan şu lar 
si ze ha ram dyr. Kim de-kim ola ryň mas-
ly gy na gal taş sa, ol ag şa ma çen li ha ram 
sa ýyl syn. 32  Bu la ryň bi ri niň mas ly gy 
bir za dyň üs tü ne gaç sa, şol zat ha ram 
bo lar. Ol is len dik ula nyl ýan zat: agaç 
gap bol sun, egin baş bol sun, de ri bol sun, 
hal ta bol sun – par hy ýok, olar su wa 
so ku lyp çy ka ryl ma ly dyr we ol ag şa ma 
çen li ha ram sa ýyl ma ly dyr. Şon dan soň 
ol ha lal bo lar. 33 Eger bu jan dar la ryň 
bi ri niň mas ly gy is len dik to ýun ga byň 
içi ne düş se, onuň için dä ki äh li zat ha-
rap la nar we ol ga by dö wüň. 34  Is len dik 
iý mit şu lar ýa ly gap da ýu wul sa, ol iý mit 
ha rap la nar. Şu lar ýa ly gap dan içil ýän 

is len dik iç gi ler-de ha rap la nar. 35 Ola ryň 
mas ly gy nyň bir bö le gi niň üs tü ne ga çan 
is len dik zat ha rap la nar. Tam dyr dy gy na 
ýa-da ojak dy gy na ga ra maz dan, ol ýy-
kyl ma ly dyr. Olar ha rap dyr we si ziň üçin 
hem ha rap bol ma ly dyr. 36  Mu ňa ga ra-
maz dan, çeş me ýa-da gu ýy ha lal ly gy na 
ga lar, em ma bu jan dar la ryň mas ly gy na 
gal ta şan is len dik adam we is len dik zat 
ha rap la nar. 37 Eger ola ryň mas ly gy nyň bir 
bö le gi, ekil mek üçin aý ry goý lan is len dik 
to hu myň üs tü ne gaç sa, ol ha lal ly gy na 
gal ýan dyr. 38  Em ma ola ryň mas ly gy nyň 
bir bö le gi ezi len to hu myň içi ne gaç sa, 
on da to hum si ziň üçin ha rap dyr. 39 Eger 
ha lal jan dar la ryň bi ri ölüp, onuň mas-
ly gy na gal ta şan her kes, ag şa ma çen li 
ha ram sa ýyl syn. 40 Onuň etin den iýen 
adam, eşik le ri ni ýuw sun we ol ag şa ma 
çen li ha ram sa ýyl syn; onuň mas ly gy ny 
gö te ren adam eşik le ri ni ýuw sun we ol 
ag şa ma çen li ha ram sa ýyl syn.

41 Gu ry ýer süý re ni ji le riň ba ry si ziň üçin 
ne jis dir. Olar iýil me li däl dir. 42  Siz gar-
nyn da süýş ýän süý re ni ji le ri, dört aýak ly 
ýa-da köp aýak ly süý re ni ji le ri iý me li 
däl si ňiz. Çün ki olar si ziň üçin ne jis dir ler. 
43 Süý re nip ýö re ýän jan dar lar dan haý sy-
dyr bi ri ni iýip, siz özü ňi zi ha ram et mäň. 
44 Hu da ýy ňyz Reb Men di rin. Şo nuň üçin 
hem siz tä miz le nip, mu kad des bo luň, 
çün ki Men mu kad des di rin. Gu ry ýer 
süý re ni ji le ri ni iýip, özü ňi zi ha ram et mäň. 
45 Men – Reb si zi Mü sür top ra gyn dan 
si ziň Hu da ýy ňyz bol mak üçin alyp gel-
dim. Siz mu kad des bol ma ly sy ňyz, çün ki 
Men mu kad des di rin“». 46‑47 Bu ka nun 
ha ram bi len ha la ly, iýil ýän jan dar bi len 
iýil me ýän jan da ry bi ri-bi rin den ta pa wut-
lan dyr mak üçin ni ýet le nen dir. Şeý le hem 
ýer de ýa şa ýan haý wan lar, guş lar, suw da 
ýa şa ýan jan dar lar, gu ry ýer süý re ni ji le ri 
ha kyn da ky ka nun dyr.
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12‑nji bap

Dogrumdan soňky tämizleniş
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl 

hal ky na aýt: „Eger göw re li aýal ogul 
do gur sa, edil aý ba şy gör ýän döw rün dä ki 
ýa ly, ol aýal ýe di gün läp ha ram dyr. 3 Dog
lan ça ga se kiz len ji gün sün net edil sin. 
4  Aýa lyň gan dan tä miz le niş döw ri otuz 
üç gün do wam eder. Ol özü niň tä miz le-
niş döw ri gu tar ýan ça, hiç bir mu kad des 
za da gal taş ma syn ýa-da mu kad des öýe 
gir me sin. 5 Eger aýal gyz do gur sa, ol edil 
aý ba şy gör ýän döw rün dä ki ýa ly, iki hep-
de läp ha ram dyr. Onuň gan dan tä miz le niş 
döw ri alt myş al ty gün do wam eder. 6 Ogul 
üçin mi ýa-da gyz üçin – par hy ýok, aýal 
özü niň tä miz le niş döw ri ta mam la nan dan 
soň, ol ýak ma gur ban ly gy üçin bir ýa şar 
tok ly ny we gü nä gur ban ly gy üçin bir 
kep de ri ni ýa-da gum ry ny Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dy ryň ag zyn da ky ru ha na ge ti-
rip ber sin. 7 Ru ha ny bu ýak ma gur ban lyk 
jan ly sy ny Reb biň hu zu ryn da hö dür edip, 
ol aýa ly ha ram ly gyn dan tä miz le sin. Şon-
dan soň ol aýal gan ak ma ha ram ly gyn dan 
tä miz le ner. Ogul ýa-da gyz dog ran dy gy-
na ga ra maz dan, ça ga dog ran aýal üçin 
ka nun şeý le dir. 8  Eger dog ran aýa lyň 
tok la gur by çat ma sa, on da ol iki gum-
ry ny ýa-da iki kep de ri ni – bi ri ni ýak ma 
gur ban ly gy üçin, beý le ki si ni gü nä gur-
ban ly gy üçin ge tir sin. Ru ha ny-da ol aýa ly 
hö dür eden ýak ma gur ban ly gy bi len 
ha ram ly gyn dan tä miz le sin. Şon dan soň 
ol aýal tä miz bo lar“».

13‑nji bap

Deri keselleri hakda
1  Reb Mu sa we Ha ru na şeý le diý-

di: 2  «Eger kim dir bi ri niň de ri sin de 

pak gar ma, go tur ýa-da me nek peý da 
bo lup, ol de ri ke se li ne öw rül se, ol adam 
ru ha ny Ha ru nyň ýa-da onuň ogul la ry-
nyň bi ri niň ýa ny na ge ti ril sin. 3 Ru ha ny 
onuň en da myn da ky de ri ke se li ni bar la-
syn. Eger de ri niň ke sel li ýe ri niň gyl la ry 
aga ryp, ol de ri den aşak ge çen bol sa, 
on da bu de ri ke se li dir. Ru ha ny de ri ke-
sel li ni göz den ge çi ren den soň, ony ha ram 
di ýip yg lan et sin. 4  Em ma ke sel li niň en-
da myn da ky me nek ak bo lup, ol de ri niň 
as ty na geç män, de ri niň ke sel li ýe ri niň 
gyl la ry agar ma dyk bol sa, on da ru ha ny 
de ri ke sel li ni ýe di gün läp aý ry sak la-
syn. 5 Ýe din ji gün ru ha ny de ri ke sel li ni 
göz den ge çir sin. Eger de ri ke se li en da-
ma ýaý ra man, öň kü li gi ne ga lan bol sa, 
on da ru ha ny de ri ke sel li ni ýe ne-de ýe di 
gün läp aý ry sak la syn. 6  Ýe din ji gün de 
ru ha ny ony ýe ne göz den ge çir sin. Eger 
de ri ke se li so lup, en da ma ýaý ra ma dyk 
bol sa, ru ha ny de ri ke sel li ni tä miz di ýip 
yg lan et sin. Bu di ňe go tur dyr, ol adam 
ge ýim le ri ni ýuw sun we di ňe şon dan 
soň ol tä miz bo lar. 7 Ýö ne de ri ke sel li 
adam tä miz len mek üçin özü ni ru ha na 
gör ke zen den soň, go tur onuň en da my na 
ýaý rap ug ra sa, ol ýe ne-de ru ha ny nyň 
ýa ny na gel sin. 8  Ru ha ny ony ýe ne-de 
göz den ge çir sin. Eger go tur onuň en da-
my na ýaý ran bol sa, ru ha ny de ri ke sel li ni 
ha ram di ýip yg lan et sin. Bu de ri ke se li dir.

9 Eger kim dir bi ri de ri ke se li ne ýo-
luk sa, ol ru ha ny nyň ýa ny na ge ti ril sin. 
10‑11 Ru ha ny ony göz den ge çir sin. Eger 
onuň de ri sin de ak pak gar ma bo lup, onuň 
üs tün dä ki gyl lar aga ryp, açyk ýa ra dö rän 
bol sa, bu ötü şen ýo kanç ly de ri ke se li-
dir. Ru ha ny de ri ke sel li ni ha ram di ýip 
yg lan et sin. Ru ha na ke sel li ni aý ry sak
la mak ge rek däl dir, çün ki ol ha ram dyr. 
12‑13 Em ma de ri ke se li en da ma ýaý rap, 
ol ke sel li niň ba şyn dan aýa gy na çen li 
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bü tin en da my ny tu tan bol sa, ru ha ny ony 
göz den ge çir sin. Eger de ri ke se li onuň 
tu tuş en da my na ýaý ran bol sa, ru ha ny 
ke sel li ni tä miz di ýip yg lan et sin. Di-
ňe bü tin en da my nyň aga ran ly gy üçin 
ke sel li tä miz dir. 14  Em ma ke sel li niň en-
da myn da ky ýa ra nyň için dä ki et gy za ran 
bol sa, ol şol gü nüň özün de ha ram di ýip 
yg lan edil sin. 15  Ru ha ny ony ýe ne-de 
göz den ge çir sin. Eger ru ha ny de ri dä ki, 
ýa ra nyň için de gyp-gy zyl et gör se, ol 
de ri ke sel li ni ha ram di ýip yg lan et sin. 
Ýa ra nyň için de gy za ran et ha rap dyr, 
çün ki ol de ri ke se li dir. 16  Em ma ýa ra nyň 
için de gö ge ren gyp-gy zyl et agar sa, ol 
de ri ke sel li adam ru ha ny nyň ýa ny na 
gel sin. 17 Ru ha ny ony göz den ge çir sin. 
Eger ýa ra nyň için de gö ge ren gyp-gy zyl 
et aga ran bol sa, ru ha ny de ri ke sel li ni 
tä miz di ýip yg lan et sin. Ol tä miz dir.

18‑19 Eger bi ri niň en da my na çy ban çy-
kyp, go wu la şan dan soň çy ba nyň ýe rin de 
ak pak gar ma ýa-da gy zy lym tyl ak me nek 
peý da bol sa, ol ru ha na gör ke zil me li dir. 
20 Ru ha ny ony göz den ge çir sin, eger şol 
gy zy lym tyl ak me nek de ri den aşak ge çip, 
on da ky gyl lar aga ran bol sa, ru ha ny ol 
ada my ha ram di ýip yg lan et sin. Ol çy-
ban çy kan ýer den dö rän de ri ke se li dir. 
21 Em ma ru ha ny de ri ke sel li ni göz den 
ge çi ren de, gy zy lym tyl ak me ne giň üs-
tün dä ki gyl lar agar ma dyk bol sa we ol 
de ri den aşak geç me dik bol sa, on da ru-
ha ny de ri ke sel li ni ýe di gün läp aý ry 
sak la syn. 22  Eger gy zy lym tyl ak me nek 
onuň bü tin en da my na ýaý ran bol sa, ru-
ha ny ony ha ram di ýip yg lan et sin. Bu 
ýo kanç ly de ri ke se li dir. 23 Em ma bu me-
nek bir ýer de bo lup, en da ma ýaý ra ma dyk 
bol sa, on da bu çy ban dan ga lan yz dyr. 
Ru ha ny ol ada my tä miz di ýip yg lan et sin.

24‑25 Eger kim dir bi ri niň en da myn da 
ýa nyk bo lup, ol ýa nyk ýa ra sy gy zy lym tyl 

ak ýa-da çuw-ak me ne ge öw rül se, ru ha-
ny ony göz den ge çir sin. Eger me nek dä ki 
gyl lar aga ryp, me nek de ri den aşak ge çen 
bol sa, bu ýa nyk dan dö rän ýo kanç ly de ri 
ke se li dir. Ru ha ny ol ada my ha ram di ýip 
yg lan et sin. 26  Em ma ru ha ny ony göz den 
ge çi ren de, me nek dä ki gyl lar agar man, 
me nek de ri den aşak geç män, gaý tam 
onuň reň ki öçü şen bol sa, ru ha ny ol ada-
my ýe di gün läp aý ry sak la syn. 27 Ýe din ji 
gün ru ha ny ony göz den ge çir sin. Eger 
me nek en da ma ýaý ra ýan bol sa, ru ha-
ny ol ada my ha ram di ýip yg lan et sin. 
Bu de ri ke se li dir. 28  Em ma bu me nek 
bir ýer de bo lup, ol en da ma ýaý ra man, 
gaý tam, onuň reň ki öçü şen bol sa, bu 
ýo kanç ly de ri ke se li däl dir. Ru ha ny ol 
ada my tä miz di ýip yg lan et sin, çün ki bu 
ýa nyk ýa ra syn dan ga lan yz dyr.

29‑30 Er kek ada myň ýa-da aýa lyň kel le-
sin de ýa-da eňe gin de de ri ke se li peý da 
bol sa, ru ha ny ony göz den ge çir sin. Eger 
de ri ke se li de ri den aşak ge çip, on da ky 
gyl lar in çe jik, sa ry bol sa, ru ha ny ony 
ha ram di ýip yg lan et sin. Ol gi ji le wük dir; 
ol kel le de we eňek de dö rän ýo kanç ly de ri 
ke se li dir. 31 Ru ha ny gi ji le wük ke sel li ni 
göz den ge çir sin. Eger gi ji le wük de ri den 
aşak geç me dik bol sa we on da ga ra gyl lar 
ýok bol sa, on da ru ha ny gi ji le wük li ada-
my ýe di gün aý ry sak la syn. 32‑33 Ýe din ji 
gün ru ha ny gi ji le wük li ada my göz den 
ge çir sin. Eger gi ji le wük onuň en da my na 
ýaý ra ma dyk bol sa we on da sa ry gyl lar 
bol man, gi ji le wük de ri den aşak geç me-
dik bol sa, ol ke sel li adam sa çy ny syr syn, 
em ma gi ji le wü giň üs tü ni syr ma syn. Ru-
ha ny ýaň ky gi ji le wük li ada my ýe ne-de 
ýe di gün aý ry sak la syn. 34  Ýe din ji gün 
ru ha ny gi ji le wük ke sel li ni göz den ge çir-
sin. Eger gi ji le wük en da ma ýaý ra ma dyk 
bol sa we de ri den aşak geç me dik bol sa, 
ru ha ny ony tä miz di ýip yg lan et sin. Ol 
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eşik le ri ni ýuw sun, şon dan soň ol tä miz 
bo lar. 35‑36  Eger gi ji le wük ke sel li tä miz 
diý lip yg lan edi len den soň, gi ji le wük 
onuň en da my na ýaý ra sa, ru ha ny ony 
göz den ge çir sin. Eger gi ji le wük en da ma 
ýaý ran bol sa, on da ru ha ny sa ry gyl la ry 
tap jak bo lup otur ma syn, ol ha ram dyr. 
37 Em ma ru ha ny nyň pi ki ri çe gi ji le wük 
öň ki dur şu na ga lyp, oňa ga ra gyl lar çy-
kan bol sa, on da gi ji le wük go wu la şan dyr. 
Ol adam tä miz dir we ru ha ny ony tä miz 
di ýip yg lan et sin.

38‑39 Er kek ada myň ýa-da aýa lyň de ri-
sin de ak me nek ler peý da bol sa, ru ha ny 
ony göz den ge çir sin. Eger de ri dä ki me-
nek ler agym tyl bol sa, bu de ri de ören 
ör gün dir, ol tä miz dir. 40 Eger bir ada myň 
sa çy dü şen bol sa, ol ta kyr kel le dir, em ma 
tä miz dir. 41 Eger onuň maň laý sa çy we 
de pe sa çy dü şen bol sa, ol ta kyr kel le dir, 
em ma tä miz dir. 42  Em ma ta kyr kel le de 
ýa-da maň laý da gy zy lym tyl ak me nek 
peý da bol sa, bu onuň ta kyr kel le sin de 
ýa-da maň la ýyn da dö rän de ri ke se li dir. 
43‑44  Ru ha ny ony göz den ge çir sin. Eger 
onuň ta kyr kel le sin dä ki ýa-da maň-
la ýyn da ky ýo kuş ýan de ri ke se li ýa ly 
gy zy lym tyl ak me nek bol sa, ol adam 
de ri ke sel li dir we ol ha ram dyr. Ru ha ny 
de ri ke sel li di gi üçin, ol ada my ha ram 
di ýip yg lan et sin. 45  Ýo kanç ly de ri ke-
se li bo lan adam sal-sal egin baş ge ýip, 
sa çy ny da ra ma syn we eli bi len ag zy ny 
tu tup: „Men – ha ram, men – ha ram“ 
di ýip gy gyr syn. 46  Ýo kanç ly de ri ke se li 
aý ry lyp gid ýän çä, ol ha ram dyr. Ol ýe ke 
ýa şa ma ly dyr we dü şel gä niň da şyn da 
bol ma ly dyr».

Zeň hakda
47‑49 «Egin-eşi ge de giş li ka da lar şeý le-

dir. Ýüň den ýa-da ne pis zy gyr ma ta dan 
ti ki len eşik de, zy gyr sü ýü miň ýa-da 

ýü ňüň er şin de ýa-da ar ga jyn da bol sun, 
de ri de ýa-da de ri den edi len is len dik 
zat da bol sun – par hy ýok, onuň ýa şyl-
rak ýa-da gy zyl rak öwüs ýän ýe ri bar 
bol sa, ol zeň dir we ol ru ha na gör ke zil-
me li dir. 50  Ru ha ny zeň li za dy göz den 
ge çi re nin den soň, ony ýe di gün läp aý ry 
sak la syn. 51 Ýe din ji gün de ru ha ny zeň li 
za dy ýe ne-de göz den ge çir sin. Eger zeň 
eşik de, eriş de ýa-da ar gaç da, de ri de 
ýa-da is len dik bir de ri den edi len zat da 
bol sa, ýaý ra ýan ýo kanç ly zeň dir we ol 
ha rap la nan dyr. 52  Eriş den ti ki len bol sun 
ýa-da ar gaç dan, ýüň den ýa-da ne pis zy-
gyr ma ta dan, ýa-da de ri den – par hy ýok, 
ru ha ny ol zeň ýaý ran eşi gi oda ýak syn.

53‑54  Ru ha ny ony göz den ge çi re nin de, 
zeň eşi ge, er şe ýa-da ar ga ja, ýa-da de-
ri den edi len is len dik za da ýaý ra ma dyk 
bol sa, ru ha ny şol zeň li za dyň ýu wul ma-
gy ny bu ýur syn. Soň ra ony ýe ne-de ýe di 
gün läp aý ry sak la syn. 55  Zeň ýo ku şan 
zat ýuw lan dan soň, ru ha ny ony göz den 
ge çir sin. Eger ze ňiň reň ki üýt ge me dik 
bol sa, hat da zeň ýaý ra ma dyk bol sa-da, ol 
ha rap la nan dyr. Zeň eşi giň için de mi ýa-
da da şyn da – par hy ýok, ony oda ýa kyň.

56  Eger ru ha ny ony göz den ge çir ýär kä, 
bu zat lar ýuw lan dan soň ze ňiň reň ki-
niň öçü şen di gi ni gör se, ol ze ňi eşik den, 
eriş den ýa-da ar gaç dan, ýa-da de ri den 
ýyr typ aýyr syn. 57 Eger bu zeň eşik de, 
eriş de ýa-da ar gaç da, ýa-da de ri den 
edi len bir zat da peý da bo lup, ol ýaý rap 
baş la sa, zeň li za dy oda ýa kyň. 58  Em ma 
eşik, eriş, ar gaç ýa-da de ri den edi len 
is len dik zat ýuw lan dan soň zeň aý ry lan 
bol sa, on da ol iki lenç ýu wul syn, şon dan 
soň ol tä miz bo lar.

59 Tä miz ýa-da ha rap la nan di ýip yg-
lan et mek üçin, ýüň ýa-da ne pis zy gyr 
ma ta dan ti ki len eşik de, eriş de, ar gaç da 
ýa-da de ri den edi len is len dik zat da peý da 
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bo lan zeň ba ra da ky ka da lar şu la r dan 
yba rat dyr».

14‑nji bap

Tämizleniş hakynda
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ýo kanç ly 

de ri ke sel li ada myň tä miz len ýän döw-
rün dä ki ka da sy şeý le dir: ýo kanç ly de ri 
ke sel li ni ru ha ny nyň ýa ny na ge tir sin ler. 
3‑4  Ru ha ny dü şel gä niň da şy na çy kyp, 
de ri ke sel li ni göz den ge çir sin. Eger de-
ri ke sel li adam ke sel den gu tu lan bol sa, 
ru ha ny tä miz len me li adam üçin iki sa ny 
di ri ha lal gu şy, kedr aga jy nyň bö le gi ni, 
go ýy gy zyl reňk li sa pa gy we kä ki lik 
oty ge tir mek le ri ni bu ýur syn. 5 Ru ha ny 
guş la ryň bi ri niň içi çeş me suw ly to ýun 
ga by nyň üs tün de so ýul ma gy ny bu ýur-
syn. 6  Onuň özi bol sa di ri gu şy, kedr 
aga jy nyň bö le gi ni, go ýy gy zyl reňk li 
sa pa gy we kä ki lik otu ny alyp, ola ry 
çeş me su wu nyň üs tün de öl dü ri len gu-
şuň ga ny na ba tyr syn. 7 On soň ru ha ny 
de ri ke se lin den tä miz len me li ada myň 
üs tü ne gan dan ýe di ge zek se pe läp, ony 
tä miz di ýip yg lan et sin. Soň ra ol gu şy 
açyk meý da na uçu ryp goý ber sin. 8  Tä-
miz len me li adam ge ýim le ri ni ýu wup, 
en da myn da ky äh li tüý le ri ni sy ryp ýu-
wun syn. Şon da ol tä miz bo lar. Soň ra ol 
dü şel gä gir sin, ýö ne ýe di gün geç ýän çä, 
öz ça dy ry na gir me sin. 9 Ýe din ji gün 
ol sa çy ny, sak ga ly ny, ga şy ny, en da-
myn da ky äh li tüý le ri ni syr syn. Soň ra 
ol ge ýim le ri ni ýu wup, su wa dü şün sin. 
Şon da ol tä miz bo lar.

10 Se kiz len ji gün ol adam iki sa ny bir 
ýa şar şi kes siz go çy, bir sa ny şi kes siz bir 
ýa şar gu zy ny, zeý tun ýa gy na ga ry lan 
on dan üç bat ma na ba ra bar saý la ma bug-
daý unu ny we bir şa kä se zeý tun ýa gy ny 
gal la sa da ka sy hök mün de ru ha na ge ti rip 

ber sin. 11 Tä miz le ýän ru ha ny tä miz-
len ýän ada my şu zat lar bi len bi le lik de 
Reb biň hu zu ry na, Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň ag zy na ge tir sin. 12  Ru ha ny gu
zu la ryň bi ri ni alyp, ýa zyk gur ban ly gy 
hök mün de bir şa kä se zeý tun ýa gy bi len 
bi le, ola ry Reb be gö ter me sa da ka sy hök-
mün de ýo ka ry gal dyr syn. 13 Ol gu zy ny 
mu kad des ýer de – gü nä hem-de ýak ma 
gur ban lyk ma ly nyň so ýul ýan ýe rin de 
soý sun. Çün ki ýa zyk gur ban ly gy-da, 
edil gü nä gur ban ly gy ýa ly, ru ha ny nyň ky 
bol sun. Bu örän mu kad des gur ban lyk-
dyr. 14  Ru ha ny ýa zyk gur ban ly gy nyň 
ga nyn dan bi raz alyp, ony tä miz len ýän 
ada myň sag gu la gy nyň ýum şak ýe ri ne, 
sag eli niň ba şam bar ma gy na we sag 
aýa gy nyň ba şam bar ma gy na çal syn. 
15 Ru ha ny şol bir şa kä se zeý tun ýa gyn dan 
alyp, ony öz çep eli niň aýa sy na guý sun. 
16  On soň çep elin dä ki ýa ga sag eli niň 
bar ma gy ny ba ty ryp, ony ýe di ge zek 
Reb biň hu zu ryn da se pe le sin. 17 Elin
de ga lan ýag dan ru ha ny tä miz len ýän 
ada myň sag gu la gy nyň ýum şak ýe ri ne, 
sag eli niň ba şam bar ma gy na we sag 
aýa gy nyň ba şam bar ma gy na, ýa zyk 
gur ban ly gy nyň ma ly nyň ga ny sür tü len 
ýe re çal syn. 18  Elin dä ki ýa gyň ga la ny ny 
ru ha ny tä miz len ýän ada myň kel le si ne 
çal syn. Şeý dip, ru ha ny ol ada my Reb biň 
hu zu ryn da ha ram ly gyn dan tä miz le-
sin. 19 Ha ram ada my ha ram ly gyn dan 
tä miz le mek üçin, ru ha ny gü nä gur-
ban ly gy ny hö dür et sin. Soň ra ol ýak ma 
gur ban ly gy nyň ma ly nyň da ma gy ny 
çal syn. 20 Ru ha ny gur ban lyk sy pa sy nyň 
üs tün de ýak ma gur ban ly gy ny we gal la 
sa da ka sy ny ber sin. Şeý dip, ru ha ny ony 
ha ram ly gyn dan tä miz le sin. Şon dan soň 
ol adam tä miz bo lar.

21 Eger ol adam ga ryp bo lup, bu zat-
la ra gur by çat ma sa, ol ha ram ly gyn dan 
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tä miz len mek üçin, Reb be gö ter me sa-
da ka hök mün de bir ýa şar go çy, gal la 
sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy na ga ry lan 
bir bat ma nyň on dan bir bö le gi ne ba ra-
bar bo lan saý la ma bug daý unu ny we 
bir şa kä se zeý tun ýa gy ny ol ru ha na 
ge ti rip ber sin. 22  Şeý le hem ol iki gum-
ry nyň ýa-da iki kep de ri niň bi ri ni gü nä 
gur ban ly gy, beý le ki si ni ýak ma gur ban-
ly gy üçin hö dür et sin. 23 Se kiz len ji gün 
gur ban lyk ber ýän adam bu gur ban lyk-
la ry özü niň tä miz len me gi üçin Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dy ryň ag zy na, Reb biň 
hu zu ry na ge ti rip, ola ry ru ha na ber sin. 
24  Ru ha ny ýa zyk gur ban ly gy nyň go çu-
ny we bir şa kä se zeý tun ýa gy ny alyp, 
ola ry Reb be gö ter me sa da ka sy hök mün-
de ýo ka ry gal dyr syn. 25 Ru ha ny ýa zyk 
gur ban ly gy nyň go çu ny so ýup, onuň 
ga nyn dan bi raz ra gy ny alyp, ony tä miz-
len ýän ada myň sag gu la gy nyň ýum şak 
ýe ri ne, sag eli niň we sag aýa gy nyň ba-
şam bar mak la ry na çal syn. 26  Ru ha ny 
zeý tun ýa gyn dan bi raz ra gy ny, özü niň 
çep eli niň aýa sy na guý sun. 27 On soň ru-
ha ny sag eli niň bar ma gy ny çep elin dä ki 
ýa ga ba ty ryp, ony ýe di ge zek Reb biň 
hu zu ryn da se pe le sin. 28  Ru ha ny elin dä ki 
ýag dan tä miz len ýän ada myň sag gu la-
gy nyň ýum şak ýe ri ne, sag eli niň we sag 
aýa gy nyň ba şam bar mak la ry na, ýa zyk 
gur ban ly gy nyň go çu nyň ga ny sür tü len 
ýe re çal syn. 29 Elin dä ki ýa gyň ga la ny ny 
ru ha ny Reb biň hu zu ryn da tä miz len-
ýän ada my ha ram ly gyn dan tä miz le mek 
üçin, onuň kel le si ne çal syn. 30‑31 Soň ra 
ru ha ny ol ada myň gur bu nyň ça typ ge ti-
ren gum ru la ry nyň ýa-da kep de ri le ri niň 
bi ri ni gü nä gur ban ly gy, beý le ki si ni bol-
sa ýak ma gur ban ly gy hök mün de gal la 
sa da ka sy bi len bir lik de hö dür et sin. Şeý-
dip, ru ha ny tä miz len ýän ada my Reb biň 
hu zu ryn da ha ram ly gyn dan tä miz le sin. 

32  De ri ke sel li bo lup, tä miz len me gi üçin 
sa da ka ber mä ge gur by çat ma ýan ki şi ler 
üçin ka da şu la r dan yba rat dyr».

Jaýlardaky zeň hakda
33 Reb Mu sa bi len Ha ru na şeý le diý di: 

34‑35 «Siz Me niň mülk edip ber ýän Ken-
gan ýur du ma ba ra ny ňyz dan soň, Men 
si ziň öý le ri ňi ziň bi rin de zeň dö ret sem, 
şol öýüň eýe si ru ha ny nyň ýa ny na ge-
lip: „Öýüm de zeň peý da bol dy“ diý sin. 
36  Ru ha ny öýi göz den ge çir mä ge git-
mez den öň, öýüň için dä ki bar zat la ryň 
da şa çy ka ryl ma gy ny bu ýur syn, ýog sam 
öýüň için dä ki äh li zat ha rap la nar. Soň-
ra ru ha ny öýi göz den ge çir mä ge git sin. 
37‑38  Ol zeň ýe ri göz den ge çir sin. Eger 
zeň öýüň di wa ryn da bo lup, ýa şy lym tyl 
ýa-da gy zy lym tyl me nek ler gör nü şin de 
di war da çuň or nan bol sa, ru ha ny öý den 
da şa çy kyp, öýi ýe di gün läp gulp lap 
goý sun. 39‑40 Ýe din ji gün ru ha ny ge lip, 
öýi ýe ne göz den ge çir sin. Eger zeň öýüň 
di war la ry na ýaý rap gi den bol sa, ru ha ny 
zeň ýaý ran daş la ry aýyr dyp, ola ry ga la-
nyň da şyn da ky ha rap zat la ryň zy ňyl ýan 
ýe ri ne taş lat syn. 41 Ru ha ny öýüň içi niň 
su wa gy ny gyr dy ryp alyp, ony ga la nyň 
da şyn da ky ha rap zat la ryň zy ňyl ýan ýe-
ri ne taş lat syn. 42  Aý ry lan daş la ryň ýe ri ne 
baş ga daş lar örü lip, öý tä ze den su wal-
syn. 43‑44  Daş la ry sö kül ip al nyp, su wa gy 
gyr lyp aý ry lyp, tä ze den su wa lan dan 
so ňam ol öý de zeň peý da bol sa, ru ha ny 
ba ryp, ol öýi ýe ne-de göz den ge çir sin. 
Eger zeň öýe ýaý ran bol sa, ol öý ha rap 
sa ýyl syn. 45 Ol öý ýy kyl ma ly dyr, onuň 
daş la ry, agaç la ry we öýüň äh li su wag-
la ry, ga la nyň da şy na, ha rap zat la ryň 
zy ňyl ýan ýe ri ne çy ka ry lyp taş lan syn. 
46  Kim de-kim „öý ýa pyk“ diý lip yg lan 
edi len dö wür de oňa gir se, ol ag şa ma 
çen li ha ram sa ýyl syn. 47 Kim de-kim ol 
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öý de ýat sa ýa-da na har lan sa, ol ge ýim-
le ri ni ýuw sun.

48  Öý su wa lan dan soň ra ru ha ny ge-
lip, öýi göz den ge çir sin. Eger öýe zeň 
ýaý ra ma dyk bol sa, ru ha ny öýi tä miz 
di ýip yg lan et sin, çün ki bu ze ňiň do ly 
aý ryl dy gy dyr. 49 Öýi ha lal la mak üçin 
ru ha ny iki sa ny gu şy, kedr aga jy nyň 
bö le gi ni, go ýy gy zyl reňk li sa pa gy we 
kä ki lik otu ny al syn. 50 Guş la ryň bi ri ni 
içi çeş me suw ly to ýun ga byň üs tün de öl-
dür sin. 51 On soň kedr aga jy nyň bö le gi ni, 
kä ki li gi, go ýy gy zyl reňk li ýü pi di ri guş 
bi len bi le lik de alyp, ola ry çeş me suw ly 
to ýun ga by nyň üs tün de öl dü ri len gu şuň 
ga ny na ba tyr syn-da, ga ny ýe di ge zek 
öýüň içi ne se pe le sin. 52  Şeý dip, ru ha ny 
öýi gu şuň ga ny, çeş me su wy, di ri gu şy, 
kedr aga jy nyň bö le gi ni, kä ki lik otu ny 
we go ýy gy zyl reňk li sa pak bi len ha-
lal la syn. 53 Ru ha ny di ri gu şy ga la nyň 
da şy na çy ka ryp, ony açyk meý da na 
uçu ryp goý ber sin. Şeý dip, ol öýi ha lal-
la syn, şon dan soň öý tä miz bo lar.

54‑56  Her hi li de ri ke sel le ri: gi ji le wük, 
ge ýim de we öý de peý da bo lan zeň, de ri 
pak gar ma sy, go tur, me nek ýa ly her dür li 
de ri ke sel le riň ha rap dy gy ny ýa-da tä-
miz di gi ni kes git le ýän ka da lar şu la r dan 
yba rat dyr».

15‑nji bap

Adamy murdar edýän zatlar
1 Reb Mu sa bi len Ha ru na şeý le diý di: 

2  «Ys ra ýyl hal ky na şeý le diý: „Bir er ke-
giň jyns ag za la ryn dan su wuk lyk ak ýan 
bol sa, on da ol adam ha ram dyr. 3  Su
wuk lyk ak ma sy bar ada myň ha ram ly gy 
şun dan yba rat dyr: onuň er kek lik ag za-
syn dan su wuk ly gyň ak ma gy do wam 
ed ýä nem bol sa, et me ýä nem bol sa, ol 
ha ram dyr. 4  Onuň ýat ýan ýor gan-dü şe gi, 

üs tün de otur ýan is len dik za dy ha rap dyr. 
5 Onuň ýor gan-dü şe gi ne gal ta şan her kes 
ge ýim le ri ni ýuw sun, su wa dü şün sin. 
Ol ag şa ma çen li ha ram dyr. 6  Su wuk lyk 
ak ma sy bo lan ada myň otu ran ýe rin-
de otu ran her kes ge ýim le ri ni ýuw sun, 
su wa dü şün sin. Ol ag şa ma çen li ha ram-
dyr. 7 Su wuk lyk ak ma sy bar ada myň 
be de ni ne gal ta şan her kes ge ýim le ri ni 
ýuw sun, su wa dü şün sin. Ol ag şa ma 
çen li ha ram dyr. 8  Eger su wuk lyk ak ma-
sy bar adam tä miz adam la ryň üs tü ne 
tüý kür se, olar ge ýim le ri ni ýuw sun lar, 
su wa dü şün sin ler. Olar ag şa ma çen li 
ha ram dyr lar. 9 Su wuk lyk ak ma sy bar 
ada myň mü nen is len dik eýe ri-de ha rap-
dyr. 10 Su wuk lyk ak ma sy bar ada myň 
otu ran is len dik za dy na gal ta şan adam 
ag şa ma çen li ha ram dyr. Ha ram ada myň 
otu ran is len dik za dy ny gö te ren ge ýim-
le ri ni ýuw sun, su wa düş sün. Ol ag şa ma 
çen li ha ram dyr. 11 Su wuk lyk ak ma sy 
bar adam eli ni ýuw man bi ri ne gal taş-
sa, ol adam ge ýim le ri ni ýuw sun, su wa 
dü şün sin. Ol ag şa ma çen li ha ram dyr. 
12  Su wuk lyk ak ma sy bar ada myň el län 
is len dik to ýun ga by dö wül sin, agaç dan 
edi len gap bol sa, ol ýu wul syn.

13 Su wuk lyk ak ma sy bar adam ke sel den 
gu tu lan soň, tä miz len mek üçin ýe di gü ni 
sa nap ge çir sin. Ol ge ýim le ri ni ýu wup, 
akar su wa düş sün. Şon dan soň ol tä miz 
bo lar. 14 Se kiz len ji gün ol iki sa ny gum ry-
ny ýa-da iki kep de ri ni Reb biň hu zu ry na, 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň ag zy na 
ge ti rip, ola ry ru ha na ber sin. 15 Ru ha ny 
guş la ryň bi ri ni gü nä gur ban ly gy, beý-
le ki si ni bol sa, ýak ma gur ban ly gy üçin 
hö dür et sin. Şeý dip, Reb biň hu zu ryn da 
ru ha ny ol ada my su wuk lyk ak ma sy ze-
rar ly bo lan ha ram lyk dan tä miz le sin.

16  Eger haý sy dyr bir er ke giň to hu my 
ak sa, ol adam tu tuş be de ni ni ýuw sun. 
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Ol ag şa ma çen li ha ram dyr. 17 Ma ta dan 
ýa-da de ri den edi len za da to hum de gen 
bol sa, ol suw bi len ýu wul syn. Ol zat 
ag şa ma çen li ha rap dyr. 18  Er kek aýa ly na 
ýa na şyp, on dan to hum ak sa, er ke gem, 
aýa lam su wa dü şün sin ler. Olar ag şa ma 
çen li ha ram dyr lar.

19 Aý ba şy gör ýän aýal ýe di gü ne çen li 
ha ram dyr. Kim oňa gal taş sa, ol ag şa ma 
çen li ha ram dyr. 20 Aý ba şy gör ýän döw-
rün de aýa lyň dü şe nip ýa tan her za dy 
ha rap bo lar. Aýa lyň otu ran her za dy 
hem ha rap dyr. 21 Onuň dü şe gi ne gal ta-
şan adam ge ýim le ri ni ýuw sun, su wa 
dü şün sin. Ol ag şa ma çen li ha ram dyr. 
22 Ol aýa lyň otu ran za dy na gal ta şan adam 
ge ýim le ri ni ýuw sun, su wa dü şün sin. 
Ol ag şa ma çen li ha ram dyr. 23 Ol aýa lyň 
ýor gan-dü şe gi mi ýa-da üs tün de otu ran 
za dy – par hy ýok, oňa gal ta şan adam 
ag şa ma çen li ha ram dyr. 24  Eger er kek 
adam ol aýa la ýa naş sa, aýa lyň ha ram ly gy 
er ke ge-de ge çer we ol ýe di gü ne çen li 
ha ram dyr we onuň ýa tan ýor gan-dü şe-
gi-de ha rap dyr.

25 Eger aýa lyň gan ak ma sy aý ba şy gör-
ýän döw rün den da şa ry bir nä çe gün läp 
do wam et se, gan ak ma sy ke sil ýän çä, 
ol aýal edil aý ba şy gör ýän döw rün dä-
ki ýa ly ha ram dyr. 26  Onuň gan ak ma sy 
döw rün de ýat ýan ýor gan-dü şe gi, edil 
aý ba şy gör ýän döw rün dä ki ýor gan-dü-
şe gi ýa ly ha ram ha sap lan syn. Aýa lyň 
otu ran is len dik za dy onuň aý ba şy gör ýän 
döw rün dä ki ýa ly ha ram dyr. 27 Bu zat la ra 
gal ta şan her kes-de ha ram bo lar. Ol eşik-
le ri ni ýu wup, su wa dü şün sin. Ol ag şa ma 
çen li ha ram dyr. 28  Aýa lyň gan ak ma sy 
ke si len den soň, ara dan ýe di gün geç sin. 
Di ňe şon dan soň, ol tä miz bo lar. 29 Se ki
zin ji gün ol iki sa ny gum ry ny ýa-da iki 
kep de ri ni alyp, Reb biň hu zu ry na, Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dy ryň ag zy na ge ti rip, 

ola ry ru ha na ber sin. 30 Ru ha ny ola ryň 
bi ri ni gü nä gur ban ly gy, beý le ki si ni-de, 
ýak ma gur ban ly gy hök mün de hö dür läp, 
gan ak ma sy ze rar ly ha ram aýa ly Reb biň 
hu zu ryn da ha ram ly gyn dan tä miz le sin.

31 Şeý dip, ha ram lyk la ry ze rar ly, mu-
kad des ça dyr dan daş da bol mak la ry ny 
ys ra ýyl hal ky na duý du ryň. Ma ňa ýüz 
tu tu l ýan öýi ha rap lap, ola ryň öz le ri hem 
mur dar lyk da öl me sin ler. 32‑33 Er kek lik 
jyn syn dan su wuk lyk ýa-da to hum akyp 
ha ram bo lan ki şi aý ba şy gör ýän aýal, 
su wuk lyk ak ma sy bo lan er kek ýa-da 
aýal we ha ram aýa la ýa na şan er kek ha-
kyn da ky ka da lar şu la r dan yba rat dyr“».

16‑njy bap

Günäden saplanma güni
1‑2  Ha ru nyň mu kad des däl ot bi len 

Reb biň hu zu ry na ýa kyn la şan dy kla ry 
se bäp li ölen iki og lu nyň ölü min den 
soň, Reb Mu sa şeý le diý di: «Do ga nyň 
Ha ru na aýt, ol tu ty nyň aňyr sy na – iň 
mu kad des ota ga is län wag ty gir me sin, 
ýog sam ol öler. Çün ki Men Äht san dy-
gy nyň ga pa gy nyň üs tün de bu lut bo lup 
gö rün ýän di rin. 3 Ha run il ki bi len gü nä 
gur ban ly gy üçin bir öküz çä ni we ýak-
ma gur ban ly gy üçin bir go çy gur ban lyk 
ber mez den öň iň mu kad des ota ga gir-
me li däl dir. 4  Ha run iň mu kad des ota ga 
gir me zin den öň su wa dü şü nip, ne pis 
zy gyr ma ta dan ti ki len mu kad des do ny 
geý sin. Do nuň aşa gyn dan zy gyr ma-
ta dan ti ki len iç ki ge ýim le ri geý sin we 
bi li ne zy gyr ma ta dan edi len gu şa gy 
gu şa nyp, kel le si ne zy gyr ma ta dan sel-
le oran syn. 5 Ys ra ýyl hal ky bol sa gü nä 
gur ban ly gy üçin iki er ke ji we ýak ma 
gur ban ly gy üçin bir go çy ru ha na ge ti rip 
ber sin. 6 Ha run özi üçin gü nä gur ban ly gy 
hök mün de bir öküz çä ni hö dür läp, özü ni 
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we maş ga la sy ny gü nä le rin den sap la syn. 
7 Soň ol iki er ke ji alyp, Reb biň hu zu ry na, 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň ag zy na 
ge tir sin. 8  On soň Ha run iki er keç üçin 
bi je at syn: bir er keç Reb be gur ban lyk 
hök mün de hö dür len sin, beý le ki si bol sa 
gü nä alyp gid ýän er keç bo lar. 9 Ha run 
Reb be hö dür edil me li er ke ji ge ti rip, gü-
nä gur ban ly gy hök mün de hö dür le sin. 
10 Gü nä alyp gid ýän er keç bol sa hal ky 
gü nä sin den sap la mak üçin, di ri li gi ne 
Reb biň hu zu ry na ge ti ri lip, soň ra çö-
le ko wul syn. 11 Ha run özi üçin gü nä 
gur ban ly gy hök mün de bir öküz çä ni 
hö dür läp, özü ni we maş ga la sy ny gü-
nä le rin den sap la syn. Ol özi üçin gü nä 
gur ban ly gy hök mün de bu öküz çä niň 
da ma gy ny çal syn. 12  Ha run Reb biň hu-
zu ryn da ky gur ban lyk sy pa syn da ýan ýan 
oduň köz le rin den dol du ry lan kül ata ry 
we ow ra dy lan ýa kym ly ys ly tü tet gi den 
iki gy sym alyp, iň mu kad des ota ga gir sin. 
13 Ýa kym ly ys ly tü tet gi niň tüs se si Äht 
san dy gy nyň ga pa gy nyň üs tü ni bü rär ýa-
ly, Ha run ýa kym ly ys ly tü tet gi ni Reb biň 
hu zu ryn da oda at syn, ýog sam ol öler. 
14 Soň ra ol öküz çä niň ga nyn dan alyp, ony 
bar ma gy bi len Äht san dy gy nyň ga pa gy-
nyň üs tü ne we Äht san dy gy nyň öňü ne 
ýe di ge zek se pe le sin. 15  Soň ra Ha run 
halk üçin gü nä gur ban ly gy na ni ýet le nen 
er ke jiň da ma gy ny ça lyp, onuň ga ny ny 
iň mu kad des ota ga ge tir sin. Onuň ga-
ny ny-da, öküz çä niň ga ny ny edi şi ýa ly, 
Äht san dy gy nyň ga pa gy nyň üs tü ne we 
öňü ne se pe le sin. 16  Ys ra ýyl hal ky nyň 
ha ram lyk la ry we ola ryň bar et miş le ri, 
gü nä le ri ze rar ly Ha run iň mu kad des 
ota gy ha lal la syn. Ol Reb be ýüz tu tu l-
ýan öýi-de ha lal la syn, çün ki Reb be ýüz 
tu tu l ýan bu öý mur dar lyk dan do ly dü şel-
gä niň or ta ra syn da dyr. 17 Ha run gü nä den 
sap la mak üçin, iň mu kad des ota ga gi rip, 

özü ni, maş ga la sy ny we bü tin ys ra ýyl 
hal ky ny gü nä le rin den sap lap, da şa ryk 
çyk ýan ça, Reb be ýüz tu tu l ýan otag da hiç 
kim bol ma syn. 18  Soň ra ol çy kyp, Reb biň 
hu zu ryn da ky gur ban lyk sy pa sy ny ha lal-
la syn. Öküz çä niň we er ke jiň ga nyn dan 
alyp, gur ban lyk sy pa sy nyň şah la ry na 
çal syn. 19 Ol bar mak la ry bi len ýe di sa par 
gur ban lyk sy pa sy nyň üs tü ne gan se pe läp, 
ony ys ra ýyl hal ky nyň ha ram lyk la ryn dan 
tä miz läp, mu kad des et sin.

20 Ha run iň mu kad des ota gy, Reb be 
ýüz tu tu l ýan öýi we gur ban lyk sy pa sy-
ny ha lal lan dan soň, di ri er ke ji Reb biň 
hu zu ry na ge tir sin. 21 On soň Ha run el le-
ri ni di ri er ke jiň ba şy na go ýup, ys ra ýyl 
hal ky nyň bar pis lik le ri ni, et miş le ri ni we 
gü nä le ri ni bo ýun al syn. Ru ha ny şeý le 
et mek bi len hal kyň gü nä si ni er ke je ge-
çi rip, ony ýö ri te çö le bo şa dyp iber mek 
üçin bel le nen adam bi len çö le iber sin. 
22  Er keç ola ryň äh li ýa zyk la ry ny gö te rip, 
adam aýa gy sek me dik bir ýe re äki der. 
Ýaň ky bel le nen adam er ke ji bo şa dyp 
çö le iber sin.

23 Şon dan soň Ha run Reb be ýüz tu tul-
ýan öýe gir sin-de, iň mu kad des ota ga 
gi re nin de ge ýen ne pis zy gyr ma ta dan 
ti ki len ly bas la ry ny çy ka ryp, ola ry iň 
mu kad des otag da goý sun. 24  Ha run mu-
kad des ýer de su wa dü şü nip, özü niň 
gün de lik geý ýän ge ýim le ri ni geý sin. 
Soň ra çy kyp, özi üçin we halk üçin 
ýak ma gur ban lyk la ry ny hö dür läp, özü ni 
hem-de hal ky gü nä le rin den sap la syn. 
25 Ol gü nä gur ban ly gy nyň ýa gy ny gur-
ban lyk sy pa syn da ýak syn. 26  Gü nä alyp 
gid ýän er ke ji çö le goý be ren adam ge ýim-
le ri ni ýu wup, su wa dü şü ne nin den soň, ol 
dü şel gä gi rip bi ler. 27 Gü nä gur ban ly gy 
hök mün de hö dür le nen we gü nä den sap-
la mak üçin gan la ry iň mu kad des ota ga 
ge ti ri len öküz çe bi len er ke jiň läş le ri 
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dü şel gä niň da şy na çy ka ryl syn. Ola ryň 
de ri si, eti we ga ryn-ga ja gy ýa kyl syn. 
28  Ola ry ýa kan adam ge ýim le ri ni ýu-
wup, su wa dü şü ne nin den soň, ol dü şel gä 
gi rip bi ler.

29 Bu si ziň üçin ebe di lik düz gün bol-
sun: ýe din ji aýyň a onun jy gü ni siz 
gi je-gün diz agyz bek läp, iş le mäň. Şol 
gün ýer li halk-da, ara ňyz da ýa şa ýan gel-
mi şek ler-de iş le me sin. 30 Çün ki şol gün 
siz gü nä le ri ňiz den tä miz le ner si ňiz. Reb 
si zi äh li gü nä le ri ňiz den tä miz lär. 31 Ol 
gün Sa bat gü ni bo lup, si ziň üçin do ly 
dynç lyk gü nü dir. Şol gün siz gi je-gün-
diz agyz bek läň. Bu si ziň üçin ebe di lik 
düz gün bol sun. 32  Ata sy nyň ýe ri ne ru-
ha ny ly ga bel le nip, ba gyş edi len ru ha ny 
ne pis zy gyr ma ta dan ti ki len mu kad des 
ly bas la ry ny ge ýip, si zi gü nä le ri ňiz den 
sap la syn. 33 Ol iň mu kad des ota gy, Reb be 
ýüz tu tu l ýan öýi, gur ban lyk sy pa sy ny 
ha lal lap, ru ha ny la ry we bü tin ys ra ýyl 
hal ky ny gü nä le rin den sap la syn. 34  Ys
ra ýyl hal ky ny äh li gü nä le rin den ýyl da 
bir ge zek sap la mak si ziň üçin ebe di lik 
düz gün bol sun». Mu sa Reb biň tab şy-
ry şy ýa ly et di.

17‑nji bap

Ganyň mukaddesligi
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ha ru na, 

onuň ogul la ry na we bü tin ys ra ýyl hal ky-
na aýt, Me niň ola ra tab şy ry gym şeý le dir: 
3‑4  „Eger ys ra ýyl la r dan bi ri öküz çä ni, 
gu zy ny ýa-da ge çi ni Reb be gur ban lyk 
hök mün de hö dür le mek üçin, ýüz tu tu-
l ýan ça dy ry nyň ag zy na ge tir män, onuň 
özi gur ban lyk ma ly nyň da ma gy ny dü-
şel gä niň için de ýa-da da şyn da çal sa, ol 
ka nu ny bo zan dyr. Çün ki ol gur ban lyk 

ma ly nyň ga ny ny ha ram ýe re dök di we 
şo nuň üçin-de ol halk dan çet leş di ril-
sin. 5  Bu tab şy ryk ys ra ýyl hal ky nyň 
açyk meý dan da gur ban lyk lar ber me-
gi ni tog ta dar. Bu ys ra ýyl hal ky nyň öz 
gur ban lyk la ry ny Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň ag zyn da ky ru ha na ge ti rip 
ber me gi üçin dir. Ru ha ny ol gur ban-
lyk la ry Reb be sa la mat lyk gur ban lyk la ry 
hök mün de hö dür eder. 6  Ru ha ny ga ny 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň ag zyn da ky 
Reb biň gur ban lyk sy pa sy na serp sin we 
ýa gy Reb be ýa kym ly ys çy kar mak üçin 
ýak syn. 7 Ys ra ýyl hal ky mun dan beý läk 
Reb be iki lik edip, gur ban lyk la ry ny but 
er keç le ri ne hö dür et me sin ler. Bu ola ra 
ne sil den-nes le ebe di lik düz gün bol sun“. 
8‑9 Mun dan baş ga-da ola ra şu ny tab şyr: 

„Ys ra ýyl hal kyn dan ýa-da ola ryň ara syn-
da ýa şa ýan gel mi şek ler den bi ri ýak ma 
gur ban lyk ýa-da is len dik baş ga gur ban-
lyk be rip, ony Reb be hö dür et mek üçin, 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň ag zy na 
ge tir me se, ol adam öz hal kyn dan çet leş-
di ril sin. 10 Eger ys ra ýyl hal kyn dan ýa-da 
ola ryň ara syn da ýa şa ýan gel mi şek ler den 
bi ri gan iý se, Men on dan ýüz öw re rin we 
ony öz hal kyn dan çet leş di re rin. 11 Çün ki 
her bir jan da ryň ja ny onuň ga nyn da dyr. 
Şo ňa gö rä-de, Men ga ny si ze gur ban lyk 
sy pa syn da jan la ry ňy zy gü nä le ri ňiz den 
sap la ma gy ňyz üçin ber dim, çün ki si zi 
gü nä le ri ňiz den sap la ýan gan dyr. 12 Şo nuň 
üçin Men ys ra ýyl hal ky na şeý le diý dim: 
'Si ziň hiç bi ri ňiz ýa-da ara ňyz da ýa şa ýan 
gel mi şek ler den hiç bi ri gan iý me sin'. 
13 Ys ra ýyl hal kyn dan ýa-da ara ňyz da 
ýa şa ýan gel mi şek ler den bi ri iýil ýän 
haý wa ny ýa-da gu şy aw la sa, ol onuň 
ga ny ny ak dy ryp, üs tü ni top rak bi len 
göm sün. 14  Çün ki her bir jan da ryň ja ny 
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ga nyn da dyr. Şo nuň üçin Men ys ra ýyl 
hal ky na şeý le diý dim: 'Hiç bir jan da ryň 
ga ny ny ag zy ňy za al maň, çün ki her bir 
jan da ryň ja ny onuň ga nyn da dyr'. Ony 
iýen Me niň hal kym dan çet leş di ril sin. 
15 Ha ram ölen ýa-da ýyr ty jy la ryň par ça-
lan haý wa ny nyň eti ni iýen ki şi özü niň 
ýer li halk dan ýa-da gel mi şek di gi ne ga-
ra maz dan, ge ýim le ri ni ýuw sun, su wa 
dü şün sin. Ol ag şa ma çen li ha ram dyr we 
soň ra tä miz bo lar. 16  Eger ol ge ýim le ri ni 
ýuw ma sa ýa-da su wa düş me se, on da ol 
öz je za sy ny çek me li“».

18‑nji bap

Gadagan edilýän jyns gatnaşyklary
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl 

hal ky na şeý le diý: „Hu da ýy ňyz Reb 
Men di rin. 3 Siz ýa şan ýe ri ňiz bo lan Mü-
sür ýur du nyň we si zi in di alyp bar ýan 
ýur dum bo lan Ken ga nyň adat la ry na 
eýer mäň. 4  Siz Me niň hö küm le ri me, 
parz la ry ma eýe rip, ola ry ber jaý ediň. 
Hu da ýy ňyz Reb Men di rin. 5 Me niň parz-
la ry my, hö küm le ri mi ber jaý ediň. Ola ry 
ber jaý eden aman ga lar. Men Reb di rin.

6 Hiç bi ri ňiz öz mäh rem ga ryn da şy ňyz 
bi len jyns gat na şy gy ny et mäň. Men Reb-
di rin. 7 Öz ejeň bi len jyns gat na şy gy ny 
edip, ka ka ňy na my sa goý ma. Ol se niň 
ejeň dir, sen onuň bi len jyns gat na şy gy ny 
et me li däl siň. 8  Ka ka ňyň beý le ki aýal la ry 
bi len-de jyns gat na şy gy ny edip, ka ka ňy 
na my sa goý ma. 9 Is le bir öý de, is le baş ga 
ýer de dog lan bol sun – par hy ýok, öz aýal 
do ga nyň bi len ýa-da ka ka ňyň ýa-da eje-
ňiň gy zy bi len jyns gat na şy gy ny et me. 
10 Öz og luň dan bo lan gyz ag ty gyň ýa-da 
öz gy zyň dan bo lan gyz ag ty gyň bi len 
jyns gat na şy gy ny et me, çün ki sen ola ry 
bi ab raý et mek bi len, özü ňi-de bi ab raý 
ed ýär siň. 11 Öweý eneň den bo lan öweý 

aýal do ga nyň bi len jyns gat na şy gy ny 
et me, çün ki ol se niň ka kaň dan önen 
aýal do ga nyň dyr. 12  Öz eje keň bi len jyns 
gat na şy gy ny et me, ol se niň ka ka ňyň 
aýal do ga ny dyr. 13 Daý zaň bi len jyns 
gat na şy gy ny et me, çün ki ol se niň eje ňiň 
aýal do ga ny dyr. 14  Öz gel ne je ňe go laý la-
şyp, onuň bi len jyns gat na şy gy ny et me, 
ol se niň gel ne jeň dir. 15 Öz gel niň bi len 
jyns gat na şy gy ny et me, ol se niň og lu-
ňyň aýa ly dyr. 16  Öz do ga nyň aýa ly bi len 
jyns gat na şy gy ny et me, sen öz do ga ny ňy 
na my sa go ýar syň. 17 Bir aýa lyň hem özi, 
hem gy zy bi len jyns gat na şy gy ny et me; 
bir aýa lyň hem özi hem gyz ag ty gy bi-
len jyns gat na şy gy ny et me. Olar se niň 
mäh rem ga ryn daş la ryň dyr, bu az gyn-
lyk dyr. 18  Aýa lyň di ri kä, onuň uýa sy ny 
oňa gü ni edip al ma we onuň bi len jyns 
gat na şy gy ny et me. 19 Aý ba şy gör ýän aýal 
bi len jyns gat na şy gy ny et me. 20 Ýol da şyň 
aýa ly bi len jyns gat na şy gy ny edip, özü ňi 
ha ram et me. 21 Öz per zent le riň den hiç 
bi ri ni Mo lek bu ty üçin gur ban lyk et me. 
Çün ki şeý le et mek bi len sen öz Hu da ýyň 
ady na ys nat ge ti rer siň. Men Reb di rin. 
22  Aýal bi len jyns gat na şy gy ny edi şiň 
ýa ly, er kek bi len jyns gat na şy gy ny et me, 
bu ne jis lik dir. 23 Hiç bir er kek ýa-da aýal 
haý wan bi len jyns gat na şy gy ny edip, 
özü ni ha ram et me sin, bu az gyn lyk dyr.

24  Şu ne jis lik le riň hiç bi ri bi len gü nä 
et mäň, çün ki si ziň öňü ňiz den kow ýan 
mil let le rim şu pis iş le ri ze rar ly ha ram 
bol du lar. 25 Şeý dip, ýurt ha ra ma çyk dy. 
Men ýur dy et miş le ri üçin je za lan dyr dym. 
Ýurt öz ilat yn dan ýüz dön der di. 26 Em ma 
siz Me niň parz la ry my, hö küm le ri mi 
ber jaý edip, bu ne jis iş le ri et mäň. Ýer li 
halk-da, ara ňyz da ýa şa ýan gel mi şek ler-
de şeý le pis iş le ri et me sin ler. 27 Çün ki 
siz den öň bu ýurt da ýa şan ilat bu ne jis lik-
le riň ba ry ny et di we ýurt ha ra ma çyk dy. 
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28  Eger si zem ýur dy ha ra ma çy kar sa ňyz, 
ozal ky mil let den ýüz dön de ri şi ýa ly, ýurt 
siz den-de ýüz dön de rer. 29 Kim de-kim 
bu ne jis lik ler den bi ri ni et se, ol öz hal-
kyn dan çet leş di ril sin. 30 Siz den öň kü le riň 
eden ne jis lik le ri ni gaý ta la maz ly gy ňyz 
üçin, özü ňi zi şu zat lar ze rar ly ha ram 
et mez li gi ňiz üçin, Me niň buý ru gy my 
ber jaý ediň. Hu da ýy ňyz Reb Men di rin“».

19‑njy bap

Mukaddeslik we adalatlylyk
1 Reb Mu sa şeý le diý di:
2  «Bü tin ys ra ýyl hal ky na şeý le diý: 

„Mu kad des bo luň, çün ki Men, si ziň 
Hu da ýy ňyz Reb, mu kad des di rin. 3 Her 
bi ri ňiz öz ene-ata ňy zy sy laň, Sa bat 
gü nü miň ka nun la ry ny ýe ri ne ýe ti riň. 
Hu da ýy ňyz Reb Men di rin. 4  Guý ma but-
la ry we baş ga hi li but la ry ýa sap, ola ra 
sež de et mäň. Hu da ýy ňyz Reb Men di rin.

5 Reb be sa la mat lyk gur ban ly gy ny hö-
dür ede ni ňiz de, gur ban ly gy ňy zyň ka bul 
bo la ry ýa ly, ony ka da la ýyk lyk da be riň. 
6  Gur ban lyk ma ly nyň eti hö dür edi len 
gü ni ýa-da er te si iýil sin. Üçün ji gü ne 
ga lan et oda ýa kyl syn. 7 Eger et üçün ji 
gün iýil se, ol ha ram dyr we si ziň gur ban-
ly gy ňyz ka bul bol maz. 8 Ol gur ban lyk dan 
iýen öz je za sy ny çe ker, çün ki ol Reb be 
ba gyş edi len za dy har lan dyr. Şol se bäp li 
bu adam öz hal ky nyň ara syn dan kow lup 
çy ka ryl syn.

9 Ýe ri ňi ziň ha sy ly ny ýyg na ny ňyz da, 
atyz la ry ňy zyň gy ra çe tin dä ki le ri ni or-
maň, ha sy ly ňy zyň ho şa sy ny çöp le mäň. 
10  Üzüm bag la ry ňy zyň mi we le ri niň 
ba ry ny ýyg maň, ýe re ga çan üzüm le ri 
ýyg na man, ola ry ga ryp-ga sa ra, gel mi-
şek le re go ýuň. Hu da ýy ňyz Reb Men di rin.

11 Og ru lyk, hi le gär lik et mäň, bir-bi ri-
ňi zi al da maň. 12  Galp zat ba bat da Me niň 
adym dan ant içip, Hu da ýy ňy zyň ady na 
ys nat ge tir mäň. Men Reb di rin. 13 Ýol
da şy ňyň ha ky ny iý me, ony ta la ma. 
Gün lük çi niň zäh met ha ky ny bir gü nem 
sak la ma. 14  Ke re sög me, kö rüň öňün de 
büd rär ýa ly zat goý ma. Hu da ýyň dan gork. 
Men Reb di rin. 15 Hö küm çy ka ra nyň da 
ada lat syz lyk et me. Ga ry byň ta ra py ny 
tu tup ýa-da baý dan he der edip, ada lat-
syz lyk et me, il de şi ňe he mi şe ada lat ly 
hö küm çy kar. 16  Öz hal ky ňyň ara syn da 
ýa lan gep gez dir me, ada lat syz hö küm ze-
rar ly il de şi ňe howp aban ýan bol sa, şa ýat 
onuň ar ka syn da dur sun a. Men Reb di rin. 
17 Ýü re giň de il de şi ňi ýig ren me, gü nä si ni 
onuň ýü zü ne aýt, ýog sam se nem gü nä kär 
bo lar syň. 18  Öz hal kyň dan öç al ma, ola-
ryň hiç bi ri ba bat da içiň de ki tüw sak la ma. 
Gaý tam, ýa ky ny ňy özü ňi söý şüň ýa ly söý. 
Men Reb di rin.

19 Siz Me niň parz la ry my ber jaý ediň. 
Mal-ga ra la ry ňy baş ga gör nüş dä ki mal lar 
bi len çak nyş dyr ma. Ekin meý da nyň da 
iki hi li to hu my bi le ek me we iki hi li 
ma ta dan ti ki len eşik geý me.

20  Eger bir adam baş ga bi ri ne adag-
la nan, yzy na sa tyn alyn ma dyk ýa-da 
azat edil me dik gyr nak bi len ýat sa, on da 
ola ryň iki si ne-de je za be ril sin, ýö ne öl-
dü ril me sin. Çün ki bu gyr nak azat edi len 
däl dir. 21 Ol adam özi üçin Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dy ryň ag zy na Reb be ýa zyk 
gur ban ly gy hök mün de bir goç ge tir sin. 
22  On soň ru ha ny Reb biň hu zu ryn da bu 
ýa zyk gur ban ly gy nyň go çy bi len, ony 
eden gü nä sin den sap la syn we Hu daý 
gü nä li niň eden gü nä si ni ge çer.

23 Siz Ken gan ýur du na ge lip, iý mit üçin 
her hi li mi we li agaç la ry otur da ny ňyz da, 
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il kin ji üç ýy lyň mi we le rin den iý mek lik 
ga da gan edil sin, ola ry iý mäň. 24 Dör dün ji 
ýyl bol sa hem me mi we ler al kyş hök mün-
de Reb be ba gyş edil sin. 25  Bä şin ji ýyl 
we lin, siz mi we li agaç la ryň mi we sin den 
iýip bi ler si ňiz, olar si ze bol mi we be rer. 
Hu da ýy ňyz Reb Men di rin.

26  Hiç bir eti ga ny bi len iý mäň. Siz pal 
at maň, ja dy göý lik et mäň. 27 Sa çy ňy zyň 
gy ra la ry ny gyr kyp, sak ga ly ňy zy ti mar-
la maň. 28  Mer hum üçin be de ni ňi ze tyg 
çek mäň, özü ňi zi tag ma la maň. Men Reb-
di rin. 29 Gyz la ry ňy zy lo lu çy ly ga sa typ, 
ola ry bi ab raý et mäň. Eger siz şeý le et se ňiz, 
ýurt zy na hor ly ga ber lip, ol az gyn lyk dan 
do lar. 30  Sa bat gü nü miň ka nun la ry ny 
ýe ri ne ýe ti rip, mu kad des öýü me hor mat 
go ýuň. Men Reb di rin. 31 Ja dy göý le re we 
pal çy la ra ýüz tut maň. Olar dan mas la hat 
so rap, özü ňi zi ha ram et mäň. Hu da ýy ňyz 
Reb Men di rin. 32  Uly ýa şu ly nyň öňün de 
dik du ruň, gar ry ny sy laň, Hu da ýy ňyz dan 
gor kuň. Men Reb di rin.

33 Ýur du ňyz da öz ara ňyz da ýa şa ýan 
gel mi şek le re sü tem et mäň. 34 Ara ňyz da 
ýa şa ýan gel mi şek ler si ziň üçin il de şi ňiz 
ýa ly bol sun. Ola ry özü ňi zi söý şü ňiz ýa ly 
sö ýüň, çün ki si zem Mü sür ilin de gel mi şek 
bo lup dy ňyz. Hu da ýy ňyz Reb Men di rin.

35 Siz uzyn lyk öl çä ni ňiz de, çe kim de 
ýa-da sa nag da hiç ki mi al da maň. 36  Siz 
hak te re zil e ri, hak öl çeg daş la ry ny, hak 
öl çeg le ri ula nyň. Si zi Mü sür ýur dun dan 
çy ka ran Hu da ýy ňyz Reb Men di rin. 37 Siz 
Me niň äh li parz la ry my, äh li hö küm le ri mi 
sak lap, ola ry ber jaý ediň. Men Reb di rin“».

20‑nji bap

Rebbiň kanunlaryna boýun 
egmedikler üçin jezalar

1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl hal-
ky na aýt: „Ys ra ýyl hal kyn dan ýa-da 

ola ryň ara syn da ýa şa ýan gel mi şek ler den 
kim dir bi ri öz per zent le rin den bi ri ni, 
Mo lek bu ta ba gyş et se, ol adam öl dü ril-
sin. Ýur duň hal ky ony daş lap öl dür sin. 
3 Men hem ol adam dan ýüz öw re rin we 
ony öz hal kym hök mün de gör me rin. 
Çün ki ol halk Me niň mu kad des öýü-
mi ha ra ma çy ka ryp, Me niň mu kad des 
ady ma ys nat ge ti rip, öz per zen di ni Mo-
le ge ba gyş et di. 4‑5  Eger ýur duň hal ky 
per zen di ni Mo le ge ber ýän ada my gör-
mez li ge sa lyp öl dür me se, Me niň Özüm 
ol adam dan we onuň maş ga la syn dan ýüz 
öw re rin. Ony Mo le giň yzy na eýe rip, zy-
na hor ly ga ýüz uran la ryň ba ry bi len bi le 
Öz hal kym dan çet leş di re rin. 6  Eger kim-
de-kim bi we pa lyk edip, ja dy göý le riň we 
pal çy laryň yzy na eýer se, Men on dan ýüz 
öw re rin we ony Öz hal kym dan çet leş di-
re rin. 7 Şo nuň üçin siz ini ňi zi tä miz läp, 
mu kad des bo luň, çün ki Hu da ýy ňyz Reb 
Men di rin. 8  Me niň parz la ry my sak lap, 
ola ry ber jaý ediň. Si zi mu kad des ed ýän 
Reb Men di rin. 9 Ka ka sy ny ýa-da eje si ni 
nä let län adam öl dü ril sin. Öz ka ka sy ny 
we eje si ni nä let län di gi üçin, onuň ga ny 
öz boý nu na dyr.

10  Eger bir adam baş ga bir ada myň 
aýa ly bi len jyns gat na şy gy ny et se, ol az-
gyn er kek-de, aýal-da öl dü ril sin. 11 Kim 
ka ka sy nyň aýa ly bi len jyns gat na şy gy ny 
et se, ol öz ka ka sy ny na my sa goý ýan-
dyr. Ola ryň iki si-de öl dü ril sin. Ola ryň 
gan la ry öz bo ýun la ry na dyr. 12  Bir er kek 
öz gel ni bi len jyns gat na şy gy ny et se, 
ola ryň iki si-de öl dü ril sin, çün ki bu lar 
az gyn lyk et di ler. Ola ryň gan la ry öz bo-
ýun la ry na dyr. 13 Bir er kek aýal bi len jyns 
gat na şy gy ny edi şi ýa ly, er kek bi len jyns 
gat na şy gy ny et se, ola ryň iki si-de ne jis iş 
eden dik le ri üçin öl dü ril sin. Ola ryň gan-
la ry öz bo ýun la ry na dyr. 14 Eger bir er kek 
bir aýa la hem-de onuň eje si ne-de öý len se, 
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bu az gyn lyk dyr. Ara ňyz da az gyn lyk 
bol maz ýa ly, ol adam aýa ly we onuň 
eje si bi len bi le oda ýa kyl syn. 15  Eger bir 
er kek bir haý wan bi len jyns gat na şy gy ny 
et se, ol adam-da, haý wan-da öl dü ril sin. 
16  Eger bir aýal bir haý wan bi len jyns 
gat na şy gy ny et se, ol aýal-da, haý wan-da 
öl dü ril sin. Olar öl dü ril sin, ola ryň gan la-
ry öz bo ýun la ry na dyr. 17 Eger bir adam 
öz gyz do ga ny na, ka ka sy nyň ýa eje si niň 
gy zy na öý len se, olar köp çü li giň öňün de 
mas ga ra la nyp, öz hal ky nyň ara syn dan 
çy ka ryl syn. Ol adam öz gyz do ga ny 
bi len jyns gat na şy gy ny eden li gi üçin 
je za lan dy ryl ma ly dyr. 18  Eger bir adam 
aý ba şy gör ýän aýal bi len jyns gat na şy-
gy ny et se, ola ryň iki si-de öz hal kyn dan 
çet leş di ril sin, çün ki olar tä miz lik ba ra-
da ky ka da la ry boz du lar. 19 Öz daý zaň 
ýa-da eje keň bi len jyns gat na şy gy ny 
et me, çün ki beý le et mek bi len sen özü ňi 
na my sa goý ýan syň. Ola ryň iki si ne-
de je za be ril me li dir. 20 Gel ne je si bi len 
jyns gat na şy gy ny eden adam aga sy ny 
na my sa goý ýan dyr. Bu lar öz je za la ry-
ny çe kip, dün ýä den per zent siz öter ler. 
21 Kim de-kim öz gel ne je si ne öý len se, bu 
ha ram lyk dyr. Ol öz do ga ny ny na my sa 
goý ýan dyr, olar per zent siz öter ler.

22  Mes gen tut ma gy ňyz üçin alyp 
bar ýan ýur du myň siz den ýüz dön der-
me zi ýa ly, siz Me niň parz la ry my we 
hö küm le ri mi sak lap, ola ry ber jaý ediň. 
23 Öňü ňiz den ko wup çy kar ýan mil le tiň 
adat la ry na eýer mäň, çün ki şeý le iş ler 
eden dik le ri üçin Men ola ry ýig ren dim. 
24  Em ma Men si ze şeý le diý dim: 'Ola ryň 
ýur du ny siz mi ras alar sy ňyz, Men süýt 
we bal ak ýan, mes top rak ly ýur dy si ze 
mülk edip be re rin'. Si zi beý le ki mil-
let ler den saý lap alan Hu da ýy ňyz Reb 
Men di rin. 25 Şo nuň üçin hem siz ha lal 
haý wa ny ha ram haý wan dan, ha lal gu şy 

hem ha ram guş dan saý ga ryň. Si ziň üçin 
ha ram di ýip aý ry baş ga lan haý wan la rym, 
guş la rym ýa-da gu ry ýer süý re ni ji le ri 
bi len özü ňi zi ha ram et mäň. 26  Me niň 
üçin mu kad des bo luň, çün ki Men – Reb 
mu kad des di rin we Men si zi beý le ki 
halk lar dan Özü miň ki bol ma gy ňyz üçin 
saý lap al dym. 27 Ja dy göý, pal çy bo lan 
er ke gu-aýal daş la nyp öl dü ril sin. Ola ryň 
ga ny öz bo ýun la ry na dyr“».

21‑nji bap

Ruhanylar mukaddes bolmalydyr
1 Reb Mu sa şeý le diý di: «Ru ha ny lar, 

ýag ny Ha run ogul la ry bi len gep le şip, 
ola ra şeý le diý: „Ola ryň hiç bi ri öz ga-
ryn daş la ryn dan bo lan mer hu ma gal ta şyp, 
öz le ri ni ha ram et me sin. 2‑3 Di ňe mäh rem 
ga ryn da şy, ýag ny eje si, ka ka sy, og ly, 
gy zy, do ga ny, şo nuň ýa ly-da, dur mu şa 
çyk ma dyk uýa sy ölen ýag da ýyn da ol 
mer hu ma gal ta şyp, özü ni ha ram edip 
bi ler. 4  Em ma ru ha ny aýa ly nyň ga ryn-
daş la ryn dan bo lan mer hum üçin özü ni 
ha ram edip, öz ady na ys nat ge tir me sin. 
5 Ýas tut ýan ly gy nyň ala ma ty hök mün de, 
ru ha ny lar saç la ry ny we sak gal la ry ny 
gyr kyp ti mar la ma syn lar, be den le ri ne 
tyg çek me sin ler. 6  Ru ha ny lar öz le ri ni 
Hu da ýa ba gyş et sin ler we Hu da ýyň ady-
na ys nat ge tir me sin ler. Çün ki Reb be ot 
üs ti bi len be ril ýän iý mit sa da ka sy ny hö-
dür le ýän şo lar dyr. Ru ha ny lar mu kad des 
bol ma ly dyr lar. 7 Olar lo la, az gyn aýa la, 
ärin den aý ry lan aýa la öý len me sin ler. 
Çün ki ru ha ny lar Hu da ýa ba gyş edi len dir. 
8  Siz ru ha ny la ry mu kad des sa ýyň, çün ki 
Hu da ýy ňy za iý mit sa da ka sy ny olar hö-
dür le ýär ler. Halk hem ola ry mu kad des 
saý syn, se bä bi si zi mu kad des ed ýän 
Men – Reb mu kad des di rin. 9 Eger ru ha
ny nyň gy zy lo lu çy ly ga baş urup, özü ni 
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bi ab raý et se, ol ata sy nyň ady na hem 
ys nat ge tir ýär. Beý le gyz oda ýa kyl syn. 
10 Ba şy na mesh ýa gy guý lup, ru ha ny lyk 
ly bas la ry ny geý mek üçin bel le nen baş 
ru ha ny ýas tut ýan dy gy ny gör kez mek 
üçin, sa çy ny ýa ýyp, ly bas la ry ny ýyrt ma-
syn. 11 Ol hiç bir ölä ýa kyn la şyp, hat da öz 
ka ka sy ýa eje si üçin hem özü ni ha ram 
et me sin. 12  Baş ru ha ny mu kad des öý den 
da şa çy kyp, öz Hu da ýy nyň mu kad des 
öýü ni har la ma syn, çün ki ol Hu da ýy nyň 
mesh ýa gy guý lup mu kad des edil di. 
Men Reb di rin. 13 Ol boý gy za öý len sin. 
14‑15  Baş ru ha ny du la, ärin den aý ry la na, 
aza na ýa-da lo ly aýa la öý len me sin. Ol 
hal ky nyň ara syn da öz per zen di niň ady-
na ys nat ge tir mez ýa ly, di ňe öz ti re sin den 
bo lan gy za öý len sin. Çün ki Men-Reb 
ony mu kad des ed ýän di rin“». 16 Reb Mu sa 
şeý le diý di: 17 «Ha run bi len gep le şip, oňa 
şeý le diý: „Se niň to hum-ti ji ňiň gel jek ki 
ne sil le riň den-de nog san ly adam Reb be 
ba gyş edi len iý mit sa da ka sy ny hö dür et-
me sin. 18‑20 Şi kes li bo lan kör ýa-da ag sak, 
ýü zi er bet şi kes li ýa-da do ga bit di ma ýyp 
adam, aýa gy ýa-da eli dö wük, küý ki 
ýa-da ig li, gö zi şi kes li ýa-da gi ji le wük 
ke sel li, dem rew li bo lan ýa-da er kek li gi 
bol ma dyk adam gur ban lyk sy pa sy na 
ýa kyn laş ma syn. 21 Ha ru nyň nes lin den 
bo lan nog san ly ru ha ny Reb be ot üs ti 
bi len be ril ýän sa da ka la ry hö dür le me-
sin; nog san ly dy gy ze rar ly ol Hu da ýa 
iý mit sa da ka sy ny hö dür le jek bo lup, gur-
ban lyk sy pa sy na as la ýa kyn laş ma syn. 
22  Nog san ly ru ha ny Hu da ýa hö dür edi len 
iý mit den, mu kad des we iň mu kad des 
iý mit den iýip bi ler. 23 Em ma ol tu ty nyň 
ýa ny na ýa-da gur ban lyk sy pa sy na go-
laý laş ma syn. Çün ki ol nog san ly dyr. Ol 
bu mu kad des zat la ra ýa kyn la şyp, ola ry 
har la ma syn. Ru ha ny la ry mu kad des ed-
ýän si ziň Hu da ýy ňyz Reb Men di rin“». 

24  Ine, Mu sa nyň Ha ru na, onuň ogul la-
ry na we bü tin ys ra ýyl hal ky na aý dan 
zat la ry şu la r dan yba rat dyr.

22‑nji bap

Sadakalaryň mukaddesligi
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ha ru na we 

onuň ogul la ry na aýt: „Ha run we onuň 
ogul la ry ys ra ýyl hal ky nyň Ma ňa ba gyş 
eden mu kad des sa da ka la ry na se re sap ly 
çe me leş sin ler. Olar Me niň mu kad des 
ady ma ys nat ge tir me sin ler. Men Reb-
di rin“. 3  Ola ra şeý le diý: „Eger si ziň 
gel jek ki ne sil le ri ňiz den, to hum-ti ji ňiz-
den bi ri, ys ra ýyl hal ky nyň Ma ňa ba gyş 
eden mu kad des sa da ka la ry na ha ram lyk-
da ýa kyn laş sa, ol Me niň hu zu rym dan 
ýok edil sin. Hu da ýy ňyz Reb Men di rin. 
4‑6  Ha run nes lin den bo lan ýo kanç ly de ri 
ke se li ýa-da su wuk lyk ak ma sy bo lan 
er kek tä miz len ýän çä, mu kad des sa da-
ka lar dan iý me li däl dir. Je se de de gip, 
ha ram bo lan is len dik za da gal ta şan ýa-da 
to hum akan er ke ge ýa-da yn sa ny ha ram 
ed ýän gu ry ýer süý re ni ji le ri niň bi ri ne 
ýa-da ha ram ly gy nä me di gi niň par hy bol-
ma dyk yn sa ny ha ram ed ýän şu ag za lan 
zat lar dan bi ri ne gal ta şan ru ha ny ag şa ma 
çen li ha ram dyr. Ol su wa dü şün mez den, 
mu kad des sa da ka lar dan iý me sin. 7 Gün 
ýa şan ça gy ru ha ny tä miz bo lar, di ňe 
şon dan soň ol mu kad des sa da ka lar dan 
iýip bi ler, çün ki bu sa da ka ru ha ny lar 
maş ga la sy na de giş li dir. 8  Ru ha ny ha
ram ölen ýa-da ýyr ty jy la ryň par ça lan 
haý wa ny nyň etin den iýip, özü ni ha ram 
et me sin. Hu da ýy ňyz Reb Men di rin. 9 Ru
ha ny lar Me niň buý ruk la ry my ber jaý 
et sin ler, ýog sam olar mu kad des ça dy ry 
har lan dyk la ry üçin, öz je za la ry ny çe kip 
öler ler. Ola ry mu kad des ed ýän Hu da ýy-
ňyz Reb Men di rin.
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10 Ru ha ny maş ga la syn dan bol ma dyk 
adam mu kad des sa da ka lar dan iý me li 
däl dir. Ru ha nyň ky da wagt la ýyn ýa şa-
ýan gel mi şek ýa-da gün lük çi mu kad des 
sa da ka lar dan iý me sin. 11 Em ma ru ha ny-
nyň sa tyn alan gu ly we onuň öýün de 
dog lan lar onuň sa ça gyn dan iýip bi ler. 
12  Eger ru ha ny nyň gy zy ru ha ny maş ga la-
syn dan bol ma dyk bi ri ne dur mu şa çyk sa, 
ol hö dür edi len mu kad des sa da ka lar dan 
iý me li däl dir. 13 Em ma ru ha ny nyň gy zy 
aý ry ly şyp ýa dul ga lyp, ça ga sy bol man, 
ýaş ly gyn da ky ýa ly ata sy öýü ne do la nyp 
gel se, ol ka ka sy nyň sa ça gyn dan iýip 
bi ler, ýö ne baş ga bir gel mi şek on dan 
iý me sin. 14  Eger bir adam tö tän lik den 
mu kad des sa da ka dan iý se, on da ol onuň 
ba ha sy nyň bäş den bi ri ni üs tü ne go-
şup, mu kad des sa da ka ny ru ha na ber sin. 
15‑16  Ru ha ny lar ys ra ýyl hal ky nyň Reb be 
hö dür eden mu kad des sa da ka la ry ny 
hal kyň iý me gi ne ýol be rip, öz le ri ne 
de giş li mu kad des sa da ka la ry har la ma-
syn lar. Bu hal ky ýa zyk ly edip, baş la ry na 
je za ge tird ýän dir. Çün ki ol sa da ka la-
ry mu kad des ed ýän Hu da ýy ňyz Reb 
Men di rin“».

17 Reb Mu sa şeý le diý di: 18‑19 «Ha ru-
na, onuň ogul la ry na we bü tin ys ra ýyl 
hal ky na aýt: „Ys ra ýyl lar my ýa-da Ys-
ra ýyl da ýa şa ýan gel mi şek – par hy ýok, 
kim Reb be ýak ma gur ban lyk hök mün de 
hö dür len ýän, öz aý dy lan ýa-da meý le tin 
sa da ka sy ny hö dür et se, si ziň gur ban ly-
gy ňy zyň ka bul bo la ry ýa ly, ga ra mal my, 
go ýun-ge çi – par hy ýok, ol şi kes siz 
er kek mal bol sun. 20  Şi kes li ma ly gur-
ban lyk ber mäň, çün ki ol ka bul bol maz. 
21 Eger kim de-kim aý dy lan ýa-da meý-
le tin sa da ka hök mün de ga ra mal lar dan 
ýa-da do war lar dan Reb be sa la mat lyk 
gur ban ly gy ny ber mek çi bol sa, onuň 
ka bul bo la ry ýa ly, ol gu rat, şi kes siz mal 

bol sun. 22  Kör, şi kes ýe ten ýa-da ma ýyp, 
baş ke sel li, go tur ýa-da dem rew li ma ly 
Reb be hö dür et mäň, şeý le mal la ry Reb be 
ot üs ti bi len be ril ýän sa da ka hök mün de 
gur ban lyk sy pa sy nyň üs tü ne goý maň. 
23 Göw re sin de ar tyk ly gy ýa ke mi si bo lan 
öküz çä ni ýa gu zy ny meý le tin sa da ka 
hök mün de hö dür läp bi ler si ňiz, ýö ne ol 
aý dy lan sa da ka nyň ýe ri ne ka bul bol-
maz. 24  Er kek lik to hum ly gy ýen ji len, 
syn dy ry lan, ýol nan ýa-da ke si len ma ly 
Reb be hö dür et mäň, ýur du ňyz da beý le 
iş edil me sin. 25 Şeý le haý wan la ry Reb be 
iý mit sa da ka sy hök mün de hö dür et mek 
üçin, gel mi şe giň elin den al maň, çün ki 
olar ma ýyp-müj rüp, şi kes li bo lan dyk la ry 
üçin, Reb be iý mit sa da ka sy hök mün de 
ka bul bol maz“».

26  Reb Mu sa şeý le diý di: 27 «Gö le, gu zy 
ýa-da ow lak dog lan dan soň, ol ýe di gün-
läp ene si niň ýa nyn da bol sun. Se ki zin ji 
gün den baş lap, ol Reb be ot üs ti bi len 
be ril ýän gur ban lyk hök mün de ka bul 
edi ler. 28  Ýö ne syg ryň we onuň gö le si-
niň, goý nuň we onuň gu zu sy nyň, ýag ny 
ma lyň we onuň ça ga sy nyň da ma gy ny 
bir gün de çal maň. 29 Eger Reb be şü kür 
sa da ka sy ny hö dür et se ňiz, ony ka bul 
bo lar ýa ly edip be riň. 30 Sa da ka şol gü-
nüň özün de iýil sin, on dan er ti re hiç zat 
gal dy ryl ma syn. Men Reb di rin.

31 Siz Me niň buý ruk la ry my sak lap, ola-
ry ber jaý ediň. Men Reb di rin. 32  Me niň 
ys ra ýyl hal ky nyň ara syn da mu kad des ha-
sap la na rym ýa ly, siz Me niň ady ma ys nat 
ge tir mäň. Si zi mu kad des ed ýän Hu da ýy-
ňyz Reb Men di rin. 33 Si ziň Hu da ýy ňyz 
bol mak üçin, si zi Mü sür ýur dun dan çy-
ka ryp ge ti ren Men di rin. Men Reb di rin».

23‑nji bap
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl 

hal ky na aýt: „Reb biň di ni baý ram la ry, 
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a 23:13 Bir küý ze – ýew reý çe hi niň dört den bi ri. Bu takm. 1 lit re deň dir.

ýag ny siz ta ra pyn dan mu kad des ýyg-
na ny şyk lar hök mün de yg lan edil me li 
Me niň baý ram la rym, ine, şu lar dyr.

Sabat güni, Pesah baýramy, Petir 
baýramy 
(Çölde 28:1625)

3 Al ty gün läp iş läň, ýe din ji gün Sa-
bat dyr, ol do ly dynç lyk we mu kad des 
ýyg na ny şyk gü nü dir. Şol gün siz hiç hi li 
iş et mäň. Ni re de ýa şa ýan dy gy ňy za ga ra-
maz dan, şol Sa bat gü ni Reb be de giş li dir. 
4 Ine, Reb biň şu baý ram la ry ny siz kes git-
le nen wagt la ryn da bel le me li si ňiz. 5 Bi rin ji 
aýyň on dör dü ne Gün ýa şan dan soň, Reb-
be Pe sah gur ban ly gy hö dür edil sin. 6 Şu 
aýyň on bä şi Reb biň Pe tir baý ra my dyr. 
Siz ýe di gün läp pe tir iý me li si ňiz. 7 Şu 
gün le riň il kin ji gü ni siz hal ky mu kad-
des ýyg na ny şy ga ça gy ryň. Şol gün siz 
iş le mäň. 8  Ýe di gün läp Reb be ot üs ti bi len 
be ril ýän sa da ka paý la ry ňy zy hö dür läp, 
ýe din ji gü ni siz hal ky mu kad des ýyg na-
ny şy ga ça gy ryň. Şol gün siz iş le mäň“».

Ilkinji miwelerden berilmeli sadaka
9 Reb Mu sa şeý le diý di: 10  «Ys ra ýyl 

hal ky na aýt: „Si ze ber jek ýur du ma ba-
ryp, onuň ha sy ly ny ýyg nan ma ha ly ňyz, 
il kin ji ha syl des se le ri ni ru ha na ge ti rip 
be riň. 11 Ol si ziň üçin ka bul bol sun di ýip, 
des sä ni Reb be sa da ka hök mün de ýo ka ry 
gal dyr syn. Ru ha ny ony Sa bat gü nü niň 
er te si hö dür et sin. 12  Des sä ni sa da ka 
hök mün de ýo ka ry gal dy ran gü nü ňiz, 
siz Reb be ýak ma gur ban lyk hök mün de 
şi kes siz tok ly ny hö dür läň. 13 Onuň bi len 
bir lik de zeý tun ýa gy na ga ry lan on dan iki 
bat man möç be rin dä ki saý la ma bug daý 
unu ny gal la sa da ka sy hök mün de be riň. 
Reb be ot üs ti bi len be ril ýän bu gal la 

sa da ka nyň ysy Oňa ýa kym ly dyr. Hö dür 
edi len iç gi hök mün de bir küý ze a şe rap 
be riň. 14 Hu da ýy ňy za bu sa da ka ny hö dür 
ed ýän gü nü ňi ze çen li çö rek, gow ru lan 
bug daý ýa-da tä ze bug daý dä ne si ni iý-
mäň. Bu si ziň ni re de ýa şa ýan dy gy ňy za 
ga ra maz dan, bü tin ne sil le ri ňiz üçin ebe-
di lik düz gün bol sun.

Galla baýramy
15 Sa bat gü nü niň er te si siz Reb be gö-

ter me sa da ka sy hök mün de hö dür eden 
des sä ňi zi ge ti ren gü nü ňiz den sa nap, do ly 
ýe di hep dä ni ge çi riň. 16  Ýe din ji Sa ba-
dyň er te si, el lin ji gün Reb be tä ze gal la 
sa da ka sy ny hö dür läň. 17 Siz ýa şa ýan ýer-
le ri ňiz den iki çö re gi Reb be gö ter me 
sa da ka sy hök mün de hö dür ediň. Ola ryň 
her bi ri on dan iki bat ma na ba ra bar saý-
la ma bug daý unu na ýug ru lyp, il kin ji 
mi we hök mün de ha myr ma ýa ly bi şi ril en 
bol sun. 18  Çö rek bi len bir lik de şi kes siz 
tok lu lar dan ýe di si ni, bir öküz çä ni we 
iki go çy hö dür ediň. Bu lar Reb be ýak-
ma gur ban lyk bol sun. Olar Reb be ot üs ti 
bi len be ril ýän gal la sa da ka sy we hö dür 
edi len iç gi bi len bir lik de Reb be hö dür 
edil sin. Onuň ysy Reb be ýa kym ly dyr. 
19 Şeý le hem siz gü nä gur ban ly gy üçin bir 
er ke ji we sa la mat lyk gur ban ly gy üçin iki 
sa ny go çy hö dür läň. 20 Ru ha ny bu la ry iki 
gu zy we il kin ji ha syl çö re gi bi len bir lik de 
Reb be gö ter me sa da ka sy hök mün de ýo-
ka ry gal dyr syn. Bu lar Reb be ba gyş edi lip, 
ru ha ny nyň ky bol ma ly dyr. 21 Şol gün siz 
hal ky mu kad des ýyg na ny şy ga ça gy ryň. 
Şol gün siz iş le mäň. Bu ni re de ýa şa-
ýan dy gy ňy za ga ra maz dan, si ziň bü tin 
ne sil le ri ňiz üçin ebe di lik düz gün bol sun. 
22  Ýe ri ňi ziň ha sy ly ny ýyg na ny ňyz da, 
atyz la ry ňy zyň gy ra çet le rin dä ki le ri 
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or maň, ha sy ly ňy zyň ho şa sy ny çöp le mäň. 
Ola ry ga ryp-ga sa ra we gel mi şe ge go ýuň. 
Hu da ýy ňyz Reb Men di rin“».

Surnaý baýramy
23 Reb Mu sa şeý le diý di: 24  «Ys ra ýyl 

hal ky na aýt: „Ýe din ji aýyň bi rin ji gü ni 
si ziň üçin do ly dynç lyk gü nü dir. Şol gün 
sur naý lar çal nyp ýat lan ýan mu kad des 
ýyg na ny şyk gü nü dir. 25  Şol gün siz iş-
le mäň. Siz Reb be ot üs ti bi len be ril ýän 
gur ban ly gy hö dür läň“».

Günäden saplanma güni
26 Reb Mu sa şeý le diý di: 27 «Ýe din ji aýyň 

onun jy gü ni gü nä den sap lan ma gü nü dir. 
Şol gün si ziň üçin mu kad des ýyg na ny şyk 
gü ni bol sun. Siz gi je-gün diz agyz bek läp, 
Reb be ot üs ti bi len be ril ýän gur ban ly gy 
hö dür läň. 28 Şol gün siz hiç iş le mäň, çün ki 
bu si ziň Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu ryn da 
gü nä le ri ňiz den sap lan ma gy ňyz üçin, gü-
nä den sap lan ma gü nü dir. 29 Kim de-kim 
şol gün gi je-gün diz agyz bek le me se, ol 
öz hal ky nyň ara syn dan kow lup çy ka ryl-
syn. 30 Şol gün haý sy dyr bir iş eden ada my, 
Men öl dü re rin. 31 Siz şol gün iş le mäň, bu 
si ziň bü tin ne sil le ri ňiz üçin ni re de ýa-
şa ýan dyk la ry na ga ra maz dan, ebe di lik 
düz gün bol sun. 32  Ol gün si ziň üçin Sa bat, 
do ly dynç lyk gü nü dir. Siz agyz bek läň. 
Aýyň do ku zy gü nü niň ag şa myn dan er te si 
ag şa ma çen li Sa bat gü nü niň ka nun la ry ny 
ýe ri ne ýe ti riň».

Çatma baýramy
33 Reb Mu sa şeý le diý di: 34 «Ys ra ýyl hal-

ky na aýt: „Şu ýe din ji aýyň on bä şin den 
baş lap, ýe di gü nüň do wa myn da Reb biň 
hor ma ty na Çat ma baý ra my ge çi ril sin. 
35 Onuň bi rin ji gü ni siz hal ky mu kad des 
ýyg na ny şy ga ça gy ryň. Şol gün siz iş le-
mäň. 36  Ýe di gün läp, Reb be ot üs ti bi len 

be ril ýän gur ban lyk paý la ry ny hö dür läň. 
Se ki zin ji gün hal ky mu kad des ýyg na-
ny şy ga ça gy ryň. Reb be ot üs ti bi len 
be ril ýän gur ban lyk paý la ry ny hö dür läň. 
Şol gün siz hal ky mu kad des ýyg na ny şy-
ga ça gy ryň we iş le mäň.

37  Mu kad des ýyg na ny şyk lar da 
Reb biň bel le me gi buý ran baý ram la ry şu-
lar dyr: Reb be ot üs ti bi len be ril ýän sa da ka 
paý la ry: ýak ma gur ban lyk la ry, gal la sa-
da ka la ry, baş ga gur ban lyk la ry we hö dür 
edi len iç gi le riň hem me si ni öz bel len me li 
gün le rin de be riň. 38  Bu baý ram lar Reb biň 
Sa bat gün le rin den, aý ra tyn sa da ka la ry-
ňyz dan, Hu da ýa aý dan sa da ka la ry ňyz dan 
we Reb be hö dür eden äh li meý le tin sa da-
ka la ry ňyz dan da şa ry dyr. 39 Ýe din ji aýyň 
on bä şin ji gü ni, siz ýer le ri ňi ziň ha sy ly ny 
ýyg na ny ňyz da, ýe di gün läp Reb biň hor-
ma ty na baý ram ediň. Bi rin ji we se ki zin ji 
gün le ri do ly dynç alyň, iş le mäň. 40 Bi rin ji 
gün oňat mi we li agaç la ryň mi we si ni, pal-
ma şa ha la ry ny, gür ýap rak ly agaç la ryň 
we suw bo ýun da ös ýän sö wüt le riň şa ha la-
ry ny alyp, Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu ryn da 
ýe di gün läp şa dy-hor ram lyk da bo luň. 
41 Her ýyl ýe din ji aý da ýe di gün läp Reb biň 
şa ny na baý ram bel läň. Bu si ziň bü tin ne-
sil le ri ňiz üçin ebe di lik düz gün dir. 42  Ýe di 
gün läp çat ma lar da ýa şaň, Ys ra ýy lyň äh li 
ýer li hal ky çat ma lar da ýa şa syn. 43 Eger 
şeý le et se ňiz, Me niň ys ra ýyl hal ky ny 
Mü sür den alyp çy ka nym dan soň, ola ry 
çat ma lar da ýa şa dan dy gy my si ziň ne sil le-
ri ňiz bi ler ler. Hu da ýy ňyz Reb Men di rin“». 
44 Şeý dip, Mu sa ys ra ýyl hal ky na Reb biň 
bel len me li baý ram la ry ny yg lan et di.

24‑nji bap

Mukaddes ýerdäki çyralar
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl hal-

ky na bu ýur: her gün yşyk bo lar ýa ly, 
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sa ňa çy ra üçin ýen ji len zeý tu nyň sap 
aras sa ýa gy ny ge tir sin ler. 3 Ha run çy-
ra ny Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr da, Äht 
san dy gy nyň öňün dä ki tu ty nyň da şyn da, 
Reb biň hu zu ryn da her gün ag şam dan 
er ti re çen li ýa nyp du rar ýa ly edip goý sun. 
Bu si ziň bü tin ne sil le ri ňiz üçin ebe di lik 
düz gün bol sun. 4  Ol çy ra la ry sap al tyn-
dan bo lan çy ra da nyň üs tün de Reb biň 
hu zu ryn da her gün ag şam dan er ti re 
çen li ýa nyp du rar ýa ly edip goý sun».

Rebbe hödür edilen çörek
5  Reb Mu sa şeý le diý di: «Saý la ma 

bug daý unun dan on iki sa ny çö rek bi-
şirt, ola ryň her bi ri niň ag ra my on dan iki 
bat ma na ba ra bar bol sun. 6  Ola ry Reb biň 
hu zu ryn da sap al tyn dan bo lan han tag ta-
nyň üs tün de al ty-al ty dan iki ha tar edip 
goý. 7 Her ha tar çö re giň ýa nyn da Reb biň 
ýo lu na hö dür edi len paý hök mün de sap 
aras sa, ýa kym ly ys ly tü tet gi den goý. 
Bu Reb be ot üs ti bi len be ril ýän sa da ka 
bo lup, ol çö re giň or nu ny tu tar. 8  Ha run 
bu la ry adat bo ýun ça her Sa bat gü ni 
Reb biň hu zu ryn da goý sun. Bu ys ra ýyl 
hal ky nyň ebe di lik bor ju dyr. 9 Bu çö rek ler 
Ha run we onuň ogul la ry nyň ky dyr. Olar 
mu kad des ýer de iýil sin. Çün ki Reb be ot 
üs ti bi len be ril ýän sa da ka paý la ry nyň 
için de ru ha ny lar üçin örän mu kad de si 
şu dur. Bu si ziň üçin ebe di parz dyr».

Hudaýa dil ýetirmek we onuň jezasy
10 Ys ra ýyl la ryň ara syn da eje si ys ra ýyl-

ly, ka ka sy bol sa mü sür li bo lan bir adam 
bar dy. Dü şel ge de bir ys ra ýyl ly aýa lyň 
og ly bi len baş ga bir ys ra ýyl ly uruş ma ga 
baş la dy lar. 11 Ys ra ýyl ly aýa lyň og ly kü pür 
gep läp, Reb biň ady na dil ýe tir di. On soň 
ony Mu sa nyň ýa ny na alyp gel di ler. Onuň 
eje si niň ady Şe lo myt dy, ol dan ti re sin den 
bo lan Dib ri niň gy zy dy. 12  Reb öz le ri ne 

nä me et me li di gi ni aýan ed ýän çä, olar 
ýaň ky ada my ga bap goý du lar.

13 Reb Mu sa şeý le diý di: 14 «Hu da ýa dil 
ýe ti re ni dü şel gä niň da şy na çy kar, ony 
eşi den le riň ba ry el le ri ni onuň kel le si ne 
goý sun lar we bü tin halk ony daş la syn. 
15  On soň ys ra ýyl hal ky na aýt: „Kim öz 
Hu da ýy na dil ýe tir se, onuň gü nä si öz 
boý nu na dyr. 16  Kim de-kim Reb biň ady-
na dil ýe tir se, ol ölü me hö küm edil sin, 
ony bü tin halk daş la syn. Gel mi şek mi 
ýa-da ýer li halk – par hy ýok, Reb biň 
ady na dil ýe ti ren öl dü ril me li dir. 17 Adam 
öl dü re niň özi-de ölü me hö küm edil sin. 
18  Mal öl dü ren onuň öwe zi ni mal bi len 
tö le sin. 19 Kim-de kim bi ri niň be de ni-
ne şi kes ýe tir se, onuň özü ne-de edil 
şo nuň ýa ly şi kes ýe ti ril sin. 20  Dö wük 
or nu na dö wük, göz or nu na göz, diş 
or nu na diş, ki me nä hi li şi kes ýe ti ren 
bol sa, onuň özü ne-de şo nuň ýa ly şi kes 
ýe ti ril sin. 21 Mal öl dü ren onuň öwe zi ni 
mal bi len tö le sin, adam öl dü ren ölü me 
hö küm edil sin. 22  Gel mi şek üçin hem, 
ýer li adam üçin hem ka nun bir dir, çün ki 
Hu da ýy ňyz Reb Men di rin“».

23 Mu sa bu tab şy ryk la ry ys ra ýyl hal-
ky na be re nin den soň, olar Reb be dil 
ýe ti ren ada my dü şel gä niň da şy na çy ka-
ryp daş la dy lar. Şeý le et mek bi len ys ra ýyl 
hal ky Reb biň Mu sa be ren tab şy ry gy ny 
ýe ri ne ýe tir di.

25‑nji bap

Mukaddes ýyl 
(Kanun taglymaty 15:111)

1 Reb Si naý da gyn da Mu sa şeý le diý di: 
2  «Ys ra ýyl hal ky na aýt: „Me niň si ze ber-
ýän ýur du ma ba ra ny ňyz da, siz Reb biň 
hor ma ty na her ýe din ji ýyl ýe re ekin 
ek män dynç be riň. 3  Al ty ýyl ýe ri ňe 
ekin ek, al ty ýyl üzüm çi li gi ňi pu da we 
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al ty ýyl ha sy ly ňy ýyg na. 4  Em ma ýe din-
ji ýyl ýer bü tin leý ekiş siz gal dy ryl syn. 
Ol Reb be ba gyş edi len ýyl bol sun. Sen 
ekin meý da ny ňa ekin ek me, üzüm çi li-
gi ňi pu da ma. 5  Ha syl ýyg na lan dan soň, 
sen özi gö ge re ni or ma, pu dal ma dyk 
üzü miň mi we si ni ýyg na ma, ýe din ji ýyl 
ýer bü tin leý ekiş siz gal dy ryl syn. 6  Ýe riň 
ekiş siz gal dy ry lan ýy ly bi ten ha syl si ziň 
üçin, gul-gyr nak la ry ňyz dyr gün lük çi ler 
üçin we si ziň ki de wagt la ýyn ýa şa ýan 
gel mi şek ler üçin iý mit bol sun. 7 Şeý le 
hem ýe riň ha sy ly si ziň mal-ga ra la ry ňyz 
we ýur du ňyz da ky ýa ba ny haý wan lar 
üçin iý mit bol sun.

Baýram ýyly
8  Ýe di ýy ly ýe di ge zek sa nap ge çir. 

Şon da ol kyrk do kuz ýyl bol ýan dyr. 
9 On soň ýe din ji aýyň onun jy gü ni sur-
naý bat ly ça lyn syn. Gü nä den sap lan ma 
gü ni sur naý bü tin ýur du ňyz da ça lyn syn. 
10  El lin ji ýy ly mu kad des ýyl edip, siz 
ýur duň ýa şaý jy la ry nyň ba ry na azat lyk 
yg lan ediň. Bu si ziň üçin baý ram ýy ly 
bol sun. Her kim öz mül kü ne, öz maş-
ga la sy na do la nyp gel sin. 11 Bu el lin ji ýyl 
si ziň üçin baý ram ýy ly bol sun. Ýe re ekin 
ek mäň, özi gö ge re ni or maň, pu dal ma dyk 
üzü miň ha sy ly ny ýyg na maň. 12  Çün ki 
bu baý ram ýy ly si ziň üçin mu kad des 
ýyl dyr. Bu ýyl siz di ňe ekin meý da ny-
nyň öz ön dü ren önüm le ri ni iýiň.

13 Bu baý ram ýyl yn da her kim öz mül-
kü ne do la nyp gel sin. 14  Ýol da şy ňy za ýer 
sa ta ny ňyz da ýa-da sa tyn ala ny ňyz da 
bi ri-bi ri ňi zi al da maň. 15 Ýol da şy ňyz dan 
ýer sa tyn ala ny ňyz da, onuň ba ha sy in-
di ki baý ram ýy ly na çen li, ýe riň ön dü rip 
bil jek ha sy ly na gö rä ke sil sin. 16  Eger 
baý ra ma çen li wagt köp bol sa, on da 
ýe riň ba ha sy ny art dy ryň. Eger baý ra ma 
çen li az wagt ga lan bol sa, onuň ba ha sy ny 

aşak dü şü riň, çün ki siz ýe riň ön dür jek 
bel li bir muk dar da ky ha sy ly ny sa tyn 
al ýar sy ňyz. 17 Siz bi rek-bi re gi al da maň, 
Hu da ýy ňyz dan gor kuň, çün ki Hu da ýy-
ňyz Reb Men di rin.

18  Ýur du ňyz da howp suz ýa şa ry ňyz 
ýa ly, Me niň parz la ry my ber jaý ediň, 
hö küm le ri me bo ýun bo luň. 19 Ýer si ze 
öz mi we si ni eçi ler, siz on dan do ýup 
iýip, howp suz ýa şar sy ňyz. 20 Em ma kim-
dir bi ri niň: ‘Eger ekin ek me sek, ha syl 
ýyg na ma sak, on da biz ýe din ji ýyl da 
nä me iýe ris?’ di ýip so ra ma gy müm-
kin dir. 21 Men al tyn jy ýyl da ýe re şeý le 
bir be re ket in de re rin we lin, ol iki ýy la 
ýe ter lik ha syl be rer. 22  Se ki zin ji ýyl ekin 
eke ni ňiz de-de, siz öň ki ha syl dan iýer si-
ňiz. Tä do ku zyn jy ýy la çen li, tä ze ha syl 
ýe tiş ýän çä, siz kö ne ha syl dan iýer si ňiz.

Satylan emläk hakda
23 Ýer he mi şe lik sa tyl ma syn, çün ki ol 

Me niň ki dir. Siz Me niň ýa nym da gel mi-
şek we kä ren de çi ýa ly sy ňyz. 24  Eýe le ýän 
äh li ýe ri ňiz de siz ony gaý ta dan sa tyn 
al ma ga müm kin çi lik dö re diň. 25  Eger 
öz ga ryn daş la ry ňyz dan bi ri ga ryp dü-
şüp, mül kü niň bir bö le gi ni sat sa, on da 
onuň hos sa ry ge lip, onuň sa tan ýe ri ni 
yzy na sa tyn al syn. 26‑27 Eger onuň ýe ri 
pul tö läp yzy na sa tyn alyp bil jek hos-
sa ry bol man, em ma soň onuň özi ba ýap, 
ýe ri yzy na sa tyn alar ýa ly ýe ter lik pul 
top la sa, on da ol ýe riň sa ty la nyn dan 
bä ri ge çen wag ty ha sap lap aý ryp, ga lan 
pu ly sa tan ada my na gaý ta ryp ber sin 
we mülk hem eýe si ne gaý ta ry lyp be ril-
sin. 28  Em ma eýe si niň ýe ri yzy na sa tyn 
al ma ga ýe ter lik pu ly bol ma sa, on da sa-
ty lan ýer baý ram ýy ly na çen li ony sa tyn 
alan ada myň elin de ga lar. Ýö ne baý ram 
ýyl yn da ýer onuň yg ty ýa ryn dan çy kyp, 
mülk öň ki eýe si ne gaý ta ry lyp be ril sin.
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29 Eger bi ri ga la da ky öýü ni sat sa, ol 
sa ty lan wag tyn dan soň ky bir ýy lyň do-
wa myn da öýi yzy na sa tyn alyp bi ler. 
Eýe si niň öýi bir ýy la çen li yzy na sa tyn 
al ma ga ha ky bar. 30  Eger ga la da ky öý 
bir ýy la çen li yzy na sa tyn alyn ma sa, öý 
ony sa tyn alan ada myň elin de he mi şe-
lik ga lar. Öý baý ram ýyl yn da-da sa tyn 
ala nyň yg ty ýa ryn dan çyk maz. 31 Em ma 
di war syz oba lar da ky öý ler açyk me ý dan 
bi len deň sa ýyl syn. Olar yzy na sa tyn 
al nyp bil ner we baý ram ýy ly öz ha ky ky 
eýe si ne gaý ta ry lyp be ril sin. 32  Le wi le riň 
ga la la ry ba ra da aýt sak, le wi ler öz le ri ne 
de giş li ga la lar da ky öý le ri ni is län wagt la-
ry yzy na sa tyn alyp bi ler ler. 33 Le wi le riň 
bi ri öz le ri ne de giş li bo lan ga la la ryň 
bi rin dä ki öýi sa typ, ony yzy na sa tyn 
al ma sa, öý baý ram ýy ly onuň özü ne 
gaý ta ry lyp be ril sin. Çün ki le wi le riň 
ga la la ryn da ky öý le ri ola ryň ys ra ýyl hal-
ky nyň ara syn da ky mülk le ri dir. 34 Em ma 
ola ryň ga la la ry nyň tö we re gin dä ki açyk 
meý dan lar sa tyl ma ly däl dir, çün ki bu 
ola ryň ebe di lik mül kü dir.

Garyplar hakda
35 Eger ga ryn daş la ry ňyz dan bi ri ga ryp 

dü şüp, ol se niň kö me gi ňe mä täç bol sa, 
sen oňa ara ňyz da ýa şa ýan gel mi şek le-
re gol daw ber şiň ýa ly gol daw ber me li. 
36  On dan gö te rim alyp, peý da gör jek 
bol ma. Hu da ýy ňyz dan gork. Goý, olar 
si ziň ara ňyz da ýa şa syn. 37 Kö me ge mä-
tä je karz alan pu lun dan ar tyk tö let me 
ýa-da peý da gör mek üçin iý mi ti oňa 
ýo ka ry ba ha dan sat ma. 38  Ken gan ýur
du ny si ze ber mek üçin, si ziň Hu da ýy ňyz 
bol mak üçin, si zi Mü sür den alyp çy kan 
Hu da ýy ňyz Reb Men di rin.

39 Eger il de şi ňiň bi ri ha lys ga ryp dü şüp, 
özü ni sa ňa sat sa, sen ony gul ýa ly iş let-
me. 40 Gaý tam, ol se niň ki de wagt la ýyn 

ýa şa ýan gel mi şek ýa-da gün lük çi bol sun. 
Ol baý ram ýy ly na çen li se niň ki de iş le sin. 
41 Baý ram ýyl yn da bol sa ol öz ça ga la ry 
bi len se niň yg ty ýa ryň dan çy kyp, öz 
maş ga la sy na, ata-ba ba la ry nyň mül kü ne 
do la nyp gel sin. 42  Çün ki ol Me niň Mü-
sür den alyp çy kan gu lum dyr. Ol gu luň 
sa ty ly şy ýa ly sa tyl ma ly däl dir. 43 Siz 
oňa gö dek da raş maň, Hu da ýy ňyz dan 
gor kuň. 44  Eger si ze gul-gyr nak ge rek 
bol sa, ola ry tö we re gi ňiz dä ki mil let ler-
den sa tyn alyň. 45 Öz ara ňyz da ýa şa ýan 
gel mi şek le riň ara syn dan, ola ryň si ziň 
ýur du ňyz da dog lan ça ga la ry nyň ara-
syn dan gul-gyr nak sa tyn alyp bi ler si ňiz. 
Olar si ziň eýe çi li gi ňiz de bo lar lar. 46 Ola ry 
siz özü ňiz den soň ky ça ga la ry ňy za mi-
ras hök mün de gal dy ryp bi ler si ňiz. Siz 
ola ry gul hök mün de ula nyp bi ler si ňiz, 
ýö ne öz ys ra ýyl do gan la ry ňy za hiç kim 
gö dek lik bi len da raş ma syn.

47‑48  Eger si ziň ara ňyz da ýa şa ýan 
gel mi şek le riň bi ri ba ýap, öz ys ra ýyl 
do gan la ryň yz dan bi ri ga ryp dü şüp, özü-
ni ýaň ky gel mi şe ge ýa-da gel mi şe giň 
kow myn dan bi ri ne sat sa, ol sa ty la nyn-
dan soň, onuň yzy na sa tyn alyn ma ga 
ha ky bar dyr. Öz ys ra ýyl do gan la ryn dan 
bi ri ony yzy na sa tyn alyp bi ler. 49 Aga sy 
ýa-da do gan og la ny, ýa-da öz kow myn-
dan bo lan mäh rem ga ryn daş la ry nyň 
bi ri ony yzy na sa tyn alyp bi ler. Eger 
sa ty la nyň özi ba ýa sa, on da onuň özi 
özü ni yzy na sa tyn alyp bi ler. 50 Ol özü ni 
sa tyn alan adam bi len, sa ty lan ýyl yn dan 
bä ri ge çen ýyl la ry ha sap la syn. Ba ha 
baý ram ýy ly na çen li ga lan wag ta gö rä 
gün lük çi niň zäh met ha ky nyň ha sa by-
na gö rä ha sap la nyp çy ka ryl syn. 51 Eger 
baý ram ýy ly na çen li wagt uzak bol sa, 
on da ol özü niň sa tyn al nan ba ha sy na 
gö rä tö le sin. 52  Eger-de baý ram ýy ly na 
çen li ga lan wagt az bol sa, on da ol özü ni 
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sa tyn alan adam bi len ha sap la şyp, tö le gi 
öz sa ty lan wag tyn dan bä ri ge çen wag-
ta gö rä tö le sin. 53 Olar ýy ly na ha ky na 
tu tu l ýan iş çi hök mün de baý gel mi şe-
giň yg ty ýa ryn da bo lar. Ýö ne ho ja ýyn 
si ziň gö zü ňi ziň al nyn da ola ra gö dek 
da raş ma syn. 54  Eger olar şeý le ýag daý da 
yzy na sa tyn alyn ma sa lar, olar we ola-
ryň ça ga la ry baý ram ýyl yn da azat ly ga 
çy ka ryl ma ly dyr lar. 55 Çün ki ys ra ýyl hal-
ky Me niň gul la rym, Me niň Mü sür den 
alyp çy kan gul la rym dyr. Hu da ýy ňyz 
Reb Men di rin.

26‑njy bap

Rebbiň tabşyryklaryny 
berjaý etmegiň sylagy

1 Özü ňi ze but lar ýa sa maň, heý kel ler 
we uly daş lar dik mäň. Sež de et mek 
üçin ýur du ňyz da oý ma daş dik mäň. 
Hu da ýy ňyz Reb Men di rin. 2  Sa bat gü nü-
miň ka nun la ry ny ýe ri ne ýe ti rip, Me niň 
mu kad des öýü me hor mat go ýuň. Reb 
Men di rin.

3‑4  Eger siz Me niň parz la ry ma eýe rip, 
tab şy ryk la ry my sak lap, ola ry ak ýü rek-
den ber jaý et se ňiz, Men si ziň ýer le ri ňi ze 
ge rek wag tyn da ýa gyş ýag dy ra ryn. Ýer 
ha syl be rer, me ý dan agaç la ry-da mi-
we ge ti rer. 5  Ekin le ri ňiz şeý le bir köp 
ha syl ge ti rer we lin, dö we gi ňiz üzüm 
ýy gy my na çen li do wam eder. Üzüm 
ýy gy my gal la eki şi ne çen li do wam eder, 
çö re gi ňi zi do ýup iýer si ňiz, ýur du ňyz da 
howp suz lyk da ýa şar sy ňyz. 6  Men ýur da 
pa ra hat çy lyk be re rin. Siz ar ka ýyn ýa typ 
tu rar sy ňyz. Si zi gor ku zan bol maz. Men 
ýurt da ky wag şy haý wan la ryň ýo gu na 
ýa na ryn. Ýur du ňyz da uruş bol maz. 7 Siz 
duş man la ry ňyz dan üs tün çy kar sy ňyz. 
Uruş da duş man la ry ňy zy gy rar sy ňyz. 
8  Bä şi ňiz ýüz den, ýü zi ňiz müň den üs tün 

çy kar sy ňyz. Uruş da duş man la ry ňy zy 
gy rar sy ňyz. 9 Men si zi ýal kap, si ze köp 
ça ga be rip, sany ňy zy kö pel de rin. Men 
si ziň bi len eden äh ti mi sak la ryn. 10 Siz 
uzak wagt lap sak la nan öň ki kö ne gal-
la ny iýer si ňiz. Tä ze ha sy la ýer aç mak 
üçin, siz kö ne ha sy ly çy ka ryp taş la ma ly 
bo lar sy ňyz. 11 Men si ziň ara ňyz da mes-
gen tu ta ryn. Men hiç ha çan siz den ýüz 
öwür me rin. 12  Men si ziň ara ňyz da bo lup, 
si ziň Hu da ýy ňyz bo la ryn, si zem Me niň 
hal kym bo lar sy ňyz. 13 Mü sür li le riň gu ly 
bo lup gal ma syn lar di ýip, si zi Mü sür den 
alyp çy kan Hu da ýy ňyz Reb Men di rin. 
Si zi ola ryň elin den azat edip, ba şy ňy zy 
dik tut du ryp ýö re den Men di rin.

Rebbe gulak asmazlygyň jezasy
14‑16  Eger siz Ma ňa bo ýun eg män, äh li 

tab şy ryk la ry my ber jaý et män, parz la-
rym dan, hö küm le rim den ýüz öw rüp, 
äh ti mi boz sa ňyz, Men si ziň üs tü ňiz den 
howp in de re rin. Be je rip bol ma ýan, gö-
zü ňi kör edip, lü tü ňi çy kar ýan ysyt ma ny 
Men si ziň ba şy ňyz dan in de re rin. Eken 
ekin le ri ňiz özü ňi ze ne sip et mez, ola ry 
duş man la ry ňyz iýer. 17 Men siz den ýüz 
öw re rin, duş man la ry ňyz siz den üs tün 
çy kar lar, ýa gy la ry ňyz üs tü ňiz den hö küm 
sü rer ler. Siz yzy ňyz da kow gy bol ma sa-

-da, dow la dü şüp ga çar sy ňyz. 18  Şeý le 
bet bagt çy lyk lar dan so ňam siz Ma ňa 
gu lak as ma sa ňyz, on da Men si ze öň kü-
den ýe di es se ar tyk je za be re rin. 19 Men 
si ziň buý san ýan güý jü ňi zi syn dy ra ryn. 
Gök den ýa gyş ýag maz we ýer le ri ňiz ga-
tap, da şa dö ner. 20 Siz güý jü ňi zi bi de rek 
sarp eder si ňiz, ýe ri ňiz ha syl, agaç la ry-
ňyz mi we ber mez.

21 Eger siz Ma ňa gar şy git me gi ňi zi 
do wam edip, Ma ňa gu lak as ma sa ňyz, 
boý nu ýo gyn ly gy ňyz üçin Men si ze 
ýe ne-de ýe di es se ar tyk je za be re rin. 
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22  Üs tü ňi ze wag şy haý wan la ry ibe re rin. 
Olar si zi ça ga la ry ňyz dan jy da dü şü-
rer ler, mal la ry ňy zy gy rar lar, sany ňy zy 
azal dyp, ýol la ry ňy zy ço lar dar lar. 23‑24 Şu 
je za lar dan so ňam Ma ňa ta rap öw rül män, 
gar şy ma git me gi ňi zi do wam et se ňiz, 
on da Men hem si ziň gar şy ňy za gi dip, 
gü nä le ri ňiz üçin si ze ýe ne öň kü den-de 
ýe di es se ar tyk je za be re rin. 25 Men si ziň 
ýur du ňyz da uruş tur za ryn. Äh ti mi bo-
zan ly gy ňyz üçin, Men si ze hök man je za 
be re rin. Eger siz ga la la ryň yz da ga çyp 
giz len se ňiz, Men si ziň ara ňy za gyr gyn 
ke se li ni ibe re rin. Şeý dip, Men si zi duş-
ma ny ňy zyň eli ne be re rin we olar si ziň 
üs tü ňiz den hö küm sü rer ler. 26  Men si zi 
çö rek den ke se nim de, on aýal di ňe bir 
tam dyr da çö rek ýa par. Olar çö re gi ňi zi 
si ze öl çäp be rer ler. Siz on dan iýer si ňiz, 
ýö ne doý mar sy ňyz. 27‑28  Em ma şon da-da 
Ma ňa gu lak as man, gar şy ma git me gi 
do wam et se ňiz, Men ga har bi len si ze 
gar şy gi dip, gü nä le ri ňiz üçin si ze ýe ne 
öň kü den-de ýe di es se ar tyk je za be re rin. 
29 Siz aç ly gy ňyz dan ýa ňa ogul la ry ňy zyň, 
gyz la ry ňy zyň eti ni iýer si ňiz. 30  Si ziň 
sež de gäh le ri ňi zi ýy kyp, ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýak ýan sy pa la ry ňy zy weý ran 
ede rin. Si ziň mas lyk la ry ňy zy ýy ky lan 
but la ry ňy zyň mas lyk la ry nyň üs tü ne 
üý şü re rin. Men si zi ret ede rin. 31 Men 
si ziň ga la la ry ňy zy ha ra ba öw rüp, si ziň 
sež de gäh le ri ňi zi ýer bi len ýeg san ede rin, 
ýa kym ly ys ly sa da ka la ry ňy zy ka bul 
et me rin. 32  Si ziň ýur du ňy zy şeý le bir 
weý ran ede rin we lin, on da or naş ma ga 
gel ýän duş man la ry ňyz mu ňa haý ran 
ga lar lar. 33 Men si zi gel mi şek mil let le riň 
ara sy na pyt ra dyp, gar şy ňy za uruş tur za-
ryn. Si ziň ýur du ňyz ço la ryp, ga la la ry ňyz 
ha ra ba öw rü ler. 34 Siz duş man la ry ňy zyň 
ýur dun da ka ňyz, ha ra ba bo lup ýa tan 
boş ýer oňat dynç alar. Ýer nä çe köp 

ha ra ba lyk da ýat sa, ol şon ça-da onuň 
hö zi ri ni gö rer. 35 Ol ýer de ýa şa ýar ka ňyz 
Sa bat gün le ri ňiz boş ýat ma dyk ýer, şu 
wagt siz ýe sir lik de kä ňiz, boş ýat syn. 
36  Duş man la ry ňy zyň ýurt la ryn da di ri 
ga lan la ry ňy zyň ýü rek le ri ne Men şeý le 
bir gor ky sa la ryn we lin, hat da ýap ra gyň 
şe ma la şy gyr da ýan se si-de si zi gaç ma-
ga mej bur eder. Siz gy lyç dan gaç ýan 
ýa ly ga çar sy ňyz. Siz yzy ňyz da kow gy 
bol ma sa-da, bar ýa ly bo lup ga çar sy ňyz. 
37 Si zi ko wa la ýan bol ma sa-da, gy lyç-
dan gaç ýan dek, bi ri-bi ri ňi ze büd re şip 
ýy ky lar sy ňyz, siz de duş man la ry ňy za 
gar şy dur ma ga me jal gal maz. 38  Siz gel-
mi şek mil let le riň ara syn da he läk bo lup, 
duş man la ry ňy zyň ýur dy si zi ýu wu dar. 
39 Di ri ga lan la ry ňyz bol sa öz et miş le ri-
ňiz we ata la ry ňy zyň et miş le ri ze rar ly 
duş man la ry ňy zyň ýur dun da çüý rär si ňiz.

40‑42  Si ziň ne sil le ri ňiz öz et miş le ri ni 
we ata la ry nyň et miş le ri ni, ola ryň Ma ňa 
bi we pa lyk edip, Me niň gar şy ma gi den-
dik le ri ni we Me niň hem ola ra gar şy gi dip, 
ola ry duş man la ry nyň ýur du na ge ti ren-
di gi mi bo ýun alar lar. Si ziň ne sil le ri ňiz 
boý nu ýo gyn lyk et mek le ri ni bes edip, 
öz gü nä le ri üçin ötünç so ran la ryn dan 
soň, Men Ýa kup bi len eden äh ti mi, Ys-
hak bi len eden äh ti mi, Yb ra ýym bi len 
eden äh ti mi we ýur dy si ze be re rin di ýip 
eden wa da my ýat la ryn. 43 Çün ki ýer halk 
ta ra pyn dan terk edi lip, ol ha ra ba bo lup 
ýa tyr. Halk Me niň hö küm le ri mi ret edip, 
parz la rym dan ýüz öw ren di gi üçin, öz 
duş ma ny nyň ýur dun da öz et mi şi niň 
je za sy ny çek sin. 44 Em ma bu zat la ra ga ra-
maz dan Men olar he niz duş man la ry nyň 
ýur dun da ka lar, ola ry ret edip, olar dan 
ýüz dön de rip, bü tin leý he läk et me rin 
we olar bi len eden äh ti mi boz ma ryn, 
çün ki ola ryň Hu daýy Reb Men di rin. 
45  Gaý tam, olar üçin, ola ryň Hu da ýy 
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a 27:3 Bir ýüz mys gal – ýew reý çe el li şe kel. Bu takm. 600 gr deň dir.
b 27:4 Ýetmiş mys gal – ýewreýçe otuz şekel. Bu takm. 340 gr deňdir.
ç 27:5 Kyrk bäş mys gal – ýewreýçe ýigrimi şekel. Bu takm. 230 gr deňdir.
d 27:5 Ýigrimi iki mys gal – ýewreýçe on şekel. Bu takm. 115 gr deňdir.
e 27:6 On bir mys gal – ýewreýçe bäş şekel. Bu takm. 57 gr deňdir.
ä 27:6 Ýedi mys gal – ýewreýçe üç şekel. Bu takm. 34 gr deňdir.
f 27:7 Otuz bäş mys gal – ýewreýçe on bäş şekel. Bu takm. 170 gr deňdir.

bol mak üçin, ola ryň beý le ki mil let le riň 
gö zü niň al nyn da Mü sür den alyp çy kan 
ata-ba ba la ry bi len eden äh ti mi ýat la ryn. 
Men Reb di rin“». 46  Reb biň Si naý da gyn-
da Mu sa nyň üs ti bi len ys ra ýyl hal ky na 
be ren parz la ry, hö küm le ri we ka nun la ry 
şu la r dan yba rat dyr.

27‑nji bap

Rebbe aýdylan sadakalar hakynda
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl 

hal ky na aýt: „Eger kim dir bi ri Reb-
be ber len wa da ny ber jaý et mek üçin 
Reb be ba gyş edi len bol sa, ol adam şu 
möç ber dä ki ba ha lar bi len azat edi lip 
bil ner. 3 Ýig ri mi ýaş dan alt myş ýa şa 
çen li bo lan er kek ada myň ba ha sy mu-
kad des öýüň kes git län öl çe gi ne gö rä bir 
ýüz mys gal a kü müş bol sun. 4  Eger aýal 
maş ga la bol sa, ýet miş mys gal b kü müş 
bol sun. 5  Bäş ýaş dan ýig ri mi ýa şa çen li 
bo lan og lan la ryň ba ha sy kyrk bäş mys-
gal ç kü müş, gyz la ryň ky ýig ri mi iki 
mys gal d kü müş bol sun. 6  Bir aý lyk dan 
bäş ýa şa çen li bo lan og la nyň ba ha sy on 
bir mys gal e kü müş, gy zyň ba ha sy ýe di 
mys gal ä kü müş bol sun. 7 Ýa şy alt myş 
ýa-da on dan ýo ka ry bo lan er kek ki şi-
niň ba ha sy otuz bäş mys gal f kü müş, 
aýa lyň ky ýig ri mi iki mys gal kü müş 
bol sun. 8  Eger kim dir bi ri Reb be adam 
ber me gi wa da edip, so ňam onuň bo şa-
dyl ma gy üçin tö len me li ba ha ny tö läp 
bil me se, on da ony ru ha ny nyň ýa ny na 

ge tir sin ler. Ru ha ny onuň ýag da ýy na 
gö rä ba ha kes sin.

9 Eger Reb be wa da ber len mal sa da-
ka hök mün de ka bul edil se, on da hö dür 
edi len her bir sa da ka ma ly mu kad des dir. 
10 Ma lyň eýe si ma ly baş ga oňat mal bi len 
ça lyş ma ly däl dir. Eger bir mal baş ga mal 
bi len çal şy la ýan ýag da ýyn da, ola ryň 
iki si-de Reb be de giş li dir. 11 Eger wa da 
ber len mal Reb be hö dür edil me ýän ha-
ram mal lar dan bol sa, ol mal ru ha ny nyň 
ýa ny na ge ti ril sin. 12  Oňat dy gy na ýa-da 
er bet di gi ne ga ra maz dan, ru ha ny ma la 
ba ha kes sin. Ru ha ny nyň ke sen ba ha sy 
gu tar nyk ly ba ha bol sun. 13 Eger ma lyň 
eýe si ony yzy na sa tyn al mak çy bol sa, 
ol ru ha ny nyň ke sen ba ha sy nyň üs tü ne 
ýe ne bäş den bi ri ni goş sun.

14  Eger kim dir bi ri öýü ni Reb be ba gyş 
et se, oňat my ýa-da er bet – par hy ýok, 
ru ha ny oňa ba ha kes sin. Ru ha ny ony 
nä çe ba ha la sa, şol ba ha gu tar nyk ly ba-
ha bol sun. 15  Eger-de öýü ni ba gyş eden 
adam ony yzy na sa tyn al mak çy bol sa, 
ol ke si len ba ha nyň üs tü ne ýe ne bäş den 
bi ri ni goş sun. Şon dan soň öý öz eýe si ne 
gaý ta ry lyp ber ler. 16  Eger kim dir bi ri öz 
mül kün den bir bö lek ýe ri Reb be ba gyş 
et se, ýe riň ba ha sy oňa ekil jek to hu myň 
muk da ry na gö rä ke sil sin: bir eşek ýü ki 
ar pa to hu my nyň gym ma ty bir ýüz mys-
gal kü müş bol sun. 17 Eger kim dir bi ri 
ýe ri baý ram ýy ly ge çen ba dy na Reb be 
ba gyş et se, ýe riň ba ha sy ru ha ny nyň 
ke sen nyr hyn da gal syn. 18  Eger eýe si 
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ýe ri baý ram ýyl yn dan has soň rak Reb be 
ba gyş et se, on da ru ha ny in di ki baý ram 
ýy ly na çen li ga lan wag ty ha sap lap, ba-
ha ny öň kü den ke melt sin. 19 Eger ýe ri 
Reb be ba gyş eden adam ony yzy na sa tyn 
al mak çy bol sa, on da ol ru ha ny nyň ke sen 
ba ha sy nyň üs tü ne bäş den bi ri ni goş sun. 
Şon dan soň ýer öz eýe si ne gaý ta ry lyp 
ber ler. 20 Em ma ýe ri il ki yzy na sa tyn al-
man, ony baş ga bi ri ne sat sa, ýer eýe si niň 
ony yzy na sa tyn al ma ga ha ky ýok dur. 
21 Em ma baý ram ýy ly ge len de, ýer ba gyş 
edi len mülk hök mün de Reb biň ki bo lar. 
Ol ýer ru ha ny nyň eýe çi li gi ne ge çer.

22‑23 Eger bi ri öz mül kün den da şa ry 
sa tyn alan ýe ri ni Reb be ba gyş et se, ru ha-
ny ýe riň ba ha sy ny baý ram ýy ly na çen li 
ga lan wag ta gö rä ha sap lap çy kar syn. 
Reb be mu kad des sa da ka hök mün de 
ýe riň ba ha sy şol gü nüň özün de tö len-
sin. 24  Baý ram ýyl yn da bol sa ýer mülk 
eýe si ne, ýag ny sa tyn al nan ada my na 
ge çer. 25 Äh li ba ha lar, mu kad des öýüň 
res mi öl çe gi ne gö rä ke sil sin, ýag ny iki 
mys gal a bol sun.

26  Mal-ga ra nyň il kin ji dog la ny Reb-
biň ki dir. Ony hiç kim Reb be ba gyş edip 
bil mez. Öküz bol sun, ow lak-gu zy bol-
sun – par hy ýok, olar Reb biň ki dir. 27 Eger 

ol mal ha ram bol sa, on da ma lyň eýe si 
ru ha ny nyň ke sen ba ha sy nyň üs tü ne 
bäş den bi ri ni go şup, ony yzy na sa tyn 
al syn. Eger mal yzy na sa tyn alyn ma sa, 
ke si len ba ha gö rä sa tyl syn.

28  Reb be ba gyş edi len is len dik zat: 
adam bol sun, haý wan bol sun ýa-da mülk 
ber len ýer bol sun – par hy ýok, ol sa ty lyp 
ýa-da yzy na sa tyn al nyp bi lin mez. Ba gyş 
edi len her bir zat ebe di lik Reb be de giş-
li dir. 29 Bü tin leý ýok edil me li yn san lar 
hem yzy na sa tyn al nyp bi lin mez. Olar 
hök man ölü me hö küm edil sin.

30 Ýer den ön ýän önüm le riň on dan bi ri: 
dä ne mi ýa-da mi we – par hy ýok, ola ryň 
ba ry Reb biň ki dir. Olar Reb be ba gyş 
edi len dir. 31 Eger kim dir bi ri öz on dan 
bi ri ni yzy na sa tyn al mak is le se, on dan 
bi ri niň nyr hy nyň üs tü ne bäş den bi ri ni 
goş sun. 32  Iri mal la ryň we do war la ryň 
on dan bi ri ni, ýag ny ço pa nyň sa na ýan her 
onun jy ma ly Reb be ba gyş edil sin. 33 Hiç 
kim şi kes li ma ly sa da ka ber me sin. Şeý le 
hem mal çal şyl ma syn. Eger ol çal şy laý sa, 
ola ryň iki sem Reb be de giş li bo lar. Siz 
ola ry yzy na sa tyn al ma ly däl si ňiz“».

34 Reb biň Si naý da gyn da ys ra ýyl hal ky 
üçin Mu sa be ren buý ruk la ry şu la r dan 
yba rat dyr. 
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Çölde
Giriş

Çöl de ki ta byn da ys ra ýyl hal ky nyň 
mü sür gul çu ly gyn dan soň ky ta ry hy 
be ýan edil ýär. Ys ra ýyl hal ky Si naý 
da gyn dan wa da ber len Ken gan ýur-
du na ýet ýän çä, kyrk ýyl lap çöl de 
gez me li bol ýar. Şo nuň üçin-de, bu 
ki tap Çöl de di ýip at lan dy ry lyp, şol 
kyrk ýy lyň do wa myn da bo lup ge çen 
wa ka la ry be ýan ed ýär.

Ki tap üç bö lüm den yba rat dyr. Bi-
rin ji bö lüm de (1:1–9:23) Hu daý Mu sa 
py gam be re ys ra ýyl hal ky ny sa na ma-
gy bu ýur ýar. Soň ra Ol Mu sa ys ra ýyl 
hal ky na dü şel ge gu rup, le wi le ri 
hyz ma ta bel le mek üçin gör kez me-
ler ber ýär. Bu bö lüm hem me le riň 
Pe sah baý ram çy ly gy ny bel läp, Reb-
be gur ban lyk lar hö dür le me gi bi len 
ta mam lan ýar.

Ikin ji bö lüm de (10:1–21:35) ys-
ra ýyl la ryň Ior dan der ýa sy nyň 
gün do ga ryn da ýa şa ýan mil le te ta rap, 
ýag ny Mo wa ba bar ýar ka lar, ýol da bo-
lup ge çen wa ka lar be ýan edil ýär. Çö lüň 
için den ge çi len bu ýol ga ty agyr dy. 
Halk ýy gy-ýy gy dan arz-şi ka ýat edip, 
Mu sa nyň we Hu da ýyň gar şy sy na 
baş gö ter ýär. Ys ra ýyl lar Ken gan da 
ýa şa ýan mil let ler ba ra da eşi dip, ýur da 
gir mek den bo ýun tow la ýar lar. Şo nuň 
üçin-de, Reb ola ry je za lan dy ryp, kyrk 
ýyl lap çöl de ýa şad ýar. Bu bö lüm 
hal kyň Mo wap da ky Pis ga da gy nyň go-
la ýyn da düş le me gi bi len ta mam lan ýar.

Üçün ji bö lüm (22:1–36:13) ys-
ra ýyl la ryň ýur duň di ňe Ior dan 
der ýa sy nyň gün do gar ta ra py ny – 
gün or ta da Mo wap ara çä gin den 
de mir ga zyk da Je li le kö lü ne çen li 
ara ly gy ba syp al ma gy bi len baş-
lan ýar. Mo wap pa ty şa sy ys ra ýyl 
hal ky na nä let okat mak üçin, ke-
se ki Bil gam py gam be ri ha ky na 
tut ýar. Em ma ol py gam ber hal ka 
nä let oka man, Reb biň buý ru gy na 
gö rä ony ýal ka ýar.

Ys ra ýyl lar Ior dan der ýa syn dan ge-
çip, Ken gan ýur du ny ba syp al ma ga 
taý ýar lyk gör ýär ler. Ýö ne hal kyň 
bir bö le gi Ior dan der ýa sy nyň gün-
do ga ryn da gal ma gy ma kul bil ýär. 
Şeý dip, Ys ra ýyl lar ikin ji ge zek ha sa-
ba alyn ýar. Reb Ýe şu wa ny Ys ra ýy la 
baş tu tan bel le ýär we oňa ti re le riň 
ara syn da ýur dy paý la ma ga kö mek 
eder ýa ly, baş ga baş tu tan la ry-da 
saý la ýar. Ki tap Reb biň ys ra ýyl la ra 
goş ma ça ka nun la ry ber me gi bi len 
ta mam lan ýar.

Çöl de ki ta by goz ga laň çy, ruh dan 
dü şen we Reb biň öz ala da sy ny et-
je gi ne ynan mak dan bo ýun ga çy ran 
halk ha kyn da dyr. Ki tap da Reb biň 
uruş da hal ky go rap, ýo wuz çöl de 
ola ry azyk, suw bi len üp jün edi şi 
gör ke zil ýär. Reb Özü niň ys ra ýyl la ry 
ýok et mek is le me ýän di gi ni en çe me 
ge zek aýd ýar. Reb, edil Ha ru nyň 
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1‑nji bap

Musa ysraýyllary hasaba alýar
1 Reb Si naý çö lün de ys ra ýyl hal ky nyň 

Mü sür den çy ka ny nyň ikin ji ýy ly nyň 
ikin ji aýy nyň bi rin ji gü ni Özü ne ýüz 
tu tu l ýan ça dy ryň için de Mu sa şeý le diý-
di: 2 «Urug la ry na we ko wum la ry na gö rä 
bü tin ys ra ýyl hal ky nyň her bir er ke gi ni 
ýe ke me-ýe ke ha sa ba al. 3 Ýa şy ýig ri mi 
we on dan ýo ka ry bo lan ys ra ýyl go şu nyn-
da sö we şe ukyp ly hem me ada my Ha run 
iki ňiz to par-to par edip, ýa zyp ha sa ba 
al ma ly sy ňyz. 4 Ýa ny ňyz da her ti re den bir 
adam, ýag ny öz uru gy nyň baş tu ta ny bol-
sun. 5 Si ze kö mek et me li adam lar şu lar dyr:

Ruben tiresinden Şedeýuryň ogly 
Elisur;

 6 şimgon tiresinden Suryşadaýyň 
ogly Şelumyýel;

 7 ýahuda tiresinden Eminadabyň 
ogly Nahşon;

 8 ysakar tiresinden Sugaryň ogly 
Netanel;

 9 zebulun tiresinden Helonyň ogly 
Eliýap.

 10 Ýusubyň ogullaryndan:
efraýym tiresinden Emihudyň 

ogly Elişama;
manaşa tiresinden Pedahsuryň 

ogly Gamlyýel.

 11 Benýamin tiresinden Gidgonynyň 
ogly Abydan;

 12 dan tiresinden Emişadaýyň ogly 
Ahygezer;

 13 aşer tiresinden Okranyň ogly 
Pagyýel;

 14 gat tiresinden Deguwalyň ogly 
Elýasap;

 15 naftaly tiresinden Eýnanyň ogly 
Ahura».

16  Bu lar öz ko wum la ry we ti re le ri üçin 
ys ra ýyl hal ky nyň için den bel le nen 
baş tu tan lar dy.

17 Mu sa bi len Ha run bu at la ry bel le nen 
adam la ry ýan la ry na alyp, 18‑19 ikin ji aýyň 
bi rin ji gü ni hal ky ýyg na dy lar. Reb biň 
Mu sa buý ru şy ýa ly edip, ýa şy ýig ri-
mi we on dan ýo ka ry bo lan adam lar 
öz urug la ry na we ko wum la ry na gö rä 
at la ry ny ýe ke me-ýe ke mä lim et di ler. 
Şeý dip, Mu sa Si naý çö lün de ola ryň sa-
ny ny ýa zyp al dy. 20 Ys ra ýy lyň now ba har 
og ly Ru be niň ne sil le rin den sö weş mä ge 
ukyp ly, ýa şy ýig ri mi we on dan ýo ka ry 
bo lan er kek adam lar urug la ry na we 
ko wum la ry na gö rä ýe ke me-ýe ke ha sa ba 
alyn dy. 21 Ru ben ti re sin den ha sa ba al nan-
lar kyrk al ty müň bäş ýüz adam bol dy.

22  Şim go nyň ne sil le rin den sö weş mä ge 
ukyp ly, ýig ri mi we on dan ýo ka ry ýaş ly, 
sa naw da bo lan er kek adam lar urug la ry-
na we ko wum la ry na gö rä ýe ke me-ýe ke 

di leg edi şi ýa ly, ola ry ýal ka mak 
is le ýär:

«Goý, Reb si zi ýal kap, Öz pe na
syn da sak la syn! Reb gü ler ýü zi 

bi len baksyn, si ze mer he met et sin! 
Reb si ze na za ry ny sa lyp, sa la mat
lyk ber sin!»

6:2426.

Mazmuny
Sinaý dagynda: ýola düşmäge taýýarlyk .......................................... 1:1–9:23
Çölde: başbozarlar, ölüm we ýeňiş ................................................10:1–21:35
Mowap düzlüginde: ýurda girmäge taýýarlyk ..............................22:1–36:13
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ha sa ba alyn dy. 23 Şim gon ti re sin den ha-
sa ba al nan lar el li do kuz müň üç ýüz 
adam bol dy.

24  Ga tyň ne sil le rin den sö weş mä ge 
ukyp ly, ýa şy ýig ri mi we on dan ýo ka ry 
bo lan er kek adam lar urug la ry na we 
ko wum la ry na gö rä ýe ke me-ýe ke ha sa ba 
alyn dy. 25 Gat ti re sin den ha sa ba al nan lar 
kyrk bäş müň al ty ýüz el li adam bol dy.

26  Ýa hu da nyň ne sil le rin den sö weş-
mä ge ukyp ly, ýa şy ýig ri mi we on dan 
ýo ka ry bo lan er kek adam lar urug la ry na 
we ko wum la ry na gö rä ýe ke me-ýe ke 
ha sa ba alyn dy. 27 Ýa hu da ti re sin den ha-
sa ba al nan lar ýet miş dört müň al ty ýüz 
adam bol dy.

28  Ysa ka ryň ne sil le rin den sö weş mä ge 
ukyp ly, ýa şy ýig ri mi we on dan ýo ka ry 
bo lan er kek adam lar urug la ry na we 
ko wum la ry na gö rä ýe ke me-ýe ke ha sa ba 
alyn dy. 29 Ysa kar ti re sin den ha sa ba al-
nan lar el li dört müň dört ýüz adam bol dy.

30 Ze bu lu nyň ne sil le rin den sö weş mä ge 
ukyp ly, ýa şy ýig ri mi we on dan ýo ka ry 
bo lan er kek adam lar urug la ry na we 
ko wum la ry na gö rä ýe ke me-ýe ke ha sa ba 
alyn dy. 31 Ze bu lun ti re sin den ha sa ba al-
nan lar el li ýe di müň dört ýüz adam bol dy.

32  Ýu su byň, ýag ny Ef ra ýy myň ne sil le-
rin den sö weş mä ge ukyp ly, ýa şy ýig ri mi 
we on dan ýo ka ry bo lan er kek adam lar 
urug la ry na we ko wum la ry na gö rä ýe-
ke me-ýe ke ha sa ba alyn dy. 33 Ef ra ýym 
ti re sin den ha sa ba al nan lar kyrk müň 
bäş ýüz adam bol dy.

34  Ma na şa nyň ne sil le rin den sö weş-
mä ge ukyp ly, ýa şy ýig ri mi we on dan 
ýo ka ry bo lan er kek adam lar urug la ry na 
we ko wum la ry na gö rä ýe ke me-ýe ke ha-
sa ba alyn dy. 35 Ma na şa ti re sin den ha sa ba 
al nan lar otuz iki müň iki ýüz adam bol dy.

36  Ben ýa mi niň ne sil le rin den sö weş-
mä ge ukyp ly, ýa şy ýig ri mi we on dan 

ýo ka ry bo lan er kek adam lar urug la ry na 
we ko wum la ry na gö rä, ýe ke me-ýe ke 
ha sa ba alyn dy. 37 Ben ýa min ti re sin den 
ha sa ba al nan lar otuz bäş müň dört ýüz 
adam bol dy.

38  Da nyň ne sil le rin den, sö weş mä ge 
ukyp ly, ýa şy ýig ri mi we on dan ýo ka ry 
bo lan er kek adam lar urug la ry na we 
ko wum la ry na gö rä ýe ke me-ýe ke ha sa ba 
alyn dy. 39 Dan ti re sin den ha sa ba al nan lar 
alt myş iki müň ýe di ýüz adam bol dy.

40  Aşe riň ne sil le rin den sö weş mä ge 
ukyp ly, ýa şy ýig ri mi we on dan ýo ka ry 
bo lan er kek adam lar urug la ry na we 
ko wum la ry na gö rä ýe ke me-ýe ke ha sa ba 
alyn dy. 41 Aşer ti re sin den ha sa ba al nan-
lar kyrk bir müň bäş ýüz adam bol dy.

42 Naf ta ly nyň ne sil le rin den sö weş mä ge 
ukyp ly, ýa şy ýig ri mi we on dan ýo ka ry 
bo lan er kek adam lar urug la ry na we 
ko wum la ry na gö rä ýe ke me-ýe ke ha sa ba 
alyn dy. 43 Naf ta ly ti re sin den ha sa ba al-
nan lar el li üç müň dört ýüz adam bol dy. 
44  Her bi ri öz ti re si ne we kil çi lik ed ýän 
Ys ra ýy lyň on iki baş tu ta ny nyň kö me gi 
bi len Mu sa nyň we Ha ru nyň ta ra pyn-
dan ha sa ba al nan lar şu lar dy. 45 Ys ra ýyl 
go şu nyn da sö we şe ukyp ly, ýa şy ýig ri-
mi we on dan ýo ka ry bo lan la ryň äh li si 
öz ko wum la ry na gö rä ha sa ba alyn dy. 
46  Ola ryň je mi al ty ýüz üç müň bäş ýüz 
el li adam bol dy.

47 Em ma le wi ler öz ti re le ri ne gö rä ha-
sa ba alyn ma dy lar. 48  Reb Mu sa şeý le 
di ýip di: 49 «Di ňe le wi ti re si niň adam la-
ry ny ha sa ba al ma, ola ry ys ra ýyl hal ky 
bi len bi le sa na ma. 50  Oňa de rek ola-
ry mu kad des äht ça dy ry na, onuň äh li 
es bap la ry na we oňa de giş li zat la ryň 
hem me si ne jo gap kär edip goý. Mu kad-
des ça dy ry we onuň äh li es bap la ry ny olar 
gö ter sin ler we oňa gö zeg çi lik et sin ler, öz 
ça dyr la ry ny onuň tö we re gin de dik sin ler. 
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51 Mu kad des ça dyr gö çü ril me li bo lan da, 
ony le wi ler ýyg na syn lar. Mu kad des öý 
di kil me li bo lan da, ony le wi ler dik sin ler. 
Le wi ler den baş ga, kim oňa go laý laş sa, 
onuň je za sy ölüm dir. 52  Ys ra ýyl la ryň 
her si bö lü nen ti re to pa ry na gö rä, öz 
dü şel ge sin de öz tu gy as tyn da düş le sin-
ler. 53 Em ma le wi ler ys ra ýyl hal ky nyň 
ba şy na Hu da ýyň ga za by in mez ýa ly, 
ça dyr la ry ny mu kad des äht ça dy ry nyň 
tö we re gin de dik sin ler. Mu kad des äht 
ça dy ry ny go ra mak ke şi gi ni-de le wi ler 
çek sin ler». 54  Ys ra ýyl lar edil Reb biň 
Mu sa tab şy ry şy ýa ly et di ler.

2‑nji bap

Tireleriň ýerleşiş we ýöriş tertibi
1 Reb Mu sa bi len Ha ru na şeý le diý-

di: 2  «Ys ra ýyl ti re le ri düş län de, her si 
öz dü şel ge sin de öz urug la ry nyň tu gy 
as tyn da ça dyr la ry ny dik sin ler. Olar ça-
dyr la ry ny Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr dan 
uzag rak da dik sin ler. 3 Ýa hu da go şun la ry 
mu kad des ça dy ryň gün do ga ryn da öz 
tu gy as tyn da dü şel ge si ni gur sun. Ýa-
hu da la ryň baş tu ta ny Emi na da byň og ly 
Nah şon dyr. 4  Onuň go şu nyn da ha sa ba 
al nan lar ýet miş dört müň al ty ýüz adam-
dyr. 5  Onuň ýa nyn da ysa kar ti re si niň 
dü şel ge si bol sun. Ysa kar la ryň baş tu ta ny 
Su ga ryň og ly Ne ta nel dir. 6  Onuň go şu-
nyn da ha sa ba al nan lar el li dört müň 
dört ýüz adam dyr. 7 Onuň gap da lyn da 
ze bu lun ti re si ça dy ry ny dik sin. Ze bu lun-
la ryň baş tu ta ny He lo nyň og ly Eli ýap dyr. 
8  Onuň go şu nyn da ha sa ba al nan lar el li 
ýe di müň dört ýüz adam dyr. 9 Ýa hu da dü-
şel ge sin dä ki ha sa ba al nan go şu nyň je mi 
bir ýüz seg sen al ty müň dört ýüz adam. 
Ýö ri şe il kin ji bo lup şo lar çyk syn lar.

10 Gün or ta gap da lyn da, öz tu gy as tyn-
da ru ben go şun la ry nyň dü şel ge si bol sun. 

Ru ben le riň baş tu ta ny Şe de ýu ryň og ly 
Eli sur dyr. 11 Onuň go şu nyn da ha sa ba 
al nan lar kyrk al ty müň bäş ýüz adam-
dyr. 12  Onuň ýa nyn da şim gon ti re si niň 
dü şel ge si bol sun. Şim gon la ryň baş tu ta ny 
Su ry şa da ýyň og ly Şe lu my ýel dir. 13 Onuň 
go şu nyn da ha sa ba al nan lar el li do kuz 
müň üç ýüz adam dyr. 14  Onuň gap da lyn-
da gat ti re si ça dy ry ny dik sin. Gat la ryň 
baş tu ta ny Re gu wa lyň og ly El ýa sap dyr. 
15 Onuň go şu nyn da ha sa ba al nan lar kyrk 
bäş müň al ty ýüz el li adam dyr. 16  Ru ben 
dü şel ge sin dä ki ha sa ba al nan go şu nyň 
je mi bir ýüz el li bir müň dört ýüz el li 
adam. Olar ýö ri şe ikin ji bo lup çyk syn lar.

17 Le wi le riň dü şel ge si Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dyr bi len bi le lik de beý le-
ki dü şel ge le riň or ta syn da ýö re me li dir. 
Edil düş le ýiş le ri ýa ly, her bir adam öz 
or nun da, öz tu gy as tyn da ýö ri şe çyk syn.

18  Gün ba tar gap da lyn da öz tu gy as-
tyn da ef ra ýym go şun la ry nyň dü şel ge si 
bol sun. Ef ra ýym la ryň baş tu ta ny Emi hu-
dyň og ly Eli şa ma dyr. 19 Onuň go şu nyn da 
ha sa ba al nan lar kyrk müň bäş ýüz adam-
dyr. 20 Onuň ýa nyn da ma na şa ti re si niň 
dü şel ge si bol sun. Ma na şa la ryň baş tu ta ny 
Pe dah su ryň og ly Gamalyýeldir. 21 Onuň 
go şu nyn da ha sa ba al nan lar otuz iki müň 
iki ýüz adam dyr. 22  Onuň gap da lyn da 
ben ýa min ti re si niň dü şel ge si bol sun. 
Ben ýa min le riň baş tu ta ny Gid go ny nyň 
og ly Aby dan dyr. 23  Onuň go şu nyn da 
ha sa ba al nan lar otuz bäş müň dört ýüz 
adam dyr. 24  Ef ra ýym dü şel ge sin dä ki 
go şu nyň je mi bir ýüz se kiz müň bir ýüz 
adam. Olar ýö ri şe üçün ji bo lup çyk syn lar.

25  De mir ga zyk gap da lyn da, öz tu gy 
as tyn da dan go şun la ry nyň dü şel ge si 
bol sun. Dan la ryň baş tu ta ny Emi şa da ýyň 
og ly Ahy ge zer dir. 26  Onuň go şu nyn da 
ha sa ba al nan lar alt myş iki müň ýe di ýüz 
adam dyr. 27 Onuň ýa nyn da aşer ti re si niň 
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dü şel ge si bol sun. Aşer le riň baş tu ta ny 
Ok ra nyň og ly Pa gy ýel dir. 28  Onuň go şu-
nyn da ha sa ba al nan lar kyrk bir müň bäş 
ýüz adam dyr. 29 Onuň gap da lyn da naf ta ly 
ti re si niň dü şel ge si bol sun. Naf ta ly la-
ryň baş tu ta ny Eý na nyň og ly Ahu ra dyr. 
30 Onuň go şu nyn da ha sa ba al nan lar el li 
üç müň dört ýüz adam dyr. 31 Dan dü şel-
ge sin dä ki go şu nyň je mi bir ýüz el li ýe di 
müň al ty ýüz adam. Olar iň soň ky bo lup, 
her si öz tu gy as tyn da ýö ri şe çyk syn lar».

32 Ys ra ýyl la ryň urug la ry na gö rä ha sa ba 
al nan la ry nyň je mi şeý le di. Dü şel ge ler-
dä ki ha sa ba al nan go şu nyň je mi al ty ýüz 
üç müň bäş ýüz el li adam bol dy. 33 Reb
biň Mu sa buý ru şy ýa ly, le wi ler beý le ki 
ys ra ýyl la ryň ara syn da ha sa ba alyn ma dy.

34 Ys ra ýyl lar edil Reb biň Mu sa buý ru şy 
ýa ly et di ler. Ola ryň her bi ri öz tu gy as-
tyn da ýer le şip, öz uru gy na we ko wu my na 
gö rä, aý dy lan ter tip de ýö ri şe çyk dy lar.

3‑nji bap

Harunyň ogullary
1 Reb biň Si naý da gyn da Mu sa bi len 

gep le şen wag ty Ha ru nyň we Mu sa nyň 
ne sil le ri şu lar dy: 2  Ha ru nyň dört og ly 
bar dy, ola ryň at la ry şu lar dyr: Na dap, 
Aby hu, El ga zar we Yta mar. Na dap onuň 
now ba har og lu dy. 3  Ha ru nyň ogul la-
ryn dan ru ha ny çy ly ga bel le nip, ba gyş 
edi len le ri şu lar dyr. 4  Em ma Na dap bi-
len Aby hu Si naý çö lün de mu kad des 
bol ma dyk ody Reb biň hu zu ryn da hö-
dür eden dik le ri üçin öl dü ler. Olar dan 
zür ýat gal ma dy. El ga zar bi len Yta mar 
bol sa ata la ry Ha ru nyň ýa şan döw rün de 
ru ha ny bo lup hyz mat et di ler.

Lewileriň borçlary
5 On soň Reb Mu sa şeý le diý di: 6  «Le-

wi ti re si ni ge tir-de, ru ha ny Ha ru nyň 

hyz ma tyn da goý, olar oňa kö mek et sin ler. 
7 Olar mu kad des ça dy ryň hyz ma ty ny 
edip, Ha run we tu tuş halk üçin Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dy ryň go ra mak ke şi gi ni 
çek sin ler. 8  Olar ys ra ýyl la ryň ha ty ra sy-
na mu kad des ça dy ryň hyz ma ty ny edip, 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň äh li es bap-
la ry na gö zeg çi lik et sin ler. 9 Le wi le ri 
Ha ru nyň we onuň ne sil le ri niň yg ty ýa-
ry na ber. Olar ys ra ýyl la ryň ara syn dan 
Ha ru nyň yg ty ýa ry na do ly ber len dir. 
10 Ha ru ny we onuň ogul la ry ny ha sa ba 
al. Ru ha ny çy lyk we zi pe si ni di ňe şo lar 
ýe ri ne ýe tir me li dir ler, olar dan baş ga 
kim mu kad des ça dy ra go laý laş sa, onuň 
je za sy ölüm dir». 11 On soň Reb Mu sa şeý-
le diý di: 12  «Men le wi le ri ys ra ýyl la ryň 
now ba har ogul la ry na de rek ka bul edip 
al dym. Le wi ler Me niň ki dir, 13  çün ki 
now ba har ogul la ryň ba ry Ma ňa de giş li-
dir. Mü sür de now ba har ogul la ry öl dü ren 
gü nüm, Ys ra ýyl da haý wa nu-yn sa nyň 
il kin ji dog lan la ry nyň ba ry ny Özü me 
ba gyş et dim. Olar Me niň ki dir. Men 
Reb di rin».

Musa lewileri hasaba alýar
14 Soň ra Si naý çö lün de Reb Mu sa: 15 «Le-

wi le riň bir aý lyk we on dan ýo ka ry ýaş da 
bo lan er kek gö bek li le ri niň hem me si ni 
urug la ry na we ko wum la ry na gö rä ýa zyp 
ha sa ba al» diý di. 16 On soň Mu sa Reb biň 
sö zü ne gö rä ola ry özü ne buý ru ly şy ýa ly 
ha sa ba al dy. 17 Le wi ogul la ry nyň at la ry 
şu lar dyr: Ger şon, Ko hat, Me ra ry. 18  Urug
la ry na gö rä Ger şo nyň ogul la ry nyň at la ry 
şu lar dyr: Lib ni we Şim gi. 19 Urug la ry na 
gö rä Ko ha dyň ogul la ry: Im ran, Ýis har, 
Heb ron we Uzy ýel. 20 Urug la ry na gö rä 
Me ra ry nyň ogul la ry: Mah ly we Mu şy. 
Ko wum la ry na gö rä le wi urug la ry şu lar dyr.

21 Ger şon dan lib ni we şim gi urug la-
ry ge lip çy kan dyr, bu la ryň iki si hem 
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Ger şo nyň urug la ry dyr. 22  Ola ryň bir 
aý lyk we on dan ýo ka ry ýaş da bo lan 
er kek gö bek li le ri niň sa ny ýe di müň 
bäş ýüz adam bol dy. 23 Ger şon urug la ry 
mu kad des ça dy ryň ýeň se sin de, gün ba tar 
gap da lyn da ça dyr dik me li di ler. 24 Ger şon 
urug la ry nyň baş tu ta ny La ýe liň og ly El-
ýa sap dy. 25 Ger şon ogul la ry Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dy ra de giş li go rag hyz mat la-
ryn dan şu la ra: mu kad des ça dy ryň iç ki 
we daş ky ör tük le ri ne, ça dy ryň gi rel ge si 
üçin ýa pyn ja, 26  ha ýa dyň per de le ri ne, 
mu kad des ça dy ryň we gur ban lyk sy pa-
sy nyň da şyn da ky ha ýa dyň der we ze si niň 
ýa pyn ja sy na, onuň zyn jyr la ry na we bu la-
ra de giş li äh li hyz mat la ra jo gap kär dir ler.

27 Ko hat dan im ram, ýis har, heb ron, 
uzy ýel urug la ry ge lip çy kan dyr, bu la ryň 
ba ry Ko ha dyň urug la ry dyr lar. 28  Bu la ryň 
ýa şy bir aý lyk we on dan ýo ka ry bo lan 
er kek gö bek li le ri niň sa ny se kiz müň 
al ty ýüz bol dy. Bu lar mu kad des zat la ry 
go ra mak ly ga jo gap kär dir ler. 29 Ko hat 
urug la ry mu kad des ça dy ryň gün or-
ta gap da lyn da düş le me li di ler. 30 Ko hat 
urug la ry nyň baş tu ta ny Uzy ýe liň og ly 
Eli sa pan dy. 31 Olar go rag hyz mat la ryn-
dan şu la ra: san dy ga, han tag ta, çy ra da na, 
gur ban lyk sy pa sy na, mu kad des öýüň 
en jam la ry na, ýa pyn ja we bu la ra de giş li 
äh li hyz mat la ra jo gap kär dir ler. 32 Ru ha ny 
Ha ru nyň og ly El ga zar le wi baş tu tan la-
ry nyň baş ly gy dy we mu kad des zat la ra 
jo gap kär çi lik çek ýän le wi le riň üs tün den 
ga ra ýar dy.

33 Me ra ry dan mah ly we mu şy urug-
la ry ge lip çy kan dyr. Bu la ryň iki si 
hem Me ra ry nyň uru gy dyr. 34  Ola ryň 
bir aý lyk we on dan ýo ka ry ýaş da bo-
lan er kek gö bek li le ri niň sa ny al ty müň 
iki ýüz bol dy. 35  Me ra ry urug la ry nyň 
baş tu ta ny Aby ha ýyl og ly Su ry ýel di. 
Olar mu kad des ça dy ryň de mir ga zyk 

ta ra pyn da düş le me li di ler. 36  Me ra ry ogul
la ry mu kad des ça dy ra de giş li go rag 
hyz mat la ryn dan şu la ra: onuň çar çu wa la-
ry na, ta ýak la ry na, sü tün le ri ne we ola ry 
sak la ýan da ban la ra, äh li es bap la ry na we 
bu la ra de giş li äh li hyz mat la ra jo gap kär-
dir ler. 37 Şeý le hem ha ýa dyň da şyn da ky 
sü tün le riň da ban la ry, ga zyk la ry we 
zyn jyr la ry bi len bi le ola ra tab şy ryl dy.

38  Mu sa bi len Ha ru nyň we onuň ogul-
la ry nyň dü şel ge si gün do gar ta rap da, 
Reb be ýüz tu tu l ýan öýüň öňün de, ýag ny 
mu kad des ça dy ryň gi rel ge si niň öňün de 
bol sun. Olar ys ra ýyl la ryň ha ty ra sy na 
mu kad des öýi go ra mak ke şi gi ni çe ker-
ler. Olar dan baş ga kim mu ňa go laý laş sa, 
onuň je za sy ölüm dir. 39 Reb biň buý ru gy-
na gö rä, Mu sa bi len Ha ru nyň urug la ry na 
gö rä ha sa ba alan, bir aý lyk we on dan 
ýo ka ry ýaş da bo lan le wi le riň er kek gö-
bek li le ri niň sa ny ýig ri mi iki müň bol dy.

Ysraýylyň nowbahar ogullary 
yzyna satyn alynýar

40 Soň ra Reb Mu sa şeý le diý di: «Ys ra-
ýy lyň bir aý lyk we on dan ýo ka ry ýaş da 
bo lan äh li now ba har ogul la ry ny ýe ke-
me-ýe ke sa na we ýaz ga ge çir. 41 Ola ryň 
de re gi ne le wi le ri Men–Reb üçin ka bul 
et, ola ryň mal la ry ny bol sa ys ra ýyl la ryň 
il kin ji dog lan mal la ry nyň öwe zi ne ka-
bul et». 42  Şeý dip, Mu sa Reb biň özü ne 
buý ru şy ýa ly, ys ra ýyl la ryň now ba har 
ogul la ry nyň äh li si ni ha sa ba al dy. 43 At la
ry bi len ha sa ba al nan bir aý lyk we on dan 
ýo ka ry ýaş da bo lan er kek gö bek li le riň 
je mi sa ny ýig ri mi iki müň iki ýüz ýet-
miş üç bol dy.

44 On soň Reb Mu sa şeý le diý di: 45 «Ys ra-
ýyl la ryň now ba har ogul la ry nyň de re gi ne 
le wi le ri, mal la ry nyň de re gi ne bol sa 
le wi le riň mal la ry ny ka bul et. Le wi ler 
Me niň ki dir, Men Reb di rin. 46  Ys ra ýy lyň 
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a 3:47 Iki mys gal – ýew reý çe ýig ri mi ge ra. Bu takm. 10 gr deň dir.
b 3:50 Bir put – ýew reý çe bir müň üç ýüz alt myş bäş şe kel. Bu takm. 15,5 kg deň dir.

now ba har ogul la ry le wi le re ga ran da 
iki ýüz ýet miş üç adam ar tyk maç bol-
dy. Ola ry sa tyn al mak üçin, 47 adam 
ba şy na mu kad des öýüň res mi öl çe gi 
bo ýun ça bäş şe kel kü müş al. Bir şe kel 
iki mys ga la a deň dir. 48  Le wi le riň sa nyn-
dan ar tyk maç la ry sa tyn al ma ga tö le nen 
pu ly Ha ru na we onuň ogul la ry na ber». 
49 Şeý dip, Mu sa le wi le riň sa nyn dan ar tyk 
bo lan la ryň öwe zi ne tö leg pul la ry ny al dy. 
50  Ys ra ýy lyň now ba har ogul la ryn dan 
mu kad des öýüň res mi öl çe gi bi len ol 
bir put b kü müş al dy. 51 On soň Reb biň 
buý rup aý dy şy ýa ly, Mu sa tö leg pul la-
ry ny Ha ru na we onuň ogul la ry na ber di.

4‑nji bap

Lewi uruglarynyň borçlary
1 Reb Mu sa bi len Ha ru na şeý le diý-

di: 2  «Beý le ki le wi ler den aý ra tyn lyk da, 
urug la ry na we ko wum la ry na gö rä ko-
hat la ryň 3 Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr da 
iş le mä ge ýa raw ly, otuz ýaş dan el li ýa şa 
çen li bo lan la ry nyň hem me si ni ha sa ba al.

4 Ko hat la ryň Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr-
da ýe ri ne ýe tir me li hyz ma ty iň mu kad des 
zat lar bi len bag la ny şyk ly dyr. 5 Dü şel ge 
göç me li bo lan da, Ha run we onuň ogul la-
ry ça dy ra gi rip, iň mu kad des ota gy bö lüp 
du ran tu ty ny aýyr syn lar we onuň bi len 
Äht san dy gy ny ba syr syn lar. 6  Onuň üs tü-
ni saý la ma de ri den edi len ýa pyn ja bi len 
ýa pyp, üs tü ne gök ke te ni çek sin ler we 
san dy gyň sy ryk la ry ny ýe ri ne goý sun lar. 
7 Hö dür çö rek le ri go ýul ýan han tag ta nyň 
üs tü ne gök ke te ni ýa zyp, onuň üs tün de 
ta bak la ry we jam la ry, iç gi sa da ka sy üçin 
küý ze le ri we şa kä se le ri goý sun lar. He-
mi şe lik çö rek hem onuň üs tün de bol sun. 

8  Soň ra ola ryň üs tün den gyr my zy ma ta 
ýa pyp, ony hem saý la ma de ri den edi-
len ýa pyn ja bi len ba syr syn lar we onuň 
sy ryk la ry ny ýe ri ne oturt sy n lar. 9 Çy ra
da ny, onuň çy ra la ry ny, mü çe nek le ri ni, 
no wa la ry ny we zeý tun ýa gy sa lyn ýan 
äh li gap la ry ny gök ke te ni bi len ba syr-
syn lar. 10  On soň äh li en jam la ry bi len 
bi le lik de ony saý la ma de ri den edi len ýa-
pyn ja bi len ba sy ryp, zem me riň üs tün de 
goý sun lar. 11 Al tyn dan edi len sy pa nyň 
üs tü ne gök ke te ni ýa pyp, ony saý la ma 
de ri den edi len ýa pyn ja bi len ba syr syn lar 
we onuň sy ryk la ry ny ýe ri ne oturt sy n lar. 
12  Mu kad des öý de yba dat edi len de ula-
nyl ýan äh li en jam la ry alyp, ola ry gök 
ke te nä do la syn lar we saý la ma de ri den 
edi len ýa pyn ja bi len ba syr syn lar. On-
soň ola ry zem me riň üs tün de goý sun lar. 
13 Gur ban lyk sy pa sy nyň üs tün den kü li 
aý ryp, üs tü ne gyr my zy ma ta ny ýap syn-
lar. 14 Onuň üs tü ne gur ban lyk sy pa sy nyň 
äh li en jam la ry ny, ýag ny yba dat edi len de 
ula nyl ýan maň ňal la ry, çar şak la ry, kül 
atar la ry, le gen le ri go ýup, üs tü ne saý la ma 
de ri den edi len ýa pyn ja ny ýap syn lar we 
sy ryk la ry ny ýe ri ne oturt sy n lar. 15 Dü-
şel ge göç me li bo lan da, Ha run we onuň 
ogul la ry mu kad des öýi we onuň äh li es-
bap la ry ny ba sy ryp bo lan soň lar, ko hat lar 
bu la ry gö ter mä ge ge ler ler. Ýö ne olar mu-
kad des zat la ra gal taş ma syn lar, ýog sam 
öler ler. Ine, ko hat la ryň ça dyr da ky gö ter-
jek zat la ry şu lar dyr. 16  Ru ha ny Ha ru nyň 
og ly El ga za ra çy ra ýa gy na, ýa kym ly ys ly 
tü tet gä, ada ty gal la sa da ka sy na we mesh 
ýa gy na gö zeg çi lik et mek tab şy ryl syn. 
Şeý le hem oňa tu tuş mu kad des ça dyr we 
onuň için dä ki äh li en jam la ry, mu kad des 
otag we onuň en jam la ry tab şy ryl syn».

 Çölde 3 ,  4  



 181  

17 On soň Reb Mu sa bi len Ha ru na şeý le 
diý di: 18  «Le wi le riň ara syn da ko hat uru-
gy nyň ýok bo lup git me gi ne ýol ber mäň. 
19 Olar iň mu kad des zat la ra gal ta şan la-
ryn da öl män aman ga lar la ry ýa ly, siz 
şeý le ediň: Ha run we onuň ogul la ry 
içe ri gi rip, ko hat la ryň her si niň ýe ri ne 
ýe tir me li hyz ma ty ny ýa-da gö ter me-
li ýü kü ni gör kez sin. 20 Em ma ko hat lar 
mu kad des zat la ra sä hel sa lym lyk hem 
se ret me li däl dir ler, ýog sam olar öler ler».

21  Soň ra Reb Mu sa şeý le diý di: 
22‑23  «Urug la ry na we ko wum la ry na 
gö rä ger şon la ryň Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dyr da iş le mä ge ýa raw ly, otuz ýaş dan 
el li ýa şa çen li bo lan la ry nyň hem me si ni 
ýa zyp ha sa ba al. 24  Ger şon urug la ry nyň 
et me li iş le ri we da şa ma ly ýük le ri şu la-
r dan yba rat: 25 olar mu kad des ça dy ryň 
tu tu la ry ny, Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ry 
we onuň ýa pyn ja sy ny, onuň saý la ma 
de ri den edi len daş ky ýa pyn ja sy ny we 
gi rel ge sin dä ki per dä ni, 26 ha ýa dyň per de-
le ri ni, mu kad des ça dy ryň we gur ban lyk 
sy pa sy nyň da şyn da ky ha ýa dyň der we ze-
si niň ýa pyn ja sy ny we onuň zyn jyr la ry ny, 
ola ra de giş li äh li es bap la ry gö ter sin ler. 
Bu zat lar bi len bag la ny şyk ly iş le riň 
hem me si ni et sin ler. 27 Ýük da şa ma gy we 
baş ga iş le ri – äh li hyz mat la ry ger şon lar 
Ha ru nyň we onuň ogul la ry nyň buý ru gy 
esa syn da bi tir sin ler. Gö ter ýän zat la ry ny 
go ra mak ly ga ola ry borç ly ediň. 28  Ru ha
ny Ha ru nyň og ly Yta ma ryň gö zeg çi li gi 
as tyn da ger şon la ryň Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dyr bi len bag la ny şyk ly et me li iş le ri 
we go rag we zi pe le ri, ine, şu lar dyr.

29‑30  In di bol sa urug la ry na we ko-
wum la ry na gö rä me ra ry la ry Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dyr da iş le mä ge ýa raw ly otuz 
ýaş dan el li ýa şa çen li bo lan la ry nyň hem-
me si ni ýaz ga ge çir. 31 Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dyr da hyz mat et mek bi len ola ryň 

gö ter me li we go ra ma ly zat la ry şu lar-
dyr: mu kad des ça dy ryň çar çu wa la ry, 
ta ýak la ry, sü tün le ri we ola ry sak la ýan 
da ban la ry, 32  ha ýa dyň sü tün le ri we da-
ban la ry, ga zyk la ry, zyn jyr la ry, ola ra 
de giş li äh li en jam lar. Ola ryň gö ter me-
li zat la ry ny at ma-at sa nap tab şy ryň. 
33 Ru ha ny Ha ru nyň og ly Yta ma ryň gö-
zeg çi li gi as tyn da me ra ry la ryň Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dyr bi len bag la ny şyk ly et me li 
iş le ri, ine, şu lar dyr». 34 On soň Mu sa bi len 
Ha run we hal kyň ýol baş çy la ry urug la-
ry na we ko wum la ry na gö rä ko hat la ry 
ýaz ga ge çir di ler. 35 Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dyr da iş le mä ge ýa raw ly otuz ýaş dan 
el li ýa şa çen li bo lan la ry nyň 36 urug la ry na 
gö rä ha sa ba al na ny iki müň ýe di ýüz el li 
adam bol dy. 37 Bu Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dyr da hyz mat eden äh li ko hat la ryň 
urug la ry nyň baş sa ny dyr. Reb biň Mu sa-
nyň üs ti bi len buý ru şy ýa ly, ola ry Mu sa 
bi len Ha run ha sa ba al dy. 38  Urug la ry na 
we ko wum la ry na gö rä ha sa ba al nan 
ger şon la ryň sa ny şu dur: 39 Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dyr da iş le mä ge ýa raw ly otuz 
ýaş dan el li ýa şa çen li bo lan la ry 40 urug
la ry na we ko wum la ry na gö rä iki müň 
al ty ýüz otuz adam bol dy. 41 Bu Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dyr da hyz mat eden äh li 
ger şon la ryň urug la ry nyň baş sa ny dyr. 
Reb biň buý ru şy ýa ly, ola ry Mu sa bi len 
Ha run ha sa ba al dy. 42  Urug la ry na we 
ko wum la ry na gö rä, me ra ry la ryň sa ny 
şu dur: 43 Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr da 
iş le mä ge ýa raw ly otuz ýaş dan el li ýa-
şa çen li bo lan la ry 44  urug la ry na gö rä 
je mi üç müň iki ýüz adam bol dy. 45 Bu 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr da hyz mat 
eden äh li me ra ry la ryň urug la ry nyň baş 
sa ny dyr. Reb biň Mu sa nyň üs ti bi len 
buý ru şy ýa ly, ola ry Mu sa bi len Ha run 
ha sa ba al dy. 46  Mu sa bi len Ha ru nyň we 
ys ra ýyl ýol baş çy la ry nyň urug la ry na we 
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ko wum la ry na gö rä ha sa ba alan, 47 Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dyr da iş le mä ge we ýük 
gö ter mä ge ýa raw ly, otuz ýaş dan el li ýa şa 
çen li bo lan 48  le wi le ri se kiz müň bäş ýüz 
seg sen adam bol dy. 49 Reb biň Mu sa nyň 
üs ti bi len be ren buý ru gy na gö rä, her bir 
ada myň ýe ri ne ýe tir me li işi we gö ter me li 
ýü ki bel li edil di. Reb biň buý ru şy ýa ly, 
olar Mu sa ta ra pyn dan ha sa ba alyn dy lar.

5‑nji bap

Düşelgäni tämiz saklamak
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl la ra 

buý ruk ber: ýo kanç ly de ri we ak ma ke-
sel li ni ýa-da ölä gal ta şyp ha ram bo la ny, 
3 er kek ki şi mi ýa aýal par hy ýok, Ys ra ýyl 
dü şel ge si ni ha ra ma çy kar maz ýa ly, dü-
şel ge den hök man çy ka ryň, çün ki ola ryň 
ara syn da Men ýa şa ýa ryn». 4  Ys ra ýyl
lar şeý le hem et di ler, ola ry dü şel ge den 
çy kar dy lar. Reb biň Mu sa di ýen le ri niň 
äh li si ni ys ra ýyl lar ber jaý et di ler.

Günäniň öwezini dolmak
5 Reb Mu sa şeý le diý di: 6  «Ys ra ýyl la ra 

aýt: eger er kek ýa-da aýal bir ada myň 
gar şy sy na gü nä et se we Reb be dö nük lik 
edip, gü nä ga zan sa, 7 ol eden gü nä si ni 
bo ýun al syn we gü nä si üçin öwez lik tö-
le gi ni tö le sin. Ýe ne onuň üs tü ne öwez lik 
tö le giň bäş den bir bö le gi ni go şup, je bir 
çe ken ki şä ber sin. 8  Eger je bir çe ken öl se 
we hun al ma ga hos sa ry bol ma sa, on da 
edi len gü nä üçin tö le nen hun Reb be 
ba gyş edi lip, ru ha na be ril sin. Bu gü nä-
kä riň gü nä si ni sap la mak üçin üs te si ne 
goç hem be ril sin. 9 Ys ra ýyl la ryň äh li 
mu kad des sa da ka la ry nyň ara syn dan 
ge ti ri len her bir sa da ka ru ha nyň ky dyr. 
10  Hem mä niň ber ýän mu kad des sa da-
ka la ry ru ha nyň ky dyr, kim nä me ber se 
ru ha nyň ky dyr».

Biwepa aýal hakynda
11 Reb Mu sa şeý le diý di: 12  «Ys ra ýyl la-

ra aýt: eger bi ri niň aýa ly ters ýo la dü şüp, 
bi we pa lyk et se, 13 baş ga bir adam bi len 
ýa typ, mu ny äri bil me se, şeý di bem, aýal 
gü nä li bol sa-da, aýy by äş gär bol ma sa, 
gar şy sy na şa ýat ta pyl ma sa we ol bu iş 
üs tün de tu tul ma sa, 14  äri bol sa was-was 
ke se li ne uç rap, gü nä li aýa ly na müň kür 
bol sa ýa-da aýa ly gü nä li bol ma sa-da oňa 
müň kür lik et se, 15 on da äri aýa ly ny ru-
ha ny nyň ýa ny na alyp gel sin. Aýa ly üçin 
be ril me li sa da ka ny, ýag ny bir bat ma nyň 
on dan bi ri ar pa unu ny ge tir sin. Mu nuň 
müň kür lik gal la sa da ka sy dy gy, ýag ny 
et mi şi äş gär ed ýän sa da ka dy gy üçin, unuň 
üs tü ne zeý tun ýa gy gu ýul ma syn, onuň üs-
tü ne ýa kym ly ys ly tü tet gi-de go ýul ma syn. 
16  On soň ru ha ny ol aýa ly ge ti rip, Reb biň 
hu zu ryn da du ruz syn. 17 Ru ha ny mu kad-
des suw dan to ýun ga ba gu ýup al syn we 
mu kad des ça dy ryň için den top rak alyp, 
su wa guý sun. 18  Ru ha ny ol aýa ly Reb biň 
hu zu ryn da dur zup, onuň sa çy ny ýaý syn 
we onuň go şa wu jy na müň kür lik sa da-
ka sy ny, ýag ny et mi şi ýat la dyp dur ýan 
aýyp la ma sa da ka sy ny guý sun. Ru ha ny 
öz elin de nä let ge tir jek ajy lyk su wu ny 
sak la syn. 19 Ru ha ny aýa la ka sam içi rip 
şeý le diý sin: „Eger sen baş ga bir adam 
bi len ýat ma dyk bol saň, öz äri ňiň yg ty-
ýa ryn da kaň gü nä et me dik bol saň, on da 
nä let ge tir ýän bu ajy lyk su wy sa ňa ze per 
ýe tir me sin“. 20‑21 Ru ha ny aýa la nä let an ty-
ny içi rip şeý le diý sin: „Em ma sen öz äri ňiň 
yg ty ýa ryn da kaň ters ýo la dü şüp, gü nä li 
bol saň we baş ga adam bi len ýa tan bol saň, 
Reb se ni Öz hal ky ňyň ara syn da ýig ren je 
we gar gy şa se ze war et sin. Goý, Reb se niň 
uýat ýe ri ňi gu rat syn, gar nyň çi şip git sin. 
22 Bu nä let ge tir ýän suw se niň içi ňe or nap, 
gar ny ňy çi şir sin, uýat ýe ri ňi gu rat syn!“
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Aýal hem „Omyn. Omyn“ diý sin. 23 On-
soň ru ha ny bu nä let söz le ri ni ýa zyp, 
ony ajy lyk su wun da ýuw sun. 24  Nä let 
ge tir ýän ajy lyk su wu ny aýa la içir me li. 
Nä let ge tir ýän ajy lyk su wy aýa lyň içi ne 
or nap, güýç li agy ry dö re der. 25 Ru ha ny 
müň kür lik sa da ka sy ny aýa lyň elin den 
alyp, ony Reb biň hu zu ryn da ýo ka ry 
gal dyr syn we gur ban lyk sy pa sy na alyp 
gel sin. 26  On soň ru ha ny Reb biň ýo lu na 
be ril ýän paý hök mün de gal la sa da ka syn-
dan bir go şa wu jy ny alyp, ony gur ban lyk 
sy pa syn da ýak syn. Soň ra aýa la su wy 
içir sin. 27 Aýa la su wy içi ren den soň, eger 
aýal gü nä li bo lup, äri ne bi we pa lyk eden 
bol sa, nä let ge tir ýän suw onuň içi ne 
or nap, güýç li agy ry dö re der. Ol aýa lyň 
uýat ýe ri gu rar, gar ny çi şer. 28  Em ma aýal 
gü nä li bol man tä miz bol sa, oňa hiç hi li 
ze per et mez we ýe ne-de ça ga dog rup 
bi ler. 29 Aýal öz äri niň yg ty ýa ryn da ka 
ters ýo la dü şüp, özü niň gü nä li di gi ne 
müň kür bo lan ýag da ýyn da ka nun şu-
dur. 30 Ýa-da äri was-was ke se li ne uç rap, 
aýa ly na müň kür lik edip baş la sa, on da 
ol aýa ly ny Reb biň hu zu ry na ge tir sin we 
ru ha ny ol aýal ba bat da bu ka nu ny ulan-
syn. 31 Äri ýa zyk ly bol maz, em ma aýa ly 
we lin eden gü nä si üçin je za sy ny çek sin».

6‑njy bap

Nazyrlyk düzgüni
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl la ra 

aýt: eger er kek ýa aýal na zyr bol ma ga 
ka sam içip, özü ni Reb be ba gyş et se, 3 on
da ol şe rap dan we ça kyr dan dat ma syn. 
Şe rap sir ke si ni-de, baş ga sir ke-de ulan-
ma syn, üzüm şer be di ni-de iç me sin, ter 
üzüm-de, kiş miş-de iý me sin. 4 Na zyr lyk 
döw rü niň bü tin do wa myn da üzüm den 
ön dü ril en hiç bir za dy, hat da üzü miň ga-
by gy ny ýa dä ne si ni-de ag zy na al ma syn. 

5 Na zyr bol ma ga ka sam içen döw rü niň 
bü tin do wa myn da onuň kel le si ne hiç 
bir pä ki deg me sin, özü ni Reb be ba gyş 
eden gün le ri gu tar ýan ça, na zyr bo lan 
adam mu kad des dir, ol sa çy ny ös dür sin. 
6‑7 Onuň sa çy Reb be ba gyş edi len di gi niň 
ny şa ny dyr. Özü ni Reb be ba gyş eden 
gün le rin de ol je se de go laý laş ma syn. Hat-
da onuň ata sy ýa ene si, do ga ny ýa uýa sy 
ölä ýen de-de, ol özü ni ha ram et me sin. 
8  Na zyr lyk döw rü niň bü tin do wa myn da 
bu adam Reb be ba gyş edi len adam dyr.

9 Eger gap da lyn da ky la ryň bi ri duý-
dan syz lyk da ölüp, na zy ryň mu kad des 
sa çy ny ha ram et se, on da ol tä miz le nil ýän 
gün bo lan ýe din ji gü ni sa çy ny syr syn. 
10 Se ki zin ji gün ol iki gum ry ny ýa-da 
iki kep de ri ça ga sy ny ge ti rip, Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dy ryň gi rel ge sin de ru ha na 
ber sin. 11 Ru ha ny ola ryň bi ri ni gü nä 
gur ban ly gy, beý le ki si ni bol sa ýak ma 
gur ban ly gy hök mün de hö dür edip, na zy-
ry gü nä sin den sap la syn, çün ki ol je se de 
go laý la şan dy gy ze rar ly ýa zyk ly bo lup dy. 
Na zyr şol gü nüň özün de sa çy ny tä ze den 
ba gyş et sin. 12  Ol na zyr ly ga tä ze den baş-
la mak üçin, özü ni Reb be ba gyş et sin we 
ýa zyk gur ban ly gy hök mün de bir ýa şar 
er kek tok ly ge tir sin. Çün ki mu kad des 
edi len sa çyň ha ram bo lan dy gy üçin, 
öň ki gün ler ha sap edil me ýär.

13 Na zyr lyk möh le ti gu ta ran da, na zyr-
lar üçin şu düz gü ni ber jaý et sin ler: ony 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň gi rel ge si ne 
ge tir sin ler. 14 Ol Reb be öz peş ge şi ni hö-
dür et sin, bir ýa şar şi kes siz er kek tok ly ny 
ýak ma gur ban ly gy hök mün de, bir ýa şar 
şi kes siz ur ka çy tok ly ny gü nä gur ban ly gy 
hök mün de, şi kes siz bir go çy bol sa sa la-
mat lyk gur ban ly gy hök mün de hö dür et sin. 
15 Bir se bet pe ti ri, saý la ma bug daý unun-
dan zeý tun ýa gy na ýug ru lan kül çe le ri, 
ýü zü ne zeý tun ýa gy çal nan çel pek le ri, 
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olar bi len bi le gal la we iç gi sa da ka sy ny 
ber sin. 16  Ru ha ny bu la ry Reb biň hu zu-
ryn da hö dür et sin, ola ryň gü nä hem-de 
ýak ma gur ban ly gy ny-da hö dür et sin. 17 Bir 
se bet pe tir bi len go çy sa la mat lyk gur ban-
ly gy hök mün de hö dür et sin. Şeý le hem 
ru ha ny gal la hem iç gi sa da ka sy ny-da 
hö dür et sin. 18  Soň ra na zyr Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dy ryň gi rel ge sin de, Reb be 
ba gyş edi len sa çy ny sy ryp, sa la mat lyk 
gur ban ly gy nyň aşa gyn da ýa nyp du ran 
oda taş la syn. 19 Na zyr Reb be ba gyş edi-
len sa çy ny sy ryp bo lan soň, ru ha ny go çuň 
gaý nan bir bu du ny, se bet den bir pe ti ri we 
ýü zü ne zeý tun ýa gy çal nan bir çel pe gi 
alyp, ola ry na zy ryň eli ne ber sin. 20 On soň 
ru ha ny gö ter me sa da ka sy hök mün de ola-
ry Reb biň hu zu ryn da ýo ka ry gal dyr syn. 
Gö ter me sa da ka hök mün de döş hem, 
üw re me sa da ka hök mün de but hem ru ha-
ny üçin mu kad des paý dyr. Şon dan soň ra 
na zyr bo lan adam şe rap içip bi ler. 21 Ine, 
ka sam içip, na zyr bo lan dy gy we onuň 
Reb be ba gyş edi len di gi üçin be ril ýän na-
zyr lyk gur ban lyk la ry ha kyn da ky düz gün 
şu la r dan yba rat dyr. Eger ol na zyr lyk ka sa-
my nyň ta lap ed ýän zat la ryn dan baş ga-da 
sa da ka ber me gi wa da be ren bol sa, on da 
be ren wa da sy ny do ly ber jaý et sin».

Ruhany patasy
22  Reb Mu sa şeý le diý di: 23 «Ha ru na we 

onuň ogul la ry na aýt, ys ra ýyl la ra pa ta 
ber sin ler. Siz ola ra şeý le di ýiň:
 24 „Goý, Reb sizi ýalkap, Öz 

penasynda saklasyn!
 25 Reb güler ýüzi bilen baksyn, size 

merhemet etsin!
 26 Reb size nazaryny salyp, 

salamatlyk bersin!
27 Şeý dip, Ha run we onuň ogul la ry 

ys ra ýyl la ra Me niň adym bi len pa ta ber-
sin ler, Men hem ola ry ýal ka ryn“».

7‑nji bap

Baştutanlar sadakalaryny getirýärler
1 Mu sa mu kad des ça dy ry di kip bo-

lup, içi niň äh li es bap la ry bi len bir lik de 
onuň üs tü ne ýag se pe läp mu kad des et di. 
Gur ban lyk sy pa sy ny-da onuň äh li en-
jam la ry bi len bir lik de onuň üs tü ne ýag 
se pe läp mu kad des et di. 2‑3 Şon dan soň 
ilat sa na wy na ýol baş çy lyk eden ys ra ýyl 
baş tu tan la ry, ýag ny urug ba şy la ry we 
ti re ba şy la ry öz sa da ka la ry ny Reb biň 
hu zu ry na ge tir di ler. Olar al ty sa ny üs ti 
ör tül gi ara ba bi len on iki ökü zi – her iki 
baş tu tan üçin bir ara ba we her baş tu tan 
üçin bir ökü zi mu kad des ça dy ryň öňü ne 
ge tir di ler. 4  On soň Reb Mu sa şeý le diý-
di: 5 «Ola ryň sa da ka la ry ny ka bul edip 
al, Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr da edil ýän 
iş ler üçin ge rek bo lar. Ola ry le wi le re her 
bi ri niň bi tir ýän iş le ri ne gö rä ber». 6  Mu sa 
ara ba la ry we öküz le ri ge ti rip, le wi le re 
ber di. 7 Ol ed ýän iş le ri ne gö rä iki ara ba 
bi len dört ökü zi ger şon la ra ber di. 8  Dört 
ara ba bi len se kiz ökü zi bol sa ed ýän iş le-
ri ne gö rä me ra ry la ra ber di. Olar ru ha ny 
Ha ru nyň og ly Yta ma ryň ýol baş çy ly gy 
as tyn da iş le ýär di ler. 9 Em ma ol ko hat la ra 
hiç zat ber me di, çün ki ola ryň we zi pe si 
mu kad des zat la ry egin le rin de da şa mak dy.

10  Gur ban lyk sy pa sy nyň üs tü ne ýag 
se pe läp, mu kad des edi len den soň, 
baş tu tan lar hem onuň ba gyş edi liş da-
ba ra sy na sa da ka lar hö dür le di ler. Olar 
öz sa da ka la ry ny gur ban lyk sy pa sy nyň 
öňü ne ge tir di ler. 11 Reb Mu sa: «Gur-
ban lyk sy pa sy nyň ba gyş edi li şi ne her 
gün bir baş tu tan öz sa da ka la ry ny hö dür 
et sin» diý di.

12  Bi rin ji gün ýa hu da ti re sin den Emi-
na da byň og ly Nah şon sa da ka la ry ny 
hö dür et di. 13 Onuň sa da ka la ry şu la r dan 
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a 7:13 Üç ýüz el li mys gal – ýew reý çe ýüz otuz şe kel. Bu takm. 1,5 kg deň dir.
b 7:13 Ýüz el li mys gal – ýew reý çe ýet miş şe kel. Bu takm. 800 gr deň dir.
ç 7:14 Ýig ri mi mys gal – ýew reý çe on şe kel. Bu takm. 110 gr deň dir.

yba rat dy: Mu kad des öýüň res mi öl çe gi 
bi len ag ra my üç ýüz el li mys gal a bo lan 
kü müş ta bak, ag ra my ýüz el li mys gal b 
bo lan kü müş le gen. Ola ryň iki sem gal la 
sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy bi len ga ry lan 
saý la ma bug daý unun dan do lu dy. 14  Içi 
tü tet gi den do ly, ag ra my ýig ri mi mys gal ç 
bo lan al tyn jam. 15 Ýak ma gur ban ly gy 
üçin bir öküz çe, bir goç, bir ýa şar er kek 
tok ly. 16  Gü nä gur ban ly gy üçin bir te ke. 
17 Sa la mat lyk gur ban ly gy üçin hem iki 
öküz, bäş goç, bäş te ke we bäş sa ny bir-
ýa şar er kek tok ly. Ine, şu lar Emi na da byň 
og ly Nah şo nyň sa da ka la ry dy.

18  Ikin ji gün ysa kar la ryň baş tu ta ny 
Su ga ryň og ly Ne ta nel sa da ka la ry ny 
hö dür et di. 19 Onuň sa da ka la ry şu la r dan 
yba rat dy: mu kad des öýüň res mi öl çe gi 
bi len ag ra my üç ýüz el li mys gal bo lan 
kü müş ta bak, ag ra my ýüz el li mys gal 
bo lan kü müş le gen. Ola ryň iki sem gal la 
sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy bi len ga ry lan 
saý la ma bug daý unun dan do lu dy. 20 Içi 
tü tet gi den do ly, ag ra my ýig ri mi mys gal 
bo lan al tyn jam. 21 Ýak ma gur ban ly gy 
üçin bir öküz çe, bir goç, bir ýa şar er kek 
tok ly. 22  Gü nä gur ban ly gy üçin bir te ke. 
23 Sa la mat lyk gur ban ly gy üçin hem iki 
öküz, bäş goç, bäş te ke we bäş sa ny 
bir ýa şar er kek tok ly. Ine, şu lar Su ga ryň 
og ly Ne ta ne liň sa da ka la ry dy.

24  Üçün ji gün ze bu lun la ryň baş tu ta ny 
He lo nyň og ly Eli ýap sa da ka la ry ny hö-
dür et di. 25  Onuň sa da ka la ry şu la r dan 
yba rat dy: mu kad des öýüň res mi öl çe gi 
bi len ag ra my üç ýüz el li mys gal bo lan 
kü müş ta bak, ag ra my ýüz el li mys gal 
bo lan kü müş le gen. Ola ryň iki sem gal la 
sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy bi len ga ry-

lan saý la ma bug daý un dan do lu dy. 26  Içi 
tü tet gi den do ly, ag ra my ýig ri mi mys gal 
bo lan al tyn jam. 27 Ýak ma gur ban ly gy 
üçin bir öküz çe, bir goç, bir ýa şar er kek 
tok ly. 28  Gü nä gur ban ly gy üçin bir te ke. 
29 Sa la mat lyk gur ban ly gy üçin hem iki 
öküz, bäş goç, bäş te ke we bäş sa ny 
bir ýa şar er kek tok ly. Ine, şu lar He lo nyň 
og ly Eli ýa byň sa da ka la ry dy.

30 Dör dün ji gün ru ben le riň baş tu ta ny 
Şe de ýu ryň og ly Eli sur sa da ka la ry ny 
hö dür et di. 31 Onuň sa da ka la ry şu la r dan 
yba rat dy: mu kad des öýüň res mi öl çe gi 
bi len ag ra my üç ýüz el li mys gal bo lan 
kü müş ta bak, ag ra my ýüz el li mys gal 
bo lan kü müş le gen. Ola ryň iki sem gal la 
sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy bi len ga ry lan 
saý la ma bug daý unun dan do lu dy. 32  Içi 
tü tet gi den do ly, ag ra my ýig ri mi mys gal 
bo lan al tyn jam. 33 Ýak ma gur ban ly gy 
üçin bir öküz çe, bir goç, bir ýa şar er kek 
tok ly. 34  Gü nä gur ban ly gy üçin bir te ke. 
35 Sa la mat lyk gur ban ly gy üçin hem iki 
öküz, bäş goç, bäş te ke we bäş sa ny bir-
ýa şar er kek tok ly. Ine, şu lar Şe de ýu ryň 
og ly Eli su ryň sa da ka la ry dy.

36  Bä şin ji gün şim gon la ryň baş tu ta ny 
Su ry şa da ýyň og ly Şe lu my ýel sa da ka-
la ry ny hö dür et di. 37 Onuň sa da ka la ry 
şu la r dan yba rat dy: mu kad des öýüň res mi 
öl çe gi bi len ag ra my üç ýüz el li mys gal 
bo lan kü müş ta bak, ag ra my ýüz el li 
mys gal bo lan kü müş le gen. Ola ryň iki-
sem gal la sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy 
bi len ga ry lan saý la ma bug daý unun dan 
do lu dy. 38  Içi tü tet gi den do ly, ag ra my 
ýig ri mi mys gal bo lan al tyn jam. 39 Ýak
ma gur ban ly gy üçin bir öküz çe, bir goç, 
bir ýa şar er kek tok ly. 40 Gü nä gur ban ly gy 
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üçin bir te ke. 41 Sa la mat lyk gur ban ly gy 
üçin hem iki öküz, bäş goç, bäş te ke we 
bäş bir ýa şar er kek tok ly. Ine, şu lar Su ry-
şa da ýyň og ly Şe lu my ýe liň sa da ka la ry dy.

42  Al tyn jy gün gat la ryň baş tu ta ny De-
gu wa lyň og ly El ýa sap sa da ka la ry ny 
hö dür et di. 43 Onuň sa da ka la ry şu la r dan 
yba rat dy: mu kad des öýüň res mi öl çe gi 
bi len ag ra my üç ýüz el li mys gal bo lan 
kü müş ta bak, ag ra my ýüz el li mys gal 
bo lan kü müş le gen. Ola ryň iki sem gal la 
sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy bi len ga ry lan 
saý la ma bug daý unun dan do lu dy. 44  Içi 
tü tet gi den do ly, ag ra my ýig ri mi mys gal 
bo lan al tyn jam. 45 Ýak ma gur ban ly gy 
üçin bir öküz çe, bir goç, bir ýa şar er kek 
tok ly. 46  Gü nä gur ban ly gy üçin bir te ke. 
47 Sa la mat lyk gur ban ly gy üçin hem iki 
öküz, bäş goç, bäş te ke we bäş bir ýa şar 
er kek tok ly. Ine, şu lar De gu wa lyň og ly 
El ýa sa byň sa da ka la ry dy.

48  Ýe din ji gün ef ra ýym la ryň baş tu ta ny 
Emi hu dyň og ly Eli şa ma sa da ka la ry ny 
hö dür et di. 49 Onuň sa da ka la ry şu la r dan 
yba rat dy: mu kad des öýüň res mi öl çe gi 
bi len ag ra my üç ýüz el li mys gal bo lan 
kü müş ta bak, ag ra my ýüz el li mys gal 
bo lan kü müş le gen. Ola ryň iki sem gal la 
sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy bi len ga ry lan 
saý la ma bug daý unun dan do lu dy. 50 Içi 
tü tet gi den do ly, ag ra my ýig ri mi mys gal 
bo lan al tyn jam. 51 Ýak ma gur ban ly gy 
üçin bir öküz çe, bir goç, bir ýa şar er kek 
tok ly. 52  Gü nä gur ban ly gy üçin bir te ke. 
53 Sa la mat lyk gur ban ly gy üçin hem iki 
öküz, bäş goç, bäş te ke we bäş bir ýa şar 
er kek tok ly. Ine, şu lar Emi hu dyň og ly 
Eli şa ma nyň sa da ka la ry dy.

54 Se ki zin ji gün ma na şa la ryň baş tu ta ny 
Pe dah su ryň og ly Gam ly ýel sa da ka la ry ny 
hö dür et di. 55 Onuň sa da ka la ry şu la r dan 
yba rat dy: mu kad des öýüň res mi öl çe gi 
bi len ag ra my üç ýüz el li mys gal bo lan 

kü müş ta bak, ag ra my ýüz el li mys gal 
bo lan kü müş le gen. Ola ryň iki sem gal la 
sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy bi len ga ry lan 
saý la ma bug daý unun dan do lu dy. 56  Içi 
tü tet gi den do ly, ag ra my ýig ri mi mys gal 
bo lan al tyn jam. 57 Ýak ma gur ban ly gy 
üçin bir öküz çe, bir goç, bir ýa şar er kek 
tok ly. 58  Gü nä gur ban ly gy üçin bir te ke. 
59 Sa la mat lyk gur ban ly gy üçin hem iki 
öküz, bäş goç, bäş te ke we bäş bir ýa şar 
er kek tok ly. Ine, şu lar Pe dah su ryň og ly 
Gam ly ýe liň sa da ka la ry dy.

60  Do ku zyn jy gün ben ýa min le riň 
baş tu ta ny Gid go ny nyň og ly Aby dan 
sa da ka la ry ny hö dür et di. 61 Onuň sa da ka-
la ry şu la r dan yba rat dy: mu kad des öýüň 
res mi öl çe gi bi len ag ra my üç ýüz el li 
mys gal bo lan kü müş ta bak, ag ra my ýüz 
el li mys gal bo lan kü müş le gen. Ola ryň 
iki sem gal la sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy 
bi len ga ry lan saý la ma bug daý unun dan 
do lu dy. 62  Içi tü tet gi den do ly, ag ra my 
ýig ri mi mys gal bo lan al tyn jam. 63 Ýak
ma gur ban ly gy üçin bir öküz çe, bir goç, 
bir ýa şar er kek tok ly. 64 Gü nä gur ban ly gy 
üçin bir te ke. 65  Sa la mat lyk gur ban ly gy 
üçin hem iki öküz, bäş goç, bäş te ke we 
bäş bir ýa şar er kek tok ly. Ine, şu lar Gid-
go ny nyň og ly Aby da nyň sa da ka la ry dy.

66 Onun jy gün dan la ryň baş tu ta ny Emi-
şa da ýyň og ly Ahy ge zer sa da ka la ry ny 
hö dür et di. 67 Onuň sa da ka la ry şu la r dan 
yba rat dy: mu kad des öýüň res mi öl çe gi 
bi len ag ra my üç ýüz el li mys gal bo lan 
kü müş ta bak, ag ra my ýüz el li mys gal 
bo lan kü müş le gen. Ola ryň iki sem gal la 
sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy bi len ga ry lan 
saý la ma bug daý unun dan do lu dy. 68  Içi 
tü tet gi den do ly, ag ra my ýig ri mi mys gal 
bo lan al tyn jam. 69 Ýak ma gur ban ly gy 
üçin bir öküz çe, bir goç, bir ýa şar er kek 
tok ly. 70 Gü nä gur ban ly gy üçin bir te ke. 
71 Sa la mat lyk gur ban ly gy üçin hem iki 
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a 7:85 Al ty müň mys gal – ýew reý çe iki müň dört ýüz şe kel. Bu takm. 28 kg deň dir.
b 7:86 Iki ýüz kyrk mys gal – ýew reý çe ýüz ýig ri mi şe kel. Bu takm. 1,3 kg deň dir.
ç 7:89 Ke rup – pe riş de le riň bir gör nü şi. Söz lü ge se ret.

öküz, bäş goç, bäş te ke we bäş sa ny 
bir ýa şar er kek tok ly. Ine, şu lar Emi şa-
da ýyň og ly Ahy ge ze riň sa da ka la ry dy.

72  On bi rin ji gün aşer le riň baş tu ta ny 
Ok ra nyň og ly Pa gy ýel sa da ka la ry ny 
hö dür et di. 73 Onuň sa da ka la ry şu la r dan 
yba rat dy: mu kad des öýüň res mi öl çe gi 
bi len ag ra my üç ýüz el li mys gal bo lan 
kü müş ta bak, ag ra my ýüz el li mys gal 
bo lan kü müş le gen. Ola ryň iki sem gal la 
sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy bi len ga ry lan 
saý la ma bug daý unun dan do lu dy. 74  Içi 
tü tet gi den do ly, ag ra my ýig ri mi mys gal 
bo lan al tyn jam. 75 Ýak ma gur ban ly gy 
üçin bir öküz çe, bir goç, bir ýa şar er kek 
tok ly. 76  Gü nä gur ban ly gy üçin bir te ke. 
77 Sa la mat lyk gur ban ly gy üçin hem iki 
öküz, bäş goç, bäş te ke we bäş bir ýa şar 
er kek tok ly. Ine, şu lar Ok ra nyň og ly 
Pa gy ýe liň sa da ka la ry dy.

78  On ikin ji gün naf ta ly la ryň baş tu ta-
ny Eý na nyň og ly Ahu ra sa da ka la ry ny 
hö dür et di. 79 Onuň sa da ka la ry şu la r dan 
yba rat dy: Mu kad des öýüň res mi öl çe gi 
bi len ag ra my üç ýüz el li mys gal bo lan 
kü müş ta bak, ag ra my ýüz el li mys gal 
bo lan kü müş le gen. Ola ryň iki sem gal la 
sa da ka sy üçin zeý tun ýa gy bi len ga ry lan 
saý la ma bug daý unun dan do lu dy. 80 Içi 
tü tet gi den do ly, ag ra my ýig ri mi mys gal 
bo lan al tyn jam. 81 Ýak ma gur ban ly gy 
üçin bir öküz çe, bir goç, bir ýa şar er kek 
tok ly. 82  Gü nä gur ban ly gy üçin bir te ke. 
83 Sa la mat lyk gur ban ly gy üçin hem iki 
öküz, bäş goç, bäş te ke we bäş bir ýa şar 
er kek tok ly. Ine, şu lar Eý na nyň og ly 
Ahu ra nyň sa da ka la ry dy.

84 Gur ban lyk sy pa sy nyň üs tü ne ýag se-
pe läp, mu kad des edi len den soň, ys ra ýyl 

baş tu tan la ry nyň onuň ba gyş edi liş da-
ba ra sy na hö dür eden sa da ka la ry, ine, 
şu la r dan yba rat dy: on iki kü müş ta bak, 
on iki kü müş le gen we on iki al tyn jam. 
85 Her kü müş ta ba gyň ag ra my üç ýüz el li 
mys gal dy we her kü müş le ge niň ag ra my 
ýüz el li mys gal dy. Äh li kü müş gap la ryň 
ag ra my mu kad des öýüň res mi öl çe gi bi-
len al ty müň mys gal dy a. 86  Içi tü tet gi den 
do ly, her bi ri niň ag ra my ýig ri mi mys gal 
bo lan on iki sa ny al tyn kep jä niň je mi 
ag ra my mu kad des öýüň res mi öl çe gi 
bi len iki ýüz kyrk mys gal dy b. 87 Ýak ma 
gur ban ly gy üçin ýa ny nyň gal la sa da ka sy 
bi len ba gyş edi len mal la ryň sa ny on iki 
öküz, on iki goç, on iki bir ýa şar er kek 
tok ly we gü nä gur ban ly gy üçin on iki 
te ke bol dy. 88  Sa la mat lyk gur ban ly gy 
üçin ba gyş edi len mal la ryň je mi sa ny: 
ýig ri mi dört öküz, alt myş goç, alt myş 
te ke we alt myş bir ýa şar er kek tok ly 
bol dy. Bu lar gur ban lyk sy pa sy na ýag 
se pe läp, mu kad des edi len den soň, onuň 
ba gyş edi liş da ba ra sy na hö dür edi len 
sa da ka lar dyr.

89 Mu sa Reb bi len gep leş mek üçin, 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ra gi ren de, iki 
ke rubyň ç ara syn dan gel ýän se si eşid-
ýär di. Bu iki ke rup Äht san dy gy nyň 
ga pa gy nyň üs tün de di. Şeý dip, Reb Mu sa 
bi len gep le şer di.

8‑nji bap

Harun çyralary ýerleşdirýär
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ha ru na aýt: 

ol çy ra la ry çy ra da na otur dan da, ola ryň 
ýag ty sy çy ra da nyň öňü ne dü şer ýa ly 
edip oturt syn». 3 Ha run şeý le hem et di. 
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Reb biň Mu sa buý ru şy ýa ly, ol çy ra la ry 
çy ra da nyň öňü ne ýag ty sa çar ýa ly edip 
ýer leş dir di. 4 Çy ra da nyň gur lu şy şeý le di: 
aýa gyn dan tä çy ra otur dyl ýan gül le ri ne 
çen li döw me sap al tyn dan ýa sa lan dy. 
Ha run çy ra da ny Reb biň Mu sa gör ke zen 
nus ga sy bo ýun ça ýa sa dy.

Lewiler Rebbe bagyş edilýär
5 Reb Mu sa şeý le diý di: 6  «Ys ra ýyl la-

ryň ara syn dan le wi le ri bö lüp aýyr-da, 
ola ry tä miz le. 7 Ola ry tä miz le mek üçin 
şeý le et: ola ryň üs tü ne tä miz lik su wu-
ny se pe le, on soň olar be de nin dä ki äh li 
tüý le ri syr syn lar, eşik le ri ni ýuw sun lar, 
şeý dip, öz le ri ni tä miz le sin ler. 8  Soň ra 
olar bir öküz çe bi len gal la sa da ka sy 
üçin zeý tun ýa gy na ga ry lan saý la ma 
bug daý unu ny al syn lar. Sen hem gü nä 
gur ban ly gy üçin bir öküz çe al. 9 On soň 
le wi le ri Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň 
öňü ne ge ti rip, bü tin ys ra ýyl je ma ga ty ny 
ýyg na. 10 Le wi le ri Reb biň hu zu ry na ge ti-
ren ma ha lyň ys ra ýyl lar el le ri ni le wi le riň 
kel le si ne goý sun lar. 11 Ha run le wi le ri 
ys ra ýyl la ryň ber ýän gö ter me sa da ka sy 
hök mün de Reb be ba gyş et sin. Şon da 
olar Reb biň hyz ma ty ny edip bi ler ler. 
12  On soň le wi ler el le ri ni öküz çe le riň 
kel le si ne goý sun lar. Ola ryň bi ri ni gü nä 
gur ban ly gy üçin, beý le ki si ni-de le wi le ri 
gü nä sin den sap la mak üçin, ýak ma gur-
ban ly gy hök mün de Reb be ba gyş et sin ler. 
13 Soň ra le wi le ri Ha ru nyň ogul la ry nyň 
öňün de dur zup, ola ry Reb be ba gyş et.

14  Şeý dip, sen le wi le ri ys ra ýyl la ryň 
ara syn dan saý lap alar syň, in di olar Reb-
biň ki bo lar lar. 15 Sen le wi le ri tä miz läp, 
ola ry Reb be ba gyş ede niň den soň, olar 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr da hyz mat 
et mek üçin içe ri gi rip bi ler ler. 16  Çün ki 
ys ra ýyl la ryň ara syn da olar in di bü tin leý 
Reb be de giş li dir ler. Reb le wi le ri äh li 

ys ra ýyl aýal la ry nyň il kin ji dog ran ogul-
la ry nyň öwe zi ne Özü ne al dy. 17 Çün ki 
ys ra ýyl la ryň ara syn da haý wan bol sun, 
yn san bol sun par hy ýok, il kin ji dog lan lar 
Reb biň ki dir. Mü sür ýur dun da now ba har 
ogul la ry gy ran gü ni, Reb ola ry Özü ne 
ba gyş et di. 18  Ol le wi le ri bol sa ys ra-
ýy lyň now ba har ogul la ry nyň öwe zi ne 
tu tuş ly gy na Özü ne al dy. 19 Onuň üs te si-
ne-de, Ol ys ra ýyl la r dan le wi le ri Ha ru na 
we onuň ogul la ry na peş geş hök mün de 
ber di. Çün ki le wi ler ys ra ýyl la ra de rek 
Reb be ýüz tu tu l ýan öý de iş le ýän dik le ri 
üçin, ys ra ýyl la ry gü nä le rin den sap lar lar. 
Le wi ler ys ra ýyl la ry mu kad des zat la ra 
has go laý gel mek den go rar lar, ýog sam 
ys ra ýyl lar he läk bo lar lar».

20 Mu sa bi len Ha run we bü tin ys ra ýyl 
hal ky le wi ler üçin aý dy lan zat la ry et-
di ler. Ys ra ýyl lar Reb biň le wi ler hak da 
Mu sa buý ran la ry nyň ba ry ny ber jaý 
et di ler. 21 Le wi ler öz le ri ni tä miz läp, eşik-
le ri ni ýuw du lar. On soň Ha run ola ry 
gö ter me sa da ka sy hök mün de Reb biň 
hu zu ryn da hö dür et di we tä miz le mek 
üçin, ola ry gü nä le rin den sap la dy. 22  Şon-
dan soň ra le wi ler Ha ru nyň we onuň 
ogul la ry nyň yg ty ýar ly gyn da Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dy ra hyz mat et mä ge 
gir di ler. Olar le wi ler hak da edil Reb biň 
Mu sa buý ru şy ýa ly hem et di ler. 23 Reb 
Mu sa şeý le diý di: 24  «Le wi le re de giş-
li düz gün şeý le dir: ýa şy ýig ri mi bäş 
we on dan ýo ka ry bo lan lar Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dy ryň hyz ma ty ny et me li dir-
ler. 25  El li ýaş dan soň olar hyz mat dan 
bo şa dyl ma ly dyr lar we mun dan beý läk 
gul luk et me li däl dir ler. 26  Olar Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dy ry go ra mak ke şi gi ni 
çek ýän öz le wi do gan la ry na kö mek 
edip bi ler ler. Ine, sen şeý dip, le wi le riň 
ýe ri ne ýe tir ýän borç la ry ny şu nuň ýa ly 
ka da laş dyr gyn».
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a 9:1 Ýew reý le riň se ne na ma sy bo ýun ça ýy lyň bi rin ji aýy tak my nan ap rel aýy na ga bat 
gel ýär. Se ret: Msr 13:4.

9‑njy bap

Pesah baýramy
1 Ys ra ýyl la ryň Mü sür den çy kan la ryn-

dan soň ky ikin ji ýy lyň bi rin ji aýyn da a 
Reb Si naý çö lün de Mu sa bi len gep le şip, 
şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl lar kes git le nen 
wagt da Pe sah baý ra my ny bel le sin ler. 
3 Şu aýyň on dör dü ne, bel le nen wagt-
da, ag şa ma ra ony äh li düz gün le re we 
ka da-ka nu na la ýyk lyk da ge çir sin ler». 
4  Şeý le lik de, Mu sa ys ra ýyl la ra Pe sah 
baý ra my ny bel le me li dik le ri ni aýt dy. 
5  Şo ňa gö rä, ys ra ýyl lar Si naý çö lün de 
bi rin ji aýyň on dör dü ne, ag şa ma ra Pe sah 
baý ra my ny bel le di ler. Ys ra ýyl lar Reb biň 
Mu sa tab şy ran zat la ry nyň äh li si ni ber jaý 
et di ler. 6  Em ma ölä gal ta şan ly gy ze rar ly 
ha ram bo lan lar-da bar dy. Olar şol gün 
Pe sah baý ra my nyň ge çi ri li şi ne gat na şyp 
bil me di ler. Şo nuň üçin olar Mu sa bi len 
Ha ru nyň ýa ny na ge lip: 7 «Ölä gal ta şyp 
ha ram bol sak-da, biz nä me üçin beý le-
ki ys ra ýyl lar bi len bi le Reb be bel le nen 
wagt da gur ban lyk ber me li däl mi şik?» 
diý di ler. 8  Mu sa ola ra: «Ga ra şyň, siz 
hak da Reb biň nä me tab şy ryk ber ýä ni ni 
bi le ýin» diý di.

9 Reb Mu sa şeý le diý di: 10 «Ys ra ýyl la ra 
aýt, si ziň bi ri ňi ziň ýa-da ne sil le ri ňiz den 
bi ri niň ölä gal ta şyp, ha ram bo lan dy-
gy na ýa-da uzak sa par da bo lan dy gy na 
ga ra maz dan, Reb biň Pe sah baý ra my-
ny bel läp bi ler si ňiz. 11 Olar ikin ji aýyň 
on dör dü ne, ag şam Pe sah gur ba ny ny 
so ýup, ony pe tir we ajy ot lar bi len iý-
sin ler. 12  Er ti re çen li gur ban lyk dan hiç 
zat gal ma syn we onuň ýe ke je süň ki-de 
dö wül me sin. Pe sah baý ra my özü niň äh li 

ka da-ka nun la ry na la ýyk lyk da bel len sin. 
13 Em ma kim de-kim tä miz di gi ne we uzak 
ýo la git män di gi ne ga ra maz dan, Pe sah 
baý ra my ny bel le me se, on da ol Reb be 
be ril me li sa da ka ny bel le nen wag tyn-
da ber män li gi üçin, hal kyň ara syn dan 
kow lup çy ka ryl syn. Beý le adam eden 
gü nä si üçin je za sy ny çek me li dir. 14  Eger 
ara ňyz da ýa şa ýan gel mi şek ler den bi ri 
Reb biň Pe sah baý ra my ny bel le se, on da 
ol ony äh li ka da-ka nun la ra la ýyk lyk da 
ge çir sin. As ly ys ra ýyl ly bo lan üçin hem, 
gel mi şek üçin hem bir düz gün bol sun».

Mukaddes çadyry bürän bulut
15 Mu kad des ça dy ryň, ýag ny äht ça dy-

ry nyň gur lan gü ni, ony bu lut gap lap al dy. 
Ag şam dan tä er ti re çen li bu lut oda meň-
zäp, mu kad des ça dy ryň de pe sin de dur dy. 
16  Bu he mi şe şeý le bol dy, gün diz le ri ne 
mu kad des ça dy ry bü re ýän bu lut gi je le-
ri ne oda meň ze ýär di. 17 Bu lut ça dy ryň 
üs tün den gö te ri len soň, ys ra ýyl lar ýo la dü-
şer di ler. Bu lut ni rä ge lip dur sa, ys ra ýyl lar 
hem şol ýer de dü şel ge gu rar dy lar. 18  Ys ra
ýyl lar Reb biň buý ru gy bi len ýo la dü şüp, 
Reb biň buý ru gy bi len hem düş lär di ler. 
Bu lut mu kad des ça dy ryň de pe sin de nä çe 
wagt lap sak lan sa, olar hem öz dü şel ge le-
rin de şon ça wagt sak la nar dy lar. 19 Hat da 
bu lu dyň mu kad des ça dy ryň de pe sin de 
sak lan ma gy uza ga çek se-de, ys ra ýyl lar 
Reb biň buý ru gy ny ber jaý edip göç mez di-
ler. 20 Kä wagt lar bu lut mu kad des ça dy ryň 
de pe sin de di ňe san ly ja gün gör ner di, olar 
hem Reb biň buý ru gy na gö rä dü şel ge le rin-
de bo lup, soň ra Reb biň buý ru gy bi len hem 
ýo la dü şer di ler. 21 Kä wagt lar bol sa bu lut 
di ňe ag şam dan er ti re çen li sak la nar dy, bu-
lut ir den gö te ri len soň, olar ýo la dü şer di ler. 
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Gündiz bolsun, gije bolsun – parhy ýok, 
bulut ýokary gӧterilende ysraýyllar hem 
ýola düşerdiler. 22 Bu lut mu kad des ça dy ryň 
de pe sin de iki gün sak lan sa-da, bir aý sak-
lan sa-da, hat da on dan hem uzak wagt lap 
sak lan ma gy ny do wam et se-de, ys ra ýyl lar 
düş län ýer le rin den göç mez di ler. Em ma 
bu lut gö te ri len ba dy na, olar ýe ne ýo la 
dü şer di ler. 23 Ys ra ýyl lar Reb biň buý ru gy 
bi len düş läp, Reb biň buý ru gy bi len hem 
ýo la dü şer di ler. Olar Reb biň Mu sa ar ka ly 
ber ýän buý ruk la ry ny ber jaý et di ler.

10‑njy bap

Kümüş surnaýlar
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Özü ňe döw-

me sap kü müş den iki sa ny sur naý ýa sa. 
Ola ry je ma ga ty ça gyr mak we dü şel-
ge le ri gö çür mek üçin ula nar syň. 3 Iki 
sur naý deň çal nan da, bü tin je ma gat 
se niň ýa ny ňa, Reb be ýüz tu tu l ýan ça-
dy ryň gi rel ge si ne ýyg nan syn. 4  Eger 
sur naý la ryň bi ri ça lyn sa, on da ys ra ýyl 
ýol baş çy la ry, ýag ny ti re baş tu tan la ry 
se niň ýa ny ňa ýyg nan syn lar. 5  Sur naý 
gys ga-gys ga ça lyn sa, gün do gar ta rap-
da ky dü şel ge ler ýo la çyk syn. 6  Sur naý 
ikin ji ge zek gys ga ça lyn sa, on da gün-
or ta ta rap da ky dü şel ge ler ýo la düş sün. 
Dü şel gä niň göç me li di gi ni aň lad ýan sur-
naý gys ga ça lyn syn. 7 Em ma je ma ga ty 
ýyg na mak ge rek bo lan da, sur naý uzak 
ça lyn syn, gys ga ça lyn ma syn. 8  Sur naý
la ry ru ha ny Ha ru nyň ogul la ry çal syn lar. 
Bu si ziň we gel jek ki ne sil le ri ňiz üçin 
ebe di lik düz gün bol sun. 9 Ýur du ňyz da 
si ziň üs tü ňi ze ço zan duş ma na gar şy 
sö we şe çy ka ny ňyz da, sur naý lar bi len 
sö weş sa zy ny ça lyň. Şon da Hu da ýy ňyz 
Reb si zi ýat lar we duş man la ry ňyz dan 
ha las eder. 10 Şat gü nü ňiz de, bel le me li 
baý ram la ry ňyz da we her aýyň ba şyn da, 

ýak ma we sa la mat lyk gur ban ly gy ňy zyň 
ba şyn da sur naý la ry ça lyň. Olar si ziň 
Hu da ýy ňyz Reb biň hu zu ryn da ýat lan-
ma gy ňyz üçin hyz mat eder. Hu da ýy ňyz 
Reb Men di rin».

Ysraýyllar Sinaý dagyndan gidýärler
11 Ys ra ýyl la ryň Mü sür den çy kan la ryn-

dan soň ky ikin ji ýy lyň ikin ji aýyn da, 
aýyň ýig ri mi si gü ni mu kad des äht 
ça dy ry nyň de pe sin den bu lut gö te ril di. 
12 Ys ra ýyl lar göç mä ge taý ýar la nyp, Si naý 
çö lün den çy kyp ug ra dy lar. Bu lut Pa ran 
çö lü ne ge lip dur dy. 13 Olar il kin ji ge zek 
Reb biň Mu sa ar ka ly be ren buý ru gy bi len 
ýo la düş dü ler. 14  Ýa hu da la ryň dü şel ge si 
to par-to par bo lup, öz tu gy as tyn da il-
kin ji bo lup ýo la düş di. Bu tu tuş to pa ra 
Emi na da byň og ly Nah şon baş tu tan lyk 
ed ýär di. 15 Ysa kar ti re si niň to pa ry na Su-
ga ryň og ly Ne ta nel baş tu tan lyk ed ýär di. 
16  Ze bu lun ti re si niň to pa ry na He lo nyň 
og ly Eli ýap baş tu tan lyk ed ýär di.

17 On soň mu kad des ça dyr sö kül di we 
ony gö ter ýän ger şon lar bi len me ra ry lar 
ýo la düş dü ler. 18  Soň ra ru ben le riň dü şel-
ge si to par-to par bo lup, öz tu gy as tyn da 
ýo la düş di. Bu tu tuş to pa ra Şe de ýu ryň 
og ly Eli sur baş tu tan lyk ed ýär di. 19 Şim-
gon ti re si niň to pa ry na Su ry şa da ýyň 
og ly Şe lu my ýel baş tu tan lyk ed ýär di. 
20 Gat ti re si niň to pa ry na bol sa De gu wa-
lyň og ly El ýa sap baş tu tan lyk ed ýär di.

21 Soň ra mu kad des zat la ry gö ter ýän 
ko hat lar ýo la düş dü ler. Bu lar ba ryp ýet-
ýän çä, ger şon lar we me ra ry lar mu kad des 
ça dy ry di ker di ler. 22  Soň ra ef ra ýym la ryň 
dü şel ge si to par-to par bo lup, öz tu gy 
as tyn da ýo la düş dü ler. Bu tu tuş to pa ra 
Emi hu dyň og ly Eli şa ma baş tu tan lyk 
ed ýär di. 23 Ma na şa ti re si niň to pa ry na 
Pe dah su ryň og ly Gam ly ýel baş tu tan lyk 
ed ýär di. 24  Ben ýa min ti re si niň to pa ry na 
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a 11:3 Ýew reý çe Tab ge ra we ýan ýan ýer di ýen söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir.

bol sa Gid go ny nyň og ly Aby dan baş tu-
tan lyk ed ýär di.

25 Iň so ňun da dü şel ge le riň yz ky go ra gy 
hök mün de dan la ryň dü şel ge si to par-to-
par bo lup, öz tu gy as tyn da ýo la düş di. Bu 
tu tuş to pa ra Emi şa da ýyň og ly Ahy ge zer 
baş tu tan lyk ed ýär di. 26 Aşer ti re si niň to pa-
ry na Ok ra nyň og ly Pa gy ýel baş tu tan lyk 
ed ýär di. 27 Naf ta ly ti re si niň to pa ry na bol sa 
Eý na nyň og ly Ahu ra baş tu tan lyk ed ýär di. 
28  Ys ra ýyl lar gö çen le rin de to par-to par bo-
lup, şu ter tip de gi der di ler.

29 Mu sa ga ýyn ata sy mid ýan ly Re gu-
wa lyň og ly Ho ba ba: «Biz Reb biň „si ze 
ber jek“ di ýen ýe ri ne ta rap ýo la düş ýä ris. 
Ýör, bi ziň bi len git, biz sa ňa ýag şy lyk 
ede ris. Çün ki Reb Ys ra ýy la ýag şy lyk 
et jek di gi ni wa da ber di» diý di. 30 Em ma 
Ho bap oňa: «Ýok, men git jek däl. Men 
öz ýur du ma, ga ryn daş la ry myň ýa ny na 
git jek» diý di. 31 Mu sa oňa: «Bi zi taş lap 
git me! Çün ki çöl de düş le jek ýer le ri mi zi 
sen go wy bil ýär siň, bi ze ýol be let çi lik 
et. 32  Eger bi ziň bi len git seň, Reb biň 
bi ze et jek ýag şy lyk la ry ny se niň bi len 
paý la şa rys» diý di.

33 On soň ys ra ýyl lar Reb biň da gyn dan 
gaý dyp, üç gün ýö re di ler. Ola ryň düş-
le jek ýe ri ni tap mak üçin, Reb biň Äht 
san dy gy hem ýo luň bü tin do wa myn da 
ola ryň öňün den bar ýar dy. 34 Dü şel ge den 
çy kyp ug ran la ry bä ri Reb biň bu lu dy 
gün diz ola ryň üs tün de di.

35 Her sa par Äht san dy gy ýo la dü şen de, 
Mu sa şeý le di ýer di:

«Galkyn, eý, Reb! Goý, 
duşmanlaryň dargasyn,

seni ýigrenýänler Seniň 
öňüňden gaçsyn».

36  Äht san dy gy sak la nan da bol sa ol 
şeý le di ýer di:

«Eý, Reb, müňlerçe ysraýyl 
kowumlaryna sary öwrül!»

11‑nji bap

Halkyň şikaýatlary
1 Halk gör ýän gör gü le ri hak da Reb be 

eşit di rip, şi ka ýat edip baş la dy. Reb mu ny 
eşi den de ga ty ga har lan dy. On soň Reb biň 
ody ola ryň gar şy sy na tu ta şyp, ýan gyn 
dü şel gä niň bir çe ti ni ýok et di. 2  Halk 
Mu sa per ýat et di, Mu sa-da Reb be ýal-
ba ryp di leg et di. Ot sön di. 3 Şo nuň üçin 
hem ol ýe re Tab ge ra a di ýip at goý du lar. 
Çün ki Reb biň ibe ren ody ola ryň gar şy-
sy na tu ta şyp dy.

4  Ys ra ýyl la ryň ara syn da ky gel mi şek-
ler den ýyg na nan la ryň aç göz lü gi art dy. 
Hat da ys ra ýyl lar hem so ja şyp, şeý le eň-
re ýär di ler: «Wah, in di et iý mä ge-de zar 
bol duk. 5 Mü sür de mugt ja iý ýän ba lyk-
la ry myz, hy ýar la ry myz, ga wun la ry myz, 
so gan la ry myz, düýp so gan la ry myz, sa-
rym sak la ry myz ýat bol dy-la. 6 Man na dan 
baş ga gör ýän za dy myz bol man soň, ys-
gyn-my da ry myz gal ma dy».

7 Man na kin za nyň to hu my na meň zeş 
bo lup, reň ki-de sa ky zyň ky ýa ly sa rym tyl 
ak dy. 8  Halk çy kyp, ony ýyg nar dy we de-
gir men de üwär di ýa-da so ku da dö wer di. 
Soň ra ga zan da gaý na dyp, on dan pe tir 
kö ke ler bi şi rer di ler. Onuň ta ga my zeý-
tun ýa gy na ýug ru lyp bi şi ril en çel pe giň 
ta ga my ýa ly dy. 9 Dü şel gä niň üs tü ne gi je 
düş ýän çyg bi len bi le man na-da ýa gar dy.

10  Mu sa hal kyň, her maş ga la nyň öz 
ça dy ry nyň ag zyn da ag la ýan dyk la ry ny 
eşit di. Reb biň mu ňa ju da ga ha ry nyň 
ge len di gi üçin, Mu sa nyň ja ny ýan ýar dy. 
11 On soň Mu sa Reb be şeý le diý di: «Nä me 
üçin Sen Öz gu lu ňy beý le gy na ýar syň? 
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Bü tin hal kyň ýü kü ni me niň boý nu ma 
atar ýa ly, nä me se bäp den men Se niň 
na za ryň da mer he met ga zan ma dym? 
12 Bu gi den hal ky gar nym da gö te rip, men 
dog rup my dym nä me? Sen ma ňa: „Ola ry 
süýt den aý ryl ma dyk ça ga ny ene ke si niň 
gö te ri şi deý, gu ja gyň da gö ter“ di ýer ýa ly, 
ola ryň ata-ba ba la ry na ant içip söz be ren 
ýur du ňa çen li me niň gö te rip bar ma gy-
my is le ýär miň? 13 Bü tin hal ka ýe ter ýa ly 
eti men ni re den ta pa ýyn? Çün ki olar 
me niň ýa ny ma ge lip: „Bi ze iý mä ge et 
ber“ di ýip, eň re şip dur lar. 14  Bü tin hal-
kyň ga ra ma ty ny me niň bir özüm çe kip 
bil men, çün ki bu me niň üçin ju da agyr. 
15  Ma ňa beý le da ra şan dan, eger Se niň 
na za ryň da mer he met ga za nan bol sam, 
go wu sy, Sen me niň ja ny my al, men hem 
bu azap lar dan dy na ýyn».

Ýetmiş ýaşuly
16  Reb Mu sa şeý le diý di: «Hal kyň 

ara syn da ola ryň baş tu tan la ry we ser-
ker de le ri hök mün de ta nal ýan ýet miş 
ýa şu ly ny Me niň ýa ny ma ýyg na. Ola ry 
Ma ňa ýüz tu tu l ýan ça dy ra ge tir, goý, 
olar se niň ýa nyň da dur sun lar. 17 Men 
aşak inip, ol ýer de se niň bi len gep-
le şe rin. Sa ňa be ren Ru hum dan alyp, 
ola ra-da be re rin. Ana on soň, hal kyň 
ga ra ma ty ny ýe ke özüň çek mer siň, hal-
kyň ga ra ma ty ny olar se niň bi len deň 
çe ki şer ler. 18  Hal ka-da aýt, er tir üçin 
in le ri ni tä miz läp, mu kad des et sin ler, 
çün ki er tir olar et iýer ler. „Wah, in di 
et iý mä ge-de zar bol duk. Mü sür de ýa-
şaý şy myz, mun dan has oňat dy“ di ýip 
na la ýa ny ňy zy Reb eşit di. Şo nuň üçin 
Reb si ze iýer ýa ly et ber jek. 19 Bir gün 
ýa iki gün däl, bäş gün ýa on gün däl, 
ýa-da ýig ri mi gün däl, 20 eý sem, tu tuş bir 
aý lap, tä aşa düş ýän çä ňiz, tä ir ýän çä ňiz 
et iýer si ňiz. Çün ki siz ara ňyz da bo lan 

Reb bi ret et di ňiz we Onuň hu zu ryn da: 
„Nä me üçin biz Mü sür den çyk dyk?“ di ýip 
ag la dy ňyz». 21 Em ma Mu sa Reb be şeý le 
diý di: «Bu halk al ty ýüz müň adam dan 
yba rat. Sen bol sa ola ry bir aý lap et bi len 
ba ka ryn diý ýär siň. 22  Äh li do war la ry we 
mal-ga ra la ry öl dü re niň de, ola ry doý rup 
bo lar my? De ňiz dä ki äh li ba lyk la ry tu-
ta nyň da, bu lar do ýar my?» 23 Reb Mu sa: 
«Reb biň güý jü niň çä gi bar my nä me? 
Me niň si ze aý dan söz le rim ber jaý bol-
ýar my ýa ýok, ine, gö rer siň!» diý di.

24  Mu sa çy kyp, Reb biň söz le ri ni hal ka 
ýe tir di. Hal kyň ara syn dan ýet miş ýa şu-
ly ny ýyg nap, ola ry ça dy ryň tö we re gin de 
du ruz dy. 25 On soň Reb bu lu dyň için de 
aşak inip, Mu sa bi len gep leş di. Onuň üs-
tün dä ki ruh dan alyp, ýet miş ýa şu ly nyň 
üs tü ne goý dy. Ruh ýa şu lu la ryň üs tü ne 
inen ba dy na, olar jo şup py gam ber lik 
edip baş la dy lar, ýö ne olar soňra gaý dyp 
beý le et me di ler.

26  El dat we Meý dat at ly iki adam dü-
şel ge de ga lyp dy. Olar saý la nan ýet miş 
ýa şu ly nyň ara syn da dy lar, em ma ça dy ra 
git män ga lyp dy lar, ine, on soň olar dü şel-
ge de jo şup py gam ber lik edip baş la dy lar. 
27 Bir ýaş ýi git yl gap ge lip, Mu sa: «El dat 
bi len Meý dat dü şel ge de py gam ber lik ed-
ýär» diý di. 28  Mu ňa Mu sa nyň kö mek çi si, 
onuň saý lan adam la ry nyň bi ri bo lan 
Nu nuň og ly Ýe şu wa: «Agam, Mu sa, 
ola ra ga da gan et!» diý di. 29 Em ma Mu-
sa oňa: «Sen me niň üçin ga ban jaň lyk 
ed ýär miň? Käş gä Reb biň bü tin hal ky 
py gam ber bol sa dy we Reb Öz Ru hu ny 
ola ryň ba ry na ber se di!» di ýip jo gap 
ber di. 30 Soň ra Mu sa bi len ys ra ýyl ýa-
şu lu la ry dü şel gä do lan dy lar.

Bedeneler
31 Reb bir ýel öwüs dir di. Dü şel gä niň 

çar ta ra py ýe liň ge ti ren be de ne le ri bi len 
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a 11:31 Dü şel gä niň çar ta ra py… ýör dü ler – ýa-da: Ýel de ňiz den be de ne le ri ge ti rip, dü şel gä niň 
çar ta ra py ny, bir gün lük ýol ara ly gy ny iki tir sek bo ýy ga lyň lyk da be de ne bi len bü räp taş la dy.
b 11:34 Kib rot ha ta wa – bu söz aç göz ler üçin ga zy lan ga byr lar diý me gi aň lad ýar.

gur şal dy. Be de ne ler bir gün lük ýol ara ly-
gyn da ýer den iki tir sek be ýik lik de uçu şyp 
ýör dü ler a. 32 Halk şol gü ni gi je-gün diz läp 
we er te si gü ni be de ne le ri tu tup ýyg na dy. 
Iň az ýyg nan ki şi on eşek ýü ki be de ne 
ýyg na dy. Soň ra ola ry dü şel gä niň tö we-
re gi ne ser di ler. 33 Em ma halk en tek etiň 
hem me si ni iýip ýe tiş män kä, Reb ga za pla-
nyp, dü şel gä el henç gyr gyn çy lyk iber di.

34  Şeý le lik de, ol ýer Kib rot ha ta wa b 
di ýip at lan dy ryl dy, se bä bi olar şol ýer de 
aç göz lük eden le ri jaý la dy lar.

35 On soň ys ra ýyl hal ky Kib rot ha ta wa-
dan Ha se ro ta göç di.

12‑nji bap

Merýemiň we Harunyň göripligi
1 Mer ýem bi len Ha run Mu sa nyň efi opi-

ýa ly aýa la öý le nen di gi üçin ýaz gar dy lar. 
(Ha ky kat da nam Mu sa nyň ikin ji aýa ly Efi-
opi ýa dan dy.) 2  Olar: «Reb di ňe bir Mu sa 
bi len gep leş män, bi ziň bi le nem gep leş di 
ahy ryn» diý di ler. Reb ola ryň bu di ýen le ri-
ni eşit di. 3 Mu sa ju da ki çi gö wün li adam dy, 
beý le adam ýer ýü zün de baş ga ýok dy. 
4 Bir den kä Reb Mu sa, Ha ru na we Mer ýe-
me: «Üçi ňi zem Ma ňa ýüz tu tu l ýan ça dy ra 
ge liň» diý di. On soň ola ryň üçü si-de ol 
ýe re git di ler. 5 Reb bu lut sü tü ni gör nü şin de 
aşak in di we ça dy ryň gi rel ge sin de du rup, 
Ha run bi len Mer ýe mi ça gyr dy. Olar öňe 
çyk dy lar. 6 Reb ola ra şeý le diý di: «Me niň 
söz le ri me gu lak sa lyň:

„Eger araňyzda pygamberler bar 
bolsa,

Men-Reb görnüşlerde Özümi 
aýan edip,

Olar bilen düýşde gepleşýärin.

 7 Ýöne gulum Musa bilen beýle 
däldir,

Ol tutuş halkymyň sadyk 
ýolbaşçysydyr.

 8 Men onuň bilen syrly däl-de, 
açyk, ýüzbe-ýüz gepleşýärin.

Hatda ol Men Rebbiň keşbini-de 
görýär.

Siz nä me üçin gu lum Mu sa nyň ýü zü ne 
gel mä ge gork ma dy ňyz?“» 9 Ola ra gar şy 
Reb biň ga ha ry gel di we Reb ol ýer den 
git di. 10 Bu lut ça dy ryň de pe sin den sy ry-
lan da, Mer ýem de ri ke se li ne uç rap, ak 
gar ýa ly pis aç dy. Ha run Mer ýe me ta rap 
se re dip, onuň de ri ke se li ne uç ran dy gy ny 
gör di. 11 On soň Ha run Mu sa: «Je na bym, 
ak mak lyk edip ga za nan gü nä miz üçin 
bi zi je za lan dyr ma. 12  Mer ýe miň be de ni 
ýa ry sy çüý rän hal da ene den öli dog lan 
ça ga nyň ka meň ze me sin» diý di. 13 On soň 
Mu sa Reb be per ýat edip: «Eý, Hu da ýym, 
oňa şypa ber» di ýip ýal bar dy. 14  Em ma 
Reb Mu sa: «Eger ata sy onuň ýü zü ne 
tüý kü ren bol sa dy, ol ýe di gün läp utanç ly 
hal da bol maz my dy? Goý, ol ýe di gün läp 
dü şel gä niň da şyn da bol sun. Ol soň ra 
ýe ne dü şel gä gi rip bi ler» di ýip jo gap 
ber di. 15  Şeý dip, Mer ýem ýe di gün läp 
dü şel gä niň da şyn da sak la nyl dy. Ol dü şel-
gä gi ri zil ýän çä, halk ol ýer den göç me di.

13‑nji bap

Musa Kengana içalylar iberýär 
(Kanun taglymaty 1:1933)

1 Şon dan soň halk Ha se rot dan gö çüp 
gaý dyp, Pa ran çö lün de dü şel ge gur dy. 
2  Reb Mu sa şeý le diý di: 3 «Me niň ys ra ýyl-
la ra ber ýän Ken gan ýur du my syn la mak 
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a 13:17 Ýe şu wa – bu söz ha las gär diý me gi aň lad ýar. Söz lük de «Ha las gär» sö zü ne se ret.
b 13:25 Eş kol – bu söz üzüm sal ky my diý me gi aň lad ýar.

üçin, ti re le riň her sin den bir ser da ry 
iça ly edip, ol ýe re iber». 4  Mu sa Reb biň 
buý ru gy bi len Pa ran çö lün den adam-
la ry ug rat dy. Ola ryň hem me si ys ra ýyl 
ser dar la ry dy. 5 Ola ryň at la ry şu lar dyr: 
ru ben ti re sin den Za ku ryň og ly Şam mu-
wa; 6  şim gon ti re sin den Ho ry nyň og ly 
Şa pat; 7 ýa hu da ti re sin den Ýe pun nä niň 
og ly Ka lep; 8  ysa kar ti re sin den Ýu su byň 
og ly Ýy gal; 9 ef ra ýym ti re sin den Nu nuň 
og ly Ho şe ýa; 10 ben ýa min ti re sin den Ra-
pu wyň og ly Pal ty; 11 ze bu lun ti re sin den 
So dy nyň og ly Ga dy ýel; 12  ýu sup ti re sin-
den, ýag ny ma na şa ti re sin den Su sy nyň 
og ly Ga dy; 13 dan ti re sin den Ge mal ly nyň 
og ly Emi ýel; 14  aşer ti re sin den Mi ka-
ýy lyň og ly Se tur; 15  naf ta ly ti re sin den 
Wop sy nyň og ly Nah by; 16  gat ti re sin
den Ma ky nyň og ly Ge wu wal. 17 Ýur dy 
göz den ge çir mek üçin, Mu sa nyň ibe ren 
adam la ry şu lar dyr. Mu sa Nu nuň og ly 
Ho şe ýa Ýe şu wa a ady ny ber di.

18  Mu sa ola ry Ken gan ýur du ny göz den 
ge çir mek üçin ug ra dan da, şeý le diý di: 
«Mun dan gö ni Ne ge be gi dip, dag ly ga 
çy kyň. 19 Ýur duň nä hi li di gi ni syn laň. 
Ol ýer de ýa şa ýan halk güýç lü mi ýa ejiz, 
köp lük mi ýa az lyk? 20 Ola ryň ýa şa ýan 
ýe ri go wu my ýa-da er bet? Olar ga la lar-
da ýa şa ýar my ýa-da açyk meý dan da? 
21 Mes top rak ly my ýa ar ryk, agaç ly my, 
agaç syz? Ba tyr gaý he re ket ediň we ol 
ýur duň mi we le rin den ge ti riň».

Ol wagt lar üzüm le riň ýe tiş ýän möw-
sü mi di. 22  Şeý dip, olar ýo la düş dü ler we 
Sin çö lün den tä Le bo ha ma dyň go la-
ýyn da ky Re hop ga la sy na çen li bo lan 
ýer le ri göz den ge çir di ler. 23 Olar Ne ge be 
çyk dy lar we Heb ro na gel di ler. Ol ýer de 
Ahy man, Şe şaý we Tal maý urug la ry 

hem ýa şap dy. Olar Ana gyň ne sil le ri di. 
(Heb ron Mü sür dä ki Zo gan ga la syn dan 
ýe di ýyl öň gur lup dy.) 24  Olar Eş kol de re-
si ne ba ran la ryn da ol ýer den bir sal kym 
üzü mi şa ha sy bi len bi le ke sip al dy lar 
we ony iki adam bo lup ta ýak dan asyp 
gö ter di ler. Olar az-ow lak nar bi len in jir 
hem al dy lar. 25 Ys ra ýyl la ryň ke sen üzüm 
sal kym la ryn dan soň, ol ýe re Eş kol b de-
re si di ýen at gal dy.

Içalylaryň getiren habary
26  Olar ýur dy kyrk gün läp syn lan soň-

lar, yz la ry na gaýt dy lar. 27 Olar Pa ran 
çö lün dä ki Ka de şe, Mu sa bi len Ha ru nyň 
we bü tin ys ra ýyl je ma ga ty nyň ýa ny na 
gaý dyp gel di ler. Olar tu tuş je ma ga ta gö-
rüp-eşi den le ri ni ha bar be rip, ol ýer den 
ge ti ren mi we le ri ni gör kez di ler. 28  Olar 
Mu sa şeý le diý di ler: «Biz se niň ibe ren 
ýur du ňa bar dyk. Ol ýer de, ha ky kat da-
nam, süýt we bal ak ýar, ine, bu lar hem 
şol ýe riň mi we le rin den. 29 Em ma ol ýer de 
ýa şa ýan halk bi çak güýç li eken. Ola ryň 
ga la la ry berk di war ly we örän uly. Hat-
da ol ýer de biz Ana gyň ne sil le ri ni-de 
gör dük. 30  Ne gep ül ke sin de ama lek ler, 
dag lyk ýer ler de het ler, ýa bus lar, amor lar, 
de ňiz ýa ka syn da we Ior dan der ýa sy-
nyň bo ýun da bol sa ken gan lar ýa şa ýan 
eken ler».

31 Em ma Ka lep Mu sa nyň öňün de du ran 
hal kyň se si ni ke sip: «Der rew gi de liň-
de, ol ýur dy ba syp ala lyň, çün ki ola ry 
ýeň mä ge bi ziň hök man güý jü miz ýe-
ter» diý di. 32  Onuň bi len gi den adam lar 
bol sa: «Biz ol hal kyň gar şy sy na çy kyp 
bil me ris, çün ki olar biz den has güýç li» 
diý di ler. 33 Şeý le lik de, olar gö rüp ge len 
ýur dy ha kyn da ys ra ýyl la ra ýa kym syz 
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zat lar aý dyp, şeý le diý di ler: «Bi ziň syn-
la mak üçin için den ge çen ýur du myz öz 
ila ty ny özi iýip ýö ren ýurt eken. Ol ýer de 
ýa şa ýan adam la ryň hem me si ga ty iri 
adam lar eken. 34  Biz ol ýer de ne fil le ri a 
(anak lar ne fil le riň ne sil le ri dir) gör dük. 
Ola ryň ýa nyn da özü mi zi edil çe kirt ge 
ýa ly duý duk. Ola ra-da biz çe kirt ge ýa-
ly jak bo lup gö rün dik».

14‑nji bap

Halk perýat edýär
1 On soň bü tin halk ga ty ses bi len per-

ýat edip, şol gi jä ni ag lap ge çir di. 2  Bü tin 
ys ra ýyl hal ky Mu sa bi len Ha run dan 
zeý re ni şip, şeý le diý di: «Biz Mü sür ýur-
dun da ýa-da bu çöl lük de ölen bol sak, 
mun dan go wy bo lar dy! 3 Nä me se bäp-
den Reb bi zi gy lyç dan ge çirt mek üçin, 
aýal la ry myz bi len ça ga la ry my zy ýe sir 
et mek üçin bu ýur da alyp bar ýar ka? 
Mü sü re do lan sak, gaý tam, bi ziň üçin 
go wy bol maz my?» 4  Şon dan soň olar 
bi ri-bi ri le ri ne: «Ge liň, özü mi ze baş-
tu tan saý la lyň-da, Mü sü re do la na lyň» 
di ýiş di ler. 5  Mu sa bi len Ha run bü tin 
ys ra ýyl hal ky nyň öňün de ýü zin ýy-
kyl dy lar. 6  Ýur dy syn la ma ga gi den le riň 
ara syn da bo lan Nu nuň og ly Ýe şu wa bi-
len Ýe pun nä niň og ly Ka lep gy nanç dan 
ýa ňa ýa ka la ry ny ýyr typ, 7 bü tin ys ra ýyl 
hal ky na şeý le diý di ler: «Syn la mak üçin 
için den ge çen ýur du myz ju da go wy ýurt 
eken. 8  Eger Reb biz den ra zy bol sa, bi zi 
ol ýur da alyp ba ryp, süýt we bal ak ýan 
ýur dy bi ze be rer. 9 Ýö ne siz Reb biň gar-
şy sy na pit ne tu ruz maň we ol ýur duň 
ilat yn dan gork maň. Çün ki olar bi ziň 
hö re gi miz dir, ola ryň go rag çy sy olar dan 
ýüz dön der di, ýö ne Reb bi ziň bi len dir, 

olar dan gork maň». 10 Em ma bü tin je ma-
gat ola ry daş la ma ly di ýip haý bat at dy.

Şon da Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr da 
äh li ys ra ýyl la ra Reb biň şöh ra ty gö rün di.

Musa halk üçin dileg edýär
11 Reb Mu sa şeý le diý di: «Bu halk 

ha ça na çen li Me ni äs ger män gez jek kä? 
Ara la ryn da gör ke zen äh li ala mat la ry my 
gö rü bem, bu lar ha ça na çen li Ma ňa ynan-
mak dan bo ýun tow la jak ka lar? 12  Men 
bu la ry gyr gy na be re rin we mi ras dan 
mah rum ede rin. Sen den bu la ra gö rä 
has be ýik we has güýç li bir mil let dö-
re de rin». 13‑14  Mu sa Reb be şeý le diý di: 
«On da bu zat la ry mü sür li ler eşi der ler, 
on soň olar mu ny bi ziň bar ýan ýur du-
my zyň ýa şaý jy la ry na aý dar lar, çün ki 
bu ys ra ýyl hal ky ny Öz gud ra tyň bi len 
mü sür li le riň ara syn dan Sen alyp çyk dyň. 
Bu ýur duň ýa şaý jy la ry bol sa, ýa Reb, 
Se niň bu ys ra ýyl hal ky nyň ara syn da-
dy gy ňy, ýa Reb, olar bi len ýüz be-ýüz 
gö rüş ýän di gi ňi, Se niň bu lu dy ňyň ola ryň 
de pe sin de di gi ni we ola ra gün di zi ne 
bu lut sü tü ni, gi je si ne ot sü tü ni bo lup, 
ýol gör kez ýän di gi ňi eý ýäm eşit di ler. 
15 In dem Sen, bu hal kyň ba ry ny bir den 
gyr gy na ber seň, on da Se niň şöh ra ty ňy 
eşi den mil let ler: 16  „Reb ola ry ant içip 
söz be ren ýur du na ge ti rip bil män di gi 
üçin, ola ry çöl de gyr gy na ber di“ di ýip 
aý dar lar. 17 Şo nuň üçin hem, goý, in di Öz 
söz be rip, şu aý dy şyň ýa ly, Sen Reb biň 
güý ji be ýik bol sun! 18  Sen: „Men-Reb – 
giň gö wün li, sa dyk söý gä baý. Et mi şi 
we ýa zy gy ba gyş la ýa ryn. Ýö ne gü nä li ni 
je za syz hem goý ma ýa ryn. Ata la ry nyň 
et mi şi niň je za sy ny ça ga la ry na, ola ryň 
üçün ji we dör dün ji ar ka sy na çek dir ýä rin“ 
di ýip diň. 19 Mü sür den çy ka ly myz bä ri, 
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bu la ryň gü nä le ri ni ba gyş lap gel şiň ýa ly, 
hal kyň bu et mi şi ni-de Öz be ýik sa dyk 
söý gi ňiň ha ty ra sy na ba gyş la».

20 Reb şeý le jo gap ber di: «Men se niň 
aý dy şyň ýa ly bu la ry ba gyş la ryn. 21 Ýö
ne Men bar ly gym dan we bü tin dün ýä ni 
dol du ran şöh ra tym dan ka sam ed ýä rin: 
22  Me niň şöh ra ty my, Mü sür de we çöl de 
gör ke zen ala mat la ry my gö ren, şon da-da 
Me ni on ge zek sy nap, Me niň sö zü me 
bo ýun bol ma dyk la ryň hiç bi ri 23 ata la ry
na wa da be ren ýur du ma gir mez. Me ni 
äs ger me dik le riň ýe ke je si-de bu ýur dy 
gör mez. 24  Em ma gu lum Ka le biň ru hy 
ola ryň ky ýa ly däl, ol bü tin ýü re gi bi len 
Me niň yzy ma eýer di. Şo nuň üçin Men 
ony özü niň syn lan ýur du na alyp ba ra ryn. 
Onuň ne sil le ri ony eýe lär ler. 25 In di bol sa 
ama lek ler bi len ken gan la ryň jül ge ler de 
ýa şa ýan dyk la ry üçin, er ti riň özün de 
öw rü lip, Gy zyl deň ziň a ýo ly bi len çö le 
ta rap ýo la dü şüň».

Reb şikaýatçy halky jezalandyrýar
26  Reb Mu sa bi len Ha ru na şeý le diý di: 

27 «Bu az gyn halk ha ça na çen li Me niň 
gar şy ma şi ka ýat et jek kä? Men ys ra-
ýyl la ryň Me niň gar şy ma şi ka ýat edip 
hü ňür deş ýän dik le ri ni eşit dim. 28  Ola ra 
aýt, Öz bar ly gym dan ant içip aýd ýa ryn, 
Men si ziň na lap aý dan zat la ry ňy zyň ba-
ry ny öz ba şy ňy za ge ti re rin. 29 Şu çöl de 
lä şi ňi zi se re rin. Ilat sa na wyn da ha sa ba 
al nyp, ýa şy ýig ri mi we on dan ýo ka ry 
bo lup, Men den na lan la ryň 30  hiç bi ri 
Me niň si ze or naş ma ga söz be ren ýur-
du ma gir mez. Oňa di ňe Ýe pun nä niň 
og ly Ka lep bi len Nu nuň og ly Ýe şu wa 
gi rip bi ler. 31 Em ma si ziň ýe sir dü şer 
öý den per zent le ri ňi zi we lin Men ol 
ýe re alyp ba ra ryn. Si ziň ýüz öw ren 

ýur du ňy zyň nä hi li di gi ni olar bi ler ler. 
32  Em ma si ziň läş le ri ňiz bu çöl lük de 
ser ler. 33 Si ziň ça ga la ry ňyz hem kyrk 
ýyl lap çöl de gö çüp-go nup ge zer ler we 
si ziň bi we pa dy gy ňyz üçin je bir çe ker ler. 
Bu si ziň hem mä ňiz ölüp gu tar ýan ça ňyz 
do wam eder. 34  Si ze ol ýur dy göz den 
ge çir mä ge kyrk gün ge rek bo lan bol-
sa, kyrk gü nüň her gü ni üçin bir ýyl, 
je mi kyrk ýyl lap et miş le ri ňiz üçin je-
za çe ker si ňiz. Siz den ýüz öw re nim de, 
Me niň nä hi li bol ýan dy gy my siz şon dan 
bi ler si ňiz. 35 Men-Reb şeý le diý mek bi-
len, bu aý dan la ry my Me niň gar şy ma 
bir le şen bu az gyn hal kyň ba şyn dan 
in de re rin. Şu çöl lük de bu la ryň ba ry ny 
gy ryp, ýok ede rin».

36‑37 Mu sa nyň ýur dy göz den ge çir mä ge 
ibe ren adam la ry ol ýurt hak da ge ti ren ýa-
ra maz ha bar la ry bi len hal ky Reb be gar şy 
öjük di ren dik le ri üçin, Onuň hu zu ryn da 
gyr gy na ber lip öl dü ler. 38  Olar dan di ňe 
Nu nuň og ly Ýe şu wa bi len Ýe pun nä niň 
og ly Ka lep di ri gal dy.

39 Mu sa bu söz le ri bü tin ys ra ýyl la ra 
ýe ti ren de, halk uly gaý ga bat dy. 40 Halk 
daň dan ir bi len tu rup, dag ly ga çyk ma ga 
baş lap: «Ine, biz Reb biň söz be ren ýe ri-
ne bar ýa rys, çün ki biz gü nä ga zan dyk» 
diý di ler. 41 Em ma Mu sa ola ra şeý le diý di: 
«Nä me üçin siz Reb biň buý ru gy na gar şy 
git me gi ňi zi do wam ed ýär si ňiz? Ony ňyz 
ba şa bar maz! 42  Sö we şe çyk maň, çün ki 
Reb si ziň ara ňyz da däl. Duş man la ry ňy-
za özü ňi zi paý hyn lat maň! 43 Öňü ňiz de 
ama lek ler bi len ken gan lar bar dyr we 
siz gy lyç dan ge çi ri ler si ňiz. Çün ki siz 
Reb biň yzy na eýer mek den bo ýun tow la-
dy ňyz, Reb si ziň bi len bol maz». 44 Em ma 
olar men-men lik edip, dag ly ga dyr ma şyp 
çyk dy lar. Ýö ne ola ryň ýa nyn da Reb biň 
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Äht san dy gy-da, Mu sa-da ýok dy, olar 
dü şel ge de di ler. 45  On soň şol dag lyk da 
ýa şa ýan ama lek ler bi len ken gan lar aşak 
in di ler we Hor ma ga la sy na çen li ola ryň 
yz yn dan ko wup, ola ry kül-pe ýe kun 
et di ler.

15‑nji bap

Sadakalar hakda
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl la ra 

aýt, mes gen tut ma gy ňyz üçin Me niň 
si ze ber ýän ýur du ma gi re ni ňiz de, 3 ga
ra ma ly ýa go ýun-ge çi ni Reb be ot üs ti 
bi len hö dür edip, on dan aý dy lan ýa-da 
meý le tin sa da ka hök mün de be re ni ňiz de 
we bel le me li baý ram la ry ňyz da edi li şi 
ýa ly, ýak ma gur ban lyk ýa-da baş ga 
gur ban lyk be re ni ňiz de, ola ryň ýa kym ly 
ysy Reb be hoş ýak ýar. 4 Şu hi li sa da ka ny 
be ren adam onuň ýa ny bi len bir küý ze a 
zeý tun ýa gy na ýug ru lan, bir bat ma nyň 
on dan bi ri möç be rin dä ki saý la ma bug-
daý unun dan gal la sa da ka sy ny hem 
ber sin. 5 Mun dan baş ga-da, siz ýak ma 
gur ban lyk ýa-da baş ga gur ban lyk bi len 
bi le lik de her bir tok ly nyň ýa ny bi len iç gi 
sa da ka sy hök mün de bir küý ze şe ra by 
hö dür läň. 6  Go çuň ýa ny bi len bir ýa rym 
küý ze b zeý tun ýa gy na ýug ru lan, bir 
bat ma nyň on dan iki möç be rin dä ki saý-
la ma bug daý unun dan gal la sa da ka sy ny 
be riň. 7 Reb be ýa kym ly ys ly iç gi sa da-
ka sy hök mün de bir ýa rym küý ze şe ra by 
hö dür ediň. 8  Reb be ýak ma gur ban lyk ýa 
baş ga gur ban lyk, aý dy lan sa da ka ýa-da 
sa la mat lyk gur ban ly gy hök mün de öküz 
hö dür et se ňiz, 9 on da öküz bi len bir lik de 
iki küý ze ç zeý tun ýa gy na ýug ru lan, bir 

bat ma nyň on dan üç möç be rin dä ki saý-
la ma bug daý unun dan gal la sa da ka sy ny 
hö dür ediň. 10 Iç gi sa da ka sy hök mün de 
iki küý ze şe ra by hö dür ediň. Ot üs ti 
bi len be ril ýän bu sa da ka nyň ýa kym ly 
ysy Reb be hoş ýak ýar.

11 Her bir ökü zi, go çy, er kek tok ly ny 
ýa-da ow la gy sa da ka be re ni ňiz de şeý-
le ediň. 12  Sa da ka be ril ýän mal la ryň 
sa ny na gö rä onuň ýa ny bi len be ril ýän 
sa da ka nyň hem muk da ry art dy ryl syn. 
13 As ly ys ra ýyl bo lan her bir adam ot 
üs ti bi len Reb be ýa kym ly ys ly sa da ka 
be re nin de, şu aý dy lan la ry ber jaý et sin. 
14 Ara ňyz da my da ma lyk ýa-da wagt la ýyn 
ýa şa ýan gel mi şek ler den bi ri ot üs ti bi len 
Reb be ýa kym ly ys ly sa da ka ber mek çi 
bol sa, ol hem şu ka da la ry ber jaý et sin. 
15 Eý, je ma gat, si ziň üçi nem, ara ňyz da 
ýa şa ýan gel mi şek ler üçi nem düz gün 
bir dir. Bu si ziň gel jek ki ne sil le ri ňi ze-de 
ebe di lik düz gün bol sun. Reb biň öňün de 
siz hem, gel mi şek hem deň dir. 16  Si ze-
de, ara ňyz da ýa şa ýan gel mi şek le re-de 
ka da-ka nun lar bir meň zeş dir». 17 Reb 
Mu sa şeý le diý di: 18  «Ys ra ýyl la ra aýt, 
Me niň si zi alyp bar ýan ýur du ma gi re-
ni ňiz den soň, 19 şol top ra gyň çö re gin den 
iýe ni ňiz de, siz on dan Reb be sa da ka 
be rer si ňiz. 20 Il kin ji ýug ran ha my ry ňyz-
dan bir çö re gi edil har man dan sa da ka 
ber şi ňiz ýa ly edip hö dür ediň. 21 Il kin ji 
ha myr dan Reb be ber ýän bu sa da ka ňyz 
ne sil ler bo ýy do wam et sin.

22‑23  Eger siz tö tän lik de ýal ňy şyp, 
Reb biň Mu sa aý dan bu buý ruk la ry ny – 
Reb biň Mu sa ar ka ly si ze buý ran äh li 
tab şy ryk la ry ny Reb biň buý ran gü nün-
den baş lap, tä soň ky ne sil le ri ňi ze çen li 

 Çölde 14 ,  15  



 198  

ber jaý et me se ňiz 24  we bu säw li gi halk 
tö tän lik de goý be ren bol sa, on da bü tin 
halk bir öküz çä ni Reb be ýa kym ly ys ly 
ýak ma gur ban ly gy hök mün de hö dür et-
sin. Onuň ýa ny bi len düz gü ne gö rä gal la 
we iç gi sa da ka sy ny ber sin ler hem-de 
bir te kä ni gü nä gur ban ly gy hök mün de 
hö dür et sin ler. 25 Ru ha ny bü tin ys ra ýyl 
hal ky ny gü nä sin den sap la syn, şon da 
ola ryň gü nä si ge çi ler. Çün ki halk tö tän-
lik den gü nä et di we olar öz sa da ka la ry ny 
Reb be ot üs ti bi len be ril ýän sa da ka hök-
mün de hö dür et di ler. Öz ýal ňyş lyk la ry 
üçin Reb be gü nä gur ban ly gy ny ber di ler. 
26  Bü tin ys ra ýyl hal ky nyň hem, ola ryň 
ara syn da ky gel mi şek le riň hem gü nä si 
ge çi ler, çün ki halk tö tän lik den gü nä 
ga zan dy.

27 Eger bir ki şi tö tän lik den gü nä et se, 
goý, ol gü nä gur ban ly gy üçin bir ýa-
şar ur ka çy çeb şi hö dür et sin. 28  Ru ha ny 
Reb biň hu zu ryn da ýal ňy şyp gü nä ede ni 
gü nä sin den sap la syn, onuň gü nä si ge-
çi ler. 29 Tö tän lik de gü nä edip, ara ňyz da 
ýa şa ýan as ly ys ra ýyl bo lan üçin hem, 
gel mi şek üçin hem bir ka nun bol sun. 
30 Em ma as ly ys ra ýyl bo lan bi ri ýa-da 
gel mi şek ler den bi ri te kep bir lik bi len 
gü nä iş edip, Reb be dil ýe tir se, hal kyň 
ara syn dan kow lup çy ka ryl syn. 31 Reb biň 
sö zü ni äs ger män, Onuň tab şy ry gy ny 
bo zan dy gy üçin, beý le adam bü tin leý 
kow lup çy ka ryl syn, öz je za sy ny çek sin».

Sabat güni işlän adam öldürilýär
32‑33 Ys ra ýyl lar çöl de kä ler, Sa bat gü ni 

olar odun ýy gyp ýö ren ada my gör dü ler 
we olar ony tu tup, Mu sa bi len Ha ru nyň 
we bü tin je ma ga tyň hu zu ry na ge tir di ler. 
34  Oňa nä me edil me li di gi en tek bel li bol-
man soň, olar ony tus sag as ty na al dy lar. 
35  On soň Reb Mu sa: «Ol adam ölü me 
hö küm edil sin. Ony Ys ra ýyl dü şel ge si niň 

da şy na çy ka ryp, bü tin je ma gat daş lap 
öl dür sin» diý di. 36  Dü şel gä niň da şy na 
çy ka ryp, edil Reb biň Mu sa buý ru şy ýa ly, 
bü tin halk ony daş lap öl dür di.

Geýimlerdäki gotazlar
37 Reb Mu sa şeý le diý di: 38  «Ys ra ýyl la ra 

aýt, olar ne sil den-nes le ge ýim le ri niň ete-
gi niň her bur çu na go taz jyk tik sin ler we 
her bir go taz jy ga gök ýüp lük goş sun lar. 
39 Her ge zek go taz jyk la ra gö zü ňiz dü şen-
de, siz Reb biň äh li tab şy ryk la ry ny ýa da 
sa lar sy ňyz we ola ry ber jaý eder si ňiz, 
ýü re gi ňi ziň we göz le ri ňi ziň is le gi ne 
ko wa laş mar sy ňyz. 40 Şeý dip, Me niň äh-
li tab şy ryk la ry my ýat da sak lap, ola ry 
ber jaý eder si ňiz we öz Reb bi ňiz üçin 
mu kad des bo lar sy ňyz. 41 Hu da ýy ňyz 
Reb Men di rin, Men si zi Mü sür den si ziň 
Hu da ýy ňyz bol mak üçin alyp çyk dym. 
Hu da ýy ňyz Reb Men di rin!»

16‑njy bap

Koranyň, Datanyň we 
Abyramyň gozgalaňy

1 Ine, le wi ti re si niň ko hat uru gyn dan 
bo lan Ýis ha ryň og ly Ko ra, ru ben ti re-
sin den Eli ýa byň ogul la ry Da tan bi len 
Aby ram we Pe le tiň og ly On da gy 2  Mu sa 
gar şy baş gö ter di ler. Olar je ma gat dan 
saý la nyp, halk baş tu tan la ry bo lan at-
ly-ab raý ly ys ra ýyl la ryň iki ýüz el li si ni 
ýan la ry na al dy lar. 3  Olar Mu sa bi len 
Ha ru nyň gar şy sy na ýyg na nyp: «Siz ju da 
öte geç di ňiz! Bü tin halk, her bir ki şi mu-
kad des dir, Reb hem ola ryň ara syn da dyr. 
Şon da-da siz özü ňi zi nä me üçin Reb biň 
je ma ga tyn dan ýo ka ry tut ýar sy ňyz?» diý-
di ler. 4 Mu sa mu ny eşi dip, ýü zin ýy kyl dy. 
5 Soň ra ol Ko ra we onuň to pa ry na şeý le 
jo gap ber di: «Özü niň kim di gi ni, ki miň 
mu kad des di gi ni we Reb biň ýa ny na ki me 
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go laý laş ma ga rug sat edi len di gi ni Ol sä-
her bi len aýan eder. Reb Öz saý la ny na 
ýa ny na go laý bar ma ga rug sat eder. 6  Eý, 
Ko ra hem-de onuň ýol daş la ry, tü tet gi 
gap la ry ňy zy alyň. 7 Er tir ola ryň içi ne ot 
sa lyp, Reb biň hu zu ryn da ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýa kyň. On soň Reb ki mi saý la sa, 
şol hem mu kad des bo lar. Siz – le wi ler, 
ju da öte geç di ňiz!» 8  Soň ra Mu sa Ko ra 
ýüz le nip, şeý le diý di: «Eý, le wi ler, ma ňa 
gu lak sa lyň! 9 Ys ra ýyl Hu da ýy si zi ys-
ra ýyl hal ky nyň ara syn dan saý lap al dy. 
Siz Reb biň mu kad des ça dy ry nyň hyz-
ma ty ny ede ri ňiz ýa ly we hal kyň öňün de 
du rup ola ra hyz mat ede ri ňiz ýa ly, Ol 
si ze Özü ne ýa kyn laş ma ga müm kin çi lik 
ber di. Si ze in di şu-da az my? 10 Ol si ze we 
si ziň bü tin le wi do gan la ry ňy za Özü ne 
go laý bar ma ga rug sat be ren bol sa-da, 
siz mu nuň üs te si ne ru ha ny lyk we zi-
pe si ni hem ta lap ed ýär mi si ňiz?! 11 Sen 
äh li ýol daş la ryň bi len bi le Ha ru na gar şy 
bol duň, ha ky kat da bol sa bu si ziň Reb be 
gar şy bol du gy ňyz dyr».

12  Mu sa Eli ýa byň ogul la ry Da tan bi len 
Aby ra my ça gyr ma ga adam ug rat dy. Ýö-
ne olar şeý le jo gap ber di ler: «Biz bar jak 
däl! 13 Bi zi çöl de öl dür mek üçin, süýt we 
bal ak ýan Mü sür top ra gyn dan çy ka ryp, 
şu ýe re ge ti re ni ňi az gör ýär miň? Ýe ne-de 
üs tü miz den hö küm hem sür jek bol ýar-
myň? 14  Bi zi süýt we bal ak ýan ýur da 
ge tir me di giň-ä bel li, ýa bol ma sa bi ze 
meý dan la ry, üzüm çi lik le ri mülk edip 
ber me diň. Bu adam la ryň nä me gö zü ni 
çy kar jak my? Biz bar jak däl».

15  Mu sa nyň mu ňa ga ty ga ha ry ge lip, 
Reb be: «Ola ryň sa da ka la ry ny ka bul 
et me, men ola ryň hiç bi ri niň göw nü-
ne deg män dim, hat da olar dan ýe ke je 
eşek-de al man dym» diý di. 16  Mu sa Ko ra 
ýüz le nip şeý le diý di: «Äh li ýol daş la ryň 
er tir Reb biň hu zu ry na gel sin, Ha run 

iki ňi zem şol ýe re ge liň. 17 Her bi ri ňiz 
öz tü tet gi gap la ry ňy za ýa kym ly ys ly 
tü tet gi sa lyň, iki ýüz el li ki şi niň her 
bi ri öz tü tet gi ga by ny gö te rip, Reb biň 
hu zu ry na gel sin. Ha run iki ňi zem tü-
tet gi gap la ry ňy zy ge ti riň». 18  Şeý dip, 
her kim öz tü tet gi ga byn da ot ýa kyp, 
üs tü ne-de ýa kym ly ys ly tü tet gi go ýup, 
Mu sa we Ha run bi len bi le Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dy ryň gi rel ge sin de dur du-
lar. 19 Soň ra Ko ra Mu sa bi len Ha ru nyň 
gar şy sy na çyk mak üçin, bü tin je ma ga ty 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň gi rel ge si ne 
ýyg na dy, şon da bü tin je ma ga ta Reb biň 
şöh ra ty gö rün di.

20 Reb Mu sa bi len Ha ru na şeý le diý di: 
21 «Siz bu je ma gat dan bir gy ra çe ki liň, 
Men bu la ry bir dem de ýok ede ýin!» 
22  Em ma Mu sa bi len Ha run ýü zin ýy-
ky lyp: «Eý, Hu daý, äh li adam za dyň 
göz ba şy bo lan Hu daý, bir adam gü nä 
et di di ýip, bü tin je ma ga ta ga zap lan ýar-
myň?» diý di ler.

23 Reb Mu sa: 24  «Je ma ga ta ýe tir, goý, 
Ko ra nyň, Da ta nyň we Aby ra myň ça-
dyr la ryn dan daş rak çe kil sin ler» diý di. 
25  Mu sa ýe rin den tu rup, Da ta nyň we 
Aby ra myň ýa ny na git di, Ys ra ýyl ýa şu-
lu la ry-da onuň yzy na düş dü ler. 26  On soň 
Mu sa hal ka ýüz le nip: «Ol az gyn la ryň 
ça dyr la ry nyň go la ýy na bar maň we ola-
ryň hiç bir za dy ny-da el le mäň, ýog sam 
ola ryň gü nä le ri ze rar ly si zem ýok bo-
lar sy ňyz» diý di. 27 Je ma gat Ko ra nyň, 
Da ta nyň we Aby ra myň ça dyr la ryn dan 
uza ga çe kil di. Da tan bi len Aby ram bol-
sa daş çy kyp, aýal la ry, ça ga la ry bi len 
öz ça dyr la ry nyň gi rel ge si niň öňün de 
dur du lar. 28  Mu sa şeý le diý di: «Bu iş le-
riň äh li si ni et me gim üçin me ni Reb biň 
ibe re ni ni, me niň öz baş dak he re ket et-
me ýän di gi mi siz şu zat lar dan bi ler si ňiz. 
29 Eger bu adam lar hem beý le ki ler ýa ly 
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öz aja ly na öl se ler, on da me ni Reb biň 
iber me di gi dir. 30 Em ma Reb en tek gör-
lüp-eşi dil me dik bir zat edäý se, ýag ny 
ýer dar ka ýa ry lyp, bu adam la ry we ola ra 
de giş li zat la ryň hem me si ni ýu wut sa, olar 
hem di ri li gi ne ölü ler dün ýä si ne düş se ler, 
şon da bu adam la ryň Reb bi äs ger mez lik 
eden dik le ri ne göz ýe ti rer si ňiz».

31 Mu sa bu zat la ry aý dyp gu ta ran ba dy-
na, ola ryň as tyn da ky ýer dar ka ýa ryl dy. 
32  Ýer ag zy ny açyp, ola ry we maş ga la-
la ry ny – Ko ra de giş li bo lan adam la ryň 
we em lä giň ba ry ny ýu wut dy. 33 Şeý dip, 
olar äh li goş-go lam la ry bi len bi le di ri li-
gi ne ölü ler dün ýä si ne düş dü ler. Ola ryň 
yz yn dan ýer ýa pyl dy we olar je ma ga tyň 
ara syn dan ga ýyp bol du lar. 34  Ola ryň tö-
we re gin de du ran äh li ys ra ýyl lar bol sa, 
ola ryň da dy-per ýa dy ny eşi den le rin de: 
«Ýer bi zi-de ýu wu dar!» diý şip gaç dy lar. 
35 On soň Reb den bir ot çy kyp, ýa kym ly 
ys ly tü tet gi hö dür eden iki ýüz el li ki şi ni 
ýa kyp ýok et di.

36  Reb Mu sa şeý le diý di: 37 «Ru ha ny 
Ha ru nyň og ly El ga za ra aýt, maň ňal la ryň 
mu kad des di gi üçin ola ry oduň için den 
çy kar syn we ola ryň için dä ki köz le ri çet-
de giň edip pyt ra dyp taş la syn. 38 Ja na kast 
edip, gü nä eden bu adam la ryň maň ňal-
la ryn dan bol sa ýu kajyk ga pak lar ýa saň. 
Maň ňal lar Reb biň hu zu ry na el ti len soň, 
mu kad des bol du lar. Goý, olar ys ra ýyl lar 
üçin ny şan bol sun lar». 39 On soň ru ha ny 
El ga zar ýan dy ry lan adam lar ta ra pyn-
dan Reb biň hu zu ry na el ti len bü rünç 
maň ňal la ry alyp, olar dan gur ban lyk 
sy pa sy ny ýa par ýa ly ga pak lar ýa sat dy. 
40  Bu ys ra ýyl la ra Ha ru nyň nes lin den 
bol ma dyk ki şi niň Reb biň hu zu ryn da 
ýa kym ly ys ly tü tet gi ni hö dür et me li 
däl di gi ni, ýog sam Ko ra nyň we onuň 
ýol daş la ry nyň gü nü ne düş jek di gi ni ýat-
la dyp dur mak üçin di. El ga zar bu la ryň 

ba ry ny edil Reb biň Mu sa ar ka ly özü ne 
aý dy şy ýa ly et di.

41 Ýö ne er te si gün Ys ra ýyl ogul la ry-
nyň bü tin je ma ga ty Mu sa bi len Ha ru na 
gar şy çy kyp: «Reb biň hal ky ny siz öl-
dür di ňiz» diý di ler. 42  Je ma gat ola ra gar şy 
top la nan da, Mu sa bi len Ha run Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dy ra ta rap öw rül di ler. 
Ine, gör se ler, ony bu lut bü räp, Reb biň 
şöh ra ty gö rün di. 43 On soň Mu sa bi len 
Ha run Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň 
öňü ne gel di ler. 44  Reb Mu sa şeý le diý di: 
45 «Bu je ma ga tyň ara syn dan gy ra çy kyň, 
Men bu la ry bir dem de ýok ede ýin». 
Olar ýü zin ýy kyl dy lar. 46  Mu sa Ha ru
na şeý le diý di: «Öz tü tet gi ýa kyl ýan 
ga by ňy al, oňa gur ban lyk sy pa syn dan 
köz alyp sal, onuň üs tü ne-de ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ni go ýup, hal ky gü nä le rin-
den sap la mak üçin, çalt lyk bi len ola ryň 
ara sy na bar. Çün ki Reb biň ga har-ga za by 
tu taş dy, gyr gyn çy lyk baş lan dy». 47 Ha run 
Mu sa nyň buý ru şy ýa ly, tü tet gi ga by ny 
alyp, je ma ga tyň ara sy na yl gap bar dy. 
Ol gyr gyn çy ly gyň baş la ny ny gö ren de, 
köz le riň üs tü ne ýa kym ly ys ly tü tet gi-
ni go ýup, hal ky gü nä sin den sap la dy. 
48  Ha run ölü ler bi len di ri le riň ara syn da 
du ran soň, gyr gyn çy lyk tog ta dy. 49 Ko
ra nyň goz ga laň yn da ölen ler den baş ga, 
gyr gyn çy lyk dan ölen le riň sa ny on dört 
müň ýe di ýüz adam bol dy. 50  Gyr gyn
çy lyk tog ta dy lan soň, Ha run Mu sa nyň 
ýa ny na, Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň 
gi rel ge si ne gaý dyp gel di.

17‑nji bap

Harunyň hasasy
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2 «Ys ra ýyl la ra öz 

ti re baş tu tan la ry nyň hem me sin den, ýag-
ny her ti re den bir ha sa – je mi on iki ha sa 
ýyg nap, ola ry sa ňa ge ti rip ber mek le ri ni 
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tab şyr. Ola ryň her si niň at la ry ny öz ha-
sa la ry na ýa zyp goý. 3 Ha ru nyň ady ny 
le wi le riň ha sa sy na ýaz. Çün ki her ti re 
baş tu ta ny üçin bir ha sa bol ma ly dyr. 4 Ha
sa la ry ge ti rip, si ziň bi len du şuş ýan ýe rim 
bo lan Ma ňa ýüz tu tu l ýan ça dyr da ky Äht 
san dy gy nyň öňün de goý. 5 Me niň saý lan 
ada my myň ha sa sy gö ge rer, şeý dip, Men 
ys ra ýyl la ryň siz den nä ra zy lyk la ry nyň so-
ňu na çy ka ryn». 6  Mu sa Reb biň söz le ri ni 
ys ra ýyl la ra ýe tir di. Ola ryň ti re baş tu tan-
la ry nyň hem me si ha sa la ry ny, her ti re 
üçin bir ha sa ny – je mi on iki ha sa ny Mu sa 
ber di ler. Ha ru nyň ha sa sy-da şo la ryň ara-
syn da dy. 7 On soň Mu sa ha sa ny ge ti rip, 
Reb biň hu zu ryn da äht ça dy ryn da goý dy.

8  Er te si gün Mu sa äht ça dy ry na gir di, 
gör se, ine, le wi ti re si niň be ren, Ha ru nyň 
ady ýa zy lan ha sa sy, ha ky kat da nam, gö-
ge ren eken. On da pyn tyk lar, gül ler we 
ýe ti şen ba dam lar bar dy. 9 On soň Mu sa 
ha sa la ry Reb biň hu zu ryn dan alyp, äh-
li ys ra ýyl la ryň öňü ne çy kar dy. Olar 
bu ah wa la ta syn et di ler we her kim öz 
ha sa sy ny al dy. 10 Reb Mu sa şeý le diý di: 
«Ha ru nyň ha sa sy ny yzy na ge ti rip, Äht 
san dy gy nyň öňün de goý. Ol pit ne çi ler 
üçin duý du ryş ala ma ty hök mün de sak la-
nar. Şeý dip, sen ola ryň Men den nä ra zy 
bol mak la ry nyň so ňu na çy kar syň, ýog-
sam olar öler ler». 11 Mu sa hem me za dy 
edil Reb biň buý ru şy ýa ly et di.

12  Ys ra ýyl lar Mu sa: «On da bi ziň işi miz 
gaý dyp dyr! Bi ziň ba ry myz he läk bo la-
rys! 13 Kim Reb biň mu kad des ça dy ry na 
go laý laş sa, ol öler. Şeý dip, in di bi ziň 
hem mä miz gyr laý ma ly my?» diý di ler.

18‑nji bap

Ruhanylar bilen lewileriň borçlary
1 Reb Ha ru na şeý le diý di: «Sen, se niň 

ogul la ryň we uru gy ňyz bi len bi le lik de 

mu kad des zat lar bi len bag la ny şyk ly 
edi len ha ta iş le re jo gap kär bo lar sy ňyz. 
Ru ha ny çy ly ga de giş li bo lan iş ler de ha ta 
goý be ril se, oňa di ňe sen öz ogul la ryň 
bi len bi le jo gap kär bo lar syň. 2  Ogul la-
ryň bi len äht ça dy ry nyň öňün de hyz mat 
ed ýär käň, ata ňyz Le wi niň ti re sin den 
bo lan äh li do gan-ga ryn daş la ry ňyz si ze 
go şu lyp, si ze hyz mat eder le ri ýa ly, ola-
ry-da ýa ny ňa ge tir. 3 Goý, olar tu tuş öýi 
go rap, se niň üçin go ra mak işi ni ýe ri ne 
ýe tir sin ler. Ýö ne olar mu kad des öýüň 
en jam la ry na ýa-da gur ban lyk sy pa sy na 
as la go laý laş ma syn lar, ýog sam ola ram, 
si zem he läk bo lar sy ňyz. 4  Ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň işi ni ýe ri ne ýe tir mä ge onuň 
äh li hyz ma ty ny et mä ge sen jo gap kär 
bo lar syň. Baş ga bir ke se ki si ze ýa kyn-
laş ma syn. 5 Mun dan beý läk ys ra ýyl la ryň 
de pe sin den ga za bym in mez ýa ly, mu-
kad des ýe riň we gur ban lyk sy pa sy nyň 
iş le ri ni si ziň özü ňiz ediň. 6  Si ze peş geş 
hök mün de, ys ra ýyl la ryň ara syn dan le wi 
do gan la ry ňy zy Me niň Özüm saý lap al-
dym. Ýüz tu tu l ýan ça dy ryň hyz ma ty ny 
eder le ri ýa ly, olar Ma ňa ba gyş edi len dir. 
7 Em ma sen ogul la ryň bi len gur ban lyk 
sy pa sy na, iň mu kad des ota ga de giş li iş-
le riň äh li si ni yh las bi len ber jaý et me li siň. 
Ru ha ny ly gy si ze Men peş geş ber dim. 
Siz den baş ga oňa kim go laý laş sa, onuň 
je za sy ölüm dir».

Ruhanylaryň paýy
8  Reb Ha ru na şeý le diý di: «Ma ňa ber-

len sa da ka la ra göz-gu lak bol ma gy sa ňa 
tab şyr dym. Ys ra ýyl la ryň äh li mu kad des 
sow gat la ry ny ru ha ny çy lyk pa ýy ňyz 
hök mün de sa ňa we se niň ogul la ry ňa 
ebe di lik ber dim. 9 Iň mu kad des sa da ka 
hök mün de ot da ýa kyl ma ýan zat lar dan 
şu lar si ziň ki bo lar: ola ryň iň mu kad des 
zat hök mün de Ma ňa hö dür ed ýän her 
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a 18:16 Iki mys gal – ýew reý çe ýig ri mi ge ra. Bu takm. 10 gr deň dir.

bir sa da ka sy, gal la sa da ka sy my, gü nä 
gur ban ly gy my ýa ýa zyk gur ban ly gy-
my, par hy ýok, bu lar sa ňa we se niň 
ogul la ry ňa de giş li dir. 10  Ola ry siz iň 
mu kad des zat hök mün de iý me li si ňiz, 
hem me er kek ler olar dan iýip bi ler ler. Bu-
lar si ziň üçin mu kad des dir. 11 Ine, bu lar 
hem si ziň ki dir: hö dür edi len sow gat la ry 
we ys ra ýyl la ryň gö ter me sa da ka sy hök-
mün de ber len sa da ka la ry Men sa ňa we 
se niň ogul-gyz la ry ňa ebe di lik paý edip 
ber dim. Se niň maş ga laň da ky her bir 
tä miz adam olar dan iýip bi ler. 12  Ola-
ryň Reb be hö dür ed ýän iň oňat zeý tun 
ýa gy ny, iň oňat şe ra by ny we bug da ýy ny, 
iň oňat önüm le ri ni si ze ber dim. 13 Ola ryň 
top ra gyn dan önen il kin ji ha sy lyn dan 
Reb be ge ti ri len le ri niň hem me si si ziň ki 
bo lar. Se niň maş ga laň da ky her bir tä-
miz adam on dan iýip bi ler. 14  Ys ra ýyl da 
Reb be aý ry goý lan hem me zat se niň ki 
bo lar. 15 Yn san bol sun, haý wan bol sun, 
par hy ýok, Reb be hö dür edil ýän her 
jan da ryň il kin ji er kek dog lan ça ga sy 
se niň ki bo lar. Em ma yn sa nyň we ha ram 
mal la ryň il kin ji er kek dog lan ça ga sy ny 
yzy na sa tyn al ma ly syň. 16  Ça ga lar bir aý
lyk bo lan da, yzy na sa tyn al mak ba ha sy 
mu kad des öýüň res mi öl çe gi bo ýun ça 
bäş şe kel kü müş bol sun. Bir şe kel iki 
mys ga la a deň dir. 17 Ýö ne syg ryň, goý-
nuň, ge çi niň il ki guz lan la ry üçin tö leg 
al ma, olar mu kad des dir ler. Ola ryň ga-
ny ny gur ban lyk sy pa sy na ta rap ser pip, 
ýa gy ny-da Reb be ot üs ti bi len be ril ýän 
ýa kym ly ys ly gur ban lyk hök mün de ot da 
ýak. 18  Gö ter me sa da ka sy nyň dö şi we 
sag bu dy ýa ly, syg ryň, goý nuň, ge çi niň 
il ki guz lan la ry nyň eti hem se niň ki-
dir. 19 Ys ra ýyl la ryň Reb be hö dür ed ýän 
äh li mu kad des sa da ka la ry ny sa ňa we 

se niň ogul-gyz la ry ňa ebe di lik paý hök-
mün de ber dim. Bu se niň we ne sil le riň 
bi len Me niň eden mü di mi lik äh tim dir». 
20 Soň ra Reb Ha ru na şeý le diý di: «Ola-
ryň top ra gyn da se niň mül küň bol maz, 
ola ryň ara syn dan sa ňa paý be ril mez. 
Ys ra ýyl la ryň ara syn da ky se niň pa ýyň 
we mül küň Men di rin.

Lewileriň paýy
21 Le wi le re Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr-

da ed ýän hyz mat la ry nyň öwe zi ne paý 
hök mün de ys ra ýyl la ryň Ma ňa ber ýän 
hem me on dan bi ri ni ber dim. 22  Mun dan 
beý läk ys ra ýyl lar Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ra go laý laş ma syn lar, ýog sam olar 
gü nä le ri üçin je za çe kip öler ler. 23 Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dy ryň hyz ma ty ny le wi ler 
et sin ler, olar öz ha ta iş le ri ne jo gap kär 
bo lar lar. Bu si ze ne sil ler bo ýy ebe di lik 
parz bol sun. Ýö ne ys ra ýyl la ryň ara syn da 
le wi le riň mül ki bol maz. 24  Se bä bi Men 
le wi le re paý edip, ys ra ýyl la ryň Ma ňa 
sa da ka hök mün de ber ýän on dan bi ri ni 
ber dim». Şo nuň üçin hem, Men le wi le re 
ys ra ýyl hal ky nyň ara syn dan mi ras ber-
me rin diý dim. 25 On soň Reb Mu sa şeý le 
diý di: 26  «Le wi le re aýt, ola ra paý hök-
mün de be ren on dan bi ri mi ys ra ýyl la r dan 
ka bul edip alan la ryn da-da, on dan Ma ňa 
sa da ka edip, on dan bir le riň on dan bi ri ni 
ber sin ler. 27 Bu olar üçin tä ze har man dan 
ber len gal la ýa-da tä ze şe rap sa da ka sy 
bi len deň ha sap edi ler. 28  Şeý dip, olar 
hem ys ra ýyl la r dan al ýan on dan bi rin-
den Reb be sa da ka ber sin ler we Reb biň 
sa da ka sy ny ru ha ny Ha ru na ber sin ler. 
29 Le wi le re be ril ýän sow gat lar dan Reb biň 
sa da ka pa ýy ny ber sin ler. Hem me si niň iň 
go wu sy ny Reb biň mu kad des pa ýy hök-
mün de ber sin ler. 30 Le wi le re ýe ne şu ny 
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aýt: daý ha nyň sa da ka be re nin den soň 
ga la ny ny özü ne al şy ýa ly, le wi ler hem 
sa da ka nyň iň go wu sy ny hö dür eden le rin-
den soň ga la ny ny öz le ri ne al syn lar. 31 Olar 
we ola ryň maş ga la la ry ony is len dik ýer de 
iýip bi ler ler. Çün ki ol Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dyr da le wi le riň ed ýän hyz ma ty nyň 
ha ky dyr. 32  Onuň iň go wu sy ny sa da ka 
be re ni ňiz den soň, on dan iý se ňiz, ýa zyk ly 
bol mar sy ňyz. Em ma ys ra ýyl la ryň ber-
ýän mu kad des sow gat la ry nyň iň go wy 
bö le gi sa da ka be ril män kä iýip, ha ra ma 
çy kar maň, ýog sam öler si ňiz».

19‑njy bap

Tämizleýiş suwy
1 Reb Mu sa bi len Ha ru na şeý le diý di: 

2  «Reb biň buý ran ka nu nyn da ky parz 
şu dur: ys ra ýyl lar si ze gu rat, şi kes siz, 
boý nu na bo ýun ty ryk sa lyn ma dyk bir 
gy zyl sy gyr ge tir sin ler. 3 Ony siz ru ha ny 
El ga za ra be rer si ňiz. Syg ry Ys ra ýyl dü-
şel ge si niň da şy na alyp çy kyp, El ga za ryň 
öňün de soý sun lar. 4 Ru ha ny El ga zar onuň 
ga ny na bar ma gy ny ba ty ryp, Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dy ryň öňü ne ta rap ýe di ge zek 
sepele sin. 5 Soň ra sy gyr de ri si, eti, ga-
ny we iç go şy bi len bi le lik de El ga za ryň 
gö zü niň al nyn da ýa kyl syn. 6  Ru ha ny bir 
bö lek kedr aga jy ny, kä ki lik otu ny, gy-
zyl reňk li sa pak al syn-da, ola ry syg ry 
ýa kyp du ran oda at syn. 7 On soň ru ha ny 
ge ýim le ri ni ýuw sun we su wa düş sün, 
şon dan soň ol Ys ra ýyl dü şel ge si ne gi rip 
bi ler. Em ma ol ag şa ma çen li ha ram dyr. 
8  Syg ry oda ýa kan adam hem ge ýim le-
ri ni ýuw sun we su wa düş sün. Ol hem 
ag şa ma çen li ha ram dyr. 9 On soň syg ryň 
kü lü ni tä miz adam la ryň bi ri ýyg nap 
alyp, dü şel gä ňi ziň da şyn da ha lal ýer de 
goý sun. Bu kül ys ra ýyl hal ky üçin dir, ol 
tä miz lik su wy üçin sak lan syn. Bu gü nä 

gur ban ly gy nyň bir gör nü şi dir. 10  Syg
ryň kü lü ni ýyg nan adam ge ýim le ri ni 
ýuw sun, ol ag şa ma çen li ha ram dyr. Bu 
ys ra ýyl lar üçin we ola ryň ara syn da ýa şa-
ýan gel mi şek ler üçin ebe di lik düz gün dir.

11 Je se de de gen ki şi ýe di gün läp ha-
ram dyr. 12  Üçün ji we ýe din ji gün ler de 
ol özü ni tä miz lik su wy bi len tä miz le sin, 
şon da ol tä miz le ner. Em ma ol özü ni 
üçün ji we ýe din ji gün ler de tä miz le me-
se, tä miz bol maz. 13 Je se de gal ta şan dan 
soň, özü ni tä miz le me dik adam Reb biň 
mu kad des ça dy ry ny ha ram eder. Beý le 
adam Ys ra ýyl dan kow lup çy ka ryl syn. 
Onuň üs tü ne tä miz lik su wy se pil-
män dir, şo nuň üçin ol ha ram ly gy na 
ga lyp dyr, onuň ha ram ly gy en te gem onuň 
boý nun da dyr.

14  Eger ça dyr da bi ri öl se, şu ka da ula-
nyl syn: ça dy ryň için dä ki we şol wagt 
ça dy ra gi ren her bir adam ýe di gün ha ram 
ha sap lan syn. 15 Ça dy ryň için dä ki ag zy 
açyk bo lan hem me gap la ry ha ram bo lar. 
16  Eger kim de-kim meý dan da gy lyç dan 
ölen ýa öz aja ly na ölen ada myň je se di ne, 
ýa-da adam süň kü ne ýa ma za ry na gal taş-
sa, ol ýe di gün ha ram sa ýy lar. 17 Ha ram 
sa ýy lan adam üçin ýa ky lan gü nä gur ban-
ly gy nyň kü lün den bir ga ba sa lyp, onuň 
üs tü ne çeş me su wu ny gu ýuň. 18  On soň tä-
miz adam lar dan bi ri kä ki lik otu ny su wa 
ba ty ryp, ça dy ryň, onuň için dä ki es bap la-
ryň üs tü ne se pe le sin. Şeý le-de ol ýer dä ki 
adam la ryň we meý dan da gy lyç dan ölen 
ýa öz aja ly na ölen ada myň je se di ne, ýa-
da adam süň kü ne ýa ma za ry na gal ta şan 
ki şi niň üs tü ne se pe le sin. 19 Tä miz adam 
ha ram ki şi le riň üs tü ne su wy üçün ji we 
ýe din ji gün ler se pe le sin. Ýe din ji gün olar 
tä miz le ner ler. Soň ra olar ge ýim le ri ni 
ýuw sun lar we su wa düş sün ler, ag şa ma 
çen li olar tä miz le ner ler. 20  Em ma ha-
ram bo lu bam özü ni tä miz le me ýän ler 
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je ma ga tyň ara syn dan kow lup çy ka ryl syn. 
Çün ki olar Reb biň mu kad des öýü ni ha-
ram eden dir ler. Ola ryň üs tü ne tä miz lik 
su wu nyň se pil män di gi üçin, olar ha ram-
dyr lar. 21 Bu olar üçin ebe di lik düz gün 
bol sun. Tä miz lik su wu ny sep ýän adam 
ge ýim le ri ni ýuw sun. Tä miz lik su wu ny 
el län adam ag şa ma çen li ha ram dyr. 22 Ha
ram ada myň her bir el län za dy-da ha ram 
bo lar. Ha ram ada my el län ki şi-de ag şa ma 
çen li ha ram dyr».

20‑nji bap

Gaýadan çykan suw
1 Bü tin ys ra ýyl je ma ga ty bi rin ji aý da 

Sin çö lü ne gel di. Halk Ka deş de düş le-
di. Ol ýer de Mer ýem ara dan çyk dy we 
jaý lan dy. 2  Ola ryň düş län ýe rin de suw 
ýok dy, on soň je ma gat Mu sa bi len Ha-
ru nyň gar şy sy na top lan dy. 3 Olar Mu sa 
bi len da wa la şyp, şeý le diý di ler: «Reb-
biň hu zu ryn da do gan-ga ryn daş la ry myz 
ölen de, biz hem gyr lan bol sak go wy 
bo lar dy! 4  Nä me üçin siz Reb biň hal ky ny 
bu çöl-be ýe wa na alyp gel di ňiz? Bi zi we 
mal-ga ra la ry my zy bu ýe re gyr mak üçin 
ge tir di ňiz mi? 5 Nä me üçin siz bi zi bu ýo-
wuz ýe re Mü sür den alyp gaýt dy ňyz? Bu 
ýer de ne ekin, ne in jir, ne üzüm, ne-de 
nar bi ter, mun da hat da iç mä ge su wam 
ýok ahy ryn!» 6  On soň Mu sa bi len Ha run 
je ma ga tyň öňün den git di ler we Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dy ryň gi rel ge si ne ba ryp, 
ýe re ýü zin ýy kyl dy lar. Reb biň şöh ra ty 
bu la ra gö rün di. 7 Reb Mu sa şeý le diý di: 
8  «Ha sa ny al we do ga nyň Ha run bi len hal-
ky ýyg na. On soň ola ryň gö zü niň al nyn da 
ga ýa: „Suw ber!“ di ýip buý ruk ber. Şeý-
dip, hal ka ga ýa dan suw çy ka ryp be rer siň 
we ola ryň mal la ry ny su wa ýa kar syň». 

9 Mu sa Reb biň buý ru şy ýa ly ba ryp, ha-
sa ny al dy. 10 On soň Mu sa Ha run bi len 
bi le hal ky ga ýa nyň öňü ne ýyg nap, ola ra: 
«Gu lak go ýuň, eý, pit ne çi ler! Biz in di si-
ziň üçin şu ga ýa dan suw çy kar ma ly my?» 
diý di. 11 Soň ra Mu sa eli ni ýo ka ry gal dy-
ryp, ha sa sy bi len ga ýa ny iki ge zek ur dy 
we lin, ga ýa dan şag lap, suw akyp baş la dy. 
Bü tin halk we ola ryň mal la ry suw dan 
gan dy lar. 12  Em ma Reb Mu sa bi len Ha ru-
na: «Ma ňa do ly ynan man, ys ra ýyl la ryň 
gö zü niň al nyn da Me niň mu kad des li gi mi 
yk rar et män di gi ňiz üçin, siz bu je ma ga ty 
ola ra be ren ýur du ma ge ti rip bil mer si ňiz» 
diý di. 13 Ys ra ýyl hal ky bu ýer de Reb bi len 
da wa ede ni üçin, bu su wuň çy kan ýe ri ne 
Me ri ba a di ýip at be ril di. Ol ýer de Reb Öz 
mu kad des li gi ni gör kez di.

Edomdan geçmäge rugsat berilmeýär
14 Mu sa Ka deş den Edo myň pa ty şa sy na 

şu ha bar bi len il çi ler ýol la dy: «Do gan la-
ry ňyz ys ra ýyl hal ky şeý le diý ýär: „Bi ziň 
ba şy myz dan inen äh li kyn çy lyk lar dan 
ha ba ry ňyz bar dyr. 15 Ata la ry myz Mü sü re 
git di ler we ol ýer de uzak wagt lap ýa şa-
dy lar. Mü sür li ler bi zi we ata la ry my zy 
ez di ler. 16  Biz Reb be da dy-per ýat et dik. 
Ol bi ziň se si mi zi eşit di we Öz pe riş de si ni 
ibe rip, bi zi Mü sür den çy kar dy. Ine, in di 
biz Ka deş de – si ziň ser he di ňi ze go laý şä-
her çe de du rus. 17 Bi ze ýur du ňy zyň için den 
ge çip git mä ge rug sat ber. Biz ekin le-
riň ýa üzüm çi lik le riň için den ýö re me ris 
ýa-da gu ýu la ry ňyz dan suw iç me ris. Tä 
si ziň ýur du ňyz dan çyk ýan çak, sa ga-so-
la so wul man, di ňe şa ýol dan ýö rä ris“». 
18  Em ma edom ly lar şeý le jo gap ber di ler: 
«Ýur du my zyň için den geç mer si ňiz, eger 
geç jek bo lup sy na ny şaý sa ňyz gy lyç alyp, 
gar şy ňy za çy ka rys». 19 Ys ra ýyl lar: «Biz 
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şa ýol dan çyk man ýö rä ris, eger biz we 
bi ziň mal la ry myz si ziň su wu ňyz dan 
içäý sek, biz onuň üçin tö leg tö lä ris. Bi-
ze di ňe py ýa da ge çip git mä ge rug sat 
ber se ňiz bol ýar» diý di ler. 20 Ýö ne olar: 
«Ýok, geç mer si ňiz!» di ýip jo gap ber di ler. 
On soň edom ly lar agyr ýa rag la nan uly 
go şun bi len ola ryň gar şy sy na çyk dy lar. 
21 Edom ly lar geç mä ge ýol ber män soň lar, 
ys ra ýyl lar ol ýer den sow lup geç di ler.

Harunyň ölümi
22  Bü tin ys ra ýyl hal ky Ka deş den gö-

çüp, Hor da gy na ge lip düş di. 23 On soň 
Reb Mu sa bi len Ha ru na Hor da gyn da, 
Edom top ra gy nyň ser he din de şeý le diý-
di: 24  «Ha ru nyň ölüp, öz ata-ba ba la ry na 
go wuş ma ly wag ty ýet di. Ol ys ra ýyl la ra 
wa da be ren ýur du ma gir mez, se bä bi siz 
Me ri ba çeş me si niň ýa nyn da Me niň buý-
ru gy ma bo ýun eg män di ňiz. 25 Ha ru ny we 
onuň og ly El ga za ry ýa ny ňa al-da, ola ry 
Hor da gy na çy kar. 26  Ha ru nyň eg nin den 
ru ha ny lyk ly bas la ry ny çy ka ryp, ola ry 
og ly El ga za ra geý dir. Ha run bol sa şol 
ýer de ölüp, öz ata-ba ba la ry na gow şar». 
27 Mu sa Reb biň buý ru şy ýa ly et di. Äh li 
hal kyň gö zü niň al nyn da olar Hor da gy-
na çyk dy lar. 28  Mu sa Ha ru nyň eg nin den 
ru ha ny lyk ly bas la ry ny çy ka ryp, onuň 
og ly El ga za ra geý dir di. Ha run bol sa 
şol ýer de, da gyň de pe sin de jan ber di. 
Mu sa bi len El ga zar dag dan düş dü ler. 
29 Ha ru nyň ölen di gi ni gö ren bü tin ys ra ýyl 
hal ky otuz gün läp onuň üçin ýas tut dy.

21‑nji bap

Ysraýyllar aratlylary ýok edýär
1 Ne gep çö lün dä ki Arat ga la sy nyň ken-

gan ha ny ys ra ýyl la ryň Ata rym ýo lun dan 

gel ýän di gi ni eşi den de, ol ys ra ýyl lar bi-
len ur şup, ola ryň bir nä çe si ni ýe sir al dy. 
2  Şon da ys ra ýyl lar Reb be wa da be rip: 
«Eger ha ky kat dan hem bu hal ky bi ziň 
eli mi ze ber seň, ola ryň ga la la ry ny Sa-
ňa aý ry goý lan dy gy üçin bü tin leý ýok 
ede ris» diý di ler. 3 Reb ys ra ýyl hal ky nyň 
se si ni eşit di we ken gan la ry ola ryň eli ne 
ber di. Ys ra ýyl lar ola ry gy ryp, ola ryň 
ga la la ry ny-da bü tin leý ýok et di ler. Şon-
dan soň ol ýe re Hor ma a di ýen at gal dy.

Bürünç ýylan
4  On soň ys ra ýyl lar Hor da gyn dan gö-

çüp, Edom ýur du nyň da şyn dan aý la nyp 
öt mek üçin, Gy zyl deň ziň ýo ly bi len git-
di ler. Em ma ýol da halk sa byr syz lyk et di. 
5 Olar Hu da ýyň we Mu sa nyň gar şy sy na: 
«Bi zi Mü sür den çöl de gy ryl ma gy myz 
üçin alyp gaýt dy ňyz my? Bu ýer de ne 
çö rek, ne-de suw bar. Bu ta gam syz iý-
mit den-de ha lys ir dik» diý di ler. 6  Reb 
mu ňa jo gap edip, hal kyň ara sy na zä her li 
ýy lan lar iber di. Ola ryň zä he rin den ys ra-
ýyl la r dan köp adam öl di. 7 Halk Mu sa nyň 
ýa ny na ge lip: «Reb be we sa ňa dil ýe ti rip, 
biz gü nä iş et dik. Ýy lan la ry ara myz dan 
aý rar ýa ly, Reb den di leg et» diý di ler. 
Mu sa halk üçin di leg et di. 8  Reb Mu sa: 
«Bir zä her li ýy la nyň şe ki li ni ýa sa we 
ony uzyn sy ry gyň uju na ber kit. Ýy lan 
ça kan adam oňa se re den ba dy na sa ga-
lar» diý di. 9 On soň Mu sa sap bü rünç den 
ýy lan ýa sap, ony sy ry gyň uju na ber kit di. 
Her bir ýy lan ça kan adam oňa se re den 
ba dy na sa ga lyp, di ri ga lar dy.

Mowaba tarap ýöriş
10 Ys ra ýyl lar göç dü ler we ge lip, Obot-

da düş le di ler. 11 Soň ra Obot dan gö çüp, 
Mo wa byň gün do ga ryn da ky çöl lük de, 
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Iýeý Aba rym da düş le di ler. 12  Ol ýer den 
hem Ze ret de re si ne gö çüp bar dy lar. 13 Ol 
ýer den hem gö çüp, Ar non jül ge si niň 
aňyr syn da, amor la ryň ser he din den bä ri 
ýa ýy lyp ýa tan çöl lük de düş le di ler. Ar non 
jül ge si Mo wap bi len Amo ryň ara syn dan 
geç ýän Mo wa byň ser he di bo lup hyz mat 
ed ýär di. 14‑15 Şeý dip, «Reb biň sö weş le ri 
ki ta byn da» Su pa ül ke sin dä ki Wa hep 
ga la sy ha kyn da, Ar non de re le ri niň ýap-
gyt la ry ha kyn da, Mo wa byň ser he di niň 
bo ýy bi len Ar ga la sy na çen li ýa ýyl ýan 
bu de re le riň ýap gyt la ry ha kyn da hem 
ýat la nyl ýar.

16 Ys ra ýyl lar ol ýer den Be ýe re a, Reb biň 
Mu sa: «Hal ky bir ýe re ýyg na, ola ra suw 
ber jek» di ýen gu ýu sy na ta rap ýo la düş-
dü ler. 17 Şon da olar şu aý dy my aýt dy lar:

«Suwlaryň joşsun, eý, guýy! 
Munuň şanyna aýdym 
aýdalyň!

 18 Patyşalyk hasasy bilen,
soltanlyk naýzasy bilen,

baştutanlaryň açdy bu guýyny,
halk şazadalary gazdy bu 

guýyny».
Olar çöl lük den Ma ta na çen li, 19 Ma ta
na dan Na ha ly ýe le çen li, Na ha ly ýel den 
Ba mo ta, 20 Ba mot dan bol sa çö lüň üs tü ne 
aba nyp du ran Pis ga da gy nyň de pe si bi-
len Mo wap top ra gyn da ýer leş ýän jül gä 
çen li git di ler.

Ysraýyllar Sihon hanynyň ýerlerini 
eýeleýärler 
(Kanun taglymaty 2:26 – 3:11)

21 Soň ra ys ra ýyl lar amor la ryň ha ny Si-
ho na il çi ler ýol lap, şeý le diý di ler: 22 «Bi ze 
ýur du ňy zyň için den ge çip git mä ge rug-
sat ber. Biz ekin le riň ýa üzüm çi lik le riň 

içi ne so wul ma rys ýa-da gu ýu la ry ňyz dan 
suw iç me ris. Biz tä si ziň ýur du ňyz-
dan çyk ýan çak, di ňe şa ýol dan ýö rä ris». 
23 Em ma Si hon öz ýur du nyň için den ge-
çip git mä ge ys ra ýyl la ra rug sat ber me di. 
Ol bü tin go şu ny ny ýyg nap, ys ra ýyl la ryň 
gar şy sy na çö le çyk dy we Ýa ha sa ge lip, 
olar bi len sö we şe gir di. 24  Ys ra ýyl lar Si
ho ny gy lyç dan ge çi rip, onuň Ar non dan 
Ýa bo ga çen li, tä Am mo nyň ser he di ne 
çen li bo lan ýer le ri niň ba ry ny eýe le di ler. 
Am mo nyň ser he di bol sa güýç li go ral ýar-
dy. 25 Ys ra ýyl lar amor la ryň ga la la ry nyň 
hem me si ni ba syp al dy lar. Olar amor la-
ryň äh li ga la la ryn da, hat da Heş bon da 
we onuň äh li oba la ryn da or naş dy lar. 
26  Heş bon ga la sy amor la ryň ha ny Si ho-
nyň paý tagt ga la sy dy. Si hon Mo wa byň 
öň ki ha ny bi len ur şup, onuň Ar no na 
çen li bo lan äh li ýer le ri ni ba syp alyp dy. 
27 Bu hak da bag şy lar şeý le diý ýär ler:

«Heşbona geliň, goý, ol gurulsyn,
goý, Sihon galasy dikeldilsin.

 28 Çünki Heşbondan ot,
Sihonyň galasyndan ýalyn 

çykdy.
Mowabyň Ar galasyny ýalyn 

gurşady,
Arnon depelerini-de,  

ýuwutdy ol.
 29 Waý, saňa, eý, Mowap!

Siz heläk bolduňyz, eý, Kemoş b 
halky!

Ogullaryňyz bosgunlara öwrüldi,
gyzlaryňyz amor hany Sihonyň 

ýesiri boldular.
 30 Şeýdip, biz olary ýer bilen ýegsan 

etdik.
Heşbondan Dibona barýançak 

gyryldylar.
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Meýdeba uzalýan Nopa çenli 
olary ýok etdik».

31 Şun luk da, ys ra ýyl lar amor la ryň 
ýur dun da or naş dy lar. 32  Mu sa Ýa zer 
ga la sy ny göz den ge çir mek üçin, iça-
ly lar ug rat dy. Soň ra ys ra ýyl lar onuň 
tö we re gin dä ki oba la ry ba syp al dy lar we 
ol ýer dä ki amor la ry ko wup çy kar dy lar.

Ysraýyllar Og hanyň 
ýurduny eýeleýärler

33  Soň ra ys ra ýyl lar Ba şan ýur du na 
ta rap ýo lu ny do wam et dir di ler. Ba şan 
ha ny Og ys ra ýyl lar bi len sö weş mek üçin, 
Ed reý ga la syn da äh li ur şu jy la ry bi len 
ola ryň gar şy sy na çyk dy. 34  Reb Mu sa: 
«Men Ogy, onuň äh li hal ky ny we ýur-
du ny se niň eli ňe ber dim. On dan gork ma. 
Heş bon da han lyk sü ren amor ha ny Si-
ho ny ýok edi şiň ýa ly, Ogy hem ýok et» 
diý di. 35 Ys ra ýyl lar Ogy, onuň ogul la ry ny 
we bü tin go şu ny ny ýe ke je adam goý man 
gy ryp, onuň ýur du ny eýe le di ler.

22‑nji bap

Mowap patyşasy Bilgamy çagyrdýar
1 Ys ra ýyl lar ýo la dü şüp, Ior dan der ýa-

sy nyň bo ýun da, Ýe ri ho nyň gar şy syn da 
ýer leş ýän Mo wap düz lü gin de düş le di ler. 
2  Ys ra ýyl la ryň amor la ryň ba şy na sa lan 
äh li iş le rin den Si por og ly Bal la gyň ha ba-
ry bar dy. 3 Mo wap ly lar ys ra ýyl hal ky nyň 
köp dü gi ni gö ren le rin de, ju da gork du lar. 
Şeý dip, mo wap ly lar ys ra ýyl lar se bäp li 
dow la düş dü ler. 4  On soň mo wap ly lar 
Mid ýan ýa şu lu la ry na şeý le ha bar ýol-
la dy lar: «Ökü ziň meý dan da ky ot la ry 
ýal map-ýu wu dy şy ýa ly, bu gel ýän mä hel-
le hem tö we rek-da şy myz da ky zat la ryň 
hem me si ni ýal map-ýu wu dar».

Ol wagt lar Si por og ly Bal lak Mo wa byň 
pa ty şa sy dy. 5 Bal lak Be gor og ly Bil ga my 

ça gyr mak üçin ça par lar ýol la dy. Bil gam 
Ýew frat der ýa sy nyň bo ýun da, Pe tor da 
öz to hum-ti ji niň ara syn da ýa şa ýar dy. 
Bal lak Bil ga ma: «Mü sür den bir halk 
çy kyp ge lip, bü tin ýer ýü zü ne ýaý ra dy. 
Ine, in di olar me niň al ky my ma dy ky lyp 
gel di ler. 6  Şo nuň üçi nem ge lip, ola ry me-
niň haý ry ma nä let le. Çün ki olar men den 
güýç li, bel ki şon dan soň men ola ry ýe ňip, 
ýurt dan ko wup çy ka ryp bi le rin. Çün ki 
se niň ýal ka ny ňyň ýal kan ýan dy gy ny, nä-
let lä ni ňiň bol sa nä let len ýän di gi ni men 
bil ýä rin» di ýip ha bar iber di.

7 On soň Mo wa byň we Mid ýa nyň ýa-
şu lu la ry el le ri ne nä let üçin tö leg ha ky ny 
alyp, Bil ga myň ýa ny na git di ler we Bal-
la gyň ha ba ry ny oňa ýe tir di ler. 8  Bil gam 
ola ra: «Gi jä ni şu ýer de ge çi riň, Reb 
ma ňa nä me diý se, men ony si ze ýe ti re-
rin» diý di. Şeý dip, mo wap ly emel dar lar 
Bil ga myň ýa nyn da gal dy lar. 9 Hu daý 
Bil ga ma gör nüp: «Se niň ýa nyň da ky 
adam lar kim?» di ýip so ra dy. 10 Bil gam 
Hu da ýa şeý le jo gap ber di: «Mo wap pa-
ty şa sy Si por og ly Bal lak ma ňa şeý le 
ha bar iber di: 11 „Mü sür den bir halk çy kyp, 
bü tin ýer ýü zü ne ýaý ra dy. Sen gel-de, 
me niň haý ry ma ola ry nä let le, bel ki şon-
dan soň men ola ryň gar şy sy na sö we şip 
bi le rin we ko wup çy ka ra ryn“». 12  Em ma 
Hu daý Bil ga ma: «Sen bu lar bi len git me! 
Bu hal ky nä let le me, çün ki ol halk ýal-
ka nan dyr!» diý di. 13 Bil gam er te si tu rup, 
Bal la gyň emel dar la ry na: «Öz ýur du ňy za 
do la nyň, se bä bi Reb ma ňa si ziň bi len 
git mä ge rug sat ber me di» diý di. 14  On soň 
mo wap ly emel dar lar Bal la gyň ýa ny na 
do la nyp ge lip, oňa: «Bil gam bi ziň bi len 
gaýt ma ga ra zy bol ma dy» diý di ler.

15 Bal lak bol sa in di öň kü ler den-de has 
köp we has ab raý ly emel dar la ry ny iber-
di. 16  Olar ge lip, Bil ga ma şeý le diý di ler: 
«Si por og ly Bal lak şeý le diý ýär: „Ha ýyş 
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ed ýä rin, me niň ýa ny ma gel mek den ýüz 
öwür me se ne. 17 Çün ki men se niň sy-
lag-ser pa ýy ňy ýe ti rip, göw nü ňiň is län 
za dy ny bi ti re rin. Sen di ňe gel-de, me-
niň üçin şol hal ky nä let le“». 18  Bil gam 
Bal la gyň adam la ry na şeý le jo gap ber di: 
«Bal lak hat da öz öýün dä ki al tyn-küm şüň 
ba ry ny ber se-de, men Hu da ýym Reb biň 
em ri ni bo zup, hiç hi li uly ýa-da ki çi iş 
edip bil me rin. 19 Go wu sy siz hem bu gi je 
şu ýer de ga lyň. Men Reb biň ma ňa ýe ne 
nä me diý je gi ni bi le ýin». 20 Şol gi je Hu daý 
Bil ga ma gör nüp, oňa: «Eger bu adam lar 
se ni ça gyr mak üçin ge len bol sa lar, sen 
olar bi len git, ýö ne di ňe Me niň aý dan-
la ry my eder siň» diý di. 21 On soň Bil gam 
er te si ir den tu rup, eşe gi ni gaň ňa la dy-da, 
mo wap ly emel dar lar bi len ýo la düş di.

Bilgam, onuň eşegi we perişde
22  Bil gam emel dar lar bi len gi de nin de, 

Hu da ýyň ga ha ry gel di. On soň Reb biň 
pe riş de si Bil ga ma päs gel ber mek üçin, 
onuň ýo lun da dur dy. Bil gam eşe gi ni 
mü nüp bar ýar dy we onuň iki hyz mat-
kä ri-de ýa nyn da dy. 23 Eşek eli sy ry lan 
gy lyç ly, ýo luň üs tün de du ran Reb biň 
pe riş de si ni gö ren ba dy na ýol dan sow-
lup, aty zyň içi ne tut dur dy. Bil gam bol sa 
eşe gi ýo la çy kar jak bo lup saý gy la ma-
ga baş la dy. 24  On soň Reb biň pe riş de si 
üzüm çi li giň için den geç ýän iki gap da ly 
di war bo lan da ra jyk ýo da nyň ug run da 
peý da bol dy. 25 Eşek Reb biň pe riş de si ni 
gö rüp, di wa ra ta rap gy syl dy. Bil ga myň 
aýa gy-da di war bi len ara lyk da gy sy-
lyp gal dy we ol ýe ne-de eşe gi saý gy lap 
baş la dy. 26  Reb biň pe riş de si ýe ne öňe 
gi dip, in di ýo da nyň ne sa ga, ne-de çe pe 
öw rü lip bol ýan dar ýe rin de peý da bol-
dy. 27 Eşek bu ge zek Reb biň pe riş de si ni 
gö rüp, Bil ga myň as tyn da aşak çö küp 
ýa ty ber di. Mu ňa Bil ga myň ga ty ga ha ry 

ge lip, ha sa sy bi len ol ja na wa ry ur ma ga 
baş la dy. 28  On soň Reb eşe ge dil bi tir di 
we eşek Bil ga ma: «Me ni üç ge zek beý-
le ýen jer ýa ly, men sa ňa nä me et dim?» 
diý di. 29 Bil gam eşe ge: «Se bä bi sen me ni 
dä li ret diň! Eger elim de gy lyç bol sa dy, 
se ni hä zi riň özün de öl dü rer dim!» di-
ýip jo gap ber di. 30 Şon da eşek Bil ga ma: 
«Men se niň bü tin öm rü ňe mü nüp ýö ren 
eşe giň däl mi nä me? Heý, mun dan ozal 
şeý le gy lyk gör ke zip mi dim?» diý di. Bil-
gam: «Ýok» di ýip jo gap ber di.

31 Mun dan soň Reb Bil ga myň gö zü-
ni aç dy. Ol eli sy ry lan gy lyç ly Reb biň 
pe riş de si niň ýol da du ran dy gy ny gör di. 
Bil gam tag zym edip, özü ni ýü zin li gi ne 
ýe re goý ber di. 32  Reb biň pe riş de si oňa 
şeý le diý di: «Nä me üçin sen eşe gi ňi üç 
ge zek ur duň? Men duş man hök mün de 
sa ňa päs gel ber mek üçin çyk dym, se bä bi 
sen Me niň na za rym da ga ba hat ýol dan 
bar ýar syň. 33 Eşek Me ni gör di we üç 
sa par Me niň öňüm den so wul dy. Eger 
ol so wul ma dyk bol sa, ha ky kat dan hem 
Men se ni öl dü rer dim, ony bol sa di ri 
gal dy rar dym». 34  On soň Bil gam Reb biň 
pe riş de si ne: «Men gü nä et dim, Se niň 
gar şym da ýol da du ra ny ňy bil män di rin. 
In di Sen eger me niň git me gi mi oň la-
ma ýan bol saň, men öýü me gaý da ýyn» 
diý di. 35 Reb biň pe riş de si Bil ga ma: «Bu 
adam lar bi len git, ýö ne di ňe Me niň aýt 
di ýen zat la ry my aý dar syň» diý di. On soň 
Bil gam Bal la gyň emel dar la ry bi len git di.

36  Bal lak Bil ga myň ge len di gi ni eşi-
den de, ony gar şy la mak üçin, Ar non 
jül ge si niň go la ýyn da, ser he diň iň çet-
ki no ka dyn da ýer leş ýän Mo wa byň 
Ar ga la sy na git di. 37 Bal lak Bil ga ma: 
«Se ni ça gyrt mak üçin adam iber me-
dim mi?! Nä me üçin sen me niň ýa ny ma 
gel me diň? Me ge rem, özü ňe my na syp 
hez zet-hor mat edip bil mez öý den siň?» 
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diý di. 38  Bil gam Bal la ga: «Ine, men se-
niň ýa ny ňa gel dim! Men de nä me bir zat 
aýt ma ga güýç bar my dyr? Men di ňe Hu-
da ýyň ag zy ma sa lan söz le ri ni söz lä rin» 
diý di. 39 On soň Bil gam Bal lak bi len ýo la 
çy kyp, Kir ýat hu so ta gel di ler. 40 Bal lak 
öküz le ri we go ýun la ry gur ban lyk be-
rip, ola ry Bil ga ma we onuň ýa nyn da ky 
emel dar la ry na iber di.

41 Er te si gün Bal lak Bil ga my alyp, ony 
Ba mot ba ga la ge tir di. Ol ýer den Bil gam 
ys ra ýyl hal ky nyň bir bö le gi ni gö rüp 
bil ýär di.

23‑nji bap

Bilgama gelen ilkinji aýanlyk
1 On soň Bil gam Bal la ga: «Ma ňa şu 

ýer de ýe di sa ny gur ban lyk sy pa sy ny 
gur-da, ýe di öküz bi len ýe di sa ny go çy 
taý ýar lap goý» diý di. 2  Bal lak Bil ga myň 
aý dy şy ýa ly et di. On soň Bal lak bi len 
Bil gam her gur ban lyk sy pa syn da bir 
ökü zi we bir go çy gur ban lyk ber di ler. 
3 Soň ra Bil gam Bal la ga: «Sen bu ýer de 
öz ýak ma gur ban ly gy ňyň ýa nyn da dur, 
men gi de ýin. Äh ti mal, Reb ma ňa gör-
ner we Ol ma ňa nä me diý se, men ony 
sa ňa ýe ti re rin» di ýip, ol de pä çyk dy. 
4  Hu daý Bil gam bi len du şuş dy we Bil-
gam Oňa: «Men ýe di sa ny gur ban lyk 
sy pa sy ny taý ýar la dym we ola ryň her 
bi ri niň üs tün de bir öküz bi len bir go çy 
gur ban lyk ber dim» diý di. 5  Reb Bil ga
myň ag zy na aýt ma ly söz le ri ni sa lyp: 
«Bal la gyň ýa ny na bar we oňa şu la ry aýt» 
diý di. 6  Bil gam Bal la gyň ýa ny na gaýt dy. 
Bal lak Mo wa byň äh li emel dar la ry bi len 
öz ýak ma gur ban lyk la ry nyň ýa nyn da 
dur dy. 7 On soň Bil gam Hu daý dan ge len 
aýan ly gy ha bar be rip, şeý le diý di:

«Mowap patyşasy Ballak meni 
gündogardaky daglardan,

Siriýa ýurdundan getirip, şeýle 
diýdi:

„Gel, meniň üçin Ýakuby näletle,
gel-de, Ysraýyla garga!“

 8 Hudaýyň näletlemedigini men 
nädip näletläýin?

Rebbiň gargamadygyna men 
nähili gargaýyn?

 9 Gaýalaryň depesinden men 
Ysraýyly görýärin.

Baýyrlardan men oňa bakyp 
durun.

Ine, aýry ýaşaýan bir halkdyr ol,
milletler arasynda aýry 

hasaplanýar.
 10 Ýakubyň nesillerini kim sanap 

biler?
Ysraýylyň dörtden birini kim 

hasaplap biler?
Maňa-da dogruçyl adamlaryň 

ölüşi dek ölmäge,
ömrümiň ysraýylyňky deý 

gutarmagyna rugsat et!»
11 On soň Bal lak Bil ga ma: «Sen me ni 

nä däý diň? Duş man la ry ma nä let oka syn 
di ýip, se ni ýö ri te şu ýe re ge tirt dim. Sen 
bol sa ola ra hiç zat et män, gaý tam, ola ry 
ýal ka ýar syň!» diý di. 12 Bil gam oňa: «Men 
di ňe se re sap ly lyk bi len Reb biň ag zy ma 
sa lan söz le ri ni aýt ma ýa ryn my nä me?» 
di ýip jo gap ber di.

Bilgama gelen ikinji aýanlyk
13 On soň Bal lak oňa: «Ha ýyş ed ýä rin, 

me niň yzy ma düş, baş ga ýe re gi de li, 
sen ol ýer den ola ryň hem me si ni däl, bir 
bö le gi ni gö rer siň. Me niň üçin ola ry şol 
ýer den nä let le» diý di. 14  Şeý dip, Bal lak 
Bil ga my Zo pym ýaý la sy na, Pis ga da-
gy nyň de pe si ne alyp bar dy. Ol ýer de 
ýe di sa ny gur ban lyk sy pa sy ny gu rup, 
ola ryň her si niň üs tün de bir öküz bi-
len bir go çy gur ban lyk ber di. 15  Bil gam 
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Bal la ga: «Men ol ýer de Reb bi len du-
şuş ýan çam, sen şu ýer de öz ýak ma 
gur ban lyk la ryň ýa nyn da dur» diý di. 
16  Reb Bil ga ma gö rün di we onuň ag zy-
na söz sa lyp: «Bal la gyň ýa ny na ba ryp, 
şu zat la ry aýt» diý di. 17 Bil gam ge len de, 
Bal lak Mo wa byň emel dar la ry bi len öz 
ýak ma gur ban lyk la ry nyň ýa nyn da dur dy. 
Bal lak on dan: «Reb nä me diý di?» di ýip 
so ra dy. 18  Bil gam in di bol jak zat lar dan 
ha bar be rip, şeý le diý di:

«Eý, Sipor ogly Ballak,
oýan-da, maňa gulak goý.

 19 Hudaý ynsan däl ahyryn,
ýalan sözlär ýaly.

Ol adam ogly däl, pikirini 
üýtgeder ýaly.

Heý, Onuň beren wadasynyň,
aýdan sözüniň bitmedigi barmy?

 20 Ine, Ol maňa Ysraýyly ýalka 
diýip emr etdi.

Hudaýyň Özi ýalkanda, men 
ony üýtgedip bilmeýärin.

 21 Men Ýakuba hiç hili betbagtlyk 
ýokdugyny,

Ysraýylda bela-beteriň 
bolmajagyny görýärin.

Ysraýyl Hudaýy Reb olar bilendir.
Olar Ony öz patyşasy 

hökmünde alkyşlaýarlar.
 22 Olary Müsürden çykarýan 

Hudaýdyr,
ýabany öküziň güýji deý güýç 

bilen çykarýar.
 23 Ýakuba hiç bir doga-jady täsir 

etmez,
Ysraýylyň garşysyna täleý 

garanyň peýdasy ýokdur.
Indi bolsa Ysraýyl we Ýakup 

hakda:
„Gör, Hudaýyň eden zatlaryny!“ 

diýerler.
 24 Seret, halk şir dek oýanyp,

arslan deý ýerinden turýar!
Ol indi awuny iýip doýýança,

öldürenleriniň ganyndan 
ganýança köşeşmez».

 25 Onsoň Ballak Bilgama:  
«Sen olary näletleme-de,  
ýalkama-da» diýdi.

26  Em ma Bil gam Bal la ga: «„Reb ma-
ňa nä me diý se, men hem şo ny aý da ryn“ 
di ýip, sa ňa aýt ma dym my nä me?» di ýip 
jo gap ber di.

27 On soň Bal lak Bil ga ma: «Ýör, men 
se ni baş ga bir ýe re äki de ýin, bel ki se niň 
ola ry şol ýer de nä let le me giň Hu da ýyň 
göw nü ne ýa rar» diý di. 28  On soň Bal lak 
Bil ga my alyp, çö le ba kyp du ran Pe gor da-
gy nyň de pe si ne ge tir di. 29 Bil gam Bal la ga: 
«Bu ýer de ýe di sa ny gur ban lyk sy pa sy ny 
gur-da, me niň üçin ýe di öküz bi len ýe di 
goç taý ýar lap goý» diý di. 30 On soň Bal lak 
edil Bil ga myň aý dy şy ýa ly edip, her bir 
gur ban lyk sy pa sy nyň üs tün de bir öküz 
bi len bir go çy gur ban lyk ber di.

24‑nji bap

Bilgama gelen üçünji aýanlyk
1 Bil gam Reb biň ys ra ýyl hal ky ny ýal-

ka mak dan ho şal bol ýan dy gy ny bil di. 
Şo nuň üçin hem ol öň kü si ýa ly pal çy lyk 
edip ýör me di-de, gö ni çö le ta rap tut dur-
dy. 2  Bil gam se re dip, ys ra ýyl hal ky nyň 
dü şel ge de ti re-ti re bo lup otu ran dy gy ny 
gör di. Şol pur sat onuň üs tü ne Hu da ýyň 
Ru hy in di. 3 On soň ol gel jek den söz açyp, 
şeý le diý di:

«Begor ogly Bilgam sözleýär,
gözi bilen aýdyň görýän diýýär,

 4 Hudaýyň sözlerini eşidýän,
Gudratygüýçlüden görnüş 

görýän,
ýere ýüzin düşüp, gözüm bilen 

aýdyň görýän.
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 5 Eý, Ýakup, çadyrlaryň ne ajap,
eý, Ysraýyl düşelgeleriň ne gözel!

 6 Giň jülgeler kimin uzalýar.
Derýa kenaryndaky baglar deý 

uzalyp,
Rebbiň eken hoşboý ysly agaçlary 

deý,
edil suw boýunda biten kedrler 

deý görünýär.
 7 Ysraýyl meşiginden suwlar çogar.

Tohumlary bol suw bilen 
suwarylar.

Onuň patyşasy Agakdan-da beýik 
bolar.

Patyşalygy bolsa has-da beýgeler.
 8 Hudaý olary Müsürden

ýabany öküziň güýji deý güýç 
bilen çykarýar.

Olar duşman milletlerini iýip,
süňklerini çeýnärler,
peýkam bilen ýaralarlar.

 9 Ysraýyl edil arslan deý,
ene şir deý ýatar.

Kim ony turuzmaga milt eder?
Çünki Ysraýyly ýalkan ýalkanar,
näletlän näletlener».

10 On soň Bal la gyň kal byn da Bil ga ma 
gar şy ga zap ody tu taş dy. Ol el le ri ni şar-
pyl da dyp, bi ri-bi ri ne urup, Bil ga ma şeý le 
diý di: «Men se ni duş man la ry ma nä let 
okat mak üçin ça gy ryp dym, sen bol saň, 
eý ýäm üç ge zek ola ra ak pa ta ber diň. 
11 In di bu ýer den güm bol-da, öýü ňe git! 
Men se ni oňat sy lag la jak dym, em ma 
Reb sa ňa hiç bir sy la gy ro wa gör me di». 
12  On da Bil gam Bal la ga: «Men se niň 
ýol lan adam la ry ňa: 13 „Bal lak hat da öz 
öýün dä ki al tyn-küm şüň ba ry ny ber se-
de, men Hu da ýym Reb biň em ri ni bo zup, 
öz er ki me oňat iş hem, er bet iş hem 
edip bil me rin. Reb nä me diý se, me nem 
şo ny gaý ta la ryn“ di ýip aýt man my dym? 
14  Ine, in di men öz ili me gaýt man kam, 

bu ys ra ýyl hal ky nyň gel jek gün ler de 
se niň hal ky ňa nä me ler et jek di gi bi len 
se ni ha bar dar ede ýin» diý di.

Bilgama gelen dördünji aýanlyk
15  On soň Bil gam gel jek den söz açyp, 

şeý le diý di:
«Begor ogly Bilgam sözleýär,

gözi bilen aýdyň görýän diýýär.
 16 Hudaýyň sözlerini eşidýän,

Beýik Hudaýdan bilim alýan,
Gudratygüýçlüden görnüş görýän,

ýere ýüzin düşüp, gözüm bilen 
aýdyň görýän.

 17 Men ony görýän, ýöne häzir däl,
oňa bakýan, ýöne ýakyn däl.

Ýakubyň neslinden ýyldyz dörär.
Ysraýyldan bir şalyk hasasy 

göterilip,
Mowabyň maňlaýyny ýarar,

Şisleriň başyny mynjyradar.
 18 Edom eýeleniler,

Segir öz duşmanlarynyň 
mülküne öwrüler.

Ysraýyl bolsa has kuwwatlanar.
 19 Ýakup neslinden bolan biri 

höküm sürer,
galada diri galanlaryň baryny 

gyrar».
20 Soň ra ol ama lek le re se re dip, sö zü ni 

şeý le do wam et di:
«Amalek milletleriň naýbaşysydy,

emma onuň yzy müdimilik 
ýiter».

21 On soň ol keýn le re ba kyp, şeý le diý di:
«Siziň mesgeniňiz howpsuz ýerde,

ol gaýanyň depesindäki 
höwürtge deý amandyr.

 22 Emma, eý, Keýn, aşurlar sizi 
ýesir alanda,

siz ýanyp ýok bolarsyňyz».
23 Bil gam ýe ne-de sö zü ni do wam edip, 

şeý le diý di:
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«Hudaý bulary amal edende, 
ýaşajak adamlaryň dat 
gününe!

 24 Emma Kitimden gämiler gelip,
Aşur bilen Eberi gulçulykda 

ezerler,
olaryň yzy hem müdimilik 

ýiter».
25 Şon dan soň Bil gam öýü ne ta rap ýo la 

düş di. Bal lak hem öz ýo ly bi len git di.

25‑nji bap

Ysraýyllar keseki hudaýlara sygynýar
1 Ys ra ýyl lar Şi tim de ýa şa ýar ka lar, 

mo wap ly aýal lar bi len zy na et mä ge 
baş la dy lar. 2  Ol aýal lar ys ra ýyl la ry öz 
hu daý la ry na hö dür eden gur ban lyk la-
ry na ça gyr ýar dy lar. Ys ra ýyl lar ola ryň 
gur ban lyk la ryn dan iýip, ola ryň hu-
daý la ry na sež de ed ýär di ler. 3  Şeý dip, 
ys ra ýyl lar Ba gal pe gor bu tu na öz le ri ni 
ba gyş et di ler. Ys ra ýyl la ryň gar şy sy na 
Reb biň ga ha ry gel di. 4  On soň Reb Mu sa: 
«Reb biň ga har-ga za by Ys ra ýyl dan sow lar 
ýa ly, hal kyň äh li ýol baş çy la ry ny ge ti rip, 
ola ry öl dü rip, Gü nüň as tyn da ser» diý di. 
5 Mu sa ys ra ýyl ser dar la ry na: «Si ziň her 
bi ri ňiz öz adam la ry ňy zyň ara syn da Ba-
gal pe gor bu tu na sež de ed ýän le re go şu lan 
her ke si öl dü riň!» di ýip buý ruk ber di.

6  Mu sa we bü tin ys ra ýyl hal ky Reb be 
ýüz tu tu l ýan ça dy ryň işi gin de ag la şyp 
dur ka lar, bir ys ra ýyl ly er kek ki şi ola ryň 
gö zü niň al nyn da bir mid ýan ly aýa ly öz 
maş ga la sy na ge tir di. 7 Mu ny gö ren El
ga za ryň og ly, ru ha ny Ha ru nyň ag ty gy 
Pi ne has hal kyň ara syn dan çy kyp, eli ne 
naý za al dy. 8  Ol ys ra ýy l ly nyň yz yn dan 
ça dy ra gi rip, naý za ny bir ba da ola ryň 
iki si niň hem – ys ra ýy l ly nyň hem, mid-
ýan ly aýa lyň hem gar nyn dan sok dy. Şol 
ba da ys ra ýyl hal ky nyň ara sy na ibe ril en 

gyr gyn çy lyk tog ta dyl dy. 9 Em ma gyr-
gyn çy lyk dan eý ýäm ýig ri mi dört müň 
ys ra ýyl ly ölüp di.

10  Reb Mu sa şeý le diý di: 11 «Ys ra ýyl 
hal kyn dan Me niň ga ha ry my El ga za ryň 
og ly, ru ha ny Ha ru nyň ag ty gy Pi ne has 
gaý tar dy, ola ryň ara syn da ol Ma ňa özü-
niň ha ky ky we pa dar dy gy ny gör kez di. 
Şo nuň üçin men ola ry ga ba nyp, bü tin leý 
ýok et me dim. 12  Şo ňa gö rä hem oňa şu ny 
aýt: „Men onuň bi len pa ra hat çy lyk äh ti-
mi bag laş ýa ryn. 13 Pi ne has öz Hu da ýy na 
we pa dar ly gy ny gör ke zip, ys ra ýyl la ry 
gü nä sin den sap lan dy gy üçin, oňa we 
onuň nes li ne ru ha ny ly gy mü di mi lik 
ba gyş ed ýä rin“».

14 Mid ýan aýa ly bi len bir lik de öl dü ri len 
ys ra ýy l ly nyň ady Sa lu wyň og ly Zim ri di. 
Ol şim gon ti re baş tu tan la ry nyň bi ri di. 
15  Onuň bi len bi le öl dü ri len aýa lyň ady 
bol sa Su ruň gy zy Koz by dy. Sur mid ýan 
ti re si niň baş tu tan la ry nyň bi ri di.

16  Reb Mu sa şeý le diý di: 17 «Mid ýan-
la ry in di Ys ra ýy lyň duş ma ny sa ýyň, 
ola ry gy ryň! 18  Ine, ola ryň Pe gor da eden 
iş le ri: olar gyz do gan la ry, mid ýan ly 
ti re ba şy nyň gy zy Koz by nyň üs ti bi len 
ys ra ýyl la ra du zak gur du lar. Si ze hi le 
sa lyp, duş man ýa ly da raş dy lar. Pe go ra 
gyr gyn çy ly gyň gel me gi niň se bäp kä ri 
bo la ny üçin Koz by öl dü ril di».

26‑njy bap

Musa ysraýyllary ikinji 
gezek hasaba alýar

1 Reb ys ra ýyl la ry gyr gyn çy lyk bi len 
ýok et me gi ni bes eden den soň, Mu sa 
bi len Ha ru nyň og ly El ga za ra: 2  «Ýa şy 
ýig ri mi we on dan ýo ka ry bo lan sö we şe 
ukyp ly, bü tin ys ra ýyl hal ky nyň her bir 
er ke gi niň sa ny ny ko wum la ry na gö rä 
ýe ke me-ýe ke ha sa ba al» diý di.
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3 Ys ra ýyl hal ky bu wagt Ior dan der ýa-
sy nyň bo ýun da, Ýe ri ho nyň gar şy syn da 
ýer leş ýän Mo wap düz lü gin de dü şel ge 
gu rup dy. Mu sa bi len El ga zar ys ra ýyl la ra 
Reb biň Mu sa buý ru şy ýa ly: 4  «Ýa şy ýig-
ri mi we on dan ýo ka ry bo lan adam la ryň 
ha sa by ny alyň» diý di ler.

Mü sür den çy kyp ge len ys ra ýyl la ryň 
sa na wy şu lar dyr:

5  Ys ra ýy lyň now ba har og ly Ru be-
niň ne sil le rin den: Ha no gyň nes lin den 
ha nok lar uru gy, Pal lu wyň nes lin den 
pal lu lar uru gy, 6  Hes ro nyň nes lin den 
hes ron lar uru gy, Kar my nyň nes lin den 
kar my lar uru gy. 7 Bu la ryň ba ry ru ben le-
riň urug la ry dyr, olar kyrk üç müň ýe di 
ýüz otuz adam bol dy. 8  Pal lu wyň ogul-
la ryn dan Eli ýap. 9 Eli ýa byň nes lin den: 
Ne mu wal, Da tan we Aby ram. Bu lar şol 
hal kyň için den saý la nan, Reb be bo ýun 
eg män, Mu sa bi len Ha ru nyň gar şy sy-
na goz ga laň tur zan Ko ra nyň to pa ry na 
go şu lan Da tan bi len Aby ram dyr. 10 Ýer 
ýa ry lyp, ola ry Ko ra bi len bir lik de ýu-
wu dyp dy. Ol ýer dä ki iki ýüz el li adam 
oda ýa nyp dy. Olar şeý dip, baş ga la ra-da 
göz bo lup dy lar. 11 Ko ra nyň ogul la ry bol sa 
öl män ga lyp dy lar.

12  Urug la ry na gö rä Şim gon ogul la ry 
şu lar dyr: Ne mu wa lyň nes lin den ne-
mu wal lar uru gy, Ýa my nyň nes lin den 
ýa myn lar uru gy, Ýa ki niň nes lin den 
ýa kin ler uru gy, 13 Ze ra nyň nes lin den 
ze ra lar uru gy, Şa wu lyň nes lin den şa wul-
lar uru gy. 14  Şim gon urug la ry şu la r dan 
yba rat dyr, olar ýig ri mi iki müň iki ýüz 
adam dyr.

15 Urug la ry na gö rä Gat ogul la ry şu lar-
dyr: Se po nyň nes lin den se pon lar uru gy, 
Ha gy nyň nes lin den ha gy lar uru gy, Şu ny-
nyň nes lin den şu ny lar uru gy, 16 Oz ny nyň 
nes lin den oz ny lar uru gy, Eri niň nes lin-
den eri ler uru gy, 17 Aro dyň nes lin den 

arot lar uru gy, Are li niň nes lin den are li ler 
uru gy. 18  Gat urug la ry şu lar dyr, olar kyrk 
müň bäş ýüz adam dyr.

19 Ýa hu da nyň ogul la ry: Er we Onan. 
Ola ryň iki si hem Ken gan top ra gyn da 
öl dü ler. 20 Urug la ry na gö rä Ýa hu da nyň 
ogul la ry şu lar dyr: Şe la nyň nes lin den 
şe la lar uru gy, Pe re siň nes lin den pe res-
ler uru gy, Ze ra nyň nes lin den ze ra lar 
uru gy. 21 Pe res ogul la ryn dan bo lan lar 
şu lar dyr: Hes ro nyň nes lin den hes ron lar 
uru gy, Ha mu lyň nes lin den ha mul lar 
uru gy. 22  Ýa hu da nyň urug la ry şu la r dan 
yba rat dyr, ola ryň adam sa ny ýet miş al ty 
müň bäş ýüz ki şi dir.

23 Urug la ry na gö rä Ysa ka ryň ogul la ry 
şu lar dyr: To la nyň nes lin den to la lar uru-
gy, Pu wa nyň nes lin den pu ny lar uru gy, 
24  Ýa şu byň nes lin den ýa şup lar uru gy, 
Şim ro nyň nes lin den şim ron lar uru gy. 
25 Ysa kar urug la ry şu lar dyr, ola ryň adam 
sa ny alt myş dört müň üç ýüz ki şi dir.

26  Urug la ry na gö rä Ze bu lun ogul la ry 
şu lar dyr: Sa ra dyň nes lin den sa rat lar 
uru gy, Eý lo nyň nes lin den eý lon lar uru gy, 
Ýah le ýe liň nes lin den ýah le ýel ler uru gy. 
27 Ze bu lun urug la ry şu lar dyr, ola ryň 
adam sa ny alt myş müň bäş ýüz ki şi dir.

28  Urug la ry na gö rä Ýu su byň ogul la ry: 
Ma na şa bi len Ef ra ýym. 29 Ma na şa nyň 
ogul la ry: Ma ky ryň nes lin den ma kyr-
lar uru gy. Ma kyr Gil ga dyň ata sy dy, 
Gil ga dyň nes lin den gil gat lar uru gy. 
30 Gil ga dyň ogul la ryn dan bo lan lar: Ige-
ze riň nes lin den ige zer ler uru gy, He le giň 
nes lin den he lek ler uru gy, 31 As ry ýe liň 
nes lin den as ry ýel ler uru gy, Şe ke miň 
nes lin den şe kem ler uru gy, 32  Şe mi da nyň 
nes lin den şe mi da lar uru gy, He pe riň 
nes lin den he per ler uru gy. 33  He pe riň 
og ly Se lop ha dyň og ly ýok dy, ýö ne onuň 
Mah la, No ga, Hog la, Mil ka we Tir sa 
at ly gyz la ry bar dy. 34  Ma na şa urug la ry 

 Çölde 26  



 214  

şu la r dan yba rat dyr, ola ryň adam sa ny 
el li iki müň ýe di ýüz ki şi dir.

35  Urug la ry na gö rä Ef ra ýy myň nes-
lin den dö rän ler şu lar dyr: Şu te la nyň 
nes lin den şu te la lar uru gy, Be ke riň 
nes lin den be ker ler uru gy, Ta ha nyň nes-
lin den ta han lar uru gy. 36 Bu lar Şu te la nyň 
nes lin den dö rän ler dir: Era nyň nes lin den 
eran lar uru gy. 37 Ef ra ýym urug la ry şu lar-
dyr, ola ryň adam sa ny otuz iki müň bäş 
ýüz ki şi dir. Urug la ry na gö rä Ýu su byň 
ne sil le ri şu lar dy.

38  Urug la ry na gö rä Ben ýa mi niň ogul-
la ry şu lar dyr: Ba la nyň nes lin den ba la lar 
uru gy, Aş be liň nes lin den aş bel ler uru gy, 
Ahy ra myň nes lin den ahy ram lar uru gy, 
39 Şe fu fa myň nes lin den şu fam lar uru gy, 
Hu pa myň nes lin den hu pam lar uru gy. 
40 Ba la nyň Art we Na ga man at ly ogul la ry 
bar dy: Ar tyň nes lin den art lar uru gy, Na-
ga ma nyň nes lin den na ga man lar uru gy. 
41 Urug la ry na gö rä Ben ýa mi niň ne sil le ri 
şu lar dy, ola ryň adam sa ny kyrk bäş müň 
al ty ýüz ki şi dir.

42  Urug la ry na gö rä Da nyň ogul la ryn-
dan bo lan lar şu lar dy: Şu ha myň nes lin den 
şu ham lar uru gy. Bu lar Dan urug la ry dy. 
43 Şu ham urug la ry nyň hem me si niň je mi 
alt myş dört müň dört ýüz adam dy.

44  Urug la ry na gö rä Aşer ogul la ryn dan 
dö rän ler şu lar dy: Ýim na nyň nes lin den 
ýim na lar uru gy, Ýiş wi niň nes lin den 
ýiş wi ler uru gy, Be ri ga nyň nes lin den 
be ri ga lar uru gy. 45 Be ri ga nyň ogul la ryn-
dan: He be riň nes lin den he ber ler uru gy, 
Mal ky ýe liň nes lin den mal ky ýel ler uru gy. 
46  Aşe riň gyzy nyň ady Se ra dy. 47 Bu lar 
aşer urug la ry dy, ola ryň adam sa ny el li 
üç müň dört ýüz ki şi dir.

48  Urug la ry na gö rä Naf ta ly nyň ogul la-
ryn dan dö rän ler: Ýah se ýe liň nes lin den 
ýah se ýel uru gy, Gu ny nyň nes lin den gu-
ny lar uru gy, 49 Ýe ze riň nes lin den ýe zer ler 

uru gy, Şil le miň nes lin den şil lem ler uru-
gy. 50 Bu lar naf ta ly urug la ry dy, ola ryň 
adam sa ny kyrk bäş müň dört ýüz ki şi dir.

51 Sa na lyp, ha sa ba al nan ys ra ýyl la ryň 
je mi al ty ýüz bir müň ýe di ýüz otuz 
adam bol dy.

52  Reb Mu sa şeý le diý di: 53  «Adam-
la ry nyň sa ny na gö rä, ýer le ri ti re le riň 
ara syn da mülk edip paý laň. 54  Uly ti re
le re uly, ki çi ti re le re ki çi mülk ýer be riň. 
Her bir ti rä ha sa ba al nan sa ny na gö rä 
mülk be ril me li dir. 55 Ýur dy bi je bo ýun ça 
ti re ler ara syn da paý laş syn lar. Her kim 
öz ti re si niň pa ýy na gö rä eýe le me li dir. 
56  Ýer bi je aty lyp paý lan syn, uly pa ýy 
uly ti rä, ki çi pa ýy ki çi ti rä be riň».

57 Urug la ry na gö rä le wi le riň sa na wy: 
Ger şo nyň nes lin den ger şon lar uru gy, 
Ko ha dyň nes lin den ko hat lar uru gy, 
Me ra ry nyň nes lin den me ra ry lar uru gy. 
58  Bu lar hem Le wi urug la ry dyr: lib ni ler 
uru gy, heb ron lar uru gy, mah ly lar uru gy, 
mu şy lar uru gy, ko ra lar uru gy. Ko hat 
Im ra nyň ata sy dy. 59 Im ra nyň aýa ly nyň 
ady Ýo ke bet di. Ol Le wi niň gy zy dy we 
Mü sür de dog lup dy. Ýo ke bet bi len Im-
ran dan Ha run, Mu sa we ola ryň uýa sy 
Mer ýem do gul dy. 60  Ha ru nyň Na dap, 
Aby hu, El ga zar we Yta mar di ýen ogul-
la ry bol dy. 61 Em ma Na dap bi len Aby hu 
Reb biň hu zu ryn da mu kad des bol ma dyk 
ody hö dür eden dik le ri üçin öl dü ler. 62  Bir 
aý lyk we on dan ýo ka ry ýa şyn da ky ha sa-
ba al nan er kek gö bek li le wi ler ýig ri mi 
üç müň adam bol dy. Le wi ler ys ra ýyl la r-
dan aý ry ha sa ba alyn dy lar. Çün ki ola ra 
Ys ra ýyl da hiç bir paý be ril me di.

63 Ior dan der ýa sy nyň bo ýun da, Ýe ri ho-
nyň gar şy syn da ky Mo wap düz lü gin de 
Mu sa bi len El ga zar Ys ra ýy lyň ilat sa-
na wy ny ge çi ren le rin de, äh li ti re le riň 
ha sa by ny al dy lar. 64  Mu sa bi len ru ha ny 
Ha ru nyň Si naý çö lün de ge çi ren ilat 
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lü ge se ret.

sa na wyn da ha sa ba alan la ry nyň ýe ke je-
si-de bu ge zek dä ki le riň ara syn da ýok dy. 
65  Çün ki Reb olar hak da şeý le di ýip di: 
«Ola ryň hem me si çöl de ölüp gi der ler. 
Ýe pun nä niň og ly Ka lep bi len Nu nuň 
og ly Ýe şu wa dan baş ga ola ryň ýe ke je si 
hem di ri gal maz».

27‑nji bap

Selophadyň gyzlary
1 On soň Se lop ha dyň gyz la ry öňe çyk-

dy lar. Se lop hat He pe riň og ly, Gil ga dyň 
ag ty gy, Ma ky ryň çow lu gy, Ýu su byň 
og ly Ma na şa nyň ýuw lu gy dy. Ol Ma na-
şa nyň uru gyn dan dy. Onuň gyz la ry nyň 
at la ry Mah la, No ga, Hog la, Mil ka we 
Tir sa dy. 2  Olar ge lip, Mu sa nyň, ru ha-
ny El ga za ryň, baş tu tan la ryň we bü tin 
hal kyň öňün de, Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň gi rel ge sin de du rup: 3 «Bi ziň 
ata myz çöl de jan ber di. Ol Reb biň gar-
şy sy na baş gö te ren Ko ra nyň to pa ry na 
go şul ma dy, ol öz gü nä si üçin öl di we 
on dan ogul gal ma dy. 4  Og ly bol man ly-
gy üçin, ka ka my zyň ady öz uru gy nyň 
ara syn dan ýi tip gi däý me li mi? Ka ka my-
zyň do gan-ga ryn daş la ry nyň ara syn dan 
bi ze-de mülk be riň» diý di ler.

5 Mu sa bu la ryň da wa sy ny Reb biň dyk-
ga ty na ýe tir di. 6  Reb Mu sa şeý le jo gap 
ber di: 7 «Se lop ha dyň gyz la ry nyň diý ýä ni 
dog ry, sen hök man ola ra ka ka la ry nyň 
do gan-ga ryn daş la ry nyň ara syn dan mülk 
ber hem-de ka ka la ry nyň ýer pa ýy ny 
ola ra ge çir. 8  Ys ra ýyl la ra-da aýt, eger bir 
adam öl se we onuň yz yn da og ly gal ma sa, 
on da onuň mül ki gy zy na ge çi ril me li dir. 
9 Eger onuň gy zy hem bol ma sa, on da 
onuň mül ki do gan la ry na be ril sin. 10 Eger 

onuň do gan la ry-da bol ma sa, on da mül ki 
ata sy nyň do gan la ry na be ril sin. 11 Eger 
ata sy nyň do gan la ry-da bol ma sa, on da 
mül ki öz uru gyn dan oňa iň ýa kyn bo-
lan ga ryn da şy na be ril sin. Men Reb biň 
Mu sa buý ru şym ýa ly, ys ra ýyl la ra şeý le 
düz gün parz bol sun».

Ýeşuwa Musanyň ýerine 
ýolbaşçy bellenýär

12  Reb Mu sa şeý le diý di: «Aba rym 
dag la ry nyň ara ly gyn da ýer leş ýän şu 
da gyň de pe si ne çyk-da, Me niň ys ra-
ýyl la ra ber ýän ýur du ma syn et. 13 Ony 
syn la nyň dan soň, sen hem do ga nyň 
Ha run ýa ly, öz ata-ba ba la ry ňa gow şar-
syň. 14  Çün ki siz iki ňiz Sin çö lün de halk 
Me niň gar şy ma baş gö te ren de, Me niň 
em ri me gar şy çyk dy ňyz. Çeş mä niň bo-
ýun da, ola ryň gö zü niň al nyn da Me niň 
mu kad des di gi mi yk rar et me di ňiz». (Bu 
Sin çö lün dä ki Ka de şiň go la ýyn da ýer leş-
ýän Me ri ba çeş me si dir.) 15 Mu sa Reb be: 
16  «Reb, äh li adam za dyň göz ba şy bo lan 
Hu daý, goý, hal kyň üs tün den bir ada my 
ýol baş çy bel le sin. 17 Ol bel le nen adam 
sö weş de baş tu tan bo lup, hal kyň öňü ne 
düş sün, goý, Reb biň je ma ga ty ço pan syz 
sü ri ýa ly bol ma syn» diý di. 18  On da Reb 
Mu sa şeý le diý di: «Me niň Ru hum dan 
do lan Nu nuň og ly Ýe şu wa ny saý la-da, 
el le ri ňi onuň üs tün de goý. 19 Ony ru ha-
ny El ga za ryň we bü tin hal kyň öňün de 
dur zup, ola ryň gö zü niň al nyn da ony 
hal ka ýol baş çy bel le. 20  Bü tin ys ra ýyl 
hal ky ta byn bo lar ýa ly, oňa öz yg ty-
ýar lyk la ryň dan ber. 21 Em ma ol her bir 
me se le de ru ha ny El ga za ra mas la hat 
sal syn. El ga zar bol sa oňa Ury myň a 
kö me gi bi len Reb biň is le gi ni bi lip be rer. 
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Ýe şu wa we bü tin ys ra ýyl hal ky hem me 
ýag daý da şu ňa ga rap iş tut sun». 22  Mu
sa Reb biň özü ne buý ru şy ýa ly et di. Ol 
Ýe şu wa ny ge ti rip, ru ha ny El ga za ryň we 
bü tin hal kyň öňün de du ruz dy. 23 On soň 
el le ri ni Ýe şu wa nyň de pe sin de go ýup, 
Reb biň özü ne aý dy şy ýa ly, ony hal kyň 
ýol baş çy sy bel le di.

28‑nji bap

Her gün berilmeli gurbanlyklar 
(Müsürden çykyş 29:3843; 
Lewiler 6:813)

1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl la ra 
şeý le buý ruk ber, Ma ňa ber ýän sa da-
ka la ry ny öz bel le nen wag tyn da hö dür 
et sin ler. Bu lar Me niň na ha rym dyr, Ma-
ňa ot üs ti bi len be ril ýän ýa kym ly ys ly 
gur ban lyk lar dyr. 3 Ola ra aýt, Ma ňa ot 
üs ti bi len ber jek gün de lik ýak ma gur-
ban lyk la ry şi kes siz iki sa ny bir ýa şar 
er kek tok ly bol sun. 4  Tok lu la ryň bi ri ni 
ir bi len, beý le ki si ni ag şa ma ra ber sin-
ler. 5 Tok lu lar bi len bi le gal la sa da ka sy 
üçin bir küý ze a sap zeý tun ýa gy bi len 
ga ry lan, bir bat ma nyň on dan bi ri ne 
ba ra bar saý la ma bug daý unu ny sa da ka 
ber sin ler. 6  Bu Si naý da gyn da buý ru-
lan gün de lik ýak ma gur ban ly gy bo lup, 
Reb be ot üs ti bi len be ril ýän ýa kym ly 
ys ly gur ban lyk dyr. 7 Her tok ly bi len bi
le iç gi sa da ka sy hök mün de Reb be bir 
küý ze şe ra by hö dür edip, ony mu kad-
des ýer de guý sun lar. 8  Beý le ki tok ly ny 
ag şa ma ra, gal la we iç gi sa da ka sy bi len 
bir lik de, edil ir den ki ýa ly hö dür ediň. 
Bu ot üs ti bi len Reb be be ril ýän ýa kym ly 
ys ly gur ban lyk dyr. 9 Sa bat gü ni şi kes siz 
bir ýa şar er kek tok lu dan iki si ni, zeý tun 
ýa gy ga ry lan bir bat ma nyň on dan iki 

möç be rin dä ki saý la ma bug daý unu ny we 
iç gi sa da ka sy ny hö dür et sin ler. 10 Gün de-
lik be ril ýän ýak ma gur ban ly gy nyň we 
iç gi sa da ka sy nyň da şyn dan, her Sa bat 
gü ni be ril ýän ýak ma gur ban ly gy şu dur.

Her aý berilmeli sadakalar
11 Her aýyň ba şyn da iki öküz çä ni, bir 

go çy, şi kes siz ýe di sa ny bir ýa şar er kek 
tok ly ny ýak ma gur ban ly gy hök mün de 
Reb be ba gyş et sin ler. 12  Her öküz üçin 
gal la sa da ka sy hök mün de zeý tun ýa gy 
ga ry lan bir bat ma nyň on dan üç möç be-
rin dä ki saý la ma bug daý unu ny we goç 
üçin gal la sa da ka sy hök mün de, zeý tun 
ýa gy ga ry lan bir bat ma nyň on dan iki 
möç be rin dä ki saý la ma bug daý unu ny 
hö dür et sin ler. 13 Her tok ly üçin gal la sa-
da ka sy hök mün de zeý tun ýa gy ga ry lan 
bir bat ma nyň on dan bir möç be rin dä ki 
saý la ma bug daý unu ny Reb be ot üs ti 
bi len be ril ýän ýa kym ly ys ly gur ban lyk 
hök mün de hö dür et sin ler. 14  Her öküz 
üçin iç gi sa da ka sy hök mün de iki küý ze 
şe ra by, goç üçin bir ýa rym küý ze şe ra by, 
her tok ly üçin bol sa, bir küý ze şe ra by 
hö dür et sin ler. Ýyl bo ýy her tä ze Aý-
da be ril me li ýak ma gur ban ly gy şu dur. 
15  Gün de lik be ril ýän ýak ma gur ban ly-
gy bi len iç gi sa da ka syn dan baş ga-da, 
Reb be gü nä gur ban ly gy üçin bir te ke 
hö dür edil sin.

Pesah gurbanlygy 
(Lewiler 23:332)

16 Bi rin ji aýyň on dör dü ne Reb be Pe sah 
gur ban ly gy hö dür edil sin. 17 Şu aýyň on 
bä şi gü ni baý ram dyr. Siz ýe di gün läp 
pe tir iý me li si ňiz. 18  Şu gün le riň il kin ji 
gü ni siz hal ky mu kad des ýyg na ny şy ga 
ça gy ryň. Şol gün siz iş le mäň. 19 Reb be 
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ot üs ti bi len be ril ýän ýak ma gur ban ly gy 
hök mün de iki öküz çä ni, bir go çy we 
şi kes siz bir ýa şar er kek tok lu dan ýe di 
sa ny sy ny hö dür ediň. 20  Ola ryň gal la 
sa da ka sy zeý tun ýa gy ga ry lan saý la ma 
bug daý unun dan bol sun. Her öküz üçin 
bir bat ma nyň on dan üç möç be rin dä ki 
uny, goç üçin bol sa bir bat ma nyň on dan 
iki möç be rin dä ki uny hö dür et sin ler. 
21 Ýe di tok ly nyň her bi ri üçin, bir bat ma-
nyň on dan bir möç be rin dä ki uny hö dür 
et sin ler. 22  Olar gü nä le rin den sap lan-
mak üçin, gü nä gur ban ly gy hök mün de 
bir te kä ni gur ban lyk et sin ler. 23 Bu la ry 
gün de lik be ril ýän gur ban lyk la ra de giş li 
bo lup, ir den be ril ýän ýak ma gur ban lyk-
la ryň da şyn dan hö dür et sin ler. 24  Şeý dip, 
olar her gün – ýe di gün läp, ot üs ti bi len 
Reb be ýa kym ly ys ly iý mit sa da ka sy ny 
hö dür et sin ler. Bu gün de lik be ril ýän 
ýak ma gur ban ly gy dyr, ol iç gi sa da ka-
sy nyň da şyn dan be ril sin. 25 Ýe din ji gün 
bol sa mu kad des ýyg na ny şyk ge çir sin ler 
we şol gün iş le me sin ler.

Galla baýramyndaky sadakalar
26  Il kin ji Ha syl baý ra my gü ni, ýag ny 

Gal la baý ra myn da tä ze bug daý dan Reb-
be gal la sa da ka sy ny hö dür ede ni ňiz de, 
mu kad des ýyg na ny şyk ge çi riň we şol 
gün iş le mäň. 27 Iki öküz çä ni, bir go çy, 
ýe di sa ny bir ýa şar er kek tok ly ny Reb be 
ýa kym ly ys ly ýak ma gur ban ly gy hök-
mün de hö dür ediň. 28  Gal la sa da ka ňyz 
zeý tun ýa gy ga ry lan saý la ma bug daý 
unun dan bo lup, her öküz üçin bir bat-
ma nyň on dan üç, goç üçin bir bat ma nyň 
on dan iki, 29 ýe di tok ly nyň her bi ri üçin 
bir bat ma nyň on dan bir möç be rin dä-
ki un dan be ril sin. 30  Gü nä le ri ňiz den 
sap lan mak üçin, bir te kä ni gur ban lyk 
be riň. 31 Ola ry gün de lik be ril ýän ýak ma 
gur ban ly gy nyň we gal la sa da ka sy nyň 

da şyn dan, ýa ny nyň iç gi sa da ka sy bi-
len bir lik de hö dür ediň. Olar şi kes siz 
bol ma ly dyr lar.

29‑njy bap

Surnaý baýramyndaky sadakalar
1 Ýe din ji aýyň bi rin ji gü nün de siz mu-

kad des ýyg na ny şyk ge çi riň we şol gün 
iş le mäň. Bu gün si ziň üçin sur naý ça lyn-
ýan gün dür. 2  Bir öküz çä ni, bir go çy we 
şi kes siz ýe di sa ny bir ýa şar er kek tok ly ny 
Reb be ýa kym ly ys ly ýak ma gur ban ly gy 
hök mün de hö dür ediň. 3 Ola ryň ýa ny 
bi len be ril ýän gal la sa da ka sy zeý tun 
ýa gy ga ry lan saý la ma bug daý unun dan 
bo lup, öküz üçin bir bat ma nyň on dan üç, 
goç üçin bir bat ma nyň on dan iki, 4  her 
tok ly üçin hem bir bat ma nyň on dan bir 
möç be rin dä ki un dan be ril sin. 5 Gü nä le-
ri ňiz den sap lan mak üçin bir te kä ni gü nä 
gur ban ly gy hök mün de hö dür ediň. 6  Bu 
tä ze Aý da ky gün de lik be ril ýän ýak ma 
gur ban ly gy nyň we ola ryň düz gü ne gö rä 
ber ýän gal la we iç gi sa da ka sy nyň da-
şyn dan dyr. Bu lar Reb be ot üs ti bi len 
be ril ýän ýa kym ly ys ly sa da ka lar dyr.

Günäden saplanma 
günündäki sadakalar

7 Şu ýe din ji aýyň onun jy gü ni siz mu-
kad des ýyg na ny şyk ge çi rip, öz is le gi ňi zi 
terk edip, agyz bek läň, şol gün iş le mäň. 
8  Bir öküz çä ni, bir go çy, ýe di sa ny bir-
ýa şar er kek tok ly ny Reb be ýa kym ly 
ys ly ýak ma gur ban ly gy hök mün de hö-
dür ediň. Olar şi kes siz bol ma ly dyr lar. 
9 Ola ryň ýa ny bi len hö dür edil ýän gal la 
sa da ka sy zeý tun ýa gy ga ry lan saý la ma 
bug daý unun dan bo lup, öküz üçin bir 
bat ma nyň on dan üç, goç üçin bir bat-
ma nyň on dan iki, 10 ýe di tok ly nyň her 
bi ri üçin hem bir bat ma nyň on dan bir 
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möç be rin dä ki un dan be ril sin. 11 Gü nä den 
sap la ýan gü nä gur ban ly gy nyň, gün de lik 
be ril ýän ýak ma gur ban ly gy nyň, onuň 
gal la we iç gi sa da ka sy nyň da şyn dan 
bir te kä ni gü nä gur ban ly gy hök mün de 
hö dür ediň.

Çatma baýramyndaky sadakalar
12  Ýe din ji aýyň on bä şi ne siz mu kad des 

ýyg na ny şyk ge çi riň, şol gün iş le mäň. 
Reb biň şa ny na ýe di gün läp baý ram ediň. 
13 On üç sa ny öküz çä ni, iki sa ny go çy, 
on dört sa ny bir ýa şar er kek tok ly ny ot 
üs ti bi len ýa kym ly ys ly ýak ma gur ban-
ly gy hök mün de Reb be hö dür ediň. Olar 
şi kes siz bol ma ly dyr lar. 14  Ola ryň ýa ny 
bi len be ril ýän gal la sa da ka sy, zeý tun 
ýa gy ga ry lan saý la ma bug daý unun dan 
bo lup, on üç öküz çä niň her bi ri üçin bir 
bat ma nyň on dan üç, iki go çuň her bi ri 
üçin bir bat ma nyň on dan iki, 15  on dört 
tok ly nyň her bi ri üçin bir bat ma nyň 
on dan bir möç be rin dä ki un dan be ril sin. 
16  Gün de lik be ril ýän ýak ma gur ban-
ly gy nyň, gal la we iç gi sa da ka sy nyň 
da şyn dan bir te kä ni gü nä gur ban ly gy 
üçin hö dür ediň.

17 Ikin ji gün şi kes siz on iki sa ny öküz-
çä ni, şi kes siz on dört sa ny bir ýa şar er kek 
tok ly ny hö dür ediň. 18  Öküz le riň, goç la-
ryň we tok lu la ryň sa ny na gö rä, ola ryň 
ýa ny bi len be ril ýän gal la we iç gi sa da ka-
la ry ny hö dür ediň. 19 Gün de lik be ril ýän 
ýak ma gur ban ly gy nyň, gal la we iç gi 
sa da ka sy nyň da şyn dan bir te kä ni gü nä 
gur ban ly gy üçin hö dür ediň.

20  Üçün ji gün şi kes siz on bir sa-
ny ökü zi, iki sa ny go çy, şi kes siz on 
dört sa ny bir ýa şar er kek tok ly ny hö-
dür ediň. 21 Öküz le riň, goç la ryň we 
tok lu la ryň sa ny na gö rä, ola ryň ýa ny 
bi len be ril ýän gal la we iç gi sa da ka la-
ry ny hö dür ediň. 22  Gün de lik be ril ýän 

ýak ma gur ban ly gy nyň, gal la we iç gi 
sa da ka sy nyň da şyn dan bir te kä ni gü nä 
gur ban ly gy üçin hö dür ediň.

23 Dör dün ji gün şi kes siz on ökü zi, iki 
go çy, şi kes siz on dört sa ny bir ýa şar 
er kek tok ly ny gur ban lyk hök mün de 
hö dür ediň. 24  Öküz le riň, goç la ryň we 
tok lu la ryň sa ny na gö rä, ola ryň ýa ny 
bi len be ril ýän gal la we iç gi sa da ka la-
ry ny hö dür ediň. 25  Gün de lik be ril ýän 
ýak ma gur ban ly gy nyň, gal la we iç gi 
sa da ka sy nyň da şyn dan bir te kä ni gü nä 
gur ban ly gy üçin hö dür ediň.

26  Bä şin ji gün şi kes siz do kuz ökü zi, 
iki go çy, şi kes siz on dört sa ny bir ýa şar 
er kek tok ly ny gur ban lyk hök mün de 
hö dür ediň. 27 Öküz le riň, goç la ryň we 
tok lu la ryň sa ny na gö rä, ola ryň ýa ny 
bi len be ril ýän gal la we iç gi sa da ka la-
ry ny hö dür ediň. 28  Gün de lik be ril ýän 
ýak ma gur ban ly gy nyň, gal la we iç gi 
sa da ka la ry nyň da şyn dan bir te kä ni gü nä 
gur ban ly gy üçin hö dür ediň.

29 Al tyn jy gün şi kes siz se kiz sa ny ökü-
zi, iki sa ny go çy, şi kes siz on dört sa ny 
bir ýa şar er kek tok ly ny gur ban lyk hök-
mün de hö dür ediň. 30 Öküz le riň, goç la ryň 
we tok lu la ryň sa ny na gö rä, ola ryň ýa ny 
bi len be ril ýän gal la we iç gi sa da ka la-
ry ny hö dür ediň. 31 Gün de lik be ril ýän 
ýak ma gur ban ly gy nyň, gal la we iç gi 
sa da ka la ry nyň da şyn dan bir te kä ni gü nä 
gur ban ly gy üçin hö dür ediň.

32  Ýe din ji gün şi kes siz ýe di ökü zi, iki 
go çy, şi kes siz on dört sa ny bir ýa şar 
er kek tok ly ny gur ban lyk hök mün de 
hö dür ediň. 33 Öküz le riň, goç la ryň we 
tok lu la ryň sa ny na gö rä, ola ryň ýa ny 
bi len be ril ýän gal la we iç gi sa da ka la-
ry ny hö dür ediň. 34  Gün de lik be ril ýän 
ýak ma gur ban ly gy nyň, gal la we iç gi 
sa da ka la ry nyň da şyn dan bir te kä ni gü nä 
gur ban ly gy üçin hö dür ediň.
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35 Se ki zin ji gün siz mu kad des ýyg na-
ny şyk ge çi riň, şol gün iş le mäň. 36  Bir 
ökü zi, bir go çy, şi kes siz ýe di sa ny bir ýa-
şar er kek tok ly ny ot üs ti bi len ýa kym ly 
ys ly ýak ma gur ban ly gy hök mün de Reb-
be hö dür ediň. 37 Öküz le riň, goç la ryň 
we tok lu la ryň sa ny na gö rä, ola ryň ýa ny 
bi len be ril ýän gal la we iç gi sa da ka la-
ry ny hö dür ediň. 38  Gün de lik be ril ýän 
ýak ma gur ban ly gy nyň, gal la we iç gi 
sa da ka la ry nyň da şyn dan bir te kä ni gü nä 
gur ban ly gy üçin hö dür ediň.

39 Bu la ry siz aý dy lan sa da ka ňy zyň, 
meý le tin sa da ka ňy zyň, ýak ma gur ban ly-
gy ňy zyň, gal la we iç gi sa da ka la ry ňy zyň, 
sa la mat lyk gur ban ly gy ňy zyň da şyn dan 
bel le me li baý ram la ry ňyz da Reb be hö-
dür ediň».

30‑njy bap

Kasam hakda
1 Şeý le lik de, Mu sa Reb biň buý ran 

zat la ry nyň ba ry ny ys ra ýyl hal ky nyň 
dyk ga ty na ýe tir di. 2  Soň ra Mu sa ys ra ýyl 
ti re baş tu tan la ry na şeý le diý di: «Ine, Reb 
si ze şu zat la ry bu ýur dy: 3 „Eger bir adam 
Reb be wa da et se ýa-da her hi li zat dan 
özü ni sak la ma ga ka sam iç se, on da ol 
be ren sö zü ni boz man, ag zy bi len aý dan 
wa da sy ny ber jaý et sin.

4  Eger aýal maş ga la ýaş wag ty, en tek 
ata sy öýün de kä, Reb be wa da et se ýa-da 
ka sam iç se, 5 ata sy-da gyzy nyň eden wa-
da sy ny ýa-da ka sa my ny eşi di bem oňa hiç 
zat diý me se, on da ol aýa lyň eden wa da sy 
ýa-da ka sa my öz güý jün de ga lar. 6 Em ma 
ata sy bu la ry eşi dip, öz nä ra zy ly gy ny bil-
dir se, gyzy nyň eden wa da sy, içen ka sa my 
öz güý jü ni ýi tir ýär. Ata sy nyň oň la man-
dy gy se bäp li, Reb bu gy zy ba gyş lar.

7 Eger gyz wa da edip ýa-da bir zat 
ba bat da oý lan man ka sam içip, so ňam 

dur mu şa çyk sa, 8  äri hem bu zat lar dan 
ha bar ly bo lu bam hiç zat diý me se, on da 
gy zyň eden wa da sy, içen ka sa my öz güý-
jün de ga lar. 9 Em ma äri bu zat la ry eşi dip 
oň la ma sa, on da aýa ly nyň eden wa da sy ny 
ýa-da oý lan man içen ka sa my ny ret eder 
we Reb ber jaý et me dik ka sa my üçin bu 
aýa ly ba gyş lar. 10 Em ma dul aýa lyň ýa-da 
äri bi len aý ry ly şan aýa lyň eden wa da sy, 
özü ni sak la ma ga içen ka sa my ber jaý 
edil me li dir. 11 Eger dur mu şa çy kan aýal 
wa da eden ýa-da her hi li zat dan özü ni 
sak la ma ga ka sam içen bol sa, 12  äri-de 
mu ny eşi dip, hiç zat diý män, gar şy bol-
ma dyk bol sa, on da aýa lyň eden wa da sy 
ýa ka sa my öz güý jün de ga lar. 13 Em ma äri 
bu la ry eşi dip, öz nä ra zy ly gy ny bil di ren 
bol sa, on da ol aýa ly nyň be ren äh li wa da-
la ry ny, içen ka sa my ny ret ed ýär. Äri niň 
oň la man dy gy se bäp li, wa da sy ny ber jaý 
edip bil me dik bu aýa ly Reb ba gyş lar. 
14  Aýa ly nyň eden is len dik wa da sy ny ýa-
da içen ka sa my ny äri tas syk lap ýa-da ret 
edip bi ler. 15 Em ma äri aýa ly nyň eden wa-
da sy ny ýa-da içen ka sa my ny eşi dip, şol 
gü nüň özün de oňa gar şy çyk ma dyk bol sa, 
on da aýa ly nyň eden wa da sy dyr ka sa my-
ny äri oň lan ha sap edi ler. Çün ki äri ola ra 
gar şy aýa ly na hiç zat diý män di. 16  Ýö ne 
äri ola ry eşi den ba dy na hiç zat diý män, 
ony bi raz wagt dan soň ret et se, on da 
aýa ly nyň gü nä le ri äri niň boý nu na dyr“».

17 Är-aýa lyň we en tek ata sy öýün de 
ýa şa ýan gyz bi len ata sy nyň ara syn da-
ky gat na şyk lar ha kyn da Reb biň Mu sa 
buý ran düz gün le ri şu la r dan yba rat dyr.

31‑nji bap

Midýanlaryň garşysyna uruş
1 Reb Mu sa: 2  «Ys ra ýyl la ra gar şy eden 

işi üçin mid ýan la ryň je za sy ny ber. Soň ra 
ama na dy ňy tab şy ryp, öz ata-ba ba la ry ňa 
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gow şar syň» diý di. 3 On soň Mu sa ge lip, 
hal ka: «Mid ýan la ryň gar şy sy na uruş mak 
üçin öz ara ňyz dan es ger ler saý laň, goý, 
olar Reb be eden işi üçin mid ýan la ryň 
je za sy ny ber sin ler. 4  Her ys ra ýyl ti re
sin den müň ada my ur şa ýol laň» diý di. 
5 Şeý le lik de, ys ra ýyl ti re le ri niň her sin den 
müň adam, je mi on iki müň ýa rag ly es ger 
ýyg nan dy. 6 Mu sa ola ry ru ha ny El ga za ryň 
og ly Pi ne has bi len bi le ur şa ug rat dy. Pi-
ne has ýa ny na mu kad des öýüň en jam la ry 
bi len sö weş sa zy ny ça lar ýa ly sur naý lar 
hem al dy. 7 Ys ra ýyl lar Reb biň Mu sa buý-
ru şy ýa ly, mid ýan lar bi len ur şup, ola ryň 
äh li er kek gö bek li si ni gyr dy lar. 8  Öl dü ri-
len le riň ara syn da Ewi, Re kem, Sur, Hur 
we Re ba at ly bäş sa ny Mid ýan ha ny-da 
bar dy. Be gor og ly Bil ga my-da ys ra ýyl lar 
gy lyç dan ge çir di ler. 9 On soň ys ra ýyl lar 
mid ýan aýal la ry dyr ça ga la ry ny ýe sir 
alyp, mid ýan la ryň äh li mal-ga ra la ry ny, 
sü rü le ri ni we äh li zat la ry ny ol ja al dy lar. 
10 Mid ýan la ryň ýa şan äh li ga la la ry dyr 
oba la ry ny ýak dy lar. 11 Ta la nyp al nan zat-
la ry we äh li ol ja ny, adam lar dyr mal la ry 
bol sa alyp gaýt dy lar. 12  On soň olar ýe sir-
le ri, ol ja la ry ny we ta la nyp al nan zat la ry 
Ior dan der ýa sy nyň bo ýun da, Ýe ri ho nyň 
gar şy syn da ýer leş ýän Mo wap düz lü gin-
dä ki dü şel ge de bo lan Mu sa bi len ru ha ny 
El ga za ra we ys ra ýyl hal ky na ge tir di ler.

13 Mu sa, ru ha ny El ga zar we bü tin hal-
kyň baş tu tan la ry ola ry gar şy al ma ga 
dü şel gä niň da şy na çyk dy lar. 14  Uruş dan 
gaý dyp ge len go şun ser ker de le ri ne – 
müň ba şy la ra, ýüz ba şy la ra Mu sa nyň 
ga ha ry gel di. 15 Mu sa ola ra: «Aýal la ryň 
hem me si ni di ri gal dyr dy ňyz my?» di ýip 
ýüz len di. 16  «Bu aýal lar Bil ga myň mas-
la ha ty bi len Pe gor da ys ra ýyl la ra Reb be 
gar şy dö nük lik et dir di ler. Şo nuň üçi nem, 
Reb biň hal ky nyň ara sy na gyr gyn çy lyk 
ara laş dy. 17 In di bol sa er kek gö bek li äh li 

ça ga la ry we er kek ki şi bi len ýa na şan 
aýal la ryň hem me si ni öl dü riň. 18  Em ma 
er kek ki şi bi len ýa naş ma dyk ýaş gyz la-
ryň äh li si ni özü ňiz üçin di ri gal dy ryň. 
19 Ara ňyz da kim adam öl dü ren ýa-da ölä 
gal ta şan bol sa ýe di gün dü şel gä niň da-
şyn da gal syn. Üçün ji we ýe din ji gün ler 
özü ňi zi hem-de ýe sir le ri ňi zi tä miz läň. 
20 Bar eşik le ri, de ri den, ge çi ýü ňün den 
edi len her bir za dy we agaç dan ýa sa lan 
gap-gaç la ryň äh li si ni tä miz läň».

21 Ru ha ny El ga zar ur şa gi dip ge len 
es ger le re şeý le diý di: «Reb biň Mu sa 
buý ran ka nu ny nyň parz la ry şu la r dan 
yba rat: 22  al tyn, kü müş, bü rünç, de mir, 
ga la ýy we gur şun ýa ly 23 oda çy dam ly 
zat la ryň äh li si ni oduň için den ge çi rip 
ha lal laň. On dan baş ga-da, olar tä miz lik 
su wy bi len hem ha lal lan syn. Ga lan oda 
çy dam syz zat lar bol sa suw dan ge çi ril sin. 
24  Ýe din ji gün eşik le ri ňi zi ýuw ma ly sy-
ňyz we tä miz bol ma ly sy ňyz. On dan 
soň ra dü şel gä gi rip bi ler si ňiz».

Olja paýlanylýar
25 Reb Mu sa şeý le diý di: 26 «Sen, ru ha ny 

El ga zar we hal kyň urug ba şy la ry ge ti ri-
len äh li ol ja ny, aýal la ry we mal-ga ra la ry 
ha sap laň. 27 Ol ja ny iki bö le ge bö lüp, bir 
bö le gi ni ur şa gat na şan es ger le re, ga la ny-
ny bol sa je ma ga ta paý laň. 28 Ur şa gat na şan 
es ger le riň pa ýyn dan – yn san, sy gyr, eşek, 
go ýun-ge çi den Reb be paç hök mün de 
bäş ýüz den bi ri ni aý ry go ýuň. 29 Es ger
le riň pa ýyn dan alyp, ony Reb be sa da ka 
hök mün de ru ha ny El ga za ra be riň. 30 Ys ra
ýyl la ryň pa ýyn dan: yn san, sy gyr, go ýun, 
ge çi, äh li mal-ga ra la ryň el li den bi ri ni 
alyp, Reb biň mu kad des ça dy ry ny go ra-
ýan le wi le re be riň». 31 Mu sa bi len ru ha ny 
El ga zar Reb biň Mu sa buý ru şy ýa ly et di ler.

32  Al nan ol ja nyň es ger ler den ar ta ny: 
al ty ýüz ýet miş bäş müň go ýun dyr ge çi, 
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a 31:52 On iki put – ýew reý çe on al ty müň ýe di ýüz el li şe kel. Bu takm. 200 kg deň dir.

33 ýet miş iki müň iri mal, 34  alt myş bir 
müň eşek 35 we er kek bi len ýa naş ma dyk 
otuz iki müň boý gyz. 36  Ur şa gat na şan 
es ger le riň pa ýy na üç ýüz otuz ýe di müň 
bäş ýüz go ýun dyr ge çi düş di. 37 Olar dan 
al ty ýüz ýet miş bäş go ýun dyr ge çi Reb-
be paç hök mün de be ril di. 38  Iri ma lyň 
je mi otuz al ty müň bo lup, olar dan paç 
hök mün de Reb be ýet miş iki si be ril di. 
39 Eşek le riň je mi sa ny otuz müň bäş ýüz 
bo lup, olar dan paç hök mün de Reb be 
alt myş bi ri si be ril di. 40 Gyz la ryň je mi 
sa ny on al ty müň bo lup, olar dan otuz 
iki si Reb be paç hök mün de be ril di. 41 Mu
sa Reb biň özü ne buý ru şy ýa ly, Reb be 
ber len paç la ryň hem me si ni sa da ka hök-
mün de ru ha ny El ga za ra ber di.

42‑46  Je ma ga tyň pa ýy hök mün de Mu-
sa nyň es ger ler den aý ran bö le gi üç ýüz 
otuz ýe di müň bäş ýüz go ýun dyr ge çi den, 
otuz al ty müň iri mal dan, otuz müň bäş 
ýüz eşek den we on al ty müň gyz dan 
yba rat bol dy. 47 Reb biň özü ne buý ru şy 
ýa ly, Mu sa ys ra ýyl la ryň pa ýyn dan her 
el li adam dan we mal-ga ra lar dan bi ri ni 
alyp, Reb biň mu kad des ça dy ry ny go-
ra ýan le wi le re ber di.

48‑49 Soň ra go şun ser ker de le ri – müň-
ba şy lar, ýüz ba şy lar Mu sa nyň ýa ny na 
ge lip, oňa şeý le diý di ler: «Biz gul la-
ryň ýol baş çy lyk ed ýän go şu ny myz da ky 
es ger le ri sa nap çyk dyk. Ola ryň ýe ke-
je si hem kem däl. 50 Biz öz ta pan al tyn 
şaý-sep le ri mi zi: uly we ki çi bi le zik le ri, 
mö hür li ýü zük le ri, gu lak hal ka la ry we 
asyk la ry öz gü nä le ri miz den sap lan mak 
üçin, Reb biň hu zu ry na sa da ka ge tir dik». 
51 Mu sa bi len ru ha ny El ga zar olar dan äh li 
be zeg şaý-sep le ri gör nü şin dä ki al ty ny 
ka bul edip al dy lar. 52  Müň ba şy lar dan we 
ýüz ba şy lar dan Reb be sa da ka hök mün de 

hö dür edi len al ty nyň ag ra my on iki put a 
bol dy. 53 Ur şa gat na şan es ger ler bol sa 
alan ol ja la ry ny öz le ri ne gal dyr dy lar. 
54  Şeý dip, Mu sa bi len ru ha ny El ga zar 
müň ba şy lar dan, ýüz ba şy lar dan al ty ny 
ka bul edip al dy lar. Ony Reb biň ýo lu na 
be ril ýän paý hök mün de ys ra ýyl lar üçin 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ra ge tir di ler.

32‑nji bap

Iordanyň gündogaryndaky tireler 
(Kanun taglymaty 3:1222)

1 Ru ben ler bi len gat la ryň mal-ga ra sy 
ga ty köp di. Ýa zer we Gil gat top rak-
la ryn da mal bak ma ga oňat ýer le riň 
bar dy gy ny gö ren le rin de, 2  gat lar bi len 
ru ben ler ge lip, Mu sa bi len ru ha ny El-
ga za ra we hal kyň baş tu tan la ry na şeý le 
diý di ler: 3 «Ata rot, Di bon, Ýa zer, Nim ra, 
Heş bon, El ga la, Se bam, Ne bo we Be gon 
ýa ly 4  Reb biň ys ra ýyl hal ky üçin ba syp 
alan ýer le ri mal bak ma ga amat ly ýer ler-
dir. Si ziň gul la ry ňy zyň bol sa mal-ga ra sy 
bar». 5 Olar şeý le do wam et di ler: «Eger 
biz si ziň öňü ňiz de mer he met ga za nan 
bol sak, goý, bu top rak biz gul la ry ňy za 
mülk edi lip be ril sin. Bi zi Ior dan der ýa-
syn dan aň ry ge çir mäň».

6  Mu sa ola ra şeý le jo gap ber di: «Do-
gan la ry ňyz ur şa gid ýär kä, siz bu taý da 
gal mak çy my? 7 Nä me se bäp den Reb biň 
öz le ri ne be ren ýur du na git mez lik le ri 
üçin, ys ra ýyl la ryň ýü re gi ne do wul sal jak 
bol ýar sy ňyz? 8  Ýur dy göz den ge çir sin-
ler di ýip, Ka deş bar ne ýa dan ug ra dan 
ata la ry ňyz hem şeý le edip di ler. 9 Eş kol 
de re si ne çen li gi dip, ýur dy syn lan la-
ryn dan soň, olar ge lip, Reb biň öz le ri ne 
be ren ýur du na gir mez lik le ri üçin, ys ra-
ýyl la ryň ýü rek le ri ne gor ky sa lyp dy lar. 
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10 Ol gün Reb biň ga ha ry gel di we Ol ant 
içip, şeý le diý di: 11 „Mü sür den çy kan 
ýa şy ýig ri mi we on dan ýo ka ry bo lan 
adam la ryň hiç bi ri Yb ra ýy ma, Ys ha ga 
we Ýa ku ba wa da be ren ýur du my gör-
mez. Çün ki olar Ma ňa bü tin kalp la ry 
bi len ynan ma dy lar. 12  Me niň wa da be ren 
ýur du ma di ňe Ýe pun nä niň og ly Ka lep 
bi len Nu nuň og ly Ýe şu wa ba ryp bi ler, 
çün ki olar Ma ňa bü tin kal by bi len ynan-
dy lar“. 13 On soň Ys ra ýy lyň gar şy sy na 
Reb biň ga ha ry gel di we Ol Öz na za-
ryn da pis lik eden ne sil ölüp gu tar ýan ça, 
ola ry kyrk ýyl lap çöl de en tet di. 14  Ine, 
in di bol sa siz – gü nä kär le riň nes li, öz 
ata la ry ňy zyň or nu na ge çip, Ys ra ýy lyň 
gar şy sy na Reb biň ga har-ga zap odu ny 
has-da tu taş dyr dy ňyz! 15 Eger siz Reb biň 
yzy na eýer mek den bo ýun tow la sa ňyz, Ol 
bü tin hal ky ýe ne-de çö lüň için de ýe ke 
taş lar. Siz hem hal kyň ölü mi ne se bäp 
bo lar sy ňyz».

16  On soň ru ben ler bi len gat lar Mu sa-
nyň ýa ny na ge lip, oňa şeý le diý di ler: 
«Biz bu ýer de do war sü rü le ri miz üçin 
agyl lar we ça ga la ry myz üçin ga la lar 
gur jak. 17 Em ma biz sö we şe taý ýar bo lup, 
gaý duw syz es ger ler hök mün de ys ra ýyl-
la ryň öňün den gi de ris we ola ry bar ma ly 
ýer le ri ne çen li el te ris. Şu wagt bol sa, 
bi ziň ça ga la ry myz bu ül kä niň ilat yn dan 
go ra nyp, ber ki di len ga la lar da ýa şar-
lar. 18  Ys ra ýyl la ryň her bi ri öz mül kü ne 
eýe bol ýan ça, biz öýü mi ze gaýt ma rys. 
19 Biz olar bi len bir lik de Ior da nyň aň ry 
gap da lyn dan mülk ýer al ma rys, çün ki 
bi ziň pa ýy my za Ior da nyň bä ri gap da ly, 
gün do gar ta ra py düş di».

20 Şon da Mu sa ola ra şeý le diý di: «Eger 
siz şu aý dan la ry ňy zy edip, gaý duw syz 
es ger ler hök mün de Reb biň hu zu ryn da 
sö we şe git se ňiz, 21 Reb duş man la ry ny 
gaç ma ga mej bur ed ýän çä, gaý duw syz 

es ger ler hök mün de hem mä ňiz Reb biň 
hu zu ryn da Ior da nyň aň ry ta ra py na geç-
se ňiz 22 we ýurt Reb be ta byn bol sa, on dan 
soň siz yzy ňy za do la nyp bi ler si ňiz. Bu 
si ziň Reb biň we Ys ra ýy lyň öňün dä ki 
borç la ry ňy zy ýe ri ne ýe tir di gi ňiz bo lar 
we bu ül ke Reb biň hu zu ryn da si ziň 
mül kü ňiz bo lar. 23 Eger beý le et me se ňiz, 
Reb be gar şy gü nä iş et di gi ňiz bo lar we 
hök man ga za nan gü nä ňi ziň je za sy ny 
çe ker si ňiz. 24  Ça ga la ry ňyz üçin ga la lar, 
sü rü le ri ňiz üçin agyl lar gu ruň, ýö ne 
be ren wa da ňy zy ber jaý ediň».

25 On soň gat lar bi len ru ben ler Mu sa 
şeý le diý di ler: «Aga myz nä me bu ýur sa, 
biz gul la ryň ber jaý ede ris. 26 Ça ga-çu ga-
la ry myz, aýal la ry myz, do war la ry myz we 
äh li mal-ga ra la ry myz bu ýer de, Gil gat ga-
la syn da ga lar. 27 Gul la ryň bo lan biz bol sa, 
gaý duw syz es ger ler hök mün de hem mä-
miz aga my zyň aý dy şy ýa ly, der ýa dan 
ge çip, Reb biň hu zu ryn da sö we şe çy ka rys».

28  On soň Mu sa olar hak da ru ha ny El-
ga za ra, Nu nuň og ly Ýe şu wa we ys ra ýyl 
ti re le ri niň urug ba şy la ry na şeý le buý ruk 
ber di: 29 «Eger gat lar bi len ru ben ler gaý-
duw syz es ger ler hök mün de hem me si 
Reb biň hu zu ryn da si ziň bi len Ior dan dan 
geç se ler we ol ýurt si ze ta byn bol sa, on-
da siz ola ra Gil gat ül ke si ni mülk edip 
be riň. 30 Em ma olar gaý duw syz es ger ler 
hök mün de si ziň bi len der ýa dan geç-
me se ler, on da si ziň ara ňyz da Ken gan 
top ra gyn dan mülk alar lar». 31 Gat lar 
bi len ru ben ler şeý le jo gap ber di ler: «Reb 
se niň gul la ry ňa nä me bu ýur sa, biz şo-
ny-da ber jaý ede ris. 32  Biz gaý duw syz 
es ger ler hök mün de Reb biň hu zu ryn da 
der ýa dan ge çip, Ken gan ýur du na gi re ris, 
ýö ne bi ze mi ras dü şen mül kü miz, goý, 
Ior da nyň şu gün do gar gap da ly bol sun».

33  Mu sa gat lar bi len ru ben le re we 
Ýu su byň nes li bo lan ma na şa ti re si niň 
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a 32:41 Ha wot ýa ýyr – bu söz Ýa ýy ryň oba la ry diý me gi aň lad ýar.

ýa ry sy na amor ha ny Si ho nyň ýur du ny 
we Ba şa nyň ha ny Oguň ýur du ny, ola ryň 
tö we re gin dä ki ga la la ry dyr oba la ry bi len 
bir lik de ber di. 34  On soň gat lar Di bon, 
Ata rot, Aro ger, 35 At rot şo pan, Ýa zer, Ýog-
bo ha, 36  Beýt nim ra we Beýt ha ran ýa ly 
berk ga la la ry di kelt di ler we do war lar 
üçin agyl lar gur du lar. 37 Ru ben ler bol sa 
Heş bon, El ga la, Kir ýa ta ýym, 38  Ne bo, 
Ba gal me gon (olar kä bir ga la nyň at la ry ny 
ça lyş dy lar) we Sib ma ga la sy ny tä ze den 
gur du lar. Olar tä ze den gu ran ga la la ry-
na baş ga at lar dak dy lar. 39 Ma na şa nyň 
og ly Ma ky ryň ne sil le ri gi dip, Gil ga dy 
ba syp al dy lar we ol ýer den amor la ry 
kow du lar. 40 Mu sa Gil ga dy Ma na şa nyň 
og ly Ma ky ryň ne sil le ri ne ber di. Olar ol 
ýer de mes gen tut du lar. 41 Ma na şa nyň 
og ly Ýa ýyr gi dip, ola ryň oba la ry ny ba-
syp al dy we ola ryň ady na Ha wot ýa ýyr a 
goý dy. 42  No ba gi dip, Ke na ty we onuň 
tö we re gin dä ki oba la ry ba syp alyp, ol 
ýe re No ba di ýip, öz ady ny dak dy.

33‑nji bap

Müsürden Mowaba çenli ýöriş
1 Mu sa bi len Ha ru nyň ýol baş çy ly gy 

as tyn da ti re me-ti re ýö re ýän ys ra ýyl la ryň 
Mü sür den çy kan la ryn dan soň ky düş län 
dü şel ge le ri şu lar dyr. 2  Mu sa Reb biň em ri 
bi len düş län dü şel ge le ri ni her ge zek ýa-
zyp bel le di. Ola ryň düş län dü şel ge le ri 
şu lar dyr: 3 ys ra ýyl lar bi rin ji aýyň on 
bä şi ne Pe sah baý ra my nyň er te si gü ni 
mü sür li le riň gö zü niň al nyn da ar ka ýyn-
lyk bi len Rag me ses ga la syn dan çy kyp 
gaýt dy lar. 4  Ol wagt mü sür li ler Reb biň 
gy ran now ba har ogul la ry ny jaý la ýar dy-
lar. Reb hat da ola ryň hu daý la ry ny-da 
je za lan dy ryp dy.

5 Ys ra ýyl lar Rag me ses den çy kyp, Su-
kot da düş le di ler. 6 Soň ra Su kot dan çy kyp, 
çö lüň gy ra syn da ky Etam da düş le di ler. 
7 Etam dan çy kyp, olar yz la ry na, Ba gal se-
po nyň gün do ga ryn da ky Pi ha hy ro ta ta rap 
öw rü lip, Mig do lyň go la ýyn da düş le di ler. 
8  Pi ha hy rot dan çy kyp, deň ziň içi bi len 
çö le ta rap git di ler. Etam çö lün de üç gün-
läp ýö räp, Ma ra da düş le di ler. 9 Ys ra ýyl lar 
Ma ra dan çy kyp, Eý li me gel di ler. Ol ýer-
de on iki sa ny suw ly çeş me we ýet miş 
sa ny pal ma aga jy bar dy. Olar su wuň 
ba şyn da düş le di ler. 10 Eý lim den çy kyp 
ge lip, Gy zyl deň ziň ke na ryn da düş le di ler. 
11 Gy zyl deň ziň ke na ryn dan gaý dyp, Sin 
çö lün de, 12  Sin çö lün den gaý dyp, Dop-
ka da, 13 Dop ka dan çy kyp ge lip, Aluş da, 
14  Aluş dan çy kyp ge lip, Re pi dim de düş-
le di ler. Ol ýer de halk üçin iç mä ge suw 
ýok dy. 15 Soň Re pi dim den çy kyp, Si naý 
çö lün de, 16  Si naý çö lün den çy kyp ge lip, 
Kib rot ha ta wa da, 17 Kib rot ha ta wa dan 
çy kyp ge lip, Ha se rot da, 18  Ha se rot dan 
çy kyp ge lip, Rit ma da, 19 Rit ma dan çy kyp 
ge lip, Rim mon pe res de, 20 Rim mon pe res-
den çy kyp ge lip, Lib na da, 21 Lib na dan 
çy kyp ge lip, Ri sa da, 22  Ri sa dan çy kyp 
ge lip, Ke he la ta da, 23 Ke he la ta dan çy kyp 
ge lip, Şe per da gyn da, 24 Şe per da gyn dan 
çy kyp ge lip, Ha ra da da, 25  Ha ra da dan 
çy kyp ge lip, Mak he lot da, 26  Mak he lot
dan çy kyp ge lip, Ta hat da, 27 Ta hat dan 
çy kyp ge lip, Te ra da, 28  Te ra dan çy kyp 
ge lip, Mit ka da, 29 Mit ka dan çy kyp ge lip, 
Haş mo na da, 30 Haş mo na dan çy kyp ge lip, 
Mo se rot da, 31 Mo se rot dan çy kyp ge lip, 
Be ne ýa ga kan da. 32  Be ne ýa ga kan dan 
çy kyp ge lip, Hor ha gyd gat da, 33  Hor
ha gyd gat dan çy kyp ge lip, Ýot ba ta da, 
34  Ýot ba ta dan çy kyp ge lip, Ab ron da, 
35 Ab ron dan çy kyp ge lip, Es ýon ge ber de, 
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36  Es ýon ge ber den çy kyp ge lip, Sin çö-
lün de (ýag ny Ka deş de), 37 Ka deş den 
çy kyp ge lip, Edo myň ser he din dä ki Hor 
da gyn da düş le di ler.

38  Ru ha ny Ha run Reb biň buý ru gy bi len 
Hor da gy na çyk dy. Ol şol ýer de ys ra ýyl-
la ryň Mü sür den çy kan la ryn dan soň ky 
kyr kyn jy ýy ly nyň bä şin ji aýy nyň bi rin ji 
gü ni ama na dy ny tab şyr dy. 39 Hor da gyn da 
ölen Ha run bir ýüz ýig ri mi üç ýa şyn da dy.

40 Ne gep de ýa şa ýan ken gan Arat ha ny 
ys ra ýyl la ryň gel ýän di gi hak da eşit di.

41 Ys ra ýyl lar Hor da gyn dan gaý dyp, 
Sal mo na da düş le di ler. 42  Sal mo na dan 
çy kyp, Pu non da düş le di ler. 43 Pu non dan 
çy kyp, Obot da düş le di ler. 44  Obot dan çy-
kyp, Mo wap ýur dun da ky Iýeý Aba rym da 
düş le di ler. 45  Iýeý Aba rym dan çy kyp, 
Di bon gat da düş le di ler. 46  Di bon gat dan 
çy kyp, Al mon dyb la taý ma da düş le di ler. 
47 Al mon dyb la taý ma dan çy kyp, Ne bo nyň 
go la ýyn da ky Aba rym dag la ryn da düş-
le di ler. 48  Aba rym dag la ryn dan gaý dyp, 
Ior dan der ýa sy nyň bo ýun da, Ýe ri ho nyň 
gar şy syn da ýer leş ýän Mo wap düz lü gin-
de düş le di ler. 49 Olar Ior dan der ýa sy nyň 
bo ýun da, Beýt ýe şi mot dan tä Abel şi ti me 
çen li Mo wap düz lü gin de dü şel ge gu rup 
otur dy lar.

Kenganyň basylyp alynmaly ýerleri
50 Ior da nyň bo ýun da, Ýe ri ho nyň gar-

şy syn da ky Mo wap düz lü gin de Reb 
Mu sa bi len gep le şip, oňa şeý le diý di: 
51 «Ys ra ýyl la ra aýt, Ior dan der ýa syn dan 
ge çip, Ken ga na ba ran la ryn da, 52  ýur duň 
ila ty nyň hem me si ni ko wup çy kar syn lar. 
Ola ryň äh li daş we guý ma but la ry ny 
döw sün ler, sež de gäh le ri ni ýok et sin ler. 
53 Ýur dy ba syp alyp, ol ýer de mes gen 
tut sun lar, çün ki Men ony ola ra mülk 
edip ber dim. 54 Ýur dy bi je bo ýun ça ti re ler 
ara syn da paý laş syn lar. Uly ti rä uly mülk, 

ki çi ti rä-de ki çi mülk be ril sin. Ki miň 
bi je si çyk sa, mülk hem şo nuň ky bo lar. 
Mülk ti re le re gö rä paý lan syn. 55 Em ma 
ys ra ýyl lar ýer li ila ty ko wup çy kar ma sa-
lar, on da ol ýer de ga lan lar ys ra ýyl la ryň 
göz le ri ne dür tü len iň ňe, bö wür le ri ne 
san jy lan ti ken ýa ly bo lar lar. Ýa şa jak 
ýurt la ryn da olar ys ra ýyl la ry ezer ler. 
56  Men hem ola ra çek dir jek azap la ry my 
ys ra ýyl la ryň ba şyn dan in de re rin».

34‑nji bap

Ýurduň serhetleri
1 Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys ra ýyl la ra 

şeý le buý ruk ber: „Siz Ken gan ýur du-
na gi re ni ňiz de, si ze mülk hök mün de 
be ril ýän bu top ra gyň ser het le ri çäk-
len di ri len dir. 3 Si ziň gün or ta ser he di ňiz 
Sin çö lün den Edom ser he di niň bo ýu na 
uza lyp gi der. Ol gün do gar da Öli deň-
ziň gün or ta ke na ryn dan baş lan ýan dyr. 
4  Soň ra ser het Iç ýan ge çi di niň gün or ta-
syn dan öw rü lip, Sin çö lü ne ge çer. On dan 
Ka deş bar ne ýa nyň gün or ta sy na çen li, 
Ha sa ra da ra ta rap uza lyp, As mo na ta-
rap ge çer. 5 Ser het As mon dan öw rü lip, 
Mü sür der ýa sy na ta rap uza lyp gi der we 
onuň çe ti Or ta ýer deň zi ne ba ryp ýe ter.

6  Or ta ýer deň zi we onuň ke na ry si ziň 
gün ba tar ser he di ňiz bo lup hyz mat eder. 
Bu si ziň gün ba tar ara çä gi ňiz bo lar.

7 Si ziň de mir ga zyk ara çä gi ňiz şeý le 
bo lar: Or ta ýer deň zin den Hor da gy na 
çen li ara lyk da öz ser he di ňi zi bel lär si ňiz. 
8  Hor da gyn dan Le bo ha ma da çen li öz 
ser he di ňi zi bel lär si ňiz we ser het on dan 
soň Se dat ga la sy nyň için den ge çer. 9 Ara
çäk Se dat dan gün do ga ra Zip ro na ta rap 
uza lyp, onuň bir ujy Ha sa reý na na ýe ter. 
Bu si ziň de mir ga zyk ser he di ňiz bo lar.

10  Gün do gar ser he di ňiz de mir ga zyk-
da Ha sa reý nan dan baş la nyp, gün or ta 
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Şe pa ma ta rap uza lyp gi der. 11 Ser het 
Şe pam dan Aýy nyň gün do gar gap da-
lyn da ky Rib la ta rap öw rü lip, Kin ne ret 
deň zi niň gün do gar ýap gy dy na çen li 
ba ryp ýe ter. 12  Soň ra ser het Ior da nyň 
bo ýy bi len aşak ly gy na gi dip, onuň çe ti 
Öli deň ze ba ryp ýe ter. Daş-tö we re gin-
de şeý le ser het le ri bo lan bu ýurt si ziň 
ýur du ňyz bo lar“». 13 Mu sa ys ra ýyl la ra 
buý ruk be rip, şeý le diý di: «Reb biň si ze 
bi je atyp, do kuz ti rä niň we gün ba tar da ky 
ma na şa ti re si niň ara syn da paý la ma-
gy emr eden mül ki, ine, şu top rak dyr. 
14  Ru ben, gat ti re le ri we gün do gar da ky 
ma na şa ti re si urug la ry na gö rä öz le ri niň 
mül kü ni eý ýäm al dy lar. 15 Bu iki ti re we 
ma na şa ti re si niň ýa ry sy öz le ri ne mül ki 
Ior da nyň aňyr syn dan, Ýe ri ho nyň gün-
do ga ryn dan al dy lar».

Tire ýolbaşçylary
16  Reb Mu sa şeý le diý di: 17 «Ýe ri si ze 

mülk edip paý lap ber jek adam lar, ine 
şu lar dyr: ru ha ny El ga zar we Nu nuň 
og ly Ýe şu wa. 18  Mül ki paý la mak üçin 
her ti re den bir ada my ýol baş çy hem 
saý laň. 19 Ýol baş çy saý lan ma ly adam lar 
şu lar dyr: ýa hu da ti re sin den Ýe pun nä-
niň og ly Ka lep. 20  Şim gon ti re sin den 
Emi hu dyň og ly Şa mu wel. 21 Ben ýa min 
ti re sin den Kis lo nyň og ly Eli dat. 22  Dan 
ti re sin den Ýog ly nyň og ly Bu ky ser dar. 
23 Ýu su byň ne sil le ri: ma na şa ti re sin den 
Efo dyň og ly Han ny ýel ser dar. 24  Ef ra-
ýym ti re sin den Şip ta nyň og ly Ke mu wal 
ser dar. 25 Ze bu lun ti re sin den Par na gyň 
og ly Eli sa pan ser dar. 26 Ysa kar ti re sin den 
Aza nyň og ly Pal ty ýel ser dar. 27 Aşer ti re-
sin den Şe lo my nyň og ly Ahy hut ser dar. 
28  Naf ta ly ti re sin den Emi hu dyň og ly 
Pe da hel ser dar». 29 Reb biň Ken gan ýur-
dun da ys ra ýyl la ra mülk paý lap ber me gi 
emr eden adam la ry şu la r dan yba rat dy.

35‑nji bap

Lewilere berilmeli galalar
1 Ior dan der ýa sy nyň bo ýun da, Ýe ri-

ho nyň gar şy syn da ýer leş ýän Mo wap 
düz lü gin de Reb Mu sa şeý le diý di: 2  «Ys-
ra ýyl la ra şeý le buý ruk ber, goý, olar 
öz le ri ne mi ras dü şen mülk le rin den le-
wi le re ýa şar ýa ly ga la lar ber sin ler. Şol 
ga la la ryň tö we re gin dä ki öri meý dan la-
ry ny-da le wi le re ber sin ler. 3 Bu ga la lar 
le wi le riň ýa şa ma gy üçin dir. Ga la la ryň 
tö we re gin dä ki öri meý dan la ry bol sa 
le wi le riň sü rü le ri we äh li mal-ga ra la-
ry üçin dir. 4‑5 Ga la nyň di wa ryn dan çar 
ta ra pa müň tir sek ara lyk go ýup, onuň 
gün do gar we gün or ta ta rap la ry ny iki 
müň tir sek, gün ba tar we de mir ga zyk 
ta rap la ry ny-da iki müň tir sek edip, le wi-
le re be ril jek ga la la ryň öri meý dan la ry ny 
dört burç şe ki lin de öl çäň».

Gaçybatalga galalary 
(Kanun taglymaty 19:113; 
Ýeşuwa 20:19)

6  «Le wi le re ber ýän ga la la ry ňy zyň 
al ty sy ga çy ba tal ga ga la la ry bol sun. 
Bu la r dan baş ga ýe ne kyrk iki ga la ny 
le wi le re be riň. 7 Le wi le re öri meý dan-
la ry bi len bir lik de je mi kyrk se kiz ga la 
be riň. 8  Ola ra ber jek ga la la ry ňyz ti re 
pa ýy gör nü şin de bol sun. Ga la la ry köp 
bo lan uly ys ra ýyl ti re sin den köp ga la, 
ga la la ry az bo lan ki çi räk ti re den bol sa 
az ga la al nyp, her ti re öz mülk pa ýy na 
gö rä le wi le re ber sin». 9 Soň ra Reb Mu sa 
şeý le diý di: 10 «Ys ra ýyl la ra aýt, Ior dan 
der ýa syn dan ge çip, Ken gan top ra gy na 
gi re ni ňiz de, 11 özü ňiz üçin ga çy ba tal ga 
ga la la ry ny saý laň. Tö tän lik de adam 
öl dü ren gan hor, goý, şol ýe re gaç syn. 
12  Bu ga la lar gan ho ra je ma ga tyň öňün de 
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hö küm çy ka ryl ýan ça, öl dü ril e niň hos sa-
ryn dan ga çy ba tal ga bo lup hyz mat et sin.

13 Özü ňiz üçin je mi al ty sa ny ga çy-
ba tal ga ga la sy ny bel läň: 14  ola ryň üçü si 
Ior dan der ýa sy nyň gün do gar ta ra pyn da, 
üçü si hem Ken gan top ra gyn da bol sun. 
15 Bu al ty ga la ys ra ýyl la ra we ara ňyz da 
ýa şa ýan gel mi şek le re, gö çüp ge len le re 
ga çy ba tal ga bo lup hyz mat et sin. Tö tän-
lik de adam öl dü rip, gan hor bo lan adam 
ol ýe re ga çyp bi ler.

Ganhorlyk we ar almak hakda
16  Eger-de bi ri de mir den ýa sa lan zat 

bi len baş ga bi ri ni urup öl dür se, ol adam 
gan hor dyr. Gan ho ryň je za sy ölüm bol-
sun. 17 Eger bi ri ada ma de gen de öl dü rip 
bil jek daş bi len adam urup öl dür se, ol 
gan hor dyr. Gan ho ryň je za sy ölüm bol-
sun. 18  Ýa-da bi ri ada ma de gen de öl dü rip 
bil jek agaç bö le gi bi len adam urup öl-
dür se, ol gan hor dyr. Gan ho ryň je za sy 
ölüm bol sun. 19 Dö kü len gan üçin öl-
dü ril e niň hos sa ry gan ho ry öl dü rer. Ol 
öz gan da ry ny du şan ýe rin de öl dür sin. 
20  Şu nuň ýa ly-da, eger bi ri baş ga bir 
ada my ýig ren ýän di gi üçin itek läp ýa-da 
baş ga bi ri bu ku da ýa typ, oňa ta rap bir 
zat zy ňyp öl dür se, 21 ýa-da duş man çy-
lyk dan ony eli bi len urup öl dür se, on da 
ony öl dü ren adam ölü me hö küm edil sin. 
Ol adam gan hor dyr, öl dü ril e niň hos sa ry 
gan ho ry du şan ýe rin de öl dür sin.

22  Em ma bi ri duş man çy lyk et mez den, 
bir ada my tö tän lik de itip goý ber se ýa-da 
bu ku da ýa typ peý le mez den, oňa ta rap 
bir zat zy ňyp goý ber se, 23 ýa-da ada ma 
de gen de öl dü rip bil jek da şy se ret män 
zy ňyp, tö tän lik de bir ada myň ga ny na 
gal sa, öl dü ren bi len öle niň ara syn da 
duş man çy lyk bol man dy gy na we öl dü-
re niň oňa şi kes ýe tir mek is le män di gi ne 
ga ra maz dan, 24  gan hor bi len öl dü ril e niň 

hos sa ry nyň ara syn da ky da wa ny şu ka-
da-ka nun lar bo ýun ça je ma gat çöz sün. 
25 Je ma gat öl dü ril e niň hos sa ry nyň elin-
den gan ho ry ha las et sin we ony baş da ky 
ga çyp ba ran ga çy ba tal ga ga la sy na ug-
rat syn. De pe si ne mu kad des ýag guý lup 
bel le nen baş ru ha ny öl ýän çä, gan hor 
şol ýer de bol ma ly dyr. 26  Em ma gan hor 
il ki ga çyp ba ran ga çy ba tal ga ga la sy nyň 
çä gin den da şa çyk sa 27 we öl dü ril e niň 
hos sa ry ony ta pyp öl dür se, öl dü ril e-
niň hos sa ry gan hor sa ýyl ma ly däl dir. 
28  Çün ki gan hor baş ru ha ny öl ýän çä, 
ga çy ba tal ga ga la sy nyň da şy na çyk ma ly 
däl dir. Ol di ňe baş ru ha ny ölen den soň, 
öz öýü ne gaý dyp bi ler.

29 Bu lar siz ni re de ýa şa sa ňyz-da, ne-
sil ler bo ýy si ze parz we hö küm bol sun.

30 Eger bir adam baş ga bir ada my öl-
dür se, şa ýat la ryň gör kez me si esa syn da 
ol ölü me hö küm edil sin, em ma di ňe bir 
şa ýa dyň gör kez me si esa syn da ol ölü me 
hö küm edil me li däl dir. 31 Ölüm je za-
sy na hö küm edi len gan ho ryň ja ny nyň 
öwe zi ne hun alyn ma syn, gan hor öl dü ril-
me li dir. 32  Ga çy ba tal ga ga la sy na ga çyp 
ba ran bi ri niň baş ru ha ny öl mez den öň 
öz top ra gy na gaý dyp bar ma gy üçin on-
dan tö leg al maň. 33 Gan top ra gy ha ra ma 
çy kar ýan dyr, öz ýa şa ýan top ra gy ňy zy 
ha ram la maň. Dö kü len ga ny top rak dan 
di ňe gan ho ryň ga ny bi len ýu wup bo lar. 
34  Me niň me kan tu tan top ra gy my, ýag ny 
öz ýa şa ýan ýe ri ňi zi ha ram la maň. Çün-
ki ys ra ýyl hal ky nyň ara syn da ýa şa ýan 
Reb Men di rin».

36‑njy bap

Durmuşa çykan gyzlaryň mülki
1 Ma ky ryň og ly, Ma na şa nyň ag ty-

gy, Ýu su byň çow lu gy bo lan Gil ga dyň 
ne sil le ri niň urug ba şy la ry öňe çy kyp, 
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Mu sa nyň, ýol baş çy la ryň we ys ra ýyl ti-
re le ri niň urug ba şy la ry nyň öňün de şeý le 
diý di ler: 2  «Reb ýur dy bi je atyp, mülk 
hök mün de ys ra ýyl la ra paý lap ber di ýip, 
aga myz Mu sa emr et di. Do ga ny myz 
Se lop ha dyň mül kü ni onuň gyz la ry na 
ber me gi hem Reb aga my za bu ýur dy. 
3 Eger Se lop ha dyň gyz la ry Ys ra ýy lyň 
baş ga ti re sin den bo lan la ra dur mu-
şa çyk sa lar, on da ola ryň mül ki bi ziň 
mül kü miz den aý ry lyp, ba ran är le ri niň 
ti re si ne go şu lar. Şeý dip, bi je de bi ziň 
mülk pa ýy myz ke me ler. 4  Ys ra ýyl la ryň 
baý ram ýy ly ge len de bol sa, gyz la ryň 
mül ki är le ri niň ti re si niň mül kü ne go-
şu lar. Şeý le lik de, ola ryň mül ki bi ziň 
ti rä mi ziň mül kün den al nar».

5 On soň Mu sa Reb biň em ri bo ýun ça 
ys ra ýyl la ra şeý le bu ýur dy: «Ýu su byň 
ti re si niň ne sil le ri niň diý ýä ni dog ru dyr. 
6  Se lop ha dyň gyz la ry hak da Reb şeý le 
diý di: „Olar is län adam sy na dur mu şa 
çy kyp bi ler ler, ýö ne ola ryň bar jak ki şi le-
ri öz ti re le rin den bol sun. 7 Ys ra ýyl la ryň 

mül ki bir ti re den baş ga bir ti rä geç me li 
däl dir. Äh li ys ra ýyl lar öz ti re le ri niň mül-
kü ne eýe lik et sin ler. 8  Is len dik ys ra ýyl 
ti re sin den mülk alan gyz, öz ti re sin den 
bo lan ki şä dur mu şa çyk syn. Şon da her 
bir ys ra ýyl ly öz ata la ry nyň mül kü ne 
mü di mi lik eýe lik edip bi ler. 9 Hiç bir 
mülk bir ti re den baş ga bir ti rä geç me li 
däl dir. Ys ra ýyl ti re le ri niň her bi ri öz 
mül kü ne eýe lik et sin“».

10  Se lop ha dyň gyz la ry Reb biň Mu-
sa buý ru şy ýa ly hem et di ler. 11 Onuň 
gyz la ry Mah la, Tir sa, Hog la, Mil ka 
we No ga öz ka ka sy nyň do gan la ry nyň 
ogul la ry na dur mu şa çyk dy lar. 12  Olar 
Ýu su byň og ly Ma na şa nyň ne sil le ri niň 
urug la ryn dan bo lan ki şi le re dur mu şa 
çyk dy lar. Şeý dip, ola ryň mül ki öz ata-
la ry nyň ti re sin de gal dy.

13  Ior dan der ýa sy nyň bo ýun da, Ýe-
ri ho nyň gar şy syn da ýer leş ýän Mo wap 
düz lü gin de Reb biň Mu sa ar ka ly ys-
ra ýyl la ra be ren parz la r dyr hö küm le ri 
şu la r dan yba rat dy. 
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1‑nji bap

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

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

Ha se rot we Di za hap ga la la ry nyň ara ly-
gyn da ýa şa ýar dy lar. 2  Ho rep a da gyn dan 
Ka deş bar ne ýa çen li ara lyk Se gir dag ly-
gy nyň üs ti bi len gi de niň de, on bir gün lük 
ýol dy. 3 Kyr kyn jy ýy lyň on bi rin ji aýy nyň 
bi rin ji gü ni, Mu sa Reb biň buý ru şy ýa ly 
edip, ys ra ýyl la ra Onuň buý ruk la ry ny 
ýe tir di. 4 Bu Mu sa nyň Heş bon da hö küm 
sü ren amor la ryň ha ny Si ho ny, şeý le hem, 

Kanun taglymaty
Giriş

Ys ra ýyl hal ky Ior dan der ýa syn-
dan ge çip, Ken ga ny ba syp al ma gyň 
öňü sy ra syn da dy. Em ma Hu daý Mu-
sa py gam be ri ys ra ýyl la ry Ken gan 
ýur du na ge tir mek den sak la dy. Çöl de 
ki ta byn da Hu daý Mu sa nyň Ior dan 
der ýa sy nyň gün do ga ryn da öl jek di gi-
ni aý dyp dy. Mu sa ys ra ýyl hal ky nyň 
öňün de hoş la şyk sö zü ni söz läp, hal ka 
Hu da ýyň ka nun la ry ny ýat lat dy.

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

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

Mu sa ys ra ýyl la ra Reb be yba dat 
edip, Onuň tab şy ryk la ry ny ber jaý 
et se ler, duş man la ryn dan üs tün çy kyp, 
güýç li halk bol jak dy gy ny aýt dy. Em-
ma äh ti bo zup, but la ra sež de et se ler, 
Reb biň hal ka ne jis nä let siň dir jek di gi 
ba ra da duý dur dy. Bu nä le tiň ne ti je sin-
de duş man lar olar dan üs tün çy kar lar, 
olar öz ýurt la ryn dan we jan la ryn dan 
mah rum bo lar lar. Şeý le-de, bu ki tap 
gel jek ki pa ty şa nyň özü ni nä hi li alyp 
bar ma ly dy gy ny öw red ýär.

Mazmuny
Halk çöllükde .................................................................................... 1:1–3:29
Musa pygamber halky Äht bilen tanyşdyrýar .................................4:1–11:32
Ähtiň talaplary ...............................................................................12:1–26:19
Ähtiň däp-dessurlary .................................................................... 27:1–30:20
Musa pygamberiň soňky sözi ........................................................31:1–34:12
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Aş ta rot da we Ed reý de hö küm sü ren Ba-
şan ýur duň ha ny Ogy ýe ňen den soň bol dy. 
5 Mu sa Ior da nyň gün do ga ryn da – Mo wap 
ýur dun da ka ys ra ýyl la ra şu ka nu ny be ýan 
et mä ge baş la dy: 6 «Hu da ýy myz Reb Ho-
rep da gyn da şeý le diý di: „Siz bu dag da 
uzak wagt bol du ňyz. 7 In di ýö ri şi ňi zi do-
wam ediň, amor la ryň ýa şa ýan dag ly gy na, 
şeý le hem, goň şy ül ke le re: Ara ba düz-
lü gi ne, dag ly ga, gün ba tar ba ýyr lyk la ra, 
Ne gep çö lü ne, de ňiz ýa ka syn da ky Ken-
gan ýur du na, Li wa na we be ýik Ýew frat 
der ýa sy na çen li gi diň. 8 Ine, Men bu ýur dy 
si ziň öňü ňiz de goý dum. Me niň ata-ba ba-
la ry ňyz Yb ra ýy ma, Ys ha ga, Ýa ku ba we 
ola ryň ne sil le ri ne ber me gi wa da eden 
ýur du ma gi diň-de, ony mülk edi niň“».

Musa halka baştutanlar belleýär 
(Müsürden çykyş 18:1327)

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

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

Kadeşbarneýa içalylar iberilýär 
(Çölde 13:133)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ysraýyllar Edomyň we 
Mowabyň içinden geçýärler

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

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

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

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

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

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

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

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

Iordanyň gündogarynda ýer 
paýlanylýar 
(Çölde 32:142)

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

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

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

Musa Kengana barmaga 
rugsat edilmeýär

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

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

4‑nji bap

Musa ysraýyllara boýun 
egmegi buýurýar

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

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

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

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

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

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

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

Musa Kanuny wagyz 
etmäge başlaýar

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

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

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

On tabşyryk 
(Müsürden çykyş 20)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6‑njy bap

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

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

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

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

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

ňyz Yb ra ýy ma, Ys ha ga, Ýa ku ba wa da 
eden ýur du na elt jek. Ol ýurt öz gur-
ma dyk uly we owa dan ga la la ry ňyz dan, 
11 öz ga zan ma dyk ha ryt la ry ňyz dan do ly 
öý ler den, öz gaz ma dyk gu ýu la ry ňyz dan, 
öz oturt ma dyk üzüm we zeý tun bag la-
ry ňyz dan yba rat dyr. Siz olar dan iýip 
do ýa ny ňyz da, 12  ga ty se re sap bo luň! Gul 
bo lup ýa şan ýur du ňyz Mü sür den çy ka-
ryp ge ti re niň Reb di gi ni ýat dan çy kar maň. 
13 Hu da ýy ňyz Reb den gor kuň, di ňe Oňa 
gul luk ediň we Onuň adyn dan ant içiň. 
14  Baş ga hu daý la ryň, daş-tö we re gi ňiz-
dä ki halk la ryň hu daý la ry nyň hiç bi ri niň 
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a 6:16 Ma sa da… sy na maň – ýew reý çe Ma sa sy nag diý me gi aň lad ýar. Se ret: Msr 17:1-7.

yzy na düş mäň. 15  Çün ki ara ňyz da ky 
Hu da ýy ňyz Reb ga ban jaň Hu daý dyr. 
Hu da ýy ňyz Reb biň ga za by si ze gar şy 
tu taş sa, Ol si zi ýer ýü zün den ýok edip 
taş lar. 16  Ma sa da edi şi ňiz ýa ly, Hu da-
ýy ňyz Reb bi sy na maň a. 17 Hu da ýy ňyz 
Reb biň özü ňi ze buý ran tab şy ryk la ry ny, 
düz gün le ri dir parz la ry ny yh las bi len ýe-
ri ne ýe ti riň. 18  Reb biň na za ryn da dog ry 
we go wy iş ler ediň, şon da go wy gün ler 
gö rer si ňiz. Reb biň ata-ba ba la ry ňy za 
wa da eden ýur du na ba ryp, ony özü ňi ze 
mülk edi ner si ňiz. 19 Reb biň söz ber şi ýa ly, 
öňü ňiz den äh li duş man la ry ňy zy Onuň 
Özi ko wup çy ka rar. 20 Wagt ge lip, ça ga-
la ry ňyz siz den: „Hu da ýy myz Reb biň si ze 
buý ran bu düz gün le ri niň, parz la ry nyň 
we hö küm le ri niň nä me ma ny sy bar?“ 
di ýip so ra sa lar, 21 siz ola ra şeý le jo gap be-
riň: „Biz Mü sür de fa ra o nyň gul la ry dyk, 
em ma Reb Öz gud rat ly go ly bi len bi zi 
Mü sür den çy ka ryp ge tir di. 22 Reb Mü sü re, 
fa ra ona we onuň tu tuş ho ja ly gy na gar şy 
gö zü mi ziň al nyn da be ýik we gor kunç 
ala mat lar dyr mug jy za lar gör kez di. 23 Ol 
ata-ba ba la ry my za wa da eden ýur du ny 
bi ze ber mek üçin Mü sür den çy ka ryp 
ge tir di. 24 Soň ra Hu da ýy myz Reb bi ziň 
On dan gor kup, bu parz la ryň hem me si ni 
ýe ri ne ýe tir me gi mi zi bu ýur dy. Şon da bu 
gün ki ýa ly, ja ny myz sag bo lup, gör je gi-
miz go wu lyk bo lar. 25 Hu da ýy myz Reb biň 
bi ze buý ru şy ýa ly, Onuň hu zu ryn da bu 
buý ruk la ryň äh li si ni yh las bi len ýe ri ne 
ýe tir sek, biz dog ry sa ýy la rys“».

7‑nji bap

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

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

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

7 Reb biň si zi ýü rek den söý me gi niň we 
saý la ma gy nyň se bä bi, bu si ziň beý le ki 
halk lar dan san taý dan köp bol ma gy ňyz 
däl dir, siz äh li halk la ryň ara syn da san 
taý dan iň azy sy ňyz. 8  Mu nuň se bä bi Reb 
si zi söý di we ata-ba ba la ry ňy za eden 
wa da syn da dur dy. Reb si zi Mü sür den 
gud rat ly go ly bi len çy ka ryp, onuň pa-
ty şa sy fa ra o nyň elin den – gul çu lyk dan 
azat et di. 9 Şo nuň üçin hem Hu da ýy ňyz 
Reb biň ha ky ky Hu daý dy gy ny bi lip go-
ýuň. Ol ynam dar Hu daý dyr. Ol Özü ni 
sö ýen le riň we buý ruk la ry ny ýe ri ne 
ýe ti ren le riň müň ler çe nes li ne sa dyk 
söý gü si ni we äh ti ni sak la ýar. 10 Em ma 
Ol Özü ni ýig ren ýän le riň ýig renç le ri ni 
öz baş la ryn dan in de rip, ola ry şo ba da ýok 
ed ýär. 11 Şo nuň üçin hem me niň bu gün ki 
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a 8:3 Ýew reý çe man na we bu nä me? di ýen söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir. Se ret: Msr 16:15.

si ze äh li tab şy ryk la ry my, parz la rym dyr 
düz gün le ri mi yh las bi len ýe ri ne ýe ti riň».

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

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

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

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

8‑nji bap

Rebbi unutmazlyk 
baradaky duýduryşlar

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

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

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

9‑njy bap

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

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

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

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

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

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

10‑njy bap

Reb on tabşyrygy gaýtadan 
ýasy daşlara ýazýar

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

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

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

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

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

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

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

11‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

Butlara sygynmaklyga 
garşy duýduryş

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

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

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

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

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

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

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

Halal we haram haýwanlar hakynda 
(Lewiler 11:121)

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

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

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

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

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

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

Ýedinji ýyl 
(Lewiler 25:17)

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

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

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

Ýewreý gullary hakda 
(Müsürden çykyş 21:111)

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

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

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

16‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18‑nji bap

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

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

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

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

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

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

19‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

20‑nji bap

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

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

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

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

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

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

Näbelli ganhor tarapyndan 
öldürilenler hakynda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hö küm edil se we siz ony agaç dan asyp 
öl dür se ňiz, 23  onuň je se di ni agaç dan 
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uzak gi je asyp goý maň. Siz ony hök man 
şol gün jaý la ma ly sy ňyz, çün ki agaç dan 
asy lan adam Hu daý ta ra pyn dan nä let-
le nen dir. Hu da ýy ňyz Reb biň si ze mülk 
edip ber ýän ýe ri ni ha ra ma çy kar maň.

22‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23‑nji bap

Rebbiň jemagatyna girip 
bilmeýän adamlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biriniň üzüm we bugdaýyny 
iýmek hakda

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

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

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

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

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

Girewler, adam ogurlygy, 
ýokanç deri keseli hakda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25‑nji bap

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

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

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

Ölen dogany üçin berjaý 
edilmeli borç

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

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

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

Amalekleri öldürmek 
hakdaky buýruk

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

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

26‑njy bap

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

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

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

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

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

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

27‑nji bap

Eýbal dagynda gurlan 
gurbanlyk sypasy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28‑nji bap

Boýun egmeklikden 
gelýän bereketler

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

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

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

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

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

7 Reb si ze gar şy baş gö te ren duş man-
la ry ňy zy si ziň öňü ňiz de der bi-da gyn 
eder. Olar si ziň üs tü ňi ze bir ta rap dan 
ço zup, yz la ry na çar ta ra pa ga çar lar. 
8  Reb si ziň am mar la ry ňy za, baş lan her 
bir işi ňi ze be re ket in me gi üçin buý ruk 
be rer. Hu da ýy ňyz Reb özü ňi ze ber ýän 
ýur dun da si zi ýal kar. 9 Eger siz Hu da ýy-
ňyz Reb biň buý ruk la ry ny ýe ri ne ýe ti rip, 
Onuň ýo lun dan ýö re se ňiz, Ol söz ber şi 
ýa ly, si zi Özü niň mu kad des hal ky eder. 
10 Ýer ýü zün dä ki äh li halk lar si ziň Reb 
ta ra pyn dan saý la nan dy gy ňy zy gö rer ler 
we olar siz den gor kar lar. 11 Ataba ba la ry
ňy za wa da eden ýur dun da ýa şa ny ňyz da, 
Reb si ziň ör ňäp ös me gi ňi zi, mal-ga ra-
la ry ňy zyň art ma gy ny we top ra gy ňy zyň 
ha sy ly ny bol luk bi len eçi ler. 12  Reb Özü-
niň baý ha zy na sy bo lan as ma ny açyp, 
ýe ri ňi ze wag tyn da ýa gyş ýag dy rar we 

 Kanun taglymaty 27 ,  28  



 262  

ba şy na ba ran her bir işi ňiz de be re ket 
be rer. Siz köp halk la ra karz be rer si ňiz, 
em ma özü ňiz hiç kim den karz al mar-
sy ňyz. 13 Hu da ýy ňyz Reb biň bu gün ki 
me niň üs tüm bi len si ze ber ýän buý ruk-
la ry na bo ýun egip, ola ry yh las bi len 
ýe ri ne ýe tir se ňiz, Reb si zi aýak da däl-de, 
baş da go ýar. 14  Baş ga hu daý la ra gul luk 
et mek üçin, ola ryň yzy na düş me se ňiz, 
me niň bu gün ki ber ýän buý ruk la ry myň 
hi ji sin den ýüz öwür me se ňiz, olar dan 
sa ga-so la so wul ma sa ňyz, siz di ňe be-
lent de bo lar sy ňyz, pes de bol mar sy ňyz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29‑njy bap

Reb Mowapda ysraýyllar 
bilen äht edýär

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

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

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

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

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

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

30‑njy bap

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

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

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

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

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

31‑nji bap

Ýeşuwa Musanyň 
orunbasary saýlanýar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32‑nji bap

Musanyň aýdymy

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

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

sözlerim çyg deý düşsün.
Ýagsyn ot üstüne çisňeýän 

ýagmyr deý,
maýsalaryň üstüne inýän çabga 

deý!
 3 Çünki Rebbiň adyny jar ederin.

Beýikdigi üçin Hudaýymyzy 
öwüň!

 4 Ol Gaýadyr, işleri kämildir,
bütin ýollary hakdyr.

Wadasynda durýan Hudaýdyr.
Dogry hem adyldyr.

 5 Bu azgyn hem ters nesil Oňa 
hyýanat etdi.

Ýazygyňyz sebäpli indi siz 
Onuň çagalary dälsiňiz.

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

Sizi ýaradyp, berkarar eden,
Ol – Atamyz dälmi?

 7 Öten günleri ýada salyň,
geçen nesillere nazar aýlaň.

Ataňyzdan soraň, aýdyp bersin,
ýaşulularyňyz gürrüň bersin.

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

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

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

Ol.
 10 Ol Ýakuby gurak bir ýurtdan 

tapdy,
güwläp ýatan çölden tapdy.

Onuň gaýgy-aladasyny etdi,
gözüniň göreji deý gorap 

saklady.
 11 Çagalarynyň üstüne ganat gerýän 

bürgüt deý,
höwürtgesinden olara uçmagy 

öwretdi.
Ganatyny gerip, olary tutdy,

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

boldy,
onuň bilen bolmady keseki 

hudaý.
 13 Reb ony ýer ýüzüniň 

belentliginde gezdirdi,
meýdan önümi bilen naharlady.

Gaýadan akan bal bilen,
çakmak daşdan çykan zeýtun 

ýagy bilen bakdy.
 14 Sygyr ýagydyr goýnuň süýdi bilen,

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

Başan ýurduň öküzleridir erkeji 
bilen,

iň saýlama bugdaý bilen bakdy.
Üzümden edilen gyrmyzy 

şerapdan içirdi.
 15 Ýöne Ýeşurun a semredi, 

depmäge başlady.
Garnyny ýag alyp agyrlaşdy.

Özüni ýaradan Hudaýyndan ýüz 
öwürdi,

ret etdi Halasgär Gaýasyny.
 16 Keseki hudaýlar bilen Ony 

gabandyrdylar,
nejis zatlar bilen gaharyny 

getirdiler.
 17 Olar Hudaýa däl-de, jynlara,

tanamaýan hudaýlaryna,
ata-babalarynyň gorkmadyk 

hudaýlaryna,
ýaňy peýda bolan hudaýlara 

gurban kesdiler.
 18 Sen özüňi ýaradan Gaýany 

unutdyň,
dünýä inderen Hudaýy ýatdan 

çykardyň.
 19 Muny gören Rebbiň olara gahary 

geldi,
olaryň ogul-gyzlaryny ret etdi.

 20 Ol diýdi: „Gizläýin olardan 
ýüzümi,

soňuny göreýin olaryň.
Çünki biderek nesildir olar,

biwepa perzentlerdir.
 21 Olar hudaý bolmadyklar bilen 

Meni gabandyrdylar,
boş butlar bilen gaharymy 

getirdiler.
Men hem millet bolmadyklar 

bilen olary gabandyraryn,
akmak bir halk bilen olaryň 

gaharyny getirerin.

 22 Çünki ot bolup tutaşar Meniň 
gazabym,

ölüler dünýäsiniň düýbüne çenli 
ýanar.

Ýeri nygmatlary bilen bile 
ýuwudar ol ot,

daglaryň binýadyny ýakyp kül 
eder.

 23 Başlaryna belalar indererin,
oklarymy olara garşy ataryn.

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

Iberýän ýyrtyjy haýwanlarym 
olara agyz salar,

ýerde süýrenýän ýylanlar 
zäherin pürker.

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

ýok,
daşarda gylyç heläk eder,

içerde olary gorky öldürer.
 26 Ynsanlar arasyndan olary 

dagatmakdy,
olar hakdaky ýatlamany öçürip 

taşlamakdy pikirim.
 27 Emma duşmanyň öjükmeginden 

çekindim,
çünki duşman ýalňyş 

düşünmesin,
‘Bulary eden Reb däl eken,

biziň elimiz rüstem eken’ 
diýmesin.

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

 29 Dana bolsadylar, muňa 
düşünerdiler,

soňunyň näme boljagyny 
öňünden aňardylar.

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

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

olaň gaýasy,
duşmanymyzyň özi hem bilýär 

muny.
 32 Duşmanyň üzüm çybygy Sodom 

çybygyndan,
Gomora baglaryndandyr.

Üzümleri zäher-zakgun,
salkymlary ajydyr.

 33 Şeraplary ýylan zäheridir,
kepjebaşyň öldürýän awusydyr.

 34 Meniň ýanymda saklanmaýarmy 
bular,

hazynalarymda möhürlenen 
dälmi näme?

 35 Öç Meniňkidir, jezalandyrjak 
Mendirin,

çünki aýaklarynyň taýýan 
wagty geler.

Duşmanlaryň heläk boljak güni 
ýakyndyr,

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

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

Öz bendelerine rehim-şepagat 
eder.

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

Hany olaryň bil baglan gaýasy?
 38 Gurbanlyklaryň ýagyny iýen,

guýlan şeraplaryny içen
şol hudaýlaryňyz nirede?

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

 39 Indi görüň, ýeke-täk Hudaý 
Mendirin.

Menden başga hudaý ýokdur!
Öldürýän-de Mendirin, 

direldýän-de.

Ýaralaýan-da Mendirin, 
sagaldýan-da,

gutuljak ýokdur Meniň elimden.
 40 Elimi göge galdyryp,

ant içýärin: Men ebedi diri!
 41 Men lowurdaýan gylyjymy 

çarhlap,
höküm etmek üçin elime alsam,

duşmanlarymdan ar alaryn,
Meni ýigrenýänleň jezasyny 

bererin.
 42 Ölenleriň hem ýesirleriň 

ganyndan,
uzyn saçly duşmanlaryň 

ganyndan
oklarymy serhoş ederin,

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

halklar!
Çünki Ol gullarynyň ganynyň 

öjüni alar.
Duşmanlaryndan aryny alar,

Öz halkynyň ýurduny päklär,
olary günäsinden saplar».

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

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

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

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

33‑nji bap

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

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

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

Ýanynda on müňlerçe perişde 
bardy,

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

halkyňy a söýýärsiň!
Ähli perişdeler goluň astynda.

Olar aýagyňa ýykylyp,
Senden görkezme alýarlar.

 4 Ysraýyl jemagatyna miras 
hökmünde

Musa bize Kanun berdi.
 5 Ysraýyl tireleri birleşende,

halk baştutanlary ýygnanda,
Reb Ýeşuruna patyşa boldy.

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

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

eşit,
ony öz halkyna getir,

onuň ellerine kuwwat ber b,
duşmanyna garşy oňa ýardamçy 

bol!»

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

Urymyňy ç sadyk guluňa ber.
Ony Masada d synadyň,

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

olara seretmedim“ diýdi.
Doganyny tanamady,

çagalaryny unutdy.
Çünki lewiler Seniň sözüňi tutdy,

Seniň ähtiňi saklady.
 10 Seniň hökümleriňi Ýakuba,

Kanunyňy Ysraýyla öwreder.
Seniň huzuryňda hoşboý buhur,

gurbanlyk sypaňda başbitin 
ýakma gurbanlygyny ýakar.

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

Kim olara hüjüm edip ýigrense,
bilini omur, gaýdyp aýaga 

galmasyn!»

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

howpsuz ýaşar,

 Kanun taglymaty 32 ,  33  



 272  

Beýik Hudaý bütin gün onuň 
üstüne ganat gerer,

ol Rebbiň dagynda mesgen 
tutar».

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

Gökden ýagýan peşgeşler bilen,
Ýer astyndaky çuň suwlar bilen,

 14 Günde ýetişen saýlama hasyly 
bilen,

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

bilen,
müdimi depeleriň bolçulygy 

bilen,
 16 ýeriň iň gymmat peşgeşi we 

dolulygy bilen,
ýanýan çalyda Görneniň 

merhemeti bereket bersin.
Bu bereketler öz doganlarynyň 

arasyndan
saýlanyp-seçilen Ýusubyň 

başyna ýagsyn.
 17 Ol ilkinji doglan öküz ýaly 

haýbatlydyr,
ýabany öküziňki kimindir onuň 

şahlary.
Bir şahy Efraýymyň on 

müňüsidir,
beýlekisi Manaşanyň müňüsidir.

Ol halklary şahlary bilen süser,
ýeriň ol ujuna çenli olary 

kowar».

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

şadyýan bol,
sen bolsa, Ysakar, çadyryňda 

şatlan!
 19 Halklary daga çagyrarlar,

ol ýerde dogry gurbanlyklar 
keserler.

Deňizleriň baýlygyny,
gumda gömlen hazynany iýerler».

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

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

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

ýygnagynda
serdaryň paýy oňa berlendir.

Ysraýyl üçin Rebbiň adalatyny,
Onuň hökümini ol ýerine 

ýetirdi».

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

şiriň çagasydyr».

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

Onuň berekedi bilen dolan 
Naftaly,

günbatary we günortany mülk 
edinersiň».

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

bolsun!
Doganlaryň iň eý görülýäni ol 

bolsun!
Aýagyny zeýtun ýagyna 

batyrsyn!
 25 Kiltleri demirden we bürünçden 

bolsun!
Dyzynyň kuwwaty asla 

gaçmasyn!»

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

bulutlar arasyndan gudrat 
görkezýän,
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seniň Hudaýyňa taý geljek 
ýokdur.

 27 Penakäriň gadymdan bar bolan 
ebedi Hudaýdyr!

Seni hemişe gollarynda göterer,
garşyňdan duşmanlaryňy kowar,

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

däne we şerabyň bol ýerinde,
Ýakubyň mekany abadan bolar.

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

Seniň ýaly barmy başga?
Sen Rebbiň halas eden halkysyň!

Reb seni goraýan galkandyr, 
şanly gylyçdyr!

Duşmanlaryň saňa ýaranjaňlyk 
ederler,

sen olaryň arkasyndan 
basarsyň».

34‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mazmuny
Kenganyň basylyp alnyşy .............................................................. 1:1–12:24
Ýer paýlanyşygy ............................................................................13:1–21:45

Iordan derýasynyň gündogaryndaky ýerler .................................. 13:133
Iordan derýasynyň günbataryndaky ýerler .............................. 14:1–19:51
Gaçybatalga galalary ...................................................................... 20:19
Lewilere berlen galalar .................................................................. 21:145

Gündogar tireleriniň dolanmagy .......................................................22:134
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1‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

2‑nji bap

Rahap ysraýyl içalylaryna 
kömek edýär

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3‑nji bap

Ysraýyllar Iordan 
derýasyndan geçýärler

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

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

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

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

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

4‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

«Kim bu Ýeriho galasyny  
täzeden gursa,

goý, oňa Rebbiň huzurynda 
nälet siňsin!

Onuň düýbüni tutan nowbahar 
ogluny ýitirer,

derwezesini diken körpe 
oglundan dynar!»

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

7‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8‑nji bap

Ysraýyllar Aý galasyny 
weýran edýärler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ýeşuwa 8  



 285  

bo lup dur du lar. Reb biň gu ly Mu sa nyň: 
«Hu da ýyň ak pa ta sy ny al ma ly pur sa dy-
ňyz ge len de, şeý le du ruň» di ýip buý ru şy 
ýa ly edip, ola ryň ýa ry sy Ge ri zim da gy-
nyň öňün de, beý le ki ýa ry sy bol sa Eý bal 
da gy nyň öňün de dur du lar.

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

9‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

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

Ýeşuwa bäş amor hanyny 
gylyçdan geçirýär

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

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

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

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

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

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

Ýeşuwa kenganlary basyp 
almagy dowam edýär

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11‑nji bap

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

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

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

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

12‑nji bap

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

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

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

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

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

13‑nji bap

Ysraýyllaryň indiki basyp 
almaly ýerleri

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

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

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

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

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

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

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

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

Gündogardaky manaşa 
tiresiniň mülk ýeri

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

14‑nji bap

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

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

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

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

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

15‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16‑njy bap

Efraýym bilen günbatardaky 
manaşa tireleriniň mülk ýeri

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

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

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

17‑nji bap

Günbatardaky manaşa 
tiresiniň mülk ýeri

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

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

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

Efraýym we manaşa 
tireleri ýer soraýarlar

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

18‑nji bap

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

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

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

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

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

19‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21‑nji bap

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

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

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

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

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

22‑nji bap

Gündogar tireler öz 
mülklerine dolanýarlar

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

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

Iordanyň ýanyndaky 
gurbanlyk sypasy

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

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

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

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

23‑nji bap

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

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

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

 Ýeşuwa 22 ,  23  



 304  

24‑nji bap

Ýeşuwa ysraýyllar bilen 
äht baglaşýar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mazmuny
Ýeşuwanyň ölümine çenli bolan wakalar ......................................... 1:1–2:10
Ysraýyl serdarlary .......................................................................... 2:11–16:31
Dürli wakalar ................................................................................. 17:1–21:25
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a 1:17 Ýew reý çe Hor ma we bü tin leý ýok et di ler di ýen söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir.

1‑nji bap

Ysraýyllar kenganlar 
bilen söweşýärler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2‑nji bap

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

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

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

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

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

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

3‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ysraýyl serdarlary 3  



 311  

ba tyr mo wap ly ny öl dür di ler, ola ryň 
ýe ke je si-de aman gal ma dy. 30 Şeý le lik de, 
mo wap ly lar şol gün Ys ra ýy lyň gol as-
ty na düş dü ler. Soň ra ýurt seg sen ýyl 
pa ra hat ýa şa dy.

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

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

4‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5‑nji bap

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

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

 2 «Ysraýyl ýolbaşçylary aýaga 
galanda,

halk olara meýletin boýun 
bolanda,

Rebbe alkyş aýdyň!

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

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

 4 Ýa Reb, Sen Segirden çykaňda,
Edomdan nyzamly aýak 

goşaňda,
ýer sarsyp titredi,

asmandan çagba ýagdy,
bulutlardan sil akdy.

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

 6 Ýageliň zamanynda
Anat ogly Şamgar höküm 

sürende,
kerwenleriň yzy kesilipdi,

ýolagçylar sowa ýoldan 
ýöräpdiler.

 7 Debora heniz gelmezinden öň,
ene hökmünde orta 

çykarmazyndan öň,
Ysraýyl obalarynda hiç kim 

galmandy.

 8 Olar täze hudaýlary saýlan wagty
uruş gala derwezesine gelip 

ýetipdi.
Ysraýylyň kyrk müň esgeriniň 

ählisi
ne galkanyn tapdy, ne-de 

naýzasyn.
 9 Eý, Ysraýyl serkerdeleri, ýüregim 

siz bilen,
gahrymanlarça söweşjekler 

bilen.
Rebbe şöhrat bolsun!

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

 11 Güzere eşidilýär sazyň owazy,
eşidýäs biz surnaýlaň sesin.

Ysraýyl serdarlarynyň beýik 
işlerini,

Rebbiň ýeňşini wasp edýärler.
Rebbiň halky gala derwezesine 

ýöriş edýär.

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

Eý, Abynogam ogly Barak, 
galkyn!

Öz duşmanlaryňy ýesir al!
 13 Diri galanlar öz serkerdesiniň 

ýanyna geldi,
Rebbiň halky uly güýç bilen 

maňa geldi.

 14 Amalek ýurdundaky efraýym
hem benýamin tirelerinden

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

göterýänler geldiler.
 15 Ysakar serkerdeleri Debora bilen 

biledi.
Hawa, ysakar halky Baraga 

wepalydy,
onuň yzyndan pyýadalap 

düzlüge düşdüler.
Emma ruben urugynda içini 

hümledýänler köpdi.
 16 Näme üçin siz agyllaryň ýanynda

çopan tüýdüginiň owazyna 
maýyl bolup oturdyňyz?

Rubeniň urugynda içini 
hümledýänler köpdi.

 17 Gilgat Iordanyň aňyrsynda galdy.
Danyň adamlary öz gämileri 

bilen galdy.

Aşeriň halky deňiz ýakasynda
öz gämi duralgalarynda galdy.

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

 19 Tagnakda we Megido suwlarynyň 
ýakasynda

Kengan hanlary gelip 
söweşdiler;

emma olar ne kümüş, ne olja 
gazandylar.

 20 Asmandan ýyldyzlar lowurdap,
öz ýolunda Sisera bilen söweşdi.

 21 Kişonyň akymy – bu gadymy 
derýa

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

git!

 22 At toýnagynyň ýer sarsdyrýan
sesi eşidildi.

 23 Rebbiň perişdesi diýýär:
„Batyr esgerlere goşulmandygy 

üçin
Meroz galasyna gargaň,

onuň halkyna lagnat 
ýagdyryň!“.

 24 Keýnlerden bolan Heberiň aýaly 
Ýagel

çadyrda ýaşaýan aýallar 
arasynda ýalkansyn!

 25 Sisera suw diledi, Ýagel oňa süýt 
berdi.

Hanlara mynasyp käsede oňa 
gaýmak getirdi.

 26 Ol çadyrdan çykdy,
sol eline gazyk, sag eline 

tokmak aldy.
Tokmak bilen Siserany urup,

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

üstünden tokmak bilen kakdy.
 27 Sisera Ýageliň aýagynyň 

astynda,
ýatan ýerinde jan berdi.

 28 Siseranyň ejesi penjireden 
seredip,

gözüni ýola dikip durşuna 
perýat edýär:

„Oglumyň söweş arabalary näme 
üçin eglendikä?

Näme üçin atlarynyň aýak sesi 
eşidilenok?“.

 29 Akylly boýdaşlary oňa göwünlik 
berdiler.

Megerem, onuň özi-de özüne 
şeýle diýerdi:

 30 „Belki, olja paýlaşýandyrlar,
hersi özüne birki gyzy 

tutýandyr.
Sisera öz olja alan zatlaryndan

dürli reňkli geýimler 
saýlaýandyr,

nepis nagyşly geýimlerden
meniň üçin saýlaýandyr“.

 31 Goý, seniň duşmanlaryň 
hemmesi

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

şöhle saçýan
Gün ýaly güýçli bolsun!»

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

6‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7‑nji bap

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

onuň ýa nyn da ky adam lar daň dan Ha rot 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11‑nji bap

Ýeftah serdar
1 Gil gat urugyndan Ýef tah di ýen bir 

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

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

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

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

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

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

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

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

12‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13‑nji bap

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

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

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

 Ysraýyl serdarlary 12 ,  13  



 326  

„Sen göw re li bo lar syň, ogul dog rar syň, şe-
rap, ça kyr dan iç me, ha ram zat lar dan iý me, 
çün ki göw re de ga lan gü nün den baş lap, ol 
Hu da ýa na zyr bo lar“ di ýip aýt dy».

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

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

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

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

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

14‑nji bap

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

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

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

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

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

«Iýegenden iýmit çykdy,
güýçlüden süýjülik çykdy».

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

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

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

«Baldan süýji,
ýolbarsdan güýçli näme bar?»

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

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

15‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

«Bir eşek äňi bilen
iki topar ýygyny ýatyrdym.

Bir eşek äňi bilen
müň adamy öldürdim».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17‑nji bap

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

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

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

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

18‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

20‑nji bap

Beýleki tireler benýaminlerden 
ar alýarlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21‑nji bap

Ysraýyllar benýaminlere 
gyz berýärler

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

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

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

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

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

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

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

Elimelek maşgalasy bilen 
Mowaba göçüp gidýär

1 Ýur dy ser dar la ryň do lan dyr ýan döw-
rün de aç lyk hö küm sür ýär di. Ýa hu da 
ýur du nyň Beý tul la ham ga la syn dan bir 
adam aýa ly we iki sa ny og ly bi len Mo wap 
top ra gy na wagt la ýyn ça ýa şa ma ga git di ler. 
2  Ol ada myň ady Eli me lek, aýa ly nyň ady 
Na go my, ogul la ry nyň at la ry bol sa Mah lon 
hem Kil ýon dy. Olar Ýa hu da nyň Beý tul-
la ham ga la syn dan, ef rat ti re sin den di ler. 
Olar Mo wa ba ge lip, şol ýer de gal dy lar.

3 Na go my nyň adam sy Eli me lek ara-
dan çy kan dan soň, ol iki og ly bi len dul 
gal dy. 4 Onuň ogul la ry mo wap ly gyz la ra 
öý len di ler. Gyz la ryň bi ri niň ady Or-
pa, beý le ki si niň ady Rut dy. Eli me le giň 
maş ga la sy Mo wap da on ýyl tö we re gi 
ýa şan dan soň, 5 ogul la ry Mah lon bi len 
Kil ýon hem ölüp, Na go my ogul la ryn dan 
hem adam syn dan mah rum bol dy.

Nagomy bilen Rut Beýtullahama 
gaýdyp gelýärler

6  Na go my öz ge lin le ri bi len Mo wap 
ýur dun dan git mä ge taý ýar lan ýar dy lar, 
se bä bi ol en tek Mo wap top ra gyn da ka, 

Rut
Giriş

Rut ki ta byn da ky wa ka lar Ysraýyl 
se dar lary ki ta byn da be ýan edi len gyz-
ga laň ly wa ka la ryň döw rün de bo lup 
geç ýär. Mo wap ly Rut di ýen gyz bir 
ys ra ýyl la dur mu şa çyk ýar. Em ma ara-
dan bir nä çe wagt ge çen den soň, onuň 
adam sy ýo ga lyp, dul gal ýar. Onuň ga-
ýyn ene si Na go my öz ata ýur dy Ýa hu da 
do lan mak çy bo lan da, Ru ta ak pa ta be-
rip, ony ata sy öýü ne goý ber ýär. Em ma 
Rut: «Se ni terk edip ýa nyň dan git me gi 
men den ha ýyş et me. Sen ni rä git seň, 

me nem şol ýe re git jek. Sen ni re de 
bol saň, me nem şol ýer de bol jak. Se niň 
hal kyň – me niň hal kym, se niň Hu da-
ýyň me niň Hu da ýym bo lar» diý ýär. 
Ru tuň ga ýyn ene si ne şeý le we pa dar ly-
gy, ys ra ýy lyň Hu da ýy na bo lan çuň ňur 
söý gü si üçin Hu daý ony ýal ka ýar. Rut 
öň ki adam sy nyň ga ryn da şy na dur-
mu şa çy kyp, Da wut py gam be riň ene si 
bol ýar. Ru ty şeý le ýal ka mak bi len, Hu-
daý adam la ryň as ly na däl-de, onuň 
ýü re gi ne ga ra ýan dy gy ny mä lim ed ýär.

Mazmuny
Nagomynyň Rut bilen Beýtullahama gaýdyp gelmegi .......................1:122
Rutuň Bowaza duşmagy .................................................................. 2:1–3:18
Bowazyň Ruta öýlenmegi ...................................................................4:122

 



 339  

 

a 1:20 Na go my – bu söz ýa kym ly diý me gi aň lad ýar.
b 1:20 Ma ra – bu söz ajy diý me gi aň lad ýar.

Reb biň Öz hal ky na na zar sa lyp, çö rek 
be ren di gi ni eşi dip di. 7 Olar öz ýa şa ýan 
ýer le rin den çy kyp, Ýa hu da ta rap, üç 
bo lup ýö räp ug ra dy lar.

8  Na go my iki gel ni ne-de: «Ba ryň, iki-
ňiz hem eje ňi ziň kä gaý dy be riň. Ma ňa 
we mer hum ga ýyn ata ňy za hem-de ada-
my ňy za he mi şe we pa ly lyk gör ke zi şi ňiz 
ýa ly, si ze-de, goý, Reb öz we pa ly ly gy ny 
gör kez sin. 9 Si ziň dur mu şa çy kyp, in di ki 
ada my ňyz bi len ra hat ýa şa ma gy ňy za 
Reb ýar dam et sin» di ýip, ola ry og şa dy. 
Em ma ola ryň iki si-de ses edip ag laş dy lar.

10 Ge lin le ri: «Ýok, biz se niň bi len bi le 
se niň hal kyň ara sy na gi de ris» diý di ler.

11 Na go my: «Gaý dyň gyz la rym! Siz nä-
me üçin me niň bi len git jek?! In di men si ze 
öý le ner ýa ly ogul dog rup bil men ahy ryn. 
12 Gyz la rym, yzy ňy za gaý dyň, öz ýo lu ňyz 
bi len gi diň! Men in di äre ba rar dan gar ry. 
Eger-de: „Men de en tek umyt bar“ di ýip, 
edil şu gi jä niň özün de me niň ada mym 
bo lup, ýe ne ogul la ry dün ýä in de rä ýe-
nim de-de, 13 olar ke ma la gel ýän çä, siz 
ga ra şar my dy ňyz? Ola ra dur mu şa çyk mak 
üçin siz baş ga äre bar man sak la nar my-
dy ňyz? Ýok, gyz la rym, me niň ýag da ýym 
si ziň ki den has agyr, çün ki me niň gar şy-
ma çy kan – Reb biň hut Özi» diý di.

14  Olar ýe ne-de ses edip ag laş dy lar. Or-
pa ga ýyn ene si ni og şap hoş laş dy, em ma 
Rut Na go ma ýa pyş dy.

15 Na go my oňa ýüz le nip: «Ine, se niň 
el tiň öz hal ky nyň içi ne, öz hu daý la-
ry na do lan dy, se nem onuň yzy bi len 
gi däý» diý di.

16  Em ma Rut: «Se ni terk edip ýa nyň-
dan git me gi men den ha ýyş et me. Sen 
ni rä git seň, me nem şol ýe re git jek. Sen 
ni re de bol saň, me nem şol ýer de bol jak. 

Se niň hal kyň – me niň hal kym, se niň 
Hu da ýyň me niň Hu da ýym bo lar. 17 Sen 
ni re de öl seň, men-de şol ýer de ölüp, 
şol ýer de jaý lan jak. Eger-de ölüm den 
baş ga zat me ni sen den aýyr sa, on da, 
goý, Reb ma ňa mun dan hem be te ri ni 
gör kez sin» diý di.

18  Na go my Ru tuň yzy na gaýt ma ja gy na 
hem-de özi bi len gal ja gy na göz ýe ti ren-
den soň, oňa hiç zat diý me di.

19 Şeý dip, ola ryň iki si-de Beý tul la ha ma 
çen li ýö räp gaýt dy lar. Olar Beý tul la-
ha ma ge lip ýe ten le rin de, bü tin ga la 
he re ke te ge lip, aýal lar: «Bu Na go my-
my?!» di ýip, bir-bir le rin den so raş dy lar.

20 Na go my ola ra ga rap: «Siz ma ňa Na-
go my a diý mäň, Ma ra b di ýiň, se bä bi 
Gud ra ty güýç li ma ňa ga ty ajy dur muş 
ber di. 21 Men bu ýer den gi de nim de do ly 
gi dip dim, ýö ne Reb me ni yzy ma boş gaý-
tar dy. Reb has rat çek dir ýän wag tyn da, siz 
nä dip ma ňa Na go my di ýip bil ýär si ňiz? 
Gud ra ty güýç li me ni bet bagt et di» diý di.

22 Şeý le lik de, Na go my özü niň mo wap ly 
gel ni Rut bi len Mo wap ýur dun dan yzy na 
gaý dyp gel di. Olar Beý tul la ha ma ar pa 
ora gy nyň ba şy na gel di ler.

2‑nji bap

Rut Bowazyň ekin 
meýdanynda işleýär

1 Eli me le giň kow myn dan, ýag ny Na go-
my nyň äri niň ýa kyn ga ryn daş la ryn dan 
bir ta ny mal hem-de baý adam bar dy. 
Onuň ady Bo waz dy.

2  Mo wap ly Rut Na go ma: «Men ekin 
meý da ny na gi de ýin, ol ýer de ma ňa öz 
yz yn dan ho şa çöp le mä ge rug sat eden 
adam ta pyl sa, onuň yz yn dan ho şa 
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çöp lä rin» diý di. Ol hem: «Gi di ber, gy-
zym» diý di. 3 Rut gi dip, orak çy la ryň 
yz yn dan ho şa çöp le mä ge baş la dy. Onuň 
tö tän den gi ren ýe ri Eli me le giň kow myn-
dan bo lan Bo wa zyň ekin meý da ny eken.

4  Ine, Bo waz Beý tul la ham dan gel di. 
Ol orak çy la ra: «Reb siz bi len bol sun!» 
di ýip ýüz len di. Olar hem: «Se ni-de Reb 
ýal ka syn!» di ýip jo gap ber di ler.

5 Bo waz orak çy la ryň ýol baş çy syn dan: 
«Bu ge lin kim?» di ýip so ra dy.

6‑7 Orak çy la ryň ýol baş çy sy oňa: «Bu 
mo wap ly ge lin. Ol Na go my bi len Mo-
wap ýur dun dan ge len. Ol orak çy la ryň 
yz yn dan ho şa çöp le mek üçin men den 
rug sat so ra dy. Ir den ki gel şin den tä şu 
wag ta çen li ho şa çöp läp ýör, işiň ara-
ly gyn da te lä riň as tyn da di ňe bir sa lym 
dynç al dy» di ýip jo gap ber di.

8  Bo waz Ru ta: «Diň le, gy zym, ho şa 
çöp le mä ge baş ga ýe re git me. Bu ýer-
den aý ryl ma, bi ziň ge lin-gyz la ry my zyň 
ýa nyn da bol. 9 Gö züň orak çy la ryň orak 
or ýan meý da nyn da bol sun, sen ola ryň 
yz yn dan ýö re. Men öz adam la ry ma sa ňa 
azar ber mez li gi tab şy ran dy ryn. Suw san 
wag tyň hyz mat kär le riň dol du ran küý ze-
le rin dä ki suw dan içer siň» di ýip tab şyr dy.

10 Rut iki bü kü lip tag zym edip: «Me niň 
bir ke se ki di gi me ga ra maz dan, sen men 
ba ra da nä me beý le ala da lan ýar syň? Sa-
ňa beý le ýa kym ly gö rün me gi me nä me 
se bäp bol dy?» diý di.

11 Bo waz oňa: «Se niň ada myň ölen den 
soň, öz ga ýyn ene ňe eden ýag şy lyk la ryň 
ba ra da hem me zat ma ňa mä lim. Sen 
ene-ata ňy, dog duk me ka ny ňy taş lap, hiç 
bir ta na ma ýan hal kyň ara sy na ge lip siň. 
12  Eden ýag şy lyk la ryň Reb den gaýt syn! 
Se niň pe na ta py nan Reb biň, Ys ra ýyl Hu-
da ýy sy la gy ňy ber sin!» di ýip jo gap ber di.

13 Rut: «Me niň je na bym, sen de re him-
-şe pa gat ta pa ýyn. Men se niň gyr na gyň 

bol ma sam-da, my la ýym söz le riň bi len 
öz gyr na gyň göw nü ni gö ter diň» diý di.

14  Na har wag ty bo lan da, Bo waz oňa: 
«Bä rik gel-de, bi raz nan alyp, şe ra ba ba-
ty ryp iý» diý di. Rut orak çy la ryň ýa nyn da 
otur dy. Bo waz oňa go wur ga uzat dy. Ol 
iýip doý dy, ga la ny ny ýyg nap goý dy. 15 Ol 
ho şa çöp le mek üçin ýe rin den ga lan da, 
Bo waz özü ne de giş li er kek adam la ra: 
«Des se le riň ara syn dan-da çöp le sin. Oňa 
hiç zat diý mäň. 16 Oňa des se le ri ňiz den-de 
baş sog rup go ýuň; çöp le sin, kä ýe mäň» 
di ýip tab şyr dy. 17 Ol ag şa ma çen li meý-
dan da ho şa çöp le di, çöp lä ni ni döw di. 
Ýa rym bat ma na go laý ar pa bol dy.

18  On soň ony gö te rip, ga la gel di we 
ýyg nan ar pa sy ny ga ýyn ene si ne gör kez di. 
Rut özün den ga lan go wur ga ny çy ka ryp, 
ga ýyn ene si ne ber di.

19 Ga ýyn ene si oňa: «Bu gün ho şa ny 
ni re den çöp le diň? Ni re de iş le diň? Sen 
ba ra da ala da la nan bu ada my Hu daý 
ýal ka syn» diý di. Rut ga ýyn ene si ne ki-
miň ýa nyn da ho şa çöp län di gi ni aýt dy.

Rut: «Me niň bu gün ki ho şa çöp län 
ýe ri miň eýe si niň ady – Bo waz» diý di.

20  Na go my gel ni ne: «We pa ly ly gy ny 
ölü ler den, di ri ler den gaý gyr ma dyk Reb 
bu ada my ýal ka syn! Bu adam bi ziň 
ga ryn da şy myz dyr, iň ýa kyn hos sar la-
ry my zyň bi ri dir» diý di.

21 Mo wap ly Rut: «Ol ma ňa: „Ekin meý-
da nym da orak orul ýan möw süm do ly 
ta mam lan ýan ça, me niň iş gär le ri miň 
ýa nyn da bo lu ber“ diý di» di ýip, bo lan 
zat la ry ga ýyn ene si ne gür rüň ber di.

22  Na go my gel ni ne: «Ha wa gy zym, 
ekin meý da ny na onuň ge lin-gyz la ry 
bi len bi le çy ka nyň go wy, baş ga bi ri niň 
ekin meý da nyn da sa ňa er kek ler azar 
be rer ler» diý di.

23 Rut ar pa ora gy nyň we bug daý ora gy-
nyň möw sü mi gu tar ýan ça, ho şa çöp län 
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wag tyn da Bo wa zyň ge lin-gyz la ry nyň 
ýa nyn da bo lup, ga ýyn ene si bi len bi le 
ýa şa ber di.

3‑nji bap

Rut harmana barýar
1 Ga ýyn ene si Na go my Ru ta ýüz le nip: 

«Gy zym, sa ňa go wy bo lar ýa ly, tä ze mes-
gen göz läý sem, oňat bo lar dy! 2  Bo wa zyň 
ge lin-gyz la ry bi len bi le ho şa çöp le diň, 
şol Bo waz bi ziň ýa kyn ga ryn da şy myz 
däl mi nä me? Ol şu gi je har man da ar pa 
so wur ýar. 3 Sen ýu wun-da, en da my ňa 
ýag çal, iň go wy ge ýim le ri ňi ge ýip, har-
ma na bar, ýö ne ol iýip-içip bol ýan ça, oňa 
gö rün me. 4  Ol ýat ma ga gi den de, onuň ni-
re de ýat ýan dy gy ny anyk la; on soň ba ryp, 
onuň ýor ga ny ny aç-da, gi rip aýa gu jun da 
ýat. Nä me et me li di gi ni onuň özi aý dar» 
diý di. 5 Rut oňa: «Se niň äh li di ýen le ri ňi 
aý dy şyň ýa ly ede rin» diý di. 6  Şeý le lik de, 
har ma na ba ryp, ga ýyn ene si niň hem me 
tab şy ran la ry ny ýe ri ne ýe tir di.

7 Bo waz iýip-içip, keý pi ni kök le di. Soň 
har ma nyň gy ra sy na ýat ma ga git di. Rut 
bol sa as sy ryn lyk bi len ge lip, onuň aýa gu-
jy ta ra pyn dan ýor ga ny açyp, gi rip ýat dy. 
8  Ýa ry gi je Bo waz tis gi nip oýan dy, gör se, 
aýa gu jun da bir aýal ýa tyr. 9 Bo waz oňa: 
«Sen kim?» diý di. Ol: «Men Rut, se niň 
gyr na gyň. Me niň ga ra ma ty my öz üs tü ňe 
al sa na, çün ki sen bi ziň ýa kyn hos sa ry-
myz syň» di ýip jo gap ber di. 10  Bo waz: 
«Gy zym, goý, se ni Reb ýal ka syn, se niň 
soň ky gör ke zen we pa ly ly gyň ozal kyň-
dan-da has go wy, çün ki sen haý sy dyr bir 
ga ryp ýa baý ýaş ýi gi diň yzy na dü şüp 
git me diň. 11 Gy zym, gork ma; men se niň 
so ran zat la ry ňy ede rin. Oba my zyň äh li 
adam la ry se niň päk aýal dy gy ňy bil ýär. 
12  Dog ry, me nem hos sa ryň dy ryn we lin, 
ýö ne sa ňa men den-de has ýa kyn bir 

hos sa ryň bar. 13 Bu gi je sen şu ýer de ýat, 
er tir ol sa ňa hos sar çyk sa çy kar, bol ma-
sa-da, men özüm sa ňa hos sar lyk ede rin, 
Reb biň bar ly gyn da mu ňa ant iç ýä rin! 
Er ti re çen li sen şu ýer de bo lu ber» diý di. 
14 Şeý le lik de, Rut onuň aýa gu jun da er ti re 
çen li ýa typ, daň dan ala ga raň ky lyk da 
tur dy. Bo waz: «Har ma na aýal ge len di gi 
bi lin me sin» diý di. 15 On soň Ru ta: «Ýa-
pyn ja ňy ge ti rip, ony ýe re ýaz!» diý di. Rut 
şeý le hem et di. Bo waz ar pa dan gal bir 
bi len al ty ge zek alyp, Ru tuň ýa pyn ja sy na 
guý dy-da, onuň om zu na goý dy. Soň ra 
Bo waz ga la ta rap git di.

16  Rut ge len de, ga ýyn ene si oňa: «Gy-
zym, ha ny aýt, nä me ler bo lup geç di?» 
diý di. Ol hem Bo waz bi len bo lan zat-
la ryň ba ry ny aý dyp ber di. 17 Soň ra Rut: 
«Bo waz ma ňa „Ga ýyn eneň ýa ny na eliň 
boş git me“ di ýip, ine, şu al ty gal bir ar-
pa ny ber di» diý di. 18  Na go my: «Gy zym, 
bu işiň so ňu nyň nä hi li bol jak dy gy bel li 
bol ýan ça, ga ra şy ber, çün ki ol bu işi şu 
gün bi tir män yn jal maz» diý di.

4‑nji bap

Bowaz Ruta öýlenýär
1 Bo waz ga la nyň der we ze si niň ag zy na 

ge lip otur dy. Şol wagt Bo wa zyň: «Ol 
sa ňa has ýa kyn hos sar dyr» di ýen ada my 
ge çip bar ýar dy. Bo waz ony gö ren ba dy-
na ady ny tu tup: «Bä rik so wul, gel, şu 
ýer de otur» di ýip, ony ýa ny na ça gyr dy. 
Ol ge lip otur dy.

2 Soň ra Bo waz ga la nyň ýa şu lu la ryn dan 
on ada my ça gyr dy-da, «Ge liň, ýa nym da 
otu ryň» diý di. Olar otur dy lar.

3 Bo waz ýaň ky ýa kyn hos sa ry na: «Mo-
wap ýur dun dan yzy na ge len Na go my 
do ga ny myz Eli me le giň ýer pa ýy ny sat jak 
bol ýar. 4 Men mu ny bu ýer de otu ran la ryň 
we hal ky myň ýa şu lu la ry nyň hu zu ryn da 
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sa ňa eşit di re ýin diý dim, ony sen sa tyn 
al. Eger ýe re eýe lik edip bil jek bol saň-a 
et, eýe lik edip bil me jek bol saň-da, ony 
aýt, men bu ba ra da bi le ýin. Se bä bi onuň 
iň ýa kyn hos sa ry sen siň, ga ly ber se-de, 
men di rin» diý di. Ýaň ky ýa kyn ga ryn-
da şy: «Eýe lik ede rin» diý di. 5 Bo waz: 
«Eger-de sen Na go my nyň ýe ri ni sa tyn 
alaý saň, on da mo wap ly dul aýal Ru ta 
öý len me li bo lar syň. Çün ki Rut dan ça ga 
dün ýä in se, şol ýer ça ga nyň ady na ge çer 
we öle niň ady di kel di ler» diý di.

6  Ýaň ky ýa kyn hos sa ry: «Men oňa 
eýe çy kyp bil jek däl, eger eýe çy kaý-
sam, on da, öz mi ra sy my da ga da ryn, 
ony sen alaý. Men beý le edip bil jek däl» 
diý di. 7 Haý sy dyr bir za da eýe çy ky lan da 
ýa-da ýer baş ga bi ri niň ady na ge çi ri-
len de, mu ny ma kul la mak üçin ozal lar 
Ys ra ýyl da şeý le däp bar dy: ta rap la ryň 
bi ri aýak ga by nyň bir ta ýy ny çy ka ryp, 
beý le kä uza dar dy. 8  Şo ňa gö rä ýaň ky 
ýa kyn hos sa ry Bo wa za: «Se niň özüň 
sa tyn alaý» di ýip, aýak ga by ny çy kar dy.

9 Bo waz ýa şu lu la ra, der we zä niň 
ag zyn da ky adam la ra: «Eli me le giň, 
Kil ýo nyň we Mah lo nyň äh li em lä gi ni 
Na go my dan me niň sa tyn alan dy gy ma 
bu gün siz şa ýat sy ňyz. 10  Şeý le hem 
mer hu myň ady öz mi ra sy nyň üs tün de 
ber ka rar bo lup, do gan la ry nyň ara syn da, 
dog duk me ka nyn da onuň ady ýit mez 
ýa ly, Mah lo nyň aýa ly, mo wap ly Ru ty 
men özü me aýal ly ga al ýa ryn. Siz mu ňa 
şa ýat sy ňyz» diý di.

11 Der we zä niň ag zy na üý şen ýa şu lu lar 
we beý le ki adam lar Bo wa za ýüz le nip: 

«Biz şa ýat dy rys. Goý, Reb se niň öýü ňe 
gel jek aýa ly Ra hel we Le ýa ýa ly et sin! Ol 
iki sin den ys ra ýyl hal ky eme le ge len dir. 
Ef rat urugynyň ara syn da se niň döw le tiň 
ar typ, adyň Beý tul la ha ma dol sun! 12  Şu 
gel niň üs ti bi len Reb biň sa ňa ber jek 
per zent le rin den dö re jek ne sil Ta ma ryň 
Ýa hu da dog rup be ren og ly Pe re siň nes li 
ýa ly bol sun!» diý di ler.

Nagomy şatlanýar
13 Bo waz Ru ta öý len di. Ol onuň ýa ny na 

gir di; Rut Reb biň mer he me ti bi len göw-
re li bol dy we bir ogul do gur dy.

14  Aýal lar Na go ma: «Reb be al kyş bol-
sun! Ol bu gün se ni hos sar syz goý ma dy. 
Dün ýä inen bu og la nyň ady Ys ra ýyl da 
uly hor ma ta eýe bol sun! 15  Ol se niň 
dur mu şy ňy tä ze lär. Gar ra nyň da, ol sa-
ňa ar ka da ýanç bo lar. Se niň üçin ýe di 
ogul dan hem ar tyk bo lan bu gel niň 
sa ňa ogul dog rup ber di, ol se ni söý-
ýär» diý di ler.

16  Na go my ça ga ny alyp, gu ja gy na gys-
dy we oňa ene ke bol dy.

17 Goň şy aýal lar ça ga at go ýup: «Na-
go my üçin bir ogul do gul dy» di ýiş di ler. 
Ony Obet di ýip at lan dyr dy lar. Obet Da-
wu dyň ka ka sy Ýy şa ýyň ka ka sy dyr.

Dawut patyşanyň nesil daragty
18‑22  Pe re siň ne sil le ri şu lar dyr: Pe res-

den Hes ron, Hes ron dan Ram, Ram dan 
Emi na dap, Emi na dap dan Nah şon, Nah-
şon dan Sal mon, Sal mon dan Bo waz, 
Bo waz dan Obet, Obet den Ýy şaý, Ýy-
şaý dan bol sa Da wut dün ýä in di. 
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Şamuwel pygamber
Birinji kitap

Giriş
Şa mu wel py gam ber barada iki kitap 

ýazylyp, olar onuň ha ty ra sy na at lan-
dy ry lan dyr. Hu da ýyň yl ha myn dan 
do lan bu py gam ber ýsraýyl hal ky nyň 
ta ry hyn da gör nük li orun la ryň bi ri ni 
eýe le ýär.

Ser dar lar döw ri ta mam la nyp bar-
ýar dy. Ys ra ýyl hal ky daş-tö we rek dä ki 
halk lar da bol şy ýa ly, öz le ri ne pa ty şa 
saý la mak is läp, mu ny Şa mu wel py gam-
ber den ta lap ed ýär. Şa mu wel py gam ber 
ge le jek ki pa ty şa la ryň ola ra sü tem 
et jek di gi ni, em läk le ri ni, ogul-gyz-
la ry ny zor luk bi len al jak dy gy ny, özi 
üçin iş le mä ge mej bur et jek di gi ni hal-
ka duý dur ýar. Em ma halk ni ýe tin den 
dän män, öz le ri ne pa ty şa bel le me gi ni 
Şa mu wel py gam ber den ta lap ed ýär.

Şa mu wel py gam ber hal kyň is le gi-
ni bi tir mek üçin Hu da ýa do ga-di leg 
ed ýär. Hu daý hem oňa Kiş og ly Şa-
wu ly gör kez ýär. Şeý dip, ol ys ra ýyl 
hal ky nyň il kin ji pa ty şa sy bol ýar. Em-
ma Şa wul Hu da ýyň tab şy ryk la ry ny 

sak la man, Onuň buý ruk la ry na bo ýun 
bol man soň, pa ty şa lyk dan mah rum 
edil ýär. Hu daý onuň de re gi ne go-
ýun ba kyp, gi je-gün diz Hu da ýa 
sež de nag ma la ry ny aýd ýan pes päl, 
hoş gy law we ba tyr gaý Da wut py-
gam be ri saý la ýar. Ol ys ra ýyl hal ky na 
hü jüm ed ýän pi lişt li le riň Ja lut at ly 
pälwanyny ýeň ýär. Da wut Hu da ýyň 
yl ha myn dan we güý jün den do lup, 
ys ra ýyl hal ky na gör lüp-eşi dil me dik 
ýe ňiş ler ge tir ýär.

Ki tap da Reb biň Da wut py gam ber 
bi len bag la ny şan äh ti ba ra da hem be-
ýan edil ýär. Da wut Reb be sež de et mek 
üçin bir yba dat ha na gur mak çy bol ýar. 
Em ma Reb sež de öýü ni Da wu dyň og-
lu nyň gur jak dy gy ny aýd ýar. Şeý le-de 
Reb Da wu dyň ne sil şa ly gy ny ba ky 
ber ka rar et jek di gi ni wa da ber ýär.

Mun dan baş ga-da, Da wut py gam ber 
ök de sa zan da bo lup, Hu da ýa en çe me 
mez mur la ry ba gyş ed ýär. Bu mez mur-
lar bi ziň gün le ri miz de-de aý dyl ýan dyr!

Mazmuny
Şamuwel pygamber Ysraýylyň soňky serdary .................................1:1–7:17
Şamuwel Şawuly Ysraýylyň ilkinji patyşasy edip belleýär .......... 8:1–12:25
Reb Şawulyň patyşalygyny ret edýär ...........................................13:1–15:35
Şamuwel Dawudy patyşalyga belleýär .........................................16:1–18:16
Şawul Dawudy öldürmekçi bolýar ............................................. 18:17–27:12
Şawulyň soňky söweşi ..................................................................28:1–31:13
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a 1:11 Na zyr – özü ni Hu da ýa bagyşlan adam la ryň sa çy na pä ki de gir mez lik ny şa ny. Söz-
lü ge se ret.
b 1:20 Şa mu wel – bu söz Onuň ady Hu daý diý me gi aň lad ýar.

1‑nji bap

Şamuwel pygamber dogulýar
1 Ef ra ýym dag ly gyn da ky Ra ma ta ýym-

so pym ga la syn da El ka na di ýen bir adam 
ýa şa ýar dy. Ef ra ýym ti re sin den bo lan 
bu adam Ýe ro ha myň og ly, Eli hu wyň 
ag ty gy, To hu wyň çow lu gy we Su puň 
ýuw lu gy dy.

2  El ka na nyň Han na hem-de Pe nin na 
at ly iki aýa ly bar dy. Pe nin na nyň ça ga-
la ry bar dy, em ma Han na dan per zent 
bol ma ýar dy. 3 El ka na ýy lyň-ýy ly na Hök-
mü ro wan Reb be sež de et mek hem Oňa 
gur ban lyk ber mek üçin, Şi lo ga la sy na 
gid ýär di. Ol ýer de Eli ýiň Hop ny we Pi-
ne has at ly iki og ly bar dy. Olar Reb biň 
ru ha ny la ry dy.

4  El ka na her ge zek Şi lo da gur ban lyk 
be ren de, gur ban lyk etin den aýa ly Pe nin-
na hem-de onuň ça ga la ry nyň her si ne bir 
paý dan be rer di. 5 Em ma ol Han na iki paý 
be rer di. Çün ki Reb Han na ny önel ge siz 
ede nem bol sa, El ka na ony söý ýär di. 
6  Reb biň per zent ber me ýän di gi se bäp li, 
Han na nyň gü nü si ony yn ja dar dy, kem-
si der di. 7 Bu ýyl lar bo ýy şeý le bol dy. Her 
ge zek Reb biň öýü ne gi den de, Han na nyň 
gü nü si onuň der di ni goz ga ýar dy.

Bir gün hem Han na otu ryp ag la dy 
we hiç zat dat ma dy. 8  Äri oňa: «Han na, 
sen nä me üçin ag la ýaň, nä me üçin hiç 
zat iý me ýäň, nä me üçin beý le has rat 
çek ýäň? Se niň üçin men on ogul dan-da 
ar tyk däl mi nä me?!» diý di. 9 Olar iýip-
içip bo lan la ryn dan soň, Han na ýe rin den 
tu rup, Reb biň hu zu ry na bar dy. Eliý ru-
ha ny şol wagt Reb biň yba dat ha na sy nyň 

sö ýe si niň gap da lyn da ky kür sü de otyr dy. 
10  Han na nyň kal by has rat dan do lu dy. 
Ol gö zün den bo ýur-bo ýur ýaş dö küp 
dur şu na, Reb den di leg et di. 11 Ol şeý le 
ka sam et di: «Eý, Hök mü ro wan Reb, Öz 
gyr na gy ňyň çek ýän has ra ty na na zar 
sal, ony ýat la. Öz gyr na gy ňy göz den 
sal ma-da, gaý tam, oňa bir ogul ber, men 
ony Sa ňa ömür lik na zyr a ede ýin, onuň 
kel le si ne pä ki deg mez».

12  Han na Reb biň hu zu ryn da uzak 
wagt di leg eden soň, Eliý onuň ag zy na 
se re dip otyr dy. 13 Han na için den di leg 
eden soň, onuň se si eşi dil män, di ňe do-
dak la ry gy myl da ýar dy. Şo ňa gö rä Eliý 
oňa serhoşdyr öýt di. 14  Eliý oňa: «Ha-
ça na çen li beý dip, en ti rek läp ýör jek? 
Bar, ser hoş lyk dan açy lan soň gel» diý di.

15 Han na oňa: «Ýok, agam, men ser hoş 
däl, men ýa rym gö wün bir bi çä re. Me niň 
ça kyr-şe rap dan içen za dym ýok. Men 
di ňe Reb biň hu zu ryn da içi mi dök ýän. 
16  Gyr na gy ňa ýa ra maz aýal dyr öýt me. 
Men ajy gam-gus sa dan we gaý gy-has-
rat dan ýa ňa di leg ed ýä rin» di ýip jo gap 
ber di. 17 Eliý oňa: «Bar, ar ka ýyn öýü ňe 
gaý dy ber, goý, Ys ra ýyl Hu da ýy di le gi ňi 
ka bul et sin» diý di. 18  «Öz gyr na gy ňa 
mer he met et!» di ýip, Han na öz ýo lu-
na git di. Soň ra ol na har lan dy. Ol in di 
gam gyn däl di.

19 Er te si ir den tu rup, olar Reb be sež de 
et di ler, soň ra yz la ry na gaýt dy lar we 
Ra ma da ky öz öý le ri ne do la nyp gel di ler. 
El ka na öz aýa ly Han na ýa naş dy; Reb 
onuň di le gi ni ka bul et di. 20 Şeý le lik de, 
Han na göw re li bo lup, bir ogul do gur dy. 
«Men mu ny Reb den di läp al dym» di ýip, 
ol og lu nyň ady na Şa mu wel b dak dy.
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a 1:23 Se niň wa da ňy – kä bir gol ýaz ma lar da Öz wa da sy ny.
b 1:24 Üç ýa şar öküz – kä bir gol ýaz ma lar da üç öküz.

Hanna Şamuweli Rebbe bagyş edýär
21 Onuň äri El ka na tu tuş maş ga la sy 

bi len ýe ne ýyl lyk gur ban ly gy ny ber mek 
üçin hem-de be ren wa da sy ny ýe ri ne 
ýe tir mek üçin, Şi lo git mek çi bo lan da, 
22  Han na bu ge zek onuň bi len git me di. 
Ol adam sy na: «Süýt den aý ry lan dan soň, 
men ça ga ny Reb biň hu zu ry na alyp ba-
ra ryn, ol şol ýer de ömür lik ga lar» diý di. 
23 El ka na oňa: «Bol ýar, gö zel göw nüň, 
ça gaň süýt den aý ryl ýan ça ga ra şaý. Goý, 
Reb se niň wa da ňy a ama la aşyr syn!» 
diý di. Şun luk da, Han na öý de ga lyp, 
ça ga ny süýt den aýyr ýan ça, oňa se ret di.

24 Ça ga ny süýt den aý ran dan soň, üç ýa şar 
öküz b bir bat man un we bir tu lum şe rap 
bi len bi le lik de Han na ony Şi lo ga la sy na 
Reb biň öýü ne ge tir di; ça ga en tek ýaş dy. 
25 Bir ökü zi gur ban lyk be ren le rin den soň, 
olar ça ga ny Eli ýiň ýa ny na alyp bar dy lar. 
26  Han na Eli ýä ýüz le nip: «Eý, agam, öm-
rüň uzak bol sun! Men şu ýer de hu zu ryň da 
du rup, Reb den di leg eden aýal. 27 Ine, şu 
ça ga üçin di leg edip dim. Reb me niň di-
le gi mi ka bul et di. 28  Şo ňa gö rä men ony 
Reb be ber ýä rin. Goý, ol tä öm ri ötýän çä, 
Reb biň hyz ma tyn da bol sun» diý di.

Soň ra ol şol ýer de Reb be sež de et di.

2‑nji bap

Hanna Rebbe alkyş aýdýar
1 On soň Han na Reb be di leg et di:

«Reb kalbymy şatlyga besledi,
Reb bilime kuwwat berdi.

Seniň halas edeniň üçin, men 
şadyýan!

Duşmanlarymyň üstünden 
gülýän.

 2 Reb mukaddesdir, Oňa taý 
bolmaz,

Ondan gaýry Hudaý bolmaz,
biziň Hudaýymyz deý Gaýa 

bolmaz.
 3 Buýsançdan doly sözlerden el 

göter.
Ulumsylyk bilen gep urma,

çünki ähli iş Rebbe aýandyr.
Hemmesine kazylyk edýän 

Şoldur.
 4 Güýçlüleriň ýaýy döwüldi,

ejizlere kuwwat geldi.
 5 Doklar bir döwüm çörek üçin 

günlükçi boldular,
açlar bolsa doýdular.

Önelgesiz aýal ýedi çaga dogurdy,
köp çagaly aýal perzentsiz galdy.

 6 Öldürýänem Rebdir,
direldýänem Rebdir.

Ölüler dünýäsine inderýänem,
çykarýanam Rebdir.

 7 Gedaý goýýanam, baýadýanam 
Rebdir,

peseldýänem, beýgeldýänem 
Rebdir.

 8 Reb garyby aýak astyndan 
göterýär,

mätäji serdarlaryň hataryna 
goşýar,

zibilhanadan çykaryp,
Reb ony hezzet tagtynda 

oturdýar,
çünki Ýeriň sütünleri Rebbiňkidir,

dünýäni şolaryň üstünde bina 
eden Oldur.

 9 Wepadarlaryny Öz penasynda 
saklar Ol.

Emma betniýetleri zulmatda 
ýitirim eder.
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Çünki adam öz güýji bilen 
mäkäm däl.

 10 Parçalanjakdyr Rebbiň garşysyna 
çykanlar.

Olaryň garşysyna Gökde Ol 
nagra dartar.

Zeminiň çar künjünde Reb 
höküm eder.

Ol Öz patyşasyna güýç-kuwwat 
berer,

Öz seçip-saýlan patyşasyna 
ýeňiş getirer».

11 Soň ra El ka na öýü ne – Ra ma do lan-
dy. Şa mu wel bol sa Reb be gul luk et mek 
üçin, Eliý ru ha ny nyň ýa nyn da gal dy.

Eliýiň ýaramaz ogullary
12  Eli ýiň ogul la ry ru ha ny bol sa lar-da, 

ýa ra maz dy lar. Olar Reb bi sy la ma ýar-
dy lar, 13 hal kyň öňün de öz ru ha ny lyk 
borç la ry na bi per waý ga ra ýar dy lar. Kim-
dir bi ri gur ban lyk be ren de, Eli ýiň 
ogul la ry nyň hyz mat kä ri eli ne üç diş li 
çar şak alyp ge ler di-de, 14 ony ga zan bol sa 
ga za na, pi ti bol sa pi tä, ta ba bol sa ta ba, 
oka ra bol sa oka ra so kar dy-da, çar şa ga 
ile ni ni alyp, ru ha na be rer di. Olar sa da ka 
ber mek üçin Şi lo gel ýän ys ra ýyl la ryň 
äh li si ba ba tynda şeý le ed ýär di ler. 15  Üs
te si ne-de, gur ban lyk ma lyň ýa gy he niz 
ýa kyl man ka, ru ha ny nyň hyz mat kä ri 
sa da ka ber ýä niň ýa ny na ba ryp, oňa: 
«Ru ha na go wur ma lyk et ber. Ol se niň 
bi şen eti ňi nä me et sin, oňa çig et ge rek» 
di ýer di. 16  Eger kim dir bi ri: «Etiň ýa gy 
ýan ýan ça sa byr et, soň ge re giň et bol sun» 
di ýäý se, on da ol oňa: «Ýok, eti hä zir 
ber, ýog sam zor bi len ala ryn» di ýer di. 
17 Şun luk da, Reb biň hu zu ryn da bu la ryň 
gü nä si ju da agyr dy. Se bä bi olar Reb be 
ni ýet le nen sa da ka ny hor mat la ma ýar dy-
lar, ony äs ger me ýär di ler.

18  Şa mu wel Reb biň hu zu ryn da hyz mat 
ed ýär di. Ol ne pis zy gyr ma ta dan ti ki len 
efot ge ýip gez ýär di. 19 Eje si onuň özü ne 
la ýyk edip don ti kip, her ýyl adam sy 
bi len bi le gur ban lyk ber mä ge ge len de, 
ony Şa mu we le be rer di. 20 Gaýt jak bo lan-
la ryn da: «Reb biň hyz ma ty na ba gyş eden 
og lu ňyň öwe zi ni do lar ýa ly, goý, Reb 
sa ňa şu aýal dan ýe ne zür ýat lar ber sin» 
di ýip, Eliý El ka na hem-de onuň aýa ly-
na ak pa ta be rer di. Soň ra olar öý le ri ne 
do la nar dy lar. 21 Ha wa, Han na ny Reb 
ýe ne-de ýal ka dy: Han na nyň üç og ly, 
iki gy zy bol dy. Şa mu wel bol sa Reb biň 
hu zu ryn da ösüp ulal ýar dy.

22  Eliý ju da gar rap dy. Öz ogul la ry nyň 
ys ra ýyl lar bi len nä hi li da raş ýan dyk la ry-
ny, ola ryň Reb be ýüz tu tu l ýan ça dy ryň 
ga py syn da hyz mat ed ýän aýal lar bi len 
ýat ýan dyk la ry ny ol eşit di. 23 Ol ogul la-
ry na şeý le diý di: «Bu nä me et di gi ňiz 
bol dy? Tu tuş halk si ziň ýa ra maz iş le ri ňiz 
ha kyn da gür rüň ed ýär. 24  Beýt mä ňiz 
bo la nok, ogul la rym! Reb biň hal kyn-
dan me niň eşid ýän ha ba rym go wy däl. 
25  Eger adam ada myň gar şy sy na gü nä 
et se, Hu daý ola ra ara lyk çy bo lar. Em-
ma adam Reb biň gar şy sy na gü nä et se, 
on da ony kim go rar?» Em ma Eli ýiň 
ogul la ry öz ka ka sy nyň sö zü ne gu lak 
as ma dy lar, çün ki Reb ola ry öl dür me gi 
ýü re gi ne dü wüp di. 26  Ýa şa jyk Şa mu wel 
bol sa Reb biň we adam la ryň söý gü si ni 
ga za nyp, ýaş ba bat da-da, pä him-paý has 
ba bat da-da gü nü ni sa nap ös ýär di.

Eliýiň maşgalasyna 
garşy pygamberlik

27 Bir gün bir py gam ber Eli ýä şeý le 
ha bar ge tir di: «Ha wa, Reb sa ňa şeý le 
diý ýär: „Ata-ba baň Ha run we onuň 
maş ga la sy Mü sür de fa ra o nyň gul la ry 
bo lan wagt la ry, Men Ha ru na Özü miň 
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gud ra ty my gör ke zip dim. 28  Me niň ru ha-
nym bo lup, gur ban lyk sy pa myň üs tü ne 
çy kyp, ýa kym ly ys ly tü tet gi ýa kyp, 
Me niň hu zu rym da efot ge ýer ýa ly, Ys-
ra ýy lyň äh li ti re le ri niň için den Men 
ony saý la dym. Ys ra ýyl lar ta ra pyn dan 
ber len ýak ma gur ban lyk la ryn dan paý 
al ma ga di ňe se niň ata ňyň nes li ne rug-
sat ber dim. 29 In di nä me üçin siz Me niň 
buý ran gur ban lyk la ry ma we sa da ka la-
ry ma göz dik ýär si ňiz? Nä me üçin sen, 
Eliý, hal kym Ys ra ýy lyň sa da ka la ry nyň 
iň saý la ma ýer le ri bi len özü ňi zi sem-
ret jek bo lup, öz ogul la ry ňy Men den 
ar tyk hor mat la ýar syň?“ 30 Şo nuň üçin 
hem Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şu ny aýd-
ýar: „Se niň öz nes liň-de, ata-ba ba ňyň 
nes li-de he mi şe lik Me niň hu zu rym da 
ge zer di ýip, Men öň söz be rip dim. Em-
ma in di Men-Reb mu ny aýd ýan dy ryn: 
gaýt my şym bol sun, çün ki Men Özü mi 
sy la ny sy la ryn, äs ger mez lik ede ni bol sa 
rys wa ede rin. 31 Şun luk da, si ziň we si ziň 
ata-ba ba la ry ňy zyň ga na ty ny gyr jak gün-
le rim uzak da däl – siz den dog lan la ryň 
hiç bi ri ne uzak ömür mi ýes ser et mez. 
32  Ys ra ýy la edil jek ýag şy lyk la ra gö rip-
çi lik bi len se re der si ňiz. Si ziň nes li ňiz 
hiç wagt uzak ömür sür mez. 33 Ara ňyz da 
gur ban lyk sy pam dan mah rum edil me-
dik di ňe bir ada my di ri gal dy ra ryn; ol 
hem si zi ag la mak dan göz le ri ňi zi kör, 
bag ry ňy zy gan eder. Tu tuş er kek nes-
li ňiz ju wan lyk da öler. 34  Se niň iki og luň 
Hop ny bi len Pi ne ha syň ba şy na düş jek 
iş – ola ryň iki si niň-de bir gün de öl me-
gi sa ňa bir ala mat bo lar. 35  Men Özü me 
göw nüm den tur jak we pi sin dim otur jak 
iş le ri et jek we pa dar bir ru ha ny saý la ryn. 
Men onuň nes li ni ebe di leş di re rin, ol 
ömür ba ky Me niň se çip-saý lan pa ty şa-
myň hu zu ryn da ge zer. 36  Ha wa, se niň 
aman ga lan la ryň: ‘Bir dö wüm çö rek 

ta pa rym ýa ly, ma ňa Öz ru ha ny la ry ňyň 
ara syn dan iş ber’ di ýip, ga ra şaý ýa-da 
bir dö wüm çö rek üçin dy za çö küp, oňa 
ýal ba rar lar“».

3‑nji bap

Reb Şamuwele görünýär
1 Ýet gin jek Şa mu wel Eli ýiň ýa nyn-

da Reb biň hu zu ryn da hyz mat ed ýär di. 
Ol gün ler Reb biň sö zi seý rek ge ler di, 
Reb den gel ýän yl ham lar az dy. 2  Şeý le 
gün le riň bi rin de çöň ňe ren göz le ri bi len 
oň ly saý gar ma ýan Eliý öz dü şe gin de 
ýa tyr dy. 3 Şa mu wel hem Hu da ýyň san-
dy gy nyň sak lan ýan ýe ri bo lan Reb biň 
yba dat ha na syn da ýa tyr dy. Hu da ýyň 
çy ra sy he niz sön män di. 4‑5  Bir den Reb: 
«Şa mu wel! Şa mu wel!» di ýip, ony ça-
gyr dy. Şa mu wel: «Lep beý!» di ýip 
ses len di-de, Eli ýiň ýa ny na yl ga dy. Ol 
ba ryp: «Ine, men gel dim» diý di. Em ma 
Eliý oňa: «Men se ni ça gy ra mok ahy ryn, 
bar, ýa ty ber» diý di. Şa mu wel gi dip ýat dy.

6  Reb: «Şa mu wel!» di ýip, ony ýe ne 
ça gyr dy. Şa mu wel ýe ne tur dy-da, Eli ýiň 
ýa ny na ba ryp, oňa: «Ine, men gel dim» 
diý di. Em ma Eliý oňa ýe ne: «Men se ni 
ça gy ra mok ahy ryn, og lum, bar, ýa ty ber» 
diý di. 7 Şa mu wel he niz Reb bi ýa kyn dan 
ta na ma ýar dy, Reb biň sö zi Şa mu we le 
en tek aýan bol man dy.

8  Reb Şa mu we li üçün ji ge zek ça gyr dy. 
Ol ýe ne-de tur dy-da, Eli ýiň ýa ny na ba ryp, 
oňa: «Ine, men gel dim» diý di. Şon dan 
soň og la ny Reb biň ça gyr ýan dy gy na Eliý 
dü şün di. 9 Şo ňa gö rä Eliý Şa mu we le: «Bar, 
ýa ty ber. Eger Ol se ni ýe ne ça gy raý sa, 
Oňa: „Ýa Reb, aý dy ber, gu luň diň le ýär“ 
di ýip jo gap be rer siň» diý di. Şa mu wel ýe-
ne-de ba ryp, öz ýe rin de ýat dy.

10 Reb ge lip, ol ýer de dur dy we: «Şa-
mu wel! Şa mu wel!» di ýip, ýe ne öň kü le ri 
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ýa ly ony ça gyr dy. Şa mu wel: «Ýa Reb, 
aý dy ber, gu luň diň le ýär» di ýip jo gap 
ber di. 11 Reb Şa mu we le şeý le diý di: «Ha-
wa, Ys ra ýyl da eşi de niň ini ni tit ret jek bir 
iş ede rin. 12  Eli ýiň nes li ne gar şy aý dan-
la ry myň äh li si ni şol gün ber jaý ede rin. 
13 Onuň nes li ni ebe di lik je za lan dyr jak-
dy gy my Men oňa aý dyp dym. Çün ki ol 
ogul la ry nyň Ma ňa dil ýe ti ren dik le ri ni 
bi lip hem, ola ry bu iş den sak la ma dy. 
14 Şo ňa gö rä Eli ýiň maş ga la sy nyň gü nä si 
gur ban lyk bi len-de, sa da ka bi len-de hiç 
wagt ýu wul maz di ýip, Men onuň nes li ne 
gar şy ant iç dim».

15 Şa mu wel daň at ýan ça ýat dy. Soň ra 
tu rup, Reb biň öýü niň ga py la ry ny aç dy. 
Şa mu wel bu gö ren gör nü şi ni Eli ýä duý-
dur mak dan gork ýar dy. 16  Em ma Eliý: 
«Şa mu wel, og lum» di ýip, ony ýa ny na ça-
gyr dy. Şa mu wel: «Ine, men gel dim» di ýip 
jo gap ber di. 17 Eliý Şa mu we le: «Ol sa ňa 
nä me diý di? Men den ýa şyr ma. Onuň aý-
dan la ry nyň ýe ke je si ni men den giz lä ý seň, 
goý, Hu daý sa ňa-da şo ny, hat da on dan-da 
be te ri ni gör kez sin» diý di. 18  Şon dan soň 
Şa mu wel hiç za dy giz le män, hem me si ni 
bol şy ýa ly Eli ýä gür rüň ber di. Eliý: «Ol 
Reb dir, goý, Ol Öz ha la ny ny et sin» diý di.

19 Şa mu wel ulal ýar dy. Onuň aý dan-
la ry nyň äh li si ha ky kat ýü zün de ber jaý 
bol ýar dy, çün ki Reb onuň bi len di. 20 Şa mu-
we liň Reb biň ynam dar py gam be ri di gi ni 
Dan dan Be ýer şe ba çen li bü tin Ys ra ýyl 
bil di. 21 Reb sö zi ar ka ly Özü ni Şa mu we le 
Şi lo da aýan eden den soň, Ol ýe ne-de şol 
ýer de gö rün me gi ni do wam et dir di.

4‑nji bap
1 Şa mu we liň sö zi tu tuş Ys ra ýy la ýet di.

Äht sandygy elden gidýär
Şon da ys ra ýyl lar pi lişt li le re gar şy 

baş gö ter di ler. Ys ra ýyl lar Ebe ne zer de, 

pi lişt li ler bol sa Apek de dü şel ge gur du lar. 
2  Pi lişt li ler ys ra ýyl la ryň gar şy sy na sö-
weş mek üçin, ha ta ra dü zül di ler. Sö weş 
ýaý baň la nyp, ys ra ýyl lar pi lişt li ler den 
ýe ňil di ler. Pi lişt li ler sö weş meý da nyn da 
ola ryň dört müň çe me si ada my ny öl dür-
di ler. 3 Go şun dü şel gä gaý dyp ge len de, 
Ys ra ýy lyň ýa şu lu la ry şeý le diý di ler: 
«Nä me üçin Reb bi zi pi lişt li ler bi len 
sö weş de ýeň li şe se ze war et di kä? Ge liň, 
Reb biň Äht san dy gy ny Şi lo dan şu ýe re 
alyp ge le liň. Goý, ol bi ziň ara myz da bo-
lup, bi zi duş ma nyň elin den ha las et sin». 
4  Olar Şi lo bir nä çe adam ibe rip, ke rup la-
ryň ýo kar syn da tagt gu ran Hök mü ro wan 
Reb biň Äht san dy gy ny ge tir di ler. Eli ýiň 
ogul la ry Hop ny bi len Pi ne has hem Hu-
da ýyň Äht san dy gy nyň ýa nyn da dy lar. 
5 Reb biň Äht san dy gy dü şel gä ge ti ri len de, 
äh li ys ra ýyl lar şeý le bir gy gy ryş dy lar 
we lin, ola ryň gy ky ly gyn dan ýa ňa hat-
da ýer sars dy. 6‑7 Pi lişt li ler bu gy ky ly gy 
eşi dip: «Ýew reý le riň dü şel ge sin dä ki bu 
gy ky lyk nä mä niň ala ma ty ka?» diý şip 
ge ňir ge niş di ler. Ys ra ýyl la ryň dü şel ge-
si ne Reb biň san dy gy nyň getirilendigini 
bi len le rin de bol sa, olar gor kup, şeý le 
diý di ler: «Ola ryň dü şel ge si ne hu daý lar 
ge lip dir. Dat bi ziň gü nü mi ze! Bu öň 
gör lüp-eşi di len zat däl ahy ryn. 8  Dat 
bi ziň gü nü mi ze! Bu kuw wat ly hu daý-
la ryň elin den kim bi zi ha las edip bi ler? 
Her hi li be la-be ter ler bi len bu lar çöl-
de mü sür li le re göz gör ke zen hu daý lar 
ahy ryn. 9 Eý, pi lişt li ler, ýew reý le riň öz 
ga py ňyz da gul bo luş la ry ýa ly, si ziň 
hem ola ryň ga py syn da gul bo la sy ňyz 
gel me ýän bol sa, gaý ra ta ga lyň, mert 
bo luň! Olar bi len mert du rup sö we şiň!» 
10 Şon dan soň pi lişt li ler hü jü me geç di-
ler. Ys ra ýyl lar ýeň lip, dyr-pyt rak bo lup, 
öý li-öýü ne gaç dy lar. Uly gyr gyn çy lyk 
bol dy, ys ra ýyl la ryň otuz müň py ýa da 
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a 4:21 Ika bot – bu söz şöh rat git di diý me gi aň lad ýar.

es ge ri ni öl dür di ler. 11 Hu da ýyň san dy gy 
el den git di, Eli ýiň ogul la ry Hop ny bi len 
Pi ne has hem öl dü ril di. 12  Ben ýa min ler-
den bi ri ga çyp, sö weş meý da nyn dan 
çyk dy we şol gü nüň özün de Şi lo gel di. 
Ol ýa ka sy ny ýyr typ, ba şyn dan gum 
sow rup dy. 13 Ol ge len de, Eliý ýo luň ug-
run da ky kür sü sin de göz le ri ni zor dan 
ýo la di kip otyr dy, çün ki Hu da ýyň san-
dy gy nyň al nyp gi dil me gi onuň ýü re gi ni 
elen dir ýär di. Ýaň ky adam ga la gi rip, 
bo lan wa ka ny ha bar be ren de, tu tuş ga la 
eň re di. 14  Eliý bu zen ze lä ni eşi dip: «Bu 
gal ma gal nä me kä?» diý di. Ol adam gys-
san maç ge lip, Eli ýi ha bar dar et di. 15 (Şol 
wagt Eliý tog san se kiz ýa şyn da dy, onuň 
çöň ňe len göz le ri oň ly saý gar ma ýar-
dy.) 16  Ýaň ky adam Eli ýä: «Men sö weş 
meý da nyn dan gel ýä rin. Men ol ýer den 
şu gün ga çyp gaýt dym» diý di. «Nä me 
bol dy, og lum?» di ýip, Eliý on dan so ra-
dy. 17 «Ys ra ýyl pi lişt li ler den gaç dy, halk 
gy ryl dy, ogul la ryň Hop ny bi len Pi ne has 
duş man elin den öl di, Hu da ýyň san dy gy 
el den git di» di ýip, ha bar ge ti ren adam 
jo gap ber di. 18  Hu da ýyň san dy gy ag za-
lan ba dy na, Eliý otu ran kür sü sin den çiň 
ar kan ly gy na der we ze ta ra pa agyp gaýt-
dy. Ol gar ry hem agyr göw re bo lan soň, 
boý ny om ru lyp jan ber di. Ol Ys ra ýy la 
kyrk ýyl lap ser dar lyk et di. 19 Onuň gel-
ni – Pi ne ha syň aýa ly aýy-gü ni ýe tik 
göw re li di. Hu da ýyň san dy gy nyň el den 
gi den di gi, ga ýyn ata sy dyr adam sy nyň-da 
ölen di gi ba ra da ky ha ba ry eşi den de, ol 
göw re sin dä ki ça ga ny do gur dy, em ma 
ol bur gy agy ry sy na döz ge lip bil me di. 
20 Ol de mi ni sa nap ýa tyr ka, ýa nyn da ky 
aýal lar oňa: «Gork ma, og luň bol dy» 
diý di ler. Em ma ol bu la ra ne üns ber di, 
ne-de jo gap. 21 Hu da ýyň san dy gy el den 

gi den soň, ga ýyn ata sy dyr adam sy-da 
ölen soň, «Ys ra ýyl dan şöh rat git di» di ýip, 
ol og lu nyň ady na Ika bot a dak dy. 22  Ol: 
«Ys ra ýyl dan şöh rat git di, çün ki Hu da ýyň 
san dy gy el den git di» diý di.

5‑nji bap

Äht sandygy piliştlileriň elinde
1 Hu da ýyň san dy gy ny ele sa lan la ryn-

dan soň, pi lişt li ler ony Ebe ne zer den 
Aş do da ge tir di ler. 2  Soň ra pi lişt li ler Hu-
da ýyň san dy gy ny Da gon but ha na sy na 
sa lyp, ony Da gon bu tu nyň ýa nyn da 
goý du lar. 3 Aş dot ly lar er te si ir den tu rup 
gör se ler, Da gon bu ty Reb biň san dy gy nyň 
öňün de ýü zin dü şüp ýa tan eken. Olar 
bu ty gal dy ryp, ýe ne öz ýe rin de oturt-
dy lar. 4  Olar er te si ir den tu rup gör se ler, 
Da gon bu ty ýe ne Reb biň san dy gy nyň 
öňün de ýü zin dü şüp ýa tan eken. Bu sa par 
Da go nyň kel le si hem-de iki eli döw lüp, 
bo sa ga da ýa tyr dy, onuň di ňe göw re si 
abat ga lyp dy. 5 (Da gon ru ha ny la ry nyň 
hem-de Da go nyň Aş dot da ky but ha na-
sy na gel ýän le riň hä li-hä zi re çen li-de 
but ha na nyň bo sa ga sy ny bas maz lyk la ry 
şon dan gal dy.)

6  Reb aş dot ly la ry we Aş do dyň çäk le-
rin de ýa şa ýan hal ky agyr je za lan dyr dy, 
ola ry gor kuz dy; en dam la ry na çy kuw 
çy ka ryp, ola ry how sa la sal dy we baş-
la ryn dan aýyl ganç kül pet in der di. 
7 Aş dot ly lar bo lan wa ka ny gö rüp: «Ys-
ra ýyl Hu da ýy nyň san dy gy ny bu ýer de 
mun dan ar tyk sak la ma lyň, çün ki Ol 
bi ze-de, hu da ýy myz Da go na-da ju da 
ýo wuz lyk bi len göz gör kez ýär» diý di-
ler. 8  Şeý le lik de, olar ça par lar gön de rip, 
äh li pi lişt li han la ry ýyg na dy lar we: 
«Ys ra ýyl Hu da ýy nyň san dy gy ny nä me 
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et sek käk?!» di ýip, ola ra sa la sal dy lar. 
Olar: «San dyk Gat ga la sy na äki dil sin» 
diý di ler. Şeý dip, olar Ys ra ýyl Hu da ýy-
nyň san dy gy ny Gat ga la sy na ge tir di ler. 
9 Em ma olar ony bu ýe re ge ti ren le rin den 
soň, Reb bu ga la hem göz gör kez di, 
ga la ny aýyl ganç how sa la gap lap al dy. 
Ga la nyň ila ty nyň ulu dan-ki çä äh li si niň 
en da my na çy kuw çy ka ryp, Reb ola ry 
ýo wuz lyk bi len je za lan dyr dy. 10 Şon dan 
soň olar Ys ra ýyl Hu da ýy nyň san dy gy ny 
Ek ro na iber di ler. Em ma Hu da ýyň san-
dy gy Ek ro na ge ti ri len de, bu ýe riň hal ky: 
«Ys ra ýyl Hu da ýy nyň san dy gy ny özü mi-
zi-de, hal ky my zy-da gyr gy na ber mek 
üçin ge tir di ler-eý!» di ýip ba gy ryş dy lar. 
11 Şol se bäp den, olar ça par lar gön de rip, 
äh li pi lişt li han la ry ýyg na dy lar we: «Ys-
ra ýyl Hu da ýy nyň san dy gy ny bu ýer den 
çy ka ryp, öz ýe ri ne ibe re liň, goý, ol bi zi 
hem, hal ky my zy hem he läk et me sin» 
diý di ler. Se bä bi tu tuş ga la ny aýyl ganç 
how sa la gap lap alyp dy. Reb ola ry ju da 
agyr je za lan dyr dy. 12  Aman ga lan la ra 
çy kuw çyk dy. Ga la nyň ila ty nyň ahy-
na la sy as ma na gö te ril di.

6‑njy bap

Äht sandygy gaýdyp gelýär
1 Reb biň san dy gy ýe di aý lap pi lişt-

li le riň ýur dun da bol dy. 2  Şon dan soň 
pi lişt li ler ru ha ny lar dyr pal çy la ry ça-
gy ryp, ola ra: «Reb biň san dy gy ny nä me 
et sek käk? Ony öz me ka ny na nä hi li gaý-
tar ma ly dy gy ny bi ze aý dyň» diý di ler. 
3 Olar: «Eger siz Ys ra ýyl Hu da ýy nyň 
san dy gy ny yzy na gaý tar mak çy bol sa ňyz, 
on da ony boş goý ber mäň, Hu da ýa ýa zyk 
gur ban ly gy ny be riň. Şon da siz be la dan 
gu tu lar sy ňyz we Onuň nä me se bäp den 
özü ňi zi yzy ny üz män je za lan dy ran dy gy-
na göz ýe ti rer si ňiz» diý di ler. 4 Pi lişt li ler: 

«Biz Oňa nä dip ýa zyk gur ban ly gy ny 
ber me li?» di ýip, olar dan so ra dy lar. Olar 
şeý le jo gap ber di ler: «Pi lişt li han la ryň 
sa ny na gö rä bäş sa ny çy ku wyň, bäş sa-
ny-da sy ça nyň al tyn dan şe ki li ni ýa saň. 
Çün ki bu be la si ziň özü ňi ze-de, han la-
ry ňy za-da deň de re je de de giş li dir. 5 Şo ňa 
gö rä en da my ňy za çy kan çy kuw la ryň 
hem-de ýur du ňy za gyr gyn çy lyk ge ti ren 
sy çan la ryň al tyn dan şe kil le ri ni ýa sap, 
Ys ra ýy lyň Hu da ýy ny şöh rat lan dy ryň; 
şeýt se ňiz, bel ki, Hu daý siz den, si ziň hu-
daý la ry ňyz dan we ýur du ňyz dan el çe ker. 
6 Nä me üçin siz mü sür li le riň we fa ra o nyň 
edi şi ýa ly doň ýü rek lik ed ýär si ňiz? Tä 
ys ra ýyl la ra Mü sür den çyk ma ga yg ty ýar 
ber ýän çä ler, ola ryň nä hi li aň ka sy ny 
aşy ran dy gy ny ýa dy ňyz dan çy kar maň. 
7 In di tä ze ara ba hem-de he niz bo ýun ty-
ryk sa lyn ma dyk iki sa ny sa gyn lyk sy gyr 
ta pyň-da, ola ry ara ba go şuň. Sy gyr la ryň 
gö le le ri ni bol sa, ola ryň ýa nyn dan aý ryp, 
dö le de sak laň. 8  Reb biň san dy gy ny şol 
ara ba da ýer leş di riň; ýa zyk gur ban ly gy 
hök mün de Reb be iber ýän al tyn şe kil le-
ri ňi zi hem gu ta sa lyp, onuň gap da lyn da 
go ýuň. Soň ra ony ýo la sa lyň, goý, ol öz 
ug ru na git sin. 9 Ýö ne oňa gö zeg çi lik ediň. 
Eger ol öz me ka ny na bar ýan ýol bi len – 
Beýt şe me şiň ýo ly bi len git se, on da bu 
aýyl ganç bet bagt çy ly gy bi ziň ba şy my za 
Reb biň sal dy gy dyr, em ma ol şol ýol dan 
git me se, on da bu iş de Onuň eli niň ýok-
lu gy dyr, mu nuň tö tän lik bol du gy dyr».

10 Adam lar aý dy ly şy ýa ly et di ler: iki 
sa ny sa gyn lyk sy gyr ta pyp, ola ry ara ba 
goş du lar. Ola ryň gö le le ri ni bol sa dö lä 
ga bap goý du lar. 11 Reb biň san dy gy ny 
hem-de al tyn dan ýa sa lan sy çan dyr çy-
kuw şe kil le ri sal nan gu ty ny pi lişt li ler 
ara ba ýük le di ler. 12  Sy gyr lar sa gaso
la so wul jak bol man, gö ni Beýt şe me şe 
bar ýan uly ýol bi len mo la şyp git di ler. 
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a 6:19 Ýet miş ada my – kä bir gol ýaz ma lar da el li müň ýet miş ada my.

Tä Beýt şe me şiň ara çä gi ne çen li pi lişt li 
han lar ola ryň yz yn dan gal ma dy lar. 13 Şol 
wagt beýt şe meş li ler jül ge de bug daý 
orup ýör dü ler. Reb biň san dy gy na göz le ri 
dü şen de, olar be gen di ler. 14  Beýt şe meş li 
Ýe şu wa nyň ekin meý da nyn da ky ul la-
kan da şyň ýa nyn da ara ba tog ta dy. Olar 
ara ba nyň agaç la ry ny dö wüş di rip, odun 
et di ler-de, sy gyr la ry so ýup, Reb be ýak-
ma gur ban lyk ber di ler. 15 Le wi ler Reb biň 
san dy gy ny hem-de onuň ýa nyn da ky 
al tyn şe kil ler sal nan gu ty ny ara ba dan 
dü şü rip, şol ul la kan da şyň üs tün de goý-
du lar. Şol gün beýt şe meş li ler Reb be 
ýak ma we beý le ki gur ban lyk la ry ber-
di ler. 16  Pi lişt li le riň bäş ha ny bu wa ka ny 
gö zi bi len gör di. Olar şol gün Ek ro na 
do la nyp gel di ler.

17 Pi lişt li le riň Reb be ýa zyk gur ban ly-
gy hök mün de ibe ren al tyn dan ýa sa lan 
çy kuw şe kil le ri niň bi ri Aş dot üçin, bi ri 
Ga za üçin, bi ri Aş ke lon üçin, bi ri Gat 
üçin, ýe ne bi ri bol sa Ek ron ga la la ry üçin-
dir. 18  Al tyn dan ýa sa lan sy çan şe kil le ri 
bol sa pi lişt li le riň bäş ha ny ta ra pyn dan 
do lan dy ryl ýan berk ga la la ryň we ola ryň 
tö we re gin dä ki oba la ry nyň sa ny na gö rä 
ibe ril di. Üs tün de Reb biň san dy gy goý lan 
ul la kan daş beýt şe meş li Ýe şu wa nyň ekin 
meý da nyn da şu gü ne çen li dur.

19 Äht san dy gy nyň içi ne se re den dik-
le ri üçin, Reb beýt şe meş li le ri öl dür di. 
Hal kyň için den Ol ýet miş ada my a öl
dür di. Halk ma tam tut dy, çün ki hal ky 
Reb gy ryp dy.

20 Beýt şe meş li ler: «Reb biň, ýag ny bu 
mu kad des Hu da ýyň öňün de du rup bil-
jek bar my nä me?! Ol biz den el çe ker 
ýa ly, biz san dy gy ki me ýol la sak kak?» 
di ýiş di ler. 21 Soň ra: «Pi lişt li ler Reb biň 
san dy gy ny yzy na ibe rip dir ler. Ge liň-de, 

ony alyp gi diň» di ýen ha bar bi len olar 
Kir ýat ýe ga ry ma ça par gön der di ler.

7‑nji bap
1 Şon dan soň kir ýat ýe ga rym ly lar ge lip, 

Reb biň san dy gy ny alyp git di ler. Olar ony 
de pä niň üs tün de ýa şa ýan Aby na da byň 
öýü ne ge tir di ler we onuň og ly El ga za ry 
Reb biň san dy gy na gö zeg çi lik et mä ge 
ba gyş et di ler.

Şamuwel Ysraýyla serdarlyk edýär
2  San dyk uzak wagt lap – ýig ri mi ýy la 

go laý Kir ýat ýe ga rym da gal dy. Şol ara-
da tu tuş ys ra ýyl hal ky Reb be na lyş et di. 
3 Ahy ry bir gün Şa mu wel tu tuş Ys ra ýyl 
nes li ne ýüz le nip, şeý le diý di: «Eger siz 
bü tin kal by ňyz bi len Reb be do lan mak çy 
bol sa ňyz, on da Aş to ret we beý le ki ke se ki 
hu daý la ry ňyz dan ge çiň, özü ňi zi Reb be 
bü tin leý ba gyş ediň we di ňe Oňa gul luk 
ediň. Şeýt se ňiz, Ol si zi pi lişt li le riň elin-
den ha las eder». 4  Şon dan soň ys ra ýyl lar 
Ba gal we Aş to ret but la ry ny terk edip, 
di ňe Reb be gul luk et di ler.

5 Şa mu wel ola ra: «Hem mä ňiz Mis pa-
da ýyg na ny şyň, men ol ýer de siz üçin 
Reb be di leg et jek» diý di. 6  Olar Mis pa da 
ýyg na nyş dy lar. Olar gu ýu dan suw çe kip, 
ony Reb biň hu zu ryn da ýe re dö küp: «Biz 
Reb biň öňün de gü nä ga zan dyk» di ýip, 
şol gün agyz bek le di ler. Şeý dip, Şa mu-
wel Mis pa da ys ra ýyl la ra ser dar bol dy.

7 Ys ra ýyl la ryň Mis pa da top la ny şan dy-
gy ny eşi den pi lişt li han lar ola ra gar şy 
baş gö ter di ler. Ys ra ýyl lar mu ny eşi dip, 
how sa la düş dü ler. 8  Olar Şa mu we le: «Hu-
da ýy myz Reb be biz üçin di leg et mä ňi 
goý ma, Ol bi zi pi lişt li le riň elin den ha-
las et sin» di ýip ýüz len di ler. 9 Şa mu wel 
he niz otuk ma dyk bir gu zy ny Reb be 
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a 7:12 Ebe ne zer – bu söz ýar dam da şy diý me gi aň lad ýar.

baş bü tin ýak ma gur ban lyk ber di. Soň 
ol Ys ra ýyl üçin Reb be per ýat et di; Reb 
oňa ses len di. 10 Şa mu we liň Reb be ýak ma 
gur ban lyk ber ýän wag ty, ys ra ýyl la ryň 
üs tü ne çoz mak üçin, pi lişt li ler ola ryň 
al ky my na gel di ler. Em ma Reb ol gün 
güň leç ses edip, pi lişt li le ri al jy raň ňy ly ga 
sal dy; olar ys ra ýyl la r dan ýeň lip gaç dy lar.

11 Ys ra ýyl lar Mis pa dan çy kyp, pi lişt-
li le ri Beýt ka ryň ete gi ne çen li ko wa lap, 
ola ry gyr dy lar. 12  Şa mu wel bir da şy alyp, 
ony Mis pa bi len Şe niň ara syn da di kel dip 
goý dy we «Reb bi ze şu gü ne çen li ýar-
dam et di» di ýip, ol şol ýe ri Ebe ne zer a 
di ýip at lan dyr dy.

13 Şeý le lik de, pi lişt li ler bo ýun eg di ril-
di we şon dan soň gaý dyp olar ys ra ýyl 
top ra gy na aýak sek me di ler. Tä Şa mu-
wel dün ýä den ötýän çä, Reb biň go ly 
pi lişt li le riň gar şy sy na bol dy. 14  Pi lişt li ler 
ys ra ýyl la r dan ba syp alan ga la la ry-
ny – Ek ron dan Ga ta çen li ara lyk da ky 
ga la la ryň äh li si ni yzy na gaý ta ryp ber di-
ler. Ys ra ýyl lar öz top ra gy ny pi lişt li ler den 
azat et di ler. Ys ra ýyl bi len amor la ryň 
ara syn da asu da dur muş ber ka rar bol dy.

15  Şa mu wel öm ri ötýän çä, Ys ra ýy la 
ser dar bol dy. 16  Ol ýy lyň ýy ly na Beý te le, 
Gil ga la, Mis pa aý la nyp, şol ýer ler de Ys-
ra ýy ly do lan dy rar dy. 17 Ol soň ra özü niň 
Ra ma da ky öýü ne gaý dyp, şol ýer den 
hem Ys ra ýy la ser dar lyk et di. Ol Ra ma da 
Reb be gur ban lyk sy pa sy ny gur dy.

8‑nji bap

Halk patyşa isleýär
1 Şa mu wel gar rap, ýa şy bir çe ne ba-

ran soň, öz ogul la ry ny Ys ra ýy la ser dar 
goý dy. 2  Onuň uly og lu nyň ady Ýo wel, 
ki çi si niň ady bol sa Aby ýa dy. Olar 

Be ýer şe ba nyň ser da ry dy lar. 3  Şa mu-
we liň ogul la ry öz ka ka sy nyň ýo lun dan 
git me di ler; gaý tam, di ňe ba ýa ma gyň 
ga my ny iý di ler, pa ra al dy lar, ada lat dan 
ýüz dön dür di ler.

4‑5 Ys ra ýy lyň äh li ýa şu lu la ry ýyg na nyş-
dy lar we Ra ma da otur ýan Şa mu we liň 
ýa ny na ba ryp: «In di se niň-ä ýa şyň bir-
çe ne bar dy, ogul la ryň bol sa se niň yzy ňy 
tut ma dy lar. Şo ňa gö rä, beý le ki mil let ler-
de bol şy deý, üs tü miz den hö küm dar lyk 
eder ýa ly, bi ze-de bir pa ty şa bel le» di ýip, 
oňa ýüz tut du lar.

6  Ys ra ýyl ýa şu lu la ry nyň: «Bi ze hö-
küm dar lyk eder ýa ly pa ty şa bel le» di ýen 
sö zi Şa mu we le ýa ra ma dy. Şa mu wel 
Reb be di leg et di. 7 Reb Şa mu we le şeý le 
ses len di: «Hal kyň sö zü ni so ňu na çen li 
diň le. Çün ki olar se ni däl-de, Me niň 
öz le ri niň pa ty şa sy bol ma gy my in kär 
et di ler. 8  Öz le ri ni Mü sür den alyp çy kan 
gü nüm den bä ri olar Men den ýüz öw rüp, 
ke se ki hu daý la ra yba dat edip gel ýär ler. 
In di olar sen ba bat da hem şeý le et me giň 
kül-kü lü ne dü şüp dir ler. 9 Sen in di ola ra 
gu lak as, ýö ne öz üst le rin den hö küm sür-
jek pa ty şa nyň ýö ret jek düz gün le rin den 
ola ry ma za ly ha bar dar et».

10 Şa mu wel Reb biň söz le ri ni özün den 
pa ty şa ta lap eden le riň dyk ga ty na ýe tir di. 
11 Ol bu la ra şeý le diý di: «Si ziň üs tü ňiz-
den hö küm sür jek pa ty şa ogul la ry ňy zy 
go şun da gul luk et mä ge mej bur eder: ola-
ryň kä bir le ri sö weş ara ba la ry nyň sü rer, 
kä bir le ri bol sa şa nyň sö weş ara ba la ryň 
öňün den yl gar. 12  Ol özi üçin müň ba şy-
lar we el li ba şy lar bel lär. Kim si ne öz 
ýer le ri ni ag dar dar, ha sy ly ny ýyg na dar, 
kim si ne bol sa, uruş en jam la ry ny we 
öz sö weş ara ba la ry nyň şaý la ry ny ýa sa-
dar. 13 Gyz la ry ňy zy alyp, atyr ýa sa dar, 
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a 8:16 Mal-ga ra la ry ňy zy – kä bir gol ýaz ma lar da ýaş ýi git le ri ňi zi.

aş pez eder, çö rek bi şir der. 14  Şa si ziň iň 
saý la ma ýer le ri ňi zi, üzüm çi lik le ri ňi-
zi, zeý tun bag la ry ňy zy eli ňiz den alyp, 
öz hyz mat kär le ri ne be rer. 15  Öz go şun-
ba şy la ry dyr hyz mat kär le ri ne ber mek 
üçin, gal la hem-de üzüm ha sy ly ňy zyň 
on dan bir bö le gi ni eli ňiz den alar. 16  Ol 
si zi gul-gyr nak syz go ýar, iň saý la ma 
mal-ga ra la ry ňy zy a we eşek le ri ňi zi alyp, 
ola ry öz ha jat la ry üçin ula nar. 17 Do war
la ry ňy zyň-da on dan bi ri ni alar, özü ňiz 
bol sa onuň gu lu na öw rü ler si ňiz. 18  Şon da 
siz öz saý lap-se çen pa ty şa ňy zyň elin den 
da dy-per ýat eder si ňiz. Em ma ol gün 
Reb si ziň da dy ňy za ýe tiş mez».

19 Ba ry bir halk Şa mu we liň sö zü ne 
gu lak as ma dy. Olar: «Ýok! Biz de pa-
ty şa bol sun! 20 Şeý dip, biz hem beý le ki 
mil let le re meň zä ris. Bi ziň üs tü miz den 
pa ty şa myz hök mü ro wan lyk eder, öňü-
mi ze dü şer, uruş la ry myz da bi ze baş 
bo lar» diý di ler. 21 Şa mu wel hal kyň äh li 
aý da ny ny diň le di we eşi den le ri ni Reb-
biň dyk ga ty na ýe tir di. 22  Reb Şa mu we le: 
«Di ýen le ri ni et-de, ola ra bir pa ty şa bel le» 
diý di. Şa mu wel ys ra ýyl la ra: «Ba ryň, her 
kim öz ga la sy na gaýt syn» diý di.

9‑njy bap

Şawul Şamuwele duşýar
1 Ben ýa min ti re sin den Kiş at ly bir baý 

adam bar dy. Ol Aby ýe liň og ly, Se ro ryň 
ag ty gy, Be ko ra dyň çow lu gy, Apy ýa nyň 
ýuw lu gy dy. 2  Onuň Şa wul at ly ýaş hem 
gör me geý bir og ly bar dy. Ys ra ýyl da boý-

-sy rat ba bat da oňa taý ýok dy; beý le ki ler 
onuň eg nin den di. 3 Bir gün Şa wu lyň ka-
ka sy Kiş öz ur ka çy eşek le ri ni ýi tir di. Ol 
Şa wu la: «Hyz mat kär ler den bi ri ni ýa ny-
ňa al-da, eşek le riň göz le gi ne çyk» diý di. 

4  Olar Ef ra ýym dag ly gy nyň we Şa ly şa 
top ra gy nyň için den geç di ler, ýö ne olar 
eşek le ri tap ma dy lar. Soň ra olar Şa ga-
lym top ra gy nyň için den geç di ler, ýö ne 
ol ýer den hem eşek ler ta pyl ma dy. On-
soň olar ben ýa min top ra gy nyň için den 
geç di ler, ýö ne eşek ler den de rek ta pyp 
bil me di ler. 5 Olar Sup top ra gy na ýe ten le-
rin de, Şa wul ýa nyn da ky hyz mat kä ri ne: 
«Yzy my za gaý da ly, ýog sam, ka kam eşek-
le re de rek bi zi gaý gy edip baş lar» diý di. 
6  Hyz mat kär oňa şeý le jo gap ber di: «Ine, 
şu ga la da sy lag-hor mat ly bir Hu da ýyň 
ada my bar. Onuň aý da ny he mi şe dog ry 
bo lup çyk ýar. Ýör, şo nuň ýa ny na gi de li. 
Bel ki, ol bi ze git me li ýo lu my zy sal gy be-
rer». 7 Şa wul hyz mat kä ri ne: «Eger git sek, 
oňa nä me äki de ris? Tor ba la ry myz da ky 
çö rek le rem-ä tü ken di. Hu da ýyň ada-
my na äki der ýa ly biz de hiç hi li sow gat 
ýok ahy ryn. Ha ny, biz de nä me bar?» 
diý di. 8  Hyz mat kär Şa wu la ýe ne: «Ine, 
men de bir ki çi kü müş teň ňe bar. Men 
ony Hu da ýyň ada my na be re rin, ol bi ze 
ýol gör ke zer» diý di. 9 (Öň ler Ys ra ýyl da 
Hu daý dan so rap gör mä ge gi den le rin de, 
«Ýör, gör gü riň ýa ny na gi de li» di ýer 
eken ler, çün ki hä zir ki py gam be re öň ler 
gör gür di ýip dir ler.) 10 Şa wul hyz mat kä re: 
«Go wy pi kir, bol ýar, ýör gi de li» diý di. 
Şeý dip, olar Hu da ýyň ada my nyň ýa şa-
ýan ga la sy na git di ler. 11 Ýo kar ly gy na 
ga la çy kyp bar ýar ka lar, ola ryň öňün den 
su wa bar ýan ge lin-gyz lar çyk dy. Ol iki si 
bu la r dan: «Gör gür şu ýer de mi?» di ýip 
so ra dy lar. 12  Olar şeý le jo gap ber di ler: 
«Ha wa, han ha, öňü ňiz den bar ýar. Eg-
len mäň. Onuň ga la ge lip dur şy, se bä bi 
de pe lik dä ki sež de gäh de bu gün halk 
gur ban lyk ber ýär. 13 Na har iý mek üçin, 
sež de gä he çyk man ka, edil ga la gi ren 
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ýe ri ňiz de siz ony ta pyp bi ler si ňiz. Çün ki 
ol ba ryp, tä gur ban ly ga pa ta ber ýän çä, 
adam lar na har iý mez ler. Ol ba ran dan 
soň, ça gy ry lan lar na ha ry öň le ri ne alar lar. 
In di ha ýal et män ýo ka ry çyk sa ňyz, siz 
ony ta par sy ňyz». 14  Olar ýo kar ly gy na ga-
la ta rap git di ler. Ga la gi rip bar ýar ka lar, 
sež de gä he çyk ýan ýol bi len ola ra ta rap 
Şa mu wel ýö räp gel ýär di.

15  Şa wul gel me zin den bir gün öň Reb 
Şa mu we le şeý le di ýip di: 16  «Er tir şu 
wagt lar Men se niň ýa ny ňa ben ýa min 
top ra gyn dan bir adam ibe re rin. Sen onuň 
ba şy na ýag gu ýup, ony Me niň hal kym 
Ys ra ýy la hö küm dar bel lär siň. Ol Me-
niň hal ky my pi lişt li le riň elin den ha las 
eder. Hal ky myň ejir çek ýän di gi ni Men 
gör düm, çün ki ola ryň ahy-na la sy Ma ňa 
ýet di». 17 Şa mu wel Şa wu ly gö ren de, Reb 
oňa: «Ine, Me niň sa ňa aý dan ada mym 
şu. Me niň hal ky ma baş tu tan lyk et jek 
şol dur» diý di. 18  Şon dan soň der we zä niň 
ag zyn da Şa wul Şa mu we liň go laý ra gy na 
ge lip: «Aýt sa ňyz laň, gör gü riň öýi ni re-
de kä?» di ýip, on dan so ra dy. 19 Şa mu wel 
Şa wu la şeý le jo gap ber di: «Gör gür men-
di rin. Öňü me düş, sež de gä he çy ka ly, siz 
bu gün me niň bi len bi le na har la nar sy ňyz. 
Er tir ir den men si ziň so rag la ry ňy za 
jo gap be re rin we si zi öz ýo lu ňy za ug-
ra da ryn. 20  Üç gün mun dan öň ýi ten 
eşek le ri ňi zi bol sa ala da et mäň, olar 
eý ýäm ta pyl dy. Tu tuş Ys ra ýy lyň baý ly gy 
se niň ki we ata ňyň ne sil le ri niň ki däl mi 
eý sem?!» 21 Şa wul oňa: «Men Ys ra ýy lyň 
iň ki çi ti re si bo lan ben ýa min ti re sin den 
ahy ryn, me niň maş ga la mam ti rä miz de 
gö ze gö rün ýän maş ga la däl-ä. Nä me üçin 
sen ma ňa beý le zat la ry aýd ýaň?» di ýip 
jo gap ber di. 22  Soň ra Şa mu wel Şa wul 
bi len onuň hyz mat kä ri ni uly bir ota ga 
alyp bar dy we ony ça gy ry lan otuz tö-
we re gi ada myň hem me si niň üs tün den 

tö re ge çir di. 23 Soň ra Şa mu wel aş pe ze: 
«Aý ra tyn goý di ýip buý ran pa ýy my 
ge tir» diý di. 24  Aş pez bir bu dy üs tü niň 
ýa gy bi len bi le ge ti rip, Şa wu lyň öňün de 
goý dy. Şa mu wel Şa wu la: «Ine, şu paý 
se niň üçin go ýul dy. Al, iýi ber, men 
mu ny ýö ri te se niň üçin goý dur dym, bu 
myh man la ry bol sa se niň bi len bi le na har 
iý mä ge ça gyr dym» diý di. Şeý dip, ol gün 
Şa wul Şa mu wel bi len bi le na har lan dy. 
25  Olar sež de gäh den ga la gaý dyp ge-
len le rin den soň, Şa mu wel Şa wul bi len 
üçe giň üs tün de gep leş di.

Şamuwel Şawuly 
hökümdarlyga belleýär

26  Daň atan da: «Tur, men se ni ug ra da-
ýyn» di ýip, Şa mu wel üçe giň üs tün de 
ýa tan Şa wu la gy gyr dy. Şa wul tu ran dan 
soň, ol iki si bi le ýo la çyk dy. 27 Olar ga-
la nyň çe ti ne çy kan la ryn da, Şa mu wel 
Şa wu la: «Hyz mat kä ri ňe aýt, goý, ol 
öňü miz den ýö rä ber sin. Sen şu ýer de 
bi raz aýak çek, men sa ňa Hu da ýyň sö-
zü ni aýt jak» diý di.

10‑njy bap
1 Soň ra Şa mu wel ýag ly küý zä ni alyp, 

ýa gy Şa wu lyň kel le sin den guý dy-da, ony 
og şap, şeý le diý di: «Öz saý lan hal ky na 
hö küm dar bol ma gyň üçin, Reb se ni 
bel le di. 2  Şu gün me niň ýa nym dan gi-
de niň den soň, ben ýa min top ra gyn da ky 
Sel sa da, Ra he liň ma za ry nyň ýa nyn da 
sa ňa iki sa ny adam du şar. Olar: „Eşek-
le ri ňiz ta pyl dy. Ka kaň eşek ler den ge çip, 

‘Og lu ma nä me bol du ka?’ di ýip, se niň 
gaý gy ňy edip otyr“ di ýer ler. 3  Soň ra 
ol ýer den gi der siň we Ta bor da ky dub 
aga jy nyň ýa ny na ba rar syň. Ol ýer de 
sen bi ri üç ow lak, beý le ki si üç çö rek, 
ýe ne bi ri bol sa bir tu lum şe rap alyp, 
Beý te le, Hu da ýyň ýa ny na bar ýan üç 
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ki şä du şar syň. 4 Olar sa ňa sa lam be rer ler 
we bir jü büt çö rek hö dür eder ler; çö rek-
le ri alar syň. 5 On dan gi dip, Gib ga da ky 
Hu da ýyň baý ry na ba rar syň. Ol ýer de 
pi lişt li le riň bir bö lek go şu ny bar dyr. 
Ga la gi ren ýe riň de, sež de gäh den inip 
gel ýän py gam ber ler to pa ry na du şar syň. 
Olar öň le rin de ar fa, dep rek, tüý dük we 
li ra çal dy ryp, jo şup, py gam ber lik edip 
gel ýän dir ler. 6  Şon dan soň Reb biň Ru-
hy se niň kal by ňy eýe lär; sen hem olar 
bi len bi le jo şup, py gam ber lik eder siň 
we Reb biň Ru hy se ni bü tin leý öz ger-
der. 7 Şol ala mat lar ýe ri ne ýe ten de, sen 
göw nü ňe ge le ni ni edip bi ler siň, çün ki 
Hu daý sa ňa ýar dyr. 8  In di men den öň 
aşak, Gil ga la in. Ýak ma we sa la mat lyk 
gur ban lyk la ry ny ber mek üçin, ol ýe re 
men hem bar jak. Ýe di gün ga ra şa nyň dan 
soň, ýa ny ňa ba ryp, nä me et me li di gi ňi 
aý da ryn». 9 Şa wul Şa mu we liň ýa nyn dan 
gaýt mak üçin yzy na öw rü len de, Hu daý 
onuň kal by ny tä ze le di. Bu ala mat la ryň 
hem me si şol gün ýe ri ne ýet di. 10 Gib ga 
ga la sy na ge len le rin de, olar to par tu tup 
gel ýän py gam ber le re duş du lar. Şon da 
Hu da ýyň Ru hy Şa wu lyň kal by ny eýe-
le di. Ol py gam ber ler bi len bi le jo şup, 
py gam ber lik et mä ge baş la dy. 11 Ony 
öň den ta na ýan lar bu ýag da ýy gö rüp: 
«Bu Ki şiň og lu na nä me bo lup ýör kä? 
Şa wul hem py gam ber le riň ara syn da my?» 
di ýiş di ler. 12  Ol ýer dä ki le riň bi ri: «Bu 
py gam ber le riň ata la ry kim bo lup dyr-
ka?» diý di. «Şa wul hem py gam ber le riň 
ara syn da my?» diý le ni şon dan ga lan dyr. 
13 Şa wul jo şup, py gam ber lik edip bo lan-
dan soň, sež de gä he çyk dy. 14  Şa wu lyň 
da ýy sy: «Ni rä bar dy ňyz?» di ýip, on dan 
we onuň hyz mat kä rin den so ra dy. Şa wul: 
«Eşek le ri ag tar dyk, ýö ne ola ry ta pyp 
bil mä ni miz den soň, Şa mu we liň ýa ny na 
git dik» di ýip jo gap ber di. 15  Şa wu lyň 

da ýy sy: «Ol si ze nä me diý di?» di ýip, 
on dan so ra dy. 16  Şa wul da ýy sy na: «Ol 
bi ze eşek le riň ta py lan dy gy ny anyk 
aýt dy» diý di. Ýö ne Şa mu we liň pa ty-
şa lyk ba bat da aý dan la ry ny ol da ýy sy na 
aýt ma dy.

Şawul patyşa hökmünde 
ykrar edilýär

17 Soň ra Şa mu wel Mis pa da ys ra ýyl hal-
ky ny Reb biň hu zu ry na ça gy ryp, 18  şeý le 
diý di: «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: 

„Men Ys ra ýy ly Mü sür den çy kar dym, ony 
mü sür li le riň we beý le ki şa lyk la ryň pen-
je sin den ha las et dim“. 19 Em ma bu gün ki 
gün özü ňi zi zu lum dan we je bir-je pa dan 
alyp çy kan Hu da ýy ňy zy siz ret et di ňiz. 
Siz: „Ýok, bi ze pa ty şa bel le“ diý di ňiz. 
In di ti re me-ti re, urug ma-urug Reb biň 
hu zu ryn da ha ta ra dü zü liň». 20  Soň ra 
Şa mu wel ys ra ýyl ti re le ri niň äh li si ni 
ýe ke-ýe ke den öňe çy kar dy. Olar dan 
bi je bo ýun ça ben ýa min ti re si saý la nyp 
alyn dy. 21 Soň ra Şa mu wel ben ýa min ti-
re si ni maş ga la ma-maş ga la öňe çy kar dy. 
Olar dan Mat ry nyň maş ga la sy nyň bi je si 
çyk dy. Olar dan Ki şiň og ly Şa wu lyň 
bi je si çyk dy, ýö ne olar ony idäp ta pyp 
bil me di ler. 22  Olar: «Ol he niz bu ýe re 
ge le nok my?» di ýip, Reb den so ra dy lar. 
Reb: «Ol, ine, ýü küň aňyr syn da giz len-
di» di ýip jo gap ber di. 23 Adam lar ony ol 
ýer den çy ka ryp ge tir di ler. Ol hal kyň 
öňün de dur dy; beý le ki ler onuň eg nin-
den di. 24 Şa mu wel hal ka: «Reb biň saý lan 
ada my ny gör ýä ňiz mi? Ara myz da şu ňa 
taý gel je gi miz ýok dur!» diý di. Du ran-
la ryň äh li si: «Ýa şa syn pa ty şa!» di ýip 
gy gy ryş dy lar. 25 Soň ra Şa mu wel hal ka 
pa ty şa nyň düz gün le ri ni we ka da la ry ny 
dü şün dir di. Ola ry ki ta ba ýa zyp, şol ýer-
de, Reb biň hu zu ryn da goý dy. Şon dan soň 
Şa mu wel adam la ry öý li-öýü ne ug rat dy. 
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26  Şa wul-da Gib ga da ky öz öýü ne git di; 
Hu daý ta ra pyn ýü rek le ri ne mert lik sal-
nan es ger ler oňa ýol daş bol du lar. 27 Kä bir 
ýa ra maz adam lar bol sa: «Şol my in di bi zi 
go ra jak?» diý şip, oňa pi sint et me di ler. 
Olar oňa sow gat-ser paý-da et me di ler, 
ýö ne Şa wul ola ra üns ber me di.

11‑nji bap

Şawul ammonlary ýeňýär
1 Am mon la ryň şa sy Na haş aýa ga ga lyp, 

Gil gat da ky Ýa beş ga la sy ny ga ba wa sal-
dy. Ýa be şiň hal ky Na ha şa: «Bi ziň bi len 
yla la şyk bag laş, biz sa ňa gul bo la ly» 
diý di ler. 2 Am mon la ryň şa sy Na haş ola ra: 
«Men si ziň äh li ňi ziň sag gö zü ňi zi oýup, 
si zi tu tuş Ys ra ýy la we je ra et mek şer ti 
bi len yla la şyk bag la şa ryn» di ýip jo gap 
ber di. 3 Ýa be şiň ýa şu lu la ry oňa: «Bi ze 
ýe di gün pu ry ja ber; Ys ra ýy lyň äh li ýe-
ri ne ça par lar gön de re li. Eger ol ýer den 
bi ze kö mek eder ýa ly adam ta pyl ma sa, 
on da biz si ziň yg ty ýa ry ňyz da» diý di-
ler. 4  Ça par lar Şa wu lyň ýa şa ýan Gib ga 
ga la sy na ge lip, ýag da ýy hal ka ha bar 
be ren le rin de, halk möň ňü rip ag la dy. 
5  Hut şol ma hal Şa wul örü den öküz le-
ri ni alyp gel ýär di. Ol: «Nä me bol dy? 
Adam lar nä mä niň ýa sy ny tut ýar lar?» 
di ýip so ra dy. Ýa beş den ge len ça par la ryň 
ge ti ren ha ba ry ny oňa aýt dy lar. 6  Şa wul 
ol söz le ri eşi den de, Hu da ýyň Ru hy onuň 
kal by ny eýe le di. Şa wu lyň ga ty ga ha ry 
gel di. 7 Ol iki sa ny ökü zi so ýup, ola ryň 
eti ni dog ra dy. Soň ra: «Kim de-kim Şa-
wul bi len Şa mu we liň yzy na düş me se, 
onuň-da öküz le ri niň ba şy na şu öküz-
le riň gü ni gel jek dir» di ýen söz ler bi len 
et le ri ça par lar ar ka ly Ys ra ýy lyň äh li 
ýe ri ne iber di. On soň hal ky Reb biň haý-
ba ty gur şap al dy, olar bir adam ýa ly 
bo lup ýyg nan dy lar. 8  Şa wul ola ry Be ze ge 

ýyg na dy. Ol ýe re Ys ra ýyl dan üç ýüz müň 
adam, Ýa hu da dan otuz müň adam top-
lan dy. 9 Olar Ýa beş den ge len ça par la ra: 
«Er tir Gün as ma na ga ly be ren de, ha las 
bol jak dyk la ry ny Gil gat da ky Ýa be şiň 
hal ky na aý dyň» diý di ler. Ça par lar ge lip, 
mu ny ola ra ha bar be ren le rin de, ýa beş-
li ler be gen di ler. 10  Ýa beş li ler Na ha şa: 
«Er tir biz si ze bo ýun ege ris, siz bi ze 
is län za dy ňy zy edip bi ler si ňiz» di ýip 
jo gap ber di ler. 11 Da ňyň ümüş-tam şy n da 
Şa wul adam la ry üç to pa ra böl di. Daň 
aga ran da olar am mon la ryň dü şel ge si ne 
ara laş dy lar we Gün gün or tan bol ýan ça, 
ola ry ýer bi len ýeg san et di ler. Di ri ga lan-
lar dyr-pyt rak bo lup gaç dy lar. 12  Soň ra 
adam lar Şa mu we le: «„Şa wul my in di 
bi ze pa ty şa bol jak“ di ýen ler kim ler? 
Ge ti riň, biz ola ry öl dür jek» diý di ler. 
13 Em ma Şa wul hal ka: «Bu gün hiç kim 
öl dü ril mez, çün ki bu gün Ys ra ýy ly Reb 
ha las et di» diý di. 14  Soň ra Şa mu wel ola-
ra: «Ýö rüň, Gil ga la gi de liň-de, ol ýer de 
Şa wu lyň şa ly gy ny tä ze den tas syk la lyň» 
diý di. 15 Şon dan soň tu tuş halk Gil ga la 
git di. Ol ýer de olar Reb biň hu zu ryn da 
Şa wu ly tä ze den pa ty şa di ýip yg lan et-
di ler we Reb biň hu zu ryn da sa la mat lyk 
gur ban ly gy ny ber di ler; Şa wul we äh li 
ys ra ýyl lar uly toý tut du lar.

12‑nji bap

Şamuweliň halka soňky sözi
1 Soň ra Şa mu wel tu tuş ys ra ýyl hal ky na 

şeý le di ýip ýüz len di: «Men si ziň äh li 
di ýe ni ňi ze gu lak as dym. Si ze pa ty şa-
da bel le dim. 2  Ine, in di si ze baş bol ýan 
pa ty şa ňyz hem bar. Men in di gar ra dym, 
saç-sak ga lym agar dy. Ogul la rym hem 
si ziň ara ňyz da. Men ýaş ly gym dan tä şu 
gü ne çen li si ze baş bol dum. 3 Ine, men. 
Reb biň we Onuň se çip-saý la ny nyň hu-
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a 12:8 Mü sür li ler ola ry ez di ler – bu söz ler kä bir gol ýaz ma lar da ýok.
b 12:11 Ba rak – kä bir gol ýaz ma lar da Be dan.

zu ryn da men ba ra da şa ýat lyk ediň: heý, 
men bi ri ňi ziň ökü zi ňi zi ýa eşe gi ňi zi 
al dym my? Heý, bi ri ňi ze al sal dym my 
ýa bi ri ňi zi yn jyt dym my? Ýa bi ri ňiz den 
pa ra alyp, onuň et mi şi ne göz ýum dum-
my? Eger şeý le bol sa, me niň gar şy ma 
şa ýat lyk ediň, men ola ry si ze gaý ta ryp 
be re ýin». 4  Olar: «Sen bi ze al hem sal-
ma dyň, bi zi ez me di ňem, hiç za dy my za 
el-de ur ma dyň» diý di ler. 5 Soň ra Şa mu-
wel ola ra: «Men den hiç hi li nog san lyk 
tap man dy gy ňy za bu gün Reb-de, Onuň 
se çip-saý la ny hem şa ýat dyr» diý di. Halk: 
«Ha wa, Ol şa ýat» diý di. 6  Şa mu wel sö-
zü ni do wam et di: «Mu sa ny we Ha ru ny 
bel län, ata-ba ba la ry ňy zy Mü sür den alyp 
çy kan Reb dir. 7 In di bol sa tu ruň, men 
si zi hem-de ata-ba ba la ry ňy zy ha las 
et mek üçin Reb biň eden äh li dog ry 
iş le ri esa syn da Onuň hu zu ryn da si zi 
ýaz ga ra ýyn. 8  Ýa kup Mü sü re gi den-
de, mü sür li ler ola ry ez di ler a, şon da 
si ziň ata-ba ba la ry ňyz Reb be per ýat 
et di ler. On soň Reb Mu sa bi len Ha ru-
ny ibe rip, ola ry Mü sür den alyp çyk dy 
we şu ýer de or naş dyr dy. 9 Ýö ne si ziň 
ata-ba ba la ry ňyz öz Hu da ýy ny – Reb bi 
unut dy lar. Reb ola ry Ha sor ga la sy nyň 
şa sy Ýa by nyň leş ger ba şy sy Si se ra nyň, 
pi lişt li le riň we Mo wap şa sy nyň eli ne 
ber di; olar si ziň ki le re gar şy uruş dy lar. 
10  Şon da ata-ba ba la ry ňyz: „Biz gü nä 
ga zan dyk. Reb den ýüz öw rüp, Ba gal 
we Aş to ret but la ry na gul luk et dik. In di 
bi zi duş man la ry my zyň elin den al, biz 
Sa ňa gul luk et jek“ di ýip, Reb be per ýat 
et di ler. 11 Şon da Ýe ru ba ga ly, Ba ra gy b, 
Ýef ta hy we Şa mu we li ibe rip, Reb si zi 
äh li duş man la ry ňy zyň elin den ha las et-
di. Şeý dip, siz asu da dur mu şa ýet di ňiz. 

12  Am mon la ryň şa sy Na ha şyň üs tü ňi ze 
sür nüp gel ýän di gi ni gö re ni ňiz de bol sa, 
öz Hu da ýy ňyz Reb biň şa ly gyn dan bo-
ýun ga çy ryp, men den özü ňi ze pa ty şa 
ta lap et di ňiz. 13 Saý lap-se çip, di läp alan 
pa ty şa ňyz, ine, dur. Ha wa, ony si ze Reb 
ber di. 14  Eger siz Reb den gor kup, Oňa 
gul luk et se ňiz, Oňa gu lak asyp, Reb-
biň buý ru gy na gar şy baş gö ter me se ňiz, 
siz we si ze hö küm dar lyk ed ýän pa ty şa 
Hu da ýy ňyz Reb biň yzy na eýer se, tu-
tan işi ňiz oňu na bo lar. 15 Em ma Reb be 
gu lak as man, Onuň buý ru gy na gar şy 
baş gö ter se ňiz we lin, ata-ba ba la ry ňy za 
edi şi ýa ly, Reb si ze hem je za be rer. 16  In
di bol sa du ran ýe ri ňiz den goz gan man, 
Reb biň gö zü ňi ziň al nyn da gör kez jek 
gud ra ty na to ma şa ediň. 17 Hä zir to mus, 
şeý le däl mi! Men Reb bi ça gyr jak. Ol 
ýa gyş ýag dy rar hem-de gö gi güm mür-
de der. Şon da özü ňi ze pa ty şa so ra mak 
bi len Reb biň öňün de ju da pis iş eden-
di gi ňi ze siz göz ýe ti rer si ňiz». 18  Soň ra 
Şa mu wel Reb bi ça gyr dy; Reb şol gün 
ýa gyş ýag dyr dy we gö gi güm mür det-
di. Adam lar Reb den we Şa mu wel den 
ju da gork du lar. 19 Olar Şa mu we le şeý le 
diý di ler: «Öz gul la ry ňyň aman gal ma-
gy üçin, Hu da ýyň Reb be di leg et. Biz 
şu pis iş, ýag ny özü mi ze pa ty şa ta lap 
et mek bi len öz gü nä mi zi has-da ag-
ral dyp dy rys». 20 Şa mu wel hal ka şeý le 
diý di: «Ha wa, siz pis iş le re baş goş du ňyz, 
ýö ne şon da-da gork maň. Reb den ýüz 
öwür mäň-de, tu tuş kal by ňyz bi len Oňa 
gul luk ediň. 21 Galp hu daý la ryň yzy na 
düş mäň. Olar si ze ne peý da be rer, ne-de 
si zi go rar, çün ki olar bi hu da zat lar dyr. 
22  Şöh rat ly ady nyň ha ty ra sy na Reb Öz 
hal ky ny terk et mez, çün ki Ol si zi Öz 

 1 Şamuwel 12  



 358  

hal ky et mek den ho şal bol dy. 23 Üs te si ne
de, si ziň üçin di leg et me gi mi bes edip, 
Reb biň öňün de gü nä ga zan ma gym dan 
Reb biň Özi sak la syn! Men si ze hö zir li 
hem dog ry ýol gör kez jek. 24 Di ňe Reb den 
gor kuň we Oňa tüýs ýü rek den, we pa dar-
lyk bi len gul luk ediň. Gö rüň, Ol si ziň 
üçin nä hi li gud rat ly iş le ri et di! 25 Öz pis 
he re ket le ri ňiz den el çek me se ňiz we lin, 
pa ty şa ňyz bi len bi le ýok edi ler si ňiz».

13‑nji bap

Şawul Rebbiň sözüne gulak asmaýar
1 Şa wul pa ty şa bo lan da otuz ýaş la ryn-

da dy. Ol Ys ra ýy la kyrk iki ýyl pa ty şa lyk 
et di. 2  Şa wul ys ra ýyl la r dan üç müň ada-
my saý lap al dy. Ola ryň iki mü ňü si ni ol 
Mik maş da we Beý tel dag ly gyn da öz 
ýa nyn da sak la dy; mü ňü si ni bol sa og ly 
Ýo na tan bi len ben ýa min top ra gyn da ky 
Gib ga ga la syn da ýer leş dir di. Ga lan la ry-
ny bol sa yz la ry na, öý li-öýü ne ug rat dy.

3 Ýo na tan pi lişt li le riň Ge ba da ky go-
şu ny ny der bi-da gyn et di. Bu ha bar 
pi lişt li le re ba ryp ýet di. Şa wul: «Goý, 
ýew reý ler eşit sin ler!» di ýip, mun dan ha-
bar dar et mek üçin, ýur duň äh li ýe rin de 
şah dan edi len sur naý çal dyr dy. 4 Şa wu lyň 
pi lişt li go şu ny der bi-da gyn eden di gi ni 
ys ra ýyl lar eşi den le rin de, pi lişt li le riň 
öz le ri bi len öjü gen dik le ri ni du ýup, olar 
Gil ga la Şa wu lyň ýa ny na ýyg nan dy lar.

5 Üç müň sö weş ara ba ly, al ty müň sö-
weş ara ba ly es ger le ri we san syz-sa jak syz 
go şun bo lup, Ys ra ýyl bi len uruş mak 
üçin, pi lişt li ler baş la ry ny jem le di ler. 
Beý ta we niň gün do ga ryn da ky Mik ma şa 
ba ryp, olar ol ýer de öz le ri ne har by dü-
şel ge gur du lar. 6  Ys ra ýyl lar çyk gyn syz 
ýag da ýa dü şen dik le ri ni gö ren le rin de 
(çün ki ola ryň go şun la ry go wy gy sa ja 
sal nyp dy), ola ryň kä si go wak lar da, 

çu kur lar da, ga ýa lar da, ma zar lar da we 
gur ruk gu ýu lar da giz len di ler. 7 Bir nä çe 
ýew reý bol sa Ior dan der ýa syn dan ge çip, 
Gat hem-de Gil gat top ra gy na ara laş dy.

Şa wul he niz Gil gal da dy we onuň 
ýa nyn da ky go şun gor ku dan ýa ňa san dy-
raş ýar dy. 8  Şa mu we liň bel län möh le ti ne 
gö rä, Şa wul ýe di gün ga raş dy, em ma 
Şa mu wel Gil ga la gel me di. Şa wu lyň ýa-
nyn da ky halk on dan çet le şip baş la dy. 
9 Şon da Şa wul hal ka: «Ýak ma we sa la mat-
lyk gur ban ly gy üçin mal ge ti riň» diý di. 
Şeý dip, ol ýak ma gur ban ly gy ny ber di. 
10 Şa wul ýak ma gur ban lyk ber mek li gi 
ýa ňy gu tar dym eden de, Şa mu wel gel-
di. Gar şy la mak hem sa lam laş mak üçin, 
Şa wul onuň öňün den çyk dy. 11 Şa mu wel 
oňa: «Nä me iş bi tir diň?» diý di. Şa wul 
oňa şeý le jo gap ber di: «Tö we re gim dä ki 
halk men den çet le şip baş la dy, sen hem 
aý dan möh le tiň de gel me diň, pi lişt li ler 
bol sa Mik ma şa ýyg nan dy lar. 12  On soň 
men: „In di pi lişt li ler Gil ga la, me niň üs tü-
me dö kü ler ler. Men bol sa Reb den me det 
hem di le me dim“ di ýip oý lan dym we ýak-
ma gur ban lyk ber mä ge mej bur bol dum». 
13 Şa mu wel Şa wu la şeý le diý di: «Ak mak-
lyk et diň, öz Hu da ýyň Reb biň em ri ni 
tut ma dyň. Reb se niň Ys ra ýy lyň üs tün den 
ed ýän şa ly gy ňy ömür lik ebe di leş dir jek di. 
14 Ýö ne, ine, in di se niň şa ly gyň do wam 
et mez. Reb Öz göw nün den tur ýan bi ri ni 
ta pyp, ony Öz hal ky na hö küm dar bel lär. 
Çün ki sen Reb biň em ri ni tut ma dyň». 
15 Soň ra Şa mu wel Gil gal dan ben ýa min 
top ra gyn da ky Gib ga ga la sy na git di.

Şa wul öz ýa nyn da ky adam la ry sa na-
dy; je mi al ty ýüz tö we re gi adam çyk dy. 
16  Şa wul, onuň og ly Ýo na tan we ola-
ryň ýa nyn da ky la ryň äh li si ben ýa min 
top ra gyn da ky Ge ba da gal dy. Pi lişt li ler 
bol sa Mik maş da dü şel ge gu rup dy lar. 
17‑18  Pi lişt li hü jüm çi ler üç to pa ra bö lü nip, 
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a 13:21 Bir ýa rym mys gal… bir mys gal – ýew reý çe bir pim… üç den bir şe kel. Bir pim 8 
gr, üç den bir şe kel 4 gr deň dir.

öz dü şel ge le rin den çyk dy lar. Ola ryň bi-
rin ji to pa ry Şu ga lyň Op ra ýo lu na ta rap, 
beý le ki si Beýt ho ro na, üçün ji to par bol sa 
çö lüň üs ti bi len Se bo gym jül ge sin den 
ser he de ta rap öw rül di.

19 Ys ra ýyl ýur du nyň hiç bir ýe rin de 
ýe ke je-de de mir çi us sa ýok dy. Se bä bi 
pi lişt li ler gy lyç dyr naý za ýa sa ma ga ýew-
reý le re ýol ber me ýär di ler. 20 Şo ňa gö rä, 
äh li ys ra ýyl lar azal dyr kät men le ri ni, 
pal ta dyr orak la ry ny el tip, pi lişt li le re 
çarh la dar dy lar. 21 Azal we kät men çarh-
lat ma gyň nyr hy bir ýa rym mys gal küm şe, 
pal ta dyr orak çarh lat ma gyň nyr hy bol-
sa bir mys gal a küm şe ba ra bar dy. 22  Şol 
se bäp li uruş wag tyn da Şa wul bi len Ýo-
na ta nyň adam la ry nyň elin de ne gy lyç, 
ne-de naý za bar dy. Bu ýa rag lar di ňe 
Şa wul bi len onuň og ly Ýo na tan da bar dy.

23 Şol ara da pi lişt li go şu nyň öň dä ki 
bö lü mi Mik maş ge çel ge si ne git di.

14‑nji bap

Ýonatanyň edermenligi
1 Bir gün Şa wu lyň og ly Ýo na tan öz 

ýa ra gy ny gö ter ýän nö ke ri ne: «Ýör, ol 
ta rap da ky pi lişt li le riň öň dä ki bö lü mi-
niň üs tü ne gi de li» diý di. Ýö ne ol mu ny 
ka ka sy Şa wu la aýt ma dy. 2  Şa wul şol 
wagt Gib ga nyň go la ýyn da ýer leş ýän 
Mig ron da ky nar aga jy nyň aşa gyn da 
otyr dy. Onuň ýa nyn da ky go şu nyň je mi 
al ty ýüz ada ma go laý dy. 3 Efot geý nip 
gez ýän Ahy ýa hem şu ýer de di. Ol Ika-
bo dyň do ga ny bo lan Ahy tu byň og lu dy. 
Ika bot Pi ne ha syň og ly, Reb biň Şi lo da ky 
ru ha ny sy Eli ýiň ag ty gy dy.

Ýo na ta nyň gi de ni ni hä zir hiç kim 
bil me ýär di. 4  Pi lişt li go şu nyň öň dä ki 

bö lü mi ne bar mak üçin, Ýo na tan Bo ses 
hem Se ne at ly iki sa ny uçut ga ýa nyň ara-
syn da ýer leş ýän ge çel ge den geç me li di. 
5  Ga ýa la ryň de mir ga zyk da ky sy Mik-
ma şa, gün or ta da ky sy bol sa Ge ba ta rap 
ba kyp dur dy. 6  Ýo na tan öz ýa rag la ry ny 
gö ter ýän nö ke ri ne şeý le diý di: «Ýör, şol 
sün net siz le riň üs tü ne gi de li. Bel ki, Reb 
bi ziň işi mi zi oňu na eder. Çün ki kö püň 
elin den ýa-da azyň elin den ha las et mä ge 
Reb üçin hiç hi li kyn çy lyk ýok dur». 7 Ýa
rag çy nö ker Ýo na ta na: «Gö zel göw nüň, 
ýör. Men se niň bi len; se niň is le giň – me-
niň is le gim» diý di. 8  Soň ra Ýo na tan oňa 
şeý le diý di: «Go laý rak ba ra ly-da, ola ra 
gör ne li. 9 Eger olar: „Ýa ny ňy za bar ýan-
çak ga ra şyň“ diý se ler, biz şol du ran 
ýe ri miz de du ra rys, ola ra go laý laş ma rys. 
10  Ýö ne olar: „Bä ri ge liň“ di ýäý se ler, 
on da ola ryň ýa ny na ba ra rys. Çün ki bu 
ola ry Reb biň bi ziň eli mi ze be ren di gi ni 
gör kez ýän bir ala mat bo lar». 11 Şeý dip, 
ola ryň iki si-de pi lişt li le re gö rün di ler. 
Pi lişt li ler ola ry gö rüp: «Se re diň! Ýew-
reý ler giz le nen ga rym la ryn dan çy kyp 
baş la dy lar» di ýip ses len di ler. 12  Soň ra 
Ýo na tan bi len onuň ýa rag çy nö ke ri-
ne pi lişt li ler: «Bä ri ge liň, si ze aýt jak 
za dy myz bar» di ýip gy gyr dy lar. Ýo na-
tan öz ýa rag çy nö ke ri ne: «Yzym bi len 
çy ky ber. Çün ki Reb ola ry Ys ra ýy lyň 
eli ne ber di» diý di. 13 Ýo na tan dyr ma şyp, 
ýo ka ry çyk dy. Ýa rag çy nö ke ri-de onuň 
yzyn da dy. Pi lişt li ler Ýo na ta nyň öňün de 
du rup bil män ýy kyl ýar dy lar, ýa rag çy 
nö ker bol sa yz dan ola ry gy ryp bar ýar dy. 
14  Bi rin ji sö weş je ňin de Ýo na tan bi len 
onuň ýa rag çy nö ke ri her ýüz ädim den 
bir ba da ýig ri mi tö we re gi ada my gyr-
dy. 15 Dü şel ge dä ki le ri, meý dan da ky la ry, 
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äh li hal ky aýyl ganç gor ky gap lap al dy. 
Bö lüm dä ki ler, hat da hü jüm çi ler gor ku-
dan ýa ňa san dy raş dy lar, ýer tit re di we 
Reb den ge len güýç li gor ky gap lap al dy.

Piliştliler ýeňilýärler
16  Şa wu lyň ben ýa min top ra gyn da ky 

Gib ga ga la syn da go ýan gö zeg çi le ri pi lişt-
li le riň dü şel ge sin de tu ran ba şa gaý ly gy 
gör dü ler. 17 Şa wul öz ýa nyn da ky la ra: 
«Adam la ry sa naň-da, ki miň ýok du gy ny 
anyk laň» diý di. Olar gör se ler, Ýo na tan 
bi len onuň ýa rag çy nö ke ri bu ýer de ýok 
eken. 18  Şa wul Ahy ýa ru ha na: «Hu da ýyň 
san dy gy ny ge tir» diý di. Çün ki Hu da ýyň 
san dy gy şol gün ys ra ýyl la ryň ýa nyn da dy.

19 Şa wu lyň ru ha ny bi len gep le şip du ran 
wag ty na çen li pi lişt li le riň dü şel ge sin-
de do wam ed ýän ba şa gaý lyk ýet jek 
de re je si ne ýe tip di. Şo ňa gö rä Şa wul 
ru ha na: «Äht san dy gyn dan eli ňi aýyr» 
diý di. 20 Soň ra Şa wul we onuň adam la ry 
top la ny şyp git di ler-de, pi lişt li ler bi len 
gar pyş dy lar. Çen de na şa al jy raň ňy ly-
ga dü şen pi lişt li ler bi ri-bir le ri ne gy lyç 
sal ýar dy lar. 21 Öň pi lişt li le riň ta ra py na 
ge çip, olar bi len bi le ola ryň dü şel ge si ne 
ge len ýew reý ler hem Şa wul bi len Ýo na-
ta nyň ýa nyn da ky ys ra ýyl la ra go şul dy lar. 
22  Pi lişt li le riň ga ça ny ny eşi dip, Ef ra ýym 
dag ly gyn da giz le nen ys ra ýyl lar hem 
sö weş meý da nyn da ola ryň sö bü gi ne 
mün dü ler. 23 Şeý dip, ol gün Reb Ys ra-
ýy la ýe ňiş ge tir di.

Sö weş Beý ta we ne geç di we Şa wu lyň 
ýa nyn da ky go şun hem me si bi le on müň 
ada ma go laý dy. Sö weş Ef ra ýym dag ly-
gy na ýaý ra dy.

Ýonatan bal iýýär
24  Ol gün ys ra ýyl lar da ys gyn-my-

dar gal man dy, çün ki Şa wul: «Ag şa ma 
çen li, men tä duş man la rym dan ary my 

al ýan çam, duz da da na nä let bol sun» 
di ýip, adam la ra ant içi rip di. Şo nuň 
üçin hem go şun dan bir adam hem duz 
dat man dy. 25 Tu tuş go şun ary nyň öý jük-
le rin den do ly bir ýe riň üs tün den bar dy. 
Ýe riň ýü zi bal dan do lu dy. 26  Öý jük le rin-
den bal akyp du ran dy gy ny gör se ler-de, 
ur şu jy la ryň hiç bi ri on dan da da ýyn 
diý me di, çün ki olar öz içen ant la ryn-
dan gork ýar dy lar. 27 Ka ka sy nyň hal ka 
ant içi ren di gin den Ýo na tan bi ha bar dy. 
Ol elin dä ki ha sa sy nyň uju ny ba la ba-
ty ryp, ag zy na ýe ti ren de, onuň göz le ri 
ýal pyl dap git di. 28  Şol wagt adam lar dan 
bi ri: «„Şu gün duz da da na nä let bol sun“ 
di ýip, ka kaň hal ka berk ant içir di. Şol se-
bäp li-de halk da ys gyn-my dar gal ma dy» 
diý di. 29 Ýo na tan şeý le diý di: «Ka ka myň 
beýt me si go şu na sü tem et mek bol ýar. 
Se re diň, gö züm ýi te lä ýen dir, se bä bi 
men şu bal dan aza jyk da dyp gör düm. 
30 Eger-de hä zir halk duş man lar dan al-
nan ol ja dan doý ýan ça iý se di, on da nä hi li 
go wy bo lar dy; olar, gör nä çe pi lişt li ni 
gy rar dy lar». 31 Mik maş dan Aýa lo na çen li 
bo lan ara lyk da şol gün ys ra ýyl lar pi lişt-
li le re zar ba ur du lar. Halk da ys gyn-my dar 
gal man dy. 32  Ahy ry, ha la ýyk ele sal nan 
ol ja la ryň üs tü ne çoz dy. Olar go ýun la-
ryň, öküz ler dir sy gyr la ryň da ma gy ny 
ça lyp, ga ny ny ak dyr man, ola ryň eti ni 
ga ny bi len bi le bi şi rip iý di ler. 33 «Gan ly 
et iýip, halk Reb biň öňün de gü nä ga-
zan ýar, ony bir gör se ne» di ýip, Şa wu la 
ha bar ber di ler. Ol: «Siz ha ýyn lyk et di ňiz. 
In di me niň ýa ny ma uly bir da şy to ga lap 
ge ti riň» diý di. 34 Soň ra: «Hal kyň ara sy na 
ba ryň-da, ola ra aý dyň, goý, her kim öz 
ökü zi ni ýa-da goý nu ny ge tir sin-de, şu 
ýer de so ýup iý sin. Gan ly et iýip, Reb-
biň öňün de gü nä ga zan ma syn lar» di ýip, 
Şa wul sö zü niň üs tü ni ýe tir di. Şo ňa gö rä 
şol gi je her kim öz ökü zi ni ge ti rip, şol 
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a 14:41 Eý, Ys ra ýy lyň Hu da ýy Reb… ýa Ys ra ýy lyň Hu da ýy Reb – bu söz lem le riň de re gi ne 
kä bir gol ýaz ma lar da Eý, Ys ra ýy lyň Hu da ýy Reb! Ma ňa dog ry çöz gü di ni ber di ýen söz ler bar.
b 14:47 Ýe ňiş ga zan dy – kä bir gol ýaz ma lar da pis lik et di.

ýer de soý dy. 35 Şa wul ol ýer de Reb be bir 
gur ban lyk sy pa sy ny ýa sa dy. Bu onuň 
Reb be ýa san il kin ji gur ban lyk sy pa sy dy.

36  Soň ra Şa wul: «Şu gi je pi lişt li le riň 
üs tü ne ço za lyň-da, da ňa çen li ola ryň 
mal la ry ny ta la lyň. Ola ryň bi ri-de bi-
ziň eli miz den aman syp ma syn» diý di. 
Adam la ry oňa: «Gö zel göw nüň» diý di ler. 
Em ma ru ha ny: «Ge liň, il ki Hu da ýa sa la 
sa la lyň» diý di. 37 «Pi lişt li le riň yz yn dan 
ko wa ýyn my? Ola ry Sen Ys ra ýy lyň eli-
ne be rer siň mi?» di ýip, Şa wul Hu da ýa 
ýüz len di. Em ma Hu daý ol gün oňa 
jo gap ber me di. 38  Soň ra Şa wul şeý le 
diý di: «Eý, hal kyň baş tu tan la ry, äh li ňiz 
şu ýe re ýyg na nyň. Bu gü nä niň nä hi li 
ga za ny lan dy gy ny anyk la lyň. 39 Ys ra ýy
ly ha las ed ýän Reb den ant iç ýä rin, öz 
og lum Ýo na tan gü nä kär bol sa-da, ol 
öl me li dir». Em ma tu tuş hal kyň için den 
hiç kim oňa jo gap ber me di. 40  Soň ra ol 
ys ra ýyl la ryň äh li si ne ýüz le nip: «Siz bir 
ta rap da, og lum Ýo na tan iki miz hem 
beý le ki ta rap da du ra ly» diý di. Adam-
lar Şa wu la: «Gö zel göw nüň» diý di ler. 
41 Soň ra Şa wul: «Eý, Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb! Nä me üçin Sen bu gün Öz gu lu ňa 
jo gap ber me ýär siň? Eger og lum Ýo na tan 
iki mi ziň bir den bi ri miz ýa zyk ly bol sak, 
on da Ury my ber, eger-de Öz hal kyň 
Ys ra ýyl gü nä kär bol sa, on da Tum my my 
ber, ýa Ys ra ýyl Hu da ýy Reb a» diý di. 
Şeý le lik de, gur ra taş la nyl dy. Gur ra Şa-
wul bi len onuň og ly Ýo na ta na düş di, 
halk bol sa bi gü nä bo lup çyk dy. 42  Soň-
ra Şa wul: «Ma ňa we og lum Ýo na tan 
iki mi ze gur ra taş laň» diý di. Bu ge zek 
gur ra Ýo na ta na düş di. 43 Şa wul Ýo na-
ta na: «Ha ny, aýt, nä me et diň?» diý di. 

Ýo na tan oňa: «Elim dä ki ha sa myň uju ny 
ba la ba tyr dym-da, bal dan da dyp gör-
düm. Nä me, in di men öläý me li mi?» 
diý di. 44  Şa wul Ýo na ta na: «Eger men 
se ni öl dür me sem, on da Hu daý me niň 
özü mi öl dü rer, hat da on dan be te ri ni 
gör ke zer» diý di. 45  Şon dan soň halk: 
«Ýo na ta ny öl dür jek mi? Ys ra ýy ly şu be-
ýik ýeň şe ýe ti re ni öl dür mek çi mi?! Ba şa 
bar maz! Reb den ant iç ýä ris, Ýo na ta na 
bar ma gy ňam ba tyr mar syň. Çün ki bu 
gün ol Hu da ýyň ýar dam ber me gi bi len 
sö weş di» di ýip, Şa wu la gar şy lyk gör-
kez di ler. Şeý dip, halk Ýo na ta nyň ba şy ny 
ölüm den gu tar dy. 46  Şun dan soň Şa wul 
pi lişt li le riň yz yn dan ko wa la mak dan el 
çek di; pi lişt li ler öz ýer le ri ne do lan dy lar.

Şawulyň hökümdarlygy
47 Ys ra ýy la şa bo lan dan soň, Şa wul 

tö we re gin dä ki duş man la ry nyň äh li si ne: 
mo wap, am mon, edom halk la ry na, So-
ba şa la ry na we pi lişt li le re gar şy uruş lar 
alyp bar dy. Ba ran ýe rin de-de, ol ýe ňiş 
ga zan dy b. 48  Mert ler çe sö we şip, ama-
lek le ri gyr dy, ys ra ýy ly ta laň çy la ryň 
how pun dan dyn dar dy.

49 Ýo na tan, Ýiş wi we Mal ky şu wa Şa-
wu lyň ogul la ry dy. Onuň iki gyzy nyň 
ulu sy nyň ady Me rap, ki çi si niň ady bol sa 
Mi kal dy. 50 Ahy ma ga syň gy zy Ahy no-
gam Şa wu lyň aýa ly dy. Aga sy Ne riň 
og ly Ab ner onuň go şun ba şy sy dy. 51 Şa-
wu lyň ka ka sy Kiş bi len Ab ne riň ka ka sy 
Ner Aby ýe liň ogul la ry dy.

52  Şa wul ömür bo ýy pi lişt li le riň gar-
şy sy na ýo wuz uruş lar alyp bar dy. Ol 
ni re de gu jur ly ýa ba tyr ýi git gör se, ony 
öz ýa ny na çe ker di.
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15‑nji bap

Şawul amalekleri derbi-dagyn edýär
1 Şa mu wel Şa wu la şeý le diý di: «Reb 

Öz hal ky ys ra ýy la pa ty şa bel le mek üçin 
me ni se niň ýa ny ňa iber di. In di sen Reb-
biň sö zü ne gu lak as. 2  Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Men ama lek le ri je za lan-
dyr jak, çün ki olar ys ra ýyl lar Mü sür den 
gel ýär kä ler, ýol da ola ra gar şy bol du lar. 
3 In di, bar, ama lek le ri gyr, ola ryň äh-
li em lä gi ni bü tin leý ýok et. Ola ry di ri 
gal dyr ma. Aýal-er ke gi niň, ça ga-çu ga sy-
nyň, mal-ga ra dyr do war la ry nyň, dü ýe dir 
eşek le ri niň ba ry ny gyr“». 4  Şun dan soň 
Şa wul öz ur şu jy la ry ny Te la ýym ga la sy na 
top lap, ola ryň sa ny ny al dy; iki ýüz müň 
py ýa da go şu nyň da şyn dan Ýa hu da dan-
da on müň es ger bar dy. 5 Soň ra Şa wul 
ama lek le riň ga la sy na ge lip, çeş mä niň bo-
ýun da bu ku lyp ýat dy. 6  Şa wul keýn le re: 
«Ama lek ler bi len bi le paý hyn la na sy ňyz 
gel me ýän bol sa, ol ýer den çy kyň; ys ra ýyl 
hal ky Mü sür den çy kyp gaý dan da, siz oňa 
ýar dam edip di ňiz» di ýip ha bar ýol la dy. 
Şun luk da, keýn ler ol ýer den çyk dy lar.

7 Şa wul Ha wy la dan Mü sü riň gün do-
ga ryn da ky Şu ra çen li bo lan ara lyk da 
ama lek le ri der bi-da gyn et di. 8  Olar ama-
lek pa ty şa sy Aga gy di ri ele sal dy lar, 
hal ky bol sa gy lyç dan ge çi rip, bü tin leý 
ýok et di ler. 9 Ýö ne olar Aga gy we go ýun
lar dyr öküz le ri, ba ga ba ky lan mal la ry, 
gu zu la ryň se miz le ri ni mah la sy, go wy 
zat la ry di ri gal dyr dy lar we ola ry bü-
tin leý ýok et me di ler. Olar di ňe der de 
ýa ra ma jak zat la ry bü tin leý ýok et di ler.

Reb Şawuly ret edýär
10‑11 Reb biň Şa mu we le: «Şa wu ly pa ty şa 

eden di gi me ökün ýä rin, çün ki ol Men-
den ýüz öwür di, buý ruk la ry my ýe ri ne 

ýe tir me di» di ýen sö zi aýan bol dy. Bu 
Şa mu we liň ga ha ry ny ge tir di. Ol bü tin 
gi jä ni Reb be per ýat edip ge çir di. 12  Şa mu-
wel daň bi len tu rup, Şa wu lyň göz le gi ne 
çyk dy. «Şa wul Kar mel ga la sy na gi dip, 
ol ýer de özü ne ýa dy gär lik oturt dy, soň-
ra bol sa Gil ga la git di» di ýip, Şa mu we le 
ha bar ber di ler. 13 Şa mu wel Şa wu lyň ýa-
ny na ba ran da, Şa wul oňa: «Reb sa ňa 
ýar bol sun! Men Reb biň em ri ni ber jaý 
et dim» diý di. 14  Şa mu wel oňa: «On da 
bu go ýun la ryň mä le me si dir öküz le riň 
mo la ma sy nä me?» diý di. 15 Şa wul oňa: 
«Adam lar bu la ry ama lek ler den ge tir di ler. 
Halk se miz go ýun lar dyr öküz le ri se niň 
Hu da ýyň Reb be gur ban lyk ber mek üçin 
di ri goý du lar, ga lan la ry ny bü tin leý ýok 
edip taş la dyk» di ýip jo gap ber di. 16  Soň-
ra Şa mu wel Şa wu la: «Bes dir! Men sa ňa 
Reb biň öten ag şam ky ma ňa di ýen za dy ny 
aý dyp ber jek» diý di. Şa wul oňa: «Aýt» 
diý di. 17 Şa mu wel oňa şeý le diý di: «Özü-
ňi äh mi ýet siz ki çi saý saň-da, sen ys ra ýyl 
ti re le ri niň ket hu da sy däl mi eý sem? Reb 
se ni Ys ra ýy lyň üs tün den şa lyk sür mä ge 
saý la dy. 18  Reb se ni ýo la sa lyp: „Bar, şol 
gü nä li le ri – ama lek le ri gy ryp, bü tin leý 
ýok ed ýän çäň, ola ra gar şy uruş“ di ýip di. 
19 Nä me üçin sen Reb biň sö zü ne gu lak 
as ma dyň? Nä me üçin sen ol ja ko wa la şyp, 
Reb biň ýig ren ýän iş le ri ni et diň?» 20 Şa wul 
oňa şeý le jo gap ber di: «Men Reb biň sö zü-
ne gu lak as dym. Men Reb biň aý dan ýe ri ne 
git dim; ama lek le riň pa ty şa sy Aga gy tu tup 
ge tir dim, ola ryň öz le ri ni bol sa gy ryp, 
bü tin leý ýok et dim. 21 Em ma me niň adam-
la rym ol ja dan ýok edil me li go ýun lar dyr 
öküz le riň iň se miz le ri ni öl dür me giň de-
re gi ne, ola ry Gil gal da se niň Hu da ýyň 
Reb be gur ban lyk ber mek üçin şu ýe re 
ge ti rip dir ler». 22  Şa mu wel şeý le diý di:

«Rebbe ýakma gurbanlyklardyr 
sadakalar bereniň bilen,
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Onuň Özüne boýun egilişindäki 
ýaly göwni galkynarmyka?

Çünki boýun egmeklik 
gurbanlykdan,

gulak asmaklyk goçuň 
ýagyndan has belentdir.

 23 Çünki topalaň palçylyga barabar 
günädir.

Tekepbirlik şere we 
butparazçylyga barabardyr.

Rebbiň sözüni ret edendigiň üçin
Reb hem seniň patyşa 

bolmaklygyňy ret etdi».
24  Şa wul Şa mu we le şeý le jo gap ber di: 

«Men gü nä ga zan dym, çün ki men Reb-
biň buý ru gy ny ýe ri ne ýe tir me dim, se niň 
sö zü ňi tut ma dym. Se bä bi men halk dan 
gor kup, hal kyň di ýe ni bi len bol dum. 
25  Em ma in di ýal bar ýa ryn, gü nä mi öt. 
Reb be sež de ede rim ýa ly, me niň bi len 
bi le git». 26  Şa mu wel Şa wu la şeý le diý di: 
«Se niň bi len git me rin, çün ki sen Reb biň 
sö zü ni ret et diň, Reb hem se niň Ys ra ýy la 
pa ty şa bol mak ly gy ňy ret et di». 27 Şa mu-
wel git mek çi bo lup öw rü len de, Şa wul 
onuň do nu nyň sy nyn dan ýa pyş dy, don 
ýyr tyl dy. 28  Şa mu wel oňa şeý le diý di: 
«Reb bu gün Ys ra ýyl pa ty şa ly gy ny se-
niň eliň den ýyr typ alyp, sa ňa gö rä has 
go wu rak baş ga bi ri ne ber di. 29 Şeý le 
hem, Ys ra ýyl Şöh ra ty ýa lan söz le mez 
ýa-da pi ki ri ni üýt get mez. Çün ki Ol 
pi ki ri ni üýt ge der ýa ly yn san däl dir». 
30 Soň ra Şa wul Şa mu we le: «Men gü nä 
ga zan dym. Ýö ne hal ky myň ýa şu lu la-
ry nyň öňün de we Ys ra ýy lyň ara syn da 
me ni rys wa et me. Hu da ýyň Reb be sež de 
et me gim üçin, gaý da nyň da bi le gi de-
li» diý di. 31 Şun luk da, Şa mu wel yzy na 
Şa wul bi len bi le gaýt dy; Şa wul Reb-
be sež de et di. 32  Soň ra Şa mu wel şeý le 
diý di: «Ama lek le riň pa ty şa sy Aga gy 
me niň ýa ny ma alyp ge liň». Agak onuň 

ýa ny na göw nü hoş hal da gel di. Agak öz 
ýa nyn dan «ölüm how py so wul dy» di ýip 
oý lan dy. 33 Şa mu wel oňa: «Se niň gy ly jyň 
aýal la ry öz ça ga la ryn dan mah rum et di. 
Se niň öz ejeň hem, goý, şol aýal lar ýa ly 
per zen din den mah rum bol sun» diý di 
we Aga gy Gil gal da Reb biň hu zu ryn da 
ker çäp taş la dy. 34  Soň ra Şa mu wel Ra ma, 
Şa wul bol sa öz Gib ga da ky öýü ne git di. 
35  Şon dan soň Şa mu wel öm ri ötýän çä 
Şa wu ly gaý dyp ýe ke ge zek gör me se-de, 
onuň der di ni çe kip gez di. Reb Şa wu ly 
Ys ra ýy la pa ty şa eden di gi ne ökün di.

16‑njy bap

Dawut patyşalyga bellenýär
1 Reb Şa mu we le şeý le diý di: «Sen ha-

ça na çen li Şa wu lyň der di ni çe kip ýör jek? 
Men onuň Ys ra ýy lyň üs tün den pa ty şa lyk 
et me gi ni ret et dim! Ha ny bol, küý zä ňi 
ýag dan dol dur-da, ýo la düş. Men se ni 
beý tul la ham ly Ýy şa ýyň ýa ny na iber jek, 
çün ki Men onuň ogul la ry nyň ara syn-
dan bi ri ni Özüm üçin pa ty şa saý la dym». 
2  Şa mu wel: «Men nä dip gi de ýin? Eger 
Şa wul eşi däý se, ol me ni öl dü rer» diý di. 
Reb oňa şeý le diý di: «Ýa ny ňa bir gö le 
al-da, „Men Reb be gur ban lyk ber mä ge 
gel dim“ diý. 3 Ýy şa ýy gur ban ly ga ça gyr. 
Me niň üçin onuň haý sy og lu nyň ba şy na 
ýag guý ma ly dy gy ňy soň Özüm sa ňa gör-
ke ze rin». 4 Şa mu wel Reb biň buý ru gy ny 
ýe ri ne ýe tir di; ol Beý tul la ha ma gel di. 
Ga la nyň ýa şu lu la ry san dy ra şyp, onuň 
ýa ny na gel di ler-de: «Eý gi lik mi?» diý di ler. 
5 Şa mu wel: «Eý gi lik. Reb be gur ban lyk 
ber mek üçin gel dim. Ini ňi zi tä miz läň-de, 
me niň bi len gur ban ly ga ba ryň» diý di. 
Soň ra ol Ýy şaý bi len onuň ogul la ry ny 
tä miz läp, mu kad des et di we ola ry gur-
ban ly ga ça gyr dy. 6  Olar ge len le rin de, 
Şa mu wel Eli ýa by gör di we ol «Reb biň 
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se çip-saý la ny nyň Onuň hu zu ry na ge len-
di gi ne şek ýok» di ýip pi kir et di. 7 Em ma 
Reb Şa mu we le: «Onuň daş keş bi ne ýa-da 
uzyn bo ýu na ga ra ma, çün ki Men ony ret 
et dim. Se bä bi Reb biň ga raý şy ada myň-
ky ýa ly däl dir. Adam daş keş be se red ýär, 
em ma Reb kal ba se red ýär» diý di. 8  Soň ra 
Ýy şaý Aby na da by ça gy ryp, ony Şa mu-
we liň al nyn dan ge çir di. Şa mu wel: «Reb 
mu ny-da saý la ma dy» diý di. 9 Soň ra Ýy şaý 
Şa mu we liň öňün den Şam ma ny ge çir di. 
Ol: «Reb mu ny-da saý la ma dy» diý di. 
10 Ýy şaý ýe di og lu nyň ýe di si ni-de şeý dip, 
Şa mu we liň öňün den ge çir di. Şa mu wel 
Ýy şa ýa: «Reb bu la ryň hiç bi ri ni-de saý-
la ma dy» diý di. 11 Soň ra ol Ýy şaý dan: 
«Ogul la ryň hem me si şu lar my?» di ýip 
so ra dy. Ýy şaý: «Ýe ne kör pe si-de bar, ol 
go ýun ba kyp ýör» di ýip jo gap ber di. Şa-
mu wel Ýy şa ýa: «Ony ge tirt, çün ki ol bu 
ýe re özi gel ýän çä, biz dyz ep me ris» diý di. 
12  Ýy şaý ony ge tirt di. Ol gy zyl me ňiz di, 
gör me geý di, göz le ri owa dan dy. Reb: «Bu 
şol, tur, onuň ba şy na ýag gu ýup saý la» 
diý di. 13 Soň ra Şa mu wel Da wu dyň aga la-
ry nyň öňün de ýag ly küý zä ni alyp, onuň 
üs tün den ýag guý dy. Şol gün den beý läk 
Reb biň Ru hy Da wu dyň kal by ny eýe läp 
baş la dy. Şa mu wel bol sa Ra ma git di.

14 Reb biň Ru hy Şa wul dan aý ryl dy. Reb 
ta ra pyn dan ibe ril en jyn-ar wah ony gor-
kuz ýar dy. 15 Hyz mat kär le ri Şa wu la şeý le 
diý di ler: «Gör ýä ňiz mi, Reb ta ra pyn dan 
ibe ril en jyn-ar wah si zi gor kuz ýar. 16  Je na-
by myz hu zu ryn da ky hyz mat kär le ri ne li ra 
çal ma ga us sat ada myň göz le gi ne çyk ma gy 
bu ýur sa, Reb ta ra pyn dan ibe ril en jyn-ar-
wah si ziň üs tü ňi ze inen de, ol ça lar dy, siz 
bol sa gu tu lar dy ňyz». 17 Şa wul hyz mat-
kär le ri ne: «Us sat sa zan da ta pyň-da, ony 
ýa ny ma alyp ge liň» diý di. 18  Ola ryň bi ri: 

«Ýog sa-da, men beý tul la ham ly Ýy şa ýyň 
bir og lu ny gör düm. Sa za us sat, ba tyr ýi git, 
gaý duw syz ur şu jy, di le war hem gör me geý. 
Reb hem onuň bi len» diý di. 19 Şo ňa gö rä, 
Şa wul Ýy şa ýa: «Go ýun ba kyp ýö ren og-
luň Da wu dy me niň ýa ny ma iber» di ýen 
ha bar bi len ça par ýol la dy. 20  Ýy şaý og ly 
Da wu dy Şa wu lyň ýa ny na ibe ren de, onuň 
ýa ny bi len bir eşe ge çö rek, bir tu lum şe rap 
hem-de bir ow lak ýük läp iber di. 21 Da wut 
Şa wu lyň ýa ny na ge lip, oňa hyz ma ta dur-
dy. Şa wul Da wu dy ju da go wy gör di we 
ony özü niň ýa rag çy nö ke ri et di. 22  Şa wul 
Ýy şa ýa: «Da wu dyň me niň hyz ma tym da 
gal ma gy na yg ty ýar et, ol me niň göw nüm-
den tur dy» di ýip, ha bar ýol la dy. 23 Reb 
ta ra pyn dan ibe ril en jyn-ar wah Şa wu lyň 
üs tü ne inen wag ty, Da wut li ra sy ny alyp 
ça lar dy, şon da jyn-ar wah on dan el çe ker di 
we Şa wul gu tu lyp yn ja lar dy.

17‑nji bap

Jalut ysraýyllara gyjalat berýär
1 Uruş mak üçin go şun la ry ny jem län 

pi lişt li ler Ýa hu da nyň So ko ga la sy na 
top lan dy lar we So ko bi len Aze ka nyň 
ara ly gyn da ky Epes dam mym ga la syn da 
dü şel ge gur du lar. 2  Şa wul bi len ys ra ýyl-
lar hem top lan dy lar. Olar Ela jül ge sin de 
dü şel ge gur du lar we pi lişt li ler bi len 
uruş mak üçin, sap-sap bo lup dur du lar. 
3 Pi lişt li ler bir de pe de, ys ra ýyl lar bol sa 
beý le ki ta rap da ky de pe de or naş dy lar. 
Ola ryň ara la ryn da jül ge bar dy. 4  Pi lişt-
li le riň dü şel ge sin den Gat ga la syn dan 
Ja lut at ly bir päl wan öňe çyk dy. Onuň 
bo ýy al ty tir sek bir ga ryş dy. 5 Ba şyn da 
bü rünç tu wul ga, eg nin de bol sa teň ňe li 
so wut bar dy. So wu dyň ag ra my üç bat-
man a bü rün je ba ra bar dy. 6  Aýak la ry 
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bü rünç dyz bent li di, eg ni ne bü rünç naý za 
asyl gy dy. 7 Naý za sy nyň sa py pürs aga jy 
ýa ly dy; naý za sy nyň ty gy nyň ag ra my on 
ýe di ga dak a dem re ba ra bar dy. Öňün de-
de gal kan çy nö ke ri bar dy. 8  Ja lut aýak 
çek di-de, ys ra ýyl go şu ny na ta rap şeý le 
di ýip gy gyr dy: «Nä me üçin ny za ma 
du rup, sö we şe çyk dy ňyz? Men pi lişt li, 
siz bol sa Şa wu lyň gul la ry. Şeý le däl mi? 
Ara ňyz dan bi ri ni saý lap se çiň, goý, ol 
me niň ýa ny ma gel sin. 9 Eger ol me niň 
bi len tut lu şyp, me ni öl dü rip bil se, biz 
si ze gul bo la rys. Ýö ne men üs tün çy kyp, 
ony öl dü räý sem, on da siz bi ze gul bo lup, 
gul lu gy myz da du rar sy ňyz». 10 Pi lişt li: 
«Men bu gün ys ra ýyl go şu ny na gy ja lat 
ber ýä rin. Me niň bi len tut lu şar ýa ly adam 
be riň» diý di. 11 Pi lişt li niň bu söz le ri ni 
eşi den de, Şa wu ly we äh li ys ra ýyl la ry 
al jy raň ňy lyk hem gor ky gap lap al dy.

Dawut Şawulyň düşelgesinde
12  Da wut Ýa hu da nyň Beý tul la ham ga-

la syn dan ef rat ly Ýy şaý di ýen ada myň 
og lu dy. Ýy şa ýyň se kiz og ly bar dy. Şa-
wu lyň döw rün de Ýy şaý eý ýäm gar rap, 
ýa şy bir çe ne ba ran adam dy. 13 Ýy şa ýyň 
uly üç og ly Şa wul bi len bi le sö we şe 
gi dip di. Ol üçü si niň iň ulu sy nyň ady 
Eli ýap, ikin ji si niň ady Aby na dap, üçün-
ji si niň ady bol sa Şam ma dy. 14  Da wut iň 
ki çi le ri di; uly üç ogul Şa wu lyň ýa nyn da-
dy. 15 Da wut öz ka ka sy nyň go ýun la ry ny 
bak mak üçin, Şa wu lyň ýa nyn dan kä wagt 
Beý tul la ha ma ge lip-gi der di.

16  Ol pi lişt li kyrk gün läp ir den hem 
ag şam or ta çy kyp, özü ni gör kez di.

17 Bir gün Ýy şaý og ly Da wu da şeý-
le diý di: «Bir bat man go wur ga bi len, 
ine, şu on sa ny çö re gi al-da, der rew 
dü şel ge dä ki do gan la ry ňa äkit. 18  Bu on 

bö lek peý ni ri bol sa ola ryň müň ba şy-
sy na ber. Aga la ry ňyň hal-ah wal yn dan 
ha bar al-da, olar dan bir ny şan ge tir». 
19 Şol wagt Şa wul, Da wu dyň do gan la ry 
we äh li ys ra ýyl lar Ela jül ge sin de pi lişt-
li ler bi len sö we şip ýör dü ler. 20  Da wut 
ir den tu rup, go ýun la ry sak ça tab şyr-
dy. Ýy şa ýyň tab şy ry şy ýa ly, azyk la ry 
alyp ýo la düş di. Da wut dü şel gä ge len de, 
go şun gy ky lyk lap, sö weş meý da ny na 
ta rap bar ýar dy. 21 Ys ra ýyl lar hem-de 
pi lişt li ler sö weş mek üçin sap-sap bo lup, 
ýüz be-ýüz dur du lar. 22  Da wut zat la ry ny 
sak ça tab şyr dy-da, go şu na ta rap yl ga dy. 
Aga la ry nyň ýa ny na ba ryp, olar bi len sa-
lam laş dy. 23 Da wut aga la ry bi len gep le şip 
dur ka, ine, bir den Gat dan pi lişt li Ja lut 
päl wan go şu nyň için den çyk dy-da, şol 
öň ki söz le ri ni gaý ta la dy. Onuň aý dan la-
ry ny Da wut eşit di. 24 Ja lu dy gö ren le rin de, 
äh li ys ra ýyl lar gor ku la ry na gaç dy lar. 
25  Ys ra ýyl lar: «Bu öňe çy kyp du ra ny 
gör ýä ňiz mi? Ol Ys ra ýy la gy ja lat ber mek 
üçin çyk ýar. Şo ny öl dü re ne pa ty şa um-
ma syz baý lyk bi len bir lik de gy zy ny-da 
ber jek, maş ga la sy ny bol sa Ys ra ýyl da 
sal gyt dan bo şat jak» di ýiş di ler. 26  Da wut 
ýa nyn da ky lar dan: «Bu pi lişt li ni öl dü rip, 
Ys ra ýy ly şu aýyp dan dyn da ra na nä me 
edil jek diý di ňiz? Di ri Hu da ýyň go şu ny-
na gy ja lat be rer ýa ly, bu sün net siz kim 
bo lup dyr?» diyip sora dy. 27 Adam lar 
oňa: «Ha wa, ony öl dü re ne şeý le edil jek» 
di ýip, öň ki jo ga by ber di ler. 28  Da wu dyň 
adam lar bi len gep le şip du ra ny ny gö rüp, 
ga za ba mü nen iň uly aga sy Eli ýap oňa 
şeý le diý di: «Se niň aşak da nä me işiň 
bar? Çöl dä ki oja gaz go ýun la ry ňy ki-
me taş lap gaýt dyň? Ge dem hem ga ra 
ýü reg-ä sen. Sö we şe to ma şa et mä ge 
ge len siň sen». 29 Da wut oňa: «Me niň 
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eden za dym nä me? Men in di gep le me lem 
däl mi?» diý di. 30 Ol beý le si ne öw rül di-
de, ýe ne-de öň ki söz le ri ni gaý ta la dy. 
Adam lar hem oňa öň ki jo ga by ber di ler. 
31 Da wu dyň aý dan la ry ny eşi den ler mu ny 
Şa wu la ýe tir di ler. Şa wul ony ge tirt di. 
32  Da wut Şa wu la: «Şol ze rar ly ýe ke ada-
mam özü ni hor la ma syn. Gu luň gi dip, 
ol pi lişt li bi len ur şar» diý di. 33 Şa wul 
Da wu da: «Bu pi lişt li niň gar şy sy na sen 
çy kyp bil mer siň, se bä bi sen en tek ýaş. 
Ol bol sa ýaş ly gyn dan bä ri ur şup ýö ren 
adam» diý di. 34  Em ma Da wut Şa wu la 
şeý le diý di: «Men gu luň öz ka ka myň go-
ýun la ry ny ba kar dym. Ýol bars ýa-da aýy 
ge lip, sü rü den bir gu zy ny alaý sa, 35 men 
onuň yz yn dan ýe ter dim-de, ony öl dü rip, 
gu zy ny ag zyn dan alar dym. Bar dy-gel di 
ol ma ňa to pu laý sa, sak gal yn dan tu tar-
dym-da, ony urup öl dü rer dim. 36  Gu luň 
ýol bars-da, aýy-da öl dü rip gör di. Bu 
sün net siz pi lişt li hem şo la ryň gü nü ne 
dü şer, çün ki ol di ri Hu da ýyň go şu ny na 
gy ja lat ber di». 37 Da wut sö zü ni do wam 
edip: «Me ni ýol bars dyr aýy nyň pen je sin-
den ha las eden Reb şu pi lişt li niň elin den 
hem ha las eder» diý di. Şa wul Da wu da: 
«Bar, Reb sa ňa ýar bol sun!» diý di. 38  Soň-
ra Şa wul öz ýa rag la ry ny Da wu da dak dy, 
ba şy na öz bü rünç tu wul ga sy ny, eg ni ne 
bol sa teň ňe li so wut geý dir di. 39 Da wut 
ýa rag la ry nyň üs tün den Şa wu lyň gy ly-
jy ny bi li ne bag la dy we ýö re jek bol dy, 
çün ki ol bu la ry öň da ky nyp gör män di. 
On soň Da wut Şa wu la: «Men bu lar bi-
len ýö räp bi le mok, çün ki men öň bu la ry 
da ky nyp gör män dim» diý di. Şeý dip, 
Da wut bu la ry çy ka ryp taş la dy.

Dawut Jaludy öldürýär
40  Soň ra Da wut eli ne ta ýa gy ny al dy 

we çeş me den bäş sa ny ýyl ma nak daş 
saý lap, tor ba sy na sal dy. Sa pa ny ny eli ne 

alyp, pi lişt lä go laý laş dy. 41 Pi lişt li hem öz 
öňün dä ki gal kan çy sy bi len bi le Da wu da 
go laý lap gel ýär di. 42  Da wu da gö zi dü şen-
de, pi lişt li oňa äs ger mez lik bi len se ret di, 
çün ki Da wut ýaş dy, gy zyl me ňiz di hem 
gör me geý di. 43 Pi lişt li Da wu da: «Üs tü-
me ta ýak ly ge ler ýa ly, men nä me it mi?» 
diý di-de, öz hu daý la ry nyň adyn dan Da-
wu da gar ga dy. 44  Pi lişt li ýe ne Da wu da: 
«Ha ny, bir gel se ne, eti ňi ýyr ty jy guş lar 
bi len wag şy haý wan la ra şam ede ýin» 
diý di. 45 Soň ra Da wut pi lişt lä: «Sen me-
niň üs tü me gy lyç ly, naý za ly we ga ma ly 
gel ýär siň, em ma men se niň üs tü ňe se niň 
gy ja lat be ren Ys ra ýyl go şu ny nyň Hu da ýy 
Hök mü ro wan Reb biň adyn dan gel ýä rin. 
46  Şu gün Reb se ni me niň eli me be rer we 
men se ni urup, kel lä ňi ke se rin. Men bu 
gün pi lişt li le riň äh li si niň lä şi ni ýyr ty jy 
guş lar dyr ýa ba ny haý wan la ra şam ede rin. 
Şon da tu tuş ýer ýü zi Ys ra ýyl da Hu da ýyň 
bar dy gy ny bi ler. 47 Şu äh li halk Reb biň 
gy lyç dyr naý za ly ha las et me ýän di gi ni 
bi ler, çün ki sö weş Reb biň ki dir. Ol si zi 
bi ziň eli mi ze be rer». 48  Pi lişt li Da wu da 
go laý la şan da, Da wut ol pi lişt li bi len 
uruş mak üçin, sö weş meý da ny na ta rap 
bat ly yl gap git di. 49 Da wut eli ni tor ba sy na 
so kup, on dan bir daş çy kar dy-da, ony 
sa pa ny na sa lyp atyp goý ber di we pi lişt-
li niň maň la ýyn dan ur dy. Daş pi lişt li niň 
maň la ýy ny deş di we ol ýü zin li gi ne ýe re 
ýa zyl dy. 50 Gy lyç syz, sa pan hem-de daş 
bi len Da wut pi lişt li den üs tün çy kyp, ony 
urup öl dür di. 51 Soň ra ol yl gap ba ryp, pi-
lişt li niň üs tü ne çyk dy we onuň gy ly jy ny 
gy nyn dan sog rup al dy-da, gy lyç bi len 
kel le si ni ke sip taş la dy. Öz päl wan la-
ry nyň öl dü ril en di gi ni gö rüp, pi lişt li ler 
gaç dy lar. 52  Ys ra ýyl lar we ýa hu da lar 
gy ky lyk lap aýa ga gal dy lar, olar Ga ta we 
Ek ro nyň der we ze le ri ne çen li pi lişt li le riň 
yz yn dan kow du lar. Ýa ra la nan pi lişt li ler 
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a 17:52 Gat – kä bir gol ýaz ma lar da jül ge.

Gat a we Ek ron ga la la ry na bar ýan Şa ga-
ra ýym ýo lu nyň ug run da serl ip ýa tyr dy. 
53  Pi lişt li le riň yz yn dan kow ga gi den 
ys ra ýyl lar do la nyp gel di ler we ola ryň 
dü şel ge si ni ta la dy lar. 54 Da wut pi lişt li niň 
kel le si ni alyp, Iýe ru sa li me ge tir di, onuň 
ýa rag la ry ny bol sa öz ça dy ryn da goý dy.

Dawut Şawulyň huzurynda
55  Da wu dyň Ja lut pi lişt li bi len uruş-

ma ga bar ýa ny ny gö ren de, Şa wul öz 
go şun ba şy sy Ab ner den: «Bu ýi git ki miň 
og ly, Ab ner?» di ýip so rap dy. Ab ner: «Pa-
ty şa nyň öm ri uzak bol sun, bil me dim» 
di ýip jo gap be rip di. 56  Pa ty şa: «Onuň 
ki miň og lu dy gy ny anyk la» di ýip di.

57 Da wut pi lişt li ni öl dü rip, yzy na 
do la nyp ge len de, Ab ner ony Şa wu lyň 
hu zu ry na alyp bar dy. Ja lut pi lişt li niň 
kel le si hem onuň elin de di. 58  Şa wul on-
dan: «Ýi git, sen ki miň og ly bo lar syň?» 
di ýip so ra dy. Da wut: «Se niň beý tul la-
ham ly hyz mat kä riň Ýy şa ýyň og ly men» 
di ýip jo gap ber di.

18‑nji bap
1 Şa wul bi len Da wut gep le şip bol-

du lar. Şon dan soň Da wu dy Şa wu lyň 
og ly Ýo na ta nyň sul hy al dy. Ýo na tan 
ony ja nyn dan hem eziz gör di. 2  Şa wul 
şol gün den beý läk Da wu dy öz ýa ny na 
al dy we oňa öýü ne gaýt ma ga rug sat ber-
me di. 3 Ýo na tan Da wu dy ja nyn dan eziz 
gö ren soň, onuň bi len äht ediş di. 4  Ol öz 
eg nin dä ki do nu ny, ýa rag la ry ny, hat da 
gy ly jy, ýa ýy dyr gu şa gy ny-da Da wu da 
ber di. 5 Da wut Şa wul özü ni ni rä iber se 
git di, ba ran ýe rin de-de işi şo wu na bol dy. 
Ne ti je de, Şa wul ony öz go şun ba şy sy edip 
goý dy. Mun dan äh li halk-da, Şa wu lyň 
hyz mat kär le ri-de ho şal bol du lar.

Şawul Dawuda göriplik edýär
6  Da wut Ja lut pi lişt li ni öl dü ren den 

soň, adam lar öý le ri ne gaý dyp gel ýär-
kä ler, äh li Ys ra ýyl ga la la ryn dan ge len 
aýal lar Şa wul pa ty şa ny gar şy la ma ga 
çyk dy lar. Olar dep rek dir beý le ki saz 
gu ral la ry ny ça lyp, şa dy ýan aý dym lar 
aýd ýar dy lar, tans ed ýär di ler. 7 Aýal lar 
şat lyk dan ýa ňa:

«Şawul müňüsini,
Dawut on müňüsini öldürdi»

diý şip, aý dym aýd ýar dy lar.
8  Aýal la ryň bu aýd ýan sö zi Şa wu la 

ýak ma dy, onuň ju da ga ha ry gel di. Ol: 
«Olar Da wu da on mü ňü si ni, ma ňa bol-
sa mü ňü si ni ber ýär ler. Oňa in di di ňe 
pa ty şa bo laý mak gal dy» diý di. 9 Şol 
gün den beý läk Şa wul Da wu dy yzar-
lap baş la dy.

10  Er te si Hu daý ta ra pyn dan ibe ril en 
jyn-ar wah çalt lyk bi len Şa wu lyň kal by na 
gir di. Ol öz öýün de ar la ma ga baş la dy. 
Da wut he mi şe ki si ýa ly li ra ça lyp otyr dy. 
Şa wu lyň elin de naý za bar dy. 11 «Da wu-
dy di wa ra çüý lä ýin» di ýen ni ýet bi len 
Şa wul naý za ny oňa ta rap zyň dy. Em-
ma Da wut iki ge zek zyň lan naý za nyň 
öňün den sow lup ýe tiş di.

12  Şa wul Da wut dan gork ýar dy, se bä bi 
Reb onuň bi len di, Şa wu ly bol sa Reb terk 
edip di. 13  Şo ňa gö rä Şa wul Da wu dy öz 
ýa nyn dan aý ryp, müň ba şy edip goý dy. 
Da wut sö weş de öz go şu ny na baş tu tan lyk 
ed ýär di. 14  Da wu dyň he mi şe işi ro waç dy, 
çün ki Reb onuň bi len di. 15  Onuň äh li 
iş le ri niň ro waç bol ýan dy gy ny gö ren-
de, Şa wul on dan gor kar dy. 16  Öz le ri ne 
eden li baş tu tan bo lup ýö ren soň, tu tuş 
Ys ra ýyl hem, Ýa hu da hem Da wu dy go-
wy gör ýär di.
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Dawut Mikala öýlenýär
17 Şa wul Da wu da: «Ine, me niň uly 

gy zym Me rap. Men ony sa ňa ber jek. Di-
ňe me niň ba ty rym bo lup, Reb biň üçin 
mert ler çe sö weş seň bol ýar» diý di. Çün ki 
Şa wul: «Goý, ol me niň elim den däl-de, 
pi lişt li le riň elin den öl sün» di ýip pi kir 
ed ýär di. 18  Da wut Şa wu la: «Pa ty şa nyň 
gi ýew si bo lar ýa ly, men kim, me niň maş-
ga lam we Ys ra ýyl da ky ata-ba ba myň nes li 
kim?» diý di. 19 Em ma Şa wu lyň gy zy Me-
ra byň Da wu da be ril me li pur sa dy ge len de, 
gyz oňa däl-de, me ho lat ly Ad ry ýe le dur-
mu şa çy ka ryl dy. 20 Şon dan soň Da wu da 
Şa wu lyň Mi kal at ly gy zy aşyk bol dy. 
Bu ba ra da Şa wu la aý dan la ryn da, ol ho-
şal bol dy. 21 Şa wul «Men ony Da wu da 
be re rin, şeý di bem, oňa du zak gu ra ryn. 
Pi lişt li ler on dan öç alar» di ýip oý lan dy. 
Şo nuň üçin ikin ji ge zek Şa wul Da wu da: 
«Me niň gi ýe wim bol ma ga in di sen ikin ji 
ge zek müm kin çi lik al dyň» diý di. 22  «Pa-
ty şa sen den ho şal, äh li hyz mat kär le ri hem 
se ni go wy gör ýär. Pa ty şa gi ýew bol mak 
pur sa dyň gel di» di ýen ha ba ry as sy ryn-
lyk bi len Da wu da ýe tir mek li gi Şa wul öz 
hyz mat kär le ri ne bu ýur dy. 23 Şeý le lik de, 
Şa wu lyň hyz mat kär le ri pa ty şa nyň söz-
le ri ni Da wu da ýe tir di ler. Da wut ola ra: 
«Me niň ýa ly ýok sul hem ar zy syz adam 
üçin pa ty şa gi ýew bol mak lyk ýe ňil iş dir 
öýd ýä ňiz mi?» diý di. 24 Da wu dyň söz le ri ni 
hyz mat kär ler Şa wu la ýe tir di ler. 25 Soň ra 
Şa wul ola ra: «On da siz Da wu da: „Ýüz 
sa ny pi lişt li ni sün net läp, pür çük le ri ni ge-
ti rip, duş man la ryn dan ary ny alyp ber seň, 
pa ty şa sen den hiç hi li ga lyň is lä nok“ di ýip 
aý dyň» diý di. (Şeý dip, Şa wul pi lişt li le riň 
eli bi len Da wut dan dyn ma gy ýü re gi ne 
dü wüp di.) 26  Şa wu lyň adam la ry onuň 
söz le ri ni Da wu da ýe ti ren le rin de, ol pa-
ty şa gi ýew bol jak dy gy na be gen di. He niz 

bel le nen gün ge lip ýet män kä, 27 Da wut öz 
adam la ry bi len gi dip, iki ýüz sa ny pi lişt-
li ni öl dür di. Pa ty şa gi ýew bol mak üçin, ol 
ola ryň pür çük le ri ni baş bü tin ge ti rip, oňa 
ber di. Şon dan soň gy zy Mi ka ly Şa wul 
Da wu da dur mu şa çy kar dy. 28  Em ma Reb-
biň Da wut bi len bi le di gi ne we öz gy zy 
Mi ka lyň-da oňa aşyk bo lan dy gy na Şa wul 
aý dyň göz ýe tir di. 29 Şo ňa gö rä onuň Da-
wut dan gor ku sy has art dy we ol Da wu da 
ömür ba ky duş man bol dy.

30 Pi lişt li go şun ba şy lar sö we şe çyk ýar-
dy lar. Her sö weş de-de Şa wu lyň beý le ki 
go şun ba şy la ry na ga ran da, Da wut has 
uly ýe ňiş ler ga zan ýar dy. Şun luk da, Da-
wu dyň ab ra ýy has art dy.

19‑njy bap

Şawul Dawudyň kastyna çykýar
1 Şa wul öz og ly Ýo na ta na hem-de öz 

adam la ry na Da wu dy öl dür me gi tab şyr-
dy. Em ma Ýo na tan Da wu dy ju da go wy 
gör ýär di. 2 Ol Da wu da: «Ka kam se ni öl-
dür me gi ýü re gi ne düw di. Er tir daň dan 
hüş gär bol; bir amat ly ýer tap-da giz len. 
3 Me nem se niň meý dan da giz le nen ýe ri-
ňe ba ra ryn we ka ka myň ýa nyn da du rup, 
onuň bi len sen hak da gep le şe rin. Eger bir 
zat aňaý sam, sa ňa ha bar be re rin» diý di. 
4 Ýo na tan ka ka sy Şa wu lyň ýa nyn da Da-
wu dy ta ryp lap, şeý le diý di: «Sen öz gu luň 
Da wu da ýa man lyk et me, çün ki sen on dan 
hiç bir ýa man lyk gör me diň; gaý tam, sen 
on dan ha ýyr gör düň. 5 Ol ja ny ny howp 
as ty na sa lyp, Ja lut pi lişt li bi len sö weş di. 
Şon da Reb tu tuş Ys ra ýy la be ýik ýe ňiş 
ge tir di. Sen bu iş le ri gö rüp ho şal bol duň. 
Şu zat lar dan soň nä dip sen Da wu da ýa-
man lyk et jek? Ol bi gü nä ahy ryn. Ony 
öl dür mä ge esas ýok». 6 Şa wul Ýo na ta nyň 
sö zü ne ynan dy we oňa: «Onuň ja ny na kast 
et me jek di gi me Reb den ant iç ýä rin» diý di. 
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7 Ýo na tan Da wu dy ça gy ryp, bu gür rüň le-
ri oňa ýe tir di. Soň ra ol Da wu dy Şa wu lyň 
ýa ny na alyp bar dy. Şun luk da, Da wut ýe ne 
öň kü si ýa ly Şa wu la gul lu ga dur dy.

8  Ýe ne sö weş ler baş lan dy. Da wut gi-
dip, pi lişt li ler bi len sö weş di we ola ry uly 
ýeň li şe se ze war et di; pi lişt li ler gaç ma ga 
mej bur bol du lar. 9 Bir gün Şa wul eli naý-
za ly öz öýün de otyr dy, Da wu dam oňa saz 
ça lyp ber ýär di. Bir den Reb ta ra pyn dan 
ibe ril en jyn-ar wah Şa wu lyň üs tü ne in di. 
10 Şa wul elin dä ki naý za sy bi len Da wu dy 
di wa ra çüý le me gi ýü re gi ne düw di. Em ma 
Da wut naý za nyň öňün den sow lup ýe tiş di; 
naý za ba ryp, di wa ra çüm di. Da wut şol gi-
je ýe ne-de ga çyp ba şy ny gu tar dy.

11 Şa wul Da wu dy er tir daň bi len öl-
dür mek üçin, onuň öýü ni ga ra wul laň 
di ýip, öz adam la ry ny iber di. Aýa ly Mi-
kal Da wu da: «Eger-de şu gi je ba şy ňy 
gu tar ma saň, er tir se ni öl dü rer ler» diý-
di. 12  Soň ra Mi kal Da wu dy pen ji re den 
çy ka ryp ga çy ryp goý ber di. Ol ga çyp 
giz len di. 13 Mi kal bir bu ty alyp, dü şek de 
ýa tyr dy; onuň ba şy na tüý li ge çi de ri-
si ni geý di rip, üs tü ne-de ýa pyn ja at dy. 
14  Da wu dy tut mak üçin, Şa wu lyň ibe ren 
adam la ry na Mi kal: «Ol syr kaw lap ýa tyr» 
diý di. 15 On soň Şa wul: «Da wu dy öz gö-
zü ňiz bi len gö rüp, ony dü şe gi bi len bi le 
alyp ge liň, men ony öl dür jek» di ýip, öz 
adam la ry ny iber di. 16  Şa wu lyň adam la ry 
dü şek de ba şy na tüý li ge çi de ri si geý-
di ri len bu ty gö ren dik le ri ni oňa ha bar 
ber di ler. 17 Şon dan soň Şa wul Mi ka ly 
ça gy ryp, oňa: «Nä me üçin me ni al dap, 
me niň duş ma ny my ga çy ryp goý be rip, 
oňa giz len mä ge müm kin çi lik ber diň?» 
diý di. Mi kal oňa: «„Goý ber me seň öl dü-
re rin“ diý di» di ýip jo gap ber di.

18  Ga çyp ba şy ny gu ta ran Da wut Ra-
ma da ýa şa ýan Şa mu we liň ýa ny na ge lip, 
Şa wu lyň özü ne eden le ri niň ba ry ny oňa 

gür rüň ber di. Soň ra Şa mu wel bi len bi le 
Na ýot ga la sy na gi dip, şol ýer de gal dy. 
19 Da wu dyň Ra ma da ky Na ýot ga la-
syn da dy gy ny Şa wu la ha bar ber di ler. 
20 Şa wul Da wu dy tu tup ge tir mek üçin, öz 
adam la ry ny iber di. Olar Şa mu we liň ýol-
baş çy ly gyn da jo şup, py gam ber lik edip 
ýö ren py gam ber le riň to pa ry ny gör dü ler. 
Şon da Şa wu lyň adam la ry nyň-da üs tü ne 
Hu da ýyň Ru hy in di. Şun luk da, olar hem 
jo şup, py gam ber lik et mä ge baş la dy lar. 
21 Şa wul mu ny eşi dip, baş ga adam la ry 
iber di, ýö ne olar hem jo şup, py gam ber lik 
ed ýän le re go şul dy lar. Şa wu lyň üçün ji 
ge zek ki ibe ren adam la ry-da öň kü le ri 
ýa ly bol du lar. 22  Ahyr so ňy Ra ma Şa-
wu lyň özi git di. Ol Se ku da ky ul la kan 
how da nyň ýa ny na ba ryp: «Şa mu wel 
bi len Da wut ni re de?» di ýip, şol ýer-
dä ki ler den so ra dy. Ola ryň bi ri: «Olar 
Ra ma nyň Na ýot ga la syn da» di ýip jo gap 
ber di. 23 Şa wul Ra ma nyň Na ýot ga la sy na 
ta rap bar ýar ka, onuň hem üs tü ne Hu da-
ýyň Ru hy in di. Ol tä Na ýo ta bar ýan ça 
ýol bo ýy jo şup, py gam ber lik edip git di. 
24  Ol hat da eşik le ri ni çy ka ryp, Şa mu-
we liň öňün de py gam ber ýa ly joş dy we 
tu tuş bir gi je-gün diz läp ýa la ňaç süý nüp 
ýat dy. («Şa wul hem py gam ber le riň ara-
syn da my?» diý le ni şon dan ga lan dyr.)

20‑nji bap

Ýonatan Dawuda kömek edýär
1 Da wut Ra ma da ky Na ýot ga la syn dan 

ga çyp gaýt dy we Ýo na ta nyň ýa ny na 
ge lip, oňa: «Men nä me et dim? Me niň 
ýa zy gym nä me? Kas ty ma çy kar ýa ly, 
men se niň ka ka ňa nä me ýa man lyk et-
dim?» diý di. 2  Ýo na tan oňa: «Aýd ýa nyň 
nä me?! Sen öl mer siň. Wa jyp bol sun, 
bol ma syn, par hy ýok, ka kam men den 
ýa şy ryn hiç zat et me ýär. On soň mu ny 
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a 20:25 Otur dy – kä bir gol ýaz ma lar da dur dy.

nä me üçin ýa şyr syn. Ýok, beý le zat bo-
lup bil mez» diý di. 3 Da wut hem ant içip, 
şeý le diý di: «Me ni sul huň al ýan dy gy ny 
ka kaň ga ty go wy bil ýär; ka kaň „Mu ny 
Ýo na ta na eşit dir me li däl, eger eşi däý se, 
ol gy na nar“ di ýip pi kir ed ýär. Ýö ne 
Reb den hem sen den ant iç ýä rin, in di 
men aja lyň öň ýa nyn da du run». 4  Ýo na
tan Da wu da: «Se niň üçin is län za dy ňy 
ede rin» diý di. 5  Da wut Ýo na ta na şeý le 
diý di: «Er tir Tä ze Aý baý ra my dyr. Men 
pa ty şa bi len bi le na har edin me li di rin. 
Ýö ne sen ma ňa git mä ge we üçün ji gün 
ag şa ma çen li meý dan da giz len mä ge rug-
sat ber. 6  Eger ka kaň me niň ýok du gy my 
bi läý se, on da oňa: „Da wut öz ga la sy 
Beý tul la ha ma git mek üçin rug sat so rap, 
ma ňa köp ýal bar dy. Çün ki olar tu tuş 
urug bo lup gur ban lyk ber ýän eken ler“ 
di ýer siň. 7 Eger ol „Bol ýar“ di ýäý se-hä, 
gu lu ňa ne ýag şy, em ma ga har la naý sa, 
on da onuň ni ýe ti ni ýa ma na dü wen li-
gi dir. 8  Öz gu lu ňa we pa ly bol, çün ki 
biz mu kad des äht ediş dik. Eger men 
ýa zyk ly bol sam, on da me ni özüň öl dü-
räý, ka ka ňyň ýa ny na el tip nä me et jek?» 
9 Ýo na tan oňa: «Aýd ýa nyň nä me?! Ka ka-
myň sa ňa ýa man lyk et je gi ni bi le rin-de, 
heý, onam sa ňa aýt ma ryn my?!» diý di. 
10  Soň ra Da wut: «Eger ka kaň ga za ba 
mü näý se, kim ony ma ňa ha bar be rer?» 
di ýip, Ýo na tan dan so ra dy. 11 Ýo na tan 
Da wu da: «Ýör, meý da na çy ka ly» diý di. 
Şeý dip, ol iki si meý da na çyk dy lar. 12  Ýo
na tan Da wu da: «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb 
şa ýat bol sun! Men er tir ýa-da bi ri gün şu 
wagt la ra çen li ka ka myň ni ýe ti ni bil jek 
bo la ryn. Eger sen ba bat da onuň ni ýe ti 
dü züw bol sa, men sa ňa ha bar ýe ti re rin. 
13 Em ma ol ýa man lyk et me gi ýü re gi ne 
dü wäý se, me nem ony sa ňa ýe tir me sem, 

se ni sag-sa la mat ýo la sal ma sam, on da, 
goý, Reb ma ňa-da şo ny, hat da on dan-da 
be te ri ni gör kez sin. Reb ka ka ma ýar bol şy 
ýa ly, sa ňa-da ýar bol sun. 14‑15  Di ri käm 
Reb ki min ma ňa we pa ly bol. Öle nim-
den soň bol sa, hat da Reb se niň äh li 
duş man la ry ňy ýer ýü zün den ýok et se-
de, me niň nes li me he mi şe we pa ly bol». 
16  Şun luk da, «Da wu dyň duş man la ry nyň 
je za sy ny, goý, Reb biň Özi ber sin» di ýip, 
Ýo na tan Da wu dyň ko wu my bi len äht 
ediş di. 17 Ýo na tan Da wu da özü ne bo lan 
söý gü si üçin ýe ne ant içirt di, se bä bi ol 
Da wu dy ja nyn dan hem eziz gör ýär di. 
18  Soň ra Ýo na tan Da wu da: «Er tir Tä ze 
Aý baý ra my. Se niň ýok du gyň or nu ňyň 
boş du gyn da nam bel li bo lar. 19 Bi ri gün 
uzak ýö räp, git-de, öň ki sa par ky giz le nen 
ýe riň de giz len we da şyň ýa nyn da ma-
ňa ga raş. 20 Ny şa na atan ýa ly edip, men 
şol da şa ta rap üç sa ny peý kam ata ryn. 
21 Soň ra men: „Bar, ok la ry tap-da ge tir“ 
di ýip, bir ýet gin je gi ibe re rin. Eger men 
oňa: „Ok lar, han ha, bu ta ra pyň da, ola ry 
top lap ge tir“ di ýäý sem, on da ge ler siň. 
Reb den ant iç ýä rin, bu se niň üçin howp-
ha tar ýok di ýil di gi dir. 22  Em ma men 
ýet gin je ge: „Ok lar, han ha, aňyr rak da“ 
di ýäý sem, on da gaç gyn, çün ki bu Reb 
se ni ýo la sal ýar di ýil di gi dir. 23  Bi ziň 
bi ri-bi ri miz bi len edi şen äh ti mi ze, goý, 
Reb ebe di lik şa ýat bol sun» diý di.

24  Şeý dip, Da wut meý dan da giz len-
di. Tä ze Aý baý ram çy ly gy baş la nan da, 
pa ty şa ge lip, sa çak ba şy na geç di. 25  Ol 
adat da ky sy ýa ly di wa ra go laý ýer de 
or naş dy. Ýo na tan onuň gar şy syn da otur-
dy a, Ab ner bol sa Şa wu lyň gap da lyn da 
otur dy, Da wu dyň or ny boş dur dy. 26  Ol 
gün Şa wul se si ni çy kar ma dy, çün ki ol: 
«Oňa bir zat bo lan dyr. Ol ha ram dyr, 
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ha wa, ha ky kat dan-da, ol tä miz däl dir» 
di ýip oý lan dy. 27 Em ma Tä ze Aý baý ra-
my nyň er te si gü ni hem Da wu dyň or ny 
boş dy. Şa wul og ly Ýo na ta na: «Ýy şa ýyň 
og ly nä me baý ram çy lyk da düý nem, bu 
gü nem gö rün me di?» diý di. 28‑29 Ýo na
tan Şa wu la şeý le jo gap ber di: «Da wut: 

„Ma ňa rug sat ber se ne. Ga la da bi ziň ki ler 
urug bo lup gur ban lyk ber jek ler; agam 
ma ňa gel sin di ýip dir. Eger me ni sy la ýan 
bol saň, on da rug sat ber, gi dip, aga la ry my 
gö re ýin“ di ýip, Beý tul la ha ma git mek 
üçin öze le nip ýal bar dy. Şo nuň üçin hem 
ol pa ty şa nyň na ha ry na ge lip bil me di». 
30 Mu ny eşi den Şa wul Ýo na ta ny ga zap 
bi len da la dy: «Wah, hy ýa nat kär hem 
az gyn aýa lyň dog ma sy! Özüň hem-de 
ýa la ňaç ejeň bi ha ýa bol ma dyk bol sa ňyz, 
sen Ýy şa ýyň og lu ny dost tu tu nar my-
dyň? Käş gä, men ony bil me ýän bol sam! 
31 Ýy şa ýyň og ly ýer ýü zün de di ri ge zip 
ýör se, özü ňe-de, pa ty şa ly gy ňa-da ra-
hat lyk bol maz. Hä zi riň özün de adam 
iber-de, ony me niň ýa ny ma ge tirt, onuň 
ba şy ölüm li». 32  Soň ra Ýo na tan ka ka-
sy Şa wu la: «Ol nä me üçin öl me li? Ol 
nä me et di?» diý di. 33 Şol wagt Ýo na ta-
ny öl dür me gi ýü re gi ne dü wüp, Şa wul 
naý za sy ny oňa ta rap zyň dy. Ýo na tan öz 
ka ka sy nyň Da wu dyň ja ny nyň kas ty na 
ymyk ly çy kan dy gy na şon da dü şü nip 
gal dy. 34  Ýo na tan ga zap bi len sa ça gyň 
ba şyn dan tur dy we ka ka sy nyň Da wu-
dy pi sint et me ýän di gi ne ga ty gy na nyp, 
aýyň ikin ji gü ni hiç zat iý me di. 35 Ýa ny na 
bir og lan jyk alyp, Da wut bi len du şuş mak 
üçin ol daň bi len meý da na ta rap git di. 
36  Ýo na tan og lan jy ga: «Bar, yl ga, şu 
oky ta pyp ge tir» diý di. Og lan jyk yl gap 
git di. Ýo na tan onuň üs ta şy ry ýa ýy ny 
atyp goý ber di. 37 Og lan jyk Ýo na ta nyň 
atan oku nyň dü şen ýe ri ne ýe ten de: «Ok 
aňyr rak da däl mi nä me? 38  Bol ba sym rak, 

eg len me» di ýip, Ýo na tan og lan jy gyň 
yz yn dan gy gyr dy. Ol og lan jyk ok la ry 
çöp leş di rip, öz ho ja ýy ny na ge ti rip ber di. 
39 Og lan jy gyň hiç zat dan ha ba ry ýok dy. 
Mu ny di ňe Ýo na tan bi len Da wut bil ýär di. 
40 Ýo na tan ýa rag la ry ny og lan jy ga be rip: 
«Al, şu la ry ga la äkit» diý di. 41 Og lan jyk 
gi den ba dy na Da wut gün or ta ta rap-
dan peý da bol dy. Ol ýü zü ni ýe re be rip, 
üç ge zek tag zym et di. Soň ra Ýo na tan 
iki si og şa şyp ag laş dy lar. Da wut has 
köp ag la dy. 42  Soň ra Ýo na tan Da wu da: 
«„Özü mi ze hem-de nes li mi ze Reb ebe-
di lik şa ýat bol sun“ di ýip, iki miz hem 
Reb den äht ediş dik ahy ryn. Bar, in di 
sen ar ka ýyn gi di ber» diý di. 43 Şon dan 
soň Da wut öz ýo lu na git di, Ýo na tan 
bol sa ga la do lan dy.

21‑nji bap

Dawut Şawuldan gaçýar
1 Da wut Ahy me lek ru ha ny nyň ýa ny na 

Nop ga la sy na gel di. Ahy me lek gor ku-
dan ýa ňa san dyr-san dyr edip, Da wu dy 
gar şy la ma ga çyk dy. Ol Da wu da: «Nä-
me üçin ýe ke özüň gel diň? Nä me üçin 
ýa nyň da hiç kim ýok?» di ýip so ra dy. 
2  Da wut Ahy me le ge: «Pa ty şa ma ňa bir 
ýu muş tab şyr dy. Ol: „Sen den ibe ren bu 
ýum şum hak da hiç kim hiç zat bil me li 
däl dir“ diý di. Şo ňa gö rä, öz ýi git le rim 
bi len hem du şu şar ýa ly ýer bel leş dik. 
3  Hä zir ýa nyň da nä mäň bar? Ma ňa 
bäş sa ny çö rek ýa-da ýa nyň da baş ga 
nä mäň bar bol sa ber» diý di. 4  Ru ha ny 
oňa: «Men de ada ty çö rek ýok. Men-
de di ňe Reb be hö dür edi len çö rek bar. 
Eger ýa nyň da ky ýi git ler go laý da aýa la 
ýa naş ma dyk bol sa lar, siz ony iýip bi ler-
si ňiz» diý di. 5 Da wut ru ha na şeý le jo gap 
ber di: «Ha wa, me niň, adat ça, sa pa ra 
gaý da nym da edi şim ýa ly, biz aýal bi len 
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ýat ma dyk. Ýa nym da ky ýi git ler ýö ne keý 
sa pa ra çy kan la ryn da-da in le ri ni päk 
sak la ýar lar. On soň, ola ryň öz in le ri ni 
bu ge zek nä hi li päk sak la jak dyk la ry ny 
bi li ber!» 6  Şun dan soň ru ha ny Reb be 
hö dür edi len çö rek ler den baş ga çö rek 
ýok du gy üçin oňa mu kad des çö rek le ri 
ber di. Bu çö rek ler şol gün gyz gyn çö-
rek ler bi len çal şy ry lyp dy.

7 Şa wu lyň ço pan la ry nyň baş ly gy 
edom ly Dö weg hem bu gün şol ýer de-
di. Ol Reb biň hu zu ryn da di ni des sur la ry 
ber jaý ed ýär di. 8  Da wut Ahy me le ge: 
«Ýa nyň da naý za ýa gy lyç ýok my? Pa ty-
şa nyň tab şy ry gy ju da gys sag ly bo lan soň, 
ýa ny ma ne gy ly jy my alyp ýe tiş dim, ne-
de baş ga ýa ra gy my» diý di. 9 Ahy me lek 
oňa: «Ela jül ge sin de se niň eliň den ölen 
Ja lut pi lişt li niň gy ly jy şu ýer de, efo dyň 
ýeň se sin de ma ta do lan gy ýa tyr. Eger is-
le seň, şo ny alaý. Bu ýer de şon dan baş ga 
ýa rag ýok» diý di. Da wut oňa: «On dan 
go wy ýa rag bol maz, şo ny be räý» diý di.

10 Da wut Şa wul dan ga çyp, şol gün Ga-
tyň ha ny Aky şyň ýa ny na git di. 11 Akyş 
ha nyň adam la ry oňa: «Bu Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy Da wut däl mi?

„Şawul müňüsini öldürdi,
Dawut bolsa on müňüsini“

diý şip, ol hak da aýal lar aý dym aý dyp, 
tan sam edip di ler-ä» diý di ler. 12  Bu söz ler 
Da wu dy uly iň ki se goý dy we ol Gat ha ny 
Akyş dan ju da gork dy. 13 Şeý le lik de, Da-
wut ola ryň ýa nyn da öz bol şu ny üýt get di. 
Ola ryň ýa nyn da ol özü ni dä li li ge sal dy, 
der we zä niň ga py la ry ny dyr na çak lap, 
ola ryň ýü zü ni per sa la et di; sak ga ly na 
er ni niň su wu ny ak dy ran bol dy. 14  Akyş 
han adam la ry na: «Oňa bir se ret se ňiz läň, 
ol dä li ahy ryn. Nä me üçin ony me niň 
ýa ny ma ge tir di ňiz? 15  Nä me özüm de 
dä li kem ter lik ed ýän dir öýd ýä ňiz mi? 
Ýa onuň dä li li gi ne to ma şa et sin di ýip 

ge tir di ňiz mi? Heý, şeý le ada mam bir 
me niň how ly ma gir me li mi?» diý di.

22‑nji bap
1 Da wut ol ýer den Adul lam go wa gy-

na gaç dy. Da wu dyň aga la ry hem onuň 
ata sy nyň tu tuş maş ga la sy mu ny eşi dip, 
onuň ýa ny na gel di ler. 2  Ezil ýän ler, ber-
gi-bor ja ba tan lar hem nä ra zy la ryň äh li si 
onuň ýa ny na ýyg na nyş dy lar. Şeý dip, 
Da wut ýa ny na ýyg nan dört ýü ze go laý 
ada ma baş tu tan bol dy. 3 Da wut ol ýer den 
Mo wap da ky Mis pä git di. Ol Mo wap 
pa ty şa sy na: «Hu da ýyň me ni nä me et-
je gi bel li bol ýan ça, ka kam bi len eje mi 
öz ýa ny ňyz da sak lap bil mez mi si ňiz?» 
diý di. 4  Şeý dip, Da wut ka ka sy bi len eje-
si ni Mo wap pa ty şa sy nyň ýa ny na ge tir di. 
Da wu dyň go wak da bo lan döw rün de olar 
onuň ýa nyn da bol du lar. 5  Gat py gam-
ber Da wu da: «Go wa gy taş la, Ýa hu da 
ýur du na git» diý di. Şo ňa gö rä Da wut 
ol ýer den çy kyp, He ret to ka ýy na git di.

Şawul Nop galasynyň 
ruhanylaryny öldürýär

6  Da wu dyň we onuň ýa nyn da ky la ryň 
ta py lan dy gy ny Şa wul eşit di. Ol Gib ga-
da ky bir de pe de, ýyl gy nyň aşa gyn da 
otyr dy; elin de naý za sy bar dy, nö ker le-
ri niň äh li si onuň da şy ny alyp dur du lar. 
7 Şa wul ýa nyn da ky nö ker le ri ne şeý le 
diý di: «Eý, ben ýa min ler – ti re deş le rim, 
in di gu lak asyň. Ýy şa ýyň og ly si ziň her 
bi ri ňi ze meý dan lar, üzüm çi lik ler be rer-
mi kä, ol si zi müň ba şy lar hem ýüz ba şy lar 
eder mi kä? 8  Şo nuň üçin me niň gar şy ma 
dil düw şük gu ra dy ňyz my? Og lu myň 
Ýy şa ýyň og ly bi len ül pet bo lan dy gy-
ny ma ňa ha bar be re ni ňiz bol ma dy. Bu 
gün ki gün, gör şü ňiz ýa ly, og lum öz nö-
ke ri mi me niň gar şy ma du zak gur ma ga 
itek län de, bi ri ňi ziň-de ma ňa neb si ňiz 
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agyr ma dy, ol hak da ma ňa dil ýar ma dy-
ňyz». 9 Şol wag ty Şa wu lyň nö ker le ri niň 
gap da lyn da du ran edom ly Dö weg: 
«Ýy şa ýyň og lu nyň Nop ga la syn da ky 
Ahy tu byň og ly Ahy me le giň ýa ny na ge-
le ni ni gör düm. 10 Ol Da wut üçin Reb be 
ýüz tu tup, onuň sa pa ry ba ra da so ra dy 
we oňa azyk hem-de Ja lut pi lişt li niň gy-
ly jy ny ber di» diý di. 11 Şa wul Ahy tu byň 
og ly Ahy me lek ru ha ny ny, onuň tu tuş 
maş ga la sy ny – Nop ga la syn da ky äh li 
ru ha ny la ry ge tir mek üçin adam iber di. 
Ola ryň äh li si pa ty şa nyň ýa ny na gel di ler. 
12  Şa wul Ahy me le ge: «In di ma ňa gu lak 
as, eý, Ahy tu byň og ly» diý di. Ol: «Gu lak 
as ýa ryn, hö küm da rym» diý di. 13 Şa wul 
oňa şeý le diý di: «Nä me üçin Ýy şa ýyň 
og ly iki ňiz me niň gar şy ma dil düw şük 
gu ra dy ňyz? Nä me üçin sen oňa çö rek-
dir gy lyç ber diň we onuň üçin Hu da ýa 
ýüz tu tup, onuň sa pa ry ba ra da so ra dyň? 
Gör şüň ýa ly, şeý dip, ol me niň gar şy ma 
du zak gur dy». 14 Ahy me lek Şa wu la şeý le 
jo gap ber di: «Da wut se niň nö ker le ri ňiň 
iň we pa ly sy ahy ryn. Ol se niň gi ýe wiň, 
baş jan pe naň hem-de se niň köş güň de 
iň hor mat ly adam dyr. 15  Hu da ýa ýüz 
tu tup, Da wut ba ra da bu me niň il kin ji 
ge zek so raý şym my nä me? Ýok, me niň 
özü mi-de, me niň ata myň maş ga la syn dan 
kim dir baş ga bi ri ni-de, goý, pa ty şa hym 
gü nä kär le me sin. Se niň gu lu ňyň bu iş den 
düý bün den ha ba ry ýok dur». 16  Pa ty şa: 
«Ahy me lek, se niň özü ňiň-de, ata ňyň 
maş ga la sy nyň-da öl je gi ne şek ýok dur» 
diý di. 17 Pa ty şa ýa nyn da du ran jan pe na-
sy na: «Bol, Reb biň ru ha ny la ry ny öl dür, 
se bä bi ola ram Da wu dy gol da ýar lar. Olar 
onuň ga çyp ýö re ni ni bi li bem, ma ňa 
ha bar ber män dir ler» diý di. Ýö ne pa ty-
şa nyň nö ker le ri Reb biň ru ha ny la ry na el 
gö ter me di ler. 18  Soň ra pa ty şa ru ha ny la ry 
öl dür me gi Dö we ge bu ýur dy. Edom dan 

bo lan Dö weg ru ha ny la ry gyr dy. Şol 
gün ol ne pis zy gyr ma ta dan ti ki len efot 
geý nen seg sen bäş ru ha ny ny öl dür di. 
19 Şa wul ru ha ny la ryň ga la sy bo lan Nop 
ga la sy ny gy lyç dan ge çir di, ol er kek dir 
aýal la ry, ça ga-çu ga la ry, mal-ga ra la ry, 
eşek le ri, do war la ry – hem me si ni gy-
lyç dan ge çir di.

20  Ýö ne Ahy tu byň ag tyk la ry nyň bi-
ri, Ahy me le giň ogul la ry nyň bi ri bo lan 
Ab ýa tar ga çyp, ba şy ny gu tar dy we 
Da wu dyň yz yn dan git di. 21 Ab ýa tar 
Şa wu lyň Reb biň ru ha ny la ry ny gyr gy-
na be ren di gi ni Da wu da ha bar ber di. 
22  Da wut Ab ýa ta ra şeý le diý di: «Ol ýer de 
edom ly Dö we gi gö rüp, men onuň Şa wu la 
ha bar ber jek di gi ni şol gün anyk bil dim. 
Se niň ata ňyň tu tuş maş ga la sy nyň ölü mi 
üçin men gü nä kär. 23 Me niň ýa nym da gal, 
özü ňem gork ma, çün ki me niň kas ty ma 
çy ka nyň, se niň hem kas ty ňa çyk dy gy dyr, 
em ma sen me niň pe nam da syň».

23‑nji bap

Dawut Kegila galasyny halas edýär
1 «Pi lişt li ler Ke gi la hü jüm edip, har-

man la ry ta lap ýör ler» di ýip, Da wu da 
ha bar ber di ler. 2  Da wut Reb den: «Gi dip, 
pi lişt li ler bi len sö we şe ýin mi?» di ýip so-
ra dy. Reb Da wu da: «Bar, pi lişt li ler bi len 
sö we şe gir-de, Ke gi la ny ha las et» di ýip 
jo gap ber di. 3 Ýö ne adam la ry Da wu da: 
«Biz bu ýer de – Ýa hu da da gor ku şyp 
ýör käk, Ke gi la – pi lişt li go şu nyň üs tü ne 
nä hi li ba ra ly?» diý di ler. 4  Da wut ýe ne 
Reb be ýüz tut dy. Reb oňa: «Ha wa, Ke gi la 
git, pi lişt li le ri se niň eli ňe ber jek» diý di. 
5 Şeý le lik de, Da wut bi len onuň adam la ry 
Ke gi la gi dip, pi lişt li ler bi len sö weş di ler, 
ola ryň mal la ry ny sü rüp äkit di ler, ola ry 
agyr he läk çi li ge se ze war et di ler. Ine, şeý-
dip, Da wut Ke gi la nyň ila ty ny ha las et di.
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6  Ahy me le giň og ly Ab ýa tar ga çyp, 
Da wu dyň ýa ny na ge len de, onuň elin de 
efot bar dy.

7 Da wu dyň Ke gi la ge len di gi ni Şa wu-
la ha bar ber di ler. Şa wul: «Ony Hu daý 
me niň eli me ber di, çün ki ol me niň der-
we ze li, kilt li ga la ma gi rip, öz-özü ni to ra 
sa lyp dyr» diý di. 8  Ke gi la gi dip, Da wu dy 
ga ba wa sal mak üçin, Şa wul tu tuş hal ky 
ur şa ça gyr dy. 9 Şa wu lyň ni ýe ti niň ýa man-
dy gy ny bi len de, Da wut ru ha ny Ab ýa ta ra: 
«Efo dy ge tir, Hu da ýyň is le gi ni bi le li» diý-
di. 10 Da wut: «Eý, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb! 
Şa wu lyň men gu luň se bäp li Ke gi la ny ýok 
et mek üçin gel ýän di gi ni eşit dim. 11 In di 
şeý dip, Öz gu lu ňyň eşi di şi ýa ly, Şa wul 
ge ler mi? Eý, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb, gu lu-
ňa aý daý!» diý di. Reb: «Ol ge ler» diý di. 
12  Soň ra Da wut: «Ke gi la nyň hal ky me ni 
we adam la ry my Şa wu lyň eli ne be rer mi?» 
diý di. Reb: «Be rer» diý di. 13 Da wut al ty 
ýü ze go laý ada my bi len bi le Ke gi la dan 
çyk dy. Olar ba ryp bi len ýer le ri ne çen li 
sak lan man ýö re di ler. Da wu dyň Ke gi-
la dan ga çan dy gy ny eşi den de, Şa wul ol 
ýe re git mek ni ýe tin den el çek di.

Dawut çölde gizlenýär
14  Da wut çöl dä ki go wak lar da, Zip çö-

lün dä ki dag lyk da ýa şa dy. Şa wul ony her 
gün ag tar dy, ýö ne Reb Da wu dy onuň 
eli ne ber me di. 15  Şa wu lyň öz kas ty na 
çy kan dy gy ny Da wut Ho reş dä ki Zip 
çö lün de kä eşit di. 16  Şa wu lyň og ly Ýo-
na tan Da wu dyň yz yn dan Ho re şe gel di. 
Ol Da wu dy Hu da ýyň adyn dan ruh lan-
dyr dy. 17 Ýo na tan oňa: «Sen ka ka myň 
eli ne dü şe rin öý düp gork ma. Sen tu tuş 
Ys ra ýy la pa ty şa bol ma ly syň, men se niň 
we zi riň bol ma ly dy ryn. Mu ny ka ka mam 
bil ýär» diý di. 18  Soň ra ol iki si Reb biň 
öňün de äht ediş di ler. Da wut Ho reş de 
gal dy, Ýo na tan bol sa öýü ne git di.

19 Soň ra bir nä çe zip li ler Gib ga gi dip, Şa-
wu la: «Da wut bi ziň ara myz da – Ho re şiň 
go wak la ryn da, Ýe şi mo nyň gün or ta syn-
da ky Ha ky la da gyn da giz le nip ge zip ýör. 
20 Eý, pa ty şa, is län wag tyň gel! Ony tu tup, 
se niň eli ňe ber mek bi ziň bi len» diý di ler. 
21 Şa wul ola ra şeý le diý di: «Der di mi 
paý la şa ny ňyz üçin Reb si zi ýal ka syn! 
22  Gi diň-de, ýe ne bir ge zek ni re de di gi ne 
anyk göz ýe ti riň; ony ki miň gö ren di gi ni 
yk jam anyk laň. Aý dyş la ry na gö rä ol ju da 
me kir bol ma ly. 23 Onuň giz le nip bi läý jek 
ýer le ri niň äh li si ni göz den ge çi riň we any-
gy na ýe tiň-de, ma ňa bel li ha bar ge ti riň. 
Şon dan soň men si ziň bi len bi le gi de rin. 
Eger ol ýur duň bir ýe rin de bar bol sa, men 
ony tu tuş Ýa hu da dan ta pa ryn». 24  Şeý le-
lik bi len Şa wul dan öň olar Zi pe git di ler.

Da wut adam la ry bi len Ma gon çö lün-
de, Ýe şi mo nyň gün or ta syn da ky Ara ba 
düz lü gin de di. 25 Şa wul bi len onuň adam-
la ry nyň öz göz le gi ne çy kan dyk la ry ny 
eşi den Da wut Ma gon çö lün dä ki ga ýa 
ge lip, şol ýer de or naş dy. Mu ny eşi dip, 
Şa wul Ma gon çö lü ne Da wu dyň yz yn-
dan git di. 26  Şa wul da gyň bir ta ra pyn dan, 
Da wut bol sa adam la ry bi len da gyň beý-
le ki ta ra pyn dan bar ýar dy. Şa wul bi len 
onuň adam la ry nyň Da wu dy we onuň 
adam la ry ny ga ba wa sal mak la ry na az 
wagt ga lyp dy, Da wut gaç ma ga how-
lug ýar dy. 27 Şol wagt bir ça par ge lip: 
«How luk, ýur da pi lişt li ler çoz dy» di ýip, 
Şa wu la ha bar ber di. 28  Şa wul Da wu dyň 
yz yn dan kow ma gy ny bes edip, pi lişt li-
ler bi len sö weş mä ge git di. Şo ňa gö rä bu 
ýer «Ga çyş ga ýa sy» di ýip at lan dy ryl dy.

24‑nji bap

Dawut Şawula rehimdarlyk edýär
1 Da wut ol ýer den gi dip, Eýn ge di top-

ra gyn da ky go wak lar da mes gen tut dy. 
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2  Şa wul pi lişt li le ri kow mak dan gaý dyp 
ge len de, «Da wut Eýn ge di çö lün de» di-
ýip, oňa ha bar ber di ler. 3 Şa wul tu tuş 
Ys ra ýy lyň saý la ma adam la ryn dan üç 
mü ňü si ni ýa ny na alyp, Da wu dy hem 
onuň adam la ry ny idäp, Dag ge çi ga ýa sy na 
ta rap ýo la düş di. 4 Ol ýo luň ýa ka syn da ky 
do war agyl la ry na gel di. Şol ýer de bir 
go wak bar dy. Şa wul aýak ýo ly üçin şol 
go wa gyň içi ne gir di. Şol wagt Da wut 
adam la ry bi len bi le go wa gyň tö rün de 
otyr dy. 5 Adam la ry Da wu da ýüz le nip: 
«Reb biň sa ňa „Duş ma ny ňy eli ňe be re rin, 
sen oňa is län za dy ňy eder siň“ di ýen gü ni, 
ine, şu gün dür» diý di ler. Da wut as sy ryn-
lyk bi len ba ryp, Şa wu lyň do nu nyň sy ny ny 
kes di. 6 Mu ňa Da wu dyň ýü re gi go pan ýa ly 
bo lup git di. 7 Ol adam la ry na şeý le diý di: 
«Je na by ma, Reb biň saý lan ada my na beý le 
zat et mek den, oňa gar şy el gö ter mek den 
Reb biň Özi sak la syn, çün ki ol Reb biň 
se çip-saý la ny dyr». 8  Şeý dip, Da wut öz 
adam la ry na kä ýe di we ola ra Şa wu lyň gar-
şy sy na uruş ma ga rug sat ber me di. Şa wul 
bol sa go wak dan çy kyp, öz ýo lu na git di.

9 Soň ra Da wut hem go wak dan çyk dy-
da: «Eý, je na bym, pa ty şa hym!» di ýip, 
Şa wu lyň yz yn dan gy gyr dy. Şa wul yzy na 
ga ran da, Da wut ýü zü ni ýe re be rip, oňa 
tag zym et di. 10 Soň ra ol Şa wu la: «„Da wut 
sa ňa ýa man lyk et mek is le ýär“ diý ýän le-
riň sö zü ne nä me üçin ynan ýar syň? 11 Şu 
gün go wa gyň için de Reb biň özü ňi me niň 
eli me be ren di gi ni öz göz le riň bi len gör-
düň. Se ni öl dür me gi ta lap eden le rin de-de, 
men sa ňa re him et dim. Men ola ra: „Öz je-
na by ma el gal dyr ma ryn, çün ki ol Reb biň 
Öz se çip-saý la ny dyr“ diý dim. 12 Eý, atam, 
do nuň dan ke si len elim dä ki şu ke sin di ni 
gör ýäň mi, ine, se ret. Do nu ňyň sy nyn-
dan ke sip al dym, ýö ne se ni öl dür me dim. 
Sa ňa ýa man lyk et mek ýa-da ha ýyn lyk 
et mek ni ýe ti miň ýok du gy şun dan hem 

bel li ahy ryn. Me ni öl dür mek üçin aň tap 
ýö re nem bol saň, men se niň öňüň de gü-
nä ga zan ma dym. 13‑14  Iki mi ze, goý, Reb 
ka zy lyk et sin. Me niň ary my sen den, goý, 
Reb al syn. Kö ne le riň „Ýa man lyk ýa man-
dan çy kar“ di ýiş le ri ýa ly, men sa ňa gar şy 
el gö ter me rin. 15 Ys ra ýyl pa ty şa sy ki miň 
gar şy sy na çyk dy? Sen ki mi yzar lap ýör-
süň? Haý sy dyr bir itiň mas ly gy ny my ýa 
bir bü rä ni mi? 16  Goý, bi ze Reb ka zy lyk 
et sin we hö küm çy kar syn. Goý, mu ňa 
Onuň Özi se ret sin, me ni go ra syn we me ni 
se niň eliň den ha las et sin». 17 Da wut sö zü-
ni gu ta ran da, Şa wul: «Da wut, og lum, bu 
asyl sen mi diň?» di ýip, möň ňü rip ag la dy. 
18  Ol Da wu da şeý le diý di: «Sen men den 
ada lat ly eke niň. Ýa man ly gy ma ýag şy lyk 
bi len jo gap ber diň. 19 Şu gün sen özü ňiň 
ma ňa ga raý şy ňyň go wu dy gy ny gör kez-
diň. Reb me ni se niň eli ňe ber se-de, sen 
me ni öl dür män siň. 20 Heý, duş ma ny ny ele 
sa lan ada mam bir ony aman go ýar my?! 
Se niň ma ňa şu gün ki ede ni ňi Reb ýag şy-
lyk bi len gaý ta rar. 21 Se niň hök man pa ty şa 
bol ma ly dy gy ňy, Ys ra ýyl pa ty şa ly gy nyň 
se niň eliň de ber ka rar bol jak dy gy ny men 
hä zir bil dim. 22  Men öle nim den soň ne sil-
le ri mi ýok et me jek di gi ňe, ady my ata myň 
nes lin den aýyr ma jak dy gy ňa Reb den ant 
iç». 23 Şa wu lyň diý şi ýa ly, Da wut onuň 
öňün de ant iç di. Şon dan soň Şa wul öýü ne 
git di, Da wut bol sa adam la ry bi len bi le 
go wa ga ta rap gaýt dy.

25‑nji bap

Dawut we Abygaýyl
1 Şa mu wel ara dan çyk dy; bü tin Ys ra ýyl 

ýyg na nyp, onuň ýa sy ny tut dy. Ony Ra-
ma da ky öz mül kün de jaý la dy lar. Şon dan 
soň Da wut Pa ran çö lü ne git di.

2 Ma gon da bir adam bar dy. Onuň mül ki 
Kar mel de di. Ol adam ju da baý dy; onuň 
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a 25:18 Bir bat man go wur ga – ýew reý çe bäş si ýah go wur ga. Bu takm. 20 kg deň dir.

üç müň goý ny, müň ge çi si bar dy. Ol 
Kar mel de go ýun la ry ny gyrk dyr ýar dy. 
3 Onuň ady Na bal, aýa ly nyň ady Aby-
ga ýyl dy. Aýa ly akyl ly hem gör me geý di, 
ýö ne onuň özi deý ýus hem hyr syz adam-
dy. Ol Ka lep nes lin den di. 4  Na ba lyň öz 
go ýun la ry ny gyrk dyr ýan dy gy ny Da wut 
çöl de eşit di. 5 Şon da Da wut on ýi gi di ni 
şeý le tab şy ryk bi len onuň ýa ny na iber di: 
«Kar me le gi diň. Na ba lyň ýa ny na ba-
ryň-da, oňa men den sa lam aý dyň 6  we 
şeý le di ýiň: „Özü ňiň, maş ga la ňyň we 
äh li ňi ziň ba şy ňyz abat bol sun! 7 Men 
se niň gyr kym da dy gy ňy eşit dim. Se niň 
ço pan la ryň bi ziň ýa ny myz da bol du lar, 
biz ola ry yn jyt ma dyk. Kar mel de bo lan 
dö wür le rin de ola ryň hiç za dy ýit me di. 
8  Öz ýi git le riň den so ra saň aý dar lar. In di 
se nem me niň ýi git le rim bi len my la kat ly 
bol, çün ki biz ýa ny ňa sä het li gü ni gel-
dik. Öz gul la ry ňa hem og luň Da wu da 
nä mäň bar bol sa ber me gi ňi to wak ga 
ed ýä rin“».

9 Da wu dyň ýi git le ri Na ba lyň ýa ny na 
ba ryp, ýaň ky aý dy lan la ryň äh li si ni Da-
wu dyň adyn dan oňa aýt dy lar-da, on dan 
jo ga ba ga raş dy lar. 10  Ýö ne Na bal Da
wu dyň ýi git le ri ne şeý le jo gap ber di: 
«Da wut diý ýä ni ňiz kim ol? Ýy şa ýyň 
og ly diý ýä ni ňiz kim? Hä zir öz ho ja-
ýy nyn dan ga çyp ýö ren hyz mat kär kän. 
11 Çö re gi mi, su wu my, gyr kym çy lar üçin 
so ýan ma ly myň eti ni ge ti rip, ni re li di-
gi ni-de bil me ýän adam la ry ma be rip 
goý be ri be re ýin mi, hä?» 12  Şun luk da, 
Da wu dyň ýi git le ri yz la ry na do lan dy lar 
we ge lip, bu la ryň hem me si ni Da wu da 
aýt dy lar. 13 Da wut ýi git le ri ne: «Äh li ňiz 
gy ly jy ňy zy da ky nyň» diý di. Ola ryň 
äh li si gy ly jy ny da kyn dy, Da wut hem 
gy ly jy ny da kyn dy. Dört ýü ze go laý adam 

Da wu dyň yzy na düş di, iki ýüz adam 
bol sa goş la ryň ýa nyn da gal dy.

14  Em ma bir ýi git Na ba lyň aýa ly Aby-
ga ýy la şeý le diý di: «Bi ziň ho ja ýy ny my za 
sa lam aýt mak üçin, Da wut çöl den ça-
par lar ýol lap dyr. Em ma ho ja ýy ny myz 
ola ry kem sit di. 15 Olar bi ze kän ýag şy lyk 
edip di ler, bi zi yn jyt man dy lar. Ola ryň 
ýa nyn da bo lan döw rü miz de bi ziň hiç 
za dy myz ýit män di. 16  Bi le go ýun la ry my-
zy sak la ny myz da, olar bi ziň da şy my zyň 
ga la sy bo lup dy lar. 17 In di şu ny bil-de, 
nä me et me li di giň hak da oý lan, çün ki 
bi ziň ho ja ýy ny my za we onuň tu tuş maş-
ga la sy na gar şy er bet ka ra ra gel nen dir. 
Na ba lyň hä si ýe ti ju da ýa ra maz, onuň 
bi len gep le şip bil ýän adam ýok».

18  Şun dan soň Aby ga ýyl wagt ýi tir män, 
iki ýüz çö rek, iki tu lum şe rap, bäş goý nuň 
go wur da gy ny, bir bat man go wur ga ny a, 
ýüz go şa wuç kiş mi şi, iki ýüz go şa wuç 
in jir kiş de si ni al dy-da, ola ry eşek le re 
ýük le di. 19 Ol hyz mat kär le ri ne: «Öňü me 
dü şüň, men si ziň yzy ňyz dan ýö re jek» 
diý di. Ýö ne ol adam sy Na ba la hiç zat 
aýt ma dy. 20 Aby ga ýyl da gyň ýap gyt ta ra-
pyn dan eşek li inip gel ýär kä, Da wut hem 
adam la ry bi len oňa ta rap gel ýär di. Şeý dip, 
olar du şuş dy lar. 21 Şol wagt Da wut içi ni 
gep le dip gel ýär di: «Haýp, çöl de men bu 
ada myň äh li em lä gi ni go rap dy ryn. Onuň 
ýe ke za dy-da ýit män di. Em ma ol me niň 
ýag şy ly gy ma ýa man lyk bi len jo gap ber di. 
22  Eger daň at ýan ça onuň er kek gö bek li si-
niň ba ry ny gyr ma sam, on da, goý, Hu daý 
ma ňa-da şo ny, hat da on dan-da be te ri ni 
gör kez sin». 23 Aby ga ýyl Da wu dy gö ren-
de, eşek den how luk maç düş di-de, ýe re 
ýü zin dü şüp, oňa tag zym et di. 24  Ol Da-
wu dyň aýa gy na ýy ky lyp, şeý le diý di: 
«Gü nä si, goý, me niň boý nu ma bol sun, 
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a 25:25 Na bal, özi-de ak mak – ýew reý çe Na bal we ak mak söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

agam. Özüň bi len gep leş mä ge gyr na gy ňa 
yg ty ýar et, onuň iki agyz sö zü ni diň le. 
25 Ha ýyş ed ýä rin, agam, bu ne jis Na ba lyň 
söz le ri ni göw nü ňe al ma. Onuň özi-de 
ady ýa ly dyr. Onuň ady Na bal, özi-de 
ak mak a. Men ke ni ziň aga myň, ýag ny 
se niň ibe ren nö ker le ri ňi gör män di rin. 
26  Se ni gan dök mek den we ar al mak dan 
Reb biň Özi sak lap dyr. In di, eý, agam, 
Reb den we se niň adyň dan ant iç ýä rin, 
agam, sa ňa ýa man lyk et mek is le ýän duş-
man la ryň, goý, Na bal ýa ly bol sun. 27 Ine, 
şu sow gat la ry gyr na gyň se niň ýi git le ri ňe 
ber mek üçin aga sy na ge tir di. 28  Öz gyr na-
gy ňyň hy ýa nat çy ly gy ny ba gyş la. Reb biň 
aga myň nes li ni abat et je gi şüb he siz dir, 
se bä bi agam Reb üçin gö reş ýär. Ömür-
bo ýy sen den ýa man lyk çyk maz. 29 Eger 
kim dir bi ri aga my yzar la sa ýa-da ja ny na 
kast et se, on da ja ny ňy Hu da ýy ňyz Reb-
biň aman sak la syn, duş man la ry ňy bol sa 
sa pan dan daş atan ki min edip öl dür sin. 
30‑31 Sen agam ba ra da aý dan äh li ýag şy lyk-
la ry ny ýe ri ne ýe ti rip, Reb se ni Ys ra ýy la 
hö küm dar bel län de, on da sen nä hak gan 
dök mek ýa-da özü ňi go ra mak üçin has-
ra ta se bäp bol mar syň, yn sa byň-da sa ňa 
yza ber mez. Reb özü ňi ýal kan da, gyr-
na gy ňy ýat la gyn». 32  Da wut Aby ga ýy la 
şeý le diý di: «Şu gün me ni sa ňa du şu ran 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be al kyş bol sun! 
33 Paý ha sy ňa be re kel la, özü ňe be re kel la. 
Bu gün gan dök mek den hem öç al mak dan 
me niň el le ri mi sen sak la dyň! 34  Dog ru
sy ny aýt sam, si ze has rat ge tir mek den 
me ni sak lan Ys ra ýyl Hu da ýy Reb den 
ant iç ýä rin, eger sen ha ýal et män me niň 
ýa ny ma gel me dik bol sa dyň, on da daň at-
ýan ça Na ba lyň ýe ke je er kek gö bek li si ni 
goý man gyr ja gym şüb he siz di». 35  Soň ra 
Da wut onuň ge ti ren zat la ry ny al dy-da: 

«Ar ka ýyn öýü ňe gaý dy ber; sö züň ka bul 
bol dy, ha ýy şyň bit di» diý di.

36  Aby ga ýyl Na ba lyň ýa ny na gaý dyp 
gel di. Ol öýün de şa lar ça meý lis gu rap 
otyr dy. Ol çen de na şa ser hoş dy, keý pi 
diý seň çag dy. Şo ňa gö rä, daň at ýan ça 
Aby ga ýyl oňa dil ýar ma dy. 37 Er te si ir den, 
ser hoş lyk dan açy lan soň, bo lan iş le riň 
ba ry ny aýa ly oňa gür rüň ber di. Bu zat-
la ry eşi den Na ba lyň ýü re gin den tut dy, 
ol doň ňa ra da şa dön di. 38  On gün çe me si 
wagt dan soň Reb Na ba ly ur dy; ol öl di.

39 Na ba lyň ölen di gi ni eşi den de, Da-
wut şeý le diý di: «Me ni kem si de ni üçin, 
Na ba ly gü nä kär sa ýan we Öz gu lu ny 
ýa man iş den sak lan Reb be al kyş bol sun! 
Reb Na ba lyň ýa man ni ýe ti ni onuň öz 
ba şyn dan in der di».

Da wut Aby ga ýy la öý len mek üçin oňa 
saw çy iber di. 40 Da wu dyň adam la ry Kar-
me le Aby ga ýy lyň ýa ny na ge lip, oňa: 
«Da wut bi zi sa ňa saw çy ly ga iber di» 
diý di ler. 41 Ol ýe rin den tur dy-da, dy za 
çö küp tag zym et di we şeý le diý di: «Ke-
ni zi ňiz je na by myň gul la ry nyň aýa gy ny 
ýuw ma ga-da ta ýyn». 42 Aby ga ýyl des si ne 
eşe ge mün di. Ol bäş ke ni zi ni ýa ny na 
alyp, Da wu dyň saw çy la ry nyň yzy na 
düş di. Şeý dip, ol Da wu dyň aýa ly bol dy.

43 Da wut ýiz re gel li Ahy no ga ma-da 
öý len di. Bu la ryň iki si-de onuň aýa ly 
bol dy. 44  Şa wul bol sa Da wu da be ren 
gy zy Mi ka ly gal lym ly La ýy şyň og ly 
Pal ta ber di.

26‑njy bap

Dawut Şawula ýene-de 
rehimdarlyk edýär

1 Zip li ler ýe ne-de Şa wu lyň ýa ny na 
Gib ga ge lip: «Da wut Ýe şi mon çö lü niň 
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gar şy syn da ky Ha ky la da gyn da giz len-
ýär» di ýip, oňa ha bar ber di ler. 2  Şa wul 
Ys ra ýy lyň üç müň sa ny men di ýen ada-
my ny ýa ny na alyp, Zip çö lü ne Da wu dy 
tut ma ga git di. 3 Şa wul ýo luň go la ýyn-
da ky Ýe şi mo nyň gar şy syn da bo lan 
Ha ky la da gyn da dü şel ge gur dy. Em ma 
Da wut çöl de ga lyp dy. Şa wu lyň öz yzyn-
dan çö le ge len di gi ni bi len de, 4  Da wut 
jan syz lar ibe rip, Şa wu lyň ha ky kat dan 
hem ge len di gi ni anyk la dy. 5  Soň ra Da-
wut Şa wu lyň dü şel ge gu ran ýe ri ne gel di. 
Ol Şa wu lyň öz go şun ba şy sy Ne riň og ly 
Ab ner bi len bir ýer de bi le ýa tan dy gy ny 
gör di. Şa wul dü şel gä niň için de ýa tyr dy, 
go şun bol sa onuň tö we re gin de dü şel ge 
gu rup dy.

6 Da wut het li Ahy me lek bi len Ýo wa byň 
ini si Se ru ýa nyň og ly Aby şa ýa: «Haý sy-
ňyz me niň bi len Şa wu lyň dü şel ge si ne 
git jek?» di ýip so ra dy. Aby şaý: «Men 
git jek» diý di. 7 Şeý le lik de, Da wut bi len 
Aby şaý iki si gi je go şu na ta rap git di. Şa-
wul dü şel ge de uk lap ýa tyr dy, baş u jun da 
bol sa ýe re sün jü len naý za sy bar dy. Ab ner 
bi len go şun onuň daş-tö we re gi ni alyp 
ýa tyr dy. 8  Aby şaý Da wu da: «Hu daý bu 
gün duş ma ny ňy eli ňe ber di. In di ma ňa 
yg ty ýar et: naý za ny bir sa lan da, ony 
ýe re çüý lä ýin – men ony ikin ji ge ze-
ge goý jak däl» diý di. 9 Em ma Da wut 
Aby şa ýa: «Ony öl dür me, se bä bi Reb biň 
se çip-saý lan ada my na el gö ter mek gü nä 
bo lar» diý di. 10  Da wut oňa ýe ne şeý le 
diý di: «Reb den ant iç ýä rin, ony ýa Reb 
urar, ýa ol öz aja ly na öler ýa-da sö weş de 
öler. 11 Reb biň se çip-saý lan ada my na el 
gö ter mek den me ni Reb biň Özi sak la syn. 
Ýö ne sen onuň baş u jun da ky naý za ny, 
suw küý zä ni al, soň bu ýer den ök jä ni 
gö te re li». 12  Şeý le lik de, Da wut Şa wu lyň 
baş u jun da ky naý za ny, suw küý zä ni al-
dy. Soň ra olar git di ler. Mu ny gö re nem, 

du ýa nam bol ma dy, hiç kim oýan ma dy 
hem. Olar uk lap ýa tyr dy lar. Reb ola ry 
agyr uka gi de rip di.

13 Soň ra Da wut baş ga ta ra pa git di we 
uzag rak da ky baý ryň de pe si ne çy kyp 
sak lan dy. Ara ep-es li bar dy. 14  Da wut 
go şu na hem-de Ne riň og ly Ab ne re: «Ab-
ner! Jo gap ber jek däl mi?» di ýip gy gyr dy. 
Ab ner: «Pa ty şa gy gyr ýan kim bu?» di-
ýip jo gap gaý tar dy. 15  Da wut oňa: «Sen 
be ýik adam däl mi nä me? Ys ra ýyl da 
sa ňa, heý, taý gel jek bar my ka? On da 
nä me üçin sen öz je na byň pa ty şa gö-
zeg çi lik et me diň? Çün ki kim dir bi ri 
se niň je na byň pa ty şa ny öl dür mä ge gel di. 
16  Bu eden işi ňiz go wy däl. Reb den ant 
iç ýä rin, sen ölü me my na syp, se bä bi 
sen öz je na by ňa, Reb biň se çip-saý lan 
ada my na gö zeg çi lik edip bil me diň. Ine, 
se ret, pa ty şa nyň baş u jun da ky naý za sy 
bi len suw küý ze si ni re de?»

17 Şa wul Da wu dyň se si ni ta na dy we: 
«Da wut, og lum, bu se niň se siň ýa ly-la» 
diý di. Da wut: «Ha wa, bu me niň se-
sim, eý, je na bym we pa ty şa hym» diý di. 
18  Soň Da wut ýe ne sö zü ni do wam et di: 
«Je na bym, men gu lu ňy nä me se bäp den 
beý dip ko wa lap ýör süň? Me niň eden 
za dym nä me? Ýa zy gym nä me? 19 Eý, 
je na bym, pa ty şa hym, in di öz gu lu ňyň 
aýt jak söz le ri ne gu lak sal. Eger se ni 
me niň gar şy ma aýa ga gal dy ran Reb 
bol sa, on da, goý, Ol gur ban ly gy ka bul 
et sin. Ýok, eger yn san ogul la ry bol sa, 
on da, goý, ola ra Reb biň nä le ti siň sin! 
Çün ki olar: „Bar, baş ga hu daý la ra sy gyn“ 
di ýip, bu gün me ni Reb biň mül kün den 
ber len pa ýym dan ko wup goý ber di ler. 
20 Şo ňa gö rä, goý, me niň ga nym Reb biň 
hu zu ryn dan uzak da ky top ra ga dö kül-
me sin. Eý, Ys ra ýy lyň pa ty şa sy, nä me 
üçin sen me ni aň tap ýör süň? Men bir 
bü re ahy ryn!» 21 Şa wul Da wu da şeý le 
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diý di: «Men gü nä et dim. Yzy ňa do lan, 
og lum, Da wut. In di men sa ňa hiç wagt 
ýa man lyk et me rin, çün ki bu gün me niň 
ja nym se niň üçin ju da gym mat ly bol dy. 
Men ak mak bo lup dy ryn, ju da ýal ňy-
şyp dy ryn». 22  Da wut oňa şeý le jo gap 
ber di: «Ine, naý zaň, eý pa ty şa hym! Goý, 
ony ýi git le riň den bi ri ge lip, alyp git sin. 
23 Reb her ki mi öz ada lat ly ly gy hem-de 
we pa ly ly gy üçin sy lag la ýan dyr. Şu gün 
Reb se ni me niň eli me ber di, ýö ne men 
Reb biň se çip-saý lan ada my na el gö ter-
mek is le me dim. 24  Se niň ja nyň bu gün 
me niň üçin gym mat ly bol şy ýa ly, goý, 
Reb hem me niň ja ny my gym mat ly gör-
sün. Goý, Ol me ni äh li be la-be ter ler den 
go ra syn». 25 Şa wul Da wu da şeý le diý di: 
«Og lum, Da wut, Hu daý sa ňa ýar bol-
sun! Köp iş ler eder siň we he mi şe işiň 
ro waç bo lar».

Soň ra Da wut öz ýo lu na git di, Şa wul 
hem öz öýü ne do lan dy.

27‑nji bap

Dawut piliştlileriň arasynda
1 Da wut öz ýa nyn dan şeý le diý di: 

«Gün ler de bir gün men Şa wu lyň elin den 
he läk bo la ryn. Go wu sy, men pi lişt li le riň 
ýur du na ga ça ýyn. Şeýt sem, Şa wul me ni 
Ys ra ýy lyň çä gin den tap mak umy dy ny 
üzer; men onuň elin den ha las bo la ryn». 
2  Şeý dip, Da wut ýa nyn da ky al ty ýüz ada-
my bi len bi le Ga tyň ha ny Ma go gyň og ly 
Aky şyň ta ra py na geç di. 3 Olar maş ga la la-
ry bi len bi le Gat da Akyş ha nyň ýa nyn da 
or naş dy lar. Iki aýa ly ýiz re gel li Ahy no-
gam we Na ba lyň dul ga lan aýa ly kar mel li 
Aby ga ýyl hem Da wu dyň ýa nyn da dy. 
4  Şa wul Da wu dyň Ga ta ga çan dy gy ny 
eşi dip, ony göz le me gi ni bes et di.

5 Da wut Akyş ha na şeý le diý di: «Eger 
men se niň göw nüň den tu ran bol sam, 

on da ýur duň oba la ry nyň bi rin den ma-
ňa ýa şar ýa ly ýer ber; goý, gu luň öz 
ýa nyň da pa ty şa ga la syn da ýa şa ma syn». 
6  Şeý dip, Akyş han oňa Zik la gy ber di. 
Şo ňa gö rä, Zik lag şu gün ki gü ne çen li 
hem Ýa hu da pa ty şa la ry na de giş li bo lup 
gel ýär. 7 Da wut pi lişt li le riň ýur dun da bir 
ýyl dört aý ýa şa dy. 8  Ol adam la ry bi len 
bi le ge şur la ryň, gir zi le riň we ama lek le-
riň üs tü ne ço zuş et di, bu lar Şu ra gid ýän 
ýo luň ýa ka syn da, Mü sü re çen li bo lan 
ara lyk da ga dym eý ýäm den bä ri otu ran 
ýer li ilat lar dy. 9 Da wut ýur da ço zuş edip, 
aýal-er kek diý män gy rar dy; do war lar dyr 
öküz le ri, eşek ler dir dü ýe le ri we ge ýim-
ge jim le ri ol ja alyp, Akyş ha nyň ýa ny na 
do la nyp ge ler di. 10 Akyş han: «Bu gün 
ki miň üs tü ne çoz duň?» di ýip so ran da, 
ol: «Ne gep çö lün dä ki ýa hu da la ryň top-
ra gy na» di ýip, ýa-da «Ne gep çö lün dä ki 
ýe rah me ýel le riň ýer le ri ne» di ýip, ýa-da 
«Ne gep çö lün dä ki keýn le riň ýer le ri ne» 
di ýip jo gap be rer di. 11 «„Da wut şeý le-
şeý le iş ler et di“ di ýip, bi ziň gür rü ňi mi zi 
eder ler» di ýip, Da wut bir ada my-da 
Ga ta ge tir mez di. Aýal-er kek diý män, 
ba ry ny gy rar dy. Pi lişt li le riň ýur dun da 
bo lan döw rün de ol şeý le iş ler edip di. 
12  Akyş han Da wu da yna nyp: «Ol öz 
hal ky nyň gö zün den büs-bü tin dü şüp, 
me niň he mi şe lik gu lu ma öw rü ler» di ýip 
pi kir ed ýär di.

28‑nji bap

Şawul porhan aýala ýüz tutýar
1 Şol gün ler de pi lişt li ler, Ys ra ýy lyň 

gar şy sy na uruş mak üçin, öz güýç le ri ni 
jem läp di ler. Akyş han Da wu da: «Öz 
adam la ry ňy-da alyp, me niň bi len bi le 
bir go şun da sö weş me li di gi ňi, el bet de, 
sen bil ýän siň» diý di. 2  Da wut oňa: «Örän 
oňat, sen hem öz gu lu ňyň ba şar ny gy ny 
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gö rer siň» diý di. Akyş han Da wu da: «Ga-
ty go wy, sen ömür bo ýy me niň jan pe nam 
bo lar syň» diý di.

3 Şa mu wel ölüp di we bü tin ys ra ýyl 
hal ky onuň ýa sy ny tu tup dy. Ony Ra-
ma da – öz ga la syn da jaý la dy lar. Şa wul 
bol sa por han lar dyr ja dy göý le ri çy ka ryp 
ko wup dy.

4  Pi lişt li ler top lan dy lar we ge lip, Şu-
nem de dü şel ge gur du lar. Şa wul hem äh li 
ys ra ýyl la ry jem läp, Gil bo wa da dü şel ge 
gur dy. 5  Pi lişt li le riň go şu ny ny gö ren de, 
Şa wu lyň gor ku dan ýa ňa ýü re gi sar syp 
git di. 6  Şa wul Reb be ýüz tut dy, ýö ne Reb 
oňa ne düýş de, ne Ury myň üs ti bi len, 
ne-de py gam ber le riň üs ti bi len jo gap 
ber di. 7 Soň ra Şa wul öz hyz mat kär le ri ne: 
«Ma ňa bir por han aýal ta pyň. Men onuň 
ýa ny na gi dip, on dan bir za dy ha ýyş et-
jek» diý di. Hyz mat kär ler oňa: «En dor da 
bir por han bar» diý di ler. 8  Şa wul baş ga 
ge ýim ge ýip, daş ky gör nü şi ni üýt get di 
we ýa ny na-da iki adam alyp, gi je ol 
aýa lyň ýa ny na git di. Ol: «Me niň üçin 
ruh la ra ýüz tut we ady ny tut jak ki şi mi 
ça gyr» diý di. 9 Aýal oňa: «Sen Şa wu-
lyň por han lar dyr ja dy göý le ri ýurt dan 
çy ka ryp ko wan dy gy ny bi li bem, me ni 
öl dür mek üçin du zak gur jak bol ýar-
myň?» diý di. 10 Em ma Şa wul: «Reb den 
ant iç ýä rin, şu iş den sa ňa hiç hi li zy ýan 
ýet mez» di ýip, Reb den ant iç di.

11 Aýal ondan: «Men se niň ýa ny ňa ki mi 
ge tir me li?» di ýip so ra dy. Ol: «Şa mu we-
li» di ýip jo gap ber di. 12  Aýal Şa mu we li 
gö ren de, çir kin gy gy ryp, oňa «Me ni 
nä me üçin al da dyň? Sen Şa wul ahy ryn!» 
diý di. 13 Pa ty şa oňa: «Gork ma. Nä me 
gör ýäň?» diý di. Aýal Şa wu la: «Ýer den 
çy kyp gel ýän ru hy gör ýän» di ýip jo gap 
ber di. 14  Şa wul: «Gör nü şi nä hi li?» diý di. 
Aýal: «Eg ni don ly bir gar ry adam ýer den 
çy kyp gel ýär» diý di. Şon dan soň Şa wul 

onuň Şa mu wel di gi ne göz ýe ti rip, ýü zü ni 
ýe re be rip, oňa tag zym et di. 15  Şa mu-
wel Şa wu la: «Nä me üçin me ni ýo ka ry 
çy ka ryp, ala da goý duň?» diý di. Şa wul 
şeý le jo gap ber di: «Men çyk gyn syz ýag-
da ýa düş düm. Pi lişt li ler me niň gar şy ma 
uruş ýar lar, Hu daý bol sa men den ýüz 
öwür di. In di Ol ma ňa py gam ber le riň 
üs ti bi len-de, düýş de-de jo gap ber me ýär. 
Şo ňa gö rä nä me et me li di gi mi öw re de riň 
ýa ly, men se ni ça gyr dym». 16  Şa mu wel 
oňa şeý le diý di: «Nä me üçin, Reb özüň-
den ýüz öw rüp, sa ňa duş man bo lan soň, 
men den so ra ýar syň? 17 Reb me niň üs tüm 
bi len sa ňa aý dan za dy ny et di. Ol se niň 
eliň den pa ty şa ly gy alyp, ony sa ňa de rek 
Da wu da ber di. 18  Se bä bi sen Reb biň sö-
zü ne gu lak as ma dyň, Onuň Ama le giň 
gar şy sy na bo lan ga za by ny ýe ri ne ýe tir-
me diň. Şo nuň üçin hem Reb se ni bu gün 
şu ýag da ýa sal dy. 19 Üs te si ne-de, se niň 
bi len bi le lik de Ol Ys ra ýy ly pi lişt li le riň 
eli ne be rer; er tir ogul la ryň bi len bi le 
me niň ýa ny ma ge ler siň. Reb Ys ra ýyl 
go şu ny ny hem pi lişt li le riň eli ne be rer».

20 Şol ba da Şa wul özü ni ýe re goý ber-
di, çün ki Şa mu we liň aý dan la ryn dan 
ol öler ýa ly gork dy. Uzak ly gün bü-
tin gi je si bi len hiç zat iý män soň, on da 
güýç-gur bat gal man dy. 21 Ýaň ky aýal 
Şa wu lyň ýa ny na gel di we onuň öler 
ýa ly gor kan dy gy ny gö rüp, oňa şeý le 
diý di: «Gyr na gyň sa ňa gu lak as dy we 
ba şy ny ete gi ne sa lyp, se niň di ýe ni ňi et di. 
22  In di se nem gyr na gy ňa gu lak as. Men 
sa ňa bir dö wüm çö rek be re ýin. Şo ny 
iý seň, ýo la çy ka nyň da gur bat la nar syň». 
23 «Ýok, iý jek däl» di ýip, Şa wul mu ny 
ret et di. Onuň hyz mat kär le ri we ýaň ky 
aýal ony yr ma ga ça lyş dy lar. Ol ra zy laş dy. 
Ol ýe rin den tur dy we dü şe giň üs tün de 
otur dy. 24  Bu aýa lyň mal ýa ta gyn da bir 
se miz gö le si bar dy. Ol ony des si ne soý dy; 
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ha myr ýu gur dy we pe tir bi şir di. 25 Ol ony 
Şa wu lyň hem onuň hyz mat kär le ri niň 
öňün de goý dy. Olar ony iý di ler we şol 
gi je öz ýol la ry na git di ler.

29‑njy bap

Piliştliler Dawuda 
ynanmazçylyk edýärler

1 Pi lişt li ler öz güýç le ri ni Apek de jem-
le di ler, ys ra ýyl lar bol sa Ýiz re gel dä ki 
çeş mä niň bo ýun da or naş dy lar. 2  Pi lişt li 
han lar ýüz we müň adam lyk to par la-
ry bi len bar ýar dy lar; Da wut we onuň 
adam la ry Akyş han bi len bi le yz dan 
gel ýär di ler.

3 Pi lişt li baş tu tan lar: «Ýew reý ler bu 
ýer de nä me iş le ýär?» diý di ler. Akyş han 
ola ra şeý le jo gap ber di: «Onuň Ys ra ýy lyň 
şa sy Şa wu lyň gu ly Da wut dy gy ny siz 
bil ýär si ňiz ahy ryn. Bir ýyl dan go wu rak 
wagt bä ri ol me niň ýa nym da. Ge len 
gü nün den tä şu gü ne çen li men onuň 
ýa ra maz iş ede ni ni gör me dim». 4  Pi lişt li 
baş tu tan lar onuň üs tü ne heň ki rip, şeý le 
diý di ler: «Ony yza, öz bel le nen ýe ri ne 
ug rat. Ol bi ziň bi len bi le sö we şe git me sin, 
ýog sa ol bi ziň gar şy my za ur şar. Se bä bi 
öz ho ja ýy ny na go wy gö rün mek üçin, 
onuň şu adam la ryň kel le si ni kes mek den 
go wy tär tap jak gü ma ny bar my nä me?
 5 „Şawul müňüsini öldürdi,

Dawut bolsa on müňüsini“
diý lip, özi hak da tans edi lip, aý dym 
aý dy lan Da wut däl mi bu?» 6  Şon dan 
soň Akyş han Da wu dy ça gy ryp, oňa 
şeý le diý di: «Reb den ant iç ýä rin, sen 
bir dog ru çyl adam. Ma ňa gal sa se niň 
bi len bi le sö we şe gi der dim. Ýa ny ma 
ge len gü nüň den tä şu gü ne çen li sen den 
ýa ra maz lyk çy ka ny ny gör me dim. Şon-
da-da han la ra ýa ra nyp bil me ýär siň. 7 In di 
pa ra hat lyk bi len yzy ňa do lan, pi lişt li 

han la ryň ga ňyr şy na gaýt ma». 8  Da wut 
Akyş ha na şeý le jo gap ber di: «Me niň 
eden za dym nä me? Ýa ny ňa ge len gü-
nüm den tä şu gü ne çen li sen öz gu luň dan 
nä me er bet lik tap dyň? Nä me üçin men 
öz je na byň, pa ty şa nyň duş man la ry bi len 
sö weş me li däl?» 9 Akyş han Da wu da 
şeý le jo gap ber di: «Se niň edil Hu da ýyň 
pe riş de si ýa ly päk di gi ňi bil ýä rin. Ýö ne 
pi lişt li baş tu tan lar: „Ol bi ziň bi len bi le 
sö we şe git me sin“ diý di ler. 10  In di sen 
we ýa nyň da ge len pa ty şa ňyň gul la ry 
daň bi len tu rup, me niň siz üçin bel län 
ýe ri me gi diň. Ýa ra maz ha ba ry bol sa 
göw nü ňe al ma, çün ki men sen den ra zy. 
Er tir daň ýag ty lan ba dy na ýo la dü şüň». 
11 Şeý le lik de, Da wut adam la ry bi len 
bi le pi lişt li le riň ýur du na ta rap ug ra dy. 
Pi lişt li ler bol sa Ýiz re ge le git di ler.

30‑njy bap

Dawut amalekler bilen uruşýar
1  Da wut bi len onuň adam la ry nyň 

Zik la ga ge len le ri ne üç gün di ýen de, ama-
lek ler Ne gep çö lü ne, yla ý ta-da Zik lag 
ga la sy nyň üs tü ne ço zuş et di ler. Olar 
Zik la gy ba syp al dy lar we ýa kyp-ýan dyr-
dy lar. 2  Ama lek ler aýal la ry, ýa şu-gar ry 
diý män ol ýer dä ki le riň äh li si ni ýe sir 
al dy lar, ýö ne hiç ki mi öl dür män, ýan-
la ry bi len alyp, öz ýol la ry na git di ler. 
3 Da wut adam la ry bi len ga la ge len de, 
olar onuň ýa kyp-ýan dy ry lan dy gy ny, 
aýal la ry dyr ogul-gyz la ry nyň bol sa ýe sir 
edi lip äki di len di gi ni bil di ler. 4  Da wut 
we onuň ýa nyn da ky lar tä ys gyn dan 
gaç ýan ça lar möň ňü rip ag laş dy lar. 
5  Da wu dyň iki aýa ly, ýag ny ýiz re gel li 
Ahy no gam we kar mel li Na ba lyň dul 
ga lan aýa ly Aby ga ýyl hem ýe sir edi lip 
äki dil ip di. 6  Da wu dyň ha ly teň di, çün-
ki halk ony daş la mak is le ýär di. Se bä bi 
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ogul-gyz la ry nyň ýe sir al na ny na adam-
la ryň ja ny ýan ýar dy. Em ma Da wut öz 
Hu da ýy Reb den güýç al dy. 7 Ol Ahy me le-
giň og ly ru ha ny Ab ýa ta ra: «Efo dy ge tir» 
diý di. Ab ýa tar efo dy Da wu dyň ýa ny na 
ge tir di. 8  Da wut: «Men bu gal ta man la-
ryň yz yn dan kow ma ly my? Men ola ryň 
yz yn dan ýe tip bi le rin mi?» di ýip, Reb be 
ýüz len di. Reb oňa: «Ola ryň yz yn dan 
kow. Sen hök man ola ryň yz yn dan ýe-
tip, ýe sir le ri ha las eder siň» di ýip jo gap 
ber di. 9‑10 Şun luk da, Da wut ýa nyn da ky 
al ty ýüz ada my bi len bi le lik de ýo la düş di. 
Olar Be sor ça ýy na gel di ler. Gur bat dan 
dü şen iki ýüz adam çaý dan ge çip bil-
män, şol ýer de gal dy lar. Em ma Da wut 
dört ýüz adam bi len bi le gal ta man la ry 
ko wa la ma gy ny do wam et dir di.

11 Olar säh ra lyk dan bir mü sür li ni tap-
dy lar we Da wu dyň ýa ny na ge tir di ler; 
oňa iý mä ge çö rek, iç mä ge suw ber di ler. 
12  Olar oňa bir go şa wuç in jir kiş de bi len 
iki go şa wuç kiş miş-de ber di ler. Ol bu la-
ry iýen den soň gur bu na gel di, çün ki ol 
üç gi je-gün diz läp hiç zat iýip-iç män di. 
13 «Ki miň ada my bo lar syň, ni re li siň?» 
di ýip, Da wut on dan so ra dy. Ol: «Men 
bir mü sür li ýi git, bir ama le giň gu ly. Üç 
gün mun dan öň ýa ra ma dym, şo nuň üçi-
nem ho ja ýy nym me ni taş lap git di. 14  Biz 
Ne gep çö lün dä ki ke ret le riň, Ýa hu da nyň 
bir bö le gi niň we ka lep le riň üs tü ne ço zuş 
et dik, şeý le hem, Zik la gy ýa kyp-ýan-
dyr dyk» di ýip jo gap ber di. 15  Da wut 
oňa: «Me ni şol gal ta man la ryň ýa ny na 
el tip bi ler miň?» diý di. Ol: «Eger me ni 
öl dür me jek di gi ňe ýa-da ho ja ýy ny myň 
eli ne ber me jek di gi ňe ant iç seň äki de-
ýin» diý di.

16  Ol Da wu dy gal ta man la ryň ýa ny na 
ge tir di. Şol wagt olar iýip-içip, tans 
edip, çar ta ra pa ýaý rap dy lar, çün ki olar 
pi lişt li le riň hem ýa hu da la ryň ýur dun dan 

örän köp ol ja alyp dy lar. 17 Da wut daň 
aga ran dan tä ag şa ma çen li ola ry gyr dy. 
Dü ýe li ga çan dört ýüz ýi git den baş ga 
ýe ke je adam-da onuň elin den gu tu lyp 
bil me di. 18  Da wut ama lek le riň alan zat-
la ry nyň äh li si ni we iki aýa ly ny yzy na 
gaý dyp al dy. 19 Ow nu gu-iri zat la ryň äh li-
si ni, ogul-gyz la ry ny, ol ja al nan zat la ryň 
ba ry ny Da wut yzy na gaý ta ryp ge tir di; 
äh li zat ýer be-ýer di. 20 Da wut baş ga-da 
ow nuk hem iri mal sü rü le ri ni ele sal dy. 
Ola ry beý le ki mal la ryň öňün den sü rüp: 
«Ine, bu Da wu dyň ol ja sy» diý ýär di ler.

21 Da wut ys gyn dan ga çyp, özi bi len gi-
dip bil män, Be sor ça ýyn da ga lan iki ýüz 
ada myň ýa ny na gel di. Olar Da wu dy hem 
onuň adam la ry ny gar şy la ma ga çyk dy lar. 
Go laý la şan la ryn da Da wut ola ra sa lam 
ber di. 22  Şon da Da wut bi len bi le ge len le-
riň ara syn da ky pis hem ýa ra maz adam lar 
şeý le diý di ler: «Biz den ga lan dyk la ry 
üçin, olar ol ja dan hiç zat al maz lar. Olar 
di ňe öz aýal la ry bi len ça ga la ry ny al syn-
lar-da gi di ber sin ler». 23 Em ma Da wut 
ola ra şeý le diý di: «Reb biň be ren za dy ny 
beý le et mä liň, gar daş la rym. Reb bi zi 
go ra dy we üs tü mi ze ço zan ga rak çy la ry 
bi ziň eli mi ze ber di. 24 Bu sö zü ňi zi diň län 
ta py lar my ka? Sö we şe gi den bi len goş-
la ryň ýa nyn da ga la nyň pa ýy deň bo lar; 
zat lar deň paý la şy lar». 25  Şol gün den 
beý läk Da wut mu ny Ys ra ýyl üçin ka nun 
we parz edip goý dy. Bu ka nun şu gü ne 
çen li do wam edip gel ýär.

26  Da wut Zik la ga ge lip, «Ine, şu Reb-
biň duş man la ryn dan al nan ol ja dan 
si ze sow gat» di ýip, öz dost la ry bo lan 
ýa hu da ýa şu lu la ry na iber di. 27 Şeý-
le hem ol Beý tel dä ki, Ne gep çö lün de 
Ra mot da ky, Ýa tyr da ky, 28  Aro ger dä ki, 
Sip mot da ky, Eş te mo wa da ky, 29 Ra kal
da ky, ýe rah me ýel le riň ga la la ryn da ky, 
keýn le riň ga la la ryn da ky, 30 Hor ma da ky, 
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Bor ga şan da ky, Atak da ky, 31 Heb ron da-
ky öz adam la ry bi len ba ran ýer le ri niň 
äh li sin de ýa şa ýan la ra ol ja al nan zat lar-
dan iber di.

31‑nji bap

Şawulyň we onuň ogullarynyň ölümi 
(1 Ýyl ýazgylary 10:112)

1 Pi lişt li ler Ys ra ýy lyň gar şy sy na sö weş 
et di. Ys ra ýyl lar pi lişt li ler den ga çyp, Gil-
bo wa da gyn da kö pü si gy ryl dy. 2 Pi lişt li ler 
Şa wu lyň we onuň ogul la ry Ýo na ta nyň, 
Aby na da byň hem-de Mal ky şu wa nyň 
yz yn dan ko wup ýe tip, onuň ogul la ry ny 
öl dür di ler. 3 Şa wu la gar şy sö weş güýç-
len di, ýaý çy lar ony tap dy lar we agyr 
ýa ra la dy lar. 4  Şa wul ýa rag çy nö ke ri ne 
şeý le diý di: «Gy ly jy ňy al-da, me ni öl dür; 
sün net siz le riň elin den ölüp, ola ra göz 
bol ma ýyn». Em ma onuň ýa rag çy nö ke ri 
ju da gork dy we beý le et mek is le me di. 
Şo ňa gö rä, Şa wul öz gy ly jy ny al dy-da, 
onuň üs tü ne özü ni ok la dy. 5  Şa wu lyň 
ölen di gi ni gö ren ýa rag çy nö ke ri-de öz 
gy ly jy nyň üs tü ne özü ni ok lap, onuň 
bi len bi le öl di. 6  Şeý dip, Şa wu lyň özi, 
üç og ly, ýa rag çy nö ke ri hem-de äh li 

adam la ry bir gün de öl dü ler. 7 Ys ra ýy lyň 
ýeň lip ga çan dy gy ny, Şa wu lyň hem onuň 
ogul la ry nyň ölen di gi ni gö rüp, jül gä niň 
beý le ki ta ra pyn da we Ior dan der ýa-
sy nyň aňyr syn da ýa şa ýan ys ra ýyl lar 
öz ga la la ry ny taş lap gaç dy lar; pi lişt li-
ler ge lip, ola ry eýe le di ler. 8  Er te si gün 
pi lişt li ler öl dü ril en le ri ta la mak üçin 
ge len le rin de, Gil bo wa da gyn dan Şa wul 
bi len onuň üç og lu nyň je se di ni tap dy lar. 
9 Olar Şa wu lyň kel le si ni ke sip, ýa ra gy ny 
al dy lar we but ha na la ry na hem-de hal ky-
na ha bar ber mek üçin, tu tuş pi lişt li le riň 
ýur du na ça par lar gön der di ler. 10 Şa wu-
lyň ýa ra gy ny Aş to ret hu daý la ry nyň 
but ha na syn da goý du lar, je se di ni bol sa 
Beýtşeýan ga la sy nyň di wa ryn dan asyp 
goý du lar. 11 Pi lişt li le riň Şa wu la eden le-
ri ni Gil gat da ky Ýa be şiň ila ty eşi den de, 
12  onuň gaý duw syz adam la ry nyň äh li si 
aýa ga gal dy. Olar uzak gi je ýö re di ler. 
Ba ryp, Şa wu lyň hem onuň ogul la ry-
nyň je set le ri ni Beýtşeýan ga la sy nyň 
di wa ryn dan aýyr dy lar; Ýa be şe ge lip, 
je set le ri şol ýer de ýak dy lar. 13  Soň ra 
ola ryň süňk le ri ni ge ti rip, Ýa beş dä ki 
ýyl gy nyň aşa gyn da göm dü ler we ýe di 
gün läp agyz bek le di ler. 
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Şamuwel pygamber
Ikinji kitap

Giriş
Şa mu wel py gam ber baradaky ikin ji 

ki tap da Da wut py gam be riň pa ty şa lyk 
sü ren ýyl la ry be ýan edi lip, Şa mu wel 
py gam ber bi rin ji ki tap do wam ed ýär. 
Da wut py gam ber ys ra ýyl hal ky nyň 
ta ry hyn da öç me jek yz gal dy ran pa-
ty şa dyr. Ol öz şa lyk sü ren döw rün de 
ys ra ýyl go şu ny na ser ker de lik edip, 
Iýe ru sa lim şä he ri ni eýe le ýär. Bu şä-
her soň ra Ýa hu da we la ýa ty nyň we 
tu tuş Ys ra ýyl döw le ti niň paý tag ty 
bol ýar.

Da wut py gam be riň sa dyk ýü re gi, 
Hu da ýyň buý ruk la ry na yh las bi len 
ýa pyş ma gy Ony hoş nut ed ýär di. Şo-
nuň üçin-de, Hu daý Da wu da onuň 
nes li niň hiç wagt şa lyk tag tyn dan 
düş me jek di gi ni wa da ber ýär.

Ki ta byň ikin ji bö lü min de Da wut 
pa ty şa nyň dur muş kyn çy lyk la ry be-
ýan edil ýär. Ol in di mil li go şu nyň 

gaý duw syz ýaş ser ker de si däl. Ol 
ys ra ýyl hal ky üçin köp ýer le ri eýe läp, 
in di tap dan dü şen pa ty şa hök mün de 
su rat lan dy rylýar. Da wut kä wagt re-
him siz lik edip, öz gö wün is leg le ri ne 
we bäh bit le ri ne ko wa la şyp, Hu da ýyň 
na za ryn da pis lik sa ýyl ýan gü nä le ri 
ed ýär. Şeý le gü nä le ri üçin Hu daý ony 
berk je za lan dyr ýar. Em ma Da wu dyň 
bir üýt ge şik hä si ýe ti bar: ol eden 
gü nä si ne dü şü nen ba dy na to ba edip, 
Hu daý dan ötünç so ra ýar, Onuň bi len 
gat na şy gy di kelt jek bo lup jan-ten den 
yh las ed ýär.

Da wut py gam ber öm rü niň ahy-
ryn da el den gi de ren şa ly gy ny do ly 
di kel dip bil me ýär. Em ma mu ňa ga-
ra maz dan, on dan soň onuň tag ty na 
og ly Sü leý man çyk ýar. Pa ty şa lar 
bi rin ji ki tap da Sü leý ma nyň şa lyk 
sü ren döw ri be ýan edil ýär.

Mazmuny
Dawudyň Ýahudanyň üstünden hökümdarlyk etmegi .................... 1:1–4:12
Dawudyň tutuş Ysraýylyň üstünden hökümdarlyk etmegi ............ 5:1–9:13
Dawudyň Batşeba bilen eden günäsi ...........................................10:1–12:31
Dawudyň maşgalasyndaky betbagtçylyklar ................................13:1–14:33
Dawudyň patyşalygyndaky betbagtçylyklar ............................... 15:1–20:26
Dawudyň hökümdarlygy hakyndaky beýleki maglumatlar ........21:1–24:25
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1‑nji bap

Şawulyň öldi habary
1 Şa wul ölen den soň, ama lek le ri ýe ňip, 

do la nyp ge len Da wut iki gün Zik la g da 
gal dy. 2  Üçün ji gün diý len de Şa wu lyň dü-
şel ge sin den ýa ka sy ny ýyr typ, ba şyn dan 
gum sow ran bir adam Da wu dyň ýa ny na 
gel di. Ol Da wu dyň öňün de ýe re ýü zin 
dü şüp tag zym et di. 3 Da wut on dan: «Ni-
re den gel ýär siň?» di ýip so ra dy. Ol: «Men 
Ys ra ýyl dü şel ge sin den ga çyp gaýt dym» 
diý di. 4 Da wut oňa: «Aýt, nä me bol dy?» 
diý di. Ol: «Go şun ýeň lip gaç dy, adam la-
ryň kö pü si gy ryl dy. Şa wul bi len onuň og ly 
Ýo na tan hem öl di» diý di. 5 Da wut bu ha ba
ry ge ti ren ýaş ýi git den: «Şa wul bi len onuň 
og ly Ýo na ta nyň öle ni ni ni re den bil ýäň?» 
di ýip so ra dy. 6  Ýaş ýi git Da wu da şeý le 
jo gap ber di: «Edil şol wagt men Gil bo ga 
da gyn da dym. Men Şa wu lyň naý za sy-
na sö ýe nip du ra ny ny, duş ma nyň sö weş 
ara ba la ry nyň we ola ry sür ýän es ger le riň 
bol sa oňa go laý la şyp bar ýan dyk la ry ny 
gör düm. 7 Şa wul ýeň se si ne se re den de me-
ni gö rüp, ýa ny na ça gyr dy. Men: „Nä me 
agam?“ diý dim. 8  Ol: „Sen kim?“ di ýip 
so ra dy. „Men ama lek ti re sin den“ di ýip 
jo gap ber dim. 9 Soň ra ol ma ňa: „Gel-de, 
me ni öl dür, çün ki en tek içim de ja nym 
bol sa-da, aja lym gör nüp dur“ diý di. 10 Me
nem bar dym-da, ony öl dür dim. Se bä bi 
men onuň in di di ri gal ma jak dy gy na göz 
ýe ti rip dim. Ba şyn da ky tä ji bi len elin dä ki 
bi le zi gi ni je na by ma alyp gaýt dym, ine, 
olar je na bym». 11 Mu ny eşi den Da wut ýa-
ka sy ny tu tup, ge ýim le ri ni ýyrt dy, onuň 
ýa nyn da ky lar hem şeýt di ler. 12  Olar gy-
lyç dan ge çi ri len Şa wul üçin, onuň og ly 
Ýo na tan üçin, Reb biň go şu ny we ys ra ýyl 
hal ky üçin ag şa ma çen li agyz bek läp, ýas 
tu tup ag laş dy lar. 13 Da wut ha bar ge ti ren 

ýaş ýi git den: «Sen ni re li?» di ýip so ra dy. 
Ol: «Men gel mi şek bir ama le giň og ly» di-
ýip jo gap ber di. 14 Da wut oňa: «Gork man, 
Reb biň se çip-saý lan ada my ny öl dür mä ge 
nä dip milt et diň?» diý di. 15 Soň ra Da wut 
ýaş ýi git le riň bi ri ni ýa ny na ça gy ryp: «Gel, 
şu ny öl dür!» diý di. Ýi git ony urup öl dür di. 
16 Da wut ama le ge: «Dö ken ga nyň öz ba şy-
ňa bar syn. Çün ki sen Reb biň se çip-saý lan 
ada my ny öl dü ren di gi ňe öz di liň bi len 
şa ýat lyk et diň» diý di.

17 Şa wul we onuň og ly Ýo na tan üçin, 
Da wut şu agy ny aýt dy. 18  (Da wut bu 
«Peý kam aý dy my ny» ýa hu da hal ky na 
öw ren me gi bu ýur dy. Bu Dogruçyllyk 
ki ta byn da ýa zy lan dyr.) Ol şeý le diý di:
 19 «Eý, Ysraýyl, şöhratyň dem- 

-düýtsüz ýatyr depeleriňde!
Gerçekler nädip ýere ýazyldy?!

 20 Gatlylara aýtmaň muny,
Aşkelonyň köçelerinde ýaýmaň.

Ýogsam piliştlileriň gyzlary joşar,
sünnetsizleriň gyzlary heşelle 

kakar.
 21 Eý, Gilboga daglary!

Üstüňize çyg-da, ygal-da 
düşmesin!

Sizden hasyl önmesin!
Çünki gerçegiň galkany,

Şawulyň gaýdyp ýaglanmajak 
galkany

siziň üstüňizde syndy.

 22 Ýonatanyň ýaýy sowa geçmezdi
öldürilenleriň teninden,

Şawulyň gylyjy boş geçmezdi
gerçekleriň ýaýyndan.

 23 Söýgülidi, ezizdi
Şawul bilen Ýonatan.

Dirilikde, ölümde olar jyda düşmedi.
Çalasyndylar bürgütden,
güýçlüdiler arslandan.
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a 2:16 Hel kat has su rym – bu söz gy lyç meý da ny diý me gi aň lad ýar.

 24 Eý, Ysraýyl gyzlary,
aglaň, Şawul üçin aglaň!

Al-elwan geýdiren üçin,
geýimiňizi zer bilen nagyşlan 

üçin aglaň!

 25 Gerçekler nädip ýere ýazyldy jeň 
meýdanynda!

Ýonatan dem-düýtsüz ýatyr 
depäňde.

 26 Seniň üçin halym teňdir, eý, 
Ýonatan dogan!

Juda eziz bolupdyň maňa.
Zenan söýgüsinden-de

artykdy söýgiň maňa.

 27 Gerçekler nädip ýere ýazyldy?!
Ok-ýaraglar döwüldi!»

2‑nji bap

Dawut Ýahudanyň patyşasy bolýar
1 Şon dan soň Da wut: «Ýa hu da ga la la-

ry nyň bi ri ne gi de ýin mi?» di ýip, Reb be 
ýüz tut dy. Reb: «Ha wa, git!» di ýip jo-
gap ber di. Da wut: «Haý sy na gi de ýin?» 
di ýip so ra dy. Reb: «Heb ro na» diý di. 
2  Şun luk da, Da wut özi bi len iki aýa ly ny – 
ýiz re gel li Ahy no ga my hem-de kar mel li 
Na ba lyň dul ga lan aýa ly Aby ga ýyly alyp, 
Heb ro na git di. 3 Da wut adam la ry ny-da 
öz maş ga la la ry bi len bi le äkit di. Şeý dip, 
olar Heb ron ga la sy nyň oba la ryn da or-
naş dy lar. 4 Ýa hu da nyň adam la ry gel di ler 
we Da wu dyň ba şy na ýag gu ýup, ony 
ýa hu da ti re si ne pa ty şa bel le di ler.

Olar Şa wu ly Gil gat da ky ýa beş li le riň 
jaý lan dy gy ny Da wu da ha bar be ren-
le rin de, 5  Da wut ça par la ryň üs ti bi len 
ýa beş li le re şeý le ha bar ýol la dy: «Öz 

je na by ňyz Şa wu ly jaý lap, oňa we pa ly lyk 
gör ke zen di gi ňiz üçin, Reb si zi ýal ka syn! 
6 Reb si ze mer he met et sin hem we pa ly lyk 
gör kez sin! Bu eden işi ňiz üçin me nem 
si ze ýag şy lyk ede rin. 7 Gol la ry ňyz kuw-
wat ly bol sun, özü ňi zem mert bo luň! 
Je na by ňyz Şa wul öl di, ýa hu da hal ky 
me ni pa ty şa ly ga bel le di».

Abner Yşboşedi Ysraýylyň 
patyşasy edýär

8  Ne riň og ly Ab ner Şa wu lyň go şun-
ba şy sy dy. Ol Şa wu lyň og ly Yş bo şe di 
Ma ha na ýy ma ge tir di. 9 Ab ner ony Gil
ga dyň, Aşu ryň, Ýiz re ge liň, Ef ra ýy myň, 
Ben ýa mi niň hem-de tu tuş Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy et di. 10‑11 Ys ra ýy la pa ty şa lyk 
edip baş lan da, Şa wu lyň og ly Yş bo şet 
kyrk ýa şyn da dy. Ol iki ýyl pa ty şa lyk et di.

Em ma ýa hu da ti re si Da wu dyň yzy na 
eýer di. Heb ron da ýa hu da ti re si ne Da wut 
ýe di ýyl al ty aý bä ri pa ty şa lyk ed ýär di.

12 Ne riň og ly Ab ner Şa wu lyň og ly Yş bo-
şe diň adam la ry bi len bi le Ma ha na ýym dan 
Gib go na git di. 13 Se ru ýa nyň og ly Ýo wap 
bol sa Da wu dyň adam la ry bi len çy kyp, 
Gib gon how da ny nyň ýa nyn da olar bi len 
ga bat laş dy. Bu iki to pa ryň her si how da nyň 
bir ta ra pyn da ýer leş di. 14  Ab ner Ýo wa ba: 
«Goý, ýaş ýi git ler öňe çyk syn lar-da, ba şa-
-baş güýç sy na nyş syn lar» diý di. Ýo wap 
hem: «Goý, çyk syn lar» diý di. 15 Olar öňe 
çyk dy lar. Ben ýa min ti re sin den Şa wu lyň 
og ly Yş bo şet ta rap dan on iki adam, Da-
wu dyň adam la ryn dan hem on iki adam 
öňe saý lan dy. 16  Olar bi ri-bi ri niň kel le-
sin den tu tup, gar şy da şy nyň böw rün den 
gy lyç la ry ny ge çir di ler. Şeý dip, ola ryň 
äh li si niň lä şi se ril di. Şo ňa gö rä-de Gib-
gon da ky ol ýe re Hel kat has su rym a di ýen 
at be ril di. 17 Şeý dip, ol gün ju da ýo wuz 
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sö weş baş lan dy. Ab ner bi len ys ra ýyl lar 
Da wu dyň adam la ryn dan ýe ňil di ler.

18  Se ru ýa nyň üç og ly Ýo wap, Aby-
şaý, Asa hel da gy şol ýer de di. Asa hel 
edil ke ýik ýa ly ýyl dam dy. 19 Ol Ab ne ri 
yzar la dy. Ol hiç ta ra pa so wul man, gö ni 
onuň yz yn dan bar ýar dy. 20 Ab ner yzy na 
se re dip: «Asa hel, bu sen mi?» diý di. Ol: 
«Ha wa, men» di ýip jo gap ber di. 21 Ab
ner oňa: «Sa gy ňa ýa so lu ňa sow lup, ýaş 
es ger le riň bi ri ni tut-da, onuň zat la ry ny 
ta la» diý di. Ýö ne Asa hel onuň yz yn-
dan gal ma dy. 22  Ab ner Asa he le ýe ne: 
«Me ni ko wa la ma ňy bes et! Bir den se ni 
ýe re pyl çap uraý ma ýyn! On soň men 
se niň do ga nyň Ýo wa byň ýü zü ne nä hi li 
se re de rin?» diý di. 23 Ýö ne Asa hel yza 
gaýt mak is le me di. Şun luk da, Ab ner 
naý za sy nyň uju ny onuň için den ge çir di. 
Asa hel ýy kyl dy, ýy ky lan ýe rin de-de jan 
ber di. Onuň ölen ýe rin den ge çen le riň 
hem me si ol ýer de aýak çek di ler.

24  Soň ra Ýo wap bi len Aby şaý Ab ne riň 
yz yn dan ko wa la dy lar. Gün ýa şan da, olar 
Gi ýa nyň gar şy syn da ky, Gib gon çö lü ne 
ta rap gid ýän ýo luň ýa ka syn da ky Omah 
de pe si ne ýet di ler. 25 Ben ýa min ler Ab ne-
riň da şy na top lan dy lar-da, bir leş di ler; 
olar bir de pä niň üs tü ne çy kyp dur du lar. 
26  Ab ner Ýo wa ba gy gy ryp şeý le diý di: 
«Adam la ryň gy lyç dan ge çi ril me gi niň, 
heý, so ňy gel mez mi? Mu nuň so ňu nyň 
pa jy ga ly bol ja gy ny bi le ňok my? Ga-
ryn daş la ry ny ko wa la ma gy bes et me gi 
üçin adam la ry ňa ha çan buý ruk ber jek?» 
27 Ýo wap Ab ne re: «Di ri Hu daý dan ant 
iç ýän! Eger özüň ses len me dik bol saň, 
me niň adam la rym öz ga ryn daş la ry ny 
tä daň da na çen li ko wa lar dy lar» diý di. 
28  Ýo wap şah dan edi len sur naý çal dy; 
adam lar sak lan dy lar. Şon dan soň olar 
ys ra ýyl la ry ko wa la ma gy, olar bi len uruş-
ma gy bes et di ler.

29 Ab ner adam la ry bi len uzak gi je 
Ior dan de re sin den ýö re di. Olar Ior dan 
der ýa syn dan geç di ler; er te si ir den hem 
ýö räp, Ma ha na ýy ma gel di ler. 30 Ýo wap 
Ab ne ri ko wa la ma gy bes eden den soň, 
adam la ry ny top la dy. Da wu dyň adam la-
ryn dan Asa hel den baş ga-da on do ku zy 
kem di. 31 Da wu dyň adam la ry Ab ne re 
go şu lan ben ýa min ler den üç ýüz alt myş 
ada my öl dür di. 32  Olar Asa he li äki dip, 
Beý tul la ham da – onuň öz ka ka sy nyň 
gub ry goý lan güm me ziň için de jaý la dy-
lar. Soň ra Ýo wap adam la ry bi len uzak 
gi je ýol ýö räp, daň aga ran da Heb ro na 
gel di.

3‑nji bap
1 Şa wu lyň adam la ry bi len Da wu dyň 

adam la ry nyň ara syn da ky uruş uza ga 
çek di. Da wut git di gi sa ýy güýç len ýär di, 
Şa wu lyň ky lar bol sa bar ha ejiz le ýär di ler.

Dawudyň Hebronda doglan ogullary
2  Ine, şu lar Da wu dyň Heb ron da dog lan 

ogul la ry dyr: onuň now ba har og ly ýiz-
re gel li Ahy no gam dan bo lan Am non dy. 
3 Ikin ji si kar mel li Na ba lyň dul ga lan aýa-
ly Aby ga ýyl dan bo lan Ki lap dy, üçün ji si 
Ge şur pa ty şa sy Tal ma ýyň gy zy Ma ga-
ka dan bo lan Ab şa lom dy. 4  Dör dün ji si 
Ha gyt dan bo lan Ado ny ýa dy, bä şin ji si 
Aby tal dan bo lan Şe pat ýa dy. 5  Al tyn jy 
og ly Eg la dan bo lan Ýit re gam dy. Da wu-
dyň bu ogul la ry nyň hem me si Heb ron da 
do gul dy lar.

Abner Dawuda goşulýar
6  Şa wul bi len Da wu dyň ko wum-ga-

ryn daş la ry nyň ara syn da ky uruş do wam 
ed ýär di. Şa wu lyň kowu myn dan Ab ner 
bar ha güýç len ýär di. 7 Şa wu lyň Ris pa 
at ly bir gyr na gy bar dy. Ris pa nyň ata-
sy na Aýa diý ýär di ler. Bir gün Yş bo şet 

 2 Şamuwel 2 ,  3  



 388  

Ab ne re: «Nä me üçin ka ka myň gyr na gy 
bi len ýat dyň?» diý di. 8  Yş bo şe diň söz-
le ri ne Ab ne riň ju da ga ha ry ge lip, oňa 
şeý le diý di: «Nä me sen me ni Ýa hu da nyň 
ta ra py na ge çen bir kö pek ha sap la ýaň-
my? Men bu gün ki gü ne çen li ataň 
Şa wu lyň nes li ne, onuň do gan la ry na, 
dost-ýar la ry na we pa ly bo lup, se ni Da-
wu dyň eli ne düş mek den sak lap gez dim. 
Şu aýal se bäp li bu gün sen ma ňa ga ra 
ýöň ke jek bol ýar myň? 9‑10 Reb Şa wu lyň 
elin den pa ty şa ly gy al jak dy gy na, Dan-
dan Be ýer şe ba çen li uzal ýan Ys ra ýyl da 
hem Ýa hu da da Da wu dyň pa ty şa ly gy ny 
ber ka rar et jek di gi ne ant iç di. In di ol 
hak da aý dy la ny ýe ri ne ýe tir me sem, goý, 
Hu daý ma ňa-da şo ny, hat da on da nam 
be te ri ni gör kez sin». 11 Yş bo şet Ab ner den 
gor kan soň, oňa jo gap gaý ta ryp bil me di.

12  Ab ner Heb ron da otu ran Da wu da 
ça par ibe rip: «Ýurt ki miň ki? Gel, äht 
bag la şa ly, tu tuş Ys ra ýy lyň se niň ta ra py-
ňa geç me gi ne me nem gol daw be re ýin» 
diý di. 13 Da wut: «Bol ýar, men se niň bi len 
äht edi şe ýin, ýö ne bir şert bi len: me niň 
bi len gör me-gör şe ge le niň de, Şa wu lyň 
gy zy Mi ka ly-da ge ti rer siň, eger ge tir-
me seň, me ni gör mer siň» diý di. 14  Soň ra 
Da wut: «Ýüz pi lişt li niň pür çü gi ni be rip 
alan aýa lym Mi ka ly özü me gaý ta ryp 
ber» di ýen ha bar bi len Şa wu lyň og ly Yş-
bo şe de ça par gön der di. 15 Yş bo şet adam 
ibe rip, Mi ka ly onuň adam sy Pal ty ýel den 
yzy na al dy. Pal ty ýel La ýy şyň og lu dy. 
16  Adam sy ýol bo ýy ag lap-eň räp, Mi ka ly 
Ba hu ry ma çen li ug rat dy. Ab ner «Öýü ňe 
gaýt!» di ýen soň, Pal ty ýel yzy na do lan dy.

17 Ab ner ys ra ýyl ýa şu lu la ry na şeý le 
söz ler bi len ýüz len di: «Köp wagt dan bä ri 
siz Da wu dyň özü ňi ze pa ty şa bol ma gy-
ny is le ýär si ňiz. 18  In di is le gi ňi zi ama la 
aşy ryň, se bä bi Reb: „Men Öz hal kym 
Ys ra ýy ly gu lum Da wu dyň üs ti bi len 

pi lişt li ler den hem onuň äh li duş man-
la ryn dan ha las ede rin“ di ýip, Da wu da 
aý dyp dy». 19 Ab ner ben ýa min ti re si bi len 
hem gep leş di. Soň ra äh li ys ra ýyl la ryň 
hem-de ben ýa min le riň is le gi ni Da wu da 
ýe tir mek üçin, ol Heb ro na git di.

Abneriň ölümi
20 Ab ner ýig ri mi adam bi len bi le Heb-

ro na Da wu dyň ýa ny na bar dy. Da wut olar 
üçin meý lis gu ra dy. 21 Ab ner Da wu da: 
«Men gi de ýin-de, tu tuş Ys ra ýy ly şa hez-
ret le ri niň ýa ny na ýyg na ýyn. Se niň öz 
gö wün is le gi ňe gö rä şa lyk sür me giň üçin, 
goý, olar se niň bi len äht bag laş syn lar» 
diý di. Da wut Ab ne ri goý ber di, ol sag-sa-
la mat çy kyp git di. 22  Ýo wap Da wu dyň 
adam la ry bi len ta laň çy lyk dan ýa ňy ja 
gaý dyp ge lip di. Olar köp ol ja alyp dy lar. 
Em ma Ab ner Heb ron da – Da wu dyň ýa-
nyn da däl di, Da wut ony goý be rip di, ol 
sag-sa la mat çy kyp gaý dyp dy. 23 Ýo wap 
tu tuş go şun bi len bi le gel di. Ne riň og ly 
Ab ne riň pa ty şa nyň ýa ny na ge len di gi ni, 
pa ty şa nyň ony goý be ren di gi ni, onu ňam 
sag-sa la mat çy kyp gi den di gi ni Ýo wa ba 
ha bar ber di ler. 24  Ýo wap pa ty şa nyň ýa-
ny na ba ryp: «Eden za dyň nä me?! Öz 
aýa gy bi len ýa ny ňa ge len Ab ne ri nä me 
üçin goý ber diň? 25 Sen Ne riň og ly Ab ne ri 
ta na ýaň ahy ryn! Ol se ni al da mak üçin, 
ni rä gi dip-gel ýä ni ňi, nä me iş ed ýä ni ňi 
bil mek üçin ge len dir» diý di. 26  Ýo wap 
Da wu dyň ýa nyn dan çy kan soň, Ab ne riň 
yz yn dan ça par lar iber di we ony Si ra gu-
ýu syn dan yzy na ge tirt di. Em ma Da wut 
mun dan bi ha bar dy. 27 Ab ner Heb ro na 
gaý dyp ge len de, Ýo wap onuň bi len iki-
çäk gep leş jek bol ýan ki şi bo lup, ony 
der we zä niň iç ta ra py na çek di-de, içi ne 
urup öl dür di. Şeý dip, Ab ner Ýo wa byň 
do ga ny Asa he liň ga ny na ga lan dy gy üçin 
öl dü ril di. 28  Da wut bu ha ba ry eşi dip: 
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«Özü mem, pa ty şa ly gy mam Ne riň og ly 
Ab ne riň ga ny üçin Reb biň öňün de hiç 
wagt gü nä kär bol ma rys. 29 Gü nä, goý, 
Ýo wa byň hem onuň nes li niň boý nu na 
düş sün. Ýo wa byň nes li niň ara syn da 
iriň ýyg na ýan ýa ra ly, pis açan ýa-da 
gol tu gy pi şek li, gy lyç dan öl ýän ýa-da 
na na zar adam lar, goý, he mi şe bol sun 
dur sun» diý di. 30 Şeý dip, Ýo wap we onuň 
do ga ny Aby şaý Gib gon da bo lan uruş da 
öz do gan la ry Asa he li öl dü ren Ab ne riň 
ja ny na kast et di ler.

31 Da wut Ýo wap bi len onuň ýa nyn da ky 
äh li hal ka: «Ýa ka ňy zy ýyr typ, jul geý-
niň-de, Ab ne riň ýa sy ny tu tuň» diý di. 
Da wut pa ty şa onuň ta by dy nyň yz yn dan 
ýö re di. 32  Ab ne ri Heb ron da jaý la dy lar. 
Onuň gubrynyň ba şyn da pa ty şa ses 
edip ag la dy, tu tuş halk-da oňa go şul dy. 
33 Pa ty şa Ab ner üçin agy aýt dy:

«Akmaklarça ölmeli däldiň, 
Abner!

 34 Gollaryň bagly däldi,
aýaklaryň gandally däldi!
Emma zalymlaryň goluna 

düşen biri kimin heläk 
bolduň!»

Ab ner üçin tu tuş halk ýe ne-de ag la-
dy. 35 Soň ra äh li halk Da wu dyň ýa ny na 
ge lip, Gün bat maz dan öň bir zat lar gar-
ban ma gy tekl ip et di ler. Em ma Da wut: 
«Eger Gün ýaş ýan ça çö rek iý sem ýa-da 
baş ga bir zat dat sam, Hu daý ma ňa-da 
şo ny, hat da on dan-da be te ri ni gör kez sin» 
di ýip ant iç di. 36  Tu tuş halk Da wu dyň 
bu bol şu ny gö rüp, ony ma kul la dy. Pa-
ty şa nyň ed ýän äh li işin den ho şal bol şy 
ýa ly, halk bu ge zek hem on dan ho şal 
bol dy. 37 Ne riň og ly Ab ne riň ölü min-
de Da wu dyň eli niň ýok du gy na tu tuş 
go şun we äh li ys ra ýyl hal ky şol gün 
göz ýe tir di. 38  Pa ty şa adam la ry na ýüz le-
nip: «Bu gün Ys ra ýy lyň bir be gi niň, bir 

be ýik ada my nyň ölen di gi ni bil ýä ňiz mi? 
39 Hu da ýyň ba şy ma ýag guý lup saý lan 
pa ty şa sy bol sa mam, men de bu gün güýç-
gur bat ýok. Se ru ýa nyň ogul la ry men den 
has güýç li. Ýa man lyk ede niň özü ne-de 
Reb ýa man lyk gör kez sin» diý di.

4‑nji bap

Yşboşet öldürilýär
1 Heb ron da Ab ne riň öl dü ril en di gi ni 

eşi dip, Şa wu lyň og ly Yş bo şe diň es si 
aýyl dy, tu tuş ys ra ýyl hal ky na how sa-
la ara laş dy. 2  Şa wu lyň og ly Yş bo şe diň 
hyz ma tyn da Ba ga na hem Re kap at ly 
iki do gan bar dy. Olar ga rak çy to par-
la ryň ser ker de le ri di ler. Olar ben ýa min 
ti re sin den be ýe rot ly Rim mo nyň ogul la-
ry dy lar. (Be ýe rot Ben ýa min top ra gy nyň 
bir bö le gi ha sap edil ýär di. 3 Bir wagt lar 
öz top rak la ry ny taş lap, Gi ta ýy ma ga çyp 
ba ran be ýe rot ly lar hä zi re çen li hem ol 
ýer de gel mi şek bo lup ýa şap ýör ler.)

4  Şa wu lyň og ly Ýo na ta nyň Me pi bo şet 
di ýen iki aýa gy-da ag sak bir og ly bar-
dy. Ýiz re gel den Şa wul bi len Ýo na ta nyň 
öl di ha ba ry ge len de, ol bäş ýa şyn da dy. 
Ene ke si ju da how luk maç lyk bi len alyp 
ga çyp bar ýar ka, ony elin den ga çy ryp dy. 
Şeý dip, ça ga nyň aýa gy na şi kes ýe tip di.

5 Yş bo şet gün or tan dynç al ýar ka, Rim-
mo nyň ogul la ry Re kap bi len Ba ga na 
gün or ta nyň ys sy syn da onuň öýü ne gel di-
ler. 6‑7 Bu iki do gan bug daý al ma ga ge len 
ki şi ler bo lup, Yş bo şe diň içi ne ur du lar. 
Bu, ine, şeý le bo lup dy: olar öýe gi ren le-
rin de, Yş bo şet öz ýat ýan ota gyn da uk lap 
ýa tyr dy. Olar onuň üs tü ne to pul dy lar-da, 
ony öl dü rip, kel le si ni ke sip al dy lar we ol 
ýer den çy kyp gaç dy lar. Soň ra olar Ior dan 
de re si niň ýo ly bi len uzak gi je ýö re di ler.

8  Ol iki si Yş bo şe diň kel le si ni Heb ro na 
Da wu dyň ýa ny na ge ti rip, oňa: «Ine, şu 
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a 5:9 Mil lo – top rak bi len dol du ry lan jaý ryk ýa-da boş luk ýer bol ma gy ah mal. Söz lü ge se ret.

se niň ja ny ňa kast et mek çi bo lan duş ma-
nyň Şa wu lyň og ly Yş bo şe diň kel le si! Bu 
gün Reb Şa wul dan we onuň nes lin den 
şa hez ret le ri niň ary ny al dy» diý di ler. 
9‑10 Da wut be ýe rot ly Rim mo nyň ogul la ry 
Re kap bi len Ba ga na ýüz le nip: «Me-
ni äh li be la-be ter ler den go ran Reb den 
ant iç ýä rin, ma ňa bi ri Şa wu lyň öl di 
ha ba ry ny ge ti rip di we ol go wy ha bar 
ge ti ren di rin öý düp di. Ýö ne men ony 
Zik la g da öl dür dim. Ge ti ren buş lu gy üçin 
oňa şeý le „ser paý“ ýa py lyp dy. 11 Heý, 
on soň siz – za lym lar bir bi gü nä ni öz 
öýün de, öz dü şe gin de öl dü rer si ňiz-de, 
si zi ýer ýü zün den ýok edip, onuň hu nu-
ny siz den al ma ryn my?» diý di. 12  Soň ra 
Da wut nö ker le ri ne emr et di; nö ker ler 
ola ry öl dür di ler we el-a ýak la ry ny ke-
sip, göw re le ri ni Heb ron da ky how da nyň 
üs tün den as dy lar. Yş bo şe diň kel le si ni 
bol sa äki dip, Heb ron da Ab ne riň gub ry 
goý lan güm mez de jaý la dy lar.

5‑nji bap

Dawut tutuş Ysraýyla patyşa bolýar 
(1 Ýyl ýazgylary 11:19)

1 Ys ra ýy lyň äh li ti re le ri Heb ro na Da-
wu dyň ýa ny na ba ryp, oňa: «Biz se niň 
öz sü ýe giň den we te niň den di ris. 2  Öň le-
rem – Şa wul pa ty şa myz ka-da sen ys ra ýyl 
go şu ny na ser ker de diň. Reb sa ňa: „Me niň 
hal kym Ys ra ýy lyň ço pa ny sen bo lar syň, 
Ys ra ýy la sen hö küm dar lyk eder siň“ di-
ýip di» diý di ler. 3 Şeý dip, Ys ra ýy lyň äh li 
ýa şu lu la ry Heb ro na Da wu dyň ýa ny na 
ýyg nan dy lar. Şol ýer de Reb biň hu zu ryn da 
Da wut pa ty şa olar bi len äht ediş di. Ys ra-
ýy lyň ýa şu lu la ry Da wu dyň ba şy na ýag 
gu ýup, Ys ra ýy la pa ty şa bel le di ler. 4 Da wut 
pa ty şa bel le nen de, otuz ýa şyn da dy; ol 

kyrk ýyl pa ty şa lyk et di. 5 Da wut Heb ron
da Ýa hu da nyň üs tün den ýe di ýyl, al ty aý, 
Iýe ru sa lim de otu ryp, tu tuş Ys ra ýyl bi len 
Ýa hu da otuz üç ýyl pa ty şa lyk et di.

6  Da wut pa ty şa adam la ry ny alyp, Iýe-
ru sa lim de ýa şa ýan ýa bus la ryň üs tü ne 
ýö riş et di. Ýa bus lar Da wu da: «Sen bu 
ýe re gi rip bil mer siň, hat da kör ler dir ag-
sak la ram se ni yzy ňa ser pik di rip bi ler ler» 
diý ýär di ler. Olar Da wut bu ýe re gi rip 
bil mez di ýip pi kir ed ýär di ler. 7 Em ma 
Da wut Si on ga la sy ny ba syp al dy. Ol hä-
zir «Da wut ga la sy» diý lip at lan dy ryl ýar. 
8  Da wut şol gün: «Kim de-kim ýa bus la ry 
öl dür mek çi bol sa, kä ri ziň için den ge çip, 
Da wu dy ýig ren ýän kör ler dir agsak la-
ryň üs tü ne çoz sun» diý di. («Kör ler dir 
ag sak lar Hu da ýyň öýü ne gi rip bil mez-
ler» di ýen gep şon dan gal dy.) 9 Da wut 
ga la ny eýe le di we ony «Da wut ga la sy» 
di ýip at lan dyr dy. Ol Mil lo dan a baş lap, 
ga la nyň tu tuş tö we re gi ni tä ze den gur dy.

10  Da wut git di gi sa ýy güýç len ýär di, 
se bä bi Hök mü ro wan Hu daý Reb onuň 
bi len di.

11  Sur pa ty şa sy Hi ram Da wu dyň 
ýa ny na il çi ler bi len kedr agaç la ry ny, 
agaç us sa la ry dyr köşk gu ru jy us sa la ry 
iber di. Olar Da wut üçin köşk gur du lar. 
12  Şeý le lik de, Da wut özü ni Reb biň tu tuş 
Ys ra ýy lyň pa ty şa sy hök mün de ber ka rar 
eden di gi ne hem-de Öz hal ky Ys ra ýy lyň 
ha ty ra sy na öz pa ty şa ly gy ny beý gel den-
di gi ne dü şün di.

13 Da wut Heb ron dan ge len den soň, Iýe-
ru sa lim de ýe ne-de gyr nak lar dyr aýal lar 
al dy. Olar dan hem Da wu dyň ogul-gyz la ry 
bol dy. 14 Onuň Iýe ru sa lim de dog lan ça ga-
la ry nyň at la ry şu lar dyr: Şam mu wa, Şo bap, 
Na tan, Sü leý man, 15 Ýyb har, Eli şu wa, Ne-
pek, Ýa py ýa, 16 Eli şa ma, El ýa da, Eli pe let.
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a 5:20 Ba gal pe ra sym – bu söz zar ba ur ýan je nap diý me gi aň lad ýar.
b 6:4 Uza Hu da ýyň san dy gy nyň gap da lyn dan – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Hu da ýyň 
san dy gy ny Aby na da byň ba ýyr lyk da ky öýün den alyp çyk dy lar di ýip duş gel ýär.
ç 6:8 Pe res Uza – bu söz Uza gar şy ga zap diý me gi aň lad ýar.

17 Da wu dyň tu tuş Ys ra ýy la pa ty şa ly ga 
bel le ni len di gi ni eşi den de, äh li pi lişt li ler 
aýa ga ga lyp, onuň göz le gi ne çyk dy lar. 
Da wut mu ny eşi dip, çöl dä ki ga la git di. 
18  Pi lişt li ler ge lip, Ra pa jül ge si ne ýaý-
ra dy lar. 19 «Men pi lişt li le riň gar şy sy na 
çy ka ýyn my? Sen ola ry me niň eli me 
be rer miň?» di ýip, Da wut Reb be ýüz 
tut dy. Reb oňa: «Bar, pi lişt li le ri şüb-
he siz se niň eli ňe ber jek di rin» diý di. 
20  Şeý le lik de, Da wut Ba gal pe ra sy ma 
ge lip, ola ry şol ýer de der bi-da gyn et di. 
Ol: «Sil bent le ri niň böw sü li şi ki min, 
Reb-de duş man la ry ma me niň elim bi len 
zar ba ur dy» diý di. Şol se bäp den hem bu 
ýe re Ba gal pe ra sym a di ýen at da kyl dy. 
21 Da wut bi len onuň adam la ry pi lişt li le riň 
taş lap gi den but la ry ny al dy lar.

22  Pi lişt li ler ýe ne ge lip, Ra pa jül ge si ne 
ýaý ra dy lar. 23 Da wut Reb be ýüz tu tan-
da, Reb şeý le diý di: «Ola ryň öňün den 
çyk ma. Bal zam agaç la ry ta rap dan ge-
lip, ola ryň ýeň se sin den ur. 24  Bal zam 
agaç la ry nyň baş la ryn dan aýak ses le ri ni 
eşi de niň de, taý ýar bol, se bä bi bu pi lişt li-
le riň go şu ny ny der bi-da gyn et mek üçin, 
Men – Reb biň se niň öňü ňe düş dü gim dir». 
25 Da wut Reb biň buý ru şy ýa ly et di. Ol 
Ge ba dan Ge ze re çen li bo lan ara lyk da 
pi lişt li le ri gyr dy.

6‑njy bap

Dawut Äht sandygyny Iýerusalime 
getirdýär 
(1 Ýyl ýazgylary 13:114; 15:1–16.3,43)

1 Da wut ýe ne-de Ys ra ýy lyň men di ýen 
adam la ryn dan otuz mü ňü si ni top la dy. 

2  Ol Hu da ýyň Äht san dy gy ny ge tir mek 
üçin, adam la ry bi len bi le Ba ga la Ýa hu-
da ga la sy na git di. San dyk ke rup la ryň 
ara syn da tagt gu ran Hök mü ro wan Reb 
di ýip at lan dy ryl ýar. 3 Olar Hu da ýyň san-
dy gy ny tä ze ara ba ýük läp, ba ýyr lyk da 
ýer leş ýän Aby na da byň öýün den alyp 
çyk dy lar. Tä ze ara ba ny Aby na da byň 
ogul la ry Uza bi len Ah ýo sü rüp bar-
ýar dy lar. 4  Uza Hu da ýyň san dy gy nyň 
gap da lyn dan b, Ah ýo bol sa san dy gyň 
öňün den ýö räp bar ýar dy. 5  Da wut we 
tu tuş ys ra ýyl hal ky Reb biň hu zu ryn-
da bar güýç le ri bi len ser wi aga jyn dan 
edi len dür li saz gu ral la ry ny: li ra, ar fa, 
dep rek, kim wal dyr kas ta net ça lyp tans 
ed ýär di ler.

6  Na ko nyň har man ja ýy na ýe ten le rin-
de, ola ryň öküz le ri büd re di, Uza eli ni 
uza dyp, Hu da ýyň san dy gyn dan tut dy. 
7 Uza gar şy Reb biň ga ha ry gel di. Bi-
per waý lyk eden di gi üçin, Hu daý ony 
şol ýer de öl dür di. Uza edil Hu da ýyň 
san dy gy nyň ýa nyn da jan ber di. 8  Da wut 
Reb biň Uza ny öl dü ren di gi üçin ga har-
lan dy. (Ol ýer şu gü ne çen li Pe res Uza ç 
diý lip at lan dy ryl ýar.) 9 Da wut şol gün 
Reb den gor kup: «Reb biň san dy gy ny 
nä dip me niň ýa ny ma ge ti rip bo lar ka?» 
diý di. 10 Şun luk da, Da wut Reb biň san dy-
gy ny Da wut ga la sy na äkit mek is le me di. 
Ol san dy gy Gat ga la syn dan bo lan Obe-
de do myň öýün de go ýup git di. 11 Reb biň 
san dy gy üç aý lap Obe de do myň öýün de 
dur dy. Reb Obe de do my we onuň tu tuş 
ho ja ly gy ny ýal ka dy.

12  «Reb Obe de do myň ho ja ly gy ny 
hem-de oňa de giş li bo lan la ryň äh li si ni 
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Hu da ýyň san dy gy üçin ýal ka dy» di ýip, 
Da wut pa ty şa ha bar ber di ler. Da wut gi-
dip, Hu da ýyň san dy gy ny uly şat lyk bi len 
Obe de do myň öýün den Da wut ga la sy na 
ge tir di. 13 Reb biň san dy gy ny gö te ri ji ler 
al ty ädim ýö rän den soň, Da wut bir öküz 
bi len se miz gö lä ni gur ban lyk ber di. 14 Da
wut ne pis zy gyr ma ta dan ti ki len efot 
ge ýip, Reb biň hu zu ryn da bar güý ji bi len 
jo şup tans ed ýär di. 15  Şun luk da, Da wut 
hem-de tu tuş ys ra ýyl hal ky şat lyk bi len 
gy gy ry şyp, şah dan edi len sur naý ça lyp, 
Reb biň san dy gy ny ge tir ýär di ler.

16  Reb biň san dy gy Da wut ga la sy na 
ge ti ri len de, Şa wu lyň gy zy Mi kal pen ji re-
den se ret di. Da wu dyň Reb biň hu zu ryn da 
bök jek läp tans edi şi ni gö rüp, ol öz ýa-
nyn dan Da wu da göw nü ýet mez çi lik bi len 
se ret di. 17 Olar Reb biň san dy gy ny ge ti rip, 
Da wu dyň onuň üçin ýö ri te gu ran ça dy-
ry nyň için de öz ýe rin de goý du lar. Soň ra 
Da wut Reb biň hu zu ryn da ýak ma hem 
sa la mat lyk gur ban lyk la ry ny ber di. 18  Ol 
ýak ma hem sa la mat lyk gur ban lyk la ry-
ny be rip bo lan dan soň, Hök mü ro wan 
Reb biň adyn dan hal ka pa ta ber di. 19 Aýal

-er kek diý män, ys ra ýyl hal ky nyň her si ne 
bir çö rek, bir bö lek et hem-de kiş miş 
paý la dy. Şon dan soň tu tuş je ma gat öýü-
ne dar ga dy.

20 Da wut öz maş ga la sy na pa ta ber mek 
üçin gaý dyp gel ýär kä, Şa wu lyň gy zy 
Mi kal öňün den çy kyp, oňa şeý le diý-
di: «Bir bol gu sy zyň utanç syz lyk bi len 
ýa la ňaç la ny şy ýa ly, öz emel dar la ry nyň 
gyr nak la ry nyň öňün de ýa rym-ýa la-
ňaç la nyp, gör, bu gün ys ra ýyl pa ty şa sy 
özü ne nä hi li hor mat ga zan dy!» 21 Da wut 
Mi ka la şeý le diý di: «Bu se niň ata ňyň 
hem onuň nes li niň ýe ri ne me ni saý lan, 
me ni Öz hal ky Ys ra ýy la hö küm dar eden 
Reb biň hu zu ryn da bol dy. Ha wa, men 
Reb biň hu zu ryn da tans et jek. 22  Men 

özü mi öň kü de nem has ki çel dip, mer-
te bä mi pe selt jek. Em ma se niň diý ýän 
gyr nak la ryň me ni şöh ra ta bes lär ler».

23 Şa wu lyň gy zy Mi kal dün ýä den per-
zent siz öt di.

7‑nji bap

Rebbiň Dawuda beren wadasy 
(1 Ýyl ýazgylary 17:115)

1 Da wut pa ty şa nyň öz köş gün de or-
na şan, Reb biň ony daş-tö we re gin dä ki 
äh li duş man la ryn dan go rap, oňa ra hat 
dur muş be ren döw rü di. 2  Şol gün ler de 
pa ty şa Na tan py gam be re: «Se ret, men-ä 
kedr aga jyn dan gur lan köşk de ýa şa ýa ryn, 
Hu da ýyň san dy gy bol sa bir ça dyr da dur» 
diý di. 3 Na tan Da wu da: «Is län za dy ňy 
edi ber, se bä bi Reb se niň bi len dir» diý di.

4 Em ma hut şol gi je Na ta na Reb biň sö zi 
aýan bol dy: 5 «Bar, gu lum Da wu da Reb 
şeý le diý ýär diý: „Ma ňa mes gen tu tar 
ýa ly öý gur jak sen mi? 6  Men ys ra ýyl hal
ky ny Mü sür den alyp çy kan gü nüm den 
bä ri öý de mes gen tut ma dym; ça dy ry my 
on dan-oňa gö çü rip ýa şap ýör düm. 7 Tu tuş 
Ys ra ýyl bi len bo lan ýer le ri miň äh li sin de 
Öz hal kym Ys ra ýy la baş tu tan lyk et me gi 
buý ran ser dar la ry myň, heý, bi rin den: 

‘Nä me üçin Ma ňa kedr aga jyn dan öý 
gur ma dy ňyz?’ di ýip so ra dym my?“ 8  In di 
sen Me niň gu lum Da wu da Hök mü-
ro wan Reb ýe ne-de şeý le diý ýär diý: 

„Men se ni meý dan da go ýun ba kyp ýö ren 
ýe riň den alyp, Öz hal kym Ys ra ýy lyň 
hö küm da ry et dim. 9 Ni rä git seň ýa nyň da 
bol dum, öňüň dä ki äh li duş man la ry ňy 
gy ryp taş la dym. In di bol sa ýer ýü zün-
dä ki be ýik adam la ryň ady ki min se niň 
ady ňy be len de gö ter jek. 10 Öz hal kym 
Ys ra ýyl üçin bir ýer ta ýyn lap, ola ry şol 
ýer de ýer leş dir jek. Şeý dip, olar öz ýer-
le rin de ýa şar lar. Mun dan beý läk ola ryň 

 2 Şamuwel 6 ,  7  



 393  

ra hat ly gy bo zul maz. 11 Hal kym Ys ra-
ýy la ser dar lar bel län döw rüm den bä ri 
sü tem ediş le ri ýa ly, bet gy lyk adam lar 
in di ola ra sü tem et mez ler. Men se ni 
äh li duş man la ryň dan go rap sak la jak. 
Men-Reb se niň üçin bir öý bi na et jek-
di gi mi jar ed ýä rin. 12  Peý ma nyň do lup, 
ata-ba ba la ry ňa gow şa nyň da, ýe ri ňe öz 
og lu ňy, öz bi liň den önen zür ýa dy ňy 
tag ta çy ka ryp, onuň pa ty şa ly gy ny kuw-
wat lan dy ra ryn. 13 Me niň üçin öýi ol gu rar. 
Men onuň şa lyk tag ty ny ba ky ber ka rar 
ede rin. 14  Men oňa Ata, ol bol sa Ma ňa 
ogul bo lar. Gü nä ga za naý sa we lin, ony 
ata nyň og lu ny ta ýak bi len je za lan dy ry-
şy ýa ly, Men hem ony je za lan dy ra ryn. 
15  Ýö ne Şa wu ly mah rum edi şim ýa ly, 
ony Öz sa dyk söý gim den mah rum et me-
rin. 16  Se niň nes liň hem şa ly gyň Me niň 
hu zu rym da ba ky ber ka rar bo lar. Şa lyk 
tag tyň ba ky do wam eder“». 17 Şeý le lik de, 
Na tan tu tuş bu aýan ly gy, ýag ny Reb biň 
söz le ri ni Da wu da gür rüň ber di.

Dawudyň dogasy 
(1 Ýyl ýazgylary 17:1627)

18  Soň ra Da wut ge lip, Reb biň hu-
zu ryn da otur dy-da, şeý le diý di: «Ýa 
Hök mü ro wan Reb, men kim, me ni şeý le 
de re jä ýe ti rer ýa ly me niň maş ga lam kim? 
19 Ýa Hök mü ro wan Reb, bu zat la ry hem 
az gör ýän ýa ly, Sen Öz gu luň nes li niň 
gel je gi ha kyn da hem söz ber diň. Ýa 
Hök mü ro wan Reb, Sen yn san lar bi len 
adat ça şeý le iş sa lyş ýaň my?! 20 Men Sa ňa 
baş ga nä me di ýip bi le rin?! Ýa Hök mü-
ro wan Reb, Sen Öz gu lu ňy ta na ýar syň 
ahy ryn! 21 Öz sö zü ňiň ha ty ra sy na, Öz 
gö wün is le gi ňe gö rä bu be ýik işi edip, 
gu lu ňa bil dir diň. 22  Eý, Hök mü ro wan 
Reb, Sen be ýik siň! Sa ňa taý gel jek ýok-
dur, Sen den baş ga Hu daý ýok! Mu ny 
öz gu lak la ry myz bi len eşit dik. 23 Ýer 

ýü zün de Se niň hal kyň Ys ra ýy la taý gel-
jek halk bar my ka?! Öz hal kym bol sun 
di ýip, Sen ony Mü sür gul çu ly gyn dan 
ha las et diň, be ýik hem aýyl ganç iş ler 
bi len Öz ady ňy şöh ra ta bes le mek üçin 
beý le ki mil let le ri we ola ryň hu daý la-
ry ny ola ryň öňün den ko wup çy kar dyň. 
24  He mi şe lik Öz hal kym bol sun di ýip, 
hal kyň Ys ra ýy ly Özüň üçin ebe di halk 
et diň. Ýa Reb, Sen ola ryň Hu da ýy bol-
duň. 25 In di bol sa, Sen, ýa Hu da ýy myz 
Reb, Öz gu luň hem onuň nes li hak da 
aý dan sö zü ňi ebe di sak la-da, diý şiň ýa ly 
et! 26  Goý, yn san lar „Hök mü ro wan Reb 
Ys ra ýy lyň Hu da ýy dyr“ di ýip, Se niň ady-
ňy ebe di lik be len de gö ter sin ler. Gu luň 
Da wu dyň nes li Se niň öňüň de kuw wat-
lan syn. 27 „Se bä bi, eý, Ys ra ýyl Hu da ýy 
Hök mü ro wan Reb, Se niň nes li ňi ba ky 
ber ka rar ede rin“ di ýip, gu lu ňa Özüň 
aýan et diň. Şo ňa gö rä-de, gu luň Sa ňa 
ýüz le nip, şu di le gi oka ma ga milt et di. 
28  Ýa Hök mü ro wan Reb, Sen Hu daý syň, 
Se niň söz le riň hak dyr. Şu ýag şy lyk la ry 
gu lu ňa Sen wa da et diň. 29 Öz hu zu ryň da 
ebe di gal syn di ýip, gu lu ňyň nes li ne pa ta 
ber mek, goý, Sa ňa hoş gö rün sin! Se bä bi, 
ýa Hök mü ro wan Reb, mu ny Özüň söz 
ber diň. Se niň pa taň bi len, goý, gu lu ňyň 
nes li ba ky pa ta ly bol sun!»

8‑nji bap

Dawut duşmanlaryny ýeňýär 
(1 Ýyl ýazgylary 18:117)

1 Bir nä çe wagt dan soň Da wut pi lişt li-
le re zar ba urup, ola ry özü ne ta byn et di. 
Ol Me te kam ma ga la sy ny pi lişt li le riň 
elin den al dy.

2  Ol mo wap ly la ry-da ýeň di. Ola ry ýer-
de ha ta ra ýa ty ryp, öl çeg ýü pi bi len öl çäp, 
bö lek le re böl di. Her üç bö le giň bi ri ni 
di ri gal dy ryp, iki bö le gi ni öl dü rip çyk dy. 
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Şeý dip di ri ga lan mo wap ly lar Da wu da 
gul bo lup, sal gyt tö le di ler.

3 Soň ra Da wut Ýew frat der ýa sy nyň 
tö we re gin dä ki aga ly gy ny tä ze den 
di kelt mek üçin gi den So ba pa ty şa sy 
Re ho byň og ly Ha dad ge ze ri bo ýun eg-
dir di. 4  Da wut onuň bir müň ýe di ýüz 
sa ny sö weş ara ba ly es ger le ri ni hem-de 
ýig ri mi müň es ger li py ýa da go şu ny ny 
ýe sir al dy. Ol at la ryň ýüz ara ba ýe ter 
ýa ly sy ny go ýup, ga lan la ry ny ma ýyp 
et di. 5  Da mask da ýa şa ýan si ri ýa ly lar 
So ba pa ty şa sy Ha dad ge ze re kö me ge 
ge len de, Da wut si ri ýa ly la ryň ýig ri mi 
iki mü ňü si ni öl dür di. 6 Da wut Da mask da 
ýa şa ýan si ri ýa ly la ryň ara syn da go şun 
bö lüm le ri ni ýer leş dir di. Si ri ýa ly lar Da-
wu da ta byn bo lup, oňa sal gyt tö le di ler. 
Da wu dyň ba ran ýe rin de Reb oňa ýe ňiş 
ber ýär di. 7 Da wut Ha dad ge ze riň gul-
la ry nyň gö ter ýän al tyn gal kan la ry ny 
alyp, Iýe ru sa li me ge tir di. 8  Da wut pa ty şa 
Ha dad ge ze riň Be ta hem-de Be ro taý ga-
la la ryn dan ju da köp bü rünç al dy.

9 Ha mat şa sy To gy Da wu dyň Ha dad-
ge ze riň äh li go şu ny ny der bi-da gyn 
eden di gi ni eşit di. 10  Ha dad ge zer bi len 
ur şup, on dan üs tün çyk ma gy my na sy-
bet li Da wut pa ty şa ny gut la mak hem-de 
hal-ah wal so raş mak üçin, To gy öz og-
ly Ýo ra my Da wu dyň ýa ny na iber di. 
Se bä bi Ha dad ge zer To gy bi len ýy gy-
ýy gy dan uruş ýar dy. Ýo ram özi bi len 
kü müş, al tyn hem bü rünç sow gat lar 
äkit di. 11‑12  Da wut bu sow gat la ry-da äh li 
bo ýun egdirenlerinden: edom ly lar dan, 
mo wap ly lar dan, ammonlylardan, pi-
lişt li ler den, ama lek ler den hem-de So ba 
pa ty şa sy Re ho byň og ly Hadadgezerden 
alan al tyn dyr kü müş le ri bi len bir lik de 
Reb be ba gyş et di.

13  Duz jül ge sin de on se kiz müň 
edom ly ny öl dü ren den soň, Da wu dyň 

meş hur ly gy has-da art dy. 14  Ol Edo myň 
äh li ýe rin de go şun bö lüm le ri ni ýer leş-
dir di. Äh li edom ly lar Da wu da ta byn 
bol du lar. Da wu dyň gi den ýe rin de Reb 
oňa ýe ňiş ber ýär di.

15  Şeý dip, Da wut tu tuş Ys ra ýy la pa ty-
şa lyk ed ýär di. Ol tu tuş hal ky ny adyl lyk 
hem ha ky kat bi len do lan dyr ýar dy. 
16  Se ru ýa nyň og ly Ýo wap onuň go şun ba-
şy sy dy; Ahy lu dyň og ly Ýe ho şa pat – baş 
emel dar dy, 17 Ahy tu byň og ly Sa dok bi len 
Ab ýa ta ryň og ly Ahy me lek – ru ha ny dy-
lar, Se ra ýa – kä tip di, 18  Ýe ho ýa da nyň 
og ly Be na ýa – ke ret ler bi len pe let le riň 
baş tu ta ny dy, Da wu dyň ogul la ry bol sa 
ru ha ny dy lar.

9‑njy bap

Dawut we Mepiboşet
1 Da wut: «Ýo na ta nyň ha ty ra sy üçin 

ýag şy lyk ede rim ýa ly, Şa wu lyň nes-
lin den ga lan bar my ka?» di ýip so ra dy. 
2  Şa wu lyň nes lin den Si ba at ly bir hyz-
mat kär bar dy. Ony Da wu dyň ýa ny na 
ça gyr dy lar. Pa ty şa on dan: «Sen Si ba-
my?» di ýip so ra dy. Si ba: «Ha wa, men 
şol gu luň» di ýip jo gap ber di. 3 Pa ty şa 
on dan: «Şa wu lyň nes lin den aman ga-
lan bar my? Hu da ýyň ha ty ra sy na men 
oňa we pa ly lyk gör kez jek» di ýip so ra dy. 
Si ba: «Ýo na ta nyň iki aýa gy-da ag sak 
bir og ly bar» di ýip jo gap ber di. 4  Pa ty şa 
on dan: «Ol ni re de?» di ýip so ra dy. Si ba: 
«Ol Lo de bar da, Emi ýe liň og ly Ma ky-
ryň öýün de» di ýip jo gap ber di. 5 Da wut 
pa ty şa Ýo na ta nyň og lu ny Lo de bar dan, 
Emi ýe liň og ly Ma ky ryň öýün den ge tirt-
di. 6  Ýo na ta nyň og ly, Şa wu lyň ag ty gy 
Me pi bo şet Da wu dyň ýa ny na gel di. Ol 
ýe re ýü zin dü şüp, pa ty şa tag zym et di. 
Da wut: «Me pi bo şet!» diý di. Ol: «Ha-
wa, men şol gu luň!» di ýip jo gap ber di. 
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7 Da wut oňa: «Gork ma, ka kaň Ýo na-
ta nyň ha ty ra sy na men sa ňa ýag şy lyk 
et jek. Ataň Şa wu lyň äh li ýer le ri ni sa ňa 
gaý ta ryp ber jek. Sen he mi şe me niň 
sa ça gym dan na har la nar syň» diý di. 8  Me
pi bo şet oňa tag zym edip: «Men gu luň 
öli bir it ahy ryn, nä me üçin sen ma ňa 
ýag şy lyk ed ýäň?» diý di. 9 Soň ra pa ty şa 
Şa wu lyň hyz mat kä ri Si ba ny ça gy ryp, 
oňa: «Şa wu la hem onuň nes li ne de giş li 
bo lan zat la ryň äh li si ni je na by ňyň ag-
ty gy na be ren di rin. 10 Sen ogul la ryň we 
hyz mat kär le riň bi len ýe ri onuň üçin 
be je rip, ha sy ly ny ýyg nar syň, şon da ol 
je na by ňyň ag ty gy nyň ha ra ja dy bo lar, 
em ma je na by ňyň ag ty gy Me pi bo şet 
he mi şe me niň sa ça gym dan na har la-
nar» diý di.

Si ba nyň on bäş og ly bi len ýig ri mi 
hyz mat kä ri bar dy. 11 Si ba Da wut pa ty şa: 
«Şa hez ret le ri niň men gu lu na emr eden 
zat la ry nyň äh li si ber jaý edi ler» diý di.

Me pi bo şet edil Da wu dyň öz ogul-
la ry nyň bi ri ýa ly onuň sa ça gyn dan 
na har lan ýar dy. 12  Me pi bo şe diň Mi ka at ly 
ýa şa jyk bir og ly bar dy. Si ba nyň öýün de 
ýa şa ýan la ryň äh li si in di Me pi bo şe diň 
hyz mat kär le ri bol du lar. 13 Me pi bo şet Iýe-
ru sa lim de ýa şa ýar dy, se bä bi ol he mi şe 
pa ty şa nyň sa ça gyn dan na har lan ýar dy. 
Onuň iki aýa gy-da ag sak dy.

10‑njy bap

Dawut Ammon hem-de amorlary 
derbi-dagyn edýär 
(1 Ýyl ýazgylary 19:119)

1 Bir nä çe wagt dan soň Am mon pa ty şa-
sy Na haş ölüp, ýe ri ne og ly Ha nun tag ta 
çyk dy. 2  Da wut: «Na haş ma ňa we pa ly 
bol dy, men hem onuň og ly Ha nu na we-
pa ly bo la ýyn» diý di. Ony ka ka sy üçin 
çek ýän has ra tyn dan kö şeş dir mek üçin, 

Da wut onuň ýa ny na bir nä çe ça par lar 
ýol la dy. Da wu dyň ça par la ry Am mon 
ýur du na ba ran da, 3 am mon beg le ri öz 
pa ty şa sy na şeý le diý di ler: «Da wut sa-
ňa kö şeş di ri ji le ri ata ňyň hor ma ty üçin 
ibe ren dir öýd ýäň mi? Ol öz ça par la ry ny 
ga la ny ba syp al mak üçin, ony göz den 
ge çir mä ge ibe ren dir». 4  Şon da Ha nun 
Da wu dyň ça par la ry ny tu tup, ola ryň 
sak gal la ry nyň deň ýa ry sy ny syr dy ryp, 
ge ýim le ri ni syrt la ry na çen li or ta syn dan 
kes di rip, yz la ry na ug rat dy. 5 Bu hak da 
Da wu da ha bar be ren le rin de, ol: «Sak ga-
ly ňyz ös ýän çä, Ýe ri ho da bo lu be riň, soň 
ge ler si ňiz» di ýen tab şy ryk bi len ola ryň 
öňün den adam iber di, çün ki olar ga ty 
utan ýar dy lar.

6  Da wu dy öz le ri ne duş man eden dik-
le ri ne dü şü nip, am mon lar Beýt re hop 
bi len So ba dan si ri ýa ly la ryň ýig ri mi 
müň es ge ri ni, Top dan on iki müň ada my 
hem-de Ma ga ka pa ty şa sy ny müň ada-
my bi len bi le ha ky na tut du lar. 7 Da wut 
mu ny eşi dip, Ýo wap bi len ba tyr es ger li 
tu tuş go şu ny ola ryň gar şy sy na sür di. 
8  Am mon lar çy kyp, ga la nyň der we ze-
si niň ag zyn da sö weş mek üçin ny za ma 
dur du lar. Em ma So ba bi len Re hop ga la-
la ryn dan ge len si ri ýa ly lar we To puň hem 
Ma ga ka nyň adam la ry açyk meý dan da 
aý ra tyn ny za ma dur du lar.

9 Özü niň hem ar ka syn da, hem öňün de 
sö we şiň ýaý baň la nan dy gy ny gö ren Ýo-
wap Ys ra ýy lyň saý la ma es ger le ri ni alyp, 
ola ry si ri ýa ly la ryň gar şy sy na ny za ma 
du ruz dy. 10 Ga lan go şu ny öz do ga ny Aby-
şa ýyň eli ne ber di we ola ry am mon la ryň 
gar şy sy na ny za ma du ruz dy. 11 Ýo wap: 
«Bar dy-gel di si ri ýa ly lar men den güýç li 
çy kaý sa lar, sen ma ňa kö me ge ýe ti şer siň; 
bar dy-gel di am mon lar sen den güýç li 
bo lup çy kaý sa lar, on da men sa ňa kö-
me ge ýe ti şe rin. 12  Mert bol, hal ky myz 
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üçin we Hu da ýy my zyň ga la la ry üçin 
dö züm li sö we şe li. Reb bol sa Öz is lä ni ni 
eder» diý di. 13 Şeý dip, Ýo wap hem onuň 
go şun la ry si ri ýa ly la ra gar şy sö we şe 
gi riş di ler; duş man lar Ýo wap dan gaç-
dy lar. 14  Si ri ýa ly la ryň ga ça ny ny gö ren 
am mon lar Aby şaý dan ga çyp, ga la gir di-
ler. Şon dan soň Ýo wap am mon lar bi len 
sö weş me si ni bes edip, yzy na gaýt dy we 
Iýe ru sa li me gel di.

15  Öz le ri niň ys ra ýyl la r dan ýeň len-
dik le ri ni gö ren si ri ýa ly lar bir ýe re 
top la nyş dy lar. 16  Ha dad ge zer Ýew fra dyň 
aňyr syn da ky si ri ýa ly la ra ha bar ýol lap, 
sö we şe çy kar dy. Olar Ha dad ge ze riň go-
şun ba şy sy Şo ba gyň baş tu tan ly gyn da 
Heý lam ga la sy na gel di ler. 17 Da wut mu ny 
eşi dip, äh li ys ra ýyl la ry top lap, Ior dan der-
ýa syn dan geç di we Heý lam ga la sy na gel di. 
Si ri ýa ly lar Da wu dyň gar şy sy na ny za ma 
dur du lar we sö we şe gi riş di ler. 18  Si ri ýa
ly lar ys ra ýyl la ryň go şu nyn dan gaç dy lar. 
Da wut ola ryň ýe di müň sö weş ara ba ly 
es ger le ri ni hem-de py ýa da go şun dan 
kyrk müň ada my öl dür di. Ol si ri ýa ly la ryň 
go şun ba şy sy Şo ba gy ýa ra la dy; Şo bak 
şol ýer de jan ber di. 19 Ha dad ge ze re ta byn 
bo lan han la ryň äh li si öz le ri niň ys ra ýyl-
la r dan ýeň len dik le ri ne göz ýe tir di ler; 
olar bi len yla la şyk bag la şyp, ola ra bo ýun 
eg di ler. Si ri ýa ly lar hem mun dan beý läk 
am mon la ra kö mek et mek den gork du lar.

11‑nji bap

Dawut bilen Batşeba
1 Ýaz pas lyn da, pa ty şa la ryň ýö ri şe 

gid ýän döw ri Da wut öz nö ker le ri ni, 
äh li ys ra ýyl go şu ny ny Ýo wa byň ýol-
baş çy ly gy as tyn da sö we şe ýol la dy. Olar 
am mon la ry kül-pe ýe kun et di ler, Ra ba 
ga la sy ny ga ba wa al dy lar. Em ma Da wut 
Iýe ru sa lim de ga lyp dy.

2  Bir gün ag şa ma ra Da wut dü şe gin den 
tu rup, köş güň üçe gi ne çyk dy-da, ge zim 
et mä ge baş la dy. Şol wagt su wa dü şü nip 
du ran bir aýa la onuň gö zi düş di. Aýal 
diý seň gör me geý di. 3 Aýa lyň kim di gi-
ni bil mek is län Da wut onuň ýa ny na 
adam iber di. Ibe ril en gi dip ge lip, onuň 
Eli ga myň gy zy, het hal kyn dan bo lan 
Ury ýa nyň aýa ly Bat şe ba dy gy ny Da-
wu da ha bar ber di. 4  Da wut adam la ry na 
aýa ly ge tir me gi bu ýur dy. Aýal Da wu dyň 
ýa ny na gel di. Da wut aý ba şy dan ýa ňy 
aras sa la nan Bat şe ba bi len ýat dy. Soň ra 
aýal öýü ne gaýt dy. 5  Aýal göw re li bol
dy we Da wu da: «Men göw re li» di ýip 
ha bar ýol la dy.

6  «Het hal kyn dan bo lan Ury ýa ny me-
niň ýa ny ma iber» di ýip, Da wut Ýo wa ba 
ha bar et di. Ýo wap Ury ýa ny Da wu dyň 
ýa ny na iber di. 7 Ury ýa ýa ny na ge len de, 
Da wut on dan Ýo wa byň we go şu nyň 
hal-ýag da ýy, ur şuň gi di şi hak da so raş-
dyr dy. 8  Soň ra ol Ury ýa: «Öýü ňe bar-da, 
dyn jy ňy al» diý di. Ury ýa pa ty şa nyň 
köş gün den çy kan da, onuň yz yn dan pa ty-
şa nyň sow ga dy ny hem äkit di ler. 9 Em ma 
Ury ýa öz je na by nyň äh li nö ker le ri bi len 
bi le şa köş gü niň ga py syn da ýat dy; öýü ne 
git me di. 10 Onuň öz öýü ne git män di gi ni 
Da wu da ha bar be ren le rin de, ol Ury ýa-
dan: «Sen ýa ňy ja ýol dan gel diň. Nä me 
üçin öýü ňe git me diň?» di ýip so ra dy. 
11 Ury ýa Da wu da: «Äht san dy gy bi len 
ys ra ýyl lar dyr ýa hu da lar ça dyr da ka lar, 
je na bym Ýo wap dyr onuň nö ker le ri meý-
dan da ka lar, men iýip-iç mek we aýa lym 
bi len ýat mak üçin öýü me gi de ýin mi? 
Se niň öm rüň den hem ja nyň dan ant iç-
ýä rin, men beý le iş edip bil me rin» diý di. 
12  Da wut Ury ýa: «Bu gü nem şu ýer de 
bol, er tir men se ni yzy ňa ug ra da ryn» 
diý di. Şun luk da, Ury ýa ol gün hem 
Iýe ru sa lim de gal dy. 13 Er te si gün Da wut 
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ony ça gy ryp, iý di rip-içi rip ser hoş et di. 
Ag şam Ury ýa ýe ne-de öz öýü ne git män, 
je na by nyň nö ker le ri bi len bi le öň ki ýat-
ýan ýe ri ne git di. 14  Er te si ir den Da wut 
Ýo wa ba hat ýa zyp, Ury ýa dan iber di. 
15 Da wut ha tyn da şeý le ýaz dy: «Ury ýa-
ny sö we şiň iň ga zap ly gid ýän ýe rin de 
goý-da, onuň ýa nyn dan aý ryl. Goý, ol 
ýa ra la nyp öl sün». 16 Ýo wap ga la ny ga baw 
as tyn da sak lap, go wy syn lan soň, gaý-
duw syz adam la ryň bar ýe ri ni bil ýär di. 
Ol Ury ýa ny şol ýer de goý dy. 17 Ga la nyň 
adam la ry çy kyp, Ýo wap bi len sö weş mä-
ge baş la dy lar. Da wu dyň nö ker le rin den 
bir nä çe si öl di. Öl dü ri len le riň ara syn da 
het hal kyn dan bo lan Ury ýa-da bar dy. 
18  Ýo wap adam ibe rip, sö weş ba ra da ky 
mag lu mat la ryň äh li si ni Da wu da ýe-
tir di. 19 Ol ça pa ra şeý le diý di: «Sö weş 
ha kyn da ky ha bar la ryň äh li si ni pa ty şa 
gür rüň be rip bo la nyň dan soň, 20 pa ty şa 
ga za ba mü nüp: „Nä me üçin ga la beý le 
go laý bar dy ňyz? Ola ryň si zi di wa ryň 
üs tün den oka tut jak dyk la ry ny bil me-
ýär mi di ňiz nä me? 21 Ýe ru ba ga lyň og ly 
Aby me le gi bir aýa lyň öl dü ren di gi ni bil-
me ýär mi di ňiz? Te bez de ol aýal di wa ryň 
üs tün den oňa de gir men da şy ny zy ňyp 
öl dür män mi di? Nä me üçin di wa ra ga ty 
go laý bar dy ňyz?“ di ýäý se, şol wagt: „Si-
ziň het hal kyn dan bo lan gu lu ňyz Ury ýa 
hem öl di“ di ýer siň».

22  Ça par gi dip, Ýo wa byň tab şy ran la ry-
nyň äh li si ni Da wu da gür rüň ber di. 23 Ol 
Da wu da şeý le gür rüň ber di: «Duş ma nyň 
güý ji bi ziň ki den ag dyk eken. Olar bi ziň 
gar şy my za meý da na çyk dy lar, em ma 
biz der we zä niň ag zy na çen li ola ryň 
yz la ryn dan kow duk. 24  Şon da ýaý çy lar 
di wa ryň üs tün den se niň adam la ry ňy 
oka tut du lar; ola ryň ara syn da ölen le ri 
hem bol dy. Het hal kyn dan bo lan gu lu-
ňyz Ury ýa hem şon da öl di». 25  Da wut 

ça pa ra: «Ýo wa ba aýt, goý, bu iş üçin ol 
köp ala da gal ma syn; gy lyç kä oňa de-
ger, kä mu ňa. Ga la nyň üs tü ne hü jü mi 
güýç len dir sin ler-de, ony ýu mur syn lar. 
Şu söz ler bi len ony ruh lan dyr» diý di.

26  Ury ýa nyň aýa ly adam sy nyň ölen-
di gi ni eşi dip, onuň ýa sy ny tut dy. 27 Ýas 
gu ta ran dan soň, Da wut adam ibe rip, ol 
aýa ly köş gü ne ge tirt di. Şeý dip, ol Da-
wu dyň aýa ly bol dy. On dan Da wu dyň 
bir og ly bol dy.

Ýö ne Da wu dyň eden bu işi Reb biň 
na za ryn da ne jis lik di.

12‑nji bap

Natan pygamber Dawuda käýeýär
1 Reb Da wu dyň ýa ny na Na tan py gam-

be ri iber di. Ol Da wu dyň ýa ny na ba ryp, 
oňa şeý le diý di: «Ga la la ryň bi rin de bi ri si 
baý, beý le ki si ga ryp bo lan iki sa ny adam 
ýa şap dyr. 2  Ba ýyň sü ri-sü ri goý nu dyr 
syg ry bo lup dyr. 3  Ga ry byň bol sa bar 
baý ly gy ýe ke-täk gu zu jy gy eken. Ol 
ony sa tyn alyp, öz ýa nyn da ça ga la ry 
bi len bi le ulal dyp dyr. Ol öz eýe si bi len 
bir ta bak dan iýip, bir kä se den suw içip-
dir. Ga ryp ony öz gu ja gyn da ýa tyr ýan 
eken. Ol oňa edil öz gy zy ýa ly se re dip dir. 
4  Gün ler de bir gün ýaň ky baý ada myň 
öýü ne myh man ge lip dir. Myh man üçin 
öz go ýun la ryn dan ýa-da sy gyr la ryn dan 
alyp soý ma ga onuň gö zi gyý man, häl ki 
ga ry byň gu zu sy ny alyp, şon dan na har 
taý ýar lap dyr». 5 Ba ýa ju da ga ha ry ge lip, 
Da wut Na ta na: «Reb den ant iç ýä rin, bu 
ada myň ba şy ölüm li dir. 6  Şeý le eden-
di gi hem re him siz li gi üçin, ol gu zy ny 
dört es se edip gaý ta rar» diý di. 7 Na tan 
Da wu da şeý le diý di: «Şol adam – sen! 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: „Se ni 
Ys ra ýy la pa ty şa ly ga saýlanam, Şa wu-
lyň elin den ha las ede nem Men. 8  Men 
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a 12:25 Ýe did ýa – bu söz Reb ta ra pyn dan söý len diý me gi aň lad ýar.

sa ňa ho ja ýy ny ňyň ho ja ly gy ny ber dim, 
aýal la ry ny gu ja gy ňa sal dym. Sa ňa ys-
ra ýyl bi len ýa hu da hal ky ny hem ber dim. 
Bu la ry az gö ren bol saň, on da ýe ne-de 
köp zat la ry be rer dim. 9 Nä me üçin sen 
Men-Reb biň ýig ren ýän iş le ri ni et mek 
bi len, Me niň sö zü mi äs ger me diň? Het 
hal kyn dan bo lan Ury ýa ny sö weş de gy-
lyç dan ge çir dip, onuň aýa ly ny özü ňe aýal 
edin diň. Ony am mon la ryň gy ly jy bi len 
öl dür diň. 10 Mun dan beý läk gy lyç mü di-
mi lik se niň nes li ňiň de pe sin den düş mez. 
Se bä bi sen Me ni äs ger me diň we het hal-
kyn dan bo lan Ury ýa nyň aýa ly ny özü ňe 
aýal edin diň“». 11 Reb şeý le diý ýär: «Sa ňa 
er bet li gi öz öýüň den dö re de rin. Aýal la-
ry ňy öz gö zü ňiň al nyn da eliň den alyp, 
ýa ky ny ňa be re rin. Ol ýa ky nyň gün di ziň 
gün or ta ny aýal la ryň bi len ýa tar. 12 Sen bu 
işi giz lin et diň, em ma Men mu ny tu tuş 
Ys ra ýy lyň gö zü niň al nyn da, gün di ziň 
gün or ta ny ede rin». 13 Da wut Na ta na: 
«Men Reb biň öňün de gü nä ga zan dym» 
diý di. Na tan Da wu da: «Reb se niň gü nä ňi 
geç di; sen öl mer siň. 14  Ýö ne bu işi et mek 
bi len, sen Reb bi do ly äs ger mez lik et diň, 
şol se bäp li sen den do gul jak ça ga öler» 
diý di. 15 Şon dan soň Na tan öýü ne git di.

Dawudyň ogly ölýär
Reb Da wu dyň Ury ýa nyň aýa lyn dan 

dog lan og lu ny ur dy; ça ga agyr ke sel le-
di. 16  Da wut ça ga üçin Hu da ýa ýal bar dy, 
agyz bek le di, ota gy na gi rip, bü tin gi je-
ler ýa ny ny ýe re be rip ýat dy. 17 Köş güň 
ýa şu lu la ry ge lip, ony ýer den gal dyr mak 
is le di ler. Em ma ol ne ýe rin den tur dy, 
ne-de olar bi len bi le na har iý di. 18  Ýe din ji 
gün diý len de, ça ga ýo gal dy. Da wu dyň 
adam la ry bu hak da oňa ha bar ber mek den 
gork du lar. Olar: «Ça ga he niz di ri kä, ol 

bi ziň ge pi mi ze gu lak as ma dy. In di ça-
ga nyň ölen di gi ni biz oňa nä hi li aý da rys? 
Özü ne bir zat eder» di ýip oý lan dy lar. 
19 Ýö ne Da wut adam la ry nyň ara syn da 
bir hy şy-wy şy nyň bar dy gy ny gö rüp, 
ça ga nyň ýo ga lan dy gy na dü şün di. Ol 
adam la ry na: «Ça ga ýo gal dy my?» diý di. 
Olar: «Ha wa, ýo gal dy» diý di ler.

20 Da wut ýe rin den gal dy, ýu wun dy, üs-
tü ne atyr sep di we ge ýim le ri ni çal şyr dy. 
Soň ra Reb biň öýü ne gi dip yba dat et di. 
Soň öýü ne gaý dyp gel di we na har lan jak-
dy gy ny aýt dy. Öňün de na har goý du lar, 
ol na har lan dy. 21 Adam la ry oňa: «Ça ga 
di ri kä, agyz bek le diň we ag la dyň. Ol 
ýo ga lan dan soň bol sa, tu rup na har lan-
dyň. Bu nä me et di giň bol dy?» diý di ler. 
22  Da wut: «Ça ga di ri kä, agyz bek le dim, 
ag la dym. Se bä bi men: „Kim bil ýär, bel-
ki, Reb ma ňa re him eder, ça ga gu tu lar“ 
di ýip oý la nyp dym. 23  Em ma ol ýo ga-
lan soň, men nä me üçin agyz bek lä ýin? 
Men ony yzy na ge ti rip bi le rin mi? Men 
onuň ýa ny na gi de rin we lin, ol in di me-
niň ýa ny ma gel mez» di ýip jo gap ber di.

Süleýman dogulýar
24 Da wut aýa ly Bat şe ba gö wün lik ber di 

we onuň bi len ýat dy. Bat şe ba bir ogul 
do gur dy; Da wut onuň ady na Sü leý man 
dak dy. Reb ça ga ny söý di 25 we Reb biň 
ha ty ra sy üçin, bu ça ga nyň ady na Ýe-
did ýa a da kyl ma ly dy gy hak da Na tan 
py gam be riň üs ti bi len ha bar iber di.

26  In di Ýo wap am mon la ryň Ra ba ga-
la sy nyň gar şy sy na uruş ýar dy. Ol şa 
ga la sy ny ba syp al dy. 27 Ýo wap Da wu-
da: «Men Ra ba ga la sy na hü jüm edip, 
suw çeş me le ri ni eýe le dim. 28  In di sen 
go şu nyň ga lan bö le gi ni top la we ga la-
nyň çar ta ra pyn dan ço zup, ony ba syp 
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al. Bol ma sa ga la ny özüm ba syp ala ryn 
we ol me niň adym bi len at lan dy ry lar» 
di ýip ha bar iber di. 29 Da wut äh li go şu-
ny top lap, Ra ba ga la sy na hü jüm edip, 
ony bo ýun eg dir di. 30 Da wut am mon la-
ryň pa ty şa sy nyň ba şyn dan al tyn tä ji ni 
al dy; onuň ag ra my iki put dy a, onuň 
ýü zü ne gym mat ba ha daş otur dy lan dy. 
Ony Da wu dyň kel le si ne geý dir di ler. 
Da wut ga la da nam köp muk dar da ol ja 
al dy. 31 Ga la nyň hal ky ny bol sa Da wut 
ga la dan gö çü rip byç gy, de mir kät men 
hem-de pal ta bi len iş le nil ýän iş le re ýa-da 
ker piç iş le ri ne goý dy. Ol am mon la ryň 
äh li ga la la ryn da şeý le eden den soň, äh li 
go şun bi len bi le Iýe ru sa li me do lan dy.

13‑nji bap

Amnon we Tamar
1 Ara dan es li wagt geç di. Da wu dyň 

og ly Ab şa lo myň Ta mar at ly bir owa dan 
uýa sy bar dy. Da wu dyň baş ga bir og ly 
Am non oňa aşyk bol dy. 2  Öz ene baş ga 
uýa sy Ta ma ra bo lan yşk he se rin den ýa-
ňa gus sa çe kip, ol ke sel le di. Ol boý gyz 
bo lan soň, oňa bir zat et mek Am no na 
kyn bo lup gö rün ýär di. 3 Ýö ne Am no nyň 
Ýo na dap di ýen bir dos ty bar dy. Ýo na dap 
Da wu dyň do ga ny Şim ga nyň og lu dy. Ol 
ju da me kir adam dy. 4 Ýo na dap Am no na: 
«Eý, şa za da, gün-gün den ha lyň pe ri şan 
bo lup barýar-la! Bel ki, mu nuň se bä bi ni 
ma ňa aý dar syň?!» diý di. Am non oňa: 
«Do ga nym Ab şa lo myň uýa sy Ta ma ra 
aşyk bol dum» diý di. 5  Ýo na dap oňa: 
«Ke sel län bol-da, dü şe gi ňe ge çip ýat. 
Ka kaň ha ly ňy so ra ma ga ge len de, oňa: 

„Uýam Ta mar ge lip, me ni na har la syn. Ol 
öz ýa nym da na har taý ýar la syn. Onuň öz 
ýa nym da na har taý ýar la ny ny gö rä ýe ýin 

hem-de na ha ry onuň öz elin den iýä ýe ýin“ 
di ýip aýt» diý di. 6  Şun luk da, Am non ke-
sel län ki şi bo lup, dü şe gi ne ge çip ýat dy. 
Pa ty şa ha ly ny so ra ma ga ge len de, ol: 
«Uýam Ta mar ge lip, ýa nym da ta gam ly 
kö ke ler bi şi rip ber se di, men onuň öz 
elin den iý se dim» diý di.

7 Da wut: «Do ga ny Am no nyň öýü ne 
bar syn-da, oňa na har taý ýar la syn» di ýip, 
Ta ma ryň yz yn dan adam iber di. 8  Ta mar 
do ga ny nyň öýü ne bar dy. Am non dü şek-
de ýa tyr dy. Ta mar ha myr ýug rup, ony 
ýaý dy, do ga ny nyň ýa nyn da ta gam ly kö-
ke ler bi şir di. 9 Kö ke le ri ta ba ga sal dy-da, 
ge ti rip, onuň öňün de goý dy, ýö ne ol iý-
me di. Am non: «Ýa nym da ky la ryň äh li si 
çyk syn» diý di. Hem me ler onuň ýa nyn-
dan çyk dy lar. 10 Şon da Am non Ta ma ra: 
«Kö ke le ri ýat jak ja ýy ma elt, men ony 
öz eliň den iý jek» diý di. Ta mar bi şi ren 
ta gam ly kö ke le ri ni do ga ny Am no nyň 
ýat jak ja ýy na alyp bar dy. 11 Ta mar kö ke-
le ri onuň ýa ny na alyp ge len de, Am non 
oňa ýa py şyp: «Uýam, gel, bi le ýa ta ly-la!» 
diý di. 12  Ta mar oňa şeý le diý di: «Ýok, 
do gan, na my sy ma deg me! Ys ra ýyl da 
mu nuň ýa ly zat gör len däl dir. Beý le 
ne jis iş et me! 13 Beý le mas ga ra çy lyk dan 
soň men ni rä gi de rin?! Se nem Ys ra ýy lyň 
bi na mys la ry nyň bi ri bo lup ga lar syň. Go-
wu sy, git-de, pa ty şa bi len gep leş. Ol me ni 
sen den gaý gyr maz». 14 Ýö ne Am non oňa 
gu lak as ma gam is le män, on dan güýç li 
bo lan soň, ony zor la dy. 15 Şon dan soň on-
da Ta ma ra bo lan güýç li ýig renç dö re di. 
Bu ýig renç onuň öň ki yşk he se rin den-de 
has güýç lü di. Am non oňa: «Çyk!» diý di. 
16  Em ma Ta mar: «Ýok, do gan, kow mak 
bi len ma ňa ed ýän bu ýa man ly gyň öň ki 
eden ýa man ly gyň dan hem ulu dyr» diý di. 
Em ma Am non oňa gu lak as ma dy. 17 Ol 
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hyz mat kär ýi gi di ni ça gy ryp: «Şu aýa-
ly öý den çy kar-da, ga py ny ýap» diý di. 
18  Hyz mat kär ony öý den çy ka ryp, ga py-
ny ýap dy. (Ta ma ryň eg nin de ýeň li uzyn 
köý ne gi bar dy. Ir dö wür ler de şa la ryň 
ýe ti şen gyz la ry şeý le geý ner eken ler.) 
19 Ta mar ba şyn dan kül sow rup, eg nin-
dä ki köý ne gi niň ýa ka sy ny ýyrt dy. El le ri 
bi len ba şy ny tu tup, ýol bo ýy möň ňü rip 
ag lap git di.

20  Do ga ny Ab şa lom oňa: «Sa ňa do-
ga nyň Am non el ur du my? Hä zir lik çe 
se si ňi çy kar ma, uýam, ol se niň do ga nyň. 
Mu nuň üçin özü ňi hor la ma» diý di. Şeý-
dip, Ta mar do ga ny Ab şa lo myň öýün de 
ýal ňyz ýa şa ber di.

21 Bo lan işi eşi den de, Da wut pa ty şa nyň 
ju da ga ha ry gel di. 22  Uýa sy nyň na my sy-
na de gen di gi üçin, Ab şa lom Am no ny 
ýig ren ýär di. Ýö ne ol Am no na ýag şy-
dan-ýa man dan hiç zat di ýe nok dy.

Abşalom ar alýar
23 Iki ýyl dan soň Ab şa lom Ef ra ýy ma 

go laý bo lan Ba gal ha sor da go ýun gyrk-
dyr ýar dy. Ol pa ty şa nyň äh li ogul la ry ny 
şol ýe re ça gyr dy. 24  Ab şa lom pa ty şa nyň 
ýa ny na ge lip: «Gu luň hä zir go ýun gyrk-
dyr ýar. Özü ňiz hem-de adam la ry ňyz 
men gu luň bi len bi le gi däý se ňiz» diý di. 
25 Em ma pa ty şa oňa: «Ýok, og lum, hem-
mä miz git mä li; biz sa ňa ýük bo la rys» 
diý di. Ab şa lom her nä çe ýal bar sa-da, 
Da wut git mä ge ra zy bol ma dy, ýö ne oňa 
ak pa ta ber di. 26  Ab şa lom oňa: «Bol ma sa, 
do ga nym Am non gi däý sin» diý di. Pa ty şa 
oňa: «Nä me üçin ol se niň bi len git me li?» 
di ýip so ra dy. 27 Em ma Ab şa lom ýal ba ryp, 
Am no ny we beý le ki äh li ogul la ry ny 
özi bi len iber mä ge pa ty şa ny ra zy et di. 
28  Ab şa lom hyz mat kär le ri ne şeý le buý ruk 

ber di: «Se re diň, Am non şe rap dan ser hoş 
bo lan da, men: „Am no ny uruň“ di ýe rin. 
Şon da siz ony öl dü rer si ňiz. Gork maň. Si-
ze mu ny men bu ýur ýan dy ryn. Gork maň, 
mert bo luň!» 29 Ab şa lo myň adam la ry 
Am no ny buý ru ly şy ýa ly et di ler. Şa nyň 
beý le ki ogul la ry bol sa öz ga tyr la ry na 
mü nüp gaç dy lar.

30 Olar en tek ýol da ka lar, Da wu da: «Ab-
şa lom se niň ogul la ry ňyň ýe ke si ni-de 
goý man, ba ry ny öl dü rip dir» di ýip ha-
bar ber di ler. 31 Pa ty şa tu rup, ýa ka sy ny 
ýyr typ, ýer ba gyrt la dy. Onuň ýa nyn da-
ky adam la ry-da ýa ka la ry ny ýyrt dy lar. 
32  Em ma Da wu dyň do ga ny Şim ga nyň 
og ly Ýo na dap: «Şa hez ret le ri: „Ogul la-
ry myň ba ryn dan dyn da ryp dyr lar“ di ýip 
pi kir et me sin. Öl dü ri len di ňe Am non. Bu 
Am no nyň öz uýa sy Ta ma ryň na my sy na 
de gen gü nün den bä ri Ab şa lo myň ýü re-
gi ne dü wen ni ýe ti di. 33 Şo ňa gö rä, goý, şa 
hez ret le ri ogul la ry nyň äh li si ölen ýa ly 
bo lup, özü ni hor lap otur ma syn. Di ňe 
Am non öl di» diý di.

34  Ab şa lom ga çyp gi dip di. Dag ta rap-
da ky Ho ro na ýym ýo lun dan bir to par 
ada myň gel ýän di gi ne gö zeg çi nö ke riň 
gö zi düş di. 35 Ýo na dap pa ty şa: «Han ha, 
se ret, gu lu ňyň aý dy şy ýa ly, ogul la ryň 
gel ýär» di ýip, 36 sö zü ni soň lap-soň la man-
ka, şa nyň ogul la ry ge lip ýet di ler. Olar 
ses edip ag laş dy lar. Pa ty şa bi len onuň 
adam la ry-da göz ýaş dö küp ag laş dy lar.

37 Ab şa lom ga çyp, Ge şur pa ty şa sy Emi-
hu dyň og ly Tal ma ýyň ýa ny na git di. Da wut 
bol sa uzak wagt lap og lu nyň ýa sy ny tut dy.

38  Ge şu ra ga çyp ba ran Ab şa lom ol 
ýer de üç ýyl ýa şa dy. 39 Am no nyň ölü-
min den soň, köp wag tyň geç me gi bi len 
Da wut pa ty şa kö şeş di, ol in di Ab şa lo my 
yzar la jak hem bol ma dy a.
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14‑nji bap

Abşalom Iýerusalime gaýdyp gelýär
1 Pa ty şa nyň Ab şa lom hak da pi kir et-

me si ni go ýup bil me ýän di gi ne Se ru ýa nyň 
og ly Ýo wap göz ýe tir di. 2  Ýo wap Te ko-
wa ga la sy na adam ibe rip, ol ýer den bir 
da na aýa ly ge tirt di. Ýo wap aýa la: «Ýas 
ly ba sy na gi rer siň-de, ýas tut ýan ki şi 
bo lar syň; atyr se pin mer siň, özü ňi es li 
wagt dan bä ri bir mer hu myň ýa sy ny 
tut ýan ýa ly alyp ba rar syň; 3 pa ty şa nyň 
ýa ny na ba ryp, me niň di ýen le ri mi oňa 
aý dar syň» di ýip, aýt ma ly söz le ri ni onuň 
ag zy na sa lyp ber di.

4  Te ko wa ly aýal pa ty şa nyň hu zu ry na 
bar dy-da, ýe re ýü zin dü şüp, oňa tag zym 
edip: «Kö mek ediň, eý, şa hym!» diý di. 
5 Pa ty şa: «Nä me bol dy?» di ýip so ra dy. 
Aýal şeý le diý di: «Wah, men bir äri ölen 
dul aýal. 6  Gyr na gy ňy zyň iki sa ny og ly 
bar dy. Bir gün olar meý dan da uruş dy lar. 
Ol ýer de ola ry ara la ma ga adam bol man-
soň, bi ri beý le ki si ni urup öl dür di. 7 In di 
tu tuş ti re gyr na gy ňy za gar şy çy kyp: 

„Do ga ny ny öl dü re ni bi ziň eli mi ze ber, 
onuň özü ni-de öl dü rip, on dan do ga ny nyň 
ga ny ny al jak. Şeý dip, biz mi ras da ry-da 
öl dür jek“ diý ýär ler. Şeý dip, olar oja-
gy myň ga lan ja odu ny-da sön dü rip, ýer 
ýü zün de ada mym dan nam-ny şan gal dyr-
ma jak bol ýar lar». 8  Pa ty şa aýa la: «Bol ýar, 
gi di ber, men sen hak da per man be re rin» 
diý di. 9 Te ko wa ly aýal pa ty şa ýüz le nip: 
«Eý, şa hez ret le ri, gü nä si me niň hem-de 
ata myň nes li niň boý nu na. Goý, şa hem-
de onuň tag ty gü nä den azat bol sun» 
diý di. 10 Pa ty şa: «Eger bi ri bir zat di ýäý se, 
me niň ýa ny ma alyp gel, hiç zat diý mez 
ýa ly ede rin» diý di. 11 Aýal: «Goý, şa hez-
ret le ri öz Hu da ýy Reb den ant iç sin we 
öl dü ril e niň hos sa ry mun dan beý läk adam 

öl dür me sin, me niň og lu mam di ri gal syn» 
diý di. Pa ty şa: «Reb den ant iç ýä rin, og-
lu ňa bar ma gy ny ba ty ran adam bol maz» 
diý di. 12 Aýal: «Yg ty ýar et se ňiz, şa hez ret-
le ri ne gyr na gy ňy zyň bir sö zi bar» diý di. 
Pa ty şa: «Aýt!» diý di. 13 Aýal şeý le diý di: 
«On da nä me üçin Hu da ýyň hal ky na gar-
şy beý le iş le ri kü ýü ňe ge tir ýäň? Şa nyň 
bu aýd ýan la ry onuň özü ni ýaz gar ýar, 
se bä bi siz ko wan ada my ňy zy gaý ta ryp 
ge tir me ýär si ňiz. 14 Dö kü lip, top ra ga si ňip 
gi den suw ýa ly, äh li miz dün ýä den öte ris. 
Ýö ne Hu daý ja ny al maz. Ol kow lan la ry 
Özün den uzak laş dyr maz ly gyň ala jy ny 
tap ýar. 15 Adam lar me ni gor ku zan soň, şa 
hez ret le ri ne şu la ry aýt mak üçin gel dim. 
Men gyr na gyň: „Pa ty şa ýe ti re ýin, bel ki, 
ol gyr na gy nyň di le gi ni bi ti rer, 16  me ni 
diň lär hem-de öz gyr na gy ny we onuň 
og lu ny Hu da ýyň hal ky na be ren mül kün-
den mah rum et jek bol ýan la ryň elin den 
ha las eder, 17 şa hez ret le ri niň sö zi me ni 
kö şeş di rer“ di ýip pi kir et dim. Se bä bi ol 
Hu da ýyň pe riş de si ýa ly, ýag şy ny-ýa ma ny 
sel jer ýär. Goý, Hu da ýyň Reb se niň bi len 
bol sun!» 18  Pa ty şa aýa la ba kyp: «Bir zat 
so ra jak, ýö ne men den hiç zat ýa şyr ma!» 
diý di. Aýal: «Aý dy be riň, şa hez ret le ri!» 
diý di. 19 Pa ty şa: «Şu iş ler de Ýo wa byň 
eli-hä ýok dur-da?!» diý di. Aýal: «Şa 
hez ret le ri niň öm ri uzak bol sun! Pa ty şa-
nyň aý dan za dyn dan hiç kim sa ga-so la 
sow lup bil mez. Hut şa hez ret le ri niň aý-
dy şy ýa ly, gyr na gy ňy Ýo wap iber di we 
aýt ma ly söz le ri niň äh li si ni gyr na gy ňyň 
ag zy na ol sa lyp iber di. 20 Gu luň Ýo wap 
mu ny ýag da ýy üýt get mek üçin et di. Ýö ne 
şa hez ret le ri Hu da ýyň pe riş de si ýa ly da-
na dyr; ol ýer ýü zün de bo lup geç ýän äh li 
iş le ri bil ýär» di ýip jo gap ber di.

21 Şon dan soň pa ty şa Ýo wa ba: «Bol ýar, 
men ra zy; bar, ýaş ýi gi di – Ab şa lo my 
yzy na ge tir» diý di. 22  Ýo wap ýe re ýü zin 
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dü şüp tag zym et di we pa ty şa al kyş aýt dy. 
Soň ra ol pa ty şa: «Eý, şa hez ret le ri, öz 
is le gi ni ber jaý eden di gi ňi ze gö rä, si ziň 
na za ry ňyz da re him-şe pa gat ta pan dy gy-
ny men gu lu ňyz bil ýär» diý di. 23 Şon dan 
soň Ýo wap Ge şu ra gi dip, Ab şa lo my Iýe-
ru sa li me ge tir di. 24  Pa ty şa: «Goý, ol öz 
öýü ne git sin, me niň gö zü me gö rün me-
sin» diý di. Şeý dip, Ab şa lom pa ty şa nyň 
gö zü ne gö rün män, öz öýü ne git di.

Dawut Abşalomy bagyşlaýar
25 Gör me geý lik de Ab şa lom ýa ly mag-

tal ýan adam tu tuş Ys ra ýyl da ýok dy. 
De pe sin den dyr na gy na çen li onuň ýe-
ke je-de ke mi ýok dy. 26  Sa çy ny gyr kyp, 
(kel le si ne ag ram sal ýan dy gy üçin, ol her 
ýy lyň ahy ryn da sa çy ny gyr kar dy) şa nyň 
te re zi si bi len onuň sa çy nyň ag ra my 
çe kil ip gör len de, ol bäş ýüz mys ga la a 
ýe ter di. 27 Ab şa lo myň üç og ly bi len Ta-
mar at ly bir gy zy bar dy. Ta mar ju da 
gör me geý boý gyz dy.

28  Ab şa lom Iýe ru sa lim de iki ýyl ýa şa dy, 
ýö ne şu döw rüň için de ol ýe ke ge ze gem 
pa ty şa nyň gö zü ne gö rün me di. 29 Ahyr so
ňy Ab şa lom pa ty şa nyň ýa ny na iber mek 
üçin, Ýo wa by öz ýa ny na ça gyr dy. Em-
ma Ýo wap gel me di. Ol ikin ji ýo la onuň 
yz yn dan adam iber di, ýö ne Ýo wap bu 
ge zek hem gel me di. 30 Şon dan soň Ab-
şa lom hyz mat kär le ri ne: «Ine, Ýo wa byň 
ekin meý da ny me niň ki bi len ýa na şyk; 
onuň ol ýer de ar pa sy bar. Gi diň-de, şo ny 
ot laň» diý di. Hyz mat kär ler gi dip, onuň 
ekin meý da ny ny ot la dy lar. 31 Ýo wap Ab-
şa lo myň öýü ne ba ryp, oňa: «Nä me üçin 
hyz mat kär le riň me niň ekin meý da ny my 
ot lap dyr lar?» diý di. 32  Ab şa lom oňa şeý-
le jo gap ber di: «Gel sin di ýip, yzyň dan 

adam iber dim. „Me ni Ge şur dan nä me 
üçin ge tir diň? Ol ýer den gaýt ma dyk 
bol sam, mun dan go wy bo lar dy“ di ýip 
aýt dyr mak üçin, se ni pa ty şa nyň ýa ny-
na iber jek dim. Men hä zir pa ty şa nyň 
ýa ny na gi de ýin. Eger gü nä kär ha sap-
la sa, on da, goý, ol me ni öl dü räý sin!» 
33 Şon dan soň Ýo wap pa ty şa nyň ýa ny na 
gi dip, Ab şa lo myň söz le ri ni oňa ýe tir di. 
Pa ty şa Ab şa lo my ça gyr dy. Ol pa ty şa nyň 
hu zu ry na ge lip, ýe re ýü zin dü şüp, oňa 
tag zym et di. Pa ty şa Ab şa lo my og şa dy.

15‑nji bap

Abşalom gozgalaň turuzýar
1 Şon dan soň Ab şa lom bir sö weş ara ba-

sy ny, at la ry hem-de öz öňün den ýö rär ýa ly 
el li adam taý ýar la dy. 2 Ab şa lom daň bi len 
tu rup, ga la nyň der we ze si niň go la ýyn da 
du rar dy. Eger kim dir bi ri haý sy dyr bir 
da wa ny çöz mek üçin, pa ty şa nyň hu zu-
ry na bar mak is le se, Ab şa lom ony ýa ny na 
ça gy ryp: «Haý sy ga la dan bo lar syň?» di-
ýip so rar dy. Ge len: «Gu luň Ys ra ýy lyň 
py lan ti re sin den» di ýer di. 3 Ab şa lom: 
«Sen mam la, aýd ýa nyň hak, ýö ne şa nyň 
ýa nyn da se ni diň lä re adam ýok» di ýip 
jo gap be rer di. 4 Ol: «Ýur da di ňe özüm ser-
dar bol sa dym! Men da wa ly me se le bi len 
ýa-da baş ga bir iş bi len ýa ny ma ge len le-
riň äh li si niň işi ne ada lat ly se re der dim» 
di ýer di. 5 Şeý le hem kim dir bi ri oňa tag-
zym et mek üçin go laý laş mak is le se, eli ni 
uza dyp ony bag ry na ba sar dy-da, og şar dy. 
6 Ab şa lom şa nyň ýa ny na arz-şi ka ýat bi len 
ge len her bir ys ra ýyl ly bi len şeý le eder di. 
Şeý dip, ol ys ra ýyl hal ky na özü ni al dyr dy.

7 Dört ýyl dan b soň Ab şa lom Da wut 
pa ty şa: «Rug sat ber seň, Heb ro na gi dip, 
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Reb be eden ka sa my my ýe ri ne ýe ti re ýin. 
8  Men gu luň Si ri ýa ýur du nyň Ge şur ga-
la syn da ýa şa ýar kam, „Eger Reb me ni 
Iýe ru sa li me gaý ta ryp elt se, men Oňa 
Heb ron da sež de ede rin“ di ýip ka sam 
edip dim» diý di. 9 Pa ty şa oňa: «Ar ka-
ýyn gi di ber» diý di. Şeý dip, ol Heb ro na 
git di. 10  Em ma ol: «Şah dan edi len sur-
naý se si ni eşi den ba dy ňy za: „Ab şa lom 
Heb ron da pa ty şa bol dy!“ di ýip yg lan 
eder si ňiz» di ýen ha bar bi len Ys ra ýy lyň 
äh li ti re le ri niň ara sy na giz lin ça par lar 
ýol la dy. 11 Iýe ru sa lim den ça gy ry lan iki 
ýüz adam hem Ab şa lom bi len bi le git di. 
Olar bo lan iş ler den bi ha bar bo lan soň, ak 
gö wün bi len Ab şa lo myň yzy na düş dü ler. 
12  Ab şa lom gur ban lyk be ren de, adam 
ibe rip, Da wu dyň ge ňeş çi si gi lo ly Ahy to-
pe li ça gy ryp ge tirt di. Güýç li dil düw şük 
bol dy. Ab şa lo myň da şy na üýş ýän le riň 
sa ny bar ha art ýar dy.

Dawut Iýerusalimden gaçýar
13 Bir ça par ge lip: «Ys ra ýyl la ryň ýü re gi 

Ab şa lo ma bag la nyp dyr» di ýip, Da wu da 
ha bar ber di. 14  Da wut Iýe ru sa lim de özi 
bi len bi le bo lan äh li adam la ry na: «Ha ny, 
bo luň, ga ça lyň! Ýog sam, bi ze Ab şa lom-
dan gu tul ma ýok dur. How luk ma sak, ol 
yzy myz dan ýe tip, bi zi tu tar, ba şy my za 
be la ge ti rer we ga la da ky la ry gy lyç dan 
ge çi rer» diý di. 15  Pa ty şa nyň adam la ry 
oňa: «Şa hez ret le ri nä me is le se, si ziň 
gul la ry ňyz şo ňa ra zy» diý di ler. 16  Şeý dip, 
pa ty şa tu tuş maş ga la sy ny yzy na tir käp, 
ýo la çyk dy. Ol on gyr nak aýa ly ny öýe 
se ret mek üçin go ýup git di. 17 Pa ty şa 
äh li adam la ry ny alyp, ýo la düş di. Olar 
ga la nyň çe tin de sak lan dy lar. 18  Şa nyň 
äh li adam la ry onuň öňün den geç di ler. 
Äh li ke ret ler, pe let ler hem-de Gat ga-
la syn dan şa nyň yzy na dü şüp gaý dan 
al ty ýüz adam onuň öňün den geç di ler.

19 Pa ty şa gat ly Yta ýa şeý le diý di: «Sen 
nä me üçin biz den gal man gel ýär siň? 
Yzy ňa gaýt-da, tä ze pa ty şa bi len bo-
lu ber. Se bä bi sen ýur dun dan kow lan 
gel mi şek siň. 20 Se niň ge le niň düýn däl mi, 
bu gü nem men se ni özü miz bi len bi le 
ser gez dan ede ýin mi? On so ňam ni rä 
bar ýa ny my özü mem bi le mok. Sen gaýt, 
il deş le ri ňi-de özüň bi len äkit. Reb si ze 
mer he met et sin hem we pa ly lyk gör-
kez sin». 21 Em ma Ytaý Da wut pa ty şa: 
«Reb den hem-de şa hez ret le rin den ant 
iç ýä rin; ha ölüm bol sun, ha ömür – par hy 
ýok, şa hez ret le ri ni re de bol sa, gu lu ňyz 
hem şol ýer de bo lar» diý di. 22  Da wut 
Yta ýa: «Bol ýar, bar geç» diý di. Ytaý 
ýa nyn da ky äh li adam la ry dyr ba la-ça-
ga la ry bi len bi le lik de geç di. 23 Da wu dyň 
adam la ry ge çip bar ýar ka, tu tuş ýurt 
na la çe kip ag la dy. Pa ty şa tu tuş go şu ny 
bi len Kid ron de re sin den ge çip, çö le ta-
rap ýo la düş di.

24  Ab ýa tar be len de çy kyp dur dy, Sa-
dok hem äh li le wi ler bi len Hu da ýyň 
Äht san dy gy ny gö te rip alyp bar ýar dy. 
Adam la ryň ba ry ga la dan çy kyp bol-
ýan ça, olar Hu da ýyň san dy gy ny ýer de 
goý du lar. 25 Pa ty şa Sa do ga şeý le diý di: 
«Hu da ýyň san dy gy ny yzy na ga la äkit. 
Eger men Reb biň na za ryn da mer he met 
ta pan bol sam, Ol me ni ýe ne-de yzy ma 
gaý ta ryp ge ti rer; san dy gy hem onuň dur-
ýan ýe ri ni gör mek ma ňa ýe ne mi ýes ser 
eder. 26  Em ma Reb: „Men sen den ra zy 
däl“ di ýäý se, on da, ine, men; is lä ni ni 
edäý sin». 27 Pa ty şa Sa dok ru ha na şeý-
le diý di: «Sen öň den gö rü ji siň! Og luň 
Ahy ma ga sy hem-de Ab ýa ta ryň og ly 
Ýo na ta ny ýa ny ňa al-da, Ab ýa tar bi len 
bi le sag-sa la mat ga la gaýt. 28  Siz den bir 
ha bar al ýan çam, çöl de – der ýa nyň saý 
ýe rin de ga ra şa ryn». 29 Şeý dip, Sa dok bi-
len Ab ýa tar Hu da ýyň san dy gy ny gö te rip, 
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yzy na Iýe ru sa li me äkit di ler we öz le ri 
hem şol ýer de gal dy lar.

30 Da wut ag lap-eň räp Zeý tun da gy na 
çyk dy. Ba şyn da ör tü gi bar dy, aýak la ry 
ýa la ňaç dy. Onuň ýa nyn da ky la ryň-da 
äh li si niň baş la ry ör tül gi di, gi dip ba ryş-
la ry na ola ram ag la ýar dy lar. 31 «Ahy to pel 
Ab şa lo myň ýa nyn da – dil düw şü ge gat na-
şan la ryň ara syn da» di ýip, Da wu da ha bar 
ber di ler. Da wut: «Ýa Reb, Ahy to pe liň 
mas la hat la ry ny pu ja çy kar ma gy ňy di-
le ýä rin» diý di.

32  Da wut Hu da ýa sež de edil ýän be-
lent li giň üs tü ne çy kan da, onuň bi len 
du şuş mak üçin ark uru gyn dan ýa ka sy ny 
ýyr typ, ba şyn dan gum sow ran Hu şaý 
di ýen adam gel di. 33 Da wut oňa şeý le 
diý di: «Eger me niň bi len bi le git seň, 
ma ňa ýük bo lar syň. 34  Sen go wu sy ga la 
git-de, Ab şa lo myň ýa ny na ba ryp, ka ka-
sy na hyz mat edi şiň ýa ly, oňa-da hyz mat 
et jek di gi ňi aýt. Şeýt seň, Ahy to pe liň 
men ba bat da ky mas la ha ty ny pu ja çy-
ka ryp bi ler siň. 35 Ru ha ny lar Sa dok bi len 
Ab ýa tar hem şol ýer de se niň ýa nyň da 
bo lar lar. Şa köş gün den eşi den le ri ňi şo la-
ra aý dar syň. 36  Sa do gyň og ly Ahy ma gas 
bi len Ab ýa ta ryň og ly Ýo na tan hem şol 
ýer de dir. Şo la ryň üs ti bi len alan mag-
lu mat la ry ňy ma ňa ýe ti rer siň».

37 Şeý dip, Da wu dyň dos ty Hu şaý Iýe-
ru sa li me gel di. Şol wagt Ab şa lom ga la 
gi rip bar ýar dy.

16‑njy bap

Dawut bilen Siba
1 Da wut be lent lik den bi raz daş la şan da, 

Me pi bo şe diň hyz mat kä ri Si ba go şa eşek-
le re iki ýüz çö rek, ýüz go şa wuç kiş miş, 
ýüz go şa wuç in jir we bir me şik şe rap 
ýük läp, Da wu dyň öňün den çyk dy. 2  Da
wut pa ty şa oňa: «Bu zat la ry nä me üçin 

ge tir diň?» diý di. Si ba: «Eşek ler-ä pa ty şa-
nyň maş ga la sy na ulag bo lar, çö rek ler dir 
ir-iý miş ler ýi git le re iý mit bo lar, şe ra by 
bol sa çöl dä ki ar gyn adam lar içer ler» 
di ýip jo gap ber di. 3 Da wut: «Je na by ňyň 
ag ty gy ni re de?» di ýip so ra dy. Si ba: «Ol 
Iýe ru sa lim de. Ol: „Ys ra ýyl hal ky şu 
gün ata myň şa ly gy ny ma ňa gaý ta ryp 
ber me li“ diý ýär» diý di. 4  Da wut pa ty şa: 
«Me pi bo şe diň äh li za dy in di se niň ki» 
diý di. Si ba: «Sa ňa tag zym! Özü ňiz mer-
he met ediň, eý, şa hez ret le ri!» diý di.

Şimgi Dawudy näletleýär
5 Da wut pa ty şa Ba hu ry ma ge len de, Şa-

wu lyň ga ryn daş la ryn dan Ge ra nyň og ly 
Şim gi di ýen adam ol ýer den çyk dy. Ol 
gi dip bar şy na Da wu da sö gün ýär di. 6 Şim gi 
Da wut dyr onuň nö ker le ri ni daş la dy. Äh-
li es ger le ri hem pa ty şa nyň jan pe na la ry 
Da wu dyň sa gyn da hem so lun da dur du lar. 
7 Şim gi: «Güm bol! Güm bol! Gan hor, deý-
ýus! 8  Ýe ri ne şa bo lan ada myň Şa wu lyň 
ga ryn daş la ry nyň tu tuş ga ny ny Reb sen den 
al dy. Ol şa ly gy og luň Ab şa lo ma ber di. 
Gör ýäň mi, öz pis li gi ňiň pi da sy bol duň, 
se bä bi sen gan hor» di ýip gar gan ýar dy. 
9 Se ru ýa nyň og ly Aby şaý pa ty şa ga rap: 
«Bu itiň mas ly gy nä me üçin şa hez ret le-
ri ne gar gap dur? Yg ty ýar be riň, kel le si ni 
ala ýyn» diý di. 10 Pa ty şa bol sa: «Se ru ýa nyň 
ogul la ry, bu si ziň işi ňiz däl, ol gar ga ýan 
bol sa, diý mek, Reb oňa „Da wu da gar ga“ 
di ýen dir. Şeý le bol sa, onuň ede ni ne däl 
di ýip bil jek bar my?» diý di. 11 Soň ra Da wut 
Aby şa ýa hem-de äh li adam la ry na: «Öz 
bi lim den önen og lum kas ty ma çy kan-
soň, bu ben ýa min den nä me go wu ly ga 
ga raş ýa ňyz?! Goý, gar ga sa gar ga ber sin, 
oňa deg mäň, se bä bi bu Reb biň em ri dir. 
12  Bel ki, Reb çek ýän ez ýe ti mi gö rüp, şu 
gün ki gar gy şyň ýe ri ne ma ňa bäh bit li si ni 
eder» diý di. 13 Şeý dip, Da wut adam la ry 
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bi len öz ug ru na git di. Baý ryň ete gi bi len, 
Da wu dyň de ňin den bar ýan Şim gi oňa 
gar ga ýar dy, ony daş la ýar dy, ke sek le ýär di.

14  Pa ty şa bi len onuň ýa nyn da ky ýa dap 
sur nu gan go şun Ior dan der ýa sy na ge lip, 
ol ýer de dynç al dy lar.

15 Ab şa lom bi len tu tuş ys ra ýyl hal ky 
Iýe ru sa li me gel di ler; Ahy to pel hem ola-
ryň ýa nyn da dy. 16  Da wu dyň dos ty ark 
uru gyn dan bo lan Hu şaý Ab şa lo myň 
ýa ny na ba ryp: «Pa ty şa nyň öm ri uzak bol-
sun! Pa ty şa nyň öm ri uzak bol sun!» diý di. 
17 Ab şa lom oňa: «Dos tu ňa we pa ly ly gyň 
şu my se niň? Nä me üçin dos tuň bi len git-
me diň?» diý di. 18 \Hu şaý: «Ýok, Reb biň we 
şu adam la ryň, hem-de tu tuş Ys ra ýy lyň 
saý lan ada my nyň ta ra pyn da bol jak, şo nuň 
ýa nyn da gal jak. 19 Üs te si ne-de, men ki me 
hyz mat et me li? Onuň og lu na däl mi? Ka-
ka ňa nä hi li hyz mat eden bol sam, sa ňa-da 
şo nuň ýa ly hyz mat ede rin» diý di.

20 Ab şa lom Ahy to pe le ýüz le nip: «Ha ny, 
mas la hat be riň, biz nä me et me li?» diý di. 
21 Ahy to pel: «Ka ka ňyň öýe se ret mek 
üçin go ýup gi den gyr nak aýal la ry bi-
len ýat. Şeýt seň, özü ňi ka ka ňa duş man 
eden di gi ňi tu tuş Ys ra ýyl eşi der we se niň 
ta ra pyň da ky la ryň go lu na kuw wat be rer» 
diý di. 22  Şeý le lik de, üçe giň ýo kar syn da 
Ab şa lom üçin ça dyr gur du lar. Ab şa lom 
bü tin Ys ra ýy lyň gö zü niň al nyn da ka-
ka sy nyň gyr nak aýal la ry nyň ýa ny na 
gir di. 23 Şol dö wür de Ahy to pe liň ber ýän 
mas la ha ty Hu daý dan so ra lan mas la hat 
ha sap edi ler di. Ahy to pe liň äh li mas-
la ha ty Da wut bi len Ab şa lo myň iki si 
üçi nem şeý le di.

17‑nji bap

Huşaý Abşalomy aldawa salýar
1 Ahy to pel Ab şa lo ma şeý le diý di: «Yg-

ty ýar et, on iki müň ada my saý la ýyn-da, 

şu gi je Da wu dyň yz yn dan ko wa la ýyn. 
2  Ýa dap gur bat dan dü şen wag ty men 
onuň üs tü ne ço zup, ony how sa la sa la-
ýyn. Ýa nyn da ky äh li go şun ga çar, men 
di ňe pa ty şa nyň özü ni öl dü re rin. 3 Ýaş 
gel niň öz adam sy nyň öýü ne gel şi ýa ly, 
äh li hal kyň sa ňa ta rap öw rül me gi üçin, 
se niň şol ide ýän ada myň öl dü ril me gi 
wa jyp dyr. Şon da bü tin halk pa ra hat çy-
lyk da bo lar». 4  Mas la hat Ab şa lo ma-da, 
Ys ra ýy lyň äh li ýa şu lu la ry na-da ýa ra dy.

5  Ab şa lom: «Ark uru gyn dan bo lan 
Hu şa ýy-da ça gyr, onam diň lä li, nä me 
diý ýär» diý di. 6  Hu şaý ge len de, Ab şa lom 
oňa: «Ahy to pe liň mas la hat-a, ine, şeý le. 
Şo nuň di ýe ni bi len bo lu ber me li mi ýa 
özüň bir mas la hat ber ýäň mi?» diý di. 
7 Hu şaý: «Ahy to pe liň bu ge zek ki be ren 
mas la ha ty go wy mas la hat däl» di ýip, 
8  sö zü ni do wam et di: «Ka ka ňyň hem-de 
onuň adam la ry nyň ba tyr ýi git ler di gi ni 
bil ýän siň. Olar säh ra da ça ga sy ny elin-
den al dy ran aýy ýa ly ýo wuz bol du lar. 
Üs te si ne-de, ataň tej ri be li ur şu jy dyr. 
Ol gi jä ni go şu nyň ara syn da ge çir mez. 
9 Hä zir ol bir go wak da ýa-da baş ga bir 
ýer de giz le nen dir. Il kin ji hü jüm de bi-
ziň ki ler den öle ni bo laý sa, on da ony 
eşi den ler: „Ab şa lo myň yzy na dü şen ler 
gyr lyp dyr“ di ýer ler. 10 Şon da ars lan ýü-
rek gaý duw syz ba ty ram gor ku dan ýa ňa 
pa gyş-pa ra erär, se bä bi ka ka ňyň ba tyr 
ýi git di gi ni, onuň ýa nyn da ky la ryň-da 
gaý duw syz dy gy ny tu tuş Ys ra ýyl bil ýär. 
11 Şo ňa gö rä me niň mas la ha tym şeý le: 
Dan dan Be ýer şe ba çen li äh li ys ra ýyl lar 
de ňiz ke na ry nyň çä ge le ri çe köp lük-
de se niň ýa ny ňa top lan syn. Sö weş de 
ola ra özüň baş tu tan lyk et. 12  Biz ony 
ni re de bol sa-da ta pyp, ýe re çyg dü şü şi 
ýa ly bo lup, onuň üs tü ne dö kül me li di ris. 
Şon da onuň ne özi aman ga lar, ne-de 
ýa nyn da ky lar. 13 Eger-de ol ga la ta rap 
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çe ki läý se, on da äh li ys ra ýyl lar ýüp ge-
ti rer ler we ol ýe riň iň soň ky çag ly na 
çen li, ga la ny jül gä çe ke ris». 14  Ab şa lom 
bi len äh li ys ra ýyl lar: «Ark uru gyn dan 
bo lan Hu şa ýyň mas la ha ty Ahy to pe liň 
mas la ha tyn dan go wy» diý di ler. Se bä bi 
Reb Ab şa lo my he läk çi li ge du çar et mek 
üçin, Ahy to pe liň oňat mas la ha ty ny pu ja 
çy kar mak ka ra ry na ge lip di.

Huşaý Dawudy habardar edýär
15  Hu şaý ru ha ny lar Sa dok bi len Ab-

ýa ta ra şeý le diý di: «Ab şa lo ma hem-de 
ys ra ýyl ýa şu lu la ry na Ahy to pel şeý le 
mas la hat ber di, men hem beý le mas la-
hat ber dim. 16  In di ha ýal et män, adam 
ibe riň-de, Da wu da şu ha ba ry ýe ti riň: 

„Şu gi je çöl de – der ýa nyň saý ýe rin de 
gal man, aň ry ta ra pa geç me se, pa ty şa nyň 
özi-de, ýa nyn da ky tu tuş go şun-da he läk 
bo lar“». 17 Gö ze il mez lik üçin ga la gi rip 
bil me ýän dik le ri ne gö rä, Ýo na tan bi len 
Ahy ma gas Eýn ro gel de ga raş ýar dy lar. 
Bir gyr nak ge lip, ola ra ha bar ber ýär di, 
olar bol sa gi dip, Da wu da aýd ýar dy lar. 
18  Em ma bir ge zek bir ýet gin jek ola ry 
gö rüp, Ab şa lo ma ha bar ber di. Ýo na-
tan bi len Ahy ma gas ha ýal et män gi dip, 
Ba hu rym da bi ri niň öýü ne bar dy lar. Şol 
ada myň how lu syn da bir gu ýu sy bar dy; 
olar şol gu ýy nyň içi ne gir di ler. 19 Ho ja-
ýy nyň aýa ly gu ýy nyň ag zy ny ört gi bi len 
ört di-de, üs tü ne dä ne ser di; ol ýer de hiç 
zat bil ner ýa ly bol ma dy. 20 Ab şa lo myň 
adam la ry ol aýa lyň öýü ne ge lip, on dan 
Ahy ma gas bi len Ýo na ta nyň ni re de di gi-
ni so ra dy lar. Aýal ola ra: «Olar aryk dan 
geç di ler» di ýip jo gap ber di. Göz le ýän ler 
ol iki si ni göz läp tap man dan soň, Iýe ru-
sa li me do lan dy lar. 21 Ýaň ky lar gi den den 
soň, ol iki si gu ýu dan çy kyp git di ler-de, 
Da wut pa ty şa ny ha bar dar et di ler. Olar 
Ahy to pe liň Da wu dyň gar şy sy na eden 

mas la ha ty ny aý dyp, Da wu da: «Bol, ba-
sym rak, suw dan ge çip, ötä git» diý di ler. 
22  Şon dan soň Da wut bi len onuň ýa nyn-
da ky go şun Ior dan der ýa syn dan geç di ler. 
Daň saz ber ýän çä, olar der ýa dan do ly 
ge çip gu tar dy lar.

23 Öz mas la ha ty nyň ýer tut man dy gy ny 
gö ren Ahy to pel eşe gi ni gaň ňa la dy-da, öz 
ga la sy na, öýü ne git di. Ba ryp, maş ga la sy-
na wes ýet eden den soň bol sa özü ni as dy. 
Ony ka ka sy nyň gub ry goý lan güm mez de 
jaý la dy lar. 24  Ab şa lom Ys ra ýy lyň äh li 
adam la ry ny ýa ny na alyp, Ior dan der ýa-
syn dan ge çen de, Da wut Ma ha na ýy ma 
ba ryp dy. 25 Ab şa lom Ema sa ny Ýo wa byň 
ýe ri ne go şun ba şy edip goý dy. Ema sa 
Ýyt ra di ýen bir ys ra ýy lyň og lu dy. Ýyt ra 
Ýo wa byň eje si, Se ru ýa nyň aýal do ga ny, 
Na ha şyň gy zy Aby ga ýy la öý le nip di. 
26  Ys ra ýyl lar bi len Ab şa lom Gil gat da 
düş le di ler. 27 Da wut Ma ha na ýy ma ba-
ran da, am mon la ryň Ra ba ga la syn dan 
Na ha şyň og ly Şo by, lo de bar ly Emi ýe liň 
og ly Ma kyr, Ro ge lim den gil gat ly Bar zyl-
laý da gy 28  Da wut bi len onuň ýa nyn da ky 
adam la ry na ýor gan-dü şek, gap-ça nak, 
to ýun gap lar, hu ruş lyk üçin bug daý, ar pa, 
un, go wur ga, noý ba, mäş, 29 bal, süz me, 
go ýun eti ni, sy gyr süý dün den edi len 
peý nir ge tir di ler. Se bä bi olar go şu nyň 
çöl de aç-suw suz hem ýa daw dygy ny 
aý dyp dy lar.

18‑nji bap

Abşalomyň ölümi
1 Da wut ýa nyn da ky adam la ry top lap, 

ola ry göz den ge çir di, ola ra ýüz ba şy-
lar dyr müň ba şy lar bel le di. 2  Ol go şu ny 
üç to pa ra böl di: bir to pa ra Ýo wap, bir 
to pa ra Se ru ýa nyň og ly, Ýo wa byň do ga ny 
Aby şaý, üçün ji to pa ra bol sa gat ly Ytaý 
baş tu tan lyk ed ýär di. Pa ty şa özü niň hem 
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ola ryň ýan la ryn da bol jak dy gy ny ola ra 
aýt dy. 3 Em ma halk oňa: «Ýok, sen git me, 
se bä bi eger biz ga çaý sak, olar bi ze äh mi-
ýet ber mez ler. Ýa ry myz gyr la ýan da-da, 
olar bi ze üns be rip dur maz lar. Sen bi ziň 
on mü ňü mi ze ba ra bar syň, bi ze ga la dan 
kö mek et seň, has go wy bo lar» diý di. 
4  Pa ty şa ola ra: «Siz nä mä ni is le se ňiz, 
şo ny ede rin» diý di. Pa ty şa der we zä niň 
ýa nyn da dur dy; tu tuş go şun ýüz-ýüz den, 
müň-müň den dü zü lip, ga la dan çyk dy. 
5 «Me niň ha ty ra ma ýaş ýi git Ab şa lo my 
go rap sak laň» di ýip, pa ty şa Ýo wa ba, 
Aby şa ýa hem-de Yta ýa buý ruk ber di. 
Ab şa lom ba ra da şa nyň baş tu tan la ry na 
be ren bu buý ru gy ny bü tin go şun eşit di.

6  Go şun Ys ra ýyl bi len uruş mak üçin 
meý da na çyk dy. Sö weş Ef ra ýym to-
ka ýyn da bol dy. 7 Ys ra ýyl lar Da wu dyň 
adam la ryn dan ýe ňil di ler. Şol gün uly 
gyr gyn çy lyk bo lup, ýig ri mi müň adam 
gy ryl dy. 8  Sö weş ýur duň äh li ýe ri ni gur-
şap al dy. Ol gün to kaý se bäp li ölen ler 
gy lyç dan ölen ler den köp bol dy.

9 Ab şa lom Da wu dyň adam la ry na 
duý dan syz sa taş dy. Ol ga tyr mü nüp 
gel ýär di. Ga tyr uly bir dub aga jy nyň 
aşa gyn dan ge çen de, Ab şa lo myň kel le si 
aga jyň şa ha la ry na iliş di. Ol ýer bi len 
gö güň ara syn da asy lyp gal dy, ga tyr 
onuň aşa gyn dan sy pyp git di. 10 Bir adam 
ony gö rüp: «Ab şa lom dub aga jyn dan 
asy lyp ga lyp dyr» di ýip, Ýo wa ba ha bar 
ber di. 11 Ýo wap oňa: «Gö ren bol saň, nä-
me üçin ony şol ýe riň özün de urup ýe re 
ýaz ma dyň? Me niň özüm sa ňa on kü müş 
teň ňe bi len bir ke mer be rer dim» diý di. 
12  Em ma ol adam Ýo wa ba şeý le diý di: 
«Müň kü müş ber se le rem, pa ty şa nyň 
og lu na el gal dyr maz dym, se bä bi pa ty şa: 

„Me niň ha ty ra ma ýaş ýi git Ab şa lo my 
go raň“ di ýip, sa ňa, Aby şa ýa hem-de 
Yta ýa buý ruk be ren di gi ni öz gu la gy myz 

bi len eşit dik. 13 Ikin ji bir ta rap dan, eger 
men ha ýyn lyk edip, ony öl dü ren bol sam, 
(pa ty şa dan ýa şy ryn gal jak zat bar my?), 
on da se niň özü ňem me ni ýaz ga rar dyň». 
14 Ýo wap: «Men se niň bi len beý dip, wagt 
ýi ti rip du rup bil me rin» diý di-de, üç 
sa ny naý za alyp, he niz dub da sal la nyp 
du ran di ri Ab şa lo myň ýü re gin den ge-
çir di. 15 Ýo wa byň ýa ra gy ny gö ter ýän on 
nö ke ri Ab şa lo my ara alyp, urup öl dür di.

16  Ýo wap adam la ry ny sö weş den sak la-
mak üçin, şah dan edi len sur naý çal dyr dy. 
Onuň adam la ry ys ra ýyl la ry ko wa la mak-
la ry ny bes edip gaý dyp gel di ler. 17 Soň ra 
Ab şa lo myň je se di ni alyp, to kaý da ky çuň 
ga ry ma taş la dy lar we üs tü ne ul la kan 
edip, daş üý şür di ler. Ys ra ýyl la ryň äh-
li si dar ga şyp, öý li-öýü ne ga çyp git di ler. 
18  Ab şa lom: «Me niň ady my ýat la dar ýa ly 
yzym da gal jak og lum ýok» di ýip, he niz 
di ri kä, Pa ty şa jül ge sin de özi üçin bir 
sü tün di kip di we oňa öz ady ny da kyp dy. 
(Oňa hä zir hem Ab şa lo myň ýa dy gär li gi 
di ýil ýär.)

Dawut Abşalomyň ölendigini eşidýär
19 Sa do gyň og ly Ahy ma gas: «Yl ga ýyn-

da, Reb biň pa ty şa ny duş man la ry nyň 
elin den ha las eden di gi ni oňa buş la ýyn» 
diý di. 20 Ýo wap oňa: «Bu gün buş la mak 
ge rek däl. Buş luk ha ba ry bu gün däl-de, 
baş ga bir gün äki der siň, se bä bi şa nyň 
og ly öl di» diý di. 21 Ýo wap efi opi ýa ly 
bir ada ma: «Bar, nä me gö ren bol saň, 
pa ty şa ha bar ber» diý di. Efi opi ýa ly oňa 
tag zym et di-de, yl ga dy. 22  Sa do gyň og ly 
Ahy ma gas ýe ne Ýo wa ba: «Nä me bol-
sa, şol bol sun, efi o pi ýa ly nyň yz yn dan 
me nem yl ga ýyn» diý di. Ýo wap: «Sen 
nä me üçin onuň yz yn dan yl ga jak, og-
lum?! Sa ňa buş la ra zat ýog-a» diý di. 
23 Ol ýe ne: «Her ni çi gem bol sa, me nem 
yl ga ýyn» diý di. Ýo wap: «Bol ýar, bar 
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yl ga!» diý di. Ahy ma gas düz lük bi len 
yl gap, efi o pi ýa ly dan ozup geç di.

24  Da wut şä her der we ze si niň iç ki hem 
daş ky ga py la ry nyň ara syn da otyr dy. Şol 
wagt gö zeg çi der we ze ha na nyň ýo kar-
sy na, di wa ra çy kyp se ret di we kim dir 
bi ri niň yl gap gel ýän di gi ni gör di. 25 Gö
zeg çi gy gy ryp, mu ny pa ty şa ha bar ber di. 
Pa ty şa: «Eger ol ýe ke bol sa, buş luk ge-
tir ýän dir» diý di. Ol bar ha go laý laş ýar dy. 
26  Soň ra gö zeg çi ýe ne bir ada myň yl gap 
gel ýän di gi ni gör di. Ol: «Se ret, ýe ne bir 
adam yl gap gel ýär!» di ýip, der we ze-
ba na gy gyr dy. Pa ty şa: «Ol-da buş luk 
ge tir ýän dir» diý di. 27 Gö zeg çi: «Öň den 
gel ýä niň yl gaý şy Sa do gyň og ly Ahy-
ma ga syň yl gaý şy na ça lym ed ýär» diý di. 
Pa ty şa: «Ol go wy adam, go wy ha bar 
bi len gel ýän dir» diý di. 28  Ahy ma gas 
pa ty şa: «Sag-sa la mat lyk!» di ýip gy gyr-
dy. Soň ra ol ýe re ýü zin dü şüp, pa ty şa 
tag zym edip: «Hu da ýyň Reb be al kyş 
bol sun, Ol şa hez ret le ri ne el gal dy ra-
nyň al my ty ny ber di» diý di. 29 Pa ty şa: 
«Ýaş ýi git – Ab şa lom sag-sa la mat my?» 
diý di. Ahy ma gas: «Ýo wap gu lu ňy ibe-
ren de, bir gal ma gal-a bar dy, ýö ne onuň 
nä me di gi ni bil me dim» diý di. 30 Pa ty şa: 
«Bir gy ra çe kil-de, şol ýer de dur» diý di. 
Ol bir gy ra çe kil ip dur dy.

31 Soň ra efi opi ýa ly gel di. Ol: «Şa hez-
ret le ri, buş luk! Gar şy ňa çy kan la ryň 
hem me si niň elin den Reb se ni ha las et di» 
diý di. 32  Pa ty şa oňa: «Ýig dek çe – Ab şa-
lom sag-sa la mat my?» diý di. Efi opi ýa ly: 
«Şa hez ret le ri niň duş man la ry nyň oňa 
zy ýan ýe tir mek üçin, gar şy sy na çy kan-
la ryň äh li si niň ba şy na şol ýi gi diň gü ni 
gel sin» diý di. 33 Pa ty şa san dyr-san dyr 
edip, der we zä niň üs tün dä ki ota ga çy-
kyp ag la dy. Ol gel ýär kä: «Wah, og lum, 
Ab şa lom! Jan og lum! Eý, jan og lum, 
Ab şa lom! Se niň ýe ri ňe men ölen bol sam 

bol ma ýar my, wah, jan og lum, jan og-
lum!» di ýip ag la ýar dy.

19‑njy bap

Ýowap Dawuda käýeýär
1 «Pa ty şa Ab şa lom üçin ag lap, onuň 

ýa sy ny tut ýar» di ýip, Ýo wa ba ha bar 
ber di ler. 2  Ol gün ki ýe ňiş tu tuş go şun 
üçin ýa sa öw rül di. Se bä bi şol gün go şun 
pa ty şa nyň öz og ly üçin has rat çek ýän di-
gi ni eşit di. 3 Şol gün Da wu dyň es ger le ri 
edil uruş dan ga çan ýa ly bol şup, utan şyp 
ýu waş lyk bi len ga la gir di ler. 4  Pa ty şa ýü-
zü ni aşak sa lyp: «Wah, og lum, Ab şa lom! 
Jan og lum, jan og lum, Ab şa lom!» di ýip, 
ga ty se si bi len möň ňü rip ag la ýar dy. 5 Ýo
wap pa ty şa nyň öýü ne ge lip, oňa şeý le 
diý di: «Sen bu gün özü ňiň, ogul-gyz-
la ry ňyň, aýal la ryň dyr gyr nak la ry ňyň 
ja ny ny ha las eden es ger le ri ňiň ýü zü ni 
ýe re sal dyň. 6 Se bä bi özü ňi ýig ren ýän le ri 
sö ýüp, özü ňi söý ýän le ri ýig ren diň. Sen 
go şun ba şy la ryň dyr es ger le ri ňiň özüň 
üçin hiç kim di gi ni bu gün ap-aý dyň 
et diň. Eger-de Ab şa lom di ri ga lyp, bi ziň 
äh li miz ölen bol sak, on da se niň şat lan-
jak ekendigiňe men anyk göz ýe tir dim. 
7 In di bar-da, öz adam la ryň bi len my la-
kat ly gep leş, Reb den ant iç ýä rin, eger 
git me seň, şu gi je ýa nyň da bir ada mam 
gal maz. Bu bol sa se niň üçin ýaş ly gyň dan 
tä hä zi re çen li gö ren ýa man lyk la ry ňyň 
ba ryn dan be ter bo lar». 8  Pa ty şa tur dy-da, 
der we zä niň ag zy na ba ryp otur dy. Mu ny 
tu tuş go şu na ha bar ber di ler. Äh li go şun 
pa ty şa nyň hu zu ry na gel di.

Dawut Iýerusalime dolanýar
Şol wagt ys ra ýyl la ryň äh li si öz öý le-

ri ne ga çyp git di ler. 9 Ys ra ýyl ti re le ri niň 
äh li si: «Da wut bi zi duş man la ry my zyň 
elin den we pi lişt li ler den ha las et di. Ol 
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Ab şa lom ze rar ly ýurt dan gaç dy. 10  Ba
şy na ýag gu ýup, özü mi ze pa ty şa go ýan 
Ab şa lo my myz-a uruş da öl di. In di pa-
ty şa ny yzy na ge tir mek ba ra da nä me 
üçin dil ýar ma ýar sy ňyz?» di ýip, öza ra 
je del leş ýär di ler.

11 Da wut pa ty şa Ýa hu da nyň ýa şu lu la-
ry na aýt mak üçin, Sa dok bi len Ab ýa tar 
ru ha ny dan şeý le ha bar iber di: «Pa ty şa ny 
öýü ne gaý ta ryp ge tir mek de, so ňa ga la sy-
ňyz gel ýär mi? Tu tuş Ys ra ýy lyň aý dan la ry 
pa ty şa ýet di. 12 Siz me niň ga ryn daş la rym, 
siz me niň öz sü ýe gim den we te nim den si-
ňiz. Şon da-da pa ty şa ny öýü ne gaý ta ryp 
ge tir mek de, so ňa ga la sy ňyz gel ýär mi?» 
13 Ema sa bol sa şu söz le ri mi aý dyň: «Sen 
me niň öz sü ýe gim den we te nim den däl mi 
nä me? Eger şu pur sat dan baş lap, Ýo wa-
byň ýe ri ne me niň go şun ba şym bol ma saň, 
goý, Hu daý ma ňa-da şo ny, hat da on dan 
be te ri ni gör kez sin». 14 Şeý le lik de, Da wut 
bir adam ýa ly edip, ýa hu da la ryň äh li si-
niň köň lü ni özü ne bag la dy. Olar: «Äh li 
adam la ry ňam al-da, gel» di ýip, pa ty şa 
ha bar ýol la dy lar.

15  Şeý dip, pa ty şa yzy na, Ior da na do-
la nyp gel di. Ýa hu da lar ony gar şy la mak 
hem-de Ior dan der ýa syn dan ge çir mek 
üçin Gil ga la gel di ler.

16  Ba hu rym dan ben ýa min li Ge ra nyň 
og ly Şim gi, Da wut pa ty şa ny gar şy la-
mak üçin, ýa hu da lar bi len how lu gy şyp 
eňip gel ýär di ler. 17 Onuň ýa nyn da ben-
ýa min den müň adam bar dy. Şa wu lyň 
maş ga la sy nyň hyz mat kä ri Si ba on bäş 
og lu ny hem-de ýig ri mi hyz mat kä ri ni 
ýa ny na alyp, pa ty şa nyň öňün den Ior dan 
der ýa syn dan geç di. 18  Olar pa ty şa nyň 
öý-içe ri si ni ge çir mek üçin we onuň hu-
zu ryn da is län za dy ny ber jaý et mek üçin, 
der ýa nyň saý ýe rin den geç di ler.

Pa ty şa Ior dan der ýa syn dan ge çen ba-
dy na, Ge ra nyň og ly Şim gi onuň öňün de 

tag zym edip, 19 şeý le diý di: «Je na bym, 
me ni gü nä li ha sap la maň we şa hez ret-
le ri niň Iýe ru sa lim den çy kan gü ni öz 
gu lu ňy zyň eden ýa man ly gy ny ýat la maň, 
ony göw nü ňi ze al maň. 20  Se bä bi men 
gu lu ňyz özü miň gü nä kär di gi mi bil ýä rin. 
Şo ňa gö rä-de, men şu gün Ýu su byň ne sil-
le rin den il kin ji bo lup, siz şa hez ret le ri ni 
gar şy la ma ga gel dim». 21 Se ru ýa nyň og ly 
Aby şaý: «Nä me üçin Şim gi öl dü ril me li 
däl, ol Reb biň se çip-saý la ny na gar ga dy 
ahy ryn» diý di. 22  Em ma Da wut şeý-
le diý di: «Eý, Se ru ýa nyň ogul la ry, bu 
gün ki gün me niň bi len duş man bo lar 
ýa ly, bi ziň ara myz da nä me bar? Men 
bu gün özü miň Ys ra ýy lyň şa sy dy gy my 
bil me ýä rin mi nä me? Bu gün Ys ra ýyl da 
hiç kim öl dü ril mez». 23 Pa ty şa ant içip, 
Şim gä: «Sen öl mer siň» diý di.

24  Şa wu lyň ag ty gy Me pi bo şet Da wu-
dy gar şy la ma ga gel di. Pa ty şa nyň gi den 
gü nün den tä ol sag-sa la mat do la nyp 
gel ýän çä, ol öz aýak la ry ny-da, ge ýim-
le ri ni-de ýuw man dy, sak ga ly ny hem 
be jer män di. 25 Ol pa ty şa ny gar şy la mak 
üçin Iýe ru sa lim den ge len de, pa ty şa oňa: 
«Me pi bo şet, sen nä me üçin me niň bi len 
git me diň?» diý di. 26  Ol şeý le jo gap ber di: 
«Eý, şa hez ret le ri, me ni hyz mat kä rim 
al da dy. Men oňa: „Eşe gi gaň ňa la ýyn-da, 
oňa mü nüp, pa ty şa bi len gi de ýin“ diý dim, 
se bä bi men gu luň ag sak. 27 Em ma ol siz 
şa hez ret le ri niň ýa nyn da men gu lu ňy za 
töh met at dy. Em ma şa hez ret le ri me niň 
üçin Hu da ýyň pe riş de si ýa ly dyr. In di nä-
me ede rin diý se ňiz, ine, men. 28 Ka ka myň 
äh li ga ryn daş la ry şa hez ret le ri niň öňün de 
öl dü ril mä ge de giş li bo lup dur ka, men 
gu lu ňy zy öz sa ça gy ňy zyň ba şyn da ky-
la ryň ara syn da oturt dy ňyz. Şon dan soň 
pa ty şa şi ka ýat et mä ge nä me ha kym bar?» 
29 Pa ty şa oňa: «Öz ýag daý la ryň ha kyn da 
gür le me giň ha ja ty ýok. Men sa ňa we Si ba 
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ýe ri paý laş ma gy buý ruk ber ýä rin» diý di. 
30 Me pi bo şet pa ty şa: «Şa hez ret le ri niň 
sag-sa la mat öýü ne ge len di gi ne gö rä, goý, 
hem me si ni ol al syn» diý di.

31 Gil gat ly Bar zyl laý Ro ge lim ga la-
syn dan gel di. Ol Ior dan der ýa syn dan 
pa ty şa bi len bi le ge çip, ony ug ra dyp 
bar ýar dy. 32  Ol ju da gar ry dy – seg sen 
ýa şyn da dy. Pa ty şa Ma ha na ýym da bo-
lan da, Bar zyl laý ony iý mit bi len üp jün 
edip di, çün ki ol ju da gurp ly adam dy. 
33 Pa ty şa Bar zyl la ýa: «Me niň bi len gi-
di ber, Iýe ru sa lim de iýip-iç je gi ňi özüm 
ala da ede rin» diý di. 34  Em ma Bar zyl laý 
pa ty şa şeý le diý di: «Pa ty şa bi len Iýe ru-
sa li me gi der ýa ly, me niň öm rü miň ýe ne 
nä çe ýy ly gal dy ka? 35 Hä zir men seg sen 
ýa şym da, göw ne ýa kym ly-ýa kym syz 
zat la ry saý ga ryp bi le mok. Men gu luň öz 
iýip-iç ýän zat la ry myň ta ga my ny-da bi-
le mok. Er ke gu-aýal bag şy la ryň ses le ri ni 
eşi dip bi le mok. Şeý le bol sa, nä me üçin 
men gu luň şa hez ret le ri ne ýük bol sun?! 
36  Gu luň bo lan men pa ty şa bi len di ňe bi-
raz ýol ýö räp, ony Ior dan der ýa syn dan 
ge çir mek is le ýä rin. Pa ty şa nä me üçin 
me ni beý le sy lag la ma ly? 37 Men gu luň 
yzy ma gaý dyp, öz ga lam da, ka ka myň, 
eje miň gu bur la ry nyň go la ýyn da öle ýin. 
Ýö ne, ine, şu ýer de gu luň Kim ham bar. 
Şa hez ret le ri bi len, goý, ol gi däý sin. 
Se nem göw nü ňe jaý bo lan za dy onuň 
üçin et» diý di. 38  Pa ty şa oňa: «Kim ham 
me niň bi len gi der, men hem onuň üçin 
se niň is län za dy ňy ede rin, ha wa, äh li 
is län za dy ňy men se niň üçin ede rin» 
diý di. 39 Tu tuş go şun Ior dan der ýa syn dan 
geç di, pa ty şa-da geç di. Ol Bar zyl la ýy 
og şap, oňa pa ta ber di; Bar zyl laý öz 
öýü ne gaýt dy. 40  Pa ty şa Gil ga la ta rap 
ýo la düş di, Kim ham hem onuň bi len 
bi le git di. Tu tuş ýa hu da hal ky we ys ra-
ýyl hal ky nyň ýa ry sy pa ty şa ny ug rat dy.

Ysraýylyň nägileligi we 
Şebanyň gozgalaňy

41 Bü tin Ys ra ýy lyň hal ky pa ty şa nyň 
ýa ny na ge lip, oňa: «Nä me üçin ga ryn daş-
la ry myz ýa hu da lar si zi ogur la dy lar we 
pa ty şa ny maş ga la sy hem adam la ry bi len 
bi le Ior dan der ýa syn dan ge çir di ler?» 
diý di. 42  Tu tuş ýa hu da lar ys ra ýyl la ra: 
«Se bä bi pa ty şa bi ziň ýa kyn ga ryn da-
şy myz. Nä me üçin mu ňa ga ha ry ňyz 
gel ýär? Biz, heý, pa ty şa nyň ha sa by na 
bir zat iý dik mi ýa pa ty şa bi ze ser paý 
ýap dy my?» diý di ler. 43 Em ma ys ra ýyl lar 
ýa hu da la ra: «Da wut pa ty şa da pa ýy myz 
si ziň ki den köp dür, on pa ýy myz bar. 
Şon da-da nä me üçin bi zi äs ger mez lik et-
di ňiz? Pa ty şa ny yzy na ge tir mek de il kin ji 
söz bi ziň ki bol ma ly däl mi nä me?» di ýip 
jo gap ber di ler. Em ma ýa hu da la ryň sö zi 
ys ra ýyl la ryň ky dan ga zap ly bo lup çyk dy.

20‑nji bap
1 Şol wagt ben ýa min ti re sin den Bik-

ri niň og ly Şe ba di ýen bir deý ýus şol 
ýer de di. Ol şah dan edi len sur naý ça lyp, 
şeý le di ýip gy gyr dy: «Eý, ys ra ýyl lar, 
pa ýy myz ýok Da wut da! Pa ýy myz ýok 
Ýy şa ýyň og lun da! Öý li-öýü ňi ze dar gaň!»

2  Şeý dip, äh li ys ra ýyl lar Da wut dan 
aý ry lyp, Bik ri og ly Şe ba nyň yzy na düş-
dü ler. Ýö ne ýa hu da lar öz le ri niň pa ty şa sy 
Da wu da yg rar ly bo lup, Ior dan der ýa-
syn dan Iýe ru sa li me çen li onuň bi len 
bi le bol du lar.

3 Da wut Iýe ru sa lim dä ki öýü ne gel di. 
Öýe se ret mek üçin go ýup gi den on gyr-
nak aýal la ry nyň äh li si ni bir ja ýa ga bap, 
ola ry go rag as ty na al dy; ola ry ze rur zat lar 
bi len üp jün et di, ýö ne ýan la ry na gir me-
di. Gyr nak aýal lar şeý dip, tä öl ýän çä ler 
dul ýa ly ýa şa dy lar we ga baw dan çy ka-
ryl ma dy lar. 4  Pa ty şa Ema sa: «Üç gü nüň 
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do wa myn da Ýa hu da nyň er kek gö bek-
li le ri ni me niň ýa ny ma ýyg na, özü ňem 
şu ýer de bol» diý di. 5 Ema sa ýa hu da la ry 
ça gyr ma ga git di. Ýö ne gel me li wag tyn da 
gel män gi jä gal dy. 6  Da wut Aby şa ýa: «In-
di Bik ri og ly Şe ba bi ze Ab şa lom da nam 
köp zy ýan be rer. Öz je na by ňyň gul la ry ny 
al-da, onuň yz yn dan kow, ýog sam, ol 
özü ne berk ga la lar ta par-da, biz den sy-
par» diý di. 7 Ýo wa byň adam la ry, ke ret ler, 
pe let ler we äh li ba tyr ýi git ler Iýe ru sa lim-
den çy kyp, Bik ri og ly Şe ba nyň yz yn dan 
kow mak üçin Aby şa ýyň yzy na düş dü ler. 
8  Olar Gib gon da ky ul la kan da şyň ýa ny na 
ba ran la ryn da, Ema sa ola ry gar şy la ma ga 
çyk dy. Ýo wap har by ge ýim de di, bi lin de 
ke me re da ky lan gyn ly gy ly jy bar dy. Ol 
ýö räp gel ýär kä, gy ly jy gy nyn dan gaç dy. 
9 Ýo wap Ema sa: «Do ga nym, sag-gur gun-
myň?» di ýip, og şa mak üçin sag eli bi len 
Ema sa nyň sak gal yn dan tut dy. 10 Ema sa 
Ýo wa byň elin dä ki gy ly jy na üns ber me di. 
Ýo wap gy ly jy ny onuň gar ny na so kup, 
iç go şu ny ýe re silk di, gy ly jy gaý ta dan 
sok ma ga ze rur lyk gal ma dy; Ema sa öl di. 
Soň ra iki do gan Ýo wap bi len Aby şaý 
Bik ri og ly Şe ba nyň yz yn dan kow ma ga 
baş la dy lar. 11 Ýo wa byň adam la ryn dan 
bi ri Ema sa nyň je se di niň ýa nyn da du rup: 
«Kim Ýo wa byň ta rap da ry bol sa, kim 
Da wu da we pa ly bol sa, Ýo wa byň yzy na 
eýer sin» diý di. 12  Ema sa ýo luň ug run da 
ga na bu la şyp ýa tyr dy. Ýaň ky adam je se-
diň ýa ny na bar ýan la ryň onuň ýa nyn da 
sak lan ýan dyk la ry ny gö rüp, ony ýol dan 
bir gy ra çek di-de, üs tü ne ge ýim ýap dy. 
13 Ema sa nyň je se di ýol dan aý ry lan dan 
soň, go şun Bik ri og ly Şe ba nyň yz yn dan 
kow mak üçin, Ýo wa byň yzy na düş di.

14  Go şun Abel beýt ma ga ka ga la sy na 
çen li tu tuş de mir ga zyk ti re le ri niň için den 

geç di. De mir ga zyk ti re le ri niň hal ky jem-
le nip bir leş di ler-de, ga la ta rap Ýo wa byň 
yzy na düş di. 15  Olar ba ryp, Abel beýt-
ma ga ka ga la syn da ony ga ba wa sal dy lar. 
Ga la nyň di wa ry na çyk mak üçin ýap gyt 
gur du lar we di wa ry ýyk mak üçin ony 
opur ma ga baş la dy lar. 16  Bir akyl ly aýal 
ga la dan: «Gu lak as sa ňyz laň! Diň le se-
ňiz läň! Ýo wa ba aý dyň, men onuň bi len 
gep leş mek is le ýä rin» di ýip gy gyr dy. 
17 Ýo wap onuň ýa ny na ba ran da, ol aýal: 
«Sen Ýo wap my?» diý di. Ol: «Ha wa, men 
Ýo wap» di ýip jo gap ber di. Aýal: «On da 
öz gyr na gy ňa gu lak as» diý di. Ýo wap: 
«Diň le ýä rin» diý di. 18  Aýal şeý le diý di: 
«Öň ler: „Abel de mas la hat al syn lar“ di ýip 
aý dar dy lar, şeý di bem, işi ta mam lar dy lar. 
19 Biz Ys ra ýy lyň pa ra hat hem we pa dar 
adam la ry dy rys. Ys ra ýyl ga la la ry nyň 
ene si bo lup du ran ga la ny nä me üçin 
ýyk mak is le ýär siň? Nä me üçin Reb biň 
be ren mi ra sy ny ýok et mek is le ýär siň?» 
20 Ýo wap şeý le jo gap ber di: «Ýok-la! Daş 
ede wer sin! Hu daý sak la syn! Ga la ny ýyk-
mak ýa-da ýok et mek me niň et jek işim 
däl! 21 Bu beý le däl! Ýö ne Ef ra ýym dag ly-
gyn dan Bik ri og ly Şe ba di ýen bi ri Da wut 
pa ty şa nyň gar şy sy na çyk dy. Onuň ýe ke 
özü ni eli me ber, men ga la dan el çe ke ýin». 
Aýal: «Onuň kel le si di war dan üs ta şy ry 
sa ňa ta rap zyň lar» diý di. 22  Aýal akyl ly 
pi ki ri bi len hal kyň ýa ny na git di. Olar 
Bik ri og ly Şe ba nyň kel le si ni ke sip, ony 
Ýo wa ba ta rap zy ňyp goý ber di ler. Ýo wap 
sur naý çal dy; olar ga la dan çe kil di ler. 
Hem me ler öý li-öýü ne git di. Ýo wap bol sa 
Iýe ru sa li me pa ty şa nyň ýa ny na gaýt dy.

23 Ýo wap Ys ra ýy lyň tu tuş go şu ny na 
baş tu tan bol dy. Ýe ho ýa da nyň og ly Be-
na ýa bol sa ke ret le riň hem-de pe let le riň 
baş tu ta ny bol dy. 24 Ado ram a ga ra zäh met 
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a 21:8 Me ra byň – kä bir gol ýaz ma lar da Mi ka lyň.
b 21:16 Se kiz ýüz mys gal – ýew reý çe üç ýüz şe kel. Bu takm. 3,5 kg deň dir.

bi len meş gul bol ýan la ryň ýol baş çy sy dy, 
Ahy lu dyň og ly Ýe ho şa pat baş emel-
da ry dy. 25  Şe wa – kä tip, Sa dok bi len 
Ab ýa tar – ru ha ny lar bol dy. 26  Ýa ýyr ly 
Yra hem Da wu dyň ru ha ny sy dy.

21‑nji bap

Şawulyň nesilleri öldürilýär
1 Da wu dyň döw rün de üç ýy la çe ken 

aç lyk bol dy. Da wut Reb be ýüz len di. Reb 
oňa: «Şa wu lyň gan dök me gi onuň özü-
niň we nes li niň boý nu na dyr, se bä bi ol 
gib gon ly la ry gyr gyn çy ly ga ber di» diý di. 
2  Pa ty şa gib gon ly la ry ça gy ryp, olar bi len 
gep leş di. (Gib gon ly lar ys ra ýyl la r dan 
däl dir ler, olar amor la ryň ga lyn dy la ry dy. 
Ys ra ýyl lar ola ra deg me jek dik le ri ne ant 
içip di ler, ýö ne Ys ra ýyl bi len Ýa hu da bo-
lan yh la sy se bäp li, Şa wul ola ry ýok et jek 
bol ýar dy.) 3 Da wut gib gon ly la ra: «Men 
si ziň üçin nä me ede ýin? Reb biň saý lan 
hal ky na pa ta ber me gi ňiz üçin, bu gü nä-
den nä dip sap la nar kam?» diý di. 4  Olar: 
«Bi ze Şa wul dan we onuň nes lin den al tyn 
ýa kü müş al mak ýe ter lik däl. Ys ra ýyl dan 
kim dir bi ri ni bi ziň öl dür mä ge ha ky myz 
ýok» diý di ler. Da wut ola ra: «Siz nä me 
is le se ňiz, şo ny-da et jek» diý di. 5‑6  Olar: 
«Bi zi tu tuş Ys ra ýyl dan çy kar mak is län 
we dyr-pyt rak eden ada myň nes lin den 
bo lan ýe di ada my bi ziň eli mi ze ber. Biz 
ola ry Reb ta ra pyn dan saý la nan Şa wu lyň 
Gib ga ga la syn da Reb biň hu zu ryn da öl-
dü rip, Gü nüň as tyn da ser jek» diý di ler. 
Pa ty şa ola ra: «Bol ýar, men ola ry si ze 
be re ýin» diý di. 7 Ýö ne Da wut pa ty şa 
özü niň Ýo na tan bi len Reb biň öňün de 
äht edi şen di gi se bäp li onuň og ly Me-
pi bo şe de re him et di. 8  Da wut Aýa nyň 

gy zy Ris pa nyň Şa wu la dog rup be ren 
iki og lu ny: Ar mo ny bi len Me pi bo şe di, 
şeý le hem Şa wu lyň gy zy Me ra byň a 
me ho la ly Bar zyl la ýyň og ly Ad ry ýe le 
dog rup be ren bäş og lu ny alyp, 9 ola ry 
gib gon ly la ryň eli ne ber di. Gib gon ly lar 
ola ry dag da Reb biň hu zu ryn da öl dü rip, 
ýe riň ýü zü ne ser di ler, ola ryň ýe di sem 
bi le lik de öl di. Bu wa ka ba har da, ar pa 
ora gy nyň il kin ji gün le rin de bo lup dy.

10 Aýa nyň gy zy Ris pa şol ýer dä ki ga ýa-
nyň ýü zün de bir kö ne hal ta ny dü şen di-de, 
ar pa ora gy nyň ba şyn dan tä je set le riň 
üs tü ne ýa gyş ýa gyp baş la ýan ça, ol ýer de 
otur dy; ol je set le ri gün di zi ne guş lar dan, 
gi je si ne wag şy haý wan lar dan go ra dy. 
11 Aýa nyň gy zy, Şa wu lyň gyr na gy Ris pa-
nyň bu eden işi ni Da wu da ha bar ber di ler. 
12  Da wut ba ryp, Şa wul bi len onuň og ly 
Ýo na ta nyň süň kü ni Gil gat da ky ýa beş-
li ler den al dy. Pi lişt li ler ola ry Gil bo ga da 
öl dü rip, Beýt şe ýan meý dan ça syn da asyp-
dy lar. Gil gat da ky ýa beş li ler bol sa ola ry 
Beýtşeýan meý dan ça syn dan ogur lap-
dy lar. 13 Da wut Şa wul bi len onuň og ly 
Ýo na ta nyň süňk le ri ni ol ýer den ge tirt di. 
Öl dü ri lip, ýe riň ýü zü ne ser len le riň hem 
süňk le ri ni top la dy lar. 14  Da wu dyň adam-
la ry Şa wul bi len Ýo na ta nyň süňk le ri ni 
Ben ýa min top ra gyn da – Se la da, Şa wu lyň 
ka ka sy Ki şiň gub ry goý lan güm mez de 
jaý la dy lar. Olar pa ty şa nyň äh li tab şy ry-
gy ny ýe ri ne ýe tir di ler. Şon dan soň Hu daý 
ýurt üçin edil ýän di leg le ri ka bul et di.

15 Pi lişt li ler Ys ra ýy lyň gar şy sy na ýe ne 
ur şa baş la dy lar. Da wut öz es ger le ri bi len 
ur şa çy kyp, pi lişt li ler bi len uruş dy we 
ha lys ys gyn dan gaç dy. 16  Pi lişt li le riň iri 
ne sil le rin den Ýiş bi be nop di ýen bir adam 
bo lup, ol ag ra my se kiz ýüz mys gal b 
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bo lan bü rünç naý za, bi li ne tä ze gy lyç 
da ky nan dy. Ol Da wu dy öl dür me gi ýü-
re gi ne düw di. 17 Em ma Se ru ýa nyň og ly 
Aby şaý oňa kö me ge ýe tiş di we pi lişt li 
bi len ur şup, ony öl dür di. Şon dan soň Da-
wu dyň adam la ry: «In di sen bi ziň bi len 
bi le sö we şe çyk ma, goý, Ys ra ýy lyň çy-
ra sy sön me sin» di ýip, oňa ka sam et di ler.

18  Şun dan soň ys ra ýyl lar bi len pi lişt-
li ler Gop da sö we şe baş la dy lar. Şon da 
hu şa ly Si be kaý iri adam la ryň nes lin den 
bo lan Sap di ýen bi ri ni öl dür di. 19 Soň ra 
olar pi lişt li ler bi len Gop da ýe ne çak nyş-
dy lar. Şon da beý tul la ham ly Ýa gy ryň 
og ly El ha nan gat ly Ja lu dy öl dür di. Ja-
lu dyň naý za sy nyň sa py pürs ýa ly dy. 
20  Gat ga la syn da ýe ne uruş bol dy. Ol 
ýer de ýe ne pi lişt li le riň iri nes lin den, 
el le ri we aýak la ry al ty-al ty dan ýig ri mi 
dört bar mak ly şil liň uzyn bi ri bar dy. 
21 Ys ra ýy la sö gen di gi üçin Da wu dyň 
do ga ny Şim ga nyň og ly Ýo na tan ony 
öl dür di. 22  Bu la ryň dör dü si-de Gat 
ga la sy nyň iri ne sil le rin den di ler. Olar 
Da wu dyň hem-de onuň es ger le ri niň 
elin den öl dü ler.

22‑nji bap

Dawudyň ýeňiş aýdymy 
(Zebur 17)

1 Reb biň Da wu dy äh li duş man la ryn dan 
hem-de Şa wul dan ha las eden gü ni, ol 
Reb biň şa ny na şu aý dy my aýt dy:

 2 «Reb – meniň gaýam, galam hem 
Halasgärim,

 3 Hudaýym – pena edinýän 
gaýam,

galkanym, ýeňşim hem-de 
berkitmäm.

Halasgärim meni zulumdan 
halas eýleýär!

 4 Men şan-şöhrata mynasyp Rebbi 
çagyrýaryn,

hem-de duşmanlarymdan halas 
bolýaryn.

 5 Ölüm tolkunlary maňa oraldy,
weýrançylyk silleri meni garbady.

 6 Ölüm dünýäsiniň tanaplary maňa 
saraldy,

ölüm duzaklary garşymdan 
çykdy.

 7 Gam-gussamyň içinde Rebbi 
çagyrdym,

öz Hudaýyma men perýat etdim.
Ol ybadathanasyndan meň sesimi 

eşitdi;
Onuň gulagyna perýadym ýetdi.

 8 Şonda zemin çaýkandy hem 
endiredi,

ýeriň binýatlary sarsyp, lerzana 
geldi,

sebäbi Reb gazaba mündi.

 9 Gazabyndan ýaňa tüsse çykdy 
burnundan,

ýuwudyjy ot bilen köreýän 
közler çykdy agzyndan.

 10 Ol gökleri böwsüp, aşaga indi,
zulmat aýaklarynyň astynda 

bardy.
 11 Ol bir keruba mündi-de, uçdy,

ýeliň ganatlarynda gaýdy.
 12 Ol Özüne çadyr edindi tümlügi,

telär etdi goýy bulutlaryň 
ýagmyr tümüni

 13 Huzurynyň ýalkymyndan ýaňa
köreýän közler alawlap tutaşdy.

 14 Reb göklerde güňleç gürledi,
seslendi Beýik Hudaý.

 15 Peýkamlary atyp, pytratdy 
ýagylaryny,
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Ýyldyrymlar çakdyryp, weýran 
etdi olary.

 16 Şonda Rebbiň käýinjinden,
burnundan çykan deminden 

ýaňa
deňziň geçelgeleri göründi,

dünýäniň-de binýatlary açyldy.

 17 Ol belentden ýetdi hem meni aldy
Ol meni çuň suwlardan çekip 

çykardy.
 18 Halas etdi meni ýigrenýän güýçli 

ýagymdan,
çünki olar güýçlüdi menden.

 19 Olar betbagt günümde garşyma 
çykdy,

ýöne Reb meniň daýanjym 
boldy.

 20 Meni giň ýere çykardy hem halas 
etdi,

çünki Ol menden göwnühoş 
boldy.

 21 Ol dogrulygyma laýyk öwezini 
gaýtardy,

ellerimiň tämizligine laýyk Ol 
sylaglady.

 22 Çünki men Rebbiň ýollaryndan 
ýöredim,

Hudaýymdan aýrylmak ýaly 
erbet işi etmedim.

 23 Çünki gözümiň alnyndady ähli 
kararlary,

özümden daşlaşdyrmadym 
Onuň parzlaryny.

 24 Men kämildim Onuň öňünde,
sakladym özümi günä 

etmekden.
 25 Şonuň üçin, dogrulygyma we 

päkligime görä,
Reb öwezini gaýtardy Öz 

nazarynda.

 26 Sadyklyk edýärsiň Sen sadyklara,

kämillik edýärsiň Sen kämillere,
 27 päklik edýärsiň Sen päk ynsanlara,

egrilere bolsa egriligine görä 
garaýarsyň Sen.

 28 Pesgöwünli halky halas edýärsiň,
emma tekepbir gözleri 

peseldýärsiň Sen.

 29 Ýa Reb, meniň çyram Sensiň,
Reb ýagtyldýar meň tümlügimi.

 30 Seniň bilen talaňçylara hüjüm 
ederin,

Öz Hudaýym bilen diwardan 
aşyp bilerin.

 31 Hudaý – Onuň ýoly kämildir, 
Rebbiň sözleri sapdyr,

Ony pena edinýänleriň baryna 
Reb galkandyr.

 32 Çünki Rebden başga Hudaý ýok!
Hudaýymyzdan başga gaýa ýok!

 33 Meniň berk galamdyr Hudaý,
kämil ýola atarýar Ol aýypsyz 

adamy.
 34 Ol aýaklarymy keýigiňki dek 

edýär,
belent ýerlerde meni ykjam 

duruzýar.
 35 Urşa türgen edýär Ol ellerimi,

gollarym egreldýär bürünçden 
ýaýy.

 36 Ýeňiş galkanyňy maňa berýärsiň,
Seniň kömegiň-de meni 

beýgeldýär.
 37 Gadamlarymyň astyndaky ýoly 

giňeldýäň,
meniň aýaklarym taýmaýar.

 38 Duşmanlarymy kowalaýyn, 
yzlaryndan ýeterin!

olary gyryp tükedýänçäm, 
dolanmaýaryn.
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 39 Ýer bilen ýegsan etdim, 
ýaraladym, galyp bilmeýär,

aýaklarymyň astyna olar 
ýykylýar.

 40 Uruş üçin Sen bilime kuwwat 
berýärsiň,

garşyma çykanlary maňa tabyn 
edýärsiň.

 41 Boýun egdirýärsiň 
duşmanlarymy,

gyrýaryn men özümi 
ýigrenýänleri.

 42 Töweregine garadylar, olary halas 
edýän ýok;

Rebbi çagyrsalar-da, Ol jogap 
berenok.

 43 Olary tozan dek edip ýençdim,
köçeleriň palçygy kimin 

mynjyratdym.

 44 Öz halkymyň garşylygyndan 
meni halas eýleýäň,

Sen meni milletlere baş edip 
goýýaň,

tanamadyk halkym tabyndyr 
maňa.

 45 Meni eşiden dessine boýun 
bolýarlar,

ýatlar maňa ýalym-ýulum 
edýärler.

 46 Kesekileriň ýüzi gorkudan ak 
tama dönýär,

olar galalaryndan titreşip çykýar,

 47 Reb diridir! Meniň gutulyş 
Gaýam alkyşly bolsun!

Gutulyşymyň Hudaýy belende 
çykarylsyn!

 48 Ol meniň arymy alyp berýän 
Hudaýdyr,

Ol halklary maňa golasty edýär.
 49 Ol meni duşmanlarymdan halas 

eýleýär.

Sen meni ýagylarymdan üstün 
çykardýarsyň,

hem-de zalymlaryň elinden 
meni halas edýärsiň.

 50 Munuň üçin milletler arasynda 
Seni alkyşlaryn, ýa Reb!

Seniň adyňa nagma aýdaryn!
 51 Öz patyşaňa uly ýeňişler 

getirýärsiň Sen!
Seçip-saýlan Dawudyna, onuň 

nesline,
elmydama sadyk söýgüsini 

görkezýär».

23‑nji bap

Dawudyň soňky sözleri
1 Ine, Da wu dyň soň ky söz le ri şu lar dyr:

Belende göterilen Ýyşaý ogly 
Dawut diýýär,

Ýakubyň Hudaýynyň seçip 
saýlan adamy,

Ysraýylyň şirin labyzly bagşysy 
şeýle sözleýär:

 2 «Rebbiň Ruhy meniň üstüm bilen 
gepleýär,

dilimde Onuň sözleri.
 3 Ysraýyl Hudaýy gepledi,

Ysraýylyň Gaýasy maňa şeýle 
diýdi:

„Halka adalatly häkimlik eden,
Hudaýdan gorkup, halka 

baştutanlyk eden,
 4 daň şapagy ýalydyr,

aýdyň asmanda dogan Gün 
ýaly,

otlaryň ýagyşdan soňky 
ýalkymydyr“.

 5 Meniň neslim hem Hudaýyň 
öňünde şeýle dälmi näme?!
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Sebäbi Ol meniň bilen baky äht 
baglaşdy,

bu äht tertip-düzgünli we 
bozulmazdyr.

Meniň halas bolmagym, 
arzuwlarym Oňa bagly dälmi 
näme?!

 6 Ähli ýaramazlar zyňlan tiken 
ýalydyr.

Çünki tikeni elläp bolmaýar.
 7 Demir ýa-da naýza sapy 

ulanylýandyr olara,
hem duran ýerinde oda 

ýakylýandyr olar».

Dawudyň batyr ýigitleri 
(1 Ýyl ýazgylary 11:1041)

8  Da wu dyň ba tyr ýi git le ri niň at la ry, 
ine, şu lar dyr: tah ke mon ly Ýo şe Ba şe bet. 
Ol ser dar la ryň baş tu ta ny dy. Ol naý za-
sy bi len bir wag tyň özün de se kiz ýüz 
ada my öl dür di. 9 On dan soň ra üç ba tyr 
ýi gi diň bi ri aho wa uru gyn dan Do do-
nyň og ly El ga zar dyr. Sö weş mek üçin 
top la ny şan pi lişt li le re gy ja lat ber len de, 
ol Da wu dyň ýa nyn da dy. Ys ra ýyl lar yza 
çe kil di ler, 10  em ma El ga zar ýe rin den 
goz gan ma dy; ol sur nug ýan ça, hat da eli 
gy ly ja ýel meş ýän çä sö we şip, pi lişt li le ri 
gyr dy. Reb şol gün be ýik ýe ňiş ber di. 
Halk onuň yzy na di ňe ol ja ýyg na mak 
üçin düş di. 11 Üçün ji si ha rar ly Age niň 
og ly Şam ma dyr. Pi lişt li ler Le hi de ýyg-
na ny şyp dy lar. Ol ýer de mäş den do ly bir 
ýer bar dy. Go şun pi lişt li ler den gaç dy. 
12  Ýö ne Şam ma meý dan ça nyň or ta ra syn-
da du rup, şol ýe ri go ra dy we pi lişt li le ri 
gyr dy. Reb uly ýe ňiş ber di.

13  Orak döw rün de otuz ser da ryň 
üçü si Da wu dyň ýa ny na, Adul lam go-
wa gy na git di. Pi lişt li le riň go şu ny Ra pa 
jül ge sin de düş läp di. 14  Da wut şol wagt 
ga la da dy. Pi lişt li le riň go şun bö lü mi 

bol sa Beý tul la ham da dy. 15 Da wut ar man 
edip: «Beý tul la ha myň der we ze si niň 
ýa nyn da ky gu ýu dan suw ge ti rip be ren 
bol sa dy, şon dan bir iç sem dim» diý di. 
16  Şon da üç ba tyr ýi git pi lişt li le riň dü şel-
ge si ni böw süp geç di-de, Beý tul la ha myň 
der we ze si niň ýa nyn da ky gu ýu dan suw 
alyp, ony Da wu da ge ti rip ber di. Em ma 
Da wut suw dan iç me di, ol ony Reb üçin 
ýe re dök di. 17 Ol: «Me ni beýt mek den 
sak la, ýa Reb! Jan la ry ny howp as ty na 
sa lyp gi den adam la ryň ga ny ny, heý-de, 
men içip bi le rin mi?!» di ýip, suw dan 
iç mek is le me di.

Bu üç ba tyr ýi git şeý le eder men lik ler 
gör ke zip di.

18  Se ru ýa nyň og ly Aby şaý üç ba tyr 
ýi gi diň baş tu ta ny dy, ol Ýo wa byň do-
ga ny dy. Ol öz naý za sy bi len üç ýüz 
ada myň gar şy sy na uruş dy we ola ry 
öl dü rip, üç ba tyr ýi git ýa ly meş hur bol-
dy. 19 Ol otuz ser da ryň iň meş hu ry dy we 
baş tu tan dy, ýö ne üç ser da ryň de re je si ne 
ýe tip bil män di.

20 Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa uly eder-
men lik ler gör ke zen kab se ýel li ba tyr 
ýi git dir. Ol mo wap ly ars lan ýü rek li iki 
eder men ur şu jy ny öl dür di, şeý le hem ol 
gar ly gün çu ku ryň için de bir ýol bar sy 
öl dür di. 21 Ol soň ra äpet bir mü sür li ni öl-
dür di. Mü sür li niň elin de naý za sy bar dy. 
Be na ýa onuň gar şy sy na ta ýak ly çyk dy. 
Ol mü sür li niň elin den naý za sy ny alyp, 
ony öz naý za sy bi len öl dür di. 22  Ýe ho ýa
da nyň og ly Be na ýa, ine, şeý le iş le ri edip, 
ol hem üç ba tyr ýi git ýa ly meş hur bol dy. 
23 Ol otuz ser da ryň ara syn da iň meş hu-
ry dy, ýö ne üç ba tyr ýi gi diň bi ri däl di. 
Da wut ony öz jan pe na la ry nyň baş tu ta ny 
edip goý dy. 24  Otuz la ryň ara syn da ýe ne-
de, ine, şu lar bar dy: Ýo wa byň do ga ny 
Asa hel, beý tul la ham ly Do do nyň og ly 
El ha nan, 25  ha rot ly Şam ma we Eli ka, 
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26 pal ty ly He les, te ko wa ly Ike şiň og ly Yra, 
27 ana tot ly Aby ge zer, hu şa ly Me bun naý, 
28  aho wa uru gyn dan Sal mon, ne to pa ly 
Mah raý, 29 ne to pa ly Ba ga na nyň og ly 
He lep, ben ýa min ler den gib ga ly Ri ba ýyň 
og ly Ytaý, 30 pir ga ton ly Be na ýa, Ga gaş 
jül ge le rin den Hi daý, 31 ar ba ly Aby gal
bon, ba hu rym ly Az ma wet, 32  şa gal byn ly 
El ýah ba, Ýa şe niň ogul la ry: Ýo na tan, 
33 ha rar ly Şam ma, ha rar ly Şa ra ryň og-
ly Ahy ýam, 34  ma ga ka ly Ahas ba ýyň 
og ly Eli pe let, gi lo ly Ahy to pe liň og ly 
Eli gam, 35  kar mel li Hes ro, araw ly Pa-
ga ry, 36  so ba ly Na ta nyň og ly Ýy gal, gat 
ti re sin den Ba ny, 37 am mon hal kyn dan 
Se lek, Se ru ýa nyň og ly Ýo wa byň ýa ra-
gy ny gö ter ýän nö ke ri be ýe rot ly Nah raý, 
38  ýyt ra uru gyn dan Yra we Ga rep, 39 het 
hal kyn dan Ury ýa. Bu lar je mi otuz ýe di 
adam dan yba rat dyr.

24‑nji bap

Dawut ilat sanawyny geçirýär 
(1 Ýyl ýazgylary 21:126)

1 Reb biň Ys ra ýy la ýe ne ga ty ga ha ry 
gel di-de: «Bar, Ys ra ýyl bi len Ýa hu da-
nyň adam sa ny ny bil» di ýip, Da wu dy 
ola ryň gar şy sy na öjük dir di. 2  Pa ty şa 
Ýo wa ba hem-de go şun ba şy la ra: «Dan-
dan Be ýer şe ba çen li ys ra ýyl ti re le ri niň 
äh li si ne aý la nyp, ola ry ha sa ba alyň, 
ma ňa ila tyň sa ny ge rek» diý di. 3 Em-
ma Ýo wap pa ty şa ýüz le nip: «Goý, şa 
hez ret le ri miň gö zü niň al nyn da Hu da-
ýyň Reb hal ky ňyň sa ny ny ýüz es se 
kö pelt sin! Ýö ne şa hez ret le ri ne beý le 
et mek nä mä ge rek bol du ka?!» diý di. 
4  Ýö ne pa ty şa nyň sö zi Ýo wa byň ky dan 
hem-de go şun ba şy lar dan üs tün gel di. 
Şun luk da, Ýo wap bi len go şun ba şy lar 
ys ra ýyl hal ky nyň ha sa by ny al mak üçin 
pa ty şa nyň ýa nyn dan ug ra dy lar. 5  Olar 

Ior dan der ýa syn dan ge çip, Aro ger de 
jül gä niň or ta syn da ky ga la nyň gün or-
ta syn da dü şel ge gur du lar. Soň ra olar 
Gat da ýer leş ýän Ýa zer ta ra pa git di ler. 
6  Olar Gil ga da we het le riň ýur dy bo lan 
Ka de şe bar dy lar. Soň ra Dan ýa ga na, ol 
ýer den bol sa Si do nyň tö we rek le ri ne 
bar dy lar. 7 Ol ýer den Sur ga la sy na we 
hi wi le riň hem-de ken gan la ryň äh li ga-
la la ry na aý lan dy lar. Iň so ňun da olar 
Ýa hu da nyň Ne gep çö lün dä ki Be ýer şe ba 
ga la sy na git di ler. 8  Şeý dip, olar bü tin 
ýur dy aý la nyp, do kuz aý ýig ri mi gün 
diý len de Iýe ru sa li me do la nyp gel di ler. 
9 Ýo wap ilat ýa zu wy nyň ne ti je si bi len 
pa ty şa ny ha bar dar et di: Ys ra ýy lyň eli 
gy lyç tu tup bil jek adam la ry nyň sa ny 
se kiz ýüz müň, Ýa hu da nyň ky bol sa bäş 
ýüz müň adam bo lup çyk dy.

10 Ilat ýa zu wyn dan soň Da wu dyň ýü re-
gin de yn ja lyk syz lyk peý da bol dy. Da wut 
Reb be: «Şu he re ke tim bi len Se niň öňüň-
de uly gü nä ga zan dym, ak mak lyk et dim. 
Öz gu lu ňy gü nä as tyn da goý ma, ýa Reb! 
Ýal bar ýa ryn!» di ýip, Reb be ýüz len di. 
11 Er te si ir den Da wut en tek tur man ka, 
Da wu dyň gör gü ri Gat py gam be re Reb-
biň şu sö zi aýan bol dy: 12  «Da wu dyň 
ýa ny na bar-da: „Reb se niň öňüň de üç 
şert goý ýar; bi ri ni saý la, Ol şo ny hem 
ama la aşyr jak“ di ýip aýt». 13 Gat mu ny 
Da wu da aýt dy we oňa: «Ýur du ňa ýe di 
ýyl aç lyk gel sin mi ýa üç aý lap duş man la-
ry ňa kow du ryp, olar dan ga çyp gez jek mi, 
ýa-da ýur du ňa üç gün läp gyr gyn ke se li 
gel sin mi? Pi kir et-de, bel li ka ra ra gel; 
me ni ibe ren Reb be ber jek jo ga by ňy 
aýt» diý di. 14  Da wut Ga da: «Men er bet 
ýag da ýa düş düm. Go wu sy, Reb biň eli ne 
dü şe ýin, yn san eli ne düş mä ýin. Reb biň 
re him dar ly gy be ýik dir» diý di.

15  Reb ir sä her den baş lap, tä bel le-
nen möh let dol ýan ça, Ys ra ýy la gyr gyn 
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ke se li ni iber di. Dan dan Be ýer şe ba çen li 
ara lyk da ýa şa ýan ilat dan ýet miş müň 
adam bu ke se liň pi da sy bol dy. 16  Pe riş de 
Iýe ru sa li miň hal ky ny gyr mak üçin oňa 
ta rap eli ni uza dan da, Reb ýü re gi ne dü-
wen bet bagt çy ly gy ny goý bol sun et di. Ol 
gyr ýan pe riş dä: «Bes dir! In di eli ňi çek» 
diý di. Şon da Reb biň pe riş de si ýa bus lar-
dan bo lan Araw na nyň har man ýe ri niň 
go la ýyn da dy. 17 Da wut adam la ryň ba-
şy na kül pet ge tir ýän pe riş dä ni gö ren de, 
Reb be: «Wah, men gü nä ga zan dym, ine, 
men ha ta iş et dim. Ýö ne bu bi gü nä halk 
nä me et di ahy ryn? Goý, Sen di ňe ma ňa 
hem ata myň nes li ne je za ber» diý di. 18  Şol 
gün Gat Da wu dyň ýa ny na ba ryp: «Bar, 
ýa bus lar dan bo lan Araw na nyň har man 
ýe rin de Reb be gur ban lyk sy pa sy ny gur» 
diý di. 19 Ga tyň söz le ri ne eýe rip, Da wut 
Reb biň em ri bi len çy kyp git di. 20 Pa ty
şa nyň adam la ry bi len bi le özü ne ta rap 
gel ýän di gi ni Araw na gör di; öň le rin den 
çy kyp, iki bü kü lip, pa ty şa tag zym et di. 

21 Soň ra ol: «Şa hez ret le ri nä me se bäp den 
gu lu nyň ýa ny na gel di kä?» diý di. Da wut: 
«Reb be gur ban lyk sy pa sy ny gur mak 
üçin, se niň har man ýe ri ňi sa tyn al ma ga 
gel dim. Şeý dip, hal kyň ba şy na dü şen 
bet bagt çy lyk sow lar» diý di. 22  Araw na 
Da wu da şeý le diý di: «Şa hez ret le ri ony 
al syn-da, is län za dy ny gur ban lyk ber sin. 
Ine, ýak ma gur ban ly gy üçin öküz ler, 
ine-de odun üçin dö wek döw ýän gu ral-
lar dyr öküz le riň bo ýun ty ryk la ry. 23 Eý, 
pa ty şa, şu zat la ryň hem me si ni Araw na 
si ze ber ýär. Goý, Hu da ýyň Reb sen den 
ra zy bol sun». 24  Em ma pa ty şa oňa: «Ýok, 
men ola ryň ba ha sy ny tö le jek. Mugt dü-
şen za dy Hu da ýym Reb be gur ban lyk 
ber jek däl» diý di. Şun luk da, Da wut 
har man ýe ri bi len öküz le ri el li kü müş 
teň ňä sa tyn al dy. 25  Da wut ol ýer de Reb-
be gur ban lyk sy pa sy ny gu rup, ýak ma 
hem sa la mat lyk gur ban lyk la ry ny ber di. 
Reb ýurt üçin edi len di leg le ri ka bul et-
di; gyr gyn be la sy Ys ra ýyl dan so wul dy. 
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Patyşalar
Birinji kitap

Giriş
Şa mu wel py gam ber we Pa ty şa lar 

ki tap la ryn da Ys ra ýyl şa ly gy nyň ir 
dö wür den tä onuň ahyr ky gün le ri ne 
çen li bo lup ge çen ta ry hy be ýan edil ýär.

Bu ki tap da Da wut py gam be riň öm-
rü niň ahyr ky gün le ri ba ra da gür rüň 
be ril ýär. Ol in di gar rap, ýa şy bir çe ne 
ba ran go ja, sag ly gy nyň hem öň kü li gi 
ýok. Da wut py gam ber ys ra ýyl hal ky na 
baş tu tan lyk et me giň in di özü ne aň sat 
däl di gi ne dü şün ýär. Şo nuň üçin-de, ol 
og ly Sü leý ma ny pa ty şa ly ga bel le ýär.

Sü leý man pa ty şa ly ga bel le ni len de, 
şeý le uly hal ka baş tu tan lyk et mek 
üçin Hu daý dan il ki bi len pä him-paý-
has di le ýär. Sü leý ma nyň bu di le gi 
Hu da ýyň göw nü ne ýa ra ýar. Şo nuň 
üçin-de, Ol şeý le diý ýär: «Özü ňe 
uzak ömür, baý lyk di le män ýa-da duş-
man la ry ňyň ölü mi ni di le män, eý sem 
ýag şy-ýa ma ny saý ga rar ýa ly, akyl-
paý has di lä niň üçin, Men sa ňa di län 
za dy ňy ber ýä rin. Men sa ňa öň kü le riň 
hiç bi rin de bol ma dyk we sen den soň 
hem hiç kim de bo lup bil me jek akyl-
paý has, aň-dü şün je be re rin» (3:11-12).

Şun luk da, Sü leý man py gam ber Hu-
da ýyň be ren pä him-paý ha sy bi len 
ys ra ýyl hal ky na 40 ýyl baş tu tan-
lyk ed ýär, Hu da ýa sež de et mek üçin 
il kin ji yba dat ha na ny gur ýar, pä him-

-paý has lar ki ta by ny ýaz ýar. Ol öz 

döw rü niň iň ta ny mal pa ty şa la ry nyň 
bi ri bol ýar. Ýö ne onuň çen den aşa ly ga 
ýyk gyn eden di gi ni hem bel läp geç-
me li dir. My sal üçin, onuň döw rün de 
halk dan ýyg na lan sal gy dyň muk da ry 
has-da art ýar, aýal dyr gyr nak la ry nyň 
sa ny ju da köp bol ýar.

Sü leý man ara dan çy kan dan soň 
onuň pa ty şa ly gy De mir ga zyk we 
Gün or ta pa ty şa lyk la ry na bö lün ýär. 
De mir ga zyk pa ty şa ly gy Ys ra ýyl, 
Gün or ta pa ty şa ly gy hem Ýa hu da 
at la ry bi len bel li dir. Pa ty şa lar ki
tap la ry nyň ikisinde hem Ys ra ýyl 
we Ýa hu da pa ty şa lyk la ryň Hu da-
ýyň buý ruk la ry na nä de re je de ta byn 
bolandyklary be ýan edil ýär. Pa-
ty şa la ryň di ňe bir nä çe si Reb biň 
buý ruk la ry na ta byn dy lar. Beý le ki 
pa ty şa lar bol sa öz bi ta byn lyk la ry ze-
rar ly öz le ri ni we tu tuş hal ky Hu da ýyň 
je za sy na se ze war et di ler. Şa lyk la ryň 
aman ga lan ra ýat la ry Aşur we Ba by la 
sür gün edi len de, Ys ra ýyl we Ýa hu da 
pa ty şa lyk la ry nyň hök mü ro wan ly-
gy ta mam lan ýar. Iýe ru sa li miň we 
yba dat ha na nyň di war la ry ba byl ly lar 
ta ra pyn dan weý ran edil ýär. Em-
ma wag tyň geç me gi bi len Ýa hu da 
pa ty şa ly gy gaý ta dan di kel dil ýär. Bu 
wa ka lar Ez ra we Ne hem ýa ki tap la-
ryn da be ýan edil ýär.
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1‑nji bap

Dawut patyşanyň ömrüniň 
soňky ýyllary

1 Da wut pa ty şa gar rap, ýa şy bir çe ne 
ýe tip di. Onuň üs tü ni nä çe ýa pyn ja bi-
len ba syr sa lar-da, ol ýyl nyp bi le nok dy. 
2  Şon da onuň köşk emel dar la ry oňa: 
«Si ziň aly hez re ti ňiz, si ziň üçin bir ýaş 
boý gyz göz le sin ler; ol gyz pa ty şa nyň 
hu zu ryn da du rup, oňa hyz mat et sin, 
je na bym pa ty şa go laý ýa typ, ony gyz-
dyr syn» diý di ler. 3 Şeý dip, olar tu tuş 
Ys ra ýyl da gör me geý, boý gy zyň göz le-
gi ne çyk dy lar we şu nem li Aby şag at ly 
bir gy zy ta pyp, ony pa ty şa nyň hu zu ry na 
ge tir di ler. 4  Gyz ga ty gör me geý di. Ol 
pa ty şa se ret di, oňa hyz mat et di, ýö ne 
pa ty şa oňa ýa naş ma dy.

Adonyýa özüni patyşa 
diýip yglan edýär

5  Da wu dyň Ha gyt dan bo lan og ly 
Ado ny ýa te kep bir lik bi len: «Men pa-
ty şa bo la ryn» diý di. Ol özi üçin sö weş 

ara ba la ry ny, sö weş ara ba ly es ger le ri 
hem-de öňün den ýö rär ýa ly el li sa ny 
es ger ta ýyn la dy. 6  Ka ka sy Da wut hiç 
ha çan oňa: «Nä me üçin beý le et diň?» 
diý män di. Ado ny ýa Ab şa lom dan soň 
dog lan ga ty gör me geý og lan dy. 7 Ado-
ny ýa Se ru ýa nyň og ly Ýo wap we Ab ýa tar 
ru ha ny bi len dil dü wüş di. Şeý dip, ol iki si 
Ado ny ýa nyň ta ra pyn da bol dy. 8  Em ma 
Sa dok ru ha ny, Ýe ho ýa da nyň og ly Be na-
ýa, Na tan py gam ber, Şim gi, Re gi hem-de 
Da wu dyň ba tyr ýi git le ri Ado ny ýa nyň 
ta ra pyn da däl di ler.

9 Ado ny ýa Eýn ro ge liň go la ýyn da-
ky Ýy lan ga ýa nyň ýa nyn da go ýun la ry, 
se miz öküz çe le ri we mal la ry gur ban-
lyk be rip, äh li do gan la ry ny, pa ty şa nyň 
ogul la ry ny, Ýa hu da nyň äh li köşk emel-
dar la ry ny ça gyr dy. 10  Em ma ol Na tan 
py gam be ri-de, Be na ýa ny-da, Da wu dyň 
ba tyr ýi git le ri ni-de, öz do ga ny Sü leý-
ma ny-da ça gyr ma dy.

Süleýman patyşa diýlip yglan edilýär
11 Soň ra Na tan py gam ber Sü leý ma nyň 

eje si Bat şe ba şeý le diý di: «Sen Ha gy tyň 

Bu ki tap da Yl ýas py gam ber ba ra da 
hem gür rüň be ril ýär. Ol Hu da ýyň 

güý ji ar ka ly mug jy za lar dyr gud rat-
la ry gör ke zen py gam ber dir.

Mazmuny
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Ýahuda patyşasy Ýehoşapat we Ysraýyl patyşasy Ahazýa ......... 22:4153 

 

 1 Patyşalar 1  



 421  

og ly Ado ny ýa nyň pa ty şa bo lan dy gy-
ny we je na by myz Da wu dyň mun dan 
ha ba ry nyň ýok du gy ny eşit me diň mi? 
12  In di men sa ňa og luň Sü leý man iki ňi-
ziň öz ja ny ňy zy ha las et me gi ňiz üçin bir 
mas la hat be re ýin. 13 Sen des si ne Da wut 
pa ty şa nyň ýa ny na git-de, on dan: „Eý, 
je na bym, sen men den soň se niň og luň 
Sü leý man pa ty şa lyk eder, ol me niň tag-
tym da otu rar di ýip, ma ňa ant iç me diň mi 
nä me? On da nä me üçin hä zir Ado ny ýa 
pa ty şa lyk ed ýär?“ di ýip so ra gyn. 14  On-
soň sen şol ýer de pa ty şa bi len gep le şip 
dur kaň, men se niň yzyň dan gi rip, se niň 
aý dan la ry ňy tas sy kla ryn».

15  Şeý dip Bat şe ba pa ty şa nyň iç ki 
ota gy na gel di. Pa ty şa ga ty gar rap dy; 
şu nem li Aby şag oňa se red ýär di. 16  Bat
şe ba pa ty şa nyň öňün de dy za çö küp 
tag zym et di. Pa ty şa on dan: «Nä me ar-
zyň bar?» di ýip so ra dy. 17 Bat şe ba oňa: 
«Eý, me niň je na bym: „Men den soň se-
niň og luň Sü leý man pa ty şa lyk eder, ol 
me niň tag tym da otu rar“ di ýip, ma ňa 
Hu da ýyň Reb den ant içip diň. 18  Em ma 
hä zir Ado ny ýa pa ty şa lyk ed ýär, se niň 
bu zat lar dan ha ba ryň ýok. 19 Ol bir to-
par se miz öküz çe le ri, mal la ry hem-de 
go ýun la ry gur ban lyk be rip, pa ty şa nyň 
äh li ogul la ry ny, Ab ýa tar ru ha ny ny, go-
şun ser ker de si Ýo wa by ça gyr dy, ýö ne 
ol gu luň Sü leý ma ny ça gyr ma dy. 20 Eý, 
je na bym, hä zir bü tin ys ra ýyl hal ky-
nyň gö zi sen de dir. Sen je na bym dan soň, 
onuň tag tyn da ki miň otur ma ly dy gy ny 
ola ra aýt. 21 Ýog sam je na bym dün ýä den 
öten den soň, men we og lum Sü leý man 
et miş li sa ýy la rys» diý di.

22  Bat şe ba pa ty şa bi len gep le şip dur ka, 
Na tan py gam ber gel di. 23 Pa ty şa: «Na tan 
py gam ber şu ýer de» di ýip ha bar ber di ler. 
Ol pa ty şa nyň hu zu ry na gel di we ýü zin 
dü şüp, oňa tag zym et di. 24  Na tan oňa 

şeý le diý di: «Eý, je na bym, sen: „Men den 
soň Ado ny ýa pa ty şa lyk eder, ol me niň 
tag tym da otu rar“ di ýip aýt dyň my nä-
me? 25 Ado ny ýa bu gün gi dip, bir to par 
se miz öküz çe le ri we mal la ry, go ýun la ry 
gur ban lyk be rip, pa ty şa nyň ogul la ry nyň 
ba ry ny, go şun ser ker de le ri ni we Ab ýa tar 
ru ha ny ny ça gyr dy. Olar Ado ny ýa bi len 
bi le iýip-içip: „Ýa şa syn Ado ny ýa pa ty şa!“ 
diý ýär ler. 26  Ýö ne Ado ny ýa men gu lu ňy, 
Sa dok ru ha ny ny, Ýe ho ýa da nyň og ly 
Be na ýa ny we gu luň Sü leý ma ny ça gyr-
ma dy. 27 Eger bu iş je na bym pa ty şa nyň 
tab şy ry gy bo ýun ça bo lan bol sa, on da 
nä me üçin gul la ry ňa je na bym pa ty şa-
dan soň tagt da ki miň otur ma ly dy gy ny 
aýt ma dyň?»

28  Da wut pa ty şa: «Bat şe ba ny me niň 
ýa ny ma ça gy ryň» diý di. Bat şe ba pa-
ty şa nyň hu zu ry na ge lip, onuň öňün de 
dur dy. 29 Pa ty şa Reb den ant içip, şeý le 
diý di: «Ja ny my her mu şak gat dan gu ta-
ran Reb mu ňa şa ýat dyr: 30 „Men den soň 
se niň og luň Sü leý man pa ty şa lyk eder, ol 
me niň tag tym da otu rar“ di ýip, Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb den içen an ty my bu gün 
hök man ber jaý ede rin». 31 On soň Bat şe ba 
ýü zü ni ýe re be rip, oňa tag zym et di we: 
«Goý, je na bym Da wut pa ty şa nyň öm ri 
uzak bol sun!» diý di.

32  Da wut pa ty şa: «Sa dok ru ha ny ny, 
Na tan py gam be ri, Ýe ho ýa da nyň og-
ly Be na ýa ny me niň ýa ny ma ça gy ryň» 
diý di. Olar pa ty şa nyň hu zu ry na gel di ler. 
33 Pa ty şa ola ra: «Me niň köşk emel dar-
la ry my ýa ny ňyz bi len alyň-da, og lum 
Sü leý ma ny me niň ga ty ry ma mün dü rip, 
Gi ho na äki diň. 34  Sa dok ru ha ny bi len 
Na tan py gam ber şol ýer de onuň ba şy-
na ýag gu ýup, ony Ys ra ýy lyň üs tün den 
pa ty şa ly ga bel le sin ler; on soň sur naý 
ça lyň-da: „Ýa şa syn Sü leý man pa ty şa!“ 
di ýip gy gy ryň. 35  Siz onuň yzy bi len 
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ge ler si ňiz, ol gel sin-de, me niň tag tym-
da otur syn we me niň ýe ri me pa ty şa 
bol sun. Çün ki men ony Ys ra ýy lyň we 
Ýa hu da nyň pa ty şa sy edip bel le dim» 
diý di. 36  Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa pa-
ty şa jo gap be rip, şeý le diý di: «Omyn! 
Me niň je na by myň Hu da ýy Reb hem 
şeý le diý sin. 37 Reb je na bym bi len bol şy 
ýa ly, Sü leý man bi len hem bo lup, onuň 
şa ly gy ny je na bym Da wut pa ty şa nyň 
şa ly gyn dan-da has gül let sin».

38  Şeý dip, Sa dok ru ha ny, Na tan py gam-
ber, Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa, ke ret ler 
hem pe let ler gi dip, Sü leý ma ny Da wut 
pa ty şa nyň ga ty ry na mün dür di ler-de, ony 
Gi ho na ta rap äkit di ler. 39 Sa dok ru ha ny 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr dan içi zeý tun 
ýag ly şa hy alyp, Sü leý ma nyň ba şy na 
ýag guý dy. Soň ra sur naý çal nyp, äh li 
adam lar: «Ýa şa syn Sü leý man pa ty şa!» 
di ýip gy gy ryş dy lar. 40 Olar tüý dük ça lyp, 
şat la nyp, gy gy ry şyp, Sü leý ma nyň yzy 
bi len git di ler. Ola ryň se si ýe ri sars dyr dy.

41 Ado ny ýa bi len onuň ýa nyn da ky 
ça gy ry lan la ryň ba ry iýip-içip bo lan-
la ryn dan soň mu ny eşit di ler. Ýo wap 
sur naý se si ni eşi dip: «Şä her dä ki bu 
şow hun nä me kä?» diý di. 42  Ol gep läp 
dur ka, Ab ýa tar ru ha ny nyň og ly Ýo na-
tan gel di. Ado ny ýa: «Gi ri ber, çün ki sen 
hor mat lan ýan adam syň, hoş ha bar ge ti-
ren siň» diý di. 43 Ýo na tan Ado ny ýa şeý le 
diý di: «Ýok, beý le däl, je na by myz Da wut 
pa ty şa Sü leý ma ny pa ty şa et di. 44  Pa ty
şa Sa dok ru ha ny ny, Na tan py gam be ri, 
Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa ny, ke ret le ri, 
pe let le ri onuň bi len iber di. Olar ony pa-
ty şa nyň ga ty ry na mün dür di ler. 45 Sa dok 
ru ha ny bi len Na tan py gam ber onuň ba-
şy na ýag gu ýup, ony Gi hon da pa ty şa ly ga 
bel le di ler. Şol ýer den olar şat la ny şyp, 
gy gy ry şyp şä he re ta rap gaýt dy lar. Bu 
adam la ryň şow hun ly ses le ri dir. Si ziň 

eşi den şow hu ny ňyz şol dur. 46  Sü leý man 
pa ty şa lyk tag tyn da otur ýar. 47 Pa ty şa nyň 
emel dar la ry je na by myz Da wut pa ty şa ny 
mü bä rek läp: „Goý, Hu da ýyň Sü leý ma-
nyň ady ny se niň adyň dan-da meş hur 
et sin, onuň şa ly gy ny se niň şa ly gyň dan-
da has gül let sin“ diý di ler. Pa ty şa hem 
dü şe gi niň üs tün den Hu da ýa sež de et di. 
48  Pa ty şa do wam edip, şeý le di leg et di: 

„Şu gün gö zü miň açyk ly gyn da me niň 
per zent le ri miň bi ri ne tag ty my be ren, 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be al kyş bol sun“».

49 On soň Ado ny ýa nyň ýa nyn da ky ça-
gy ry lan la ryň ba ry gor ku şyp, ýer le rin den 
tu rup, her si öz ýo lu na git di. 50 Ado ny ýa 
Sü leý man dan gor ku sy na, des si ne Reb-
be ýüz tu tu l ýan ça dy ra gi dip, özü ni 
go ra mak üçin, şol ýer dä ki gur ban lyk 
sy pa sy nyň çy kyp du ran şah la ryn dan 
ýa pyş dy. 51 Sü leý ma na şeý le ha bar ber di-
ler: «Ine, Ado ny ýa Sü leý man pa ty şa dan 
gork ýar, ol gur ban lyk sy pa sy nyň şah la-
ryn dan ýa py şyp: „Goý, Sü leý man pa ty şa 
şu gün öz gu lu ny öl dür me jek di gi ba ra da 
ma ňa ant iç sin“ diý ýär». 52  Sü leý man 
şeý le jo gap gaý tar dy: «Eger ol özü ni 
la ýyk alyp bar sa, onuň ýe ke je gy lam 
gy myl da maz, eger-de on dan bir pis-
lik ta py laý sa, on da ol öler». 53 Şeý dip, 
Sü leý man pa ty şa onuň yz yn dan adam 
ibe rip, ony gur ban lyk sy pa syn dan ge-
tirt di. Ol ge lip, Sü leý man pa ty şa tag zym 
et di. Sü leý man hem oňa: «Bar, öýü ňe 
gaýt» diý di.

2‑nji bap

Dawudyň Süleýmana wesýeti
1 Da wut öl me zi niň öň ýa nyn da og ly 

Sü leý ma ny ýa ny na ça gy ryp, oňa şeý le 
wes ýet et di: 2  «Her kes ki min men-de 
dün ýä den öt me li pur sa dym go laý gel-
di. Sen tu tan ýer li bol, mert bol. 3 Öz 
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Hu da ýyň Reb nä me bu ýur sa, ony ýe ri ne 
ýe tir; Reb biň ýol la ryn dan ýö räp, Onuň 
parz la ry ny, tab şy ryk la ry ny, hö küm le ri ni 
hem-de öwüt-ün dew le ri ni Mu sa nyň ka-
nu nyn da ýa zy ly şy ýa ly ber jaý et. Şon da 
sen nä me et seň-de, ni rä git seň-de, işiň 
şo wu na bo lar. 4  On soň Reb: „Eger se niň 
ogul la ryň Ma ňa gu lak go ýup, bü tin 
kalp la ry, jan-ten le ri bi len Ma ňa iman 
edip ýa şa sa lar, ys ra ýyl tag tyn dan se niň 
nes li ňiň ar ka sy ke sil mez“ di ýip, ma ňa 
be ren wa da sy ny ber jaý eder. 5  Şeý le 
hem Se ru ýa nyň og ly Ýo wa byň ma ňa 
nä me ede ni ni hem-de onuň Ys ra ýy lyň 
iki go şun ba şy sy ny Ne riň og ly Ab ne ri 
hem-de Ýe te riň og ly Ema sa ny öl dü rip, 
nä me ede ni ni özüň bil ýän siň. Ol uruş 
wag tyn da ky gan üçin asu da lyk wag-
tyn da ar alyp, ola ry öl dür di. Ýo wap 
eşik le ri ni uruş döw rün dä ki ýa ly ga na 
bu la dy. 6  Sen pä him-paý ha sy ňa gö rä he-
re ket et. Ýo wap gar ry lyk ça gyn da ölü ler 
dün ýä si ne asu da lyk da in me sin. 7 Gil gat ly 
Bar zyl la ýyň ogul la ry na mä hir li bol. Sen 
ola ry ze rur zat lar bi len üp jün et, çün ki 
men do ga nyň Ab şa lom dan ga ça nym da, 
olar ma ňa ýag şy lyk et di ler. 8  Şeý le hem 
Ba hu rym dan bo lan ben ýa min li Ge ra-
nyň og ly Şim gi bar dyr. Ma ha na ýy ma 
bar ýar kam, ol ma ňa er bet gar gyş et di, 
ýö ne ol Ior dan der ýa sy na me ni gar şy-
la ma ga ge len de, men oňa: „Men se ni 
öl dür me rin“ di ýip, Reb den ant iç dim. 
9 Em ma sen Şim gi ni je za syz gal dyr ma, 
çün ki sen paý has ly adam syň we oňa 
nä me et me li di gi ňi özüň bi ler siň. Şim-
gi gar ry lyk ça gyn da ölü ler dün ýä si ne 
asu da lyk da in me sin».

Dawudyň ölümi
10  On soň Da wut ata-ba ba la ry na go-

wuş dy. Ony Da wut ga la syn da jaý la dy lar. 
11 Da wut Ys ra ýyl da kyrk ýyl lap pa ty şa lyk 

et di. Ol ýe di ýyl Heb ron da, otuz üç 
ýyl hem Iýe ru sa lim de pa ty şa lyk et di. 
12  Şeý dip, Sü leý man ka ka sy Da wu dyň 
tag ty na çyk dy; onuň pa ty şa ly gy ga ty 
mä käm bol dy.

Adonyýanyň ölümi
13 On soň Ha gy tyň og ly Ado ny ýa Sü-

leý ma nyň eje si Bat şe ba nyň ýa ny na 
gel di. Bat şe ba on dan: «Eý gi li ge mi?» 
di ýip so ra dy. Ado ny ýa hem: «Eý gi li ge» 
di ýip jo gap ber di. 14  Soň ra Ado ny ýa: 
«Se niň bi len bir gür rü ňim bar» diý di. 
Bat şe ba: «Aý dy ber» diý di. 15  Ado ny ýa 
şeý le diý di: «Sen bil ýär siň, men pa ty-
şa bol ma ly dym, bü tin ys ra ýyl hal ky 
me niň pa ty şa bol ma gy ma ga raş ýar dy. 
Em ma bu baş ga ça bol dy, me niň inim 
pa ty şa bol dy, çün ki bu pa ty şa lyk Reb-
den di. 16  In di me niň sen den bir ha ýy şym 
bar; ony ret et me». Bat şe ba hem oňa: 
«Aý dy ber» diý di. 17 Ado ny ýa: «Ha ýyş 
ed ýä rin, Sü leý man pa ty şa dan şu nem li 
Aby şa gy ma ňa aýal ly ga ber me gi ni so raý. 
Ol sa ňa ýok diý mez» diý di. 18  Bat şe ba: 
«Bol ýar, men se niň üçin pa ty şa bi len 
gep le şe rin» diý di.

19 Şeý le lik de, Bat şe ba Ado ny ýa nyň 
adyn dan gep leş mek üçin Sü leý man pa-
ty şa nyň ýa ny na git di. Pa ty şa ony gar şy 
al ma ga ýe rin den ga lyp, tag zym edip, 
tag tyn da otur dy. Pa ty şa nyň eje si üçin 
hem bir tagt ge ti rip goý du lar, ol pa ty-
şa nyň sag ta ra pyn da otur dy. 20  Soň ra 
Bat şe ba: «Me niň bir ki çi jik ha ýy şym 
bar; ony ret et me» diý di. Pa ty şa hem 
oňa: «Ha ýy şy ňy aý dy ber eje, men ony 
ret et men» diý di. 21 Bat şe ba: «Goý, şu-
nem li Aby şag se niň do ga nyň Ado ny ýa 
aýal ly ga be ril sin» diý di. 22  Sü leý man 
pa ty şa eje si ne şeý le jo gap ber di: «Sen 
nä me üçin şu nem li Aby şa gy Ado ny ýa 
üçin so ra ýar syň? Onuň üçin pa ty şa ly gy 
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hem so ra! Çün ki ol me niň uly do ga nym-
dyr; pa ty şa ly gy di ňe onuň üçin däl-de, 
eý sem Ab ýa tar ru ha ny bi len Se ru ýa nyň 
og ly Ýo wap üçin hem so ra!» 23 On soň 
Sü leý man pa ty şa Reb den ant içip, şeý le 
diý di: «Eger Ado ny ýa bu söz le ri üçin 
öz ja ny bi len jo gap ber me se, Hu daý ma-
ňa-da mu ny we mun dan hem be te ri ni 
gör kez sin. 24  Me ni di kel dip, ka kam Da-
wu dyň tag tyn da otur dan, wa da be r şi ýa ly 
ma ňa we me niň ne sil le ri me pa ty şa ly gy 
be ren Reb den ant iç ýä rin. Ado ny ýa hut 
şu gü nüň özün de öl dü ril er!» 25  Şeý dip, 
Sü leý man pa ty şa Ýe ho ýa da nyň og ly 
Be na ýa ny Ado ny ýa nyň ýa ny na iber di. 
Ol hem ony öl dür di.

Abýatar kowulýar
26  Pa ty şa Ab ýa tar ru ha na şeý le diý di: 

«Bar, öz Ana tot da ky ýe ri ňe git, çün ki 
sen ýa şa ma ga my na syp däl siň. Em ma 
men se ni şu wagt öl dür jek däl, çün ki 
sen ka kam Da wu dyň öňün de Hök mü-
ro wan Reb biň san dy gy ny gö ter diň, sen 
ka ka myň äh li mu şak gat lyk la ry ny deň 
çe kiş diň». 27 Şeý dip, Sü leý man Ab ýa ta ry 
Reb be ru ha ny hök mün de gul luk et mek-
lik hu ku gyn dan mah rum et di. Şeý dip, 
Reb biň Şi lo da ky Eliý we onuň ne sil le ri 
ba ra da ky aý dan söz le ri ber jaý bol dy.

Ýowabyň ölümi
28  Bu ha bar Ýo wa ba ba ryp gow şan da, 

ol Reb biň ça dy ry na ga çyp ba ryp, gur-
ban lyk sy pa sy nyň şah la ryn dan ýa pyş dy. 
Çün ki Ýo wap Ab şa lo ma däl-de, Ado ny-
ýa gol daw be rip di. 29 Sü leý man pa ty şa: 
«Ýo wap Reb biň ça dy ry na ga çyp bar dy, 
ol şol ýer de gur ban lyk sy pa sy nyň ýa-
nyn da» di ýip ha bar ber di ler. Sü leý man: 
«Bar, git-de, ony öl dür» di ýip, Ýe ho ýa-
da nyň og ly Be na ýa ny iber di. 30 On soň 
Be na ýa Reb biň ça dy ry na ge lip, Ýo wa ba: 

«Sa ňa pa ty şa nyň adyn dan bä rik çyk ma-
gy ňy bu ýur ýa ryn» diý di. Ýö ne Ýo wap: 
«Ýok, men şu ýer de öl jek» diý di. Soň ra 
Be na ýa ýe ne-de, yzy na gi dip: «Ýo wap 
ma ňa şu jo ga by ber di» di ýip, onuň äh li 
aý dan la ry ny pa ty şa ha bar ber di. 31 Pa ty şa 
şeý le jo gap ber di: «Onuň aý dy şy ýa ly et. 
Ony öl dür-de, jaý la. Şeý dip, men den we 
ka kam Da wu dyň beý le ki ne sil le ri niň 
boý nun dan Ýo wa byň dö ken nä hak ga ny-
nyň gü nä si ni aýyr. 32  Reb onuň bu dö ken 
ga ny ny öz ba şyn dan in de rer. Çün ki ol 
özün den-de dog ru çyl hem-de go wy iki 
ada my, ýag ny Ys ra ýy lyň go şun ba şy-
sy, Ne riň og ly Ab ner bi len Ýa hu da nyň 
go şun ba şy sy Ýe te riň og ly Ema sa bi len 
ur şup, ola ry öl dür di, ka kam Da wu dyň 
bol sa mun dan ha ba ry ýok dy. 33 Ab ne
riň we Ema sa nyň ga ny ebe di Ýo wa byň 
hem-de onuň ne sil le ri niň ba şyn dan iner. 
Em ma Reb Da wu da we onuň tagt da 
otur ýan ne sil le ri ne ebe di lik asu da lyk be-
rer». 34 On soň Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa 
gi dip, Ýo wa by öl dür di. Ol öz çöl dä ki 
mül kün de jaý lan dy. 35 Pa ty şa onuň ýe ri ne 
Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa ny go şun ba şy 
edip bel le di. Ab ýa ta ryň de re gi ne bol sa, 
Sa do gy ru ha ny ly ga bel le di.

Şimginiň ölümi
36  Soň ra pa ty şa adam ýol lap, Şim gi ni 

ça gyr dyp, oňa şeý le diý di: «Iýe ru sa lim-
den özü ňe bir jaý sal-da, şol ýer de ýa şa, 
baş ga hiç ýe re git me. 37 Bi lip goý, Kid-
ron de re sin den ge çip, şol ýer den çy kan 
gü nüň hök man öler siň. Sen ölü mi öz 
ba şy ňa sa tyn alar syň». 38  Şim gi pa ty şa: 
«Se niň aýd ýan zat la ryň mam la dyr, je-
na bym. Gu lu ňyz–men edil aý dy şy ňyz 
ýa ly hem eder» diý di. Şeý dip, Şim gi es li 
wagt lap Iýe ru sa lim de ýa şa dy.

39‑40  Üç ýyl dan soň Şim gi niň iki sa-
ny gu ly, Ga tyň ha ny Ma ga ka nyň og ly 
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Aky şyň ýa ny na ga çyp bar dy lar. Şim gi: 
«Se niň gul la ryň Gat da» di ýen ha ba ry 
eşi dip, tu rup, eşe gi ni gaň ňa lap, mün-
di-de, gul la ry ny göz läp, Ga ta Aky şyň 
ýa ny na git di. Şim gi gi dip, gul la ry ny 
Gat dan yzy na ge tir di. 41‑42  Şim gi niň Iýe-
ru sa lim den Ga ta gi den di gi ni we ýe ne 
yzy na do la nyp ge len di gi ba ra da ky ha-
ba ry Sü leý ma na ýe ti ren le rin de, pa ty şa 
adam ibe rip, Şim gi ni ça gyrt dy we oňa: 
«Men sa ňa Reb den ant içi rip: „Bi lip goý, 
ba şy ňa nä me düş se-de, şol ýer den baş ga 
ýe re gi den gü nü ňiň özün de, sen hök man 
öler siň di ýip duý dur man my dym nä me?“. 
Sen hem ma ňa: „Se niň aýd ýan la ryň 
ba ry dog ry. Men sa ňa gu lak asa ryn“ 
di ýip diň. 43 On da nä me üçin Reb be içen 
an ty ňy, me niň sa ňa be ren tab şy ry gy-
my ber jaý et män siň?» 44  Pa ty şa sö zü ni 
do wam et di rip: «Ka kam Da wu da eden 
äh li ýa man lyk la ry ňy özüň bil ýän siň. 
Şol eden ýa man lyk la ry ňy Reb se niň öz 
ba şyň dan in de rer. 45  Em ma Sü leý man 
pa ty şa ýal ka nar. Da wu dyň tag ty Reb biň 
öňün de ba ky ber kär» diý di. 46  On soň pa-
ty şa Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa buý ruk 
ber di; ol-da gi dip, ony öl dür di.

Şeý dip, Sü leý ma nyň pa ty şa ly gy 
ber ke di.

3‑nji bap

Süleýman Hudaýdan pähim-paýhas 
dileýär 
(2 Ýyl ýazgylary 1:312)

1 Sü leý man Mü sür pa ty şa sy fa ra o nyň 
gy zy na öý le nip, pa ty şa bi len ga ryn daş-
lyk aç dy. Ol öz öýi, Reb biň öýi hem-de 
Iýe ru sa li miň da şyn da ky di war lar sal nyp 
gu ta ryl ýan ça, aýa ly ny Da wut ga la sy na 
ge tir di. 2  Adam lar sež de gäh ler de gur-
ban lyk ber ýär di ler, çün ki he ni ze çen li 
Reb be yba dat öýi sa lyn man dy.

3 Sü leý man ka ka sy Da wu dyň wes ýet-
le ri ni ber jaý edip, Reb bi söý di. Ýö ne ol 
sež de gäh ler de gur ban lyk be rip, ýa kym-
ly ys ly tü tet gi ýak dy. 4  Bir gün pa ty şa 
gur ban lyk ber mek üçin Gib go na git-
di, çün ki esa sy sež de gäh şol ýer de di. 
Sü leý man şol ýer de müň ler çe ýak ma 
gur ban lyk la ry ny be rip di. 5 Gib gon da gi je 
Sü leý ma nyň düý şü ne Reb gir di. Hu daý 
oňa: «Di le, di län za dy ňy be re rin» diý di. 
6  Sü leý man şeý le diý di: «Gu luň ka kam 
Da wu dyň ynam ly, dog ru çyl hem-de 
ak ýü rek li bo la ny üçin, oňa be ýik, sa dyk 
söý gi ňi gör kez diň. Bu gün oňa tag tyn da 
otur ma ga ogul be rip, Öz be ýik mer he-
me ti ňi gör kez diň. 7 In di, eý, Hu da ýym 
Reb, Sen gu luň–me ni ka kam Da wu dyň 
ýe ri ne pa ty şa et diň. Men ýol baş çy lyk 
et mä ge uky by bol ma dyk, tej ri be siz, ýaş 
og lan dy ryn. 8  Gu luň Se niň saý lan, san-
sa jak syz hal ky ňyň ara syn da dyr. 9 Şo nuň 
üçi nem hal ky ňy do lan dy rar ýa ly, ýag şy-
ýa ma ny saý ga rar ýa ly, Sen Öz gu lu ňa 
pä him-paý has ber, çün ki Se niň san-sa-
jak syz hal ky ňy kim do lan dy ryp bi ler?»

10  Sü leý ma nyň bu di le gi Taň ra ýa ra-
dy. 11‑12  Hu daý oňa şeý le diý di: «Özü ňe 
uzak ömür, baý lyk di le män ýa-da duş-
man la ry ňyň ölü mi ni di le män, eý sem 
ýag şy-ýa ma ny saý ga rar ýa ly akyl-paý has 
di lä niň üçin, Men sa ňa di län za dy ňy 
ber ýä rin. Men sa ňa öň kü le riň hiç bi-
rin de bol ma dyk we sen den soň hem hiç 
kim de bo lup bil me jek akyl-paý has, aň-
dü şün je be re rin. 13 Men sa ňa di le me dik 
zat la ry ňy, ýag ny ömür bo ýy eg sil me jek 
baý lyk bi len hor mat be re rin. Sa ňa taý 
gel jek pa ty şa bol maz. 14  Eger sen me niň 
parz la rym dyr tab şy ryk la ry my ber jaý 
edip, ka kaň Da wut ýa ly ýol la rym dan 
ýö re seň, Men se niň öm rü ňi-de uzal-
da ryn». 15  Sü leý man oýan dy, gör se, bu 
düýş eken. Soň ra ol Iýe ru sa li me ge lip, 
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Reb biň Äht san dy gy nyň öňün de du rup, 
ýak ma we sa la mat lyk gur ban lyk la ry ny 
be rip, äh li emel dar la ry üçin meý lis gur dy.

Süleýmanyň paýhasly hökümi
16  Bir gün iki sa ny az gyn aýal ge lip, pa-

ty şa nyň hu zu ryn da dur dy. 17 Ol aýal la ryň 
bi ri şeý le diý ýär: «Eý, je na bym, men şu 
aýal bi len bir öý de ýa şa ýa ryn. Şu aýal öý-
de kä, me niň ça gam do gul ýar. 18  Şon dan 
üç gün soň mu nuň hem ça ga sy bol ýar. 
Bi ziň iki miz bi le ýa şa ýa rys, öý de bi ziň 
iki miz den baş ga hiç kim ýok. 19 On soň 
bir gi je bu aýa lyň og ly öl ýär, se bä bi ol 
ça ga sy nyň üs tü ne to ga la nyp dyr. 20  Ol 
ýa ry gi je tu rup, men uk lap ýa tyr kam, 
me niň gap da lym da ýa tan og lu my alyp, 
öz gu ja gyn da, öz ölen og lu ny bol sa me-
niň gu ja gym da go ýup dyr. 21 Men er te si 
ir den og lu my em dir jek bol sam, ol öli 
ýa tyr. Men oňa dyk gat bi len se ret dim we 
ça ga nyň özü miň ki däl di gi ne ma gat göz 
ýe tir dim». 22  Em ma beý le ki aýal: «Ýok, 
di ri ça ga me niň ki, ölen ça ga se niň ki» 
diý ýär. Bi rin ji aýal: «Ýok, ölen ça ga se-
niň ki, di ri ça ga me niň ki» diý ýär. Şeý dip, 
olar pa ty şa nyň hu zu ryn da je del leş di ler.

23 On soň pa ty şa şeý le diý ýär: «Bi ri ňiz: 
„Di ri ça ga me niň ki, ölen ça ga se niň ki“ 
diý ýär si ňiz, beý le ki ňiz bol sa: „Ýok, beý le 
däl! Ölen ça ga se niň ki, di ri ça ga me niň ki“ 
diý ýär si ňiz». 24  Soň ra pa ty şa: «Ma ňa bir 
gy lyç ge ti rip be riň» diý ýär. Pa ty şa gy lyç 
ge ti rip ber ýär ler. 25 Ol: «Di ri ga lan ça ga ny 
iki bö lüň-de, ýa ry sy ny bi ri ne, ýa ry sy ny-
da beý le ki si ne be riň» diý ýär. 26  Em ma 
ça ga sy di ri ga lan aýal: «Eý, je na bym, 
ça ga ny oňa be riň; ony as la öl dür mäň!» 
diý ýär. Çün ki ol aýa lyň öz og lu na re hi-
mi in di. Ýö ne beý le ki aýal: «Ol me niň ki 
hem bol ma syn, se niň ki hem bol ma syn, 
ony ikä bö lüň» diý ýär. 27 On soň pa ty şa: 
«Di ri ga lan ça ga ny bi rin ji aýa la be riň, ony 

as la öl dür mäň, ol onuň eje si dir» diý ýär. 
28  Pa ty şa nyň çy ka ran hö kü mi ni bü tin ys-
ra ýyl hal ky eşi dip, oňa uly hor mat goý dy. 
Paý has ly hö küm çy ka rar ýa ly Sü leý man 
pa ty şa da Hu da ýyň pä him-paý ha sy nyň 
bar dy gy ny halk gör di.

4‑nji bap

Süleýmanyň emeldarlary
1 Sü leý man pa ty şa bü tin Ys ra ýy lyň üs-

tün den şa lyk sür di. 2  Onuň ýa nyn da ky 
emel dar lar şu lar dy: Sa do gyň og ly Azar ýa 
ru ha ny dy, 3 Şi şa nyň ogul la ry Eli ho rep 
bi len Ahy ýa kä tip ler di, Ahy lu dyň og ly 
Ýe ho şa pat baş emel dar dy. 4  Ýe ho ýa da-
nyň og ly Be na ýa go şun ba şy dy, Sa dok 
bi len Ab ýa tar ru ha ny lar dy. 5 Na ta nyň og ly 
Azar ýa hä kim le riň üs tün den ga ra ýar dy; 
Na ta nyň og ly Za but bol sa hem ru ha ny, 
hem pa ty şa nyň ýa ra ny dy. 6 Ahy şar köş güň 
baş tu tan dy; Ab da nyň og ly Ado ny ram bol-
sa mej bu ry iş dä ki le riň üs tün den ga ra ýar dy.

7 Bü tin Ys ra ýyl da Sü leý ma nyň on iki 
sa ny hä ki mi bar dy. Ola ryň her si pa ty şa ny 
we onuň öý-içe ri si ni, ge zek li-ge ze gi ne, 
ýyl da bir aý azyk bi len üp jün et me li di. 
8  Ola ryň at la ry şu lar dy: Ef ra ýym dag lyk 
ýur dun da Ben hur, 9 Ma kas da, Şa gal bym-
da, Beýt şe meş de we Eý lon beýt ha nan da 
Ben de ker, 10 Aru bot ül ke sin de Ben he set 
(So ko bi len bü tin He per ýurt la ry hem oňa 
de giş li di), 11 bü tin Na pat dor ül ke sin de Be-
na by na dap (ol Sü leý ma nyň gy zy Ta pa ta 
öý le nip di), 12  Tag nak, Me gi do ül ke le-
rin de, Ýiz re ge liň ete gin dä ki Sa re ta nyň 
ýa nyn da ky bü tin Beýt şe ýan ül ke sin de, 
Beýt şe ýan dan Abel me ho la, Ýok my ga-
myň aňyr sy na çen li bo lan ara lyk da ky 
ül ke de Ahy lu dyň og ly Ba ga na, 13 Ra mot-
gil gat ül ke sin de Ben ge ber (Ben ge ber de 
Ma na şa nyň og ly Ýa ýy ryň Gil gat da ky 
oba la ry bar dy. Ba şan da ky Ar gop et ra-
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a 4:22‑23 Iki ýüz ýig ri mi bäş bat man – ýew reý çe otuz kor. Bu takm. 4,5 ton na deň dir.
b 4:22‑23 Dört ýüz el li bat man – ýew reý çe alt myş kor. Bu takm. 9 ton na deň dir.

byn da berk di war ly, der we ze le ri bü rünç 
gö ze nek li alt myş sa ny uly ga la hem 
oňa de giş li di), 14 Ma ha na ýym ül ke sin de 
Ydo nyň og ly Ahy na dap, 15 Naf ta ly ül ke-
sin de Ahy ma gas (ol Sü leý ma nyň gy zy 
Bos ma ta öý le nip di), 16  Aşer we Be ga lot 
ül ke le rin de Hu şa ýyň og ly Ba ga na, 17 Ysa
kar ül ke sin de Pa ru wa nyň og ly Ýe ho şa pat, 
18 Ben ýa min ül ke sin de Ela nyň og ly Şim gi, 
19 amor lar pa ty şa sy Si hon hem-de Ba şan 
pa ty şa sy Oguň ýur dy bo lan Gil gat da 
Ury nyň og ly Ge ber. Ol bu ýe riň hä ki mi di.

Süleýmanyň patyşalygy
20  Ýa hu da hal ky bi len ys ra ýyl hal-

ky de ňiz ýa ka syn da ky çä ge deý köp di. 
Olar iýip-içip, hoş bagt ly lyk da ýa şa dy lar. 
21 Sü leý man Ýew frat der ýa syn dan pi lişt-
li ler ýur du na we Mü sür ser he di ne çen li 
bo lan bü tin ýur da pa ty şa lyk et di. Olar 
Sü leý ma nyň öm rü niň ahy ry na çen li oňa 
sal gyt tö läp, hyz mat et di ler.

22‑23 Sü leý ma nyň köş gü niň bir gün-
lük azy gy, iki ýüz ýig ri mi bäş bat man a 
ýo ka ry hil li un dan, dört ýüz el li bat-
man b ada ty un dan, on sa ny ba ga ba ky lan 
öküz den, ýig ri mi sa ny ýaý la da ba ky lan 
öküz den, ýüz sa ny go ýun dan, on dan 
da şa ry-da su gun lar dan, je ren ler den, 
saý gak lar dan hem-de se miz guş lar dan 
yba rat dy. 24  Çün ki ol Ýew frat der ýa sy-
nyň gün ba ta ryn da ky äh li we la ýat lar da, 
Tip sa dan Ga za çen li bo lan ara lyk da ky 
Ýew frat der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky 
äh li pa ty şa la ryň üs tün den hö küm sür ýär-
di. Ol tö we re gin dä ki goň şy ýurt la ry nyň 
äh li si bi len asu da lyk da ýa şa dy. 25 Sü leý-
ma nyň bü tin öm rü ne Dan dan Be ýer şe ba 
çen li ara lyk da ky tu tuş Ýa hu da da ky we 
Ys ra ýyl da ky her bir adam üzüm we in-

jir agaç la ry nyň aşa gyn da asu da lyk da 
ýa şa dy. 26  Şeý le hem Sü leý ma nyň sö-
weş ara ba la ry na go şul ýan at la ry üçin 
kyrk müň sa ny at ýa ta gy, on iki müň 
at ly sy bar dy. 27 Şol hä kim le riň her bi ri 
Sü leý man pa ty şa ny we onuň sa ça gyn dan 
iý mit len ýän le riň ba ry ny, öz bel le nen aý-
la ryn da azyk bi len üp jün ed ýär di. Ola ryň 
hiç bir za dy kem lik et mez di. 28  Ola ryň 
her si özü ne tab şy ry ly şy na gö rä, ýö ne keý 
we saý la ma at lar üçin ola ryň sak lan ýan 
ýe ri ne ar pa we sa man ge ti rer di.

29 Hu daý Sü leý ma na de ňiz ke na ryn-
da ky çä ge deý uçur syz akyl-paý has, 
duý gur lyk hem-de dü şün je li lik ber di. 
30 Sü leý man pä him-paý ha syn da bü tin 
gün do gar ly lar dan, bü tin mü sür li ler den 
öňe geç di. 31 Çün ki onuň pä him-paý ha sy, 
is len dik ada myň ky dan, ez ra ly Eý ta nyň-
ky dan, Ma ho lyň ogul la ry Heý man dyr 
Kal ko lyň ky dan we Dar da nyň ky dan-da 
ýi ti di. Tö we re gin dä ki äh li mil let le riň ara-
syn da onuň ady meş hur dy. 32  Sü leý man 
üç müň tym sal aýt dy; onuň nag ma la ry 
bol sa müň den ag dyk dy. 33 Ol Li wan da ky 
kedr aga jyn dan baş lap di wa ryň ýü zün-
de gö ger ýän kä ki lik otu na çen li bo lan 
agaç lar dan söz açar dy, haý wan lar, guş lar, 
süý re ni ji ler we ba lyk lar ba ra da söz lär di. 
34  Sü leý ma nyň pä him-paý ha sy ha kyn da 
eşi den ýer ýü zün dä ki äh li pa ty şa lar Sü-
leý ma ny diň le mä ge adam ýol la dy lar.

5‑nji bap

Süleýman ybadathanany gurmaga 
taýýarlyk görýär 
(2 Ýyl ýazgylary 2:118)

1  Sur pa ty şa sy Hi ram Sü leý ma-
nyň ka ka sy nyň or nu na pa ty şa ly ga 
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a 5:11 Kyrk müň çu wal – ýew reý çe ýig ri mi müň kor. Bu takm. 3000 ton na deň dir.
b 5:11 Ýe di müň hum – ýew reý çe ýig ri mi müň bat. Bu takm. 440000 lit re deň dir. Bu jüm le 
kä bir gol ýaz ma lar da ýig ri mi kor (takm. 4000 litr) di ýip duş gel ýär.

bel le nen di gi ni eşi den ba dy na, öz emel-
dar la ry ny Sü leý ma nyň ýa ny na iber di; 
çün ki Hi ram Da wu dyň he mi şe lik ýa ra ny 
bo lup dy. 2  Sü leý man hem Hi ra ma adam 
ibe rip, şeý le diý di: 3 «Özüň bil ýär siň, 
ka kam Da wut tö we re gin dä ki uruş lar 
ze rar ly, duş man la ryn dan do ly üs tün çyk-
ýan ça, öz Hu da ýy Reb be yba dat öýü ni 
gu rup bil me di. 4  Ýö ne hä zir Hu da ýym 
Reb ma ňa hem me ta rap dan pa ra hat çy lyk 
ber di; men de ne ýa gy, ne-de bet bagt çy-
lyk bar. 5 Şeý dip, Reb biň ka kam Da wu da: 

„Se niň ýe ri ňe tag tyň da oturt jak og luň 
Ma ňa yba dat üçin öý gu rar“ di ýip aý-
dy şy ýa ly, men Hu da ýym Reb be yba dat 
üçin öý gu ra ýyn diý ýä rin. 6  Şo ňa gö rä 
me niň üçin Li wan da kedr agaç la ry nyň 
ke sil me gi ni tab şyr. Me niň iş çi le rim se-
niň iş çi le riň bi len bi le iş lär ler. Iş çi le ri ňe 
nä çe diý seň, şon ça-da hak tö lä ýin; çün ki 
özüň bil ýär siň, bi ziň ara myz da si don-
ly lar ýa ly agaç ke sip bil ýän adam ýok».

7 Hi ram Sü leý ma nyň söz le ri ni eşi-
den de, ga ty şat la nyp: «Bu uly hal kyň 
üs tün den pa ty şa lyk eder ýa ly, Da wu da 
şeý le akyl-paý has ly ogul be ren Reb be 
bu gün al kyş bol sun» diý di. 8  Hi ram 
Sü leý ma na adam ibe rip: «Se niň ma ňa 
ibe ren sar gy dy ňy eşit dim; men se niň 
kedr hem-de ser wi aga jy ba ra da ky is leg-
le ri ňi bi ti re rin. 9 Me niň iş çi le rim agaç la ry 
Li wan dan deň ze ge ti rer ler. Men ola ry 
bog du ryp, de ňiz üs ti bi len ak dyr dyp, 
aý dan ýe ri ňe elt di rip, şol ýer de çöz dü re-
rin. Sen ge lip, ola ry äki der siň. Sen hem 
me niň is le gi mi ýe ri ne ýe ti rip, köş güm-
dä ki le ri azyk bi len üp jün et». 10 Şeý dip, 
Hi ram Sü leý ma ny kedr hem-de ser wi 
agaç la ry bi len üp jün et di. 11 Sü leý man 

bol sa Hi ra ma onuň köş gün dä ki ler üçin 
azyk hök mün de kyrk müň çu wal a bug
daý, ýe di müň hum b sap ýag ber di. 
Sü leý man Hi ra ma her ýyl şun ça azyk 
be rer di. 12  Reb wa da ber şi ýa ly, Sü leý-
ma na pä him-paý has ber di. Hi ram bi len 
Sü leý ma nyň ara syn da asu da lyk bol dy. 
Olar öz ara la ryn da yla la şyk bag laş dy lar.

13 Sü leý man pa ty şa yba dat ha na nyň 
gur lu şy gy üçin bü tin Ys ra ýyl dan otuz 
müň iş çi ni top la ma gy bu ýur dy. 14  Olar-
dan no bat ma-no bat bo ýun ça her aý da on 
müň ada my Li wa na ýol la dy. Olar bir aý 
Li wan da, iki aý hem öý le rin de bo lar dy lar. 
Ado ny ram bu mej bu ry iş dä ki le riň üs-
tün den ga ra ýar dy. 15 Sü leý ma nyň dag da 
ýet miş müň sa ny ýük da şa ýa ny, seg sen 
müň sa ny daş ýo nu jy sy bar dy. 16 Mun dan 
da şa ry Sü leý ma nyň iş le ýän adam la ry-
nyň üs tün den ga ra ýan üç müň üç ýüz 
sa ny baş tu ta ny bar dy. 17 Olar pa ty şa-
nyň tab şy ry gy bo ýun ça Reb biň öýü niň 
düý bü ni tut mak üçin, uly gym mat ba ha 
daş lar we ýo nu lan daş lar ge tir di ler. 18  Sü-
leý ma nyň bin ýat çy la ry bi len Hi ra myň 
bin ýat çy la ry we ge bal ly lar Reb biň öýü ni 
gur mak üçin, daş la ry ýo nup, agaç la ry 
ke sip taý ýar la dy lar.

6‑njy bap

Süleýman ybadathanany gurýar 
(2 Ýyl ýazgylary 3:114)

1 Ys ra ýyl la ryň Mü sür den çy kyp gaýt-
ma gy nyň dört ýüz seg se nin ji ýyl yn da, 
Sü leý ma nyň pa ty şa ly gy nyň dör dün ji 
ýyl yn da, ikin ji aý bo lan Ziw aýyn da 
Reb biň öýi gur lup baş lan dy. 2  Sü leý-
man pa ty şa nyň Reb üçin gu ran öýü niň 

 1 Patyşalar 5 ,  6  



 429  

 

a 6:23 Ke rup – pe riş de le riň bir gör nü şi. Söz lü ge se ret.

uzyn ly gy alt myş tir sek, ini ýig ri mi tir-
sek, be ýik li gi otuz tir sek di. 3 Reb biň 
öýü niň daş ky ota gy nyň öňün dä ki eý wa-
ny nyň ini öýüň ini ýa ly ýig ri mi tir sek di, 
uzyn ly gy öýüň öň ta ra pyn da on tir sek di. 
4  Ol Reb biň öýü ne gö ze nek li pen ji re ler 
et di. 5 Sü leý man Reb biň öýü niň daş ky 
we iç ki otag la ryň, daş ky di war la ry na 
ýa naş dy ryp, gap dal otag la ry ny sal dy. 
6  Pürs ler öýüň di wa ry ny deş mez ýa ly, 
öýüň di wa ry nyň ýü zün den daş çyk gyt-
lar et di ler. Aşa ky ga tyň ini bäş tir sek, 
or ta ky ga tyň ini al ty tir sek, üçün ji ga tyň 
ini ýe di tir sek di.

7 Reb biň öýi gur lan da öň den ýo nu lyp 
taý ýar la nan daş lar dan gu rul dy. Şol se-
bäp den öý gu rul ýar ka on dan ne çe kiç, ne 
pal ta, ne-de de mir gu ra lyň se si eşi dil di.

8  Or ta ky ga tyň ga py sy Reb biň öýü niň 
gün or ta ta ra pyn da dy; aý law ly bas gan-
çak lar bi len or ta ky ga ta, or ta ky gat dan 
üçün ji ga ta çy kyp bol ýar dy. 9 Şeý dip, 
Sü leý man Reb biň öýü niň gur luşy gy-
ny ta mam la dy. Ol öýüň üçe gi ni kedr 
pürs le ri we kedr tag ta la ry bi len ba syr-
dy. 10  Tu tuş öýe ýa naş dy ry lyp sal nan 
otag la ryň her ga ty nyň be ýik li gi bäş 
tir sek di. Ol otag lar öýe kedr pürs le ri 
bi len bi rik di ril di.

11‑12  Sü leý ma na gu rup ýö ren öýi ha kyn-
da Reb biň şu sö zi aýan bol dy: «Eger sen 
Me niň parz la ry my ber jaý edip, hö küm-
le ri me bo ýun bo lup, äh li tab şy ryk la ry my 
sak lap, ola ry ber jaý et seň, Men ka kaň 
Da wu da be ren wa da my se niň üs tüň bi-
len ýe ri ne ýe ti re rin. 13 Men ys ra ýyl la ryň 
ara syn da ýa şap, Öz hal kym ys ra ýy ly 
terk et me rin».

14  Şeý dip, Sü leý man Reb biň öýü ni gu-
rup gu tar dy. 15 Ol öýüň iç ki di war la ry nyň 
ýü zü ne düý bün den üçe gi ne çen li kedr 

tag ta la ry ny tut dy we öýüň po lu ny ser wi 
aga jyn dan et di. 16 Ol öýüň ar ka ta ra pyn da, 
düý bün den de pe si ne çen li kedr agaç la-
ryn dan be ýik li gi ýig ri mi tir sek bo lan 
di war bi na et di. Ol mu ny iň mu kad des 
otag bo lan iç ki otag hök mün de gur dy. 
17 Iç ki ota gyň öňün dä ki daş ky ota gyň 
uzyn ly gy kyrk tir sek di. 18  Öýüň içi kedr 
tag ta syn dan ke si lip, kä dä hem-de açy lyp 
otu ran gül le re ça lym ed ýän na gyş lar 
bi len ha şam la nan dy. Di war da ky daş-
lar gö rün mez ýa ly, di war tu tuş ly gy na 
kedr tag ta sy bi len ör tü len di. 19 Ol öýüň 
tö rün de Reb biň Äht san dy gy ny go ýar 
ýa ly iç ki otag taý ýar la dy. 20 Iç ki ota gyň 
uzyn ly gy-da, ini-de, bo ýy-da ýig ri mi 
tir sek di, oňa sap al tyn ça ýy lan dy. Ol 
şeý le hem kedr aga jyn dan ýa sa lan sy-
pa-da al tyn çaý dy. 21 Sü leý man Reb biň 
öýü niň içi ni sap al tyn bi len ört di; iç ki 
ota gyň öňün den al tyn zyn jyr lar ge rip, 
ony-da al ty na gap la dy.

Ybadathana bezelýär
22  Soň ra ol tu tuş öýi kem siz-köst süz 

bo lar ýa ly, ony tu tuş ly gy na al ty na gap-
la dy. Hat da iç ki ota gyň öňün de du ran 
sy pa hem al tyn çaý dy.

23 Ol iç ki otag da her bi ri niň bo ýy on 
tir sek bo lan zeý tun aga jyn dan iki sa ny 
ke rup a ýa sa dy. 24  Ke rup la ryň iki si niň 
hem ga na ty nyň uzyn ly gy bäş tir sek di. 
25  Ola ryň her si niň ga na ty, ga na ty nyň 
bir ujun dan beý le ki ga na ty nyň uju na 
çen li on tir sek di. Ke rup la ryň iki si niň 
öl çe gi-de, şe ki li-de bir di. 26  Ke rup la-
ryň iki si niň-de be ýik li gi on tir sek di. 
27 Sü leý man ke rup la ry Reb biň öýü niň 
iç ki ota gyn da goý dy. Ola ryň ga nat la ry, 
bi ri niň ga na ty di wa ryň bir ta ra py na, beý-
le ki si niň ga na ty di wa ryň eý le ki ta ra py na 
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ýe ter ýa ly gerl ip goý lan dy. Ke rup la ryň 
beý le ki ga nat la ry öýüň or ta sy na ta rap 
gerl ip dur dy. 28  Sü leý man ke rup la ra hem 
al tyn çaý dy.

29 Tu tuş öýüň di war la ry, iç ki we daş ky 
otag la ryň di war la ry nyň ýü zi oýu lyp, 
ke rup lar, pal ma agaç la ry we açy lan 
gül ler bi len ha şam la nan dy. 30 Ol öýüň 
iç ki we daş ky otag la ry nyň po lu na hem 
al tyn çaý dy.

31 Sü leý man iç ki ota ga zeý tun aga-
jyn dan ga py lar ýa sa dy. Ga py la ryň 
ger mew le ri we sö ýe le ri bäş burç ly dy. 
32  Zeý tun aga jyn dan ýa sa lan iki ga py nyň 
ýü zi oýu lyp, ke rup lar, pal ma agaç la ry 
we açy lan gül ler bi len ha şam la nan dy. 
Sü leý man ola ra al tyn çaý dy, ke rup la-
ryň we pal ma agaç la ry nyň ýü zü ne hem 
al tyn çaý dy.

33 Şeý le hem Sü leý man öýüň daş ky 
ota gy nyň ga py sy na zeý tun aga jyn dan 
dört burç sö ýe ler ýa sa dy. 34  Ol ser wi aga-
jyn dan iki taý ly ga py et di, onuň iki ta ýy 
hem iki ta ra pa-da açyl ýar dy. 35 Sü leý man 
ga py la ryň ýü zi oýu lyp, ke rup lar, pal ma 
agaç la ry bi len ha şam la nan nag şyň üs-
tü ne al tyn çaý dy. 36  Ol üç ha tar ýo nu lan 
daş we bir ha tar kedr pür sün den iç ki 
how ly gur dy.

37 Sü leý ma nyň pa ty şa ly gy nyň dör dün ji 
ýyl yn da, Ziw aýyn da Reb biň öýü niň 
düý bi tu tul dy. 38  Sü leý ma nyň pa ty şa ly-
gy nyň on bi rin ji ýyl yn da, se ki zin ji aý 
bo lan Bul aýyn da Reb biň öýi me ýil na-
ma gö rä do lu ly gy na gur lup gu ta ryl dy. 
Sü leý ma na öýi gur mak üçin ýe di ýyl 
ge rek bol dy.

7‑nji bap

Süleýmanyň köşgi
1 Sü leý man özü ne-de köşk sal dy. Ol 

köş gi on üç ýyl da gu rup gu tar dy.

2  Ol «Li wan jeň ňel li» at ly köşk sal dy. 
Onuň uzyn ly gy ýüz tir sek, ini el li tir sek, 
be ýik li gi otuz tir sek bo lup, ol dört ha tar 
kedr sü tün le ri niň üs tün de gu rul dy. Sü tün-
le riň üs tün de kedr pürs le ri go ýul dy. 3 Her 
ha tar da on bäş, je mi kyrk bäş sa ny pürs 
sü tün le riň üs tün de go ýul dy. Ol köş güň 
üçe gi kedr tag ta la ry bi len ba sy ryl dy. 4 Li
wan jeň ňe li at ly köş güň bi ri-bi ri ne ba kyp 
du ran üç ha tar pen ji re le ri bar dy. 5 Äh li 
ga py lar we ga py sö ýe le ri dört burç ly dy. 
Olar bi ri-bi ri ne gap ma-gar şy, üç ha tar dy.

6  Sü leý man uzyn ly gy el li tir sek, ini 
otuz tir sek bo lan sü tün ler eý wa ny ny 
gur dy. Onuň öňün de sü tün ler bi len di-
ki len, üs ti ba sy ry lan da lan bar dy.

7 Soň ra ol Tagt za ly ny, ýag ny hö küm 
çy ka ryl ýan ýer bo lan Hö küm za ly ny 
gur dy. Onuň di war la ry düý bün den de pe-
si ne çen li kedr tag ta la ry bi len ör tü len di.

8  Sü leý ma nyň öz ýa şa ýan öýi Tagt 
za ly nyň ýeň se ta ra pyn da ky how lu da 
bir meň zeş gur luş da sal nan dy. Sü leý man 
öz aýa ly bo lan fa ra o nyň gy zy na-da şu 
za la meň zeş öý gu rup ber di.

9 Bu la ryň ba ry sy da şar dan köş güň 
how lu sy na, bin ýat dan çy ky da çen li tu tuş-
ly gy na öl çe ge gö rä ýo nu lyp, ýar gy bi len 
iki ta ra py-da te kiz le nen gym mat ba ha 
daş lar dan gur lan dy. 10 Bi na ýo nu lan daş-
lar dan, uly daş lar dan, se kiz, on tir sek lik 
daş lar dan gur lan dy. 11 Bi na daş la ry nyň üs-
tün den öl çe ge gö rä ýo nu lan gym mat ba ha 
daş lar we kedr tag ta la ry go ýul dy. 12  Köş-
güň how lu sy nyň tö we re gin dä ki ha ýat lar 
edil Reb biň öýü niň iç ki how lu sy we öýüň 
eý wa ny ýa ly üç ha tar ýo nu lan daş we bir 
ha tar kedr tag ta sy bi len örü len di.

Hirama berlen tabşyryk 
(2 Ýyl ýazgylary 3:15–5:1)

13 Sü leý man pa ty şa adam ibe rip, sur-
ly Hi ra my ge tirt di. 14  Hi ram Naf ta ly 
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a 7:26 Ýe di ýüz hum – ýew reý çe iki müň bat. Bu takm. 44000 lit re deň dir.

ti re sin den bo lan bir dul ha ty nyň og lu dy, 
ka ka sy hem sur ly bü rünç us sa sy dy. Ol 
bü rünç den zat ýa sa mak da ga ty us sat, 
ök de we tej ri be li us sa dy. Ol Sü leý man 
pa ty şa nyň ça gy ry şy ny ka bul et di. Hi-
ram Sü leý ma nyň bü rünç den ýa sal ma ly 
zat la ry nyň äh li si ni ýa sa dy.

15 Hi ram iki sa ny bü rünç sü tün ýa sa dy. 
Her sü tü niň be ýik li gi on se kiz tir sek, 
tö we re gi on iki tir sek di. 16  Ol şeý le hem 
sü tün le riň de pe sin de goý mak üçin bü-
rünç den guý lan iki sa ny täç ýa sa dy. 
Her tä jiň be ýik li gi bäş tir sek di. 17 Sü-
tün le riň de pe sin dä ki täç ler tor şe kil li 
ör me zyn jyr lar bi len be ze len di. 18  Ol her 
sü tü niň de pe sin dä ki täç le riň üs tü ni bü-
rär ýa ly, her ör me zyn jy ryň tö we re gi ne 
bü rünç den ýa sa lan iki ha tar nar aý la dy. 
19 Eý wan da ky sü tün le riň de pe sin dä ki 
täç ler li li ýa gü lü niň şe ki lin de bo lup, ola-
ryň be ýik li gi dört tir sek di. 20 Täç ler iki 
sü tü niň hem-de ör me zyn jyr la ryň ýo kar-
syn da ky te ge lek gü ber çek ýer de go ýul dy. 
Her tä jiň tö we re gi ne ha tar lap, iki ýüz 
nar aý lan dy. 21 Ol sü tün le ri yba dat ha-
na nyň eý wa nyn da dik di. Ol gün or ta da 
sü tün di kip, onuň ady na Ýa kin dak dy. 
Ol de mir ga zyk da-da sü tün di kip, onuň 
ady na Bo waz dak dy. 22  Sü tün le riň de pe-
sin de li li ýa şe kil li na gyş lar bar dy. Şeý dip, 
sü tün le riň işi ta mam la nyl dy.

23  Soň ra ol bir gy ra syn dan beý le ki 
gy ra sy na çen li on tir sek, be ýik li gi ni 
bäş tir sek edip, guý ma bü rünç den te ge-
lek ho wuz ýa sa dy. Onuň tö we re gi otuz 
tir sek di. 24  How zuň er ňe gi niň aşa gyn da 
da şy na aý la nan, her si on tir sek bo lan iki 
ha tar ökuz şe kil li guý ma na gyş lar bar dy. 
Olar ho wuz bi len bi le guý lup ýa sa lan dy. 
25 Ho wuz on iki ökü ziň üs tün de dur dy; 
öküz le riň üçü si de mir ga zy ga, üçü si 

gün ba ta ra, üçü si gün or ta, ga lan üçü si 
hem gün do ga ra ba kyp dur dy. Ho wuz 
ola ryň üs tün de ýer leş di ri lip, öküz le riň 
ar ka sy iç ta ra pa ba kyp dur dy. 26  How zuň 
ga lyň ly gy dört bar mak dy, er ňe gi kä-
sä niň er ňe gi ýa ly açy lan li li ýa gü lü niň 
şe ki lin de di. Ol ýe di ýüz hum a tut ýar dy.

27 Ol on sa ny bü rünç ara ba ýa sa dy. Ara-
ba la ryň her si niň uzyn ly gy, ini dört tir sek, 
be ýik li gi üç tir sek di. 28‑29 Ara ba la ryň 
şe ki li şu nuň ýa ly: da şy çar çu wa la nan, 
dört gy raň ly tag ta lar ýa sa lyp, ola ra 
ýol bars la ryň, öküz le riň we ke rup la ryň 
şe kil le ri ha şam la nyp dyr. Ýol bars la ryň 
we öküz le riň ýo kar syn da ky we aşa-
gyn da ky çar çu wa la ra, eg rem-bug ram 
şe kil li na gyş lar ha şam la nyp sal nan dy. 
30  Her ara ba nyň dört bü rünç tig ri, bü-
rünç ok la ry bar dy; dört bur çun da hem 
le ge ni sak la mak üçin çy kyt lar bar dy; 
çy kyt la ryň her gap da ly na eg rem-bug ram 
şe kil li na gyş lar ha şam la nyp sal nan dy. 
31 Her ara ba nyň ýo kar syn da çar çu wa-
jy ga sal nan te ge lek agyz ýa sal dy. Onuň 
be ýik li gi bir tir sek di; onuň ag zy te ge-
lek bo lup, ini bir ýa rym tir sek di; onuň 
ag zyn da ha şam lar bar dy, gap dal la ry 
te ge lek däl-de dört burç ly dy. 32  Dört ti gir 
gap dal tag ta la ryň aşa gyn da dy, ti gir-
le riň ok la ry ara ba bi len bi le guý lup 
ýa sa lan dy. Tig riň be ýik li gi bir ýa rym 
tir sek di. 33 Ti gir le riň ýa sa ly şy at ara ba la-
ryň ti gir le ri niň ýa sa ly şy ýa ly dy; ola ryň 
ok la ry nyň, gur şaw la ry nyň, ke ýe le ri niň, 
top la ry nyň ba ry bi le guý lup ýa sa lan dy. 
34 Her ara ba nyň dört bur çun da dört çy kyt 
bar dy. Çy kyt lar ara ba bi len bi le guý lup 
ýa sa lan dy. 35 Ara ba nyň üs tün de ýa rym 
tir sek be ýik lik dä ki tag ta se ki si bar dy; 
ara ba nyň üs tün dä ki tu ta waç lar hem-de 
gap dal tag ta la ry ara ba bi len bi le guý lup 
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ýa sa lan dy. 36 Onuň çy kyt la ry nyň hem-de 
gap dal ýü zü niň açyk ýer le ri ne ha şam-
la nan ke rup la ryň, ars lan la ryň hem-de 
pal ma aga jy nyň nag şy sal nan dy. Ola ryň 
da şy na eg rem-bug ram şe kil ler ha şam la-
nyp sal nan dy. 37 Ine, Hi ram on ara ba ny 
şeý le ýa sa dy. Ola ryň ba ry nyň guý lu şy 
hem, öl çe gi hem, şe ki li hem bir di.

38  Şeý le hem Hi ram on sa ny bü rünç 
le gen ýa sa dy. Her le gen on bäş hum a 
tut ýar dy; her le gen dört tir sek di; on ara-
ba nyň her si niň üs tün de bir le gen bar dy. 
39 Ol ara ba la ryň bä şi si ni Reb biň öýü niň 
gün or ta syn da, beý le ki bä şi si ni-de öýüň 
de mir ga zy gyn da goý dy. Ol how zy öýüň 
gün or ta-gün do gar bur çun da goý dy.

40‑44  Hi ram şeý le hem ga zan lar, kül 
atar lar, le gen ler ýa sa dy. Bu la r dan baş ga-
da, ol iki sü tü ni, sü tün le riň de pe sin dä ki 
jam şe kil li iki tä ji, şol täç le ri be zäp 
du ran iki sa ny ör me zyn jy ry, şol zyn-
jyr la ra iki ha tar edip dak mak üçin dört 
ýüz sa ny na ry, on ara ba ny, ara ba la ryň 
üs tün dä ki on le ge ni, bir sa ny how zy 
hem-de how zuň as tyn da ky on iki ökü zi 
ýa sa dy. Şeý dip, Hi ram Reb biň öýün de 
Sü leý man pa ty şa üçin et me li iş le ri niň 
ba ry ny ta mam la dy.

45  Ga zan lar, kül atar lar, le gen ler we 
Hi ra myň Reb biň öýi üçin Sü leý man 
pa ty şa ýa sap be ren gap la ry nyň ba ry 
ýal pyl da wuk bü rünç den di. 46  Pa ty şa bu 
gap la ry Ior da nyň düz lü gin de, Su kot bi-
len Sa re ta nyň ara syn da ky to ýun top rak ly 
ýer de bü rünç den guý dur dy. 47 Sü leý man 
bu bü rünç gap-gaç la ry nyň ag ra my ny 
çek dir me di, çün ki olar ju da köp di; ola-
ryň ag ra my ny hiç kim anyk la ma dy.

48  Şeý dip, Sü leý man Reb biň öýün dä ki 
äh li en jam la ry: al tyn dan edi len sy pa ny, 
üs tün de Reb be hö dür çö re gi go ýul ýan 

al tyn han tag ta sy ny, 49‑50  iç ki ota gyň 
öňün de bä şi si gün or ta da, bä şi si de mir-
ga zyk da goý lan sap al tyn çy ra dan la ry, 
gül le ri, çy ra la ry, ätiş gir le ri, kä se le ri, 
mü çe nek le ri, le gen le ri, ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýak mak üçin ula nyl ýan gap la ry, 
maň ňal la ry, öýüň iç ki ota gy nyň, ýag ny 
iň mu kad des ota gyň hem-de öýüň mu-
kad des ota gy nyň ga py la ry üçin al tyn 
pet le le ri ýa sa dy.

51 Şeý dip, Sü leý man pa ty şa nyň Reb biň 
öýi üçin edil me li äh li iş le ri ta mam lan dy. 
Sü leý man ka ka sy Da wut ta ra pyn dan 
öýe ba gyş edi len äh li zat la ry: küm şi, 
al ty ny, we äh li en jam la ry ge ti rip, Reb-
biň öýün dä ki ha zy na da goý dy.

8‑nji bap

Süleýman Äht sandygyny 
ybadathana getirdýär 
(2 Ýyl ýazgylary 5:2–6:2)

1 On soň Sü leý man Reb biň Äht san-
dy gy ny Da wut ga la sy bo lan Si on 
ga la syn dan ge tirt mek üçin, Ys ra ýy lyň 
ýa şu lu la ry ny, äh li ti re ba şy la ry ny, ys ra-
ýyl la ryň urug ba şy la ry ny Iýe ru sa li me, 
öz hu zu ry na ýyg na dy. 2  Bü tin ys ra ýyl 
hal ky ýe din ji aý bo lan Eta nym aýyn da, 
Çat ma baý ra myn da Sü leý man pa ty şa nyň 
ýa ny na ýyg na nyş dy. 3 Bü tin Ys ra ýy lyň 
ýa şu lu la ry gel di ler we ru ha ny lar san-
dy gy gö ter di ler. 4  Şeý dip, olar Reb biň 
Äht san dy gy ny, Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ry hem-de ça dy ryň için dä ki äh li 
mu kad des en jam la ry ge tir di ler. Bu la ryň 
ba ry ny ru ha ny lar bi len le wi ler Reb biň 
öýü ne ge tir di ler. 5 Sü leý man pa ty şa we 
onuň hu zu ry na ýyg na nan bü tin ys ra-
ýyl hal ky Äht san dy gy nyň öňün de di. 
Olar san-sa jak syz go ýun la ry, öküz le ri 
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gur ban lyk ber di ler. 6  Soň ra ru ha ny lar 
Reb biň Äht san dy gy ny öz ýe ri ne, Reb biň 
öýü niň iň mu kad des ota gy na, ke rup la-
ryň ga nat la ry nyň as ty na ge ti rip goý du lar. 
7 Ke rup lar ga nat la ry ny san dy gyň üs tü ne 
ge rip, san dy gyň-da, onuň sy ryk la ry-
nyň-da üs tü ni ör týär di. 8  Sy ryk lar şeý le 
uzyn dy we lin, hat da ola ryň uç la ry iň 
mu kad des ota gyň öňün dä ki mu kad des 
ýer de nem gör nüp dur dy, ýö ne da şar dan 
gö rün me ýär di. Olar şu gü ne çen li hem 
şol ýer de dir. 9 San dy gyň için de Mu sa-
nyň go ýan iki sa ny ka nun ýa zy lan daş 
bö le gin den baş ga hiç zat ýok dy; Mu sa 
bu iki daş bö le gi ni ys ra ýyl hal ky Mü-
sür ýur dun dan çy kan dan soň, Reb biň 
olar bi len äht eden ýe ri bo lan Ho rep a 
da gyn da san dy ga sa lyp dy. 10 Ru ha ny lar 
mu kad des otag dan da şa ry çy kan la ryn da, 
Reb biň öýi bu lut dan dol dy. 11 Ru ha ny lar 
bu lut ze rar ly Reb biň hu zu ryn da hyz ma ta 
du rup bil me di ler, çün ki Reb biň şöh ra ty 
Hu da ýyň öýü ni dol du ryp dy.

12  Şon da Sü leý man şeý le diý di: «Reb 
tüm ga raň ky lyk da mes gen tut jak dy gy ny 
aýt dy. 13 Men Sa ňa ba ky mes gen tu ta ryň 
ýa ly, uçur syz gö zel öý gur dum».

Süleýman halka ýüzlenýär 
(2 Ýyl ýazgylary 6:311)

14  On soň pa ty şa hal ka ta rap öw rü lip, 
bü tin ys ra ýyl je ma ga ty na ak pa ta ber-
di. Bü tin ys ra ýyl je ma ga ty dik dur dy. 
15‑16  Sü leý man şeý le diý di: «Ka kam Da-
wu da: „Men ys ra ýyl hal ky my Mü sür den 
çy ka ra lym bä ri, Ma ňa yba dat et mä ge 
öý gur mak la ry üçin ys ra ýyl ti re le rin-
den ýe ke je şä he ri-de saý la ma dym. Men 
ys ra ýyl hal ky ma şa lyk et sin di ýip, Da-
wu dy pa ty şa ly ga saý la dym“ di ýip be ren 
wa da sy ny ber jaý eden Ys ra ýyl Hu da ýy 

Reb be al kyş bol sun! 17 Ka kam Da wut 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be yba dat üçin öý 
gur ma gy ýü re gi ne dü wüp di. 18‑19 Em ma 
Reb ka kam Da wu da: „Ma ňa yba dat 
üçin öý gur ma gy ýü re gi ňe düw mek 
bi len sen go wy et diň; ýö ne şeý le-de 
bol sa öýi sen gur mar syň. Se niň bi liň den 
önen og luň Ma ňa yba dat üçin öý gu rar“ 
diý di. 20 Ine, Hu daý Öz be ren wa da sy ny 
ber jaý et di, çün ki men ka kam Da wu-
dyň ýe ri ne geç dim. Reb biň wa da ber şi 
ýa ly, men Ys ra ýy lyň tag tyn da oty ryn. 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be yba dat üçin öý 
gur dum. 21 San dy gy men şol öý de goý-
dum. Ata la ry my zy Mü sür top ra gyn dan 
çy ka ran da, Reb biň olar bi len eden äh ti 
şo nuň için de dir».

Süleýmanyň dilegi 
(2 Ýyl ýazgylary 6:1242)

22  Soň ra Sü leý man Reb biň gur ban lyk 
sy pa sy nyň hem bü tin ys ra ýyl hal ky nyň 
öňün de du rup, el le ri ni gö ge ta rap uzat dy: 
23 «Eý, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb, ýer de-de, 
gök de-de Se niň ýa ly Hu daý ýok dur! 
Bü tin kalp la ry bi len ýo luň dan ýö re ýän 
gul la ryň üçin Sen äh ti ňi, sa dyk söý gi-
ňi sak la ýar syň. 24  Sen Öz gu luň ka kam 
Da wu da be ren wa da ňy ber jaý et diň. Şu 
gün Se niň äh li aý dan söz le riň ama la aş dy. 
25 Şo nuň üçin hem, eý, Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb, gu luň ka kam Da wu da: „Eger se niň 
ogul la ryň se niň ýö reý şiň ýa ly, Me niň 
ha ky kat ýo lum dan ýö re se ler, se niň nes-
liň den hiç bir adam Ys ra ýy lyň tag tyn dan 
aý ryl maz“ di ýip be ren wa da ňy ber jaý et. 
26 Şo nuň üçin hem, eý, Ys ra ýy lyň Hu da ýy, 
goý, Se niň gu luň ka kam Da wu da be ren 
wa daň ama la aş syn!

27 Em ma Hu daý ýer de mes gen tu tar-
my? Se ni hat da gök-de, gök le riň gö gi-de 
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içi ne syg dy ryp bil me ýär. On soň me niň 
bu sa lan öýüm da gy nä me jik! 28  Ýö ne 
şon da-da, ýa Be ýik Hu da ýym, Sen gu-
luň di le gi ne hem-de ýal ba ryş y na gu lak 
sal-da, onuň bu gün ýü rek den ed ýän 
ýal ba ry şy ny we di le gi ni ka bul et. 29 Göz-
le riň gi je-gün diz: „Ma ňa şu ýer de yba dat 
edi ler“ di ýen öýüň de bol sun. Gu lu ňyň 
şu ýe re ta rap ba kyp ed ýän di le gi ni eşit. 
30 Öz ys ra ýyl hal kyň we men gu luň şu 
ýe re ta rap ba kyp di leg ede ni miz de, gu-
lu ňyň, hal kyň Ys ra ýy lyň ýal ba ryş la ry ny 
eşit. Öz gök dä ki mes ge niň den eşit-de, 
bi zi ba gyş la.

31 Bir adam baş ga bir ada ma gar şy 
gü nä edip, ant iç mä ge mej bur edil se, ol 
ge lip, şu öý de Se niň gur ban lyk sy pa ňyň 
öňün de gü nä siz di gi ne ant iç se, 32  şon da 
Sen gök de eşit-de, oňa jo gap ber. Gul la-
ry ňa hö küm edip, gü nä lä gü nä si ne gö rä 
je za ber, gü nä si zi ak la-da, dog ru ly gy na 
gö rä sy la.

33 Se niň hal kyň Ys ra ýyl Sa ňa gar şy 
gü nä eden li gi ze rar ly duş man öňün de 
ýeň li şe se ze war bo lan da, tä ze den Sa ňa 
ýüz tu tup, Se niň ady ňy yk rar et se, şu 
öý de Sa ňa di leg edip, ýal bar sa, 34  şon da 
Sen gök de eşit-de, hal kyň Ys ra ýy lyň gü-
nä si ni ge çip, ola ry yz la ry na, ata la ry na 
be ren ýur du ňa ge tir.

35 Sa ňa gar şy gü nä eden dik le ri ze rar ly 
gök ýa py lyp, ýag myr ýag ma dyk ma ha-
ly, olar şu ýe re ta rap ba kyp, di leg edip, 
Se niň ady ňy yk rar et se ler, Se niň has rat 
çek di ren le riň hem öz gü nä le ri üçin to ba 
gel se ler, 36  şon da Sen gök de eşit-de, Öz 
gul la ryň bo lan ys ra ýyl hal ky nyň gü nä-
si ni ge çip, ola ra dog ry ýol dan ýö re me gi 
öw ret. Öz hal ky ňa mi ras hök mün de 
be ren ýur du ňa ýag myr ýag dyr.

37 Eger ýurt da aç lyk ýa gyr gyn ke se li 
bol sa, ep gek, ygal dan çüý re mek lik, çe-
kirt ge ýa-da gur çuk peý da bol sa, eger 

duş man la ry öz is len dik ga la la ryn da 
ola ra sü tem et se ler, nä hi li be la, nä hi li 
ke sel bol sa-da, 38  is len dik adam ýa-da 
ys ra ýyl hal ky ta ra pyn dan nä hi li di leg dir 
ýal ba ryş edi len bol sa, her kes öz ýü rek 
der di ni bi lip, şu öýe ta rap el le ri ni ger-
se, 39 şon da Sen gök de Öz mes ge niň de 
eşit-de, ola ry ba gyş la we ola ra ýar dam 
et. Her ke se eden işi ne gö rä jo gap ber, 
çün ki her yn sa nyň ýü re gi ni di ňe Sen 
bil ýän siň. 40 Şeý dip, olar Se niň ata la ry-
my za be ren ýur duň da ömür bo ýy Sen den 
gor kup ýa şa syn lar.

41‑42  Hal kyň Ys ra ýyl dan bol ma dyk, ýö-
ne Se niň be ýik adyň, gud ra tyň hem-de 
Öz hal kyň üçin eden be ýik iş le riň ba-
ra da eşi dip, uzak ýurt dan ge len ke se ki 
şu öý de di leg et se, 43 Sen Öz gök dä ki 
mes ge niň de ony eşit-de, dün ýä niň äh li 
halk la ry nyň ys ra ýyl hal ky ýa ly Se niň 
ady ňy bi lip, Sen den gor kup, Sa ňa yba dat 
üçin gu ran öýü mi bi ler le ri ýa ly, ke se ki-
niň di le gi ne-de jo gap ber.

44 Eger hal kyň Se niň ibe ren ýo luň bi len 
duş ma ny na gar şy sö we şe çy kyp, Se niň 
saý lan şä he ri ňe, me niň Sa ňa yba dat üçin 
gu ran öýü me ta rap ba kyp, Sen-Reb be 
di leg et se, 45  gök de ola ryň di leg le ri ni, 
ýal ba ryş la ry ny eşi dip, ola ra duş man-
la ry nyň üs tün den ýe ňiş ber.

46  Olar Sa ňa gar şy gü nä et se ler, – gü nä 
et me ýän adam ýok dur – Sen ga zap la nyp, 
ola ry duş man eli ne ber seň, duş man ola ry 
ýe sir edip, ýa ky nu-uzak ýur da äkit se, 
47 olar hem ýe sir li ge äki di len ýurt la ryn-
da oý la nyp to ba edip, ýal ba ryp: „Biz 
nä hak lyk edip, gü nä ga zan dyk, pis lik 
et dik“ di ýip, 48  öz le ri ni ýe sir alan duş-
man la ry nyň ýur dun da päk kalp la ry we 
jan-ten le ri bi len Sa ňa ýüz le nip, ata la ry-
na be ren ýur du ňa, Öz saý lan şä he ri ňe, 
Sa ňa yba dat üçin gu ran öýü me ta rap 
ba kyp, di leg et se ler, 49 şon da Sen Öz 
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gök dä ki mes ge niň de ola ryň di leg le ri ni, 
na lyş la ry ny eşit-de, ola ryň da dy na ýe tiş. 
50 Sa ňa gar şy gü nä eden hal ky ňy hem-de 
ola ryň Sa ňa gar şy eden ýa zyk la ry ny ba-
gyş la, ýe sir alan la ryň ola ra re him dar lyk 
eder le ri ýa ly, Sen Öz hal ky ňa duş man-
la ry nyň gö zü niň öňün de re him dar lyk 
et. 51 Çün ki olar Se niň de mir peç ki min 
low la ýan Mü sür den çy ka ran hal kyň dyr, 
Se niň mi ra syň dyr. 52  Öz gu luň hem-de 
hal kyň Ys ra ýyl is len dik wagt Se ni ça-
gy ran la ryn da, Sen ola ryň na lyş la ry ny 
eşit. Goý, göz le riň olar da bol sun. 53 Eý, 
Hök mü ro wan Reb, Sen ata la ry my zy 
Mü sür den çy ka ra nyň da, gu luň Mu sa 
ar ka ly aý dy şyň ýa ly, Özü ňe mi ras dar 
et mek üçin dün ýä niň äh li halk la ry nyň 
ara syn dan ys ra ýyl hal ky ny Öz hal kyň 
hök mün de saý la dyň».

Süleýman dilegini soňlaýar
54  Sü leý man Hu da ýa di le gi ni, ýal-

ba ry şy ny ta mam lan dan soň, Reb biň 
gur ban lyk sy pa sy nyň öňün de el le ri ni 
gö ge ge rip, dy za çö ken ýe rin den tur dy. 
55  Sü leý man dik du rup, bü tin ys ra ýyl 
hal ky na bat ly ses bi len pa ta be rip, şeý le 
diý di: 56  «Wa da ber şi ýa ly, ys ra ýyl hal-
ky na pa ra hat çy lyk be ren Reb be al kyş 
bol sun. Ol Öz gu ly Mu sa ar ka ly be ren 
ýag şy wa da la ry nyň ba ry ny ber jaý et di. 
57 Hu da ýy myz Reb bi ziň ata la ry myz 
bi len bol şy ýa ly, bi ziň bi le nem bol sun, 
bi zi hiç ha çan taş la ma syn, terk et me-
sin. 58  Onuň ýol la ryn dan ýö rä ri miz ýa ly, 
Onuň ata la ry my za be ren tab şy ryk la ry ny, 
parz la ry ny hem-de hö küm le ri ni ber-
jaý ede ri miz ýa ly, bi ziň ýü rek le ri mi zi 
Özü ne ta rap öwür sin. 59‑60 Goý, me niň 
Reb biň öňün de di le ge ti ren söz le rim 
Be ýik Hu da ýa gi je-gün diz ýa kyn bol sun. 
Be ýik Hu daý dün ýä niň äh li halk la ry nyň 
Reb biň Hu daý dy gy ny, On dan baş ga 

Hu da ýyň ýok du gy ny bi ler le ri ýa ly, Reb 
Öz gu lu ny, ys ra ýyl hal ky ny gün de lik 
ze rur zat lar bi len üp jün et sin. 61 Şo nuň 
üçin hem siz Onuň parz la ry na bo ýun 
bo lup, Onuň tab şy ryk la ry ny şu gün ki 
ýa ly ber jaý edip, Be ýik Hu da ýy my za 
ak ýü rek den hyz mat ediň».

Ybadathana Rebbe bagyş edilýär
62  On soň pa ty şa we onuň ýa nyn da ky 

bü tin ys ra ýyl hal ky Reb biň hu zu ryn da 
gur ban lyk ber di ler. 63 Sü leý man Reb be 
sa la mat lyk gur ban ly gy hök mün de ýig-
ri mi iki müň öküz, bir ýüz ýig ri mi müň 
go ýun ber di. Şeý dip, pa ty şa we bü tin 
ys ra ýyl hal ky Reb biň öýü niň açy lyş 
da ba ra sy ny et di ler. 64  Şol gü nüň özün de 
Sü leý man pa ty şa Reb biň öýü niň öňün-
dä ki how ly nyň or ta sy ny mu kad des et di. 
Pa ty şa şol ýer de ýak ma gur ban lyk la ry ny, 
gal la sa da ka sy ny we sa la mat lyk gur-
ban lyk la ry nyň ýag la ry ny ber di, çün ki 
Reb biň hu zu ryn da ky bü rünç gur ban lyk 
sy pa sy ýak ma gur ban ly gy ny, gal la sa da-
ka sy ny, sa la mat lyk gur ban ly gy nyň ýag 
bö lek le ri ni tu tar dan ga ty ki çi di.

65 Şeý dip, Sü leý man we bü tin ys ra ýyl 
hal ky – uly mä hel le Le bo ha mat dan 
Mü sür ser he di ne çen li bo lan ara lyk da, 
Hu da ýy myz Reb biň hu zu ryn da on dört 
gün läp baý ram et di ler. 66  Şun dan soň 
Sü leý man hal ky öý li-öýü ne ug rat dy. 
Olar pa ty şa ny ýal kap, Reb biň Öz gu ly 
Da wu da, hal ky ys ra ýy la gör ke zen äh li 
ýag şy lyk la ry üçin şat la nyp, göw nü hoş-
luk da öý li-öý le ri ne gaýt dy lar.

9‑njy bap

Reb ýene Süleýmana görünýär 
(2 Ýyl ýazgylary 7:1222)

1‑2  Sü leý man Reb biň öýü ni, öz köş gü ni 
hem-de gur ma ga me ýil eden zat la ry nyň 
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a 9:8 Ha ra ba ly ga öw rü ler – kä bir gol ýaz ma lar da be ýik bo lar.
b 9:13 Ýew reý çe Ka bul we ha ýyr syz söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
ç 9:14 Iki ýüz bat man – ýew reý çe ýüz ýig ri mi kik kar. Bu takm. 4 ton na deň dir.
d 9:15‑16 Mil lo – top rak bi len dol du ry lan jaý ryk ýa-da boş luk ýer bol ma gy ah mal. Söz-
lü ge se ret.

ba ry ny gu rup gu ta ran da, Reb Gib gon da 
gör nü şi ýa ly, Sü leý ma na iki lenç gö rün di. 
3 Reb Sü leý ma na şeý le diý di: «Men se-
niň eden di le gi ňi, ýal ba ry şy ňy eşit dim. 
Se niň gu ran bu öýü ňi mu kad des et dim. 
Ma ňa ol ýer de ebe di lik yba dat edi ler. 
Me niň na za rym we ýü re gim he mi şe şol 
ýer de bo lar. 4‑5  Eger-de sen ka ka ňyň ýö-
reý şi ýa ly sap ýü rek li lik, dog ru lyk bi len 
Me niň ýo lum dan ýö räp, tab şy ran äh li 
zat la ry my edip, Me niň hö küm le rim-
dir düz gün le ri mi ber jaý et seň, „Se niň 
nes liň den Ys ra ýy la hö küm sür jek adam 
kem lik et mez“ di ýip, ka kaň Da wu da 
wa da ber şim ýa ly, Ys ra ýy lyň üs tün den 
pa ty şa ly gy ňy ber ka rar ede rin.

6‑7 Em ma siz ýa-da si ziň ogul la ry ňyz 
Me niň yzy ma eýer mek den ýüz dön der-
se ňiz, öňü ňiz de go ýan tab şy ryk la ry my, 
parz la ry my ber jaý et män, gi dip baş ga 
hu daý la ra hyz mat edip, ola ra sež de et se-
ňiz, on da Men ys ra ýyl hal ky ny öz le ri ne 
be ren ýe rim den mah rum ede rin. Özü me 
yba dat edil me gi üçin mu kad des eden bu 
öýü mi ret ede rin. Ys ra ýyl hal ky beý le ki 
halk la ra gep hem gül ki bo lar. 8  Şu öý 
ha ra ba ly ga öw rü ler a. Onuň ýa nyn dan 
geç ýän her bir ki şi oňa haý ran lar ga lyp, 
py şyr da şyp: „Reb nä me üçin bu ýur dy, 
bu öýi beý le terk et di kä?“ di ýer. 9 On soň 
äh li halk lar: „Çün ki ys ra ýyl hal ky ata-
ba ba la ry ny Mü sür ýur dun dan çy ka ran 
öz le ri niň Hu da ýy Reb den ýüz dön de rip, 
baş ga hu daý la ra ta rap öw rü lip, ola ra sež-
de et di ler, ola ra hyz mat et di ler. Şo nuň 
üçin hem Reb bu bet bagt çy ly gy ola ryň 
ba şyn dan in der di“ di ýer ler».

Süleýmanyň beýleki eden işleri 
(2 Ýyl ýazgylary 8:118)

10 Sü leý man iki öýi, ýag ny Reb biň öýi 
bi len öz köş gü ni ýig ri mi ýyl da gu rup 
gu tar dy. 11 Sur pa ty şa sy Hi ra myň kedr 
hem-de ser wi agaç la ryn dan we al tyn dan 
Sü leý man nä çe is le se be ren di gi üçin, Sü-
leý man pa ty şa-da oňa Je li le we la ýa tyn dan 
ýig ri mi ga la ny ber di. 12  Hi ram Sur dan 
Sü leý ma nyň özü ne be ren ga la la ry ny gör-
mä ge gel di, ýö ne onuň ol ga la la ra göw ni 
ýet me di. 13 Şo nuň üçin hem ol: «Eý, do gan, 
ma ňa be ren ga la la ryň da gy nä hi li?» diý di. 
Şeý dip, ola ry Ka bul b di ýip at lan dyr dy lar. 
Olar şu gü ne çen li hem şeý le at lan dy ryl-
ýar. 14 Hi ram bol sa Sü leý man pa ty şa iki 
ýüz bat man ç al tyn ibe rip di.

15  Sü leý man pa ty şa iş çi le ri top lap, 
Reb biň öýü ni, öz köş gü ni, Mil lo ny d, 
Iýe ru sa li miň di wa ry ny, Ha sor, Me gi-
do, Ge zer ga la la ry ny tä ze den di kelt di. 
16  Bu ga la ozal Mü sür pa ty şa sy fa ra on 
ta ra pyn dan ba sy lyp al nyp, oda ber lip di. 
Fa ra on ga la da ýa şa ýan ken gan la ry gy ryp, 
ony in ji hök mün de öz gy zy na – Sü leý-
ma nyň aýa ly na be rip di. 17‑19 Şun dan soň 
Sü leý man Ge ze ri, aşa ky Beýt ho ro ny, 
Ba ga la ty, Ýa hu da çöl lü gin de bo lan Tad-
mo ry, özü niň äh li am mar ga la la ry ny, 
sö weş ara ba la ry nyň sak lan ýan ga la la-
ry ny, sö weş ara ba ly go şu nyň sak lan ýan 
ga la la ry ny tä ze den gur dy. Mun dan baş-
ga-da, Iýe ru sa lim de, Li wan da hem-de öz 
gol as tyn da ky ýer le riň äh li sin de gur ma ga 
me ýil eden zat la ry nyň ba ry ny gur dur dy. 
20 Ys ra ýyl hal kyn dan bol ma dyk amor lar, 
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a 9:26 Gy zyl de ňiz – ýew reý çe Ga myş deň zi.
b 10:10 Iki ýüz bat man – ýew reý çe ýüz ýig ri mi kik kar. Bu takm. 4 ton na deň dir.

het ler, pe riz ler, hi wi ler hem-de ýa bus lar 
en tek hem şol ýurt da ýa şa ýar dy lar. 21 Olar 
ys ra ýyl la ryň bü tin leý ýok et me dik halk-
la ry nyň ne sil le ri dir. Sü leý man ola ry gu la 
öwür di. Bu şu gü ne çen li hem şeý le dir. 
22  Em ma Sü leý man ys ra ýyl hal ky ny gul 
et me di. Olar Sü leý ma nyň es ger le ri, köşk 
emel dar la ry, har by ser ker de le ri, ýa rag 
gö te ri ji le ri, sö weş ara ba ly go şu ny nyň 
ser ker de le ri di ler.

23 Sü leý ma nyň işi ne baş tu tan lyk ed ýän 
ýol baş çy lar-da ys ra ýyl ogul la ryn dan dy. 
Olar bäş ýüz el li adam bo lup, agyr iş de 
iş le ýän adam la ra baş tu tan lyk et di ler.

24  Fa ra o nyň gy zy Da wut ga la syn dan 
çy kyp, Sü leý ma nyň özi üçin gu ran 
öýü ne gel di. Soň ra Sü leý man ga la nyň 
gün do gar ta ra py ny tä ze den di kelt di.

25  Sü leý man Reb be gu ran gur ban-
lyk sy pa syn da ýyl da üç ge zek ýak ma 
gur ban lyk la ry ny, sa la mat lyk gur ban-
lyk la ry ny hö dür lär di, Reb biň hu zu ryn da 
ýa kym ly ys ly tü tet gi ýa kar dy. Şeý dip, ol 
Reb biň öýü ni do ly gu rup ta mam la dy.

26  Sü leý man pa ty şa Edom ýur dun da, 
Gy zyl deň ziň a ke na ryn da, Eý la tyň go-
la ýyn da bo lan Es ýon ge ber de gä mi ler 
ýa sa dy. 27 Hi ram öz emel dar la ry ny Sü-
leý ma nyň emel dar la ry bi len bi le deň ze 
be let bo lan gä mi çi ler bi len iber di. 28  Olar 
Opy ra gi dip, ol ýer den ýe di ýüz on bat-
man tö we re gi al tyn alyp, ony Sü leý man 
pa ty şa ge ti rip ber di ler.

10‑njy bap

Şeba melikesi Iýerusalime gelýär 
(2 Ýyl ýazgylary 9:112)

1 Şe ba me li ke si Sü leý ma nyň Reb be 
goý ýan hor ma ty nyň at-owa za sy ny eşi dip, 

ony kyn so wal lar bi len sy na ma ga Iýe ru-
sa li me gel di. 2  Şe ba me li ke si um ma syz 
baý lyk, hoş boý ys ly zat lar, köp muk-
dar da ky al tyn we gym mat ba ha daş lar 
ýük le nen dü ýe ler bi len Iýe ru sa li me gel di. 
Ol Sü leý ma nyň ýa ny na ge lip, ýü re gi ne 
dü wen äh li so wal la ry so ra dy. 3 Sü leý man 
onuň äh li so wal la ry na jo gap ber di. Pa ty şa 
onuň ýe ke je so wa ly ny-da jo gap syz gal-
dyr ma dy. 4‑5 Şe ba me li ke si Sü leý ma nyň 
paý ha sy ny, onuň gu ran öýü ni, sa ça gyn-
da ky näz-nyg mat la ry, emel dar la ry nyň 
ýa şa ýan ýer le ri ni, hyz mat kär le ri niň hyz-
ma ty ny, ola ryň egin-eşik le ri ni, onuň 
sa ky la ry ny, Reb biň öýün de ber ýän ýak-
ma gur ban lyk la ry ny gö ren de, onuň bu 
zat la ra aky ly haý ran bol dy.

6‑7 Ol pa ty şa şeý le diý di: «Ýur dum da 
iş le riň hak da, pa ra sa tyň hak da eşi den 
söz le rim dog ry eken, ýö ne men ge lip, öz 
göz le rim bi len gör ýän çäm, aý dy lan la ra 
ynan ma dym. Ma ňa onuň ýa ry sy ny hem 
aýt man dyr lar. Se niň pä him-paý ha syň, 
ro waç ly gyň me niň eşi di şim den has ar-
tyk eken. 8  Se niň hal kyň nä hi li bagt ly! 
He mi şe hu zu ryň da bo lup, pä him-paý-
ha sy ňy eşid ýän emel dar la ryň nä hi li 
bagt ly! 9 Sen den ho şal bo lup, se ni ys ra ýyl 
tag tyn da otur dan Hu da ýyň Reb be al kyş 
bol sun! Reb Ys ra ýy ly ebe di lik sö ýen soň, 
ada la ty we ha ky ka ty ber jaý et me giň üçin 
se ni pa ty şa et di». 10 On soň Şe ba me li ke si 
Sü leý man pa ty şa iki ýüz bat man b al tyn, 
köp muk dar da atyr la ry we gym mat ba ha 
daş la ry ber di. Sü leý man pa ty şa Şe ba 
me li ke si niň ki ýa ly şeý le köp muk dar-
da ky hoş boý ys ly zat lar hiç be ril män di.

11 Hi ra myň Opyr dan al tyn ge ti ren gä-
mi si ol ýer den köp muk dar da san dal 
aga jy ny we gym mat ba ha daş la ry hem 
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a 10:14‑15 Bir müň bir ýüz otuz bat man – ýew reý çe al ty ýüz alt myş al ty kik kar. Bu takm. 
23 ton na deň dir.
b 10:16 On ýe di ga dak – ýew reý çe al ty ýüz şe kel. Bu takm. 7 kg deň dir.
ç 10:17 Dört ýa rym ga dak – ýew reý çe üç mi na. Bu takm. 1,8 kg deň dir.
d 10:26 Sö weş ara ba ly es ger le ri – ýa-da at ly lar.
e 10:29 Dört ga dak – ýew reý çe bir ýüz el li şe kel. Bu takm. 1,7 kg deň dir.

ge tir di. 12  Pa ty şa san dal aga jyn dan Reb-
biň öýü ne, pa ty şa nyň köş gü ne sö ýe ler, 
aý dym çy lar üçin li ra dyr ar fa lar ýa sa-
dy; beý le san dal aga jy şu gü ne çen li 
gör lüp-eşi dil män di.

13 Sü leý man pa ty şa Şe ba me li ke si ne 
öz eçi len zat la ryn dan da şa ry onuň göw-
nü niň is län za dy ny ber di. Şeý dip, Şe ba 
me li ke si emel dar la ry bi len öz ýur du na 
do lan dy.

Süleýmanyň baýlyklary 
(2 Ýyl ýazgylary 9:1328)

14‑15 Sü leý ma na bir ýyl da ge len al ty nyň 
ag ra my alyş-be riş ed ýän adam lar dan, 
söw da gär le riň söw da syn dan, äh li arap 
şa la ryn dan, ýur duň hä kim le rin den ge len 
al tyn dan da şa ry bir müň bir ýüz otuz 
bat man dan gow rak dy a. 16  Sü leý man 
pa ty şa döw me al tyn dan iki ýüz sa ny uly 
gal kan ýa sa dy. Her bir uly gal ka na, on 
ýe di ga dak b al tyn sarp edil di. 17 Ol döw-
me al tyn dan üç ýüz gal kan ýa sa dy; her 
gal ka na dört ýa rym ga dak ç al tyn sarp 
edil di. Pa ty şa bu la ry «Li wan jeň ňe li» 
at ly köş gün de goý dy. 18  Pa ty şa tag ty ny 
pi liň süň ki bi len ha şam lap, sap al ty na 
gap la dy. 19 Tag tyň al ty bas gan ça gy bar dy, 
ar ka ta rap dan tag tyň de pe si te ge lek di, 
kür si niň iki ta ra pyn da hem tir sek lik ler, 
tir sek lik le riň gap da lyn da-da iki ýol bars 
dur dy. 20 Al ty bas gan ça gyň her ta ra pyn-
da bir ýol bars, je mi on iki ýol bars dur dy. 
Beý le zat en tek as la hiç bir ýurt da ýa sal-
man dy. 21 Sü leý ma nyň gap-gaç la ry nyň 
ba ry sy al tyn dan dy. Onuň «Li wan jeň-

ňe li» at ly köş gü niň äh li gap-gaç la ry-da 
sap al tyn dan dy. Kü müş den hiç zat ýok dy, 
se bä bi kü müş Sü leý ma nyň döw rün de 
hiç zat ça gö rül me ýär di. 22  Çün ki Sü leý-
ma nyň Hi ra myň gä mi le ri bi len bir lik de 
de ňiz de gä mi le ri bar dy. De ňiz gä mi le ri 
üç ýyl da bir ge zek ge lip, al tyn, kü müş, 
pil di şi ni, maý myn la ry we ta wus la ry 
ge ti rer di ler.

23 Şeý dip, Sü leý man pa ty şa baý lyk da, 
pä him-paý has da ýer ýü zün dä ki äh li 
pa ty şa lar dan öňe geç di. 24  Hu da ýyň Sü-
leý ma nyň ýü re gi ne sa lan paý ha sy ny 
eşit mek üçin bü tin dün ýä onuň di da ry na 
zar dy. 25 Sü leý ma nyň ýa ny na ge len her 
kes ýy lyň-ýy ly na kü müş dir al tyn en-
jam lar dan, egin-eşik ler den, ýa rag lar dan, 
atyr lar dan, at lar dyr ga tyr lar dan yba rat 
bo lan sow gat la ry ny ge tir ýär di.

26  Sü leý man sö weş ara ba la ry bi len ara-
ba ly es ger le ri top la dy; onuň bir müň dört 
ýüz sö weş ara ba sy, on iki müň sö weş 
ara ba ly es ger le ri d bar dy. Sü leý man ola-
ryň bir nä çe si ni öz ýa nyn da Iýe ru sa lim de, 
ga lan la ry ny bol sa sö weş ara ba la ry nyň 
sak lan ýan ga la la ryn da ýer leş dir di. 27 Sü-
leý man Iýe ru sa lim de küm şi daş lar bi len 
deň et di, kedr aga jy ny bol sa gün ba-
tar ba ýyr lyk da gö ger ýän ýa ba ny in jir 
aga jy ki min kö pelt di. 28  Sü leý ma nyň 
at la ry Mü sür den we Ke we den ge ti ril-
di; pa ty şa nyň tä jir le ri ola ry Ke we den 
bel li bir ba ha sa tyn al dy lar. 29 Bir sö
weş ara ba sy on ýe di ga dak e tö we re gi 
küm şe, bir at bol sa dört ga dak dan gow-
rak küm şe sa tyn al nyp, olar Mü sür den 
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a 11:5 Mil kom – bu Mo lek hu da ýyň beý le ki ady. Se ret: 1Pat 11:7.

ge ti ril ýär di. Şeý dip, bu sö weş ara ba la ry 
we at lar Sü leý ma nyň tä jir le ri niň üs ti 
bi len bü tin het le riň we Si ri ýa nyň şa la-
ry na sa tyl ýar dy.

11‑nji bap

Süleýman Rebden ýüz öwürýär
1 Sü leý man fa ra o nyň gy zyn dan baş-

ga-da mo wap lar dan, am mon lar dan, 
edom lar dan, si don ly lar dan, het ler den 
bir to par ke se ki aýal la ra aşyk bol dy. 2  Reb 
ys ra ýyl ogul la ry na: «Siz ke se ki mil let-
ler den gyz al şyp-be riş mäň, çün ki olar 
hök man si zi öz hu daý la ry na sež de et di-
rer ler» di ýip aý dan mil let le rin den di ler. 
Em ma Sü leý man mu ňa ga ra maz dan 
şu aýal la ra öý len di. 3 Onuň ýe di ýüz 
şa aýa ly, üç ýüz gyr nak aýa ly bar dy. 
Aýal la ry onuň ýü re gi ni az dyr dy lar. 4  Sü-
leý ma nyň gar ry lyk ça gyn da aýal la ry 
onuň ýü re gi ni ke se ki hu daý la ra ta rap 
öwür di ler. Sü leý man ka ka sy Da wut ýa ly 
Hu da ýy Reb be we pa ly bol ma dy. 5  Sü-
leý man si don ly la ryň hu da ýy Aş to re ta, 
am mon la ryň ne jis hu da ýy Mil ko ma a 
sež de et di. 6 Sü leý man Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri edip, ka ka sy Da wu dyň bol-
şy ýa ly Reb be we pa ly bol ma dy. 7 Soň ra 
Sü leý man Iýe ru sa li miň gün do ga ryn da-
ky dag da Mo wa byň ne jis bu ty Ke moş 
we am mon la ryň hu da ýy Mo lek üçin 
sež de gäh gur dy. 8  Ol şeý le hem öz hu-
daý la ry na ýa kym ly ys ly tü tet gi ýa kyp, 
ola ra gur ban lyk be rer ýa ly, äh li ke se ki 
aýal la ry üçin hem sež de gäh ler gur dy.

9‑10  Reb biň Sü leý ma na ga ty ga ha ry 
gel di. Sü leý man özü ne iki ge zek gör nüp, 
baş ga hu daý la ryň yzy na eýer me di ýip 
tab şy ryk be ren Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň 
tab şy ry gy ny ber jaý et män, On dan ýüz 

dön de rip di. 11 Şo nuň üçin hem Reb Sü-
leý ma na şeý le diý di: «Se niň Me niň bi len 
eden äh ti ňi bil geş le ýin bo zup, Me niň 
sa ňa tab şy ran parz la ry my sak la man dy-
gyň üçin, Men pa ty şa ly gy hök man se niň 
eliň den alyp, ony köşk emel dar la ry ňyň 
bi ri ne be re rin. 12  Em ma se niň ka kaň Da-
wu dyň ha ty ra sy üçin Men mu ny se niň 
gün le riň de et me rin; pa ty şa ly gy se niň 
og lu ňyň elin den ala ryn. 13 Men bü tin 
pa ty şa ly gy se niň eliň den al man, gu lum 
Da wu dyň hem-de Öz saý lan şä he rim 
Iýe ru sa li miň ha ty ra sy üçin, di ňe bir 
ti rä ni se niň og lu ňa be re rin».

Süleýmanyň duşmanlary
14  Soň ra Reb edom ly Ha da dy Sü leý-

ma na duş man et di. Ol Edom da pa ty şa 
nes lin den di. 15‑16  Çün ki Da wut Edom-
da ka, go şun ba şy Ýo wap öl dü ril en le ri 
jaý la ma ga gi dip, Edom da ky er kek le-
riň äh li si ni gy ryp dy. Ýo wap we bü tin 
ys ra ýyl lar Edom da ky er kek le riň äh li-
si ni gyr ýan ça lar, al ty aý lap şol ýer de 
ga lyp dy lar. 17 Em ma Ha dat ka ka sy nyň 
emel dar la ry bo lan bir nä çe edom ly lar 
bi len ga çyp, Mü sü re gi dip di; Ha dat ol 
wagt lar ýaş og lan dy. 18  Olar Mid ýan dan 
çy kyp, Pa ra na gel di ler, Pa ran dan hem 
ýan la ry na bir nä çe adam alyp, Mü sü-
re, Mü sür pa ty şa sy fa ra o nyň ýa ny na 
bar dy lar. Pa ty şa Ha da da ýa şa ma ga jaý 
we mel lek ýer be rip, ony azyk bi len 
üp jün et di. 19 Ha dat fa ra o nyň mäh ri ni 
ga zan dy; ol öz aýa ly nyň gyz do ga ny ny, 
ýag ny me li ke Tah pe neý siň gyz do ga ny-
ny Ha da da aýal ly ga ber di. 20 Ol Ha da da 
ogul dog rup be rip, onuň ady na Ge-
nu bat dak dy lar. Tah pe neýs Ge nu ba ty 
fa ra o nyň öýün de ter bi ýe le di. Ge nu bat 
onuň ogul la ry nyň ara syn da ösüp ulal dy. 
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21 Ha dat Mü sür de kä, Da wu dyň ata-ba-
ba la ry na gow şan dy gy hem-de Ýo wap 
go şun ba şy nyň ölü mi ba ra da eşi den de, 
ol fa ra ona şeý le diý di: «Ma ňa öz ýur-
du ma do lan ma ga rug sat ber». 22  Fa ra on 
on dan: «Ýur du ňa git mek çi bo lar ýa ly, 
me niň ýa nym da nä me ke miň bar?» di-
ýip so ra dy. Ol: «Kem za dym ýok, ýö ne 
ma ňa hök man git mä ge rug sat ber» di ýip 
jo gap ber di.

23 Je na by So ba pa ty şa sy Hadadgezerden 
ga çyp gi den El ýa da nyň og ly Re zo ny 
hem Hu daý Sü leý ma na duş man et di. 
24  Da wut so ba ly la ry öl dü ren de, Re zon 
ýa ny na adam ýyg nap, bir leş ge re baş 
bol dy. Olar Da mas ka ba ryp, şol ýer de 
mes gen tut du lar, onuň adam la ry Re zo-
ny Da mask da pa ty şa et di ler. 25 Ha da dyň 
ýa man lyk edi şi ýa ly, Sü leý ma nyň bü tin 
öm rü ne Re zon Ys ra ýy la duş man bo lup, 
Ys ra ýy ly ýig ren di hem-de Si ri ýa hök-
mü ro wan lyk et di.

Rebbiň Ýarobgama beren wadasy
26  Sü leý ma nyň emel dar la ry nyň bi ri 

bo lan Se re da dan ef ra ýym ly Ne ba dyň 
og ly Ýa rob gam pa ty şa gar şy çyk dy. 
Onuň eje si Se ru ga at ly bir dul ha tyn dy. 
27 Onuň pa ty şa gar şy el gal dyr ma gy-
nyň se bä bi şeý le di: Sü leý man Mil lo ny 
tä ze den di kel dip, ka ka sy Da wut ga la-
sy nyň di war la ry nyň ýy ky lan ýer le ri ni 
abat la dy. 28  Ýa rob gam ba şar jaň adam dy, 
bu ýaş ýi gi diň iş ba şar jaň ly gy ny gö ren 
Sü leý man ony ma na şa we ef ra ýym ti re-
le ri ne de giş li bo lan mej bu ry iş dä ki le riň 
üs tün den baş tu tan edip goý dy. 29 Bir 
gün Ýa rob gam Iýe ru sa lim den çy kyp 
bar ýar ka, ýol da oňa şiloly Ahy ýa py-
gam ber ga bat gel di. Ahy ýa tä ze eşik ler 
ge ýip di. Ço la ýer de ola ryň iki sin den 
baş ga adam ýok dy. 30 Ahy ýa eg nin dä ki 
tä ze eşi gi ni çy kar dy-da, ýyr typ on iki 

bö le ge böl di. 31‑33 Soň ra Ýa rob ga ma şeý le 
diý di: «On bö le gi ni özüň üçin al, çün ki 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: „Men 
pa ty şa ly gy hök man Sü leý ma nyň elin-
den alyp, on ti rä ni sa ňa be re rin, ýö ne 
gu lum Da wu dyň ha ty ra sy üçin hem-de 
Ys ra ýy lyň bü tin ti re le rin den saý lap alan 
şä he rim Iýe ru sa li miň ha ty ra sy üçin di-
ňe bir ti re Sü leý ma nyň ky bo lar. Çün ki 
ol Me ni terk edip, si don ly la ryň hu da ýy 
Aş to re ta, Mo wa byň hu da ýy Ke mo şa, 
am mon la ryň hu da ýy Mil ko ma sež de et di. 
Sü leý man ka ka sy Da wu dyň yzy ny tut-
ma dy. Ol Me niň na za rym da nä hak iş le ri 
edip, parz la ry my, hö küm le ri mi ber jaý 
et me di, ýol la rym dan ýö re me di. 34  Mu ňa 
ga ra maz dan, Men bü tin pa ty şa ly gy onuň 
elin den al ma ryn. Me niň tab şy ryk la ry-
my, parz la ry my ber jaý eden, Öz saý lan 
gu lum Da wu dyň ha ty ra sy üçin, Men Sü-
leý ma ny öm rü niň ahy ry na çen li pa ty şa 
ede rin. 35  Em ma pa ty şa ly gy Da wu dyň 
og lu nyň elin den alyp, ony on ti re bi len 
sa ňa be re rin. 36  Ma ňa yba dat edil me gi 
üçin, Öz saý lan şä he rim Iýe ru sa lim de 
gu lum Da wu dyň nes lin den bi ri he mi şe lik 
pa ty şa lyk eder ýa ly bir ti rä ni Sü leý ma-
nyň og lu na be re rin. 37 Men se ni Ys ra ýy la 
pa ty şa ede rin we sen Ys ra ýy la göw nü ňiň 
is leý şi ne gö rä pa ty şa lyk eder siň. 38 Gu lum 
Da wu dyň edi şi ýa ly, parz la ry my, tab-
şy ryk la ry my ber jaý edip, Ma ňa gu lak 
go ýup, ýol la rym dan ýö räp, Me niň na-
za rym da dog ry iş le ri et seň, Men he mi şe 
se niň bi len bo la ryn. Men se ni Ys ra ýy la 
pa ty şa ede rin we edil Da wu dyň ne sil le-
ri ni pa ty şa edi şim ýa ly, sen den soň se niň 
ne sil le ri ňi hem pa ty şa ede rin. 39 Sü leý-
ma nyň gü nä le ri üçin Men Da wu dyň 
ne sil le ri ne je za be re rin, ýö ne bu he mi şe lik 
bol maz“». 40 Şo nuň üçin hem Sü leý man 
Ýa rob ga my öl dür mä ge sy na nyş dy, ýö-
ne Ýa rob gam Mü sü re, Mü sür pa ty şa sy 
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Şi şa gyň ýa ny na ga çyp ba ryp, Sü leý man 
dün ýä den ötýän çä, şol ýer de bol dy.

Süleýmanyň ölümi 
(2 Ýyl ýazgylary 10:119)

41 Sü leý ma nyň äh li ga lan we eden iş le ri 
hem-de akyl-paý ha sy ba ra da «Sü leý ma-
nyň iş le ri» di ýen ki tap da ýa zy lan dyr. 
42  Sü leý man Iýe ru sa lim de bü tin Ys ra ýy la 
kyrk ýyl pa ty şa lyk et di. 43 Sü leý man 
ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ol ka ka sy Da-
wu dyň ga la syn da jaý lan dy. Onuň ýe ri ne 
og ly Re hab gam pa ty şa bol dy.

12‑nji bap

Demirgazyk tireleriniň gozgalaňy 
(2 Ýyl ýazgylary 10:119)

1 Re hab gam Şe ke me git di. Bü tin ys-
ra ýyl hal ky Re hab ga my pa ty şa et jek 
bo lup, Şe ke me ge lip di. 2  Ne ba dyň og ly 
Ýa rob gam şol wagt Sü leý man dan ga çyp, 
Mü sür de ýa şa ýar dy. Ol Re hab gam ba ra-
da ky ha ba ry eşi den den soň, Mü sür den 
gaý dyp gel di. 3 Tu tuş ys ra ýyl je ma ga ty 
Ýa rob ga my ça gyr dyp alyp, onuň bi len 
bi le Re hab ga myň ýa ny na ge lip, oňa: 
4  «Ka kaň bi ze agyr zu lum et di. In di sen 
ka ka ňyň bi ze eden agyr zu lu my ny ýeň let 
we bi ze sa lan sal gy dy ny azalt, şon da biz 
sa ňa gul luk ede ris» diý di ler. 5 Re hab gam 
ys ra ýyl hal ky na: «Gi diň-de, ýe ne-de üç 
gün den me niň ýa ny ma do la nyp ge liň» 
diý di. Şeý dip, olar git di ler.

6  On soň Re hab gam pa ty şa ka ka sy 
Sü leý ma nyň di ri ma ha lyn da onuň hyz-
ma tyn da du ran ýa şu lu lar bi len ge ňe şip, 
olar dan: «Bu hal ka nä hi li jo gap ber me gi 
ma ňa mas la hat ber ýär si ňiz?» di ýip so ra-
dy. 7 Ýa şu lu lar oňa: «Eger sen şu gün bu 
hal ka ýag şy hyz mat edip, olar dan ýag şy 
sö zü ňi gaý gyr ma saň, olar sa ňa ba ky 
hyz mat eder ler» di ýip jo gap ber di ler. 

8  Em ma Re hab gam ýa şu lu la ryň be ren 
mas la ha ty ny äs ger män, özi bi len bi le 
ösüp ula lan, hu zu ryn da hyz mat ed ýän 
ýaş ýi git ler bi len ge ňeş di. 9 Re hab gam 
ýaş ýi git ler den: «Siz: „Sen ka ka ňyň bi-
ze eden agyr zu lu my ny ýeň let“ diý ýän 
bu hal ka nä hi li jo gap ber me gi ma ňa 
mas la hat ber ýär si ňiz?» diý di. 10  Onuň 
bi len bi le ösüp ula lan ýaş ýi git ler oňa: 
«Sa ňa „Ka ka ňyň bi ze eden agyr zu lu-
my ny ýeň let“ diý ýän bu hal ka öz kü lem 
bar ma gyň ka ka ňyň bi lin den ýo gyn dy gy-
ny aýt. 11 Ka kam si ze agyr zu lum eden 
bol sa, men si ze edi len zu lu my has-da 
art dy ra ryn; ka kam si zi çyr py bi len je-
za lan dy ran bol sa, men si zi gam çy bi len 
je za lan dy ra ryn diý» diý di ler.

12  Şeý dip, pa ty şa nyň: «Me niň ýa ny-
ma ýe ne-de üç gün den do la nyp ge liň» 
diý şi ýa ly, Ýa rob gam bi len bü tin halk 
üçün ji gün Re hab ga myň ýa ny na gel-
di ler. 13 Pa ty şa hal ka re him siz lik bi len 
jo gap ber di. Ol ýa şu lu la ryň özü ne be ren 
mas la ha ty ny ret et di. 14  Re hab gam ýaş 
ýi git le riň be ren mas la ha ty na eýe rip, Ýa-
rob ga ma we ys ra ýyl hal ky na şeý le jo gap 
ber di: «Ka kam si ze agyr zu lum eden 
bol sa, men si ze edi len zu lu my has-da 
art dy ra ryn. Ka kam si zi çyr py bi len je-
za lan dy ran bol sa, men si zi gam çy bi len 
je za lan dy ra ryn». 15 Şeý dip, pa ty şa hal ky 
diň le me di. Bu wa ka Reb biň şiloly Ahy ýa 
ar ka ly Ne ba dyň og ly Ýa rob gam ba ra da 
aý dan sö zü niň ama la aş ma gy üçin Reb 
ta ra pyn dan şeý le ta mam la nyp dy.

16  Pa ty şa nyň öz le ri ni diň le me je gi ni 
bi len ys ra ýyl hal ky oňa: «Bi ziň Da wut 
bi len nä me şä rik li gi miz bar? Ýy şa ýyň 
og lun da mi ra sy myz ýok dur. Eý, ys ra ýyl-
lar, öý li-öýü ňi ze gaý dyň! Eý, Da wu dyň 
nes li, sen öz öýü ňe se ret!»
Şeý dip, ys ra ýyl lar öz öý le ri ne do lan-
dy lar. 17 Em ma Re hab gam di ňe Ýa hu da 
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a 12:18 Ado ram – kä bir ga dy my ter ji me ler de Ado ny ram. Se ret: 1Pat 4:6 we 5:14.
b 12:30 Beý tel dä ki we – bu söz ler kä bir gol ýaz ma lar da ýok.

şä her le rin de ýa şa ýan ys ra ýyl la ra pa ty-
şa lyk et di. 18  Re hab gam pa ty şa gul la ryň 
baş tu ta ny Ado ra my a Ys ra ýy la ibe ren de, 
ys ra ýyl hal ky ony daş lap öl dür di. Re-
hab gam pa ty şa Iýe ru sa li me gaç mak üçin, 
how luk maç lyk bi len öz at ara ba sy na 
mün di. 19 Şeý dip, De mir ga zyk ys ra ýyl 
ti re le ri şu gü ne çen li Da wu dyň ne sil le-
ri ne gar şy pit ne tur zup gel ýär ler.

20  Ýa rob ga myň gaý dyp ge len di gi ni 
eşi den bü tin ys ra ýyl hal ky onuň ýa ny na 
adam ýol lap, ony ýyg na ny şy ga ça gy ryp, 
tu tuş Ys ra ýy la pa ty şa et di ler. Ýa hu da 
ti re sin den baş ga Da wu dyň ne sil le ri niň 
yzy na dü şen bol ma dy.

Şemagýa pygamberlik edýär 
(2 Ýyl ýazgylary 11:14)

21 Re hab gam Iýe ru sa li me gel di. De-
mir ga zyk ys ra ýyl ti re le ri ne gar şy ur şup, 
pa ty şa ly gy Sü leý ma nyň og ly Re hab-
ga ma gaý ta ryp ber mek üçin, bü tin 
ýa hu da hem-de ben ýa min ti re le rin den 
ýüz seg sen müň saý la ma ur şu jy lar top la-
dy. 22  Em ma Hu da ýyň ada my Şe mag ýa 
Hu da ýyň şu sö zi aýan bol dy: 23  «Sü-
leý ma nyň og ly, Ýa hu da nyň pa ty şa sy 
Re hab ga ma, bü tin ýa hu da hem-de ben-
ýa min ti re le ri ne hem-de ga lan hal ka 
24  Reb şeý le diý ýär diý: „Siz do gan la ry-
ňyz bo lan ys ra ýyl hal ky nyň gar şy sy na 
uruş maň. Her kes öz öýü ne gaýt syn, 
çün ki bu bo lan wa ka Men den dir“». Olar 
Reb biň sö zü ne gu lak asyp, Onuň aý dy şy 
ýa ly öý le ri ne git di ler.

Ýarobgam Hudaýdan ýüz öwürýär
25 On soň Ýa rob gam Ef ra ýym dag lyk 

ýur dun da Şe kem ga la sy ny bi na edip, şol 
ýer de mes gen tut dy. Soň ra ol Şe kem-

den gi dip, Pe nu wa ly bi na et di. 26  On soň 
Ýa rob gam öz için den şeý le diý di: «In di 
pa ty şa lyk ýe ne-de Da wu dyň ne sil le ri ne 
gaý dyp ge ler. 27 Eger bu halk Reb biň 
öýün de gur ban lyk ber mek üçin Iýe ru-
sa li me git me gi ni do wam et dir se, on da 
ola ryň ýü re gi öz je na by, Ýa hu da pa ty-
şa sy Re hab ga ma ta rap öw rü ler. Olar 
me ni öl dü rip, Re hab ga myň ýa ny na 
öw rü lip ba rar lar». 28  Şeý dip, pa ty şa pi-
ki ri ni jem läp, iki sa ny al tyn gö le ýa sap, 
hal ka ýüz le nip, şeý le diý di: «Iýe ru sa-
li me şu wag ta çen li gat na ny ňyz bes dir. 
Eý, ys ra ýyl lar, si zi Mü sür den çy ka ran 
hu daý la ry ňyz şu lar dyr». 29 Ol al tyn gö-
lä niň bi ri ni Beý tel de, beý le ki si ni hem 
Dan da goý dy. 30 Şeý dip, halk gü nä et di. 
Halk sež de et mek üçin Beý tel dä ki we b 
Dan da ky al tyn gö lä niň ýa ny na uzak 
ýe re git di ler. 31 Ýa rob gam şeý le hem 
sež de gäh ler gu rup, le wi ler den bol ma dyk 
adam lar dan ru ha ny lar bel le di.

32  Ýa rob gam se ki zin ji aýyň on bä şi ne 
Ýa hu da da ky ge çi ri len baý ram ýa ly baý-
ram edip, gur ban lyk sy pa syn da gur ban lyk 
ber di. Ol öz ýa san gö le le ri ne gur ban lyk lar 
hö dür et mek üçin, Beý tel de hem şeý le 
et di. On soň ol Beý tel de öz gu ran sež de-
gäh le ri ne ru ha ny lar bel le di. 33 Ýa rob gam 
öz saý lan aýy bo lan se ki zin ji aýyň on bä-
şi ne Beý tel de di ken gur ban lyk sy pa sy nyň 
ýa ny na git di. Ol ys ra ýyl hal ky üçin baý-
ram edip, ýa kym ly ys ly tü tet gi ýak mak 
üçin gur ban lyk sy pa nyň ýa ny na gel di.

13‑nji bap

Ýahudaly Hudaýyň adamy
1 Ýa rob gam gur ban lyk sy pa sy nyň ýa-

nyn da ýa kym ly ys ly tü tet gi ýak jak bo lup 
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dur ka, Reb biň tab şy ry gy bo ýun ça Hu-
da ýyň ada my Ýa hu da dan Beý te le gel di. 
2 Ýaň ky Hu da ýyň ada my Reb biň tab şy ry-
gy bo ýun ça gur ban lyk sy pa sy na gy gy ryp 
şeý le diý di: «Eý, gur ban lyk sy pa sy, Reb 
şeý le diý ýär: „Ine, Da wu dyň nes lin den 
bir ogul dün ýä iner, onuň ady Ýo şy ýa 
bo lar. Ýo şy ýa sež de gäh ler de ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ýak ýan ru ha ny la ryň öz le ri ni 
se niň üs tüň de gur ban lyk eder. Üs tüň de 
yn san la ryň süňk le ri ýa ky lar“». 3 Hu da-
ýyň ada my şol gün bir ala mat be rip, şeý le 
diý di: «Reb biň aý dan ala ma ty şu dur: 

„Bu gur ban lyk sy pa sy çym-pyt rak bo-
lup, üs tün dä ki kül dum ly-du şa pyt rar“». 
4  Onuň Beý tel dä ki gur ban lyk sy pa sy na 
gy gy ryp aý dan sö zü ni Ýa rob gam eşit di 
we gur ban lyk sy pa sy nyň ýa nyn dan eli ni 
uza dyp: «Ony tu tuň!» diý di. Ýa rob ga myň 
Hu da ýyň ada my na gar şy uza dan eli şol 
ba da ys maz bo lup, ol eli ni yzy na çe kip 
bil me di. 5 Hu da ýyň ada my nyň Reb biň 
tab şy ry gy bo ýun ça gör ke zen ala ma ty na 
gö rä, gur ban lyk sy pa sy çym-pyt rak bo-
lup, üs tün dä ki kül dum ly-du şa pyt ra dy. 
6  Pa ty şa oňa: «Hu da ýyň Reb den ma ňa 
re him et me gi ni so rap, eli miň gu tul ma gy 
üçin di leg edäý» diý di. Şeý dip, Hu da ýyň 
ada my Ýa rob ga myň eli niň gu tul ma gy 
üçin Reb be di leg et di. On soň pa ty şa nyň 
eli gu tu lyp, öň ki ha ly na gel di. 7 Pa ty şa 
Hu da ýyň ada my na şeý le diý di: «Me niň 
bi len öýe gel-de na har lan. Ma ňa eden 
ýag şy ly gyň üçin men sa ňa sy lag ber jek». 
8  Em ma Hu da ýyň ada my pa ty şa: «Ma ňa 
pa ty şa ly gyň ýa ry sy ny ber se ňem, men 
se niň bi len git me rin. Bu ýer de çö rek iýip, 
suw-da iç me rin. 9 Çün ki Reb ma ňa: „Ol 
ýer de çö rek iý me, suw iç me, gi den ýo-
luň dan yzy ňa gaýt ma“ di ýip tab şyr dy» 
di ýip jo gap ber di. 10  Şeý dip, ol yzy na 
Beý te le ge len ýo lun dan git män, baş ga 
ýol bi len gaýt dy.

11 Beý tel de bir gar ry py gam ber ýa-
şa ýar dy. Onuň ogul la ryn dan bi ri ge lip, 
Hu da ýyň ada my nyň şol gün Beý tel-
de eden äh li iş le ri ni oňa gür rüň ber di. 
Olar onuň pa ty şa di ýen le ri niň ba ry ny 
ka ka la ry na aý dyp ber di ler. 12  Ka ka la ry 
olar dan: «Ol haý sy ýol dan git di?» di-
ýip so ra dy. Onuň ogul la ry Ýa hu da dan 
ge len Hu da ýyň ada my nyň haý sy ýol-
dan gi den di gi ni ka ka la ry na gör kez di ler. 
13‑14 On soň py gam ber ogul la ry na: «Ma ňa 
eşegimi gaň ňa lap be riň» diý di. Olar oňa 
eşe gi ni gaň ňa lap ber di ler. Py gam ber 
eşe gi ne mü nüp, Hu da ýyň ada my nyň 
yz yn dan gi dip, ony tap dy. Ol dub aga jy-
nyň aşa gyn da otyr dy. Py gam ber on dan: 
«Sen Ýa hu da dan ge len Hu da ýyň ada my-
my?» di ýip so ra dy. Ol hem: «Ha wa, men 
şol» di ýip jo gap ber di. 15  Ol Hu da ýyň 
ada my na: «Ýör, öýe gi de li, şol ýer de 
na har la naý» diý di. 16  Em ma Hu da ýyň 
ada my: «Men se niň bi len yzy ma, öýü-
ňe gi dip bil men; men bu ýer de se niň 
bi len çö re gem iý jek däl, su wam iç jek 
däl. 17 Çün ki Reb ma ňa: „Ol ýer de çö rek 
iý me, suw iç me, gi den ýo luň dan yzy ňa 
gaýt ma“ di ýip tab şyr dy» diý di. 18  On soň 
ol py gam ber Hu da ýyň ada my na şeý le 
diý di: «Men hem se niň ýa ly bir py gam-
ber di rin. Reb biň tab şy ry gy bo ýun ça bir 
pe riş de ma ňa: „Ol çö rek iýip, suw içer 
ýa ly ony yzy na öwür-de, özüň bi len bi le 
öýü ňe alyp gaýt“ diý di». Ol Hu da ýyň 
ada my ny al da ýar dy. 19 On soň Hu da ýyň 
ada my onuň bi len yzy na gaýt dy we onuň 
öýü ne ge lip, çö rek edin di, suw iç di.

20 Olar sa çak ba şyn da otyr ka lar, ony 
yzy na alyp gaý dan py gam be re Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy. 21‑22  Ol Ýa hu da dan 
ge len Hu da ýyň ada my na Reb şeý le diý-
ýär diý di: «Reb biň sö zü ni diň le män, 
Hu da ýyň Reb biň özü ňe be ren tab şy-
ryk la ry ny sak la ma dyň. Yzy ňa gaý dyp, 
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çö rek edin me, suw iç me diý len ýer den 
iýip-içen di giň üçin ata-ba ba la ry ňyň 
ma za ryn da jaý lan mar syň». 23 Hu da ýyň 
ada my iýip-içip bo lan dan soň, oňa özü ni 
yzy na alyp gaý dan py gam be riň eşe gi ni 
gaň ňa lap ber di ler. 24  Hu da ýyň ada my 
gi dip bar ýar ka, oňa ýol da bir ýol bars 
du şup, ony öl dür di. Onuň je se di ýo luň 
üs tün de ýa tyr dy, eşek-de, ýol bars-da 
onuň gap da lyn da dur dy. 25  Adam lar 
ge çip bar ýar ka lar, ýol da ýa tan je se di 
hem-de je se diň gap da lyn da du ran ýol-
bar sy gör dü ler. On soň olar ýaň ky gar ry 
py gam be riň ýa şa ýan ga la sy na ge lip, bu 
ba ra da adam la ra gür rüň ber di ler.

26  Hu da ýyň ada my ny ýol dan yzy-
na öw ren bu py gam ber bo lan wa ka ny 
eşi de nin de: «Ol Reb biň sö zü ne gu lak 
as ma dyk Hu da ýyň ada my dyr; Reb aý dan 
sö zü ne gö rä, ony ars la na be rip, ars lan 
hem ony par ça lap öl dü ren bol ma ly» 
diý di. 27 On soň ol ogul la ry na: «Ma ňa 
eşe gi gaň ňa lap be riň» diý di. Olar oňa 
eşe gi gaň ňa lap ber di ler. 28  Ol py gam-
ber gi dip, Hu da ýyň ada my nyň ýol da 
ýa tan je se di ni tap dy. Eşek we ýol bars 
je se diň gap da lyn da du ran eken. Ýol bars 
Hu da ýyň ada my nyň je se di ni iý män dir, 
eşe gi-de par ça la man dyr. 29 Ol py gam ber 
Hu da ýyň ada my nyň je se di ni gö te rip, öz 
eşe gi niň üs tü ne ýük le di-de, ony yzy na 
alyp gaýt dy. Ol ýas tu tup, ony jaý la-
mak üçin ga la gel di. 30 Py gam ber je se di 
öz ma zar ly gyn da go ýup: «Wah do gan, 
do gan!» di ýip, ogul la ry bi len Hu da ýyň 
ada my nyň ýa sy ny tut dy. 31‑32 Ol Hu da ýyň 
ada my ny jaý lap bo lan dan soň, ogul la-
ry na şeý le diý di: «Men öle nim de, me ni 
şu py gam be riň jaý la nan ma za ryn da 
jaý laň, me niň süňk le ri mi onuň süňk-
le ri niň ýa nyn da go ýuň. Çün ki onuň 
Beý tel dä ki gur ban lyk sy pa sy ba ra da 
we Sa ma ri ýa nyň ga la la ryn da ky äh li 

sež de gäh ler ba ra da Reb biň tab şy ry gy 
bo ýun ça gy gy ryp jar eden zat la ry nyň 
ba ry hök man ama la aşar».

33 Bu wa ka dan soň hem Ýa rob gam 
özü niň pis iş le rin den el çek me di. Ol 
ýe ne-de sež de gäh ler de äh li halk la ryň 
ara syn dan ru ha ny lar bel le di. Ru ha ny 
bol ma ga is leg bil di ren le riň ba ry ny ru ha-
ny ly ga bel le di. 34 Bu gü nä iş Ýa rob ga myň 
ne sil le ri niň ýer ýü zün den tu tuş ly gy na 
ýok bol ma gy na ge tir di.

14‑nji bap

Ýarobgamyň ogly ölýär
1 Şol wagt lar da Ýa rob ga myň og ly Aby-

ýa syr kaw la dy. 2  Ýa rob gam öz aýa ly na 
şeý le diý di: «Bar, Ýa rob ga myň aýa-
ly dy gyň bi lin mez ýa ly baş ga ge ýi me 
gir-de, Şi lo git, çün ki Ahy ýa py gam ber 
şol ýer de dir. Ol me niň bu hal ka pa ty şa 
bol ja gy my aý dyp dy. 3 Eli ňe on çö rek, 
kül çe ler, bir gol ça-da bal alyp, onuň 
ýa ny na git; ol sa ňa og lu my za nä me 
bol ja gy ny aý dyp be rer».

4  Ýa rob ga myň aýa ly şeý le-de et di. Ol 
Şi lo gi dip, Ahy ýa nyň öýü ne bar dy. Ahy-
ýa kör di, çün ki go ja lyk dan ýa ňa onuň 
göz le ri çöň ňe lip di. 5 On soň Reb Ahy ýa: 
«Ýa rob ga myň aýa ly syr kaw og ly hak-
da so ra ma ga ge ler» diý di. Reb Ahy ýa 
Ýa rob ga myň aýa ly na nä me jo gap ber-
me li di gi ni aýt dy.

Ol ge len de, nä ta nyş aýal bo lup gel di. 
6  Em ma ol aýal ga py dan gi rip gel ýär kä, 
Ahy ýa onuň aýak se si ni eşi dip: «Eý, 
Ýa rob ga myň aýa ly, içe ri gi ri ber. Sen 
nä me üçin nä ta nyş aýal bo lan bol ýar syň? 
Men de se niň üçin ga ty er bet ha bar bar. 
7 Git-de, Ýa rob ga ma Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb şeý le diý ýär diý: „Men se ni hal kyň 
ara syn dan saý lap, hal kym Ys ra ýy lyň üs-
tün den pa ty şa ly ga bel le dim. 8  Pa ty şa ly gy 
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Da wu dyň nes lin den alyp, sa ňa ber dim. 
Em ma sen Me niň tab şy ryk la ry my ber-
jaý edip, Me niň na za rym da dog ry iş le ri 
edip, bü tin kal by bi len Ma ňa we pa ly 
bo lan gu lum Da wut ýa ly bol ma dyň. 
9 Gaý tam, sen özüň den öň ki pa ty şa la-
ryň ba ryn dan be ter pis lik et diň. Sen 
guý ma al tyn gö le but la ry ny ýa sap, ola ra 
sež de edip, Me niň ga ha ry my ge tir diň 
we Men den ýüz öwür diň. 10 Şo nuň üçin 
hem Men Ýa rob ga myň ne sil le ri niň ba-
şyn dan bet bagt çy lyk in de re rin. Is le azat 
bol sun, is le gul, par hy ýok, Ýa rob ga-
myň nes lin den bo lan Ys ra ýyl da ky her 
bir er ke gi bü tin leý ýok ede rin. Der siň 
sy ry lyp-sü pü ril ip taş la ny şy ýa ly, Men 
Ýa rob ga myň ne sil le ri niň ba ry ny iň 
soň ku sy na çen li bü tin leý ýok ede rin. 
11 Ýa rob ga myň ne sil le ri niň ga la da ölen-
le ri ni it ler, düz de ölen le ri ni guş lar iýer, 
çün ki Reb şeý le diý di“. 12  In di sen tur-da, 
öýü ňe git. Sen ga la aýak ba san ba dy ňa, 
og luň öler. 13 Bü tin ys ra ýyl hal ky onuň 
ýa sy ny tu tup, ony jaý lar. Ýa rob ga myň 
maş ga la syn dan di ňe şu og lan dä be gö rä 
jaý la nar. Çün ki Ýa rob ga myň nes lin den 
di ňe şu og lan Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň 
göw nün den tur dy. 14  Reb Özi üçin Ys-
ra ýy lyň üs tün den bir pa ty şa go ýar. Ol 
Ýa rob ga myň nes li ni hut şu gün, edil şu 
pur sat da ýok eder.

15 Reb Ys ra ýy la je za be rer. Ol ys ra ýyl 
hal ky ny su wuň ba şyn da yran ýan ga myş 
ki min sars dy rar. Reb ys ra ýyl la ry ola ryň 
ata-ba ba la ry na be ren go wy ýur dun dan 
çy ka ryp, ola ry Ýew frat der ýa sy nyň aň-
ry ta ra py na dar ga dar, çün ki olar Aşe ra 
but la ry ny ýa sap, Reb biň ga ha ry ny ge-
tir di ler. 16  Ýa rob ga myň öz eden hem-de 
Ys ra ýy la et di ren gü nä le ri ze rar ly, Reb 
Ys ra ýy ly terk eder».

17 Soň ra Ýa rob ga myň aýa ly yzy na 
gaýt dy. Ol Tir sa ge lip, öýü niň işi gi ne 

ýe ten ba dy na, onuň ça ga sy ýo gal dy. 
18  Bü tin ys ra ýyl hal ky ça ga ny jaý lap, 
onuň ýa sy ny tut du lar. Şeý dip, Reb biň 
Öz gu ly Ahy ýa py gam ber ar ka ly aý dan 
sö zi ama la aş dy.

Ýarobgamyň ölümi
19 Ýa rob ga myň ga lan iş le ri, onuň eden 

sö weş le ri we nä hi li pa ty şa lyk eden di-
gi ba ra da ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 20 Ýa rob gam 
ýig ri mi iki ýyl pa ty şa lyk et di. Ol ata-
ba ba la ry na go wuş dy. Onuň ýe ri ne og ly 
Na dap pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Rehabgam 
(2 Ýyl ýazgylary 11:5–12:15)

21 Sü leý ma nyň og ly Re hab gam Ýa hu-
da da pa ty şa lyk et di. Re hab gam pa ty şa 
bo lan da kyrk bir ýa şyn da dy; ol Reb biň 
Özü ne yba dat edil me gi üçin Ys ra ýy lyň 
bü tin ti re le rin den saý lan şä he ri Iýe ru sa-
lim de on ýe di ýyl pa ty şa lyk et di. Eje si 
am mon ly bo lup, onuň ady Na ga ma dy. 
22  Ýa hu da hal ky Reb biň na za ryn da ýig-
ren ji iş le ri edip, ata-ba ba la ry nyň eden 
gü nä le rin den-de has be ter gü nä et di ler. 
Olar Reb biň ga ban jaň ly gy ny oýar dy lar. 
23 Çün ki olar hem her bir be ýik ba ýyr-
da, gür ýap rak ly her bir aga jyň as tyn da 
öz le ri ne sež de gäh le ri, dik me daş la ry-
ny hem-de Aşe ra but la ry ny gur du lar. 
24  Şeý le hem ýurt da ky sež de gäh le riň 
az gyn er kek le ri bar dy. Olar Reb biň ys-
ra ýyl la ryň öňün den ko wup çy ka ran 
mil let le ri niň ne jis iş le ri ni et di ler.

25 Re hab ga myň pa ty şa ly gy nyň bä şin ji 
ýyl yn da Mü sür pa ty şa sy Şi şak Iýe ru sa-
li me hü jüm et di. 26  Ol Reb biň öýün dä ki 
ha zy na la ryň, pa ty şa nyň köş gün dä ki 
ha zy na la ryň ba ry ny ta la dy. Ol Sü leý ma-
nyň al tyn dan ýa sa dan äh li gal kan la ry ny 
hem alyp git di. 27 Re hab gam pa ty şa bol sa 
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ola ryň de re gi ne bü rünç den gal kan lar 
ýa sa dyp, ola ry pa ty şa nyň köş gü niň 
ga py sy ny sak la ýan ga ra wul la ryň baş-
tu tan la ry nyň eli ne ber di. 28  Pa ty şa her 
sa par Reb biň öýü ne gi den de, ga ra wul lar 
ola ry gö te rip ge ti rip, soň ra ýe ne yzy na 
ga ra wul ha na äkid ýär di ler.

29 Re hab ga myň ga lan iş le ri we äh li 
eden iş le ri ba ra da Ýa hu da pa ty şa la ry nyň 
ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 30 Re hab
gam bi len Ýa rob ga myň ara syn da he mi şe 
uruş bol dy. 31 Re hab gam ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol ata-ba ba la ry nyň ýa nyn da, 
Da wut ga la syn da jaý lan dy. Onuň eje si 
am mon ly bo lup, ady Na ga ma dy. Re hab-
ga myň ýe ri ne og ly Aby ýam pa ty şa bol dy.

15‑nji bap

Ýahuda patyşasy Abyýam 
(2 Ýyl ýazgylary 13:1–14:1)

1 Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň pa ty-
şa ly gy nyň se ki zin ji ýyl yn da Aby ýam 
Ýa hu da pa ty şa bol dy. 2  Aby ýam Iýe-
ru sa lim de üç ýyl pa ty şa lyk et di; onuň 
eje si niň ady Ma ga ka dy. Ol Aby şa lo myň 
gy zy dy. 3 Aby ýam hem ka ka sy nyň eden 
gü nä le ri ni gaý ta la dy. Ol ata sy Da wut 
ýa ly Reb be we pa ly bol ma dy. 4  Mu ňa 
ga ra maz dan, onuň Hu da ýy Reb Iýe ru-
sa li mi kuw wat lan dyr mak üçin, Aby ýam 
ölen den soň or nu na pa ty şa bo lar ýa ly, 
oňa bir ogul ber di. Hu daý Reb mu ny 
Da wu dyň ha ty ra sy üçin et di. 5  Çün ki 
Da wut di ňe het li Ury ýa eden ýa man ly-
gyn dan baş ga bü tin öm rü ne Hu da ýyň 
na za ryn da dog ry iş le ri et di. Ol Reb biň 
özü ne be ren tab şy ryk la ry nyň ba ry ny 
ömür bo ýy ber jaý et di. 6  Re hab gam bi-
len Ýa rob ga myň ara syn da baş lan uruş 
Aby ýa myň öm rü niň ahy ry na çen li do-
wam et di. 7 Aby ýa myň ga lan iş le ri we 
äh li eden iş le ri Ýa hu da pa ty şa la ry nyň 

ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 8  Aby ýam 
ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ol Da wut ga-
la syn da jaý lan dy. On soň onuň ýe ri ne 
og ly Asa pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Asa 
(2 Ýyl ýazgylary 15:16–16:6)

9 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýa rob ga myň pa-
ty şa ly gy nyň ýig ri min ji ýyl yn da Asa 
Ýa hu da pa ty şa bol dy. 10 Asa Iýe ru sa lim de 
kyrk bir ýyl pa ty şa lyk et di; onuň ene-
si niň ady Ma ga ka dy. Ol Aby şa lo myň 
gy zy dy. 11 Asa ata sy Da wut ýa ly Reb biň 
na za ryn da dog ry iş le ri et di. 12  Asa sež-
de gäh le riň az gyn er kek le ri ni ýurt dan 
çy ka ryp, öz ata-ba ba la ry nyň ýa san äh li 
but la ry ny ýok et di. 13 Asa pa ty şa hat da 
eje si Ma ga ka ny me li ke lik den mah rum 
et di, çün ki ol Aşe ra üçin ýig ren ji but ýa-
sap dy. Asa Aşe ra bu tu ny ke sip, Kid ron 
de re sin de ýak dy. 14  Em ma Ys ra ýyl da ky 
sež de gäh ler ýok edil män di. Mu ňa ga ra-
maz dan, Asa nyň ýü re gi bü tin öm rün de 
Reb be we pa ly bol dy. 15  Ol ka ka sy nyň 
hem-de özü niň aý dan sa da ka la ry ny, 
ýag ny küm şi, al ty ny we gap-gaç la ry 
Reb biň öýü ne ge tir di.

16  Asa bi len ys ra ýyl pa ty şa sy Bag şa 
bü tin ömür le ri ne uruş et di ler. 17 Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Bag şa Ýa hu da nyň üs tü ne çoz-
dy. Ol Ýa hu da pa ty şa sy Asa nyň ýa ny na 
ge lip-git mek is le ýän le riň ýo lu ny ýap mak 
üçin Ra ma ga la sy ny ber kit di. 18  Soň ra 
Asa Reb biň öýü niň we pa ty şa köş gü niň 
ha zy na la ryn da ga lan äh li kü müş dir al-
ty ny alyp, ola ry öz köşk emel dar la ry na 
ber di. Asa ola ry Tab rym mo nyň ag ty gy, 
Hez ýo nyň og ly, Da mask da ýa şa ýan Si-
ri ýa pa ty şa sy Ben ha da da iber di. 19 Asa 
öz emel dar la ryn dan Ben ha da da şeý le 
ha bar ýol la dy: «Se niň ka kaň bi len me niň 
ka ka myň ara syn da bol şy ýa ly, iki mi-
ziň ara myz da-da yla la şyk bol sun. Men 
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sa ňa kü müş dir al tyn sow gat iber ýä rin. 
Sen git-de, Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Bag şa 
bi len eden yla la şy gy ňy boz, ol me niň 
üs tüm den so wul syn». 20 Ben ha dat Asa 
pa ty şa nyň aý dan la ry na gu lak as dy. Ol 
go şun ser ker de le ri ni ibe rip, Yýo ny, Da ny, 
Abel beýt ma ga ka ny, tu tuş Naf ta ly ýur dy 
bi len bir lik de bü tin Kin ne re di ba syp al dy. 
21 Bag şa mu ny eşi den de, Ra ma ny ber kit-
mek den el çe kip, Tir sa da mes gen tut dy. 
22  Soň ra Asa pa ty şa Ra ma ga la syn da ky 
Bag şa nyň ber kit me üçin ula nyp ýö ren 
daş la ry ny, agaç la ry ny alyp git mä ge 
ýa hu da la ra buý ruk ber di. Asa pa ty şa 
bu daş dyr agaç lar bi len Ben ýa min dä ki 
Ge ba ga la sy ny we Mis pa ga la sy ny ber-
kit di. 23 Asa nyň ga lan äh li iş le ri, onuň 
gaý duw syz eder men lik le ri, äh li eden 
iş le ri we ber ki den ga la la ry ba ra da ýa-
hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. Go ja lan ça gyn da, ol aýak-
dan dert çek di. 24  Asa ataba ba la ry na 
go wuş dy. Ol ata-ba ba la ry nyň ýa nyn da, 
ata sy Da wut ga la syn da jaý lan dy. Og ly 
Ýe ho şa pat onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

Ysraýyl patyşasy Nadap
25  Ýa hu da pa ty şa sy Asa nyň pa ty şa-

ly gy nyň ikin ji ýyl yn da Ýa rob ga myň 
og ly Na dap Ys ra ýy la pa ty şa bol dy. Ol 
Ys ra ýyl da iki ýyl pa ty şa lyk et di. 26 Na dap 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 
Ol ka ka sy nyň ys ra ýyl hal ky na et di ren 
gü nä li ýol la ryn dan ýö re di.

27 Ysa kar nes lin den bo lan Ahy ýa nyň 
og ly Bag şa Na da ba gar şy dil düw şük 
gur dy. Bag şa pi lişt li le re de giş li bo lan 
Gi be ton da Na da by öl dür di, çün ki Bag şa 
bi len bü tin ys ra ýyl lar Gi be to nyň da şy-
ny ga bap dy lar. 28  Şeý dip, Bag şa ýa hu da 
pa ty şa sy Asa nyň şa ly gy nyň üçün ji ýy-
lyn da Na da by öl dü rip, onuň ýe ri ne özi 
pa ty şa bol dy. 29 Ol pa ty şa bo lan des si ne 

Ýa rob ga myň ne sil le ri niň ba ry ny gyr dy, 
Reb biň Öz gu ly şiloly Ahy ýa ar ka ly 
aý dan sö zü ne gö rä, Ýa rob ga myň ne sil-
le rin den bir adam hem di ri gal dy ryl man, 
ola ryň ba ry öl dü ril di. 30 Bu Ýa rob ga myň 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň ga ha ry ny ge-
ti ren di gi ze rar ly, öz eden we Ys ra ýy la 
et di ren gü nä le ri ze rar ly bol dy.

31 Na da byň ga lan iş le ri we äh li eden 
iş le ri ba ra da ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 32  Asa bi len 
ys ra ýyl pa ty şa sy Bag şa bü tin ömür le ri ni 
ur şup ge çir di ler.

Ysraýyl patyşasy Bagşa
33 Ýa hu da pa ty şa sy Asa nyň şa ly gy nyň 

üçün ji ýyl yn da Ahy ýa nyň og ly Bag şa 
Tir sa da bü tin Ys ra ýy lyň üs tün den pa-
ty şa lyk edip, ýig ri mi dört ýyl hö küm 
sür di. 34  Bag şa hem Ýa rob gam ýa ly Ys-
ra ýy la gü nä et di rip, Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri et di.

16‑njy bap
1 Bag şa gar şy Ha na ny nyň og ly Ýe hu-

wa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2  «Sen 
hiç kim diň, em ma Men se ni hal kym 
ys ra ýy la pa ty şa et dim. Sen Ýa rob ga myň 
ýo lun dan ýö räp, hal kym ys ra ýy la gü nä 
et di rip, ola ryň gü nä le ri bi len me niň 
ga ha ry my ge tir diň. 3 Şo nuň üçin hem 
Men Bag şa ny we onuň bü tin ne sil le ri ni 
Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň ne sil le ri ýa-
ly ýok ede rin. 4  Bag şa nyň ne sil le rin den 
ga la da ölen le ri ni it ler, düz de ölen le ri ni 
guş lar iýer».

5  Bag şa nyň ga lan iş le ri, onuň eder-
men lik le ri ba ra da ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň 
ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 6  Bag şa 
ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ol Tir sa da 
ata-ba ba la ry nyň ýa nyn da jaý lan dy. Og ly 
Ela onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy. 7 Ha na
ny nyň og ly Ýe hu py gam be re Bag şa we 
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a 16:24 Üç ýa rym bat man – ýew reý çe iki kik kar. Bu takm. 70 kg deň dir.

onuň ne sil le ri ne gar şy Reb biň şu sö zi 
aýan bol dy. Çün ki Bag şa Ýa rob ga myň 
ne sil le ri ýa ly he re ket et di we Ýa rob-
ga myň ne sil le ri ni öl dür di. Şeý dip, ol 
Reb biň ýig ren ýän iş le ri ni edip, öz pis 
iş le ri bi len Onuň ga ha ry ny ge ti rip di.

Ysraýyl patyşasy Ela
8  Ýa hu da pa ty şa sy Asa nyň şa ly gy nyň 

ýig ri mi al tyn jy ýyl yn da Bag şa nyň og ly 
Ela Tir sa da Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, iki 
ýyl şa lyk sür di. 9 Ela Tir sa da öz köşk 
emel da ry Ar sa nyň öýün de ser hoş bo lup 
otyr ka, Zim ri oňa gar şy dil düw şük gur dy. 
Zim ri sö weş ara ba la ry nyň ýa ry sy nyň 
ser ker de si di. 10 Zim ri ge lip, Ela ny öl dür di 
we özi onuň or nu na pa ty şa bol dy. Bu wa-
ka Ýa hu da pa ty şa sy Asa nyň şa ly gy nyň 
ýig ri mi ýe din ji ýyl yn da bo lup geç di.

11 Zim ri pa ty şa bo lup, Ela nyň tag tyn da 
otu ran ba dy na, Bag şa nyň bü tin ne sil-
le rin den, do gan-ga ryn daş la ryn dan we 
dost-ýar la ryn dan bo lan bar er ke gi öl-
dür di. 12  Şeý dip, Zim ri Bag şa nyň äh li 
ne sil le ri ni ýok et di. Reb biň Ýe hu py-
gam be riň üs ti bi len Bag şa gar şy aý dan 
söz le ri ber jaý bol dy. 13 Çün ki Bag şa we 
onuň og ly Ela but lar ýa sap, gü nä et di ler 
we olar ys ra ýyl hal ky na-da gü nä et di rip, 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb bi ga zap lan dyr dy-
lar. 14  Ela nyň ga lan iş le ri we äh li eden 
iş le ri ba ra da ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr.

Ysraýyl patyşasy Zimri
15 Ýa hu da pa ty şa sy Asa nyň pa ty şa ly-

gy nyň ýig ri mi ýe din ji ýyl yn da Zim ri 
Tir sa da ýe di gün pa ty şa lyk et di. Ys ra-
ýyl go şun la ry pi lişt li le re de giş li bo lan 
Gi be ton ga la sy nyň da şy ny ga bap dy lar. 
16  Dü şel ge dä ki go şun lar Zim ri niň Ela 

pa ty şa gar şy dil düw şük edip, ony öl dü-
ren di gi ba ra da ky ha ba ry eşi den le rin de, 
ys ra ýyl hal ky go şun ba şy Om ry ny dü şel-
ge de Ys ra ýy la pa ty şa et di ler. 17 Şeý dip, 
Om ry bü tin ys ra ýyl hal ky bi len Gi be ton 
ga la syn dan çy kyp, Tir sa nyň da şy ny 
ga ba dy lar. 18  Zim ri ga la nyň ba sy lyp al-
na ny ny gö ren de, pa ty şa köş gü niň iç ki 
ga la sy na gi rip, pa ty şa nyň köş gü ne ot 
be rip, oda ýa nyp öl di. 19 Zim ri Ýa rob ga-
myň ýo lun dan ýö räp, Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri et di. Ol öz eden gü nä le ri 
we Ys ra ýy la et di ren gü nä le ri üçin öl di. 
20  Zim ri niň ga lan iş le ri we gu ran dil-
düw şü gi ba ra da ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň 
ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr.

Ysraýyl patyşasy Omry
21 Zim ri ölen den soň, ys ra ýyl hal ky iki 

bö le ge bö lün di. Hal kyň ýa ry sy Gi na tyň 
og ly Tib ni ni pa ty şa et jek bo lup, onuň 
yzy na eýer di, ga lan ýa ry sy bol sa Om-
ry nyň yzy na eýer di. 22  Om ry nyň yzy na 
eýe ren halk, Gi na tyň og ly Tib ni niň yzy-
na eýe ren halk dan güýç li bo lup çyk dy. 
Şeý dip, Tib ni ölüp, Om ry onuň or nu na 
pa ty şa bol dy. 23 Ýa hu da pa ty şa sy Asa nyň 
şa ly gy nyň otuz bi rin ji ýyl yn da Om ry 
Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, on iki ýyl şa lyk 
et di. Om ry Tir sa da al ty ýyl şa lyk sür di.

24 Om ry Sa ma ri ýa ba ýyr ly gy ny Şe mer-
den üç ýa rym bat man a küm şe sa tyn alyp, 
ba ýyr lyk da şä her gu rup, ba ýyr ly gyň 
eýe si Şe me riň ady na gö rä gu ran şä he-
ri ne Sa ma ri ýa di ýip at dak dy.

25  Om ry Reb biň na za ryn da ýig ren ji 
iş le ri et di. Onuň eden pis iş le ri özün den 
öň ki pa ty şa la ryň äh li si niň ki den çök der 
bol dy. 26  Om ry Ne ba dyň og ly Ýa rob gam 
ýa ly gü nä et di. Ol ys ra ýyl hal ky na-da 
gü nä et di rip, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb bi 
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ga zap lan dyr dy. 27 Om ry nyň eden beý-
le ki iş le ri we gör ke zen gaý duw syz ly gy 
hem eder men li gi ba ra da ys ra ýyl pa ty-
şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 
28  Om ry ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ol 
Sa ma ri ýa da ata-ba ba la ry nyň ýa nyn da 
jaý lan dy. Og ly Ahap onuň ýe ri ne pa-
ty şa bol dy.

Ysraýyl patyşasy Ahap
29 Ýa hu da pa ty şa sy Asa nyň pa ty şa ly-

gy nyň otuz se ki zin ji ýyl yn da Om ry nyň 
og ly Ahap Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, Sa-
ma ri ýa da ýig ri mi iki ýyl şa lyk sür di. 
30 Ahap Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri 
et di. Onuň eden pis iş le ri özün den öň ki 
pa ty şa la ryň äh li si niň ki den çök der bol dy.

31 Aha ba Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň 
gü nä li ýol la ryn dan ýö re mek li giň özem 
ýe ter lik di, ýö ne ol onuň üs te si ne si don-
ly la ryň pa ty şa sy Et ba ga lyň gy zy Ize be le 
öý le nip, Ba ga la sež de et di. 32  Ahap Sa ma-
ri ýa da Ba gal üçin gu ran but ha na syn da 
Ba gal üçin gur ban lyk sy pa sy ny gur dy. 
33 Ahap hem aýal hu da ýy Aşe ra bu tu ny 
ýa sa dy. Ahap Ys ra ýyl Hu da ýy Reb-
biň ga ha ry ny ge tir mek de Ys ra ýy lyň 
özün den öň ki pa ty şa la ry nyň ba ryn dan 
oz dur dy. 34  Aha byň döw rün de beý tel li 
Hi ýel Ýe ri ho ny tä ze den di kelt di. Hi ýel 
onuň düý bü ni tu tan da, now ba har og ly 
Aby ra my gur ban lyk et di. Ýe ri ho nyň 
der we ze le ri ni otur dan da, ol iň ki çi og ly 
Se gu by gur ban lyk ber di. Şeý dip, Reb-
biň Nun og ly Ýe şu wa ar ka ly aý dan sö zi 
ber jaý bol dy.

17‑nji bap

Ylýas pygamberiň gurakçylyk 
hakyndaky habary

1 Gil gat da ýa şa ýan tiş be li Yl ýas Aha-
ba şeý le diý di: «Men özü miň gul luk 

ed ýän Ys ra ýyl Hu da ýy Reb den ant 
iç ýä rin. Tä men buý ruk ber ýän çäm, 
ýurt da iki-üç ýyl lap ne çyg bo lar, ne-de 
ýa gyn». 2  Yl ýa sa Reb biň şu sö zi aýan 
bol dy: 3 «Bu ýer den gün do ga ra git-de, 
Ior da nyň gün do ga ryn da ky Ke rit çeş-
me si niň bo ýun da giz len. 4  Sen çeş me 
su wun dan içer siň. Ol ýer de gar ga la ra 
se ni iý mit len dir me gi tab şy ran dy ryn». 
5 Yl ýas Reb biň tab şy ry şy ýa ly et di. Ol gi-
dip, Ior dan der ýa sy nyň gün do ga ryn da ky 
Ke rit çeş me si niň bo ýun da mes gen tut dy. 
6  Gar ga lar Yl ýa sa er ti ri ne-de, ag şa my-
na-da çö rek bi len et ge ti rip ber ýär di ler, 
ol çeş mä niň su wun dan iç ýär di. 7 Wag
tyň geç me gi bi len çeş me gu ra dy, çün ki 
ýur da ýa gyş ýa ga nok dy.

Ylýas pygamber we 
sarepatly dul hatyn

8  Yl ýa sa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
9 «Tur, Si do nyň Sa re pat ga la sy na bar-da, 
şol ýer de mes gen tut, çün ki ol ýer de Men 
bir dul ha ty na se ni iý mit len dir me gi tab-
şy ran dy ryn». 10 Şeý dip, Yl ýas Sa re pa ta 
git di. Ol ga la nyň der we ze si ne gel di, gör-
se, ol ýer de bir dul aýal çöp le me çöp läp 
ýör di. Ol aýa ly ça gy ryp, oňa: «Ma ňa 
iç mä ge bir kä se suw ge ti räý» diý di. 11 Ol 
aýal suw ge tir mä ge bar ýar ka, Yl ýas ony 
yzy na ça gy ryp: «Bir dö wüm çö rek hem 
alyp gel se ne» diý di. 12  Ol aýal, Yl ýa sa 
şeý le jo gap ber di: «Hu da ýyň Reb den ant 
iç ýä rin, men de çö rek ýok. Men de di ňe 
hal taň düý bün dä ki bir go şa wuç un bi len 
gol ça da bi raz ýag bar. Ine, men hä zir öýe 
gi dip, şol bar ja un bi len özüm hem og lum 
üçin kül çe bi şir mek üçin çöp le me çöp-
läp ýö rün. Biz ony iýe ris, on soň öle ris». 
13 Yl ýas oňa şeý le diý di: «Sen ala da et me. 
Bar öýü ňe git-de, çö re gi ňi bi şir. Şol bar ja 
unuň dan sen öňür ti ma ňa bir ki çi jik çö rek 
bi şi rip ge tir. On dan soň unuň ga la nyn dan 

 1 Patyşalar 16 ,  17  



 450  

özüň we og luň üçin çö rek bi şi rer siň. 
14  Çün ki Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý-
ýär: „Reb biň ýa gyş ýag dyr jak gü nü ne 
çen li hal ta da ky un tü ken mez, gol ça da ky 
ýag eg sil mez“». 15 Bu aýal gi dip, Yl ýa syň 
aý dy şy ýa ly et di. Yl ýas bi len ýaň ky aýal 
we onuň öý-içe ri si bir go şa wuç uny uzak 
wagt lap iý di ler. 16  Şeý dip, Reb biň Yl ýas 
ar ka ly aý dan sö zi ber jaý bo lup, hal ta da ky 
un tü ken me di, gol ça da ky ýag eg sil me di.

17 Bir nä çe wagt ge çen den soň, ýaň ky 
ho ja ýyn aýa lyň og ly syr kaw la dy. Og la-
nyň ha ly ýa ra maz la şyp, ol ara dan çyk dy. 
18  On soň ol aýal Yl ýa sa: «Eý, Hu da ýyň 
ada my, me niň bi len nä me işiň bar? Sen 
ma ňa gü nä mi ýat la dyp, me niň og lu my öl-
dür mä ge gel diň mi?» diý di. 19 Yl ýas hem 
oňa: «Og lu ňy ma ňa ber» diý di. Yl ýas 
og la ny aýa lyň gu ja gyn dan alyp, ony öz 
bol ýan ýo kar ky gat da ky ota gy na ge ti rip, 
öz dü şe gin de ýa tyr dy. 20 Soň ra ol Reb be 
ýal ba ryp, di leg et di: «Eý, Hu da ýym Reb, 
Sen nä me üçin bu dul ha ty nyň ba şy na be-
la ge tir diň? Ol ma ňa öz öýün den ýer ber di, 
Sen bol sa onuň og lu ny öl dür ýär siň!» 
21 On soň ol üç ge zek ça ga nyň üs tün de 
ýa zy lyp ýat dy-da, Reb be ýal ba ryp di leg 
et di: «Eý, Hu da ýym Reb, Sa ňa ýal bar-
ýa ryn, bu ça ga ny di relt». 22  Reb Yl ýa syň 
di le gi ni eşit di we ça ga di rel di. 23 Yl ýas 
ça ga ny ýo kar ky otag dan ge ti rip, eje si-
ne ber di. Yl ýas og la nyň eje si ne: «Se ret, 
se niň og luň di rel di» diý di. 24  On soň ol 
aýal Yl ýa sa: «Men in di se niň Hu da ýyň 
ada my dy gy ňy, Reb biň sen ar ka ly aý dan 
sö zü niň ha ky kat dy gy ny bil ýä rin» diý di.

18‑nji bap

Ylýas pygamber we 
Bagalyň pygamberleri

1 Bir nä çe wagt ge çen den soň, gu rak-
ly gyň üçün ji ýyl yn da, Reb Yl ýa sa şeý le 

diý ýär: «Bar, Aha byň ýa ny na git; Men 
ýur da ýa gyş ýag dyr jak». 2  Şeý dip, Yl ýas 
Aha byň ýa ny na git di. Sa ma ri ýa da aç lyk 
ga ty ga zap ly dy. 3‑4  Ahap köş gi do lan-
dyr ýan Abad ýany ça gyr dy. (Abad ýa 
bü tin kal by bi len Reb be yba dat ed ýär di. 
Ize bel Reb biň py gam ber le ri ni öl dür-
ýär kä, Abad ýa ýüz py gam be ri äki dip, 
el li-el li den iki go wak da giz läp, çö rek, 
suw bi len üp jün edip di.) 5 On soň Ahap 
Abad ýa şeý le diý di: «Sen git-de, ýur duň 
bü tin çeş me le ri ne, bü tin ýap la ry na aý-
lan, bel ki, ot ta pyp, at la ry, ga tyr la ry we 
mal-ga ra ny hor la ma rys». 6  Şeý dip, olar 
aý lan mak üçin ýur dy öz ara la ryn da 
paý laş dy lar. Aha byň we Abad ýa nyň 
her si bir ta ra pa git di ler.

7 Abad ýa ýol da Yl ýas py gam be re 
duş dy. Abad ýa ony ta nap, öňün de baş 
egip, oňa şeý le diý di: «Je na bym Yl ýas, 
bu sen mi siň?» 8  Yl ýas oňa: «Ha wa, bu 
men di rin, bar, sen git-de, öz je na by ňa 
Yl ýas şu ýer de di ýip aýt» diý di. 9 Abad ýa 
oňa şeý le jo gap ber di: «Gu lu ňy Aha byň 
eli ne be rip öl dü re riň ýa ly men nä me 
gü nä et dim? 10 Hu da ýyň Reb den ant iç-
ýä rin, je nap pa ty şa nyň se ni idäp, adam 
iber me dik ýur dy gal ma dy. Her ýur duň 
baş tu ta ny: „Yl ýas bu ýurt da däl“ di ýip 
ha bar be ren de, Ahap oňa ant içir di. 11 Ýö
ne hä zir sen ma ňa: „Bar-da, je na by ňa 
Yl ýas şu ýer de di ýip aýt“ diý ýär siň. 
12  Men se niň ýa nyň dan gi den ba dy ma, 
Reb biň Ru hy se ni äki der, men-de se-
niň ni re de di gi ňi bil me rin. Şeý dip, men 
ba ryp, Aha ba se niň bar dy gy ňy aýt sam, 
ol-da se ni tap ma sa, me ni öl dü rer. Gu luň 
ýaş ly gyn dan bä ri bü tin kal by bi len Reb-
be yba dat edip gel ýär. 13 Ize bel Reb biň 
py gam ber le ri ni öl dü ren de, ýüz ada my 
el li-el li den iki go wak da giz läp, ola ry 
çö rek we suw bi len üp jün ede nim je na-
by ma aýt ma dy lar my nä me? 14  Sen in di: 
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„Bar-da, je na by ňa Yl ýas şu ýer de di ýip 
aýt diý ýär siň“. Ol me ni hök man öl dü-
rer». 15 Yl ýas: «Gul luk ed ýän Hu da ýym 
Hök mü ro wan Reb den ant iç ýä rin, men 
şu gün oňa hök man gör ne rin» diý di. 
16  Şeý dip, Abad ýa Aha byň ýa ny na gi dip, 
oňa Yl ýas ba ra da ha bar ber di. Ahap 
Yl ýas py gam be riň ýa ny na git di.

17 Ahap Yl ýa sy gö rüp, oňa: «Ys ra ýyl 
hal ky ny bi yn ja lyk ed ýän sen mi siň?» 
diý di. 18  Yl ýas oňa şeý le jo gap ber di: 
«Ys ra ýyl hal ky ny bi yn ja lyk ed ýän men 
däl di rin. Sen we se niň ata-ba ba la ryň 
Reb biň tab şy ryk la ry ny terk edip, Ba ga-
lyň yzy na eýer di ňiz. 19 Şo nuň üçin hem 
sen hä zir bü tin ys ra ýyl la ry, Ize be liň 
gol da ýan dört ýüz el li Ba gal bu tu nyň 
py gam ber le ri ni we dört ýüz Aşe ra bu-
tu nyň py gam ber le ri ni Kar mel da gy na, 
me niň ýa ny ma ýyg na».

20 Şeý dip, Ahap bü tin ys ra ýyl hal ky-
na ça par lar ýol lap, äh li py gam ber le ri 
Kar mel da gy na ýyg na dy. 21 Yl ýas bü-
tin hal ka go laý ge lip, şeý le diý di: «Siz 
ha ça na çen li iki gö wün li bo lup, yraň 
atyp ýör jek si ňiz? Eger Reb Hu daý bol-
sa, on da Onuň yzy na eýe riň, eger-de 
Ba gal hu daý bol ýan bol sa, on da onuň 
yzy na eýe riň». Halk oňa hiç hi li jo gap 
gaý tar ma dy. 22  Soň ra Yl ýas hal ka şeý le 
diý di: «Reb biň py gam ber le rin den men, 
di ňe men gal dym, ýö ne Ba ga lyň py gam-
ber le ri dört ýüz el li dir. 23 Goý, bi ze iki 
öküz ber sin ler. Ba ga lyň py gam ber le ri bir 
ökü zi saý lap alyp, ony dog rap, odu nyň 
üs tün de goý sun lar, ýö ne ot ýak ma syn-
lar; men hem beý le ki ökü zi taý ýar lap, 
ony odu nyň üs tün de go ýa ryn, ýö ne ot 
ýak ma ryn. 24  On soň siz öz hu da ýy ňy za, 
men hem Reb be di leg ede rin. Haý sy 
hu daý ot bi len jo gap ber se, şol ha ky ky 
Hu daý dyr». Bü tin halk bu pi ki ri ma-
kul la dy. 25 On soň Yl ýas Ba gal bu tu nyň 

py gam ber le ri ne şeý le diý di: «Özü ňi ze bir 
öküz saý laň-da, siz ony öňür ti taý ýar laň, 
çün ki siz köp. On soň hu da ýy ňy za di leg 
ediň, ýö ne ot ýak maň». 26  Şeý dip, olar 
öz le ri ne ber len ökü zi alyp taý ýar lap, 
er tir den gün or ta na çen li Ba gal dan di leg 
edip, gy gy ry şyp: «Eý, Ba gal, bi ze jo gap 
ber!» di ýip, öz le ri niň gu ran gur ban lyk 
sy pa sy nyň tö we re gin de bök jek le şip, 
tans et mek le ri ni do wam et di ler, ýö ne 
ses-üýn bol ma dy, jo gap be ren-de bol ma-
dy. 27 Yl ýas gün or tan ola ry mas ga ra lap, 
şeý le diý di: «Bat ly gy gy ryň! Çün ki ol 
hu daý dyr, bel ki, ol pi kir len ýän dir ýa-da 
aýak ýo lu na çy kan dyr ýa-da sy ýa hat 
et mä ge gi den dir, bel ki-de, ol uku da dyr, 
ony oýar mak ge rek dir». 28  On soň olar 
bat ly ses bi len gy gy ry şyp, öz adat la ry na 
gö rä, be den le rin den gan ak ýan ça, gy lyç-
lar, naý za lar bi len öz le ri ni ýa ra la dy lar. 
29 Wagt öý le den agyp, ag şam gur ban ly gy 
hö dür len me li wag ta çen li, olar uly goh-
gal ma gal bi len tans edip, py gam ber lik 
eden bol du lar, ýö ne ses-üýn bol ma dy, 
jo gap be ren-de bol ma dy.

30 On soň Yl ýas bü tin hal ka: «Me niň 
ýa ny ma ge liň» diý di. Olar onuň ýa-
ny na gel di ler. Yl ýas il ki bi len Reb biň 
ýy ky lan gur ban lyk sy pa sy ny di kelt di. 
31 Yl ýas Ýa ku byň ogul la ry nyň ti re le-
ri niň sa ny na gö rä on iki sa ny daş al dy, 
çün ki Ýa ku ba Reb biň «Se niň adyň Ys-
ra ýyl bo lar» di ýen sö zi ge lip di. 32  Ol şol 
daş lar dan Reb be gur ban lyk sy pa sy ny 
gur dy. Soň ra ol gur ban lyk sy pa sy nyň 
tö we re gin de iki ker sen to hum syg jak 
çu kur gaz dy. 33 On dan soň ol odun la ry 
bir ýe re üý şü rip, ökü zi so ýup bö lek le-
di-de, ola ry odun la ryň üs tün de goý dy. 
Soň ra ol: «Dört çe le gi suw dan dol du-
ryň-da, ola ry ýak ma gur ban ly gy nyň 
üs tü ne we odun la ryň üs tü ne dö küň» 
diý di. 34  Yl ýas py gam ber: «Mu ny ýe ne 
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bir ge zek gaý ta laň» diý di. Olar su wy 
ikin ji ge zek gaý ta lap guý du lar. Ol: «Mu-
ny üçün ji ge zek gaý ta laň» diý di. Olar 
su wy üçün ji ge zek guý du lar. 35 Şeý dip, 
suw gur ban lyk sy pa sy nyň tö we re gi ne 
akyp, çu ku ry dol dur dy.

36  Ag şam gur ban lyk hö dür len me li 
wag ty Yl ýas py gam ber gur ban lyk sy-
pa sy na go laý ge lip, şeý le di leg et di: 
«Eý, Yb ra ýy myň, Ys ha gyň, Ys ra ýy lyň 
Hu da ýy Reb, bu gün Sen Ys ra ýyl da 
Hu daý dy gy ňy, me niň gu luň dy gy my, 
me niň bu äh li zat la ry Se niň tab şy ry gyň 
bi len ed ýän di gi mi su but et. 37 Di le gi mi 
eşit, ýa Reb, ma ňa jo gap ber! Bu halk 
Sen Reb biň Hu daý dy gy ňy we ola ry yz-
la ry na, Özü ňe ça gyr ýan dy gy ňy bil sin». 
38  Şeý dip, Reb aşak ot in de rip, ýak ma 
gur ban ly gy ny, odun la ry, daş la ry we 
top ra gy ýan dyr dy, hat da çu kur da ky 
su wy-da gu ra dyp taş la dy. 39 Bü tin halk 
mu ny gö rüp, ýü zin ýy ky lyp: «Reb Hu-
daý dyr! Reb Hu daý dyr!» diý di. 40 Yl ýas 
ola ra: «Ba ga lyň py gam ber le ri ni tu tuň, 
ola ryň ýe ke je si-de gaç ma syn» diý di. 
Adam lar ola ryň ba ry ny tut du lar. Yl ýas 
Ba ga lyň py gam ber le ri ni Ki şon çeş me si-
ne ge ti rip, ola ry şol ýer de öl dür di.

Gurakçylygyň soňy
41 Yl ýas Aha ba: «Git-de, iýip-iç, çün ki 

güýç li ýag şyň se si gel ýär» diý di. 42  Şeý-
dip, Ahap iýip-iç mä ge git di. Yl ýas 
py gam ber bol sa Kar mel da gy nyň çür 
de pe si ne çy kyp, iki bü kü lip, kel le si ni 
dyz la ry nyň ara syn da goý dy. 43 Yl ýas 
py gam ber öz hyz mat kä ri ne: «Bar, deň-
ze ta rap se ret» diý di. Hyz mat kär deň ze 
ta rap se ret di-de: «Ol ýer de gö rün ýän 
zat ýok» diý di. Ol hyz mat kä ri ne şol 
bir he re ke ti ýe di ge zek gaý ta la ma gy 
bu ýur dy. 44  Ýe din ji ge zek de hyz mat kär: 
«Se ret, de ňiz den eliň aýa sy ki min bir 

bö le jik bu lut ýo ka ry ga lyp bar ýar» diý di. 
On soň Yl ýas py gam ber hyz mat kä ri ne: 
«Git-de, Aha ba at ara ba sy ny taý ýar lap, 
öýü ne git me gi ni tab şyr, ýog sam ýa gyş 
ony ýo lun dan sak lar» diý di. 45  Bir sa
lym dan soň as ma nyň ýü zü ni ga ra bu lut 
bü räp, ýel tu rup, güýç li ýa gyş ýag dy. 
Ahap ara ba sy na mü nüp, Ýiz re gel ga la-
sy na git di. 46  Yl ýa sa Reb biň güý ji gel di. 
Ol do nu ny bi li ne gu şap, tä Ýiz re ge liň 
der we ze si ne çen li uzak ýo la Aha byň 
öňün den yl gap git di.

19‑njy bap

Ylýas pygamber Sinaý dagynda
1 Ahap Yl ýa syň bar eden zat la ry, py-

gam ber le ri nä dip gy lyç bi len öl dü ren di gi 
ba ra da aýa ly Ize be le gür rüň ber di. 2  On-
soň Ize bel Yl ýa sa ça par ýol lap: «Er tir 
şu wagt lar men se niň özü ňi hem şol 
öl dü ri len py gam ber le riň gü nü ne sal-
ma sam, goý, on da hu daý lar ma ňa-da 
mu ny we mun da nam be te ri ni gör kez sin» 
diý di. 3  Yl ýas bu ha ba ry eşi dip gork-
dy. Ol öz ja ny ny gu tar mak üçin ga çyp, 
Ýa hu da nyň Be ýer şe ba ga la sy na gel di. 
Ol hyz mat kä ri ni şol ýer de gal dyr dy. 
4  Yl ýas py gam be riň özi bol sa çöl de bir 
gün lük ýol ýö räp, ge lip, bir gy rym sy 
süb se aga jy nyň aşa gyn da otur dy-da, öz 
ölü mi ni di läp: «Bes dir, ýa Reb, in di me-
niň ja ny my al, çün ki men ata la rym dan 
go wy däl di rin» diý di. 5 Soň ra ol gy rym sy 
süb se aga jy nyň aşa gyn da ýat dy-da, uka 
git di. Ine, bir den kä bir pe riş de Yl ýa sy 
yrap: «Tur-da, iýip-iç» diý di. 6  Yl ýas 
py gam ber tö we re gi ne ga ran jak la dy. Ine, 
gör se, onuň baş u jun da gyz gyn da şyň 
üs tün de bi şi ril en çö rek bi len bir küý ze 
suw bar dy. Ol iýip-içip, ýe ne-de ýat dy. 
7 Reb biň pe riş de si ikin ji ge zek ge lip, 
ony yrap: «Tur-da, iýip-iç, ýog sam bu 
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a 19:8 Ho rep – bu Si naý da gy nyň beý le ki ady.

sy ýa hat ga ty uzak we kyn bo lar» diý di. 
8  Yl ýas py gam ber tu rup iýip-iç di. On soň 
ol na ha ryň güý jü ne kyrk gi je-gün diz läp 
ýol ýö räp, Hu da ýyň da gy Ho re be a gel di. 
9 Yl ýas py gam ber ol ýer de bir go wa ga 
gi rip, gi jä ni şol ýer de ge çir di.

On soň Yl ýa sa Reb biň şu sö zi aýan 
bol dy: «Yl ýas, sen bu ýer de nä me iş läp 
ýör süň?» 10 Yl ýas Oňa şeý le jo gap ber di: 
«Men Hök mü ro wan Hu daý Reb be ga ty 
we pa ly bol dum. Ys ra ýyl lar Se niň äh ti ňi 
unu dyp, Se niň gur ban lyk sy pa la ry ňy 
ýy kyp, Se niň py gam ber le ri ňi öl dür di ler. 
Me niň di ňe ýe ke özüm gal dym. Olar 
şu wagt me niň ja ny ma kast et mek üçin 
me ni yzar lap ýör ler».

11 Reb Yl ýa sa: «Da şa ry çyk-da, dag da 
Me niň hu zu rym da dur, çün ki Men-Reb 
şol ýer den ge çe rin» diý di. Reb biň öňün-
de dag la ry, daş la ry ýar ýan şeý le bir 
güýç li ýel tur dy, ýö ne Reb ýe liň için de 
gep le me di. Ýel den soň ýer tit re me bol dy, 
ýö ne Reb ýer tit re me de hem gep le me-
di. 12  Ýer tit re me den soň ot gel di, ýö ne 
Reb oduň için de-de gep le me di. Ot dan 
soň my la ýym, pes saý ses gel di. 13 Yl ýas 
mu ny eşi den de, ýü zü ni do nu na bü räp, 
da şa ry çy kyp, go wa gyň ag zyn da dur dy. 
Ine, bir ses ge lip, oňa: «Yl ýas, sen bu 
ýer de nä me iş läp ýör süň?» diý di. 14  Yl
ýas Oňa şeý le di ýip jo gap ber di: «Men 
Hök mü ro wan Hu daý Reb be ga ty we pa ly 
bol dum, çün ki ys ra ýyl lar Se niň äh ti ňi 
unu dyp, Se niň gur ban lyk sy pa la ry ňy 
ýy kyp, py gam ber le ri ňi öl dür di ler. In di 
men ýe ke gal dym. Olar me niň ja ny ma 
kast et mek üçin me ni yzar lap ýör ler». 
15  On soň Reb Yl ýas py gam be re şeý le 
diý di: «Bar, çöl ýo ly bi len yzy ňa git-de, 
Da mas ka so wul. Ol ýe re bar-da, Ha za-
ýy lyň ba şy na ýag gu ýup, ony Si ri ýa nyň 

üs tün den pa ty şa ly ga saý la. 16  Şeý le hem 
Nim şi niň og ly Ýe hu wyň ba şy na ýag 
gu ýup, ony Ys ra ýy lyň üs tün den pa-
ty şa ly ga saý la; Abel me ho la dan bo lan 
Şa pa tyň og ly El ýa şa nyň ba şy na ýag 
gu ýup, ony öz or nu ňa py gam ber li ge 
saý la. 17 Ha za ýy lyň gyly jyn dan gu tu la-
ny Ýe hu öl dü rer, Ýe hu wyň gyly jyn dan 
gu tu la ny bol sa El ýa şa öl dü rer. 18  Men 
Ys ra ýyl da Ba gal bu tu na sež de et me dik, 
ony öp me dik ýe di müň ada my aman 
gal dy ra ryn».

Elýaşa Ylýas pygamberiň 
şägirdi bolýar

19 Şeý dip, Yl ýas ol ýer den gi dip, Şa pa-
tyň og ly El ýa şa ny tap dy. Ol ýer sü rüp 
ýör di. Onuň öňün de on iki jü büt öküz 
bar dy. El ýa şa on ikin ji jü bü tiň ýa nyn da-
dy. Onuň ýa nyn dan ge çen de, Yl ýas öz 
do nu ny onuň eg ni ne at dy. 20 El ýa şa öküz-
le ri ni taş lap, Yl ýa syň yz yn dan yl ga dy. 
El ýa şa Yl ýa sa: «Men öňür ti enem-atam 
bi len hoş la şa ýyn, on soň se niň yzy ňa dü-
şe ýin» diý di. Yl ýas oňa: «Bar, gi di ber, 
ýö ne sen me niň eden işi miň nä me aň-
lad ýan dy gy ny bil ýän siň» diý di. 21 El ýa şa 
Yl ýas py gam be riň ýa nyn dan gaý dyp, bir 
jü büt ökü ziň bo ýun ty ryk la ry ny aý ryp, 
ola ryň da ma gy ny çal dy. Aza lyň agaç-
la ry ny ýa kyp, öküz le riň et le ri ni bi şi rip, 
hal ka paý la dy, halk ony iý di. On dan soň 
El ýa şa gi dip, Yl ýas py gam be riň yzy na 
eýe rip, onuň şä gir di bol dy.

20‑nji bap

Benhadat Samariýa hüjüm edýär
1 Si ri ýa nyň pa ty şa sy Ben ha dat özü niň 

bü tin go şu ny ny top la dy. Onuň ýa nyn-
da at lar, sö weş ara ba la ry bi len bir lik de 
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otuz iki sa ny han bar dy. Ol Sa ma ri ýa 
gar şy ýö riş edip, onuň da şy ny ga bap, 
ga la hü jüm et di. 2  Ben ha dat ga la ys ra ýyl 
pa ty şa sy Aha ba ça par lar dan şeý le ha-
bar ýol la dy. 3 Ben ha dat Aha ba: «Se niň 
küm şüň, al ty nyň me niň ki dir; se niň iň 
owa dan aýal la ryň we iň güýç li ogul-
la ryň-da me niň ki dir» diý di. 4  Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ahap Ben ha da da şeý le jo gap 
ber di: «Eý, me niň je nap pa ty şam, se niň 
aý dy şyň ýa ly bo lar; men we me niň äh li 
za dym se niň ki dir». 5  Ça par lar ýe ne-de 
Aha byň ýa ny na do la nyp ge lip: «Ben-
ha dat şeý le diý ýär diý di ler: „Men sa ňa 
adam ibe rip, küm şü ňi, al ty ny ňy, aýal-
la ry ňy, ça ga la ry ňy ma ňa ge ti rip ber 
diý dim. 6  Mu ňa ga ra maz dan, men er tir 
şu wagt lar emel dar la ry my se niň ýa ny ňa 
ibe re rin. Olar se niň köş gü ňi we se niň 
adam la ryň öý le ri ni dö küp, göz le ri ne 
ýa kan zat la ry ny alyp gaý dar lar“» diý di.

7 On soň ys ra ýyl pa ty şa sy ýur duň äh li 
ýa şu lu la ry ny ça gy ryp, ola ra şeý le ýüz-
len di: «Se re diň! Bu adam pis lik ag tar ýar! 
Ol ça par lar ýol lap, me niň aýal la ry my, 
ogul la ry my, al tyn-küm şü mi ta lap et di, 
men-de bo ýun ga çyr ma dym». 8  On soň 
äh li ýa şu lu lar we halk Aha ba: «Ben ha da-
da gu lak as ma we onuň bi len yla laş ma» 
diý di ler. 9 Şeý le lik bi len Ahap Ben ha da-
dyň ça par la ry na şeý le diý di: «Je na bym 
pa ty şa şeý le di ýiň: „Bu gu luň dan il ki 
so ran zat la ry ňy be re rin, ýö ne se niň me-
niň köş gü mi we äh li adam la ryň öý le ri ni 
dö küp, gö zü ňe ýa kan zat la ry ňy alyp 
git mek pi ki riň bi len yla laş ma ýaryn“». 
Ça par lar gi dip, oňa bu jo ga by ýe tir di ler. 
10 Ben ha dat ýe ne-de ça par la ry ny Aha byň 
ýa ny na ýol lap, şeý le diý di: «Men Sa ma-
ri ýa ny ýer bi len ýeg san et mek üçin ägirt 
uly go şun ge ti re rin. Eger Sa ma ri ýa dan 
es ger le ri miň owuç la ry ny dol dur ma ga 
ýe ter lik toz ta pyl sa, goý, on da hu daý lar 

ma ňa mu ny we mun da nam be te ri ni 
gör kez sin». 11 Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Ben ha-
da da şeý le jo gap ber di: «Sö we şe ug ra ýan 
sö weş den üs tün çy kyp, yzy na do la nyp 
gel ýän es ger ki min öwün me li däl dir». 
12  Ben ha dat bu ha ba ry eşi den de, han lar 
bi len ça dyr da şe rap içip otyr dy. Ol öz 
es ger le ri ne: «Ny za ma du ruň» diý di. Olar 
ga la hü jüm et mä ge ny za ma dur du lar.

13 Şol wagt bir py gam ber ys ra ýyl pa ty şa-
sy Aha byň ýa ny na ba ryp, Reb sa ňa şeý le 
diý ýär: «Bu ägirt uly go şu ny gör ýär siň-
mi? Şu gün Men ony se niň eli ňe ber ýä rin. 
Ana, şon da sen Me niň Reb di gi mi bi ler-
siň» diý di. 14 Ahap ol py gam ber den: «Bu 
ýe ňiş ki miň üs ti bi len ga za ny lar?» di ýip 
so ra dy. Ol py gam ber: «Bu ýe ňiş we la ýat 
hä kim le ri niň hyz ma tyn da ky ýaş es ger-
le riň üs ti bi len ga za ny lar» di ýip jo gap 
ber di. On soň Ahap: «Ur şy kim baş lar?» 
di ýip so ra dy. Py gam ber: «Sen baş lar syň» 
di ýip jo gap ber di. 15 On soň Ahap we la ýat 
hä kim le ri niň hyz ma tyn da ky ýaş es ger le ri 
top la dy, olar iki ýüz otuz iki di ler. On dan 
soň ol Ys ra ýy lyň bü tin go şu ny ny top la dy, 
olar ýe di müň dü ler.

16‑17 We la ýat hä kim le ri niň hyz ma-
tyn da ky ýaş es ger ler gün or tan hü jü me 
baş la dy lar. Ben ha dat bol sa özi bi len 
yla la şyk bag la şan otuz iki pa ty şa bi len 
ça dyr da şe rap içip, ser hoş bo lup otyr dy. 
Ben ha da dyň Sa ma ri ýa ibe ren es ger le ri 
oňa: «Bir to par es ger ler Sa ma ri ýa dan 
çy kyp gel ýär ler» di ýip ha bar ber di ler. 
18  Ben ha dat: «Ýa ra şyk üçin ge le nem 
bol sa lar, uruş mak üçin ge le nem bol sa lar 
ola ry di ri tu tuň» diý di.

19 We la ýat hä kim le ri niň hyz ma tyn da ky 
ýaş es ger ler eý ýäm ýö ri şe çy kyp dy lar. Ys-
ra ýyl go şu ny-da ola ryň yzy bi len gel ýär di. 
20 Ola ryň her si öz gar şy da şy ny öl dür di. Si-
ri ýa ly lar gaç dy lar, ys ra ýyl go şu ny ola ryň 
yz la ryn dan kow dy. Si ri ýa pa ty şa sy Ben-
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ha dat at ly beý le ki sö weş ara ba ly go şu ny 
bi len ga çyp gu tul dy. 21 Ys ra ýyl pa ty şa-
sy Aha byň baş tu tan ly gyn da ky ys ra ýyl 
go şu ny ýö ri şe çy kyp, si ri ýa ly la ryň at ly 
go şu ny nyň we sö weş ara ba la ry nyň üs tü-
ne ço zup, ola ry der bi-da gyn et di.

22  Soň ra py gam ber ys ra ýyl pa ty şa-
sy nyň ýa ny na ge lip, oňa şeý le diý di: 
«Git-de, güýç top la, se re sap ly me ýil-
na ma düz, çün ki in di ki ba har da Si ri ýa 
pa ty şa sy Ben ha dat tä ze den se niň üs tü ňe 
hü jüm eder».

Benhadadyň ikinji çozuşy
23 Si ri ýa pa ty şa sy nyň emel dar la ry oňa 

şeý le diý di ler: «Ys ra ýyl la ryň hu daý la ry 
ba ýyr la ryň hu daý la ry bo lan soň, olar 
biz den güýç li çyk dy lar. Eger olar bi len 
düz lük de uruş sak, biz hök man olar dan 
güýç li çy ka rys. 24  Sen şeý le hem pa-
ty şa la ry aý ryp, ola ryň ýe ri ne we la ýat 
hä kim le ri ni bel le. 25  Sö weş de ýi ti ren 
uly go şu nyň ýa ly, tä ze den, şol bir muk-
dar da ky at ly we sö weş ara ba ly ägirt uly 
go şun top la. Soň ra olar bi len düz lük de 
uruş ede ris, biz hök man olar dan üs tün 
çy ka rys». Pa ty şa ola ryň sö zü ni diň läp, 
aý dyş la ry ýa ly hem et di.

26  Ba har pas lyn da Ben ha dat Si ri ýa go-
şu ny ny top lap, Ys ra ýy lyň gar şy sy na uruş 
et mek üçin Ape ge git di. 27 Ys ra ýyl go şu ny 
top la nyp, azyk bi len üp jün edi len den soň, 
olar si ri ýa ly la ryň gar şy sy na çyk dy lar. 
Ys ra ýyl lar ola ryň gar şy syn da iki ha tar 
ki çi ge çi sü rü si ki min ny za ma dur du lar. 
Si ri ýa ly la ryň go şu ny bol sa tu tuş düz lü gi 
dol dur dy. 28  Hu da ýyň ada my Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy nyň ýa ny na ge lip, Reb şeý le 
diý ýär: «Si ri ýa ly la ryň: „Reb ba ýyr hu-
da ýy dyr, düz hu da ýy däl dir“ di ýen dik le ri 
üçin, Men bu ägirt uly go şu ny se niň eli ňe 
ber ýä rin. Ana, şon da sen Me niň Reb di-
gi mi bi ler siň» diý di. 29 Olar ýe di gün läp, 

bi ri-bi ri niň gar şy syn da düş le di ler. On soň 
ýe din ji gü ni uruş baş la nyp, ys ra ýyl lar bir 
gü nüň için de si ri ýa ly la ryň ýüz müň py-
ýa da go şu ny ny gyr dy lar. 30 Si ri ýa ly la ryň 
aman ga lan la ry Apek ga la sy na ga çyp 
gir di ler. Ga la ga çyp gi ren ýig ri mi ýe di 
müň ada myň üs tü ne di war ýy kyl dy.

Ben ha dat hem ga la ga çyp, ol şol ýer dä-
ki bir iç ki otag da giz len di. 31 Ben ha da dyň 
emel dar la ry oňa: «Ys ra ýy lyň pa ty şa la ry, 
re him li pa ty şa lar di ýip eşit dik. Ge liň, jul 
geý nip, boý nu my za ýüp sa lyp, özü mi ziň 
bo ýun eg ýän di gi mi zi gör kez mek üçin 
ys ra ýyl pa ty şa sy Aha byň ýa ny na gi de liň, 
bel ki-de, ol se ni di ri gal dy rar» diý di ler. 
32  Şeý dip, olar jul geý nip, bo ýun la ry na 
ýüp sa lyp, ys ra ýyl pa ty şa sy nyň ýa ny na 
ba ryp: «Se niň gu luň Ben ha dat: „Ha ýyş 
ed ýä rin, me ni öl dür me“ diý ýär» diý di ler. 
Ahap: «Ol en täk di ri mi? Ol ma ňa do gan 
ýa ly dyr» diý di. 33 Ben ha da dyň emel dar-
la ry pa ty şa dan ýag şy sö ze ga raş ýar dy lar. 
Olar pa ty şa nyň ag zyn dan çy kan do gan 
sö zü ni eşi den bat la ry na, ony ag zyn-
dan ka kyp alyp: «Ha wa, Ben ha dat sa ňa 
do gan ýa ly dyr» diý di ler. On soň Ahap: 
«Ba ryň gi diň-de, Ben ha da dy me niň ýa-
ny ma ge ti riň» diý di. Şeý dip, Ben ha dat 
Ahap pa ty şa nyň ýa ny na gel di. Ahap 
Ben ha da dy öz sö weş ara ba sy na mün dür-
di. 34  Ben ha dat Aha ba: «Men ka ka myň 
se niň ka kaň dan alan ga la la ry ny yzy na 
gaý ta ryp be re rin. Ka ka myň Sa ma ri ýa da 
ba zar lar gur şy ýa ly, sen hem Da mask da 
özü ňe ba zar lar gur» diý di. Ahap: «Eger 
sen şu be ren wa da ňa we pa ly bol saň, men 
se ni bo şa da ryn» diý di. Şeý dip, Ahap 
Ben ha dat bi len äht bag la şyp, ony bo şat dy.

Pygamber Ahaby ýazgarýar
35 Py gam ber ler to pa ryn dan bo lan baş ga 

bir py gam ber Reb biň tab şy ry gy bo ýun-
ça öz ýol da şy na: «Me ni ur» diý di. Ol 
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a 20:39 Iki put dan gow rak – ýew reý çe bir kik kar. Bu takm. 34 kg deň dir.

py gam ber ony ur mak dan bo ýun ga çyr dy. 
36  On soň ol py gam ber beý le ki py gam be-
re: «Reb biň sö zü ne gu lak as man dy gyň 
üçin sen me niň ýa nym dan gi den ba dy ňa, 
se ni bir ýol bars öl dü rer» diý di. Ýaň ky 
py gam ber beý le ki py gam be riň ýa nyn dan 
git di. Ýol da oňa bir ýol bars ga bat ge lip, 
ony öl dür di. 37 Soň ra ol baş ga bir ada my 
ta pyp, oňa: «Me ni ur» diý di. Şeý dip, ol 
adam py gam be ri urup, ony ýa ra la dy. 
38  Soň ra py gam ber göz le ri ni sar gy bi len 
da ňyp, ýo luň bo ýun da pa ty şa ga raş dy. 
39 Ahap pa ty şa ýol dan ge çip bar ýar ka, 
py gam ber ony ça gy ryp, şeý le diý di: «Je-
na bym, men–gu luň sö weş meý da ny nyň 
or ta ra syn da sö we şip ýör käm, bir es ger 
me niň ýa ny ma öz ýe sir alan duş ma ny ny 
ge ti rip: „Şu ada my öz ýa nyň da sak la. 
Eger ol ga çaý sa, sen ony öz ja nyň bi len 
ýa-da iki put dan gow rak a kü müş bi len 
tö lär siň“ diý di. 40 Men–gu luň odur-bu dur 
işe güý me nip ýör kä, ýaň ky adam ýi ti rim 
bol dy». Ys ra ýyl pa ty şa sy oňa: «Sa ňa 
edil öz aý dy şyň ýa ly je za ber ler» diý di. 
41 Py gam ber ha ýal et män göz le rin dä ki 
sar gy ny aýyr dy. Ys ra ýyl pa ty şa sy bol sa 
des si ne onuň py gam ber le riň bi ri di gi ni 
bil di. 42  On soň py gam ber Ahap pa ty şa: 
«Reb şeý le diý ýär: „Me niň ölü me hö küm 
eden ada my my eliň den goý be ren di giň 
üçin se niň özüň onuň de re gi ne öler siň, 
onuň hal ky nyň ba şy na gel jek be la se niň 
hal ky ňyň ba şy na ge ler“» diý di. 43 Ys ra
ýy lyň pa ty şa sy Ahap ýü zü ni sort du ryp, 
öz öýü ne Sa ma ri ýa ga har ly git di.

21‑nji bap

Ahap Nabodyň üzümçiligini eýeleýär
1 Bi raz wagt dan soň baş ga wa ka lar bo-

lup geç di. Ýiz re gel ga la syn da Sa ma ri ýa 

pa ty şa sy Aha byň köş gü niň ýa nyn da 
ýiz re gel li Na bo dyň üzüm çi li gi bar dy. 
2 Bir gün Ahap Na bo da: «Ma ňa gök önüm 
ek mä ge ýer bo lar ýa ly üzüm çi li gi ňi ma-
ňa ber, çün ki se niň üzüm çi li giň me niň 
köş gü me ýa kyn dyr. Men onuň de re gi ne 
sa ňa on dan has oňat bag be re ýin. Eger 
is le seň, men sa ňa onuň ba ha sy ny kü-
müş bi len tö lä ýin» diý di. 3 Em ma Na bot 
Aha ba: «Ata-ba ba la rym dan ga lan mi ra sy 
sa ňa ber mek den Hu daý sak la syn!» diý di. 
4 Ahap ýiz re gel li Na bo dyň aý dan sö zü ne 
ýü zü ni sort du ryp, ga har ly hal da öýü ne 
gaýt dy, çün ki Na bot: «Ata la ry myň mi-
ra sy ny sa ňa ber me rin» di ýip di. Ahap 
öýü ne ge lip, hiç zat iýip-iç mez den dü-
şe gi ne ge çip, ýü zü ni ters öw rüp ýat dy.

5  Aýa ly Ize bel Aha byň ýa ny na ge lip, 
on dan: «Sen hiç zat iý män-iç män, nä me 
beý le yn ja lyk syz gö rün ýär siň?» di ýip 
so ra dy. 6  Ahap aýa ly na şeý le jo gap ber di: 
«Men ýiz re gel li Na bo da: „Üzüm çi li gi ňi 
ma ňa küm şe sat ýa-da is le seň, onuň de-
re gi ne sa ňa baş ga bir üzüm çi lik be re ýin“ 
diý dim. Ol ma ňa: „Üzüm çi li gi mi sa ňa 
sat jak däl“ diý di». 7 Aýa ly Ize bel oňa: 
«Ys ra ýy la pa ty şa lyk ed ýän sen däl mi 
nä me? Tur, na ha ry ňy iý-de, göw nü ňi 
hoş la; ýiz re gel li Na bo dyň üzüm çi li gi ni 
sa ňa me niň özüm alyp be re rin».

8 Şeý dip, Ize bel Aha byň adyn dan hat lar 
ýa zyp, ola ry Aha byň mö hü ri bi len mö-
hür le di-de hat la ry Ýiz re gel ga la syn da 
ýa şa ýan ýa şu lu la ra, beg le re iber di. 9 Ol 
hat lar da şeý le ýa zy lyp dy: «Agyz bek-
le me gi yg lan ediň-de, Na bo dy hal kyň 
öňün de tör de otur dyň. 10  Onuň gar-
şy syn da hem iki sa ny deý ýus ada my 
otur dyň we olar: „Sen Hu da ýy, pa ty şa ny 
nä let le diň“ di ýip, ol ba ra da gü wä lik et-
sin ler. On soň Na bo dy ga la dan da şa ryk 
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çy ka ryň-da, daş lap öl dü riň». 11 Ýiz re gel 
ga la sy nyň adam la ry, ýa şu lu la ry we beg-
le ri Ize be liň öz le ri ne ibe ren ha tyn da 
tab şy ry şy ýa ly hem et di ler. 12  Olar agyz 
bek le me gi yg lan edip, Na bo dy hal kyň 
öňün de hor mat ly ýer de oturt dy lar. 13 Iki 
sa ny deý ýus ge lip, onuň gar şy syn da 
otur dy. Olar hal kyň öňün de Na bot ba ra da 
gü wä lik edip: «Na bot Hu da ýy, pa ty şa ny 
nä let le di» diý di ler. Şeý dip, olar Na bo dy 
ga la nyň da şy na çy ka ryp, şol ýer de daş lap 
öl dür di ler. 14  Soň ra olar Ize be le: «Na bot 
daş la nyp öl dü ril di» di ýip ha bar iber di ler.

15  Na bo dyň daş la nyp öl dü ril en di gi 
ba ra da ky ha ba ry eşi den ba dy na, Ize bel 
Aha byň ýa ny na ba ryp: «Git-de, ýiz re-
gel li Na bo dyň sa ňa küm şe sat mak dan 
bo ýun ga çy ran üzüm çi li gi ni eýe le, çün-
ki Na bot öl dü ril di» diý di. 16  Ýiz re gel li 
Na bo dyň öl dü ril en di gi ba ra da eşi den 
ba dy na, Ahap onuň üzüm çi li gi ni eýe-
le mä ge git di.

17 On soň tiş be li Yl ýas py gam be re 
Reb biň sö zi aýan bol dy: 18  «Sen Sa ma-
ri ýa pa ty şa lyk ed ýän ys ra ýyl pa ty şa sy 
Aha byň ýa ny na git. Ol hä zir Na bo dyň 
üzüm çi li gin de dir. Ol ony öz eýe çi li gi ne 
al ma ga git di. 19 Sen oňa Reb şeý le diý ýär 
diý: „Sen il ki Na bo dy öl dür diň, in di 
hem onuň üzüm çi li gi ni eýe le ýäň mi? 
It ler Na bo dyň ga ny ny ýa lan ýe rin de 
se niň hem ga ny ňy ýa lar lar“».

20 Ahap Yl ýa sa: «Hä, duş ma nym me-
ni ahy ry tap dyň my?» diý di. Yl ýas oňa: 
«Ha wa, men se ni tap dym, çün ki sen 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et-
mä ge ýüz ur duň! 21 Şo nuň üçin hem 
Reb şeý le diý ýär: „Men se niň ba şyň dan 
be la in de rip, se niň ýo gu ňa ýa na ryn! 
Ys ra ýyl da is le gul bol sun, is le-de azat, 
par hy ýok, Aha byň er kek ne sil le ri niň 
ba ry ny gy ra ryn. 22  Me niň ga ha ry my ge-
ti rip, ys ra ýyl hal ky na gü nä et di ren li giň 

üçin se niň ne sil le ri ňi-de Ne ba dyň og ly 
Ýa rob ga myň we Ahy ýa nyň og ly Bag şa-
nyň ne sil le ri ýa ly ede rin“. 23 Şeý le hem 
Reb aýa lyň Ize bel ba ra da şeý le diý ýär: 

„Ize be li Ýiz re gel ga la sy nyň go la ýyn da 
it ler iýer. 24  Aha ba de giş li bo lan la ryň 
ga la da ölen le ri ni it ler, düz de ölen le ri ni 
bol sa guş lar iýer“» diý di.

25  (Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri 
et mek de Ahap dan oz du ran adam bol-
man dy. Ol bu pis iş le ri aýa ly Ize be liň 
iter gi si bi len et di. 26  Ahap Reb ta ra-
pyn dan ys ra ýyl la ryň öňün den ko wup 
çy ka ry lan amor lar ýa ly but la ra sež de 
edip, iň ne jis iş le ri et di.) 27 Ahap bu söz le-
ri eşi den de, ýa ka sy ny ýyr typ, jul geý nip, 
agyz bek läp, jul da ýa typ, uly ga ma bat dy. 
28  On soň tiş be li Yl ýa sa Reb biň şu sö zi 
aýan bol dy: 29 «Aha byň özü ni Me niň 
öňüm de nä hi li ki çel den di gi ni gör düň mi? 
Onuň Ma ňa bo ýun egen di gi üçin Men 
be la ny Aha byň ba şy na onuň gün le rin-
de ge tir män, ogul la ry nyň gün le rin de 
ge ti re rin».

22‑nji bap

Mikaýa pygamber Ahaba duýdurýar 
(2 Ýyl ýazgylary 18:227)

1 Üç ýyl lap Si ri ýa bi len Ys ra ýy lyň 
ara syn da hiç hi li uruş bol ma dy. 2  Üçü-
len ji ýyl Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pat 
ys ra ýyl pa ty şa sy Aha byň ýa ny na gel di. 
3 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ahap öz adam la ry na: 
«Siz Ra mot gil ga dyň bi ze de giş li di gi ni 
bil ýär si ňiz mi? Ra mot gil ga dy Si ri ýa 
pa ty şa sy nyň elin den al mak üçin biz 
en tek hiç zat edem zok» diý di. 4  Ahap 
Ýe ho şa pat dan: «Sen me niň bi len Ra-
mot gil ga da hü jüm et mä ge gi der siň mi?» 
di ýip so ra dy. Ýe ho şa pat ys ra ýyl pa ty şa-
sy na: «Me nem, hal kam, at la ram se niň 
hyz ma tyň da dy rys» di ýip jo gap ber di.
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5 Ýe ho şa pat sö zü ni do wam edip, Ys ra-
ýy lyň pa ty şa sy Aha ba: «Öňür ti Reb den 
so rap gö räý» diý di. 6  On soň Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy Ahap dört ýü ze go laý py gam-
be ri top lap, olar dan: «Men Ra mot gil ga da 
hü jüm ede ýin mi ýa-da et mä ýin mi?» di-
ýip so ra dy. Olar: «Hü jüm et, çün ki Reb 
ony se niň eli ňe be rer» diý di ler. 7 Em ma 
Ýe ho şa pat: «Bu ýer de so rar ýa ly Reb biň 
baş ga py gam be ri ýok my?» diý di. 8  Ys ra
ýy lyň pa ty şa sy Ahap Ýe ho şa pa da şeý le 
jo gap ber di: «Reb den so rap gör mä ge 
ýe ne bir py gam ber bar, ol Ýym la og ly 
Mi ka ýa, ýö ne men ony ýig ren ýä rin. Ol 
ma ňa hiç ýag şy zat la ry py gam ber lik et-
män, gaý tam di ňe bet bagt çy lyk ha kyn da 
py gam ber lik ed ýär». Ýe ho şa pat: «Eý, 
pa ty şa, beý le zat la ry di li ňe al ma» diý-
di. 9 On soň ys ra ýyl pa ty şa sy Ahap köşk 
emel da ry ny ça gy ryp: «Git-de, des si ne 
Ýym la og ly Mi ka ýa ny şu ýe re ge tir» 
diý di. 10 Ys ra ýyl pa ty şa sy bi len Ýa hu da 
pa ty şa sy Ýe ho şa pat şa lyk ly ba sy ny ge ýip, 
Sa ma ri ýa nyň der we ze si niň ag zyn da ky 
har man da öz tagt la ryn da otyr dy lar. Äh li 
py gam ber ler ola ryň öňün de py gam ber lik 
ed ýär di ler. 11 Ke na ga na nyň og ly Sid ki ýa 
özü ne de mir şah lar ýa sap, şu ny jar et di: 
«Reb şeý le diý ýär: „Sen şu şah lar bi len 
si ri ýa ly la ryň üs tü ne hü jüm edip, olar dan 
üs tün çy kar syň“». 12  Äh li py gam ber ler 
şol bir za dy py gam ber lik edip: «Ra mot-
gil ga da git, sen ýe ňiş ga za nar syň. Reb 
ony pa ty şa nyň eli ne be rer» diý di ler.

13 Mi ka ýa ny ge tir mä ge gi den ça par 
oňa: «Äh li py gam ber ler pa ty şa bir a gyz-
dan hoş söz le ri aýd ýar lar; sen hem şo lar 
ýa ly hoş söz le ri aýt» diý di. 14  Mi ka ýa: 
«Reb den ant iç ýä rin, Reb ma ňa nä me 
diý se, men şo ny hem aý da ryn» diý di.

15 Mi ka ýa pa ty şa nyň ýa ny na gel di. Pa-
ty şa on dan: «Mi ka ýa, biz Ra mot gil ga da 
hü jüm ede li mi ýa-da et mä li mi?» di ýip 

so ra dy. Mi ka ýa: «Hü jüm et, sen ýe ňiş 
ga za nar syň. Reb ony se niň eli ňe be rer» 
di ýip jo gap ber di. 16  Pa ty şa oňa: «Ma ňa 
Reb biň adyn dan ha ky kat dan baş ga zat 
aýt maz ly gy sa ňa nä çe ge zek ant içir me-
li?» diý di. 17 On soň Mi ka ýa: «Men bü tin 
ys ra ýyl la ry dag lar da ky ço pan syz go ýun 
sü rü si ki min da gy nyk hal da gör düm. 
Reb şeý le diý ýär: „Bu la ryň baş tu ta ny 
ýok, ola ryň her si sag-sa la mat öýü ne 
gaýt syn“ diý di». 18  Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ahap Ýe ho şa pa da: «Men sa ňa ol hiç 
ha çan ýag şy zat hak da däl-de, eý sem, 
di ňe bet bagt çy lyk hak da py gam ber lik 
ed ýär di ýip aýt ma dym my nä me?» diý di.

19 On soň Mi ka ýa şeý le diý di: «Şo nuň 
üçin hem sen Reb biň sö zü ne gu lak 
goý. Men Reb biň Öz tag tyn da otu ra-
ny ny, gö güň äh li go şun la ry nyň Onuň 
sa gyn da we so lun da ýa kyn du ra ny ny 
gör düm. 20  Reb şeý le diý di: „Ra mot gil-
ga da gi dip he läk bol ma gy üçin, Aha by 
kim yryp bi ler?“ Bi ri bir zat diý di, 
beý le ki si baş ga zat. 21 On soň bir ruh 
ge lip, Reb biň hu zu ryn da du rup, şeý le 
diý di: „Ony men yra ryn“. 22  Reb on dan: 

„Nä dip?“ di ýip so ra dy. Ol Reb be: „Men 
gi de rin-de, Aha byň äh li py gam ber-
le ri ni ýa lan söz le de rin“ di ýip jo gap 
ber di. On soň Reb oňa: „Sen git-de, 
ony yr, sen mu ny ba şa rar syň“ diý di. 
23  Ine, gör ýäň mi, Reb se niň äh li py-
gam ber le ri ňi ýa lan söz let di. Reb se niň 
ba şy ňa be la ge ti rer».

24  On soň Ke na ga na nyň og ly Sid ki ýa 
Mi ka ýa go laý ge lip, ýa ňa gy na şar pyk ça-
lyp: «Reb sö zü ni ma ňa aýan et män, sa ňa 
aýan eder öýd ýäň mi?» diý di. 25 Mi ka ýa: 
«Sen mu ny giz len mek üçin iç ki ota ga 
gi ren gü nüň bi ler siň» di ýip jo gap ber di. 
26  Ys ra ýyl pa ty şa sy Ahap şeý le diý di: 
«Mi ka ýa ny al-da, ony yzy na, ga la nyň 
hä ki mi Amo na we şa za da Ýo wa şa el tip 
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ber. 27 Ýo wa şa we Amo na pa ty şa şeý le 
diý ýär diý: „Mi ka ýa ny tus sag ha na sa lyň-
da, men sö weş den sag-sa la mat do la nyp 
gel ýän çäm, oňa aç lyk dan öl me zi ýa ly 
ýe ter lik çö rek bi len suw be riň“». 28  Mi
ka ýa: «Eger sen sö weş den sag-sa la mat 
do la nyp gel seň, on da Reb men ar ka ly 
gep län däl dir» diý di. Soň ra ol: «Eý, je-
ma gat, mu ny hem mä ňiz eşi diň» diý di.

Ahabyň ölümi 
(2 Ýyl ýazgylary 18:2834)

29 Şeý dip, Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Ahap 
bi len Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pat 
Ra mot gil ga da hü jüm et mä ge git di ler. 
30 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýe ho şa pa da: «Me ni 
ta na maz lar ýa ly, men sö we şe eşi gi mi 
üýt ge dip gir jek, ýö ne sen öz şa lyk ly-
ba sy ňy geý» diý di. Şeý dip, Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy eşi gi ni üýt ge dip, sö we şe gir di. 
31 Si ri ýa pa ty şa sy öz sö weş ara ba la ry nyň 
otuz iki ser ker de si ne: «Uly bi len-de, ki çi 
bi len-de uruş man, eý sem ýal ňyz Ys ra-
ýy lyň pa ty şa sy Ahap bi len uruş ediň» 
di ýip tab şyr dy. 32  Sö weş ara ba la ry nyň 
ser ker de le ri Ýe ho şa pa dy gö ren le rin-
de: «Şu hök man Ys ra ýy lyň pa ty şa sy 
bol ma ly dyr» di ýip, oňa hü jüm et mek 
üçin şol ta ra pa so wul dy lar. Ýe ho şa pat 
bar se si ne gy gyr dy. 33  Sö weş ara ba-
la ry nyň ser ker de le ri onuň Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy Ahap däl di gi ni gö ren le rin-
de, yz la ry na do lan dy lar. 34  Bir adam 
ýa ýy ny çe kip, tö tän den Ys ra ýy lyň pa-
ty şa sy nyň so wu dy nyň ara syn dan ur dy. 
Pa ty şa öz ara ba çy sy na: «At ara ba sy ny 
yza öwür-de, me ni sö we şiň için den 
çy kar, men ýa ra lan dym» diý di. 35  Şol 
gün sö weş ga ty gyz ga laň ly dy. Pa ty-
şa öz sö weş ara ba syn da si ri ýa ly la ra 
ta rap ba kyp dur dy. Onuň ýa ra sy nyň 
ga ny ara ba nyň içi bi len aşak ly gy na 
sy ry gyp ak ýar dy; ol ag şa ma ra öl di. 

36  Soň ra Gün ýa şar ça gyn da, Ys ra ýy lyň 
go şu ny nyň ser ker de le ri: «Her kes öz 
ga la sy na, her kes öz ýur du na git sin» 
di ýip jar çek dir di ler.

37 Şeý dip, pa ty şa öl di. Ahap pa ty şa ny 
Sa ma ri ýa ge ti rip, şol ýer de jaý la dy lar. 
38  Aha byň sö weş ara ba sy ny bol sa Sa-
ma ri ýa how zu nyň ba şyn da ýuw du lar. 
Lo lu lar hem şol ho wuz da su wa dü şer di-
ler. Reb biň äh li aý dan la ry ber jaý bol dy: 
it ler onuň ga ny ny ýa la dy. 39 Aha byň 
ga lan iş le ri, äh li eden iş le ri, pil di şin-
den gu ran köş gi we äh li gu ran ga la la ry 
ba ra da ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz-
gy la ryn da ýa zy lan dyr. 40 Şeý dip, Ahap 
ata-ba ba la ry na go wuş dy. Og ly Ahaz ýa 
onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Ýehoşapat
41 Ys ra ýyl pa ty şa sy Aha byň şa ly gy nyň 

dör dün ji ýyl yn da Asa nyň og ly Ýe ho şa-
pat Ýa hu da pa ty şa bol dy. 42  Ýe ho şa pat 
Ýa hu da pa ty şa bo lan da otuz bäş ýa şyn-
da dy. Ol ýig ri mi bäş ýyl Iýe ru sa lim de 
pa ty şa lyk et di; onuň eje si niň ady Azu ba. 
Ol Şil hi niň gy zy dy. 43 Ýe ho şa pat Reb biň 
na za ryn da dog ry iş le ri ni edip, ka ka sy 
Asa nyň ýol la ryn dan ýö räp, olar dan çyk-
ma dy. Em ma Ýa hu da da ky sež de gäh ler 
en tek hem aý ryl man dy. Halk en tek hem 
sež de gäh ler de gur ban lyk be rip, ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ýak ýar dy. 44  Ýa hu da pa ty-
şa sy Ýe ho şa pat ys ra ýyl pa ty şa sy bi len 
ýa ra şyk bag laş dy.

45  Ýe ho şa pa dyň ga lan iş le ri, gör ke-
zen gaý duw syz ly gy we eden sö weş le ri 
ba ra da ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy-
la ryn da ýa zy lan dyr. 46  Ýe ho şa pat ka ka sy 
Asa nyň gün le rin de goý bol sun edi len 
sež de gäh le riň az gyn er kek le ri niň ga-
la ny ny ýurt dan do ly ýok et di.

47 Edom da hiç pa ty şa ýok dy, di ňe ýa hu-
da pa ty şa sy ta ra pyn dan bel le nen we kil 
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bar dy. 48  Opyr dan al tyn ge ti rer ýa ly Ýe-
ho şa pa dyň de ňiz gä mi le ri bar dy, ýö ne 
olar Opy ra ýe tip bil me di ler, çün ki Es-
ýon ge be re ge len le rin de, ola ryň gä mi le ri 
çag şa dy. 49 Şon da Aha byň og ly Ahaz ýa 
Ýe ho şa pa da: «Goý, me niň adam la rym 
se niň adam la ryň bi len gä mi ler de git-
sin ler» diý di. Em ma Ýe ho şa pat mu nuň 
bi len ra zy laş ma dy.

50 Ýe ho şa pat ata-ba ba la ry na go wuş dy. 
Ol ata sy Da wut ga la syn da, ata la ry nyň 
ýa nyn da jaý lan dy. Onuň or nu na og ly 
Ýehoram pa ty şa bol dy.

Ysraýyl patyşasy Ahazýa
51 Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pa dyň şa ly-

gy nyň on ýe din ji ýyl yn da Aha byň og ly 
Ahaz ýa Sa ma ri ýa da Ys ra ýy la pa ty şa 
bol dy; ol Ys ra ýyl da iki ýyl pa ty şa lyk 
et di. 52  Ahaz ýa Reb biň na za ryn da ýig-
ren ji iş le ri edip, öz eje si niň, ka ka sy nyň 
hem-de Ys ra ýy la gü nä et di ren Ne ba dyň 
og ly Ýa rob ga myň ýol la ryn dan ýö re-
di. 53 Ol Ba ga la sež de et di we edil öz 
ka ka sy ýa ly, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň 
ga ha ry ny ge tir di. 
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Patyşalar
Ikinji kitap

Giriş
Pa ty şa lar baradaky ikin ji ki tap da 

Ys ra ýy lyň De mir ga zyk we Gün or ta 
pa ty şa lyk la ry nyň ta ry hy be ýan edil-
ýär. Bu ki tap iki bö lüm den yba rat dyr. 
Onuň bi rin ji bö lü min de b. e. öň IX 
asy ryň or ta la ryn dan tä b. e. öň 722-nji 
ýyl da De mir ga zyk pa ty şa ly gy nyň 
paý tag ty Sa ma ri ýa nyň syn ma gy na 
çen li bo lan ta ry hy wa ka lar be ýan 
edil ýär. Ki ta byň ikin ji bö lü min de 
ys ra ýyl hal ky nyň ýe sir li ge al nyp, b. 
e. öň 586-njy ýyl da Gün or ta pa ty-
şa ly gy nyň paý tag ty Iýe ru sa li miň 
Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar ta-
ra pyn dan weý ran edil me gi ne çen li 
bo lup ge çen wa ka lar be ýan edil ýär. 

Ki tap Ge dal ýa nyň ba byl ly la ryň gol 
as tyn da ky ýa hu da hal ky na hä kim lik 
edi şi ba ra da ky we Ýa hu da pa ty şa sy 
Ýe ho ýa ky nyň Ba byl tür me sin den 
bo şa dy ly şy ba ra da ky wa ka lar bi len 
ta mam lan ýar.

Ki tap da be ýan edi len bet bagt çy lyk-
lar Ys ra ýyl, Ýa hu da pa ty şa la ry nyň we 
hal kyň Hu da ýy ret edip, but la ra sež-
de eden dik le ri ze rar ly bol dy. Em ma 
Iýe ru sa li miň weý ran edi lip, ýa hu da-
la ryň Ba by la sür gün edil me gi soň ra 
Ys ra ýyl ta ry hyn da uly öz ge riş lik le riň 
we ru hy gal ky nyş la ryň bol ma gy na 
ýar dam ber di.
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1‑nji bap

Reb Ahazýa patyşany jezalandyrýar
1 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ahap ölen den soň, 

Mo wap ýur dy Ys ra ýy lyň gar şy sy na 
goz ga laň tu ruz dy.

2 Bir gün Ahaz ýa Sa ma ri ýa şä he rin dä ki 
köş gü niň ýo kar ky ga tyn da ky pen ji re den 
ýy ky lyp, şi kes len di. On soň ol: «Gi diň-
de, Ek ron hu da ýy Ba gal ze bup dan so raň, 
men bu şi kes den gu tu lyp bi le rin mi?» 
di ýip ça par lar ýol la dy. 3 Em ma Reb biň 
pe riş de si tiş be li Yl ýas py gam be re şeý le 
diý di: «Git-de, Sa ma ri ýa nyň pa ty şa sy-
nyň ça par la ry nyň öňün den çy kyp, ola ra: 

„Siz Pi liş tiň Ek ron ga la sy nyň hu da ýy 
Ba gal ze bup dan pa ty şa ňyz ba ra da so-
ra ma ga gi der ýa ly Ys ra ýyl da Hu daý 
ýok my nä me?“ diý. 4  Bu eden işiň üçin 
Reb şeý le diý ýär: „Sen ýa tan dü şe giň den 
gal mar syň, hök man öler siň“». Şeý dip, 
Yl ýas py gam ber özü ne ber len tab şy ry-
gy ber jaý et di.

5 Ça par lar pa ty şa nyň ýa ny na do la nyp 
gel di ler. Pa ty şa olar dan: «Siz nä me üçin 
yzy ňy za do la nyp gel di ňiz?» di ýip so ra dy. 
6  Olar şeý le jo gap ber di ler: «Öňü miz den 
bir adam çy kyp, bi ze Reb şeý le diý ýär 
diý di: „Si zi ibe ren pa ty şa ňy zyň ýa ny na 
ba ryň-da, oňa sen Ek ron hu da ýy Ba gal-
ze bup dan so ra ma ga adam ibe rer ýa ly, 
Ys ra ýyl da Hu daý ýok my nä me? Mu nuň 
üçin sen ýa tan dü şe giň den gal mar syň, 
hök man öler siň“ di ýiň». 7 Pa ty şa ça-
par lar dan: «Öňü ňiz den çy kyp, si ze bu 
söz le ri di ýen ada myň sy pa ty nä hi li di?» 
di ýip so ra dy. 8  Olar pa ty şa: «Ol dü ýe 
ýü ňün den ti ki len don lu dy we bi li ne-de 
ga ýyş gu şak gu şa lan dy» di ýip jo gap ber-
di ler. Pa ty şa: «Ol tiş be li Yl ýas dyr» diý di.

9 On soň pa ty şa el li ba şy ny ýa ny nyň el li 
ada my bi len Yl ýa syň ýa ny na ýol la dy. 

El li ba şy bir baý ryň üs tün de otu ran Yl-
ýa syň ýa ny na ge lip, oňa: «Eý, Hu da ýyň 
ada my, pa ty şa sa ňa aşak düş me gi bu ýur-
ýar» diý di. 10 Yl ýas el li ba şa: «Eger men 
Hu da ýyň ada my bol sam, goý, Hu daý 
gök den ot in de rip, se ni we se niň el li 
ada my ňy ýa kyp kül et sin» diý di. On soň 
gök den ot inip, el li ba şy ny we onuň el li 
ada my ny ýa kyp kül et di.

11 Pa ty şa ýa ny nyň el li ada my bi len 
ikin ji el li ba şy ny Yl ýa syň ýa ny na ýol-
la dy. Ol hem Yl ýas py gam be riň ýa ny na 
ge lip, oňa: «Eý, Hu da ýyň ada my, pa ty şa 
sa ňa tiz aşak düş me gi bu ýur ýar» diý di. 
12 Yl ýas oňa: «Eger men Hu da ýyň ada my 
bol sam, goý, Hu daý gök den ot in de rip, 
se ni we se niň el li ada my ňy ýa kyp kül 
et sin» diý di. On soň gök den Hu da ýyň 
ody inip, ol el li ba şy ny we onuň el li 
ada my ny ýa kyp kül et di.

13 Pa ty şa ýa ny nyň el li ada my bi len 
üçün ji el li ba şy ny Yl ýa syň ýa ny na ýol-
la dy. Şeý dip, üçün ji el li ba şy Yl ýa syň 
ýa ny na ge lip, öňün de dy za çö küp, ýal-
ba ryp: «Eý, Hu da ýyň ada my, me niň we 
bu el li gu lu ňyň ja ny na haý pyň gel sin. 
14  Öň ki iki el li ba şy el li ada my bi len 
gök den inen oda ýa nyp kül bol dy, em ma 
in di se niň me niň ja ny ma haý pyň gel sin» 
diý di. 15 On soň Reb biň pe riş de si Yl ýa sa: 
«Onuň bi len aşak düş, on dan gork ma» 
diý di. Şeý dip, Yl ýas aşak dü şüp, el li ba şy 
bi len pa ty şa nyň ýa ny na git di. 16  Yl ýas 
pa ty şa: «Reb şeý le diý ýär: „Sen Ek ron 
ga la sy nyň hu da ýy Ba gal ze bup dan gu-
tu ly şyň ba ra da so ra ma ga adam ibe rer 
ýa ly Ys ra ýyl da Hu daý ýok my nä me? 
Mu nuň üçin sen ýa tan dü şe giň den gal-
mar syň, hök man öler siň“» diý di.

17 Şeý dip, Reb biň Yl ýa syň üs ti bi len 
aý dan sö zü ne gö rä, Ahaz ýa pa ty şa dün-
ýä den öt di. Ahaz ýa pa ty şa ölen den soň, 
ýe ri ne do ga ny Ýo ram pa ty şa bol dy, se bä-
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bi onuň og ly ýok dy. Ol Ýa hu da pa ty şa sy 
Ýe ho şa pa dyň og ly Ýehoramyň pa ty şa-
ly gy nyň ikin ji ýyl yn da Ys ra ýy la pa ty şa 
bol dy. 18  Ahaz ýa nyň beý le ki eden iş le ri 
ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr.

2‑nji bap

Ylýas pygamber göge göterilýär
1 Reb Yl ýas py gam be ri ha ra sat için de 

gö ge gö ter mek çi bo lan da, ol El ýa şa bi-
len Gil gal dan gaý dyp gel ýär di. 2  Yl ýas 
py gam ber El ýa şa: «Sen şu ýer de gal, 
çün ki Reb ma ňa Beý te le git me gi bu ýur-
dy» diý di. Em ma El ýa şa: «Reb den we 
se niň adyň dan ant iç ýä rin, men sen den 
gal ma ryn» di ýip jo gap ber di. Şeý dip, 
ola ryň iki si bi le tir ke şip, Beý te le git di ler. 
3 Beý tel dä ki py gam ber ler to pa ry El ýa şa-
nyň ýa ny na ge lip, on dan: «Sen Reb biň 
şu gün je na by ňy ýa nyň dan äkit jek di gi-
ni bil ýär siň mi?» di ýip so ra dy. El ýa şa: 
«Ha wa, men bil ýä rin, ýö ne bu ba ra da 
gep le mek is lä mok» di ýip jo gap ber di.

4  Yl ýas py gam ber El ýa şa: «Sen şu ýer-
de gal, çün ki Reb ma ňa Ýe ri ho git me gi 
bu ýur dy» diý di. Em ma El ýa şa: «Reb biň 
we se niň adyň dan ant iç ýä rin, men sen-
den gal ma ryn» di ýip jo gap ber di. Şeý dip, 
ola ryň iki si bi le tir ke şip, Ýe ri ho git di ler.

5  Ýe ri ho da ky py gam ber ler to pa ry El-
ýa şa go laý ge lip, on dan: «Sen Reb biň şu 
gün je na by ňy ýa nyň dan äkit jek di gi ni 
bil ýär siň mi?» di ýip so ra dy lar. El ýa şa: 
«Ha wa, bil ýä rin, ýö ne bu ba ra da gep le-
mek is lä mok» di ýip jo gap ber di.

6  Yl ýas El ýa şa: «Sen şu ýer de gal, çün-
ki Reb ma ňa Ior dan der ýa sy na git me gi 
bu ýur dy» diý di. Em ma El ýa şa: «Reb den 
we se niň adyň dan ant iç ýä rin, men sen-
den gal ma ryn» di ýip jo gap ber di. Şeý dip, 
ola ryň iki si-de bi le tir ke şip, ýol la ry ny 

do wam et dir di ler. 7 El li ada ma ba ra bar 
bo lan py gam ber ler to pa ry-da bu lar bi len 
bi le gi dip, uzag rak da ola ryň gar şy syn-
da dur du lar. Yl ýas bi len El ýa şa hem 
Ior da nyň ke nar ýa ka syn da dur dular. 
8  Yl ýas do nu ny alyp düýr le di-de, onuň 
bi len su wa ur dy. Suw bö lü nip, iki ta ra-
pa çe kil di. Olar der ýa nyň için dä ki gu ry 
ýer den ýö räp ke na ra çyk dy lar.

9 Ior dan der ýa syn dan ge çen le rin den 
soň, Yl ýas py gam ber El ýa şa: «Hu da-
ýyň me ni ýa nyň dan alyp git me zin den 
öň, men den is län za dy ňy so ra» diý di. 
El ýa şa: «Se niň yzy ňy ýö re de rim ýa ly, 
ma ňa öz ru huň dan iki es se ar tyk ruh 
ber» diý di.

10 Yl ýas py gam ber: «Kyn zat di le diň. 
Em ma mu ňa ga ra maz dan, eger sen me-
niň öz ýa nyň dan gö te ri lip bar ýa ny my 
gör seň, di ňe şon da di le giň ka bul bo lar. 
Eger-de me ni gö rüp bil me seň, on da 
di le giň bit mez» diý di.

11 Olar gür le şip gi dip bar ýar ka lar, 
bir den kä alaw at la ry na tir ke len alaw 
sö weş ara ba sy ola ry bi ri-bi rin den aýyr-
ýar. Yl ýas ha ra sat bi len gö ge gö te ril ýär. 
12  El ýa şa Yl ýas py gam be re se re dip: «Eý, 
atam, atam! Ys ra ýy lyň sö weş ara ba la ry 
bi len sö weş ara ba ly es ger le ri!» di ýip, 
bar se si bi len gy gyr ýar. Şon dan soň 
El ýa şa Yl ýas py gam be ri hiç ha çan gör-
me di. El ýa şa öz eşik le ri ni ýyr typ, ikä 
böl di. 13 On soň El ýa şa Yl ýas dan ga çyp 
ga lan do ny alyp, yzy na gi dip, Ior da nyň 
ke na ryn da dur dy. 14  Ol Yl ýas dan ga çyp 
ga lan do ny al dy-da, su wa urup: «Ha ny, 
Yl ýa syň Hu da ýy Reb ni re de?» di ýip 
gy gyr dy. El ýa şa do ny su wa uran ba dy-
na, suw bö lü nip, iki ta ra pa çe kil di we 
El ýa şa ke na ryň beý le ki ta ra py na geç di.

15  Ýe ri ho da ky py gam ber ler to pa ry 
El ýa şa ny bir men zil ýer den gö rüp: «Yl-
ýa syň ru hy El ýa şa da» di ýiş di ler. On soň 
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olar El ýa şa nyň öňün den çy kyp, oňa 
tag zym et di ler. 16  Olar El ýa şa: «Ine, gul-
la ryň ara syn da el li sa ny güýç li adam bar. 
Goý, olar gi dip, se niň je na byň Yl ýa sy 
göz le sin ler. Bel ki, Reb biň Ru hy ony 
äki dip, dag dyr jül ge le riň bi ri ne taş lan-
dyr» diý di ler. El ýa şa ola ra: «Ýok, ola ry 
iber mäň» diý di.

17 Em ma py gam ber ler oňa ýal ba ryp, 
ony mej bur eden soň lar, El ýa şa: «Bol-
ýar, ibe riň» diý di. Şeý dip, el li adam 
Yl ýa syň göz le gi ne çyk dy lar. Olar ony 
üç gün läp göz le di ler, ýö ne ta pyp bil me-
di ler. 18  Olar El ýa şa nyň ýa ny na do la nyp 
gel di ler. Şol wagt lar El ýa şa Ýe ri ho da dy. 
Ol py gam ber ler to pa ry na: «Men si ze 
git mäň diý me dim mi nä me?» diý di.

Elýaşa pygamberiň gudratlary
19 Ga la adam la ry El ýa şa: «Je na bym, 

gör şü ňiz ýa ly ga la nyň ýer leş ýän ýe ri go-
wy, ýö ne onuň su wu nyň er bet di gi ze rar ly 
ýer ha syl syz ly ga se ze war bol dy» diý di ler. 
20 El ýa şa: «Ma ňa içi ne duz sal nan tä ze 
gap ge ti rip be riň» diý di. Olar oňa içi 
duz ly ga by ge ti rip ber di ler. 21 El ýa şa suw 
çeş me si niň ba şy na bar dy-da, du zy onuň 
içi ne ok lap: «Reb şeý le diý ýär: „Men 
bu su wy tä miz le ýä rin. Mun dan beý läk 
ölüm-de, ha syl syz lyk-da bol maz“» diý di. 
22  El ýa şa nyň aý dy şy ýa ly şol suw tä şu 
gü ne çen li hem tä miz dir.

23 El ýa şa ol ýer den Beý te le git di. Ol 
gi dip bar ýar ka, ga la dan ýaş og lan lar 
çy kyp, ony mas ga ra lap: «Heý, kel, güm 
bol şu ýer den! Heý, kel, güm bol şu 
ýer den!» di ýip gy gy ryş dy lar. 24  El ýa şa 
yzy na öw rü lip, og lan la ra se re dip, ola ra 
Reb biň adyn dan gar ga dy. Bi raz wagt dan 
soň, jeň ňel lik den iki sa ny aýy çy kyp, 
kyrk iki og la ny par ça la dy. 25  El ýa şa ol 
ýer den Kar mel da gy na gi dip, dag dan 
Sa ma ri ýa ga la sy na do la nyp gel di.

3‑nji bap

Ysraýyl Mowap bilen uruşýar
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pa dyň pa ty-

şa ly gy nyň on se ki zin ji ýyl yn da Aha byň 
og ly Ýo ram Ys ra ýy la pa ty şa bol dy. Ol 
Sa ma ri ýa da on iki ýyl pa ty şa lyk et-
di. 2  Ýo ram Reb biň na za ryn da ýig ren ji 
iş le ri et di. Em ma ol ka ka sy, eje si ýa ly 
däl di, çün ki ol ka ka sy nyň Ba ga la di ken 
da şy ny aýyr dy. 3  Mu ňa ga ra maz dan, 
Ýo ram Ne ba dyň og ly Ýa rob gam ýa ly 
Ys ra ýy la gü nä et di rip, pis iş le ri et mek-
den el çek me di.

4 Mo wap pa ty şa sy Me şa nyň go ýun la ry 
san-sa jak syz dy. Ol Ys ra ýyl pa ty şa sy na 
ýüz müň gu zy bi len ýüz müň go çuň 
ýü ňü ni iber me li di. 5 Ahap ölen den soň 
Mo wap pa ty şa sy Ys ra ýyl pa ty şa sy na 
gar şy goz ga laň tu ruz dy. 6  On soň Ýo-
ram des si ne Sa ma ri ýa dan gi dip, bü tin 
ys ra ýyl hal ky ny ýyg na dy. 7 Ýo ram Ýa-
hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pa da ha bar ýol lap, 
on dan: «Mo wap pa ty şa sy ma ňa gar şy 
uruş tu ruz dy. Sen me niň bi len Mo wa-
byň gar şy sy na ur şa gi der siň mi?» di ýip 
so ra dy. Ýe ho şa pat Ys ra ýyl pa ty şa sy na: 
«Me nem, es ger le ri mem, at ly go şu ny-
mam se niň hyz ma tyň da dy rys» di ýip 
jo gap ber di. 8  On soň Ýa hu da pa ty şa sy 
Ýe ho şa pat Ýo ram dan: «Haý sy ta rap dan 
hü jüm ede li?» di ýip so ra dy. Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ýo ram: «Edom çö lü niň ýo ly 
bi len hü jüm ede ris» di ýip jo gap ber di.

9 Şeý dip, Ys ra ýyl, Ýa hu da we Edom 
pa ty şa la ry bi le ýo la düş dü ler. Olar ýe-
di gün lük aý law ly ýo ly ge çen le rin den 
soň, py ýa da go şun we ola ryň ýa nyn da ky 
mal lar üçin hiç hi li suw la ry gal ma dy. 
10 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýo ram: «Wah, Reb 
bi zi, üç pa ty şa ny Mo wa byň eli ne ber mek 
üçin bir ýe re ýyg nan eken» diý di. 11 Em ma 
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Ýe ho şa pat: «Reb den so rap gö rer ýa ly bu 
ýer de Reb biň py gam be ri ýok my?» diý di. 
On soň Ys ra ýyl pa ty şa sy nyň emel dar la ry-
nyň bi ri: «Şa pa dyň og ly El ýa şa şu ýer de. 
Ol Yl ýa syň eli ne suw aky dar dy» di ýip 
jo gap ber di. 12  Ýe ho şa pat: «On da Reb biň 
sö zi bar» diý di. Şeý dip, Ys ra ýyl, Ýa hu da 
hem-de Edom pa ty şa la ry bi le tir ke şip, El-
ýa şa nyň ýa ny na git di ler.

13 El ýa şa Ys ra ýyl pa ty şa sy na: «Sen 
nä me üçin me niň ýa ny ma gel ýär siň? 
Sen ka ka ňyň, eje ňiň py gam ber le ri niň 
ýa ny na git» diý di. Em ma Ys ra ýyl pa ty-
şa sy Ýo ram oňa: «Ýok, Reb biň hut özi 
bi zi, üç pa ty şa ny di ňe Mo wa byň eli ne 
ber mek üçin bir ýe re ýyg nan eken» diý di. 
14 El ýa şa Ys ra ýyl pa ty şa sy na şeý le diý di: 
«Hyz mat ed ýän Hök mü ro wan Reb bi miň 
adyn dan ant iç ýä rin, men Ýa hu da pa ty-
şa sy na sar pa goý ýan ly gym üçin se niň 
bi len gep leş ýä rin, ýog sam men se niň 
ýü zü ňe-de se ret mez dim. 15  In di ma ňa 
bir sa zan da ge ti riň».

Sa zan da saz ça lyp otyr ka, El ýa şa nyň 
kal by na Reb biň güý ji gel di. 16  El ýa şa 
şeý le diý di: «Reb şeý le diý ýär: „Şu gu ry 
jar hen dek ler den do lar. 17 Siz hiç hi li ýel, 
ýa gyş gör me se ňiz-de, bu jar suw dan do-
lup, äh li ňiz mal-ga ra la ry ňyz bi len bi le 
şol suw dan içer si ňiz“. 18  Bu zat lar Reb 
üçin ga ty aň sat dyr. Ol Mo wa by-da si ziň 
eli ňi ze be rer. 19 Siz mo wap ly la ryň äh li 
ga la la ry ny, saý la ma ga la la ry ny ba syp 
alyp, äh li mi we li agaç la ry ny ça par sy ňyz, 
ola ryň äh li suw çeş me le ri ni bent läp, äh li 
oňat eke ran çy lyk ýer le ri ni daş lar dan 
dol du ryp weý ran eder si ňiz». 20  Er te si 
gün ga la gur ban ly gyň be ril me li wag-
ty, bir den kä Edom ta rap dan suw akyp 
baş lap, ol ýer tu tuş ly gy na suw dan dol dy.

21 Üç pa ty şa nyň öz le ri ne gar şy uruş-
ma ga çy ka ny ny eşi den mo wap ly lar eli 
ýa rag tu tan ýaş la ryn dan baş lap, tä iň 

gar ry la ry na çen li ba ry ny ýyg nap, ola ry 
ser het de ny za ma du ruz dy lar. 22  Mo wap-
ly lar er te si ir bi len tu ran la ryn da, Gün 
su wuň ýü zü ne şöh le saç ýar dy. Olar 
gar şy la ryn da ky su wuň gan ýa ly gy zyl-
dy gy ny gör dü ler. 23 Olar: «Bu gan dyr. 
Pa ty şa lar öz ara la ryn da ur şup, bi ri-bir-
le ri ni öl dü ren dir ler. Eý, mo wap ly lar, 
ge liň, ola ryň ol ja sy ny ta la lyň!» di ýip 
gy gy ryş dy lar. 24 Mo wap ly lar ys ra ýyl la ryň 
dü şel ge si ne ge len de, ys ra ýyl lar aýa ga 
ga lyp, ola ryň gar şy sy na hü jü me geç di ler. 
Ys ra ýyl lar mo wap ly la ry yzy na ko wup çy-
kar dy lar. Olar Mo wa ba ço zup gi rip, ur şy 
ol ýer de hem do wam et dir di ler. 25 Ys ra ýyl
lar bü tin Mo wa byň ga la la ry ny ýer bi len 
ýeg san edip, ola ryň äh li oňat eke ran çy lyk 
ýer le ri ni daş dan dol du ryp weý ran et di ler, 
äh li suw çeş me le ri ni bent läp, äh li mi we-
li agaç la ry ny çap dy lar. Di ňe Mo wa byň 
paý tag ty Kir ha ra se diň ker piç di war la ry 
ýy kyl man gal dy, ýö ne sa pan ly es ger ler 
ony hem ga bap, ga la nyň üs tü ne hü jüm et-
di ler. 26 Mo wap pa ty şa sy duş man la ry nyň 
özün den üs tün çy kyp bar ýa ny ny gö ren de, 
ýa ny na ýe di ýüz sa ny gy lyç ly es ger alyp, 
Edom pa ty şa sy nyň go şun la ry nyň için den 
böw süp geç mek çi bol dy, em ma bu ba şa 
bar ma dy. 27 On soň Mo wap pa ty şa sy öz 
or nu na pa ty şa bol jak now ba har og lu ny 
ga la nyň di wa ryn da ýak ma gur ban ly gy 
hök mün de hö dür le di. Ys ra ýy la gar şy 
ga har-ga zap möw je di. Şo nuň üçin hem 
ys ra ýyl lar Mo wap da ky sö we şi bes edip, 
öz ýurt la ry na do lan dy lar.

4‑nji bap

Elýaşa pygamber garyp 
dul aýala kömek edýär

1 Py gam ber ler den bo lan bir ada myň 
aýa ly El ýa şa: «Gu luň ärim öl di. Sen 
bil ýär siň, gu luň Reb bi sy lap, on dan 
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gork ýar dy. Al gy da ry myz iki ça ga my 
özü ne gul edin mek üçin alyp git mä ge 
ge lip dir» di ýip ag la dy. 2  El ýa şa on dan: 
«Sa ňa nä hi li kö mek edip bi le rin? Ma ňa 
aýt, öýü ňiz de nä me bar?» di ýip so ra dy. 
Ol aýal: «Se niň gyr na gy ňyň öýün de bir 
gol ça ýa gyn dan baş ga za dy ýok» di ýip 
jo gap ber di. 3 El ýa şa şeý le diý di: «Bar, 
da şa ry çyk-da, äh li goň şu la ryň dan boş 
gap di le, nä çe köp ýyg nap bil seň, şon-
ça-da go wy. 4  On soň ogul la ryň bi len 
bi le içe ri gi rip, ga py ny ýap-da, ýyg nan 
gap la ry ňa ýag gu ýup baş la, do lan la ry ny 
bir gap da la aýyr-da go ýy ber». 5 Ol aýal 
El ýa şa nyň ýa nyn dan gaýt dy. Ol öýü ne 
gel di-de, ga py ny için den ýap dy. Ogul la ry 
gap la ry oňa ge ti rip ber ýär di ler, ol dol-
dur ýar dy. 6  Gap lar do lan da, aýal og lu na: 
«Ma ňa ýe ne bir gap ge ti rip ber» diý ýär di. 
Og ly oňa: «Baş ga gap ýok» di ýip jo gap 
ber di. Şon dan soň ýag gel me si ke sil di. 
7 Ol aýal Hu da ýyň ada my nyň ýa ny na 
ge lip, oňa bar bo lan za dy gür rüň ber di. 
El ýa şa: «Bar ýag la ry sat-da, kar zy ňy 
üz, ga la ny hem ogul la ryň bi len gü ze ran 
aý la ma gy ňy za ýe ter» diý di.

Elýaşa pygamber şunemli 
gurply aýala kömek edýär

8  Gün le riň bi rin de El ýa şa Şu ne miň 
üs tün den ge çip bar ýar dy. Ol ýer de bir 
gurp ly aýal onuň çö re ge gel me gi ni ha-
ýyş et di. Şeý dip, El ýa şa her sa par şol 
ýer den ge çen de, şol aýa lyň öýü ne çö re ge 
ba rar dy. 9 Ol aýal adam sy na şeý le diý di: 
«He mi şe ýa ny myz dan geç ýän bu ada myň 
Hu da ýyň mu kad des ada my dy gy na göz 
ýe tir dim. 10 Gel, oňa üçek de bir ki çi jik 
otag sa lyp, onuň üçin ýor gan-dü şek, sa-
çak, otur gyç we çy ra go ýa ly. On soň ol her 
sa par bi ze ge len de, şol ýer de bo lup bi ler».

11  Bir gün El ýa şa ola ra gel di we 
ýaň ky ki çi jik ota ga çy kyp, şol ýer de 

ýat dy. 12  El ýa şa hyz mat kä ri Geý ha za 
ýüz le nip: «Şu nem li aýa ly ça gyr» diý-
di. Hyz mat kä ri ony ça gyr dy. Bu aýal 
ge lip, hyz mat kä riň öňün de dur dy. 13 El
ýa şa hyz mat kä ri ne ýüz le nip: «Aýal dan: 

„Sen bi ziň üçin şun ça zäh met çe kip siň. 
Sa ňa nä hi li kö mek edip bi le ris? Se niň 
adyň dan pa ty şa ýa-da ser ker de bi len gep-
le şe ýin mi?“ di ýip so ra» diý di. Aýal hem: 
«Men öz hal ky myň ara syn da ýa şa ýa ryn» 
di ýip jo gap ber di. 14  El ýa şa hyz mat kä-
rin den: «Men onuň üçin baş ga nä me 
edip bi le rin?» di ýip so ra dy. Geý ha zy 
oňa: «Dog ru da nam, onuň og ly ýok, äri 
hem gar ry» di ýip jo gap ber di. 15 El ýa şa: 
«Aýa ly ça gyr» diý di. Hyz mat kä ri ony 
ça gyr dy, aýal ge lip, ga py nyň ag zyn da 
dur dy. 16  El ýa şa aýa la ýüz le nip: «Ýe ne 
bir ýyl dan, edil şu wagt gu ja gyň da og luň 
bo lar» diý di. Aýal: «Ýok, je na bym, eý, 
Hu da ýyň ada my, gyr na gy ňy al da ma» 
diý di. 17 Em ma ol aýal göw re li bo lup, 
El ýa şa nyň oňa aý dy şy ýa ly, bir ýyl dan, 
edil şol wagt da bir ogul do gur dy. 18 Og lan 
ula lyp, gün le riň bi rin de orak çy la ryň ara-
syn da ky ka ka sy nyň ýa ny na git di. 19 Ol 
ka ka sy na: «Waý, kel läm, kel läm!» di ýip 
gy gy ran soň, ka ka sy hyz mat kä ri ne: «Ony 
eje si niň ýa ny na äkit» diý di. 20 Hyz mat-
kär ony gö te rip, eje si niň ýa ny na ge tir di. 
Ça ga gün or ta na çen li eje si niň dy zyn da 
otu ryp, on soň öl di. 21 Eje si ony gö ter di-de, 
ýo ka ry çy ka ryp, Hu da ýyň ada my nyň 
dü şe gin de ýa tyr dy. On soň ol ga py ny 
ýap dy-da, çy kyp git di. 22  Aýal adam sy ny 
ça gy ryp: «Gaý rat edip, hyz mat kär le riň 
bi ri ni eşe gi bi len bi le me niň ýa ny ma 
iber. Men tiz Hu da ýyň ada my nyň ýa-
ny na gi dip ge le ýin» diý di. 23 Adam sy 
on dan: «Bu gün aýyň ba şy däl ýa-da 
Sa bat gü ni däl. Sen nä me üçin onuň 
ýa ny na şu gün git jek?» di ýip so ra dy. 
Aýa ly hem: «Hem me zat go wy, ala da 
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et me» di ýip jo gap ber di. 24  Aýal eşe gi 
gaň ňa lap, hyz mat kä ri ne: «Ýör, ga ty sür, 
özüm aýd ýan çam eşe gi ha ýal lat ma» 
diý di. 25  Şeý dip, aýal Kar mel da gy na, 
Hu da ýyň ada my nyň ýa ny na gel di. Hu-
da ýyň ada my aýa ly bir men zil den gö rüp, 
hyz mat kä ri Geý ha za: «Se ret, şu nem li 
aýal gel ýär! 26  Sen tiz yl gap, aýa lyň öňün-
den çyk-da, on dan: „Sag-sa la mat my syň, 
ada myň sag-sa la mat my? Ça gaň sag-sa-
la mat my?“ di ýip so ra» diý di. Aýal hem: 
«Sag-sa la mat ly k dyr» di ýip jo gap ber di. 
27 Aýal dag da ky Hu da ýyň ada my nyň 
ýa ny na ba ryp, onuň aýa gy na ýa pyş dy. 
Geý ha zy ony aýyr jak bo lup, oňa go laý 
gel di, ýö ne Hu da ýyň ada my oňa: «Aýa la 
deg me, çün ki onuň kal by ajy has rat dan 
do lu dyr. Reb mu ny men den ýa şyr dy, 
ma ňa bu ba ra da hiç zat aýt ma dy» diý-
di. 28  On soň aýal oňa: «Je na bym, men 
sen den ogul di le dim mi nä me? Men sa ňa 
me ni al da ma diý me dim mi nä me?» diý di. 
29 El ýa şa Geý ha za şeý le diý di: «Bi li ňi 
gu şa-da, eli ňe me niň ha sa my alyp, ýo la 
düş. Eger sen ýol da kim dir bi ri ne du şaý-
saň, oňa sa lam ber me, bi ri sa ňa sa lam 
ber se, onuň sa la my ny al ma. Sen me niň 
ha sa my ça ga nyň ýü zü ne goý». 30 On soň 
ça ga nyň eje si: «Reb den hem-de se niň 
adyň dan ant iç ýä rin. Men sen siz hiç ýe re 
gy myl da ma ryn» diý di. Şon dan soň El-
ýa şa ýe rin den tu rup, ol aýa lyň yzy bi len 
git di. 31 Geý ha zy olar dan öňin çä ba ryp, 
ha sa ny ça ga nyň ýü zü ne goý dy, ýö ne 
ça ga dem siz-düýt süz ýa tyr dy. Geý ha zy 
El ýa şa nyň öňün den çyk ma ga git di. Ol 
oňa: «Ça ga en tek hem oýa däl» di ýip 
ha bar ber di.

32  El ýa şa öýe gi ren de, dü şe gin de ýa-
tan öli ça ga ny gör di. 33 Şeý dip, ol içe ri 
gi rip, ga py ny ýap dy-da, Reb biň ady na 
di leg et di. 34  On soň ol dü şe ge, ça ga nyň 
ýa tan ýe ri ne ge lip, ag zy ny onuň ag zy na, 

göz le ri ni onuň göz le ri ne, el le ri ni onuň 
el le ri ne go ýup, ça ga nyň üs tü ne ýa zy lyp 
ýat dy. Şon dan soň ça ga nyň en da my 
ýy lap baş la dy. 35 El ýa şa ýe rin den tu rup, 
otag da eý läk-beý läk gez me le di. On soň 
ol ýe ne-de dü şe ge ge çip, ýa tan ça ga nyň 
üs tü ne ýa zy lyp ýat dy. Ça ga ýe di ge zek 
as gy ryp, göz le ri ni aç dy. 36  El ýa şa Geý-
ha zy ny ça gy ryp: «Şu nem li aýa ly ça gyr» 
diý di. Geý ha zy ony ça gyr dy. Aýal El ýa-
şa nyň ýa ny na gel di. El ýa şa oňa: «Og lu ňy 
al» diý di. 37 Ol aýal ge lip, tag zym edip, 
El ýa şa nyň aýa gy na ýy kyl dy. On soň ol 
og lu ny alyp, çy kyp gaýt dy.

Zäherli çorba
38  El ýa şa Gil ga la do la nyp ba ran da, 

ýurt da aç lyk hö küm sür ýär di. Py gam-
ber ler to pa ry onuň öňün de otyr dy. El ýa şa 
hyz mat kä ri ne ýüz le nip: «Uly ga za ny 
atar-da, py gam ber le re çor ba bi şi rip ber» 
diý di. 39 Py gam ber le riň bi ri ot ýyg mak 
üçin çö le git di. Ol ýa ba ny üzüm aga-
jy ny tap dy. Ol şol aga jyň mi we sin den 
do nu ny dol du ryp ýyg dy. Ol ýa ba ny mi-
we le riň nä me di gi ni bil me se-de, ola ry 
dog rap, ga zan da ky çor ba nyň içi ne at dy. 
40  Çor ba dan adam la ra gu ýup ber di ler. 
Adam lar çor ba ny da dyp gö rüp: «Eý, 
Hu da ýyň ada my, ga zan da ky çor ba dan 
iý sek öle ris» di ýip gy gy ryş dy lar. Adam-
lar ony iýip bil me di ler. 41 El ýa şa: «Ma ňa 
un ge ti rip be riň» diý di. On soň ol uny 
ga za na atyp: «Adam la ra çor ba gu ýup 
ber, goý, olar iý sin ler» diý di. Şon dan 
soň ga zan da ky çor ba nyň zä he ri aý ryl dy.

Elýaşa pygamber ýüz 
adamy doýurýar

42  Ba gal şa ly şa dan bir adam gel di. Ol 
Hu da ýyň ada my üçin ha sy ly nyň il kin ji 
ýe ti şen mi we sin den oňa azyk ge tir di. Ol 
El ýa şa öz hal ta syn da ýig ri mi sa ny ar pa 
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a 5:5 On ýe di bat man – ýew reý çe on kik kar. Bu takm. 340 kg deň dir.

çö re gi bi len tä ze bug daý süm mül le ri ni 
ge ti rip ber di. El ýa şa: «Bu la ry hal ka ber, 
goý, adam lar iý sin ler» diý di. 43 Em ma 
hyz mat kä ri oňa: «Bu ja ga zy men ýüz 
ada myň öňün de nä dip go ýa ýyn?» diý di. 
Em ma El ýa şa ýe ne-de gaý ta lap: «Mu ny 
hal ka ber, goý, adam lar iý sin ler, çün ki 
Reb şeý le diý ýär: „Hem me ler iýip do-
ýar lar we na har ar typ hem ga lar“» diý di. 
44  Şeý dip, hyz mat kär bar ja zat la ry adam-
la ryň öňün de goý dy. Olar na har dan iýip 
doý du lar we Reb biň aý dy şy ýa ly na har 
ar typ hem gal dy.

5‑nji bap

Nagaman ýokançly deri 
keselinden saplanýar

1 Si ri ýa pa ty şa sy nyň Na ga man at ly bir 
ser ker de si bar dy. Ol je na by nyň öňün de 
iň ab raý ly hem-de iň uly hor ma ta eýe 
bo lan adam dy, çün ki Reb Na ga ma nyň 
üs ti bi len Si ri ýa ýe ňiş be rip di. Bu ba-
tyr ýi git ýo kanç ly de ri ke se lin den ejir 
çek ýär di. 2  Si ri ýa ly lar Ys ra ýy la ço zuş-
la ry nyň bi rin de bir ys ra ýyl ly gyz ja ga zy 
ýe sir alyp dy lar. Bu gyz ja gaz Na ga ma nyň 
aýa ly nyň hyz ma ty na ber len di. 3 Bir gün 
şol gyz ja gaz bi ke si ne: «Wah, me niň 
je na bym Sa ma ri ýa şä he rin dä ki py gam-
be riň ýa ny na git se di! Ol Na ga ma nyň 
de ri ke se li ni be je rer di» diý di. 4  On soň 
Na ga man pa ty şa nyň ýa ny na gi dip, oňa 
ys ra ýyl ly gyz ja ga zyň aý dan zat la ry ny 
gür rüň ber di. 5 Si ri ýa pa ty şa sy oňa: «Bar, 
git, men Ys ra ýyl pa ty şa sy na se niň bi len 
hat hem ýol la ýyn» diý di.

Na ga man on ýe di bat man a kü müş, 
al ty müň al tyn teň ňe hem-de on laý 
egin-eşik alyp, Ys ra ýyl pa ty şa sy nyň 
ýa ny na git di. 6  Na ga man ha ty Ys ra ýyl 

pa ty şa sy na ge ti rip ber di. Hat da şeý le 
diý lip ýa zy lan dy: «Şu ha ty okap, me niň 
hyz mat kä rim Na ga ma ny se niň ýa ny-
ňa ibe ren di gi mi bi ler siň. Sen ony de ri 
ke se lin den be jer». 7 Ys ra ýyl pa ty şa sy 
bu ha ty okap: «Jan alyp, jan be rer ýa ly 
men Hu daý my? Nä me üçin bu adam 
ýa ny ma adam ýol lap, ony de ri ke se-
lin den gu tult diý ýär? Ol me niň bi len 
da wa laş ma ga ba ha na göz le ýär» di ýip, 
ýa ka sy ny ýyr typ gy gyr dy.

8  Hu da ýyň ada my El ýa şa Ys ra ýyl pa-
ty şa sy nyň ýa ka sy ny ýyr ta ny ny eşi dip, 
onuň ýa ny na bir ha bar çy ýol lap: «Sen 
nä me ýa ka ňy ýyr tan bol ýaň? Na ga-
man me niň ýa ny ma ge lip, Ys ra ýyl da 
bir py gam be riň bar dy gy ny bil sin» diý-
di. 9 Şeý dip, Na ga man at la ry we sö weş 
ara ba la ry bi len ge lip, El ýa şa nyň öýü niň 
işi gin de dur dy. 10 El ýa şa onuň ýa ny na bir 
ha bar çy ýol lap: «Git-de, Ior dan der ýa-
sy nyň su wu na ýe di ge zek ýu wun, şon da 
sen ke se liň den sap la nyp tä miz le ner-
siň» diý di. 11 Em ma Na ga ma nyň mu ňa 
ga ha ry ge lip, şeý le diý di: «Ol me niň 
üçin hök man da şa ry çy kyp, ýa nym da 
du rup, öz Hu da ýy Reb be di leg edip, 
eli ni ýo kanç ly de ri ke sel li ýe riň üs tü ne 
go ýup, ony be je rer öýt düm. 12  Da mas-
kyň Aba na we Par par der ýa la ry Ys ra ýyl 
suw la ry nyň ba ryn dan oňat däl mi nä me? 
Men şol der ýa lar da ýuw nup, tä miz le nip 
bil me ýä rin mi nä me?» Na ga man yzy-
na öw rül di-de, ga har ly git di. 13 Em ma 
Na ga ma nyň hyz mat kär le ri onuň ýa ny-
na ge lip: «Eý, ata myz, eger py gam ber 
sa ňa bir kyn iş buý ran bol sa, sen ony 
et mez mi diň? Onuň sa ňa bar aý dan za dy: 

„Ýu wun-da, tä miz bol“. Bu da gy nä me-
jik?!» diý di ler. 14 Şeý dip, Na ga man gi dip, 
Hu da ýyň ada my nyň aý dy şy ýa ly ýe di 
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a 5:22 Bir ýa rym bat man tö we re gi – ýew reý çe bir kik kar. Bu takm. 34 kg deň dir.
b 5:23 Üç bat man dan gow rak – ýew reý çe iki kik kar. Bu takm. 70 kg deň dir.

ge zek Ior dan der ýa sy na çü müp çyk dy. 
Şon dan soň onuň te ni ýaş og la nyň te ni 
ýa ly bo lup, ol ke se lin den sap lan dy we 
tä miz bol dy.

15 On soň Na ga man ýa nyn da ky lar bi len 
bi le Hu da ýyň ada my nyň ýa ny na do la-
nyp bar dy. Ol ge lip, El ýa şa nyň öňün de 
du rup: «Men in di tu tuş ýer ýü zün de 
Ys ra ýy lyň Hu da ýyn dan baş ga hiç bir 
hu da ýyň ýok du gy na göz ýe tir dim. Ha ýyş 
ed ýä rin, bu gu luň peş ge şi ni ka bul edäý» 
diý di. 16  El ýa şa: «Hu zu ryn da hyz mat 
ed ýän Reb bim den ant iç ýä rin, men hiç 
zat al jak däl» diý di. Na ga man El ýa şa 
peş ge şi al di ýip nä çe ýal bar sa-da, ol 
al mak dan bo ýun ga çyr dy. 17 On soň Na-
ga man şeý le diý di: «Eger peş ge şi ka bul 
et me jek bol sa ňyz, on da, goý, bu gu lu ňa 
Ys ra ýyl dan iki ga tyr ýü ki top rak be ril-
sin, çün ki bu gu luň mun dan beý läk di ňe 
Reb be sa da ka lar we ýak ma gur ban lyk-
la ry ny hö dür lär. 18  Em ma Reb me ni şu 
iş de ba gyş la syn: je na bym sež de et mek 
üçin Rim mon but ha na sy na gi ren de, me-
niň elim den ýa pyş ýar. Şon da men hem 
Rim mon but ha na syn da onuň bi len sež de 
et me li bol ýa ryn. Men ol ýer de sež de 
ede nim de, goý, Reb men–gu lu ňy bu iş 
üçin ba gyş la syn». 19 El ýa şa py gam ber: 
«Ar ka ýyn gi di ber» di ýip, Na ga ma ny 
ug rat dy.

Na ga man El ýa şa nyň ýa nyn dan gaý dyp, 
bi raz ýol ge çip di. 20 Hu da ýyň ada my El-
ýa şa nyň hyz mat kä ri Geý ha zy: «Me niň 
je na bym bu si ri ýa ly Na ga ma na re him 
edip, onuň özü ne ge ti ren peş ge şi ni ka bul 
et me di. Reb den ant iç ýä rin, men onuň 
yz yn dan yl gap gi dip, on dan bir zat lar 
ala ýyn» di ýen pi ki re gel di. 21 Şeý dip, 
Geý ha zy Na ga ma nyň yz yn dan git di. 

Na ga man kim dir bi ri niň yz yn dan yl-
gap gel ýä ni ni gö rüp, ony gar şy la mak 
üçin ara ba dan bö küp düş di-de: «Eý-
gi lik mi dir?» di ýip so ra dy. 22  Geý ha zy 
şeý le jo gap ber di: «Eý gi lik dir. Me niň 
je na bym: „Ef ra ýym dag lyk ýur dun dan 
py gam ber ler to pa ryn dan iki sa ny sy edil 
şu wagt me niň ýa ny ma gel di. Şo la ra 
gaý rat edip bir ýa rym bat man tö we re gi a 
kü müş bi len iki laý eşik be räý“ di ýip, 
me ni se niň ýa ny ňa iber di». 23  Na ga
man: «Üç bat man dan ar tyk edip alaý» 
di ýip, Geý ha za öz di ýe ni ni et dir di. Na-
ga man üç bat man dan gow rak b küm şi 
iki hal ta sa lyp, hal ta nyň ag zy ny daň dy. 
Ol ola ry iki laý eşi gi bi len öz iki hyz-
mat kä ri niň eli ne tut dur dy. Na ga ma nyň 
hyz mat kär le ri bu hal ta la ry gö te rip, Geý-
ha zy nyň öňün den ýö räp git di ler. 24  Olar 
ga la ýe ten le rin de, Geý ha zy hal ta la ry 
Na ga ma nyň hyz mat kär le ri niň elin den 
alyp, öý de giz le di. Geý ha zy hyz mat-
kär ler bi len hoş la şyp, ola ry yz la ry na 
ug rat dy.

25 Geý ha zy je na by nyň ýa ny na ba ryp, 
onuň öňün de dur dy. El ýa şa on dan: «Geý-
ha zy, sen ni re de bol duň?» di ýip so ra dy. 
Geý ha zy hem: «Gu luň hiç ýe re-de git-
me di» di ýip jo gap ber di. 26 Em ma El ýa şa 
ga har la nyp: «Na ga man se ni gar şy la mak 
üçin ara ba syn dan dü şen de, men ruh-
da se niň bi len däl mi dim? Bu kü müş, 
egin-eşik, zeý tun dyr üzüm bag la ry, go-
ýun lar, öküz ler we gul lar dyr gyr nak lar 
alyn ýan wag ty my nä me? 27 Şo nuň üçin 
hem Na ga ma nyň de ri ke se li sen den we 
se niň nes liň den hiç ha çan aý ryl ma syn» 
diý di. Şeý dip, Geý ha zy gar ýa ly duw-ak 
de ri ke se li bi len El ýa şa nyň ýa nyn dan 
çy kyp gaýt dy.
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6‑njy bap

Palta suwuň ýüzüne çykýar
1 Py gam ber ler to pa ry El ýa şa şeý le 

diý di ler: «Gör şüň ýa ly se niň baş tu-
tan ly gyň da ýa şa ýan ýe ri miz bi ze ga ty 
dar lyk ed ýär. 2  Ior dan der ýa sy na gi dip, 
her bi ri miz ol ýer den pürs ýyg nap, şo 
taý da ýa şa ry myz ýa ly, jaý gur ma ga 
bi ze rug sat et». El ýa şa py gam ber ola ra 
git mä ge rug sat ber di. 3 On soň py gam-
ber le riň için den bi ri oňa: «Sen hem 
öz gul la ryň bi len gi däý» di ýip ýal bar-
dy. El ýa şa hem: «Bol ýar» di ýip jo gap 
ber di. 4  Şeý dip, El ýa şa py gam ber olar 
bi len git di. Olar Ior dan der ýa sy na ge lip, 
agaç çap ma ga baş la dy lar. 5 Olar dan bi ri 
agaç ça pyp ýör kä, pal ta sy uçup gi dip, 
su wa gaç dy. Ol hem bar se si ne gy gy-
ryp: «Wah, je na bym, ol ama nat zat dy» 
diý di. 6  On soň Hu da ýyň ada my: «Ol 
ni rä gaç dy?» di ýip so ra dy. Ol El ýa şa 
py gam be re pal ta nyň ga çan ýe ri ni gör-
ke zen de, El ýa şa bir çy byk ke sip alyp, 
ony edil pal ta nyň ga çan ýe ri ne ok lap, 
de mir pal ta ny su wuň ýü zü ne çy kart dy. 
7 El ýa şa: «Al ony» diý di. Ol adam eli ni 
uza dyp, pal ta ny al dy.

Elýaşa pygamber we Siriýa goşuny
8  Si ri ýa pa ty şa sy Ys ra ýy lyň gar şy sy na 

uruş ýar ka öz nö ker le ri bi len ge ňe şip, 
ola ra dü şel ge si niň ni re de bol jak dy gy ny 
aýt dy. 9 Em ma Hu da ýyň ada my Ys ra ýyl 
pa ty şa sy na şol ýer den geç män, ägä bol-
ma gy ny duý du ryp ha bar ýol la dy, çün ki 
si ri ýa ly lar şol ýer de bu ku da otyr dy lar. 
10 Ys ra ýyl pa ty şa sy Hu da ýyň ada my nyň 
duý du ran ýe rin de ýa şa ýan adam la ra ha-
bar ýol la dy we olar ha bar dar bol du lar. 
El ýa şa şol ýer ba ra da di ňe bir ki ge zek 
däl-de, bir nä çe ge zek duý du ryş ber di.

11 Si ri ýa pa ty şa sy nyň mu ňa ga ty ga-
ha ry gel di. Ol öz nö ker le ri ni ça gy ryp, 
olar dan: «Ha ny, ma ňa aý dyň, bi ziň-
ki ler den kim Ys ra ýyl pa ty şa sy bi len 
ara gat na şyk sak la ýar?» di ýip so ra dy. 
12  On soň onuň nö ker le ri niň bi ri şeý le 
diý di: «Hiç kim, je nap pa ty şam. Ys ra-
ýyl da El ýa şa py gam ber bar. Ol hat da 
se niň ýat ýan ota gyň da söz le ýän her bir 
sö zü ňi-de Ys ra ýyl pa ty şa sy na ýe tir ýär». 
13 Pa ty şa: «Gi diň-de, ony ta pyň. Men 
adam ibe rip, ony ele sa la ryn» diý di. 
Pa ty şa: «El ýa şa Do tan da» di ýip ha bar 
be ril di. 14  Şeý le lik bi len pa ty şa ol ýe re 
at lar, sö weş ara ba la ry bi len uly go şun 
iber di. Olar gi je ge lip, ga la nyň da şy ny 
ga ba dy lar.

15  Hu da ýyň ada my nyň hyz mat kä ri 
ir den tu rup, da şa ry çyk dy. Gör se, at lar 
we sö weş ara ba la ry bi len ge len Si ri ýa 
go şu ny ga la nyň daş-tö we re gi ni ga bap-
dyr. Hyz mat kä ri oňa: «Wah, je na bym, 
biz in di nä me ede ris?» di ýip gy gyr dy. 
16  El ýa şa: «Gork ma, çün ki bi ziň ýa-
ny myz da ky la ryň sa ny ola ryň ky dan 
köp dür» di ýip jo gap ber di. 17 On soň 
El ýa şa di leg edip: «Eý, Reb, me niň 
hyz mat kä ri miň göz le ri ni aç aý, goý, 
ol gör sün» diý di. Reb El ýa şa nyň hyz-
mat kä ri niň göz le ri ni aç dy. Hyz mat kär 
dag da El ýa şa nyň tö we re gi niň at lar dyr 
sö weş ara ba la ry sy pa tyn da ky ot dan do-
lu dy gy ny gör di. 18  Si ri ýa ly lar El ýa şa nyň 
üs tü ne hü jüm eden le rin de, ol Reb be 
di leg edip: «Bu hal kyň göz le ri ni kör 
et» diý di. Reb El ýa şa nyň di leg edi şi 
ýa ly ola ryň göz le ri ni kör et di. 19 El ýa şa 
ola ra: «Göz le ýän ada my ňy zy bu ýer den 
ta pyp bil mer si ňiz, çün ki siz ýal ňyş lyk 
bi len şu ýe re ge lip si ňiz. Me niň yzy ma 
dü şüň, men si zi göz le ýän ada my ňy zyň 
ýa ny na äki de ýin» diý di. Şeý dip, El ýa şa 
si ri ýa ly la ry Sa ma ri ýa ge tir di.
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a 6:25 Bir şa kä se – ýew reý çe ka byň dört den bi ri. Bu takm. 0,3 lit re deň dir.
b 7:1 Üç mys gal – ýew reý çe bir şe kel. Bir şe kel 11,6 gr deň dir.

20 Olar Sa ma ri ýa gi ren ba dy na, El ýa şa 
di leg edip: «Eý, Reb, bu la ryň göz le ri ni 
aç, goý, olar gör sün ler» diý di. Reb ola ryň 
göz le ri ni aç dy. Olar öz le ri niň Sa ma ri ýa-
da dy gy ny gör dü ler. 21 Ys ra ýyl pa ty şa sy 
si ri ýa ly la ry gö rüp, El ýa şa dan: «Je na bym, 
bu la ry gy ryp ýok ede ýin mi? Bu la ry öl-
dü re ýin mi?» di ýip so ra dy. 22 El ýa şa şeý le 
jo gap ber di: «Ýok, bu la ry gyr ma! Sen 
gyr jak bol ýan adam la ry ňy öz gy ly jyň, 
öz ýa ýyň bi len ba syp al dyň my nä me? 
Ola ryň öň le rin de iýip-içer le ri ýa ly çö rek 
we suw goý. Şon dan soň olar öz hö küm-
dar la ry nyň ýa ny na git sin ler». 23 Şeý dip, 
pa ty şa olar üçin ga ty köp na har taý ýar-
la dy. Si ri ýa ly lar iýip-içip bo lan la ryn dan 
soň ra pa ty şa ola ry öz ýol la ry na ug rat dy. 
Si ri ýa ly lar öz hö küm dar la ry nyň ýa ny na 
git di ler. Şon dan soň olar uzak wagt lap 
Ys ra ýy lyň üs tü ne hü jüm et me di ler.

Samariýadaky ýowuz açlyk
24  Bi raz wagt ge çen den soň, Si ri ýa-

nyň pa ty şa sy Ben ha dat äh li go şu ny 
top lap, Sa ma ri ýa nyň gar şy sy na ýö ri şe 
çy kyp, onuň da şy ny ga ba dy. 25 Ga baw 
edi len Sa ma ri ýa da el henç aç lyk baş lan-
dy. Sa ma ri ýa hal ky bir eşe giň kel le si ni 
seg sen kü müş teň ňä, bir şa kä se a kep de ri 
de ri si ni bol sa bäş kü müş teň ňä sat dy. 
26  Ys ra ýyl pa ty şa sy ga la nyň di wa ry nyň 
üs tün den ge çip bar ýar ka, bir aýal: «Eý, 
je nap pa ty şam, kö mek et» di ýip gy gyr dy. 
27 Pa ty şa hem: «Ýok, goý, Reb sa ňa kö mek 
et sin. Men sa ňa nä hi li kö mek ede ýin? 
Men de ne bug daý bar, ne-de şe rap» diý di. 
28  Pa ty şa on dan: «Nä me arz-şi ka ýa tyň 
bar?» di ýip so ra dy. Aýal şeý le jo gap 
ber di: «Bu aýal ma ňa: „Sen öz og lu ňy 
ber, biz şu gün ony iýe ris, er tir bol sa 

me niň og lu my iýe ris“ diý di. 29 Şeý dip, 
biz me niň og lu my bi şi rip iý dik. Er te si 
gün men oňa: „Og lu ňy ber, iýe li“ diý dim. 
Em ma ol og lu ny giz läp dir». 30 Pa ty şa bu 
aýa lyň aý dan zat la ry ny eşi dip, ýa ka sy-
ny ýyrt dy. Pa ty şa ga la nyň di wa ry nyň 
üs tün den ge çip bar ýar ka, halk onuň 
eşik le ri niň as tyn dan jul ge ýen di gi ni 
gör di. 31 Pa ty şa ant içip: «Eger men şu 
gün Şa pa dyň og ly El ýa şa nyň kel le si ni 
al ma sam, goý, Hu daý ma ňa-da mu ny 
we mun dan hem be te ri ni gör kez sin» 
diý di. 32  Şeý dip, pa ty şa öz hu zu ryn dan 
bir ça pa ry El ýa şa nyň ýa ny na ýol la dy.

El ýa şa öz öýün de otyr dy. Ýa şu lu lar 
hem onuň bi len bi le otyr dy lar. Ça par ge-
lip ýet män kä, El ýa şa ýa şu lu la ra ýüz le nip, 
şeý le diý di: «Bu gan ho ryň me niň kel lä mi 
al ma ga bir ça pa ry şu ýe re ýol la nyn dan 
ha ba ry ňyz bar my? Se re dip du ruň, şol 
ça par ge len de, ga py ny ýa pyň-da, ony 
içe ri gi riz mäň. An ha, onuň yz yn dan 
je na by nyň aýak se sem-ä eşi dil ýär». 33 El
ýa şa olar bi len gür le şip otyr ka, pa ty şa 
onuň ýa ny na ge lip: «Men nä me üçin 
mun dan ar tyk Reb be bil bag la ýyn? Bu 
bet bagt çy ly gy bi ziň ba şy myz dan in de-
ren hut Reb biň Özü dir!» diý di.

7‑nji bap
1 El ýa şa şeý le jo gap ber di: «Reb biň 

sö zü ni eşit. Ol şeý le diý ýär: „Er tir şu 
wagt lar Sa ma ri ýa nyň der we ze si niň ag-
zyn da bir ker sen saý la ma un ada ty ba ha, 
ýag ny üç mys ga la b go laý küm şe, iki 
ker sen ar pa-da ada ty ba ha, ýag ny üç 
mys ga la go laý küm şe sa ty lar“». 2  On soň 
pa ty şa nyň iň ýa kyn nö ker le ri niň bi ri 
Hu da ýyň ada my na: «Hat da Reb gök den 
pen ji re ler aça ýan da-da, heý, şeý le-de bir 
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zat bo lup bi ler mi?» diý di. Em ma El ýa-
şa: «Sen mu ny öz gö züň bi len gö rer siň, 
ýö ne on dan iý mer siň» diý di.

Siriýalylar gaçýarlar
3 Sa ma ri ýa ga la sy nyň der we ze si niň 

da şyn da dört sa ny ýo kanç de ri ke sel li 
adam bar dy. Olar bi ri-bir le ri ne şeý le 
di ýiş di ler: «Nä me üçin biz öl ýän çäk, 
şu ýer de otur ma ly? 4  Ga la gi re li diý-
sek, ga la da el henç aç lyk hö küm sür ýär, 
biz ol ýer de öle ris. Em ma biz bu ýer de 
otur sa gam öle ris. Gel, in di si ri ýa ly la ryň 
dü şel ge si ne ga çyp gi de li. Eger olar bi zi 
di ri gal dyr sa lar-a, ýa şa rys, öl dür se ler-
de öle ris». 5  Şeý dip, olar si ri ýa ly la ryň 
dü şel ge si ne git mek üçin ala ga raň ky da 
tu rup, ola ryň dü şel ge si niň gy ra syn dan 
bar dy lar. Ol ýer de hiç kim ýok dy. 6 Çün ki 
Taň ry Si ri ýa go şu ny na sö weş ara ba la-
ry nyň dyr at la ry nyň se si ni we ägirt uly 
go şu nyň goh-gal ma ga ly ny eşit di rip di. 
Olar bi ri-bir le ri ne: «Ys ra ýyl pa ty şa sy bi-
ze gar şy uruş mak üçin Het pa ty şa la ry ny, 
Mü sür pa ty şa la ry ny ha ky na tu tan dyr» 
di ýiş di ler. 7 Şeý dip, si ri ýa ly lar gor kup, 
ça dyr la ry ny, at la ry dyr eşek le ri ni we 
dü şel ge dä ki bar zat la ry ny şol dur şu na 
taş lap, öz jan la ry ny ha las et mek üçin 
ala ga raň ky da yz la ry na ga çyp gi dip di ler. 
8  Bu ýo kanç de ri ke sel li adam lar dü şel-
gä niň gy ra sy na ge lip, bir ça dy ra gi rip 
iýip-iç di ler. On soň ol ýer den kü müş, 
al tyn, egin-eşik äki dip, ola ry giz le di ler. 
Soň ra olar ýe ne-de yz la ry na öw rü lip 
ge lip, baş ga bir ça dy ra gir di ler. Ol ýer-
dä ki bar bo lan zat la ry äki dip, ola ry-da 
giz le di ler.

9 On soň olar bi ri-bir le ri ne şeý le di-
ýiş di ler: «Bi ziň bu edi şi miz dog ry däl. 
Bu gün hoş ha bar gü nü dir. Eger biz 
dy myp, er tir daň ata ra ga raş sak, bi ziň 
ba şy my za be la ge ler. Şo nuň üçin hem 

ýö rüň, gi de liň-de, pa ty şa nyň köş gün dä-
ki le riň ba ry na ha bar be re liň». 10 Şeý dip, 
olar ge lip, şä he riň der we ze ban la ry ny 
ça gyr dy lar we gy gy ryp: «Biz si ri ýa-
ly la ryň dü şel ge si ne git dik. Em ma ol 
ýer de di ňe da ňyl gy du ran at lar dyr eşek-
ler den we taş lap gi diş le ri ýa ly du ran 
ça dyr la r dan baş ga ne adam bar, ne-de 
ses-üýn» di ýip ha bar ber di ler. 11 On dan 
soň der we ze ban lar gy gy ryp, pa ty şa nyň 
köş gün dä ki le re jar et di ler. 12  Pa ty şa gi-
je tu rup, hyz mat kär le ri ne şeý le diý di: 
«Si ri ýa ly la ryň bi ze nä me et jek bol ýan-
dyk la ry ny men si ze aý dyp be re ýin. Olar 
bi ziň aç lyk dan ýa ňa ölüp bar ýa ny my zy 
bi lip, çöl de giz len mek üçin dü şel gä ni 
taş lap gi den bol ma ly dyr lar. Si ri ýa ly lar: 

„Ys ra ýyl lar şä her den çy kan la ryn da, biz 
ola ry di ri tu ta rys-da, şä he re gi re ris“ 
di ýen pi kir de dir ler». 13 Pa ty şa nyň hyz-
mat kär le ri niň bi ri: «Goý, bir nä çe adam 
şä her de ga lan bäş aty al syn-da, gi dip, 
si ri ýa ly la ryň dü şel ge si ni bar lap gel sin. 
Çün ki şä her de ga lan la ryň yk ba ly-da edil 
öň ki ölen ys ra ýyl la ryň ky ýa ly bo lar» 
diý di. 14  Şeý dip, olar iki ada my saý la dy-
lar, pa ty şa ola ry iki sa ny at we iki sa ny 
sö weş ara ba sy bi len Si ri ýa go şu ny nyň 
yz yn dan iber di. Pa ty şa ola ra: «Gi diň-de, 
bar za dy anyk laň» di ýip buý ruk ber di. 
15  Şeý dip, olar si ri ýa ly la ryň yz yn dan 
Ior dan der ýa sy na çen li git di ler. Ýol 
bo ýy ola ryň how lu gyp, taş lap gi den 
egin-eşik le rin den we beý le ki goş-go-
lam la ryn dan do lu dy. On soň ça par lar 
yz la ry na do la nyp ge lip, mu ny pa ty şa 
ha bar ber di ler.

16  Soň halk gi dip, si ri ýa ly la ryň dü şel ge-
si ni ta la dy. Şeý dip, Reb biň aý dy şy ýa ly 
bir ker sen saý la ma un üç mys ga la go laý 
küm şe, iki oka ra ar pa-da üç mys ga la 
go laý küm şe çal şyl dy. 17 Pa ty şa özü ne 
iň ýa kyn bo lan nö ke ri ni der we zä niň 
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ag zyn da goý dy. Halk ony der we zä niň 
ag zyn da ba sa la dy we ol öl di. Pa ty şa 
Hu da ýyň ada my nyň ýa ny na ge len de, 
nö ker Hu da ýyň ada my nyň aý dy şy ýa ly 
ölüp di. 18‑19 Çün ki Hu da ýyň ada my nyň 
pa ty şa: «Er tir şu wagt lar Sa ma ri ýa nyň 
der we ze si niň ag zyn da iki oka ra ar pa üç 
mys ga la go laý küm şe, bir oka ra saý la ma 
un üç mys ga la go laý küm şe çal şy lar» 
di ýen de, pa ty şa nyň iň ýa kyn nö ke ri 
El ýa şa py gam be re: «Eger Reb gök den 
pen ji re ler açyp, dä ne ýag dy ra ýan da-da, 
heý, şeý le zat bo lup bi ler mi?» di ýip di. 
El ýa şa py gam ber hem: «Sen ony öz 
göz le riň bi len gö rer siň, ýö ne sen on-
dan iý mer siň» di ýip jo gap be rip di. 20 Ol 
nö ker ba bat da ha ky kat dan hem şeý le 
bol dy. Halk ony der we zä niň ag zyn da 
ba sa la dy we ol öl di.

8‑nji bap

Şunemli aýal ýerini yzyna alýar
1 El ýa şa og lu ny di rel den aýa la şeý le 

di ýip di: «Tur-da, öý-içe riň bi len gi dip, 
ýa şap bil jek ýe riň de mes gen tut, çün ki 
Reb bu ýur duň ba şy na ýe di ýyl lyk aç lyk 
ge tir jek». 2  Bu aýal Hu da ýyň ada my nyň 
tab şy ry şy ýa ly hem et di. Ol öz öý-içe-
ri si bi len pi lişt li le riň ýur du na gi dip, şol 
ýer de ýe di ýyl ýa şa dy. 3 Ýe di ýyl dan 
soň bu aýal pi lişt li le riň ýur dun dan gaý-
dyp gel di. Ol öýü niň we ýe ri niň yzy na 
gaý ta ry lyp be ril me gi ni so ra mak üçin, 
pa ty şa nyň hu zu ry na git di. 4  Şol wagt 
pa ty şa Hu da ýyň ada my nyň hyz mat kä ri 
Geý ha zy bi len gep le şip otyr dy. Pa ty şa 
Geý ha za ýüz le nip: «Ha ny, on da ma ňa 
El ýa şa nyň gör ke zen be ýik gud rat la ry 
hak da aý dyp ber» diý di. 5 Geý ha zy El-
ýa şa nyň ölü ni di rel di şi ba ra da gür rüň 
be rip otyr ka, El ýa şa ta ra pyn dan og ly 
di rel di len aýal pa ty şa dan öýü niň we 

ýe ri niň yzy na gaý ta ry lyp be ril me gi ni 
so ra ma ga gel di. Geý ha zy hem: «Eý, je-
nap pa ty şam, ine, bu şol di ýen aýa lym 
bi len El ýa şa nyň di rel den og la ny» diý di. 
6  Pa ty şa bu aýal dan so ran da, ol pa ty şa 
bo lup ge çen zat lar ba ra da jik me-jik gür-
rüň ber di. Şeý dip, pa ty şa emel dar la ry nyň 
bi ri ni ça gy ryp, şeý le buý ruk ber di: «Bu 
aýa lyň bar za dy ny gaý ta ryp ber, ýur dy 
taş lap gi den gü nün den tä şu gü ne çen li 
mel le gi niň bar gir de ji si ni hem yzy na 
ber» di ýip emr et di.

Elýaşa pygamber we Hazaýyl
7 El ýa şa Da mas ka gel di. Şol wagt Si ri-

ýa pa ty şa sy Ben ha dat has sa dy. Pa ty şa: 
«Hu da ýyň ada my şu ýe re ge lip dir» di ýip 
ha bar ber di ler. 8  Pa ty şa emel da ry Ha za-
ýy la şeý le diý di: «Ýa nyň bi len sow gat lar 
al-da, Hu da ýyň ada my ny gar şy la ma ga 
git. On soň onuň üs ti bi len Reb den so ra: 

„Men şu has sa lyk dan sa ga lar my kam?“». 
9 Şeý dip, Ha za ýyl özi bi len Da mas kyň 
dür li-dü men ha ryt la ryn dan kyrk dü ýe 
ýü ki sow gat lar alyp, Hu da ýyň ada my ny 
gar şy la ma ga git di. Ol ba ryp, El ýa şa nyň 
öňün de du rup: «Si ri ýa pa ty şa sy gu luň 
Ben ha dat: „Men bu has sa lyk dan sa ga-
lar my kam?“ di ýip so ra mak üçin me ni 
se niň ýa ny ňa iber di» diý di. 10  El ýa şa 
Ha za ýy la: «Bar-da pa ty şa: „Sen hök man 
sa ga lar syň“ diý, em ma Reb ma ňa onuň 
hök man öl jek di gi ni gör kez di» diý di. 
11 El ýa şa Ha za ýy la gö zü ni aýyr maz dan 
se ret di we lin, Ha za ýyl uta nyp gy zar dy. 
On soň Hu da ýyň ada my ag la dy. 12  Ha za-
ýyl on dan: «Je na bym, sen nä me üçin 
ag la ýar syň?» di ýip so ra dy. El ýa şa şeý le 
jo gap ber di: «Men se niň ys ra ýyl hal ky-
nyň ba şy na ýo wuz gün le ri ge tir jek di gi ňi 
bi lip ag la ýa ryn. Sen ola ryň ga la la ry na ot 
be rip, sö weş de ola ryň iň oňat es ger le ri ni 
gy lyç dan ge çi rer siň, ola ryň ça ga la ry nyň 
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kel le le ri ni ýen jip, göw re li aýal la ry nyň 
ga ryn la ry ny di ler siň». 13 Ha za ýyl: «Kö-
pek den par hy bol ma dyk bu gu luň beý le 
uly iş le ri eder ýa ly kim bo lup dyr?» diý di. 
El ýa şa: «Reb ma ňa se niň Si ri ýa pa ty şa 
bol ja gy ňy gör kez di» di ýip jo gap ber di. 
14  On soň Ha za ýyl El ýa şa nyň ýa nyn dan 
gaý dyp, öz je na by Ben ha da dyň ýa ny na 
gel di. Ben ha dat on dan: «El ýa şa sa ňa 
nä me diý di?» di ýip so ra dy. Ha za ýyl: 
«Ol sen hök man gu tu lar syň diý di» di ýip 
jo gap ber di. 15  Em ma er te si gün Ha za-
ýyl bir ört gi alyp, ony su wa ba tyr dy-da, 
pa ty şa nyň ýü zü ne ýa pyp, ony bo gup 
öl dür di. On soň onuň ýe ri ne Ha za ýy lyň 
özi pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Ýehoram 
(2 Ýyl ýazgylary 21:120)

16  Ys ra ýyl pa ty şa sy Aha byň og ly 
Ýo ra myň şa ly gy nyň bä şin ji ýyl yn da, 
Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pa dyň og ly 
Ýehoram Ýa hu da pa ty şa lyk edip baş la-
dy. 17 Ýehoram pa ty şa bo lan da otuz iki 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa li me se kiz ýyl 
pa ty şa lyk et di. 18  Aha byň ne sil le ri niň 
edi şi ýa ly, Ýehoram-da Ys ra ýyl pa ty-
şa la ry nyň ýol la ryn dan ýö re di, çün ki 
Aha byň gy zy onuň aýa ly dy. Ýehoram 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 
19 Em ma Reb Da wu da onuň ne sil le rin den 
bi ri niň ömür lik tagt da otur jak dy gy ny 
wa da be ren di gi we Öz gu ly Da wut bi len 
äht eden di gi üçin Ýa hu da ny der bi-da gyn 
et mek is le me di.

20  Ýehoramyň döw rün de edom ly lar 
goz ga laň tur zup, Ýa hu da nyň gol as-
tyn dan çyk dy lar we öz le ri ne bir pa ty şa 
goý du lar. 21 On soň Ýehoram sö weş ara ba-
ly go şu ny bi len Sa gy ra git di. Edom ly lar 
Ýehoram bi len onuň ser ker de le ri niň 
da şy ny ga ba dy lar, ýö ne Ýehoram gi je 
edom ly la ryň ga ba wy ny böw süp geç di. 

Onuň go şu ny-da öý li-öý le ri ne ga çyp 
gaýt dy. 22  Şeý dip, Edom şu gü ne çen li 
hem Ýa hu da gar şy goz ga laň tur zup, oňa 
ga raş syz bo lup gel ýär. Edil şol wagt da 
Lib na ga la sy hem Ýa hu da nyň gar şy sy na 
uruş tu ruz dy. 23 Ýehoramyň beý le ki iş le ri, 
onuň äh li eden iş le ri ýa hu da pa ty şa la-
ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 
24  Ýehoram ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ol 
Da wut ga la syn da, ata la ry nyň ýa nyn-
da jaý lan dy. On soň onuň or nu na og ly 
Ahaz ýa pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Ahazýa 
(2 Ýyl ýazgylary 22:16)

25 Ys ra ýyl pa ty şa sy Aha byň og ly Ýo ra-
myň şa ly gy nyň on ikin ji ýyl yn da Ýa hu da 
pa ty şa sy Ýehoramyň og ly Ahaz ýa pa ty şa 
bol dy. 26  Ahaz ýa pa ty şa bo lan da ýig ri mi 
iki ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa li me bir ýyl pa-
ty şa lyk et di. Onuň eje si Atal ýa Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy Om ry nyň ag ty gy dy. 27 Ahaz ýa 
hem Aha byň maş ga la sy nyň pis ýo lun-
dan ýö re di. Ol hem Aha byň maş ga la sy 
ýa ly Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri 
et di, çün ki Ahaz ýa ola ryň gi ýew si di.

28  Ahaz ýa Aha byň og ly Ýo ram bi-
len Si ri ýa nyň pa ty şa sy Ha za ýy la gar şy 
uruş mak üçin Ra mot gil ga da git di. Si-
ri ýa ly lar şol ýer de Ýo ra my ýa ra la dy lar. 
29 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýeho ram Ra mot-
gil gat da Ha za ýy la gar şy ur şup ýör kä, 
si ri ýa ly la ryň özü ne sa lan ýa ra la ry ny 
be jert mek üçin Ýiz re ge le gaý dyp gel di. 
Ýa hu da pa ty şa sy Ýo ra myň og ly Ahaz ýa 
ýa ra la nan Aha byň og ly Ýo ra my gör mek 
üçin Ýiz re ge le git di.

9‑njy bap

Ýehu Ysraýyla patyşa bellenýär
1 El ýa şa py gam ber ler to pa ryn dan bi ri ni 

ça gy ryp, şeý le diý di: «Bi li ňi gu şap, eli ňe 
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şu zeý tun ýag ly gol ça ny alyp, Ra mot-
gil ga da git. 2  Ol ýe re ba ryp, Nim şi niň 
ag ty gy, Ýe ho şa pa dyň og ly Ýe hu wy 
göz läp tap. Onuň ýa ny na bar-da, ony 
ýol daş la ry nyň ara syn dan alyp, iç ki ota ga 
äkit. 3 On soň ýag ly gol ça ny al-da, ony 
Ýe hu wyň de pe sin den gu ýup, Reb şeý le 
diý ýär diý: „Men se ni Ys ra ýy la pa ty şa 
edip bel le ýä rin“. On soň sen ol ýer de hiç 
hi li eg len me-de, tiz gaç».

4  Şeý dip, ýaň ky ýaş py gam ber Ra-
mot gil ga da git di. 5  Ýaş py gam ber 
Ra mot gil ga da ge len de, bu ýer de go şun 
ser ker de le ri ge ňeş edip otu ran eken ler. 
Ýaň ky ýaş py gam ber ola ryň bi ri ne: «Eý, 
ser ker de, men sa ňa bir ha bar ge tir dim» 
diý di. Ýe hu: «Haý sy myz üçin?» di ýip 
so ra dy. Ýaş py gam ber hem: «Se niň üçin, 
ser ker de» di ýip jo gap ber di. 6  Şeý dip, Ýe-
hu tu rup, ýaş py gam ber bi len bi le içe ri 
gir di. Ýaş py gam ber hem onuň de pe-
sin den ýag gu ýup, şeý le diý di: «Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: „Men se ni 
Öz hal kym bo lan Ys ra ýy la pa ty şa ly ga 
bel le ýä rin. 7 Sen je na byň Aha byň maş ga-
la sy ny gy rar syň. Me niň gul la rym bo lan 
py gam ber le riň we hem me gul la ry myň 
ga ny üçin Ize bel den öç ala ryn. 8  Çün ki 
Aha byň maş ga la sy nyň ýe ke je si-de di ri 
gal maz. Men Ys ra ýyl da is le gul bol sun, 
is le azat – Ahap dan bo lan äh li er kek le riň 
ba ry ny gy ra ryn. 9 Men Aha byň maş-
ga la sy ny Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň 
ne sil le ri we Ahy ýa nyň og ly Bag şa nyň 
ne sil le ri ýa ly ede rin. 10 Ize be li Ýiz re gel 
ga la sy nyň go la ýyn da it ler iýer, ony hiç 
kim jaý la maz“». On soň ýaş py gam ber 
şeý le diý di-de, des si ne öý den çy kyp 
gaç dy.

11 Ýe hu da şa çy kyp, pa ty şa nyň ser ker-
de le ri niň ýa ny na ge len de, olar on dan: 
«Eý gi lik mi dir? Bu dä li se niň ýa ny ňa 
nä me üçin ge lip dir?» di ýip so ra dy lar. 

Ýe hu: «Bu ada myň kim di gi ni we onuň 
gür rüň le ri ni özü ňiz bil ýä ňiz-ä!» di ýip 
jo gap ber di. 12  Olar: «Ýok, bu ýa lan. Bi-
ze ha ky ka ty aýt» diý di ler. On soň Ýe hu: 
«Onuň ma ňa bar di ýen za dy Reb şeý le 
diý ýär: „Men se ni Ys ra ýy la pa ty şa et mek 
üçin ba şy ňa ýag gu ýup saý la ýa ryn“» 
diý di. 13 On soň ola ryň ba ry des si ne don-
la ry ny çy ka ryp, bas gan çak la ryň üs tü ne 
Ýe hu wyň aýa gy nyň as ty na ýaz dy lar. 
Soň ra sur naý ça lyp: «Ýa şa syn Ýe hu 
pa ty şa!» di ýip jar et di ler.

Ysraýyl patyşasy Ýoram öldürilýär
14  Şeý le lik bi len Nim şi niň ag ty gy, Ýe-

ho şa pa dyň og ly Ýe hu Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ýo ra ma gar şy dil düw şük gu ra dy. Şol 
wagt Ýo ram bü tin ys ra ýyl hal ky bi len 
bir lik de Ra mot gil ga dy Si ri ýa pa ty şa-
sy Ha za ýy lyň hü jü min den go ra ýar dy. 
15  Em ma Ýo ram pa ty şa Ra mot gil gat-
da ky Si ri ýa pa ty şa sy Ha za ýy la gar şy 
uruş da si ri ýa ly la ryň özü ne sa lan ýa ra-
la ry ny be jert mek üçin Ýiz re ge le gaý dyp 
ge lip di. Şeý dip, Ýe hu beý le ki go şun 
ser ker de le ri ne: «Eger me niň bi len yla-
laş sa ňyz, Ýiz re gel dä ki Ýo ra ma ha bar 
ýe ti ril mez ýa ly, ýe ke je ada my-da Ra mot 
ga la syn dan çy kar maň» diý di. 16  Ýe hu 
şeý le diý di-de, özü niň sö weş ara ba sy na 
mü nüp, Ýiz re ge le git di, çün ki Ýo ram 
şol ýer de ýa ra la nyp ýa tyr dy. Ýa hu da 
pa ty şa sy Ahaz ýa hem Ýo ra my gör mek 
üçin Ýiz re ge le ge lip di.

17 Ýiz re gel de di ňiň üs tün de du ran bir 
ga ra wul bar dy. Ol ga ra wul Ýe hu wyň 
ýa kyn la şyp gel ýän go şu ny ny gö rüp: 
«Men bi ze ta rap gel ýän bir to par es ge-
ri gör ýä rin» diý di. Ýo ram pa ty şa hem: 
«Bir at ly ny ola ryň öňün den iber. Ol 
ba ryp olar dan: „Eý gi lik mi dir?“ di ýip 
so ra syn» di ýip buý ruk ber di. 18  Şeý-
dip, bir at ly Ýe hu wyň öňün den çy kyp: 
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«Pa ty şa: „Eý gi lik mi dir?“ di ýip so ra ýar» 
diý di. Ýe hu oňa: «Eý gi li gi nä me et jek? 
Düş me niň yzy ma!» di ýip jo gap ber di. 
Ga ra wul hem: «Ça par ola ryň ýa ny na 
bar dy, ýö ne yzy na do la na nok» di ýip 
ha bar ber di. 19 On soň Ýo ram ikin ji bir 
at ly ny Ýe hu wyň ýa ny na ýol la dy. Ol hem 
ola ryň ýa ny na ba ryp: «Pa ty şa: „Eý gi-
lik mi dir?“ di ýip so ra ýar» diý di. Ýe hu 
oňa: «Eý gi li gi nä me et jek? Düş me niň 
yzy ma!» di ýip jo gap ber di. 20 Ga ra wul 
ýe ne-de: «Ça par ola ryň ýa ny na bar-
dy, ýö ne yzy na do la na nok. Gel ýä niň at 
çap dy ry şy Nim şi niň ag ty gy Ýe hu wyň 
at çap dy ry şy na meň ze ýär, çün ki Ýe hu 
aty aýa gal dy gy na çap dyr ýan dyr» di ýip 
ha bar ber di.

21 Ýo ram: «Sö weş ara ba sy ny taý ýar-
laň» diý di. Olar onuň sö weş ara ba sy ny 
taý ýar la dy lar. Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýo ram 
bi len Ýa hu da pa ty şa sy Ahaz ýa her si öz 
sö weş ara ba syn da ýo la düş dü ler. Olar 
Ýe hu wyň öňün den çyk ma ga git di ler. 
Olar ýiz re gel li Na bo dyň mel le gin de 
Ýe hu wa sa taş dy lar. 22  Ýo ram Ýe hu wy gö-
rüp: «Ýe hu, eý gi lik mi dir?» di ýip so ra dy. 
Ýe hu: «Ejeň Ize be liň ed ýän köp zy na-
gär li gi, ja dy göý li gi bi len eý gi lik ni re den 
bol sun?!» di ýip jo gap ber di. 23 On soň 
Ýo ram Ahaz ýa: «Bu ha ýyn lyk dyr, Ahaz-
ýa!» di ýip gy gy ryp, at ara ba sy ny yzy na 
öwür di-de gaç dy. 24  Ýe hu bar güý ji bi len 
ýa ýy ny çe kip, Ýo ra myň iki eg ni niň or ta-
syn dan ur dy. Ok onuň ýü re gin den ge çip, 
ol öz sö weş ara ba sy na ýy kyl dy. 25 Ýe hu 
öz ser ker de si Bid ka ra şeý le diý di: «Ony 
gal dyr-da, ýiz re gel li Na bo dyň mel le gi ne 
taş la. Biz ata at la nyp, se niň bi len bi le 
Ýo ra myň ka ka sy Aha byň yz yn dan gel-
ýär käk, Reb biň oňa gar şy aý dan sö zü ni 
ýa dy ňa sal: 26  „Düýn Men Na bo dyň we 
onuň ogul la ry nyň ga ny ny Öz gö züm 
bi len gör düm. Men – Reb al my ty ňy edil 

şu mel lek de ber jek di gi mi aýd ýan dy ryn“. 
Şo nuň üçin hem ony hä zir Reb biň aý dy şy 
ýa ly mel le ge taş la».

Ýehu Ýahuda patyşasy Ahazýany 
we şa aýaly Izebeli öldürýär

27 Ýa hu da pa ty şa sy Ahaz ýa mu ny gö-
rüp, Beýt ha ga na ta rap gaç dy. Ýe hu onuň 
yz yn dan ko wup: «Ahaz ýa ny-da atyň» 
diý di. Olar Ib le gam ga la sy nyň go la-
ýyn da ky Gur ýap gy dyn da Ahaz ýa ny 
ara ba sy nyň üs tün de atyp ýa ra la dy lar. 
On soň Ahaz ýa Me gi do ga çyp ba ryp, 
şol ýer de öl di. 28  Ahaz ýa nyň hyz mat kär-
le ri onuň je se di ni ara ba da Iýe ru sa li me 
ge ti rip, ony şol ýer de Da wut ga la syn-
da öz guburynda, ata la ry nyň ýa nyn da 
jaý la dy lar.

29 Aha byň og ly Ýo ra myň pa ty şa ly gy-
nyň on bi rin ji ýyl yn da Ahaz ýa Ýa hu da 
pa ty şa bo lup dy.

30 Ýe hu Ýiz re ge le ge len de, mu ny Ize bel 
eşi dip, göz le ri ne sür me çek di, saç la ry na 
ti mar be rip, pen ji re den da şa ry se re dip 
dur dy. 31 Ýe hu der we ze den gi ren de, Ize-
bel: «Sen hem öz je na by ny öl dü ren Zim ri 
ýa ly syň! Eý gi li ge gel diň mi?» di ýip so-
ra dy. 32  Ýe hu ba şy ny gal dy ryp, pen ji rä 
ta rap se re dip: «Kim me niň ta ra pym da? 
Kim bar?» di ýip gy gyr dy. On soň iki-üç 
sa ny köşk ag ta sy ýo kar dan Ýe hu wa se-
ret di. 33 Ýe hu ola ra: «Ize be li ýe re taş laň» 
di ýip gy gyr dy. Şeý dip, olar Ize be li ýe re 
taş la dy lar. Onuň ga ny di wa ryň, at la ryň 
ýü zü ne syç ra dy. At lar onuň je se di ni 
bas gy la dy lar. 34  On soň Ýe hu içe ri gi rip, 
iýip-içip: «Bu nä let le nen aýa lyň ug ru na 
çy kyp, ony jaý laň, çün ki ol pa ty şa nyň 
gy zy dyr» diý di. 35 Olar ony jaý la ma ga 
gi den le rin de, onuň di ňe kel le süň kün den, 
aýak la ryn dan, eli niň pen je le rin den baş-
ga hiç zat tap ma dy lar. 36  Olar yz la ry na 
ge lip, gö ren zat la ry ny Ýe hu wa gür rüň 
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ber di ler. Ýe hu hem: «Ine, Reb biň gu ly 
tiş be li Yl ýas ar ka ly aý dan sö zi şu dur: 

„Ize be liň mas ly gy ny Ýiz re gel de it ler 
iýer. 37 Ize be liň je se di Ýiz re gel de ekin 
meý dan la ry na ders bo lar. Şo nuň üçin 
hem hiç kim ony ‘Bu Ize bel dir’ di ýip 
ta nap bil mez“» diý di.

10‑njy bap

Ýehu Ahabyň nesillerini öldürýär
1‑2  Aha byň Sa ma ri ýa da ýet miş og ly 

we ogul ag tyk la ry bar dy. Ýe hu Sa ma-
ri ýa da ky Ýiz re gel baş tu tan la ry bo lan 
ýa şu lu la ra we Aha byň ne sil le ri ne hos-
sar lyk ed ýän le re şeý le maz mun ly hat 
ýa zyp iber di: «Je na by ňy zyň ogul la ry dyr 
ogul ag tyk la ry si ziň ýa ny ňyz da dyr, şeý-
le hem at lar, sö weş ara ba la ry, ga la we 
ýa rag lar si ziň hyz ma ty ňyz da dyr. 3 Ha ty 
alan des si ňi ze pa ty şa ňy zyň ogul la ry dyr 
ogul ag tyk la ryn dan iň my na sy by ny 
saý lap, ony ata sy nyň tag tyn da otur dyp, 
je na by ňy zyň ogul la ry dyr ag tyk la ry üçin 
uruş ediň». 4  Sa ma ri ýa nyň baş tu tan la-
ry nyň we Aha byň ne sil le ri ne hos sar lyk 
ed ýän le riň gor ku dan ýa ňa ýü rek le ri 
ýa ryl dy. Olar: «Se ret, Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ýo ram bi len Ýa hu da pa ty şa sy Ahaz ýa 
Ýe hu wa gar şy du rup bil me di ler, on soň 
biz nä dip oňa gar şy du ra ly» di ýiş di ler. 
5  Şeý dip, köş gi do lan dy ry jy, şä her hä-
ki mi, ýa şu lu lar we Aha byň ne sil le ri ne 
hos sar lyk ed ýän ler Ýe hu wa ha bar ýol lap: 
«Biz se niň gul la ryň, biz se niň di ýe niň 
bi len bo la rys. Biz hiç ki mi pa ty şa ly ga 
bel le me ris. Özüň nä mä ni ma kul bil seň, 
şo ny-da et» diý di ler. 6  On soň Ýe hu Sa-
ma ri ýa ikin ji ha ty ny ýol lap şeý le diý di: 
«Eger siz me niň ta ra pym da bo lup, me niň 
di ýen le ri me bo ýun bol sa ňyz, on da siz 
pa ty şa ňy zyň ogul la ry dyr ag tyk la ry nyň 
ba ry nyň kel le si ni alyp, er tir şu wagt 

me niň ýa ny ma Ýiz re ge le ge liň». Aha-
byň ýet miş og lu dyr ag tyk la ry öz le ri ni 
ter bi ýe läp ýe tiş di ren şä her baş tu tan la ry-
nyň ýa nyn da dy lar. 7 Olar ha ty alyp, on da 
aý dy ly şy ýa ly pa ty şa nyň ogul la ry dyr 
ag tyk la ry nyň ýet mi şi si ni hem tu tup, 
ola ryň kel le le ri ni kes di ler. Olar pa ty şa 
ogul la ry nyň dyr ag tyk la ry nyň kel le le ri ni 
se be de sa lyp, Ýiz re ge le Ýe hu wyň ýa ny-
na iber di ler. 8  Ça par ge lip: «Pa ty şa nyň 
ogul la ry nyň dyr ag tyk la ry nyň kel le le ri 
ge ti ril di» di ýip ha bar ber di. Ýe hu: «Ola ry 
iki üýş mek ediň-de, er ti re çen li der we-
zä niň ag zyn da go ýuň» di ýip tab şy ryk 
ber di. 9 Er te si ir bi len Ýe hu hal kyň öňü ne 
çy kyp, şeý le diý di: «Siz ýa zyk syz adam-
lar. Je na bym Ýo ra ma gar şy dil düw şük 
gu rup, ony öl dü ren men. Em ma bu ýa-
tan la ry öl dü ren kim? 10 On da şu ny bi lip 
go ýuň. Reb biň Aha byň ogul la ry dyr ogul 
ag tyk la ry na gar şy aý dan söz le ri niň hiç 
bi ri hem ýer de gal maz, çün ki Reb Öz 
gu ly Yl ýas ar ka ly di ýen söz le ri ni ber jaý 
et di». 11 Şeý dip, Ýe hu Aha byň Ýiz re gel de 
ýa şa ýan ga ryn daş la ry nyň ba ry ny, onuň 
äh li baş tu tan la ry ny, ýa kyn dost la ry ny, 
ru ha ny la ry ny gy ryp, ýe ke je ada my hem 
di ri gal dyr ma dy.

12‑13 On soň Ýe hu Sa ma ri ýa ta rap ýo la 
düş di. Ol ýol da ço pan la ryň Beý te ket 
di ýen dü şel ge sin de Ýa hu da pa ty şa sy 
Ahaz ýa nyň ga ryn daş la ry na sa ta şyp, 
olar dan: «Siz kim bo lar sy ňyz?» di ýip 
so ra dy. Olar: «Biz Ahaz ýa nyň ga ryn-
daş la ry dy rys. Biz şa za da lar bi len, şa 
aýa ly nyň ogul la ry bi len gör me-gör şe 
bar ýar dyk» di ýip jo gap ber di ler. 14  Ýe
hu öz adam la ry na: «Bu la ry di ri tu tuň» 
diý di. Olar Ahaz ýa nyň ga ryn daş la ry ny 
di ri tu tup, şol ýer dä ki Beý te ket gu ýy-
nyň ýa nyn da ola ryň kyrk iki si ni hem 
öl dür di ler. Ýe hu olar dan ýe ke je si ni hem 
di ri gal dyr ma dy.
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15 Ýe hu ol ýer den gaý dyp, özü ni gar şy-
la ma ga gel ýän Re ka byň og ly Ýo na da ba 
sa taş dy. Ýe hu oňa sa lam be rip, on dan: 
«Me niň ýü re gi miň se niň ki bi len bir 
bol şy ýa ly, se niň ýü re giň-de me niň ki 
bi len bir mi?» di ýip so ra dy. Ýo na dap 
hem: «Bir dir» di ýip jo gap ber di. Ýe hu: 
«Eger şeý le bol sa, on da eli ňi uzat» diý di. 
Ýo na dap Ýe hu wa ta rap eli ni uzat dy. Ýe hu 
ony ara ba mün dür di. 16  Ýe hu oňa: «Me-
niň bi len git-de, Reb be we pa ly dy gy my 
gör» diý di. Şeý dip, Ýe hu wyň adam la-
ry Ýe ho na da by onuň sö weş ara ba sy na 
mün dür di ler. 17 Ýe hu Sa ma ri ýa ge lip, 
Reb biň Yl ýas ar ka ly aý dan sö zü ne gö rä 
Aha byň ga lan to hum-ti ji niň ba ry ny iň 
soň ku sy na çen li gy ryp ýok et di.

Ýehu Bagala sežde 
edýänleri ýok edýär

18  On soň Ýe hu bü tin hal ky ýyg nap, 
ola ra ýüz le nip şeý le diý di: «Siz Ahap 
Ba ga la we pa ly bol dy di ýip pi kir ed ýän-
si ňiz, em ma me niň – Ýe hu wyň Ba ga la 
Ahap dan has we pa ly dy gy my gö rer si-
ňiz. 19 Şo nuň üçin hem şu wagt Ba ga lyň 
py gam ber le ri niň, Ba ga la sež de ed ýän le-
riň, onuň ru ha ny la ry nyň ba ry ny me niň 
ýa ny ma ça gy ryň. Ola ryň ýe ke je si ni 
hem gal dyr maň, çün ki men Ba ga la uly 
gur ban lyk hö dür et jek. Ola ryň için den 
ýe ke je si gel män ga laý sa, ol di ri gal maz». 
Em ma bu Ýe hu wyň Ba ga la sež de ed-
ýän le ri ýok et mek üçin gu ran hi le si di. 
20 Ýe hu öz adam la ry na: «Ba ga lyň ha ty ra-
sy na oňa sež de et mek üçin ýyg na ny şyk 
gü nü ni yg lan ediň» di ýip buý ruk ber di. 
Ýe hu wyň adam la ry Ba ga la sež de edil-
me li gü ni yg lan et di ler. 21 Ýe hu tu tuş 
Ys ra ýy la ha bar ýol la dy. Ba ga la sež de 
ed ýän äh li ki şi ler gel di, gel män ga lan 
ýe ke je adam hem ýok dy. Ge len adam-
la ryň ba ry Ba ga lyň but ha na sy na gir di. 

But ha na tä bo sa ga sy na çen li adam dan 
dol dy. 22  Ýe hu Ba ga la sež de edi len de 
ge ýil ýän mu kad des don la ry sak la ýan 
ru ha na: «Ba ga la sež de ed ýän le riň ba-
ry na don ge ti rip ber» diý di. Ol sak çy 
hem ola ryň ba ry na don ge ti rip ber di. 
23 On soň Ýe hu Re ka byň og ly Ýo na dap 
bi len Ba ga lyň but ha na sy na gir di. Ýe-
hu Ba ga la sež de ed ýän le re ýüz le nip: 
«Tö we re gi ňi ze se re dip gö rüň, ara ňyz-
da Reb be sež de ed ýän ler den hiç kim 
bol ma syn, di ňe Ba ga la sež de ed ýän ler 
bol sun» diý di. 24  On dan soň Ýe hu bi-
len Ýo na dap gur ban lyk la ry we ýak ma 
gur ban lyk la ry hö dür le mek üçin içe ri 
gir di ler. Ýe hu but ha na nyň da şyn da seg-
sen ada my go ýup, ola ra: «Si ziň eli ňi ze 
ber ýän bu adam la rym dan ýe ke je si ga çyp 
gu tu laý sa, olar üçin öz kel lä ňiz bi len 
jo gap be rer si ňiz» diý di.

25  Ýe hu ýak ma gur ban ly gy ny be rip 
gu ta ran ba dy na, es ger le re we ola ryň ser-
ker de le ri ne ýüz le nip: «But ha na gi riň-de, 
ola ryň ba ry ny gy ryň, ýe ke je si ni hem 
ga çy raý maň» diý di. Şeý dip, olar Ba ga lyň 
gul la ry nyň ba ry ny gy lyç dan ge çir di ler. 
Es ger ler we ser ker de ler ola ryň je set le ri-
ni da şa ry çy ka ryp taş la dy lar. Soň ra olar 
Ba ga lyň but ha na sy na yba dat edil ýän 
iç ki ota ga gir di ler. 26  Şol ýer de olar Ba ga-
lyň but ha na syn da ky dik me da şy da şa ry 
çy ka ryp, ony kül-ow ram et di ler. 27 Olar 
Ba ga lyň dik me da şy ny ýyk dy lar. Ba ga-
lyň but ha na sy ny ýy kyp, ony ha jat ha na 
öwür di ler. Ol şu gü ne çen li hem şeý le dir.

28  Şeý dip, Ýe hu Ys ra ýyl da Ba ga la sež-
de edil me gi niň so ňu na çyk dy. 29 Em ma 
Ýe hu Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň gü-
nä li iş le rin den el çek me di. Ýa rob gam 
Beý tel dä ki we Dan da ky al tyn gö le le re 
sež de edip, ys ra ýyl hal ky na gü nä et dir di. 
30 Reb Ýe hu wa: «Sen Me niň na za rym da 
dog ry iş edip, Aha byň to hum-ti ji ba bat da 
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Me niň ýü re gi miň is le gi ni ýe ri ne ýe tir diň. 
Şo nuň üçin hem se niň nes liň dör dün ji 
ar ka çen li Ys ra ýy la pa ty şa bo lar» diý di. 
31 Em ma Ýe hu Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň 
ka nun la ry ny bü tin kal by bi len ber jaý 
et me di. Ol ys ra ýyl hal ky na gü nä et di ren 
Ýa rob ga myň gü nä le rin den el çek me di.

Ýehuwyň ölümi
32‑33  Şol dö wür de Reb Ys ra ýy lyň 

çäk le ri ni ki çelt mä ge baş la dy. Si ri ýa 
pa ty şa sy Ha za ýyl Ior dan der ýa sy nyň 
gün do ga ryn dan gat ly la ra, ru ben li le-
re we ma na şa ly la ra çen li bo lan bü tin 
Gil gat top ra gy ny, Ar non jül ge si niň 
ýa ka syn da ky Aro ger den Gil ga da we 
Ba şa na çen li bo lan tu tuş ýur dy ba syp 
al dy. 34  Ýe hu wyň ga lan iş le ri, äh li eden 
iş le ri we eder men lik le ri ba ra da ys ra ýyl 
pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy-
lan dyr. 35 Şeý dip, Ýe hu ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol Sa ma ri ýa da ata la ry nyň 
ýa nyn da jaý lan dy. On soň onuň or nu na 
Ýe hu wyň og ly Ýe ho ga haz pa ty şa bol dy. 
36  Ýe hu Sa ma ri ýa da Ys ra ýy la ýig ri mi 
se kiz ýyl pa ty şa lyk et di.

11‑nji bap

Ýahuda şa aýaly Atalýa 
(2 Ýyl ýazgylary 22:10–23:15)

1 Ýa hu da pa ty şa sy Ahaz ýa nyň eje si 
Atal ýa og lu nyň öl dü ril en di gi ni eşi den 
ba dy na, Ahaz ýa pa ty şa nyň to hum-ti ji-
niň ba ry ny öl dürt di. 2  Em ma Ýehoram 
pa ty şa nyň gy zy, Ahaz ýa pa ty şa nyň aýal 
do ga ny Ýe ho şe ba pa ty şa nyň öl dü ril me li 
ogul la ry nyň için den Ýo wa şy ogur lap, ony 
ene ke si bi len ýa tyl ýan otag da goý dy. Şeý-
dip, Ýe ho şe ba Ýo wa şy Atal ýa dan giz le di 
we ol öl män gal dy. 3 Ol Ýe ho şe ba bi len 
al ty ýyl lap Reb biň öýün de giz le nip gez di. 
Şol dö wür de Atal ýa ýurt da şa lyk ed ýär di.

4 Ýe din ji ýyl da Ýe ho ýa da ru ha ny Ka ri 
go şu ny nyň ýüz ba şy la ry ny we köşk ga-
ra wul la ry ny öz ýa ny na Reb biň öýü ne 
ça gyr dy. On soň Ýe ho ýa da şol ýer de olar 
bi len äht ediş di we ola ra ant içi rip, soň 
Ahaz ýa pa ty şa nyň og ly Ýo wa şy ola ra 
gör kez di. 5 Ýe ho ýa da baş tu tan la ra şeý le 
buý ruk ber di: «Siz şeý le ediň: „Sa bat gü ni 
no bat çy ly ga ge le ni ňi ziň üç den bi ri pa ty-
şa nyň köş gü ni ga ra wul la syn. 6  Beý le ki 
üç den bi ri ňiz Sur der we ze si ni ga ra wul-
laň. Üçün ji bö le gi ňiz bol sa der we ze de 
beý le ki ga ra wul la ryň ar ka ta ra pyn da no-
bat ma-no bat ga ra wul çy lyk ediň. 7 Si ziň 
Sa bat gü ni no bat çy lyk dan bo şa ýan iki 
to pa ry ňyz Reb biň öýü ni ga ra wul la ma-
ly dyr. 8  Äh li ňi ziň eli ňiz ýa rag ly bol sun, 
siz pa ty şa nyň da şy ny ga bar sy ňyz. Si ze 
ýa kyn la şan adam öl dü ril sin. Pa ty şa gir-
se-çyk sa ýa nyn da bo luň“».

9 Ser ker de ler Ýe ho ýa da ru ha ny nyň 
tab şy ran zat la ry ny onuň aý dy şy ýa ly 
ýe ri ne ýe tir di ler. Ola ryň her si öz adam la-
ry ny Sa bat gü ni no bat çy lyk eden le ri we 
no bat çy lyk et me dik le ri alyp, Ýe ho ýa da 
ru ha ny nyň ýa ny na gel di ler. 10  Ýe ho ýa
da ru ha ny Da wut pa ty şa nyň Reb biň 
öýün dä ki naý za la ry ny, gal kan la ry ny 
ser ker de le re ber di. 11 Ga ra wul la ryň her si 
el le ri ýa rag ly pa ty şa ny go ra mak üçin 
Reb biň öýü niň gün or ta dan de mir ga zyk 
ta ra py na çen li gur ban lyk sy pa sy nyň we 
öýüň tö we re gin de dur du lar. 12  On soň Ýe-
ho ýa da Ahaz ýa pa ty şa nyň og ly Ýo wa şy 
da şa ry çy ka ryp, ba şy na täç geý di rip, oňa 
pa ty şa lyk äh tiň nus ga sy ny ber di. Ýo wa-
şyň ba şy na ýag gu ýup, ony pa ty şa ly ga 
bel le di ler. Ga ra wul lar Ýo wa şy pa ty şa 
di ýip yg lan et di ler. Olar el çar py şyp: 
«Ýa şa syn pa ty şa!» di ýip gy gy ryş dy lar.

13 Atal ýa ga ra wul la ryň we adam la ryň 
se si ni eşi dip, hal kyň ýa ny na Reb biň öýü-
ne gel di. 14  Gör se, ine, pa ty şa ada ta gö rä 
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a 11:21 Ýo waş – ýew reý çe Ýe ho waş. Bu Ýo wa şyň beý le ki ady dyr.

sü tü niň ýa nyn da dur dy. Ser ker de ler dir 
sur naý çy lar-da pa ty şa nyň ýa nyn da dy lar. 
Ýur duň bü tin hal ky şat la nyp, sur naý 
çal ýar dy. Atal ýa ýa ka sy ny ýyr typ: 
«Ha ýyn lyk! Ha ýyn lyk!» di ýip gy gyr dy. 
15 On soň Ýe ho ýa da ru ha ny go şun ýüz ba-
şy la ry na: «Atal ýa ny bu ýer den çy ka ryň. 
Onuň yzy na eýe re ni gy lyç dan ge çi riň» 
di ýip buý ruk ber di. Çün ki ru ha ny: «Goý, 
ol Reb biň öýün de öl dü ril me sin» di ýip di. 
16  Şeý dip, olar Atal ýa ny tut du lar. Ony 
At der we ze sin den pa ty şa nyň köş gü ne 
ge ti rip, şol ýer de öl dür di ler.

17 Halk Reb biň hal ky bo lar ýa ly, Ýe-
ho ýa da Reb biň, pa ty şa nyň we hal kyň 
ara syn da äht et di. Şeý le hem pa ty şa bi len 
hal kyň ara syn da-da äht et di. 18  On soň 
ýur duň bü tin hal ky Ba ga lyň but ha na sy-
na ba ryp, ony ýyk dy. On da ky gur ban lyk 
sy pa la ry ny, but la ry dö wüp, bö lek-bö lek 
edip taş la dy lar. Olar Ba ga lyň ru ha ny sy 
Mat ta ny gur ban lyk sy pa la ry nyň öňün de 
öl dür di ler. On soň Ýe ho ýa da ru ha ny 
Reb biň öýü ne ga ra wul lar goý dy. 19 Ol ýüz-
ba şy la ry, ka ri le ri, ga ra wul la ry, ýur duň 
bü tin hal ky ny özi bi len alyp git di. Olar 
pa ty şa ny Reb biň öýün den ga ra wul la ryň 
der we ze si niň ýo ly bi len köş ge ge tir di-
ler. Ýo waş şa tag tyn da otur dy. 20 Şeý dip, 
ýur duň bü tin ila ty şat bol dy. Atal ýa pa ty-
şa nyň öýün de gy lyç bi len öl dü ril e nin den 
soň, şä her de üm süm lik bol dy.

21 Ýo waş a pa ty şa lyk edip baş lan da, 
ýe di ýa şyn da dy.

12‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ýowaş
1 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýe hu wyň şa ly gy nyň 

ýe din ji ýyl yn da Ýo waş pa ty şa lyk edip 
baş la dy. Ol kyrk ýyl lap Iýe ru sa lim de 

pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Be ýer şe ba dan 
bo lup, ady Sib ýa dy. 2  Ýo waş ömür bo-
ýy Reb biň na za ryn da dog ry iş le ri et di, 
çün ki Ýe ho ýa da ru ha ny oňa şeý le tä lim 
be rip di. 3 Mu ňa ga ra maz dan, sež de gäh ler 
ýy kyl man dy. Halk en tek-en tek le rem şol 
sež de gäh ler de gur ban lyk be rip, ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ýak ýar dy.

4  Ýo waş ru ha ny la ra şeý le diý di: «Siz 
mu kad des sa da ka hök mün de Reb biň 
öýü ne ba gyş edi len küm şüň, ilat sa na-
wyn da top la nan küm şüň, her ki miň öz 
ba şy na dü şen kes git li möç ber dä ki be ren 
küm şü niň we her ada myň Reb biň öýü ne 
meý le tin lik bi len be ren küm şü niň ba ry ny 
ýyg naň. 5 Goý, her bir ru ha ny şu ha zy na-
dar la ryň bi rin den kü müş al syn-da, ony 
Reb biň öýü niň be jer dil me li ýe ri bar bol sa, 
şo ny be jert mek üçin ulan syn». 6  Em ma 
Ýo wa şyň pa ty şa ly gy nyň ýig ri mi üçün ji 
ýyl yn da-da ru ha ny lar Reb biň öýü niň 
be je ril me li ýer le ri ni be jer män di ler. 7 Şo-
nuň üçin hem Ýo waş pa ty şa Ýe ho ýa da 
ru ha ny bi len bir lik de beý le ki ru ha ny la-
ry hem ça gy ryp, ola ra: «Siz nä me üçin 
Reb biň öýü ni be jer me ýär si ňiz? Mun dan 
beý läk siz kü müş ýyg na maň. Ýyg na lan 
küm şi Reb biň öýü ni be jer mä ge be riň» 
diý di. 8  Şeý dip, ru ha ny lar halk dan kü müş 
al maz ly ga we Reb biň öýü ni-de öz le ri 
be jer mez li ge ra zy laş dy lar.

9 On soň Ýe ho ýa da ru ha ny bir san dy gy 
alyp, onuň ga pa gyn dan bir de şik aç dy-da, 
ony gur ban lyk sy pa sy nyň ýa nyn da, Reb-
biň öýü ne gi ril ýän ýe riň sag ta ra pyn da 
goý dy. Ga py ny ga ra wul la ýan ru ha ny lar 
Reb biň öýü ne ge ti ril ýän bar kü müş le ri 
şol san dy gyň içi ne sa lar dy lar. 10 San dyk da 
köp küm şüň top la nan dy gy ny gö ren le-
rin de, pa ty şa nyň kä ti bi bi len baş ru ha ny 
ge lip, Reb biň öýün dä ki bar küm şi sa nap, 
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tor ba la ra sa lyp çe ker di ler. 11‑12 On soň olar 
çe ki len küm şi Reb biň öýün de iş le ýän 
iş çi le re gö zeg çi lik ed ýän baş tu tan la ra 
be rer di ler. Olar hem şol kü müş den neç-
jar la ra, Reb biň öýün de iş le ýän us sa la ra, 
daş örü ji le re, daş ýo nu jy la ra iş ha ky ny 
tö lär di ler. Şo nuň ýa ly hem olar küm şi 
Reb biň öýü ni be jert mek üçin aga jy, ýo-
nu lan daş la ry sa tyn al ma ga we be je riş 
üçin ze rur bo lan baş ga zat la ra harç lar-
dy lar. 13 Em ma Reb biň öýü ne ge ti ri len 
kü müş den Reb biň öýi üçin hiç hi li kü müş 
le gen ler, mü çe nek ler, şa kä se ler, sur naý lar 
ýa-da al tyn dan, kü müş den baş ga hiç hi li 
gap-ça nak lar ýa sal man dy. 14  Çün ki ol 
kü müş Reb biň öýü ni be jer ýän iş çi le re 
be ril ýär di. 15 Iş çi le re iş ha ky ny tö le mek 
üçin el le ri ne kü müş ber len adam lar dan 
küm şüň het di-ha sa by so ral ma ýar dy, çün-
ki ol adam lar sa dyk lyk bi len iş le ýär di ler. 
16  Em ma ýa zyk sa da ka sy bi len gü nä sa-
da ka sy na ber len kü müş Reb biň öýü ne 
ge ti ril me di, çün ki ol ru ha ny la ryň ky dy.

17 Şol dö wür de Si ri ýa pa ty şa sy Ha-
za ýyl Ga tyň üs tü ne ço zup, ony ba syp 
al dy. Soň ra ol Iýe ru sa li me hü jüm et me-
gi ýü re gi ne düw di. 18  Ýa hu da pa ty şa sy 
Ýo waş ata la ry bo lan Ýa hu da pa ty şa la ry 
Ýe ho şa pa dyň, Ýehoramyň, Ahaz ýa nyň 
Reb be ba gyş eden bar zat la ry ny, özü niň 
Reb be ba gyş eden bar zat la ry ny, Reb biň 
öýü niň we pa ty şa nyň öýü niň ha zy na-
la ryn da ky al ty nyň ba ry ny alyp, Si ri ýa 
pa ty şa sy Ha za ýy la iber di. Şon dan soň 
Ha za ýyl Iýe ru sa lim den el çek di.

19 Ýo wa şyň beý le ki iş le ri we äh li 
eden iş le ri ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 20  Ýo wa
şyň emel dar la ry oňa gar şy dil düw şük 
gur du lar we ony Sil la gid ýän ýol da, Mil-
lo nyň öýün de öl dür di ler. 21 Bu işi eden 
Ýo wa şyň emel dar la ry Şim ga tyň og ly 
Ýo za bat bi len Şo me riň og ly Ýe ho za bat dy. 

Ýo waş dün ýä den öt di we Da wut ga la syn-
da, ata la ry nyň ýa nyn da jaý lan dy. On soň 
onuň ýe ri ne og ly Amaz ýa pa ty şa bol dy.

13‑nji bap

Ysraýyl patyşasy Ýehogahaz
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ahaz ýa nyň og ly 

Ýo wa şyň pa ty şa ly gy nyň ýig ri mi üçün ji 
ýyl yn da Ýe hu wyň og ly Ýe ho ga haz Ys ra-
ýy la pa ty şa bo lup, Sa ma ri ýa da on ýe di 
ýyl şa lyk sür di. 2  Ýe ho ga haz Reb biň na-
za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. Ol Ne ba dyň 
og ly Ýa rob ga myň Ys ra ýy la et di ren gü-
nä li ýol la ryn dan ýö räp, gü nä et mek den 
el çek me di. 3 Reb Ys ra ýy la gar şy ga ha ry 
gel di. Ol ys ra ýyl la ry gaý ta-gaý ta Si ri ýa 
pa ty şa sy Ha za ýy lyň we Ha za ýy lyň og ly 
Ben ha da dyň eli ne ber di. 4  Ýe ho ga haz 
Reb be ýal bar dy, Reb hem ony eşit di, 
çün ki Reb Ys ra ýy lyň çek ýän sü te mi ni, 
Si ri ýa pa ty şa sy nyň ola ra ber ýän ez ýe ti ni 
gör di. 5 Şo nuň üçin hem Reb Ys ra ýy la 
bir ha las gär ber di. Şon dan soň olar Si-
ri ýa nyň gol as tyn dan çyk dy lar. Şeý dip, 
ys ra ýyl hal ky öň kü si ýa ly öz öýün de 
asu da lyk da ýa şa dy. 6  Mu ňa ga ra maz dan 
ys ra ýyl hal ky Ýa rob ga myň ne sil le ri niň 
Ys ra ýy la et di ren gü nä le rin den el çek män, 
gaý tam gü nä ga zan ma gy ny do wam 
et dir di. Aşe ra bu ty hem Sa ma ri ýa da 
gal dy. 7 Şeý dip, Ýe ho ga ha zyň di ňe el li 
sa ny sö weş ara ba ly es ge rin den, on sö weş 
ara ba syn dan we on müň py ýa da go şu-
nyn dan baş ga go şu ny gal ma dy, çün ki 
Si ri ýa pa ty şa sy ola ry har man to zy ki min 
ýok edip di. 8  Ýe ho ga ha zyň beý le ki iş le ri, 
äh li eden iş le ri we eder men li gi ba ra da 
ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. 9 Şeý dip, Ýe ho ga haz ata-
ba ba la ry na go wuş dy. Ol Sa ma ri ýa da 
ata la ry nyň ýa nyn da jaý lan dy. On soň 
onuň ýe ri ne og ly Ýe ho waş pa ty şa bol dy.
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Ysraýyl patyşasy Ýehowaş
10 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo wa şyň şa ly gy nyň 

otuz ýe din ji ýyl yn da Ýe ho ga ha zyň og ly 
Ýe ho waş Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, Sa ma-
ri ýa da on al ty ýyl şa lyk sür di. 11 Ýe ho waş 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. Ol 
Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň Ys ra ýy la 
et di ren gü nä le rin den el çek män, gaý-
tam ony do wam et dir di. 12  Ýe ho wa şyň 
beý le ki iş le ri we äh li eden iş le ri, Ýa hu da 
pa ty şa sy Amaz ýa gar şy eden uruş la ryn-
da gör ke zen eder men li gi ba ra da ys ra ýyl 
pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan-
dyr. 13 Şeý dip, Ýe ho waş ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol Sa ma ri ýa da Ys ra ýyl pa-
ty şa la ry nyň ýa nyn da jaý lan dy. On soň 
onuň ýe ri ne og ly Ýa rob gam tag ta çyk dy.

Elýaşa pygamberiň ölümi
14  El ýa şa agyr ke sel läp ýa tyr dy. Onuň 

öl me li pur sa dy go laý lan da, Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ýe ho waş El ýa şa nyň ha ly ny 
so ra ma ga gel di. Ol: «Eý, atam, atam! 
Ys ra ýy lyň sö weş ara ba la ry bi len sö weş 
ara ba ly es ger le ri!» di ýip, ses li ag la dy. 
15 El ýa şa Ýe ho wa şa: «Ýa ýy hem ok la ry 
al» diý di. Ýe ho waş ýaý bi len ok la ry al-
dy. 16  El ýa şa Ys ra ýyl pa ty şa sy na: «Ýa ýy 
çek» diý di. Ýe ho waş onuň aý dy şy ýa ly 
ýa ýy çek di. El ýa şa el le ri ni pa ty şa nyň 
el le ri niň üs tün de goý dy. 17 Soň ra ol Ýe-
ho wa şa: «Gün do gar ta rap da ky pen ji rä ni 
aç» diý di. Ýe ho waş ol pen ji rä ni aç dy. 
El ýa şa Ýe ho wa şa: «At» diý di. Ýe ho waş 
at dy. On soň El ýa şa Ýe ho wa şa ýüz le nip, 
şeý le diý di: «Bu Reb biň ýe ňiş oku dyr, 
Si ri ýa nyň üs tün den ýe ňiş oku dyr! Sen 
Apek de si ri ýa ly la ra gar şy ur şup, ola ry iň 
soň ku sy na çen li gy ryp ýok et me li siň». 
18  El ýa şa do wam edip, Ýe ho wa şa: «Ok la-
ry al» diý di. Ol hem ok la ry al dy. El ýa şa 
Ys ra ýyl pa ty şa sy na: «Ok la ry ýe re ur» 

diý di. Ýe ho waş hem ok la ry ýe re üç ge-
zek ur dy-da sak lan dy. 19 On soň Hu da ýyň 
ada my nyň oňa ga ha ry ge lip: «Sen bäş 
ýa-da al ty ge zek ur ma ly dyň, şon da si ri-
ýa ly la ry so ňu na çen li gy rar dyň. In di sen 
Si ri ýa ny di ňe üç ge zek ýe ňer siň» diý di.

20  Şeý dip, El ýa şa dün ýä den öt di we 
ony jaý la dy lar. Mo wap ly la ryň leş ger le ri 
her ba har da Ys ra ýyl top ra gy na ço zup 
gi rer di ler. 21 Bir sa par ys ra ýyl lar ölü si ni 
jaý lap dur ka lar, leş ger le riň gel ýä ni ni 
gö rüp, ýaň ky öli ni El ýa şa nyň gab ry-
na taş la dy lar-da gaç dy lar. Ol öli adam 
El ýa şa nyň süňk le ri ne gal ta şan ba dy na 
di re lip, aýa ga gal dy.

Ysraýyl Siriýany ýeňýär
22  Si ri ýa pa ty şa sy Ha za ýyl Ýe ho ga ha-

zyň bü tin öm rü ne Ys ra ýy la sü tem edip 
ge lip di. 23 Em ma Reb Yb ra ýym, Ys hak 
we Ýa kup bi len eden äh ti üçin ys ra-
ýyl la ra mer he met edip, re him-şe pa gat 
gör kez di we ola ry gol da dy. Reb ola ry 
he läk et mek is le me di. Şu wag ta çen li 
hem ola ry Öz hu zu ryn dan kow ma dy.

24  Si ri ýa pa ty şa sy Ha za ýyl dün ýä den 
öt di we onuň ýe ri ne og ly Ben ha dat pa ty-
şa bol dy. 25 Ýe ho ga ha zyň og ly Ýeho waş 
Ha za ýy lyň og ly Ben ha da da gar şy ur şup, 
onuň ka ka sy Ýe ho ga ha za gar şy ur şup 
alan ga la la ry nyň ba ry ny Ben ha da dyň 
elin den al dy. Ýe ho waş Ben ha da dy üç 
ge zek ýeň li şe se ze war edip, Ys ra ýy lyň 
ga la la ry ny yzy na gaý ta ryp al dy.

14‑nji bap

Ýahuda patyşasy Amazýa 
(2 Ýyl ýazgylary 25:124)

1 Ýe ho ga ha zyň og ly Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ýe ho wa şyň şa ly gy nyň ikin ji ýyl yn da 
Ýo wa şyň og ly Amaz ýa Ýa hu da pa ty şa 
bol dy. 2  Ol pa ty şa bo lan wag ty ýig ri mi 
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a 14:6 Se ret: Kan 24:16.

bäş ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de ýig ri-
mi do kuz ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si 
Iýe ru sa lim den bo lup, ady Ýe ho ga dyn dy. 
3 Amaz ýa Reb biň na za ryn da dog ry iş le ri 
et se-de, ata sy Da wut ýa ly däl di. Ol ka-
ka sy Ýo wa şyň eden iş le ri ýa ly iş ler et di. 
4 Em ma sež de gäh ler aý ryl ma dy. Adam lar 
en tek-en tek le rem şol ýer ler de gur ban lyk 
be rip, ýa kym ly ys ly tü tet gi ýak ýar dy lar. 
5 Amaz ýa öz pa ty şa ly gy ny kuw wat lan-
dy ryp, pa ty şa wag ty ka ka sy ny öl dü ren 
hyz mat kär le ri öl dür di. 6  Ýö ne Mu sa nyň 
Töw rat da ber len tab şy ryk la ry ny ber jaý 
edip, Amaz ýa ka ka sy ny öl dü ren hyz mat-
kär le riň ogul la ry ny öl dür me di, çün ki 
Reb şol ki tap da: «Ata lar ogul la ry üçin 
ölü me hö küm edil me sin. Ogul lar hem 
ata la ry üçin ölü me hö küm edil me sin. Her 
kim di ňe öz eden je na ýa ty na gö rä ölü me 
hö küm edil sin» di ýip tab şy ryk be rip di a.

7 Amaz ýa Duz jül ge sin de on müň sa ny 
edom ly ny gy ryp, Se la ga la sy ny ba syp 
al dy. Ol Se la ga la sy ny Ýok teýel di ýip 
at lan dyr dy. Ol şu gü ne çen li hem şeý le 
at lan dy ry lyp gel ýär.

8  On soň Amaz ýa Ýe ho ga ha zyň og-
ly, Ýe hu wyň ag ty gy Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ýe ho wa şa ça par lar ýol lap: «Gel, ýüz be-
-ýüz gö rü şe li» diý di. 9 Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ýe ho waş Ýa hu da pa ty şa sy Amaz ýa nyň 
ýa ny na adam ibe rip, şeý le diý di: «Li wan-
da ky ýan dak Li wan da ky kedr aga jy na 
saw çy ýol lap: „Gy zy ňy og lu ma aýal ly ga 
ber“ di ýip so rap dyr. Em ma Li wan da ky 
bir wag şy haý wan ge çip bar ýar ka ýan da-
gy de pe läp dir. 10 El bet de, sen edom ly la ry 
gyr dyň we mu ňa se niň göw nüň galk-
dy. Şu ýeň şi ňe gu wan-da, öýüň de otur. 
Sen nä me üçin uruş ma ga ba ha na ag-
tar ýar syň? Sen özü ňiň we Ýa hu da nyň 
hal ky nyň ba şy na be la ge ti rer siň».

11 Em ma Amaz ýa mu ňa gu lak as ma dy. 
Şeý dip, Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýe ho waş öz 
go şu ny bi len Ýa hu da pa ty şa sy Amaz-
ýa nyň üs tü ne git di. Ýe ho waş Ýa hu da nyň 
Beýt şe meş di ýen ýe rin de Amaz ýa gar şy 
uruş da onuň bi len ýüz be-ýüz bol dy. 12 Ýa
hu da lar ys ra ýyl hal kyn dan ýeň lip, öz 
ça dyr la ry na ta rap ga çyp git di ler. 13 Ys ra
ýyl pa ty şa sy Ýe ho waş Ahaz ýa nyň ag ty gy, 
Ýo wa şyň og ly Ýa hu da pa ty şa sy Amaz ýa-
ny Beýt şe meş de tut dy. On soň Ýe ho waş 
Iýe ru sa li me ge lip, Iýe ru sa li miň di wa-
ry nyň Ef ra ýym der we ze sin den Künç 
der we ze si ne çen li bo lan dört ýüz tir sek 
ara ly gy ny ýyk dy. 14  Ýe ho waş Reb biň 
öýü niň we pa ty şa nyň öýü niň ha zy na-
la ryn da ky al tyn-küm şüň, gap-gaç la ryň 
ba ry ny, bu la r dan da şa ry-da ýe sir al nan 
adam la ry alyp, Sa ma ri ýa do la nyp gel di.

15 Ýe ho wa şyň beý le ki iş le ri, äh li eden 
iş le ri, eder men li gi we Ýa hu da pa ty şa sy 
Amaz ýa bi len eden ur şy ba ra da ys ra-
ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. 16  Ýe ho waş ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol Sa ma ri ýa da Ys ra ýyl pa-
ty şa la ry nyň ýa nyn da jaý lan dy. On soň 
onuň ýe ri ne og ly Ýa rob gam pa ty şa bol dy.

17 Ýo wa şyň og ly Ýa hu da pa ty şa sy 
Amaz ýa Ýe ho ga ha zyň og ly bo lan Ys-
ra ýyl pa ty şa sy Ýe ho waş ölen den soň ra 
on bäş ýyl ýa şa dy. 18  Amaz ýa nyň beý le ki 
iş le ri ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la-
ryn da ýa zy lan dyr. 19 Iýe ru sa lim de onuň 
gar şy sy na dil düw şük gu ral dy. On soň 
Amaz ýa La ky şa ga çyp git di. Em ma 
onuň yz yn dan La ky şa adam ibe rip, 
olar ony şol ýer de öl dür di ler. 20 On soň 
Amaz ýa nyň je se di ni at la ra ýük läp ge-
tir di ler-de, ony Iýe ru sa lim de Da wut 
ga la syn da, ata la ry nyň ýa nyn da jaý la dy-
lar. 21 Bü tin ýa hu da hal ky Amaz ýa nyň 
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on al ty ýa şyn da ky og ly Uzy ýa ny ka ka sy 
Amaz ýa nyň ýe ri ne pa ty şa et di. 22  Uzy ýa 
ka ka sy Amaz ýa ata-ba ba la ry na gow şan-
dan soň, Eý lat ga la sy ny tä ze den di kel dip, 
ony Ýa hu da gaý ta ryp ber di.

Ysraýyl patyşasy Ýarobgam
23  Ýo wa şyň og ly Ýa hu da pa ty şa sy 

Amaz ýa nyň şa ly gy nyň on bä şin ji ýyl-
yn da Ýe ho wa şyň og ly Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ýa rob gam Sa ma ri ýa pa ty şa bo lup, kyrk 
bir ýyl şa lyk sür di. 24  Ýa rob gam Reb biň 
na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. Ol Ne ba-
dyň og ly Ýa rob ga myň Ys ra ýy la et di ren 
gü nä le rin den el çek me di. 25 Ýa rob gam 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň Öz gu ly gat he-
per li Emi ta ýyň og ly Ýu nus py gam ber 
ar ka ly aý dy şy ýa ly, Ys ra ýyl çä gi ni Le-
bo ha mat dan Ara ba deň zi ne çen li bo lan 
ara lyk da tä ze den di kelt di. 26  Çün ki Reb 
Ys ra ýy lyň agyr mu şak ga ty ny gör di. Ys-
ra ýyl da ola ra kö mek be rer ýa ly gu lam, 
azat ada mam gal man dy. 27 Ýö ne Reb Ys
ra ýy lyň ady ny gök le riň as tyn dan öçür jek 
di ýip aýt man dy. Reb ys ra ýyl la ry Ýe ho-
wa şyň og ly Ýa rob gam ar ka ly ha las et di.

28  Ýa rob ga myň beý le ki iş le ri, äh li 
eden iş le ri, eder men li gi, nä hi li sö we-
şe ni we onuň öň Ýa hu da de giş li bo lan 
Da mas ky we Ha ma ty Ys ra ýy la gaý ta ryp 
ber şi ba ra da ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 29 Ýa rob gam 
ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ol ata la ry nyň 
hem-de Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýa nyn da 
jaý lan dy. On soň onuň ýe ri ne og ly Za-
kar ýa pa ty şa bol dy.

15‑nji bap

Ýahuda patyşasy Uzyýa 
(2 Ýyl ýazgylary 26:123)

1 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýa rob ga myň şa ly gy-
nyň ýig ri mi ýe din ji ýyl yn da Amaz ýa nyň 

og ly Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa pa ty şa lyk 
edip baş la dy. 2  Uzy ýa pa ty şa bo lan da 
on al ty ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de 
el li iki ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si 
Ýe kol ýa Iýe ru sa lim den di. 3 Uzy ýa öz 
ka ka sy Amaz ýa ýa ly Reb biň na za ryn da 
dog ry iş le ri et di. 4  Mu ňa ga ra maz dan 
Uzy ýa sež de gäh le ri aýyr ma dy. Bü tin 
halk en tek-en tek le rem şol ýer le re ba ryp 
gur ban lyk be rip, ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak ýar dy. 5 Reb oňa ýo kanç ly de ri ke se li 
bi len ez ýet ber di. Ol tä öl ýän çä ýo kanç ly 
de ri ke se lin den ejir çe kip, aý ra tyn ýer de 
ýa şa dy. Pa ty şa nyň og ly Ýo tam ýurt da ky 
hal ka baş tu tan lyk edip, köş gi do lan dyr dy.

6  Uzy ýa nyň beý le ki iş le ri we äh li 
eden iş le ri ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 7 Uzy ýa ata-ba-
ba la ry na go wuş dy. Ol Da wut ga la syn da, 
ata la ry nyň ýa nyn da jaý lan dy. On soň 
onuň ýe ri ne og ly Ýo tam pa ty şa bol dy.

Ysraýyl patyşasy Zakarýa
8  Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa nyň şa ly gy-

nyň otuz se ki zin ji ýyl yn da Ýa rob ga myň 
og ly Za kar ýa Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, 
Sa ma ri ýa da al ty aý şa lyk sür di. 9 Za kar
ýa hem ata la ry ýa ly Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri et di. Ol Ne ba dyň og ly 
Ýa rob gam Ys ra ýy la et di ren gü nä le rin-
den el çek me di. 10 Ýa be şiň og ly Şal lum 
Za kar ýa gar şy dil düw şük gu rap, ony 
hal kyň öňün de urup öl dür di-de, onuň 
ýe ri ne özi pa ty şa bol dy.

11 Za kar ýa nyň beý le ki iş le ri ys ra ýyl 
pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan-
dyr. 12  Reb biň Ýe hu wa: «Se niň ne sil le riň 
dör dün ji ar ka çen li Ys ra ýyl tag tyn da otu-
rar lar» di ýip be ren wa da sy ber jaý bol dy.

Ysraýyl patyşasy Şallum
13 Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa nyň şa ly gy-

nyň otuz do ku zyn jy ýyl yn da Ýa be şiň 
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a 15:19 Pul – Pu luň beý le ki ady Tig lat pi le ser. Se ret: 2Pat 15:29.
b 15:19 Bir müň ýe di ýüz bat man – ýew reý çe müň kik kar. Bu takm. 34 ton na deň dir.
ç 15:20 Bir ýüz mys gal – ýew reý çe el li şe kel. Bu takm. 600 gr deň dir.

og ly Şal lum pa ty şa bo lup, Sa ma ri-
ýa da bir aý pa ty şa lyk et di. 14  On soň 
Ga dy nyň og ly Me na hym Tir sa dan 
çy kyp, Sa ma ri ýa gel di. Ol Sa ma ri-
ýa da Ýa be şiň og ly Şal lu my öl dü rip, 
özi onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy. 15  Şal lu-
myň beý le ki iş le ri, gu ran dil düw şü gi 
ba ra da ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz-
gy la ryn da ýa zy lan dyr. 16  Şol dö wür de 
Me na hym Tir sa dan baş lap, Tip sa da 
we onuň et rap la ryn da ýa şa ýan la ryň 
ba ry ny gyr dy. Özü ne ga la nyň der-
we ze si ni aç man dyk la ry üçin, ola ryň 
ba ry ny gyr dy we göw re li aýal la ry nyň 
ga ryn la ry ny ýar dy.

Ysraýyl patyşasy Menahym
17 Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa nyň şa ly gy-

nyň otuz do ku zyn jy ýyl yn da Ga dy nyň 
og ly Me na hym Ys ra ýy la pa ty şa bol dy. 
Ol Sa ma ri ýa da on ýyl pa ty şa lyk et di. 
18  Me na hym Reb biň na za ryn da ýig ren ji 
iş le ri et di. Ol bü tin öm rü ne Ne ba dyň 
og ly Ýa rob ga myň Ys ra ýy la et di ren gü-
nä le rin den el çek me di. 19 Aşur pa ty şa sy 
Pul a Ys ra ýy la hü jüm et di. Me na hym 
öz pa ty şa ly gy ny kuw wat lan dyr ma ga 
kö mek ede ri ýa ly, Pu la bir müň ýe di 
ýüz bat man b kü müş ber di. 20 Me na hym 
Aşur pa ty şa sy na kü müş ber mek üçin 
Ys ra ýyl da ky baý la ryň ba ry na jan ba şy-
na bir ýüz mys gal dan ç gow rak kü müş 
sal gyt sal dy. Şon dan soň Aşur pa ty şa sy 
ýurt da gal man yzy na gaýt dy.

21 Me na hy myň beý le ki iş le ri we äh li 
eden iş le ri ba ra da ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň 
ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 22  Me
na hym ata-ba ba la ry na go wuş dy. Og ly 
Pe kah ýa onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

Ysraýyl patyşasy Pekahýa
23 Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa nyň şa ly gy-

nyň el lin ji ýyl yn da Me na hy myň og ly 
Pe kah ýa Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, Sa ma-
ri ýa da iki ýyl şa lyk sür di. 24  Pe kah ýa 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 
Ol Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň Ys ra-
ýy la et di ren gü nä le rin den el çek me di. 
25 Öz ser ker de si Re mal ýa nyň og ly Pe ka 
el li sa ny gil gat ly bi len Pe kah ýa gar şy 
dil düw şük gu ra dy. Pe ka Sa ma ri ýa da 
köş güň iç ki ga la syn da Ar gop we Ar ýe 
bi len bir lik de Pe kah ýa nyň üs tü ne hü-
jüm edip, ony öl dü rip, ýe ri ne özi pa ty şa 
bol dy. 26  Pe kah ýa nyň beý le ki iş le ri we 
äh li eden iş le ri ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň 
ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr.

Ysraýyl patyşasy Peka
27 Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa nyň şa ly-

gy nyň el li ikin ji ýyl yn da Re mal ýa nyň 
og ly Pe ka Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, Sa ma-
ri ýa da ýig ri mi ýyl şa lyk sür di. 28  Pe ka 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 
Ol Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň Ys ra ýy la 
et di ren gü nä le rin den el çek me di.

29 Ys ra ýyl pa ty şa sy Pe ka nyň döw rün de 
Aşur pa ty şa sy Tig lat pi le ser ge lip, Yýo ny, 
Abel beýt ma ga ka ny, Ýa no wa ny, Ke de-
şi, Ha so ry, Gil ga dy, Je li lä ni we tu tuş 
Naf ta ly ýur du ny ba syp alyp, ola ryň halk-
la ry ny Aşu ra ýe sir edip äkit di. 30 On soň 
Ela nyň og ly Ho şe ýa Re mal ýa nyň og ly 
Pe ka gar şy dil düw şük gu rap, onuň üs-
tü ne hü jüm et di we ony öl dür di. Soň ra 
Uzy ýa nyň og ly Ýo ta myň pa ty şa ly gy nyň 
ýig ri min ji ýyl yn da Ho şe ýa Pe ka nyň 
ýe ri ne pa ty şa bol dy. 31 Pe ka nyň beý le ki 
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iş le ri we äh li eden iş le ri ys ra ýyl pa ty şa-
la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr.

Ýahuda patyşasy Ýotam 
(2 Ýyl ýazgylary 27:19)

32  Re mal ýa nyň og ly Ys ra ýyl pa ty şa-
sy Pe ka nyň şa ly gy nyň ikin ji ýyl yn da 
Uzy ýa nyň og ly Ýa hu da pa ty şa sy Ýo tam 
pa ty şa lyk edip baş la dy. 33 Ýo tam pa ty şa 
bo lan wag ty ýig ri mi bäş ýa şyn da dy. Ol 
Iýe ru sa lim de on al ty ýyl pa ty şa lyk et di. 
Onuň eje si Ýe ru şa Sa do gyň gy zy dy. 
34  Ýo tam ka ka sy Uzy ýa ýa ly Reb biň 
na za ryn da dog ry iş le ri et di. 35  Mu ňa 
ga ra maz dan, ol sež de gäh le ri aýyr ma dy. 
Halk en tek-en tek le rem şol ýer le re ba ryp, 
gur ban lyk be rip, ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak ýar dy. Ýo tam Reb biň öýü niň de mir-
ga zyk der we ze si ni gur dy. 36  Ýo ta myň 
beý le ki iş le ri we äh li eden iş le ri ýa-
hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. 37 Şol dö wür de Reb Si ri ýa 
pa ty şa sy Re si ni, Re mal ýa nyň og ly Pe-
ka ny Ýa hu da nyň gar şy sy na goý be rip 
baş la dy. 38  Ýo tam ata-ba ba la ry na go-
wuş dy. Ol Da wut ga la syn da, ata la ry nyň 
ýa nyn da jaý lan dy. Og ly Ahaz onuň ýe-
ri ne pa ty şa bol dy.

16‑njy bap

Ýahuda patyşasy Ahaz 
(2 Ýyl ýazgylary 28:127)

1 Re mal ýa nyň og ly Pe ka nyň şa ly gy-
nyň on ýe din ji ýyl yn da Ýo ta myň og ly 
Ahaz Ýa hu da pa ty şa bol dy. 2  Ahaz pa ty şa 
bo lan ma ha ly ýig ri mi ýa şyn da dy. Ol 
Iýe ru sa lim de on al ty ýyl pa ty şa lyk et di. 
Ahaz ata sy Da wu dyň yzy na eýer män, 
öz Hu da ýy Reb biň na za ryn da nä dog ry 
iş le ri et di. 3 Ahaz Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň 
ýo ly bi len ýö räp, Reb biň ys ra ýyl la ryň 
ýur dun dan ko wup çy ka ran mil let le ri niň 

ýig ren ji ada ty bo ýun ça öz og lu ny ot dan 
ge çir di. 4  Ol sež de gäh ler de, ba ýyr lyk-
lar da we gür ýap rak ly her bir aga jyň 
as tyn da gur ban lyk ber ýär di, ýa kym ly 
ys ly tü tet gi tü ted ýär di.

5 Şol wagt Si ri ýa pa ty şa sy Re sin bi len 
Ys ra ýyl pa ty şa sy Re mal ýa nyň og ly Pe ka 
Iýe ru sa li miň üs tü ne hü jüm edip, onuň 
da şy ny ga ba dy lar. Em ma şon da-da ony 
ýe ňip bil me di ler. 6  Şol dö wür de Si ri ýa 
pa ty şa sy Re sin Eý la ty aram hal ky na 
gaý ta ryp ber di we ýa hu da la ry Eý lat-
dan ko wup çy kar dy. Edom ly lar Eý la ta 
gel di ler we olar şu gü ne çen li hem şol 
ýer de ýa şa ýar lar. 7 Ahaz Aşur pa ty şa sy 
Tig lat pi le se riň ýa ny na ça par lar ýol lap: 
«Men se niň gu luň hem-de og luň dy ryn. 
Gel-de, ma ňa gar şy hü jüm ed ýän Si ri-
ýa pa ty şa sy bi len Ys ra ýyl pa ty şa sy nyň 
elin den me ni gu tar» diý di. 8  Ahaz Reb biň 
öýün dä ki we pa ty şa nyň öýün dä ki ha-
zy na la ryn da bar bo lan al tyn dyr küm şi 
alyp, sow gat hök mün de Aşur pa ty şa sy na 
iber di. 9 Aşur pa ty şa sy Aha zyň sö zü ne 
gu lak as dy. Aşur pa ty şa sy Da mas ka 
gar şy hü jüm edip, ony ba syp al dy-da, 
ila ty nyň ba ry ny Ki re ýe sir edip äkit di 
we Re si ni öl dür di.

10 Ahaz pa ty şa Aşur pa ty şa sy Tig lat pi-
le se ri gar şy la mak üçin Da mas ka ba ran da, 
Da mask da ky gur ban lyk sy pa sy ny gö rüp, 
onuň nus ga sy ny we tes wi ri ni edil bol şy 
ýa ly edip, Ury ýa ru ha na iber di. 11 Ury ýa 
ru ha ny Ahaz pa ty şa nyň Da mask dan 
ibe ren nus ga sy na gö rä gur ban lyk sy-
pa sy ny ýa sa dy. Ury ýa mu ny pa ty şa 
Da mask dan gel män kä ýa sap gu tar dy. 
12‑13 Ahaz pa ty şa Da mask dan ge len de, 
gur ban lyk sy pa sy ny gör di. Ol gur ban lyk 
sy pa sy nyň ýa ny na ge lip, onuň üs tün-
de öz ýak ma gur ban ly gy ny we gal la 
sa da ka sy ny hö dür et di, iç gi sa da ka sy-
ny guý dy, sa la mat lyk gur ban ly gy nyň 
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ga ny ny gur ban lyk sy pa sy na ta rap serp di. 
14  Ahaz pa ty şa Reb biň hu zu ryn da ky 
öýüň öň ta ra pyn da, öz gur ban lyk sy pa-
sy bi len Reb biň öýü niň ara syn da du ran 
bü rünç den ýa sa lan gur ban lyk sy pa sy ny 
aý ryp, ony öz gur ban lyk sy pa sy nyň 
de mir ga zyk ta ra pyn da goý dy. 15 Ahaz pa-
ty şa Ury ýa ru ha na şeý le tab şy ryk ber di: 
«Er ti riň ýak ma gur ban ly gy ny, ag şa myň 
gal la sa da ka sy ny, pa ty şa nyň ýak ma 
gur ban ly gy ny, gal la sa da ka sy ny ýur duň 
tu tuş ila ty nyň ýak ma gur ban lyk la ry ny, 
gal la sa da ka la ry ny, iç gi sa da ka la ry ny 
şu uly gur ban lyk sy pa sy nyň üs tün de 
ber we ýak ma gur ban ly gy nyň hem-de 
gur ban lyk la ryň gan la ry ny gur ban lyk 
sy pa sy na serp. Em ma bü rünç gur ban lyk 
sy pa sy ny me niň mas la hat so ra ma gym 
üçin ulan ma ga go ýuň». 16  Ury ýa ru ha ny
da Ahaz pa ty şa nyň tab şy ran zat la ry nyň 
ba ry ny aý dy şy ýa ly ýe ri ne ýe tir di.

17 On soň Ahaz pa ty şa ara ba la ryň gap-
dal la ry ny ke sip, ola ryň üs tün dä ki le ge ni 
aýyr dy. Ol how zy aşa gyn da ky bü rünç 
öküz le riň üs tün den aý ryp, ony bir daş 
se ki niň üs tün de goý dy. 18  Ahaz Sa bat 
gü ni üçin ula nyl ýan Reb biň öýün dä ki 
gur lan bas syr ma ny we pa ty şa üçin ni ýet-
le nen daş ky gi rel gä ni aýyr dy. Ol mu ny 
Aşur pa ty şa sy nyň göw nün den tur mak 
üçin şeý le et di. 19 Aha zyň beý le ki iş le ri 
ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. 20 Ahaz ata-ba ba la ry na go-
wuş dy. Ol Da wut ga la syn da, ata la ry nyň 
ýa nyn da jaý lan dy. Og ly Hiz ki ýa onuň 
ýe ri ne pa ty şa bol dy.

17‑nji bap

Ysraýyl patyşasy Hoşeýa
1 Ýa hu da pa ty şa sy Aha zyň şa ly gy nyň 

on ikin ji ýyl yn da Ela nyň og ly Ho şe-
ýa Ys ra ýy la pa ty şa bo lup, Sa ma ri ýa da 

do kuz ýyl pa ty şa lyk et di. 2  Ho şe ýa Reb-
biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di, ýö ne 
ol özün den ozal ky Ys ra ýyl pa ty şa la ry 
ýa ly däl di. 3  Aşur pa ty şa sy Şal ma ne-
ser Ho şe ýa gar şy hü jüm et di. Ho şe ýa 
Şal ma ne se re ta byn bo lup, oňa sal gyt 
tö le di. 4 Em ma Aşur pa ty şa sy Ho şe ýa nyň 
dö nük lik ed ýä ni ni gör di, çün ki Ho şe ýa 
Mü sür pa ty şa sy So nuň ýa ny na ça par lar 
ýol lap dy hem-de ol her ýyl ky sy ýa ly 
Aşur pa ty şa sy na tö le me li sal gy dy ny tö-
le män di. Şo nuň üçin hem Aşur pa ty şa sy 
ony tu tup tus sag ha na sal dy.

Ysraýyllar ýesir edilip äkidilýär
5 Soň ra Aşur pa ty şa sy tu tuş ýur dy eýe-

läp, Sa ma ri ýa bar dy we üç ýyl lap onuň 
da şy ny ga ba dy. 6  Ho şe ýa nyň şa ly gy nyň 
do ku zyn jy ýyl yn da Aşur pa ty şa sy Sa-
ma ri ýa ny ba syp alyp, ys ra ýyl la ry Aşu ra 
ýe sir edip äkit di we ola ry Ha la da, Ha bor 
der ýa sy nyň ýa ka syn da ky Go zan da we 
Ma daý ga la la ryn da ýer leş dir di.

7 Bu ys ra ýyl hal ky nyň özü ni Mü sür 
pa ty şa sy fa ra o nyň gol as tyn dan azat 
edip, Mü sür den çy ka ran Hu da ýy Reb-
biň gar şy sy na gü nä eden di gi we baş ga 
hu daý la ra sež de eden di gi üçin şeý le 
bol dy. 8  Olar öz ýurt la ryn dan Reb biň 
ko wup çy ka ran mil let le ri niň adat la ry-
na we Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň çy ka ran 
adat la ry na eýer di ler. 9 Ys ra ýyl hal ky 
giz lin lik de Hu da ýy Reb biň gar şy sy na 
pis iş le ri et di. Olar hem me ýer de – iň 
ki çi oba dan tä uly ga la çen li äh li ýer-
de sež de gäh le ri gur dy. 10  Olar her bir 
be ýik ba ýyr da hem-de gür ýap rak ly 
her bir aga jyň as tyn da dik me daş la ry 
we Aşe ra but la ry ny dik di ler. 11 Olar şol 
sež de gäh ler de Reb biň öz ýurt la ryn-
dan ko wup çy ka ran mil let le ri niň edi şi 
ýa ly sa da ka lar ber di ler. Olar pis iş le ri 
edip, Reb biň ga ha ry ny ge tir di ler. 12  Olar 
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Reb biň: «Siz but la ra sež de et mäň» di-
ýip aý dan sö zü ne gu lak as man, but la ra 
sež de et di ler. 13 Em ma Reb şon da-da 
äh li py gam ber ler we gör gür ler ar ka ly 
ys ra ýyl we ýa hu da halk la ry na duý du ryş 
be rip, şeý le di ýip di: «Siz bu pis ýol la-
ryň yz dan dö nüň, ata la ry ňy za tab şy ran, 
gul la rym py gam ber ler ar ka ly si ze ýol lan 
ka nu ny ma gö rä Me niň tab şy ryk la ry-
my we parz la ry my ber jaý ediň». 14  Olar 
Reb be gu lak as ma dy lar we öz Hu da ýy 
bo lan Reb be iman et me dik ata la ry ýa ly 
boý nu ýo gyn lyk et di ler. 15 Olar Reb biň 
parz la ry ny, ata la ry bi len eden äh ti ni, 
Onuň be ren duý du ryş la ry ny ret et di ler. 
Olar de rek siz hu daý la ryň yzy na eýe rip, 
öz le ri hem de rek siz adam lar bol du lar. 
Olar Reb biň: «Tö we re gi ňiz dä ki mil-
let ler ýa ly ýa şa maň» di ýip tab şy ran 
mil let le ri niň yz la ry na eýer di ler. 16  Olar 
Hu da ýy Reb biň äh li tab şy ryk la ryn dan 
ýüz dön der di ler-de, öz le ri üçin iki sa ny 
guý ma gö le bu tu ny we Aşe ra bu tu ny ýa-
sap, as man ji si mleri ne sež de et di ler we 
Ba ga la gul luk et di ler. 17 Olar ogul la ry ny 
we gyz la ry ny ot dan ge çir di ler, pal çy lyk 
we ja dy göý lik bi len meş gul lan dy lar. Olar 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le re baş 
urup, Onuň ga ha ry ny ge tir di ler. 18  Reb 
Ys ra ýy la gar şy ga har dan ýa ňa low lap, 
ola ry ret et di. Ýa hu da ti re sin den baş ga 
ýe ke je adam-da gal ma dy.

19 Ýa hu da hal ky hem öz Hu da ýy Reb-
biň tab şy ryk la ry ny ber jaý et me di, ol-da 
ys ra ýyl la ryň adat la ry na eýer di. 20 Reb 
bü tin Ys ra ýyl ne sil le rin den ýüz dön der-
di. Ol ola ry je za lan dy ryp, ta laň çy la ryň 
eli ne ber di. Şeý dip, Reb ola ryň ba ry ny 
Öz hu zu ryn dan ýok et di.

21 Reb Ys ra ýy ly Da wu dyň ne sil le ri niň 
elin den alan dan soň, ys ra ýyl lar Ne-
ba dyň og ly Ýa rob ga my pa ty şa et di ler. 
Ýa rob gam ys ra ýyl la ry Reb biň ýo lun dan 

azaş dy ryp, ola ra uly gü nä ler et dir di. 
22‑23 Ys ra ýyl hal ky Ýa rob ga myň eden 
gü nä le ri ni gaý ta la dy. Reb biň Öz gul la ry 
py gam ber ler ar ka ly aý dy şy ýa ly, ys ra ýyl 
hal ky ny hu zu ryn dan ýok ed ýän çä, olar 
gü nä et mek den el çek me di ler. Şeý dip, 
olar öz ýurt la ryn dan Aşu ra sür gün edil-
di ler we olar tä şu gü ne çen li hem şol 
ýer de dir ler.

Aşurlylar Ysraýylda mesgen tutýarlar
24  Aşur pa ty şa sy Ba byl dan, Kut dan, 

Awa dan, Ha mat dan we Se par wa ýym dan 
adam la ry ge ti rip, ola ry ys ra ýyl la ryň 
ýe ri ne Sa ma ri ýa nyň ga la la ryn da ýer-
leş dir di. Olar Sa ma ri ýa ny eýe läp, onuň 
ga la la ryn da mes gen tut du lar. 25 Bu dür li 
mil let le riň halk la ry Sa ma ri ýa da il ki 
or na şan wagt la ryn da Reb be yba dat et-
me di ler. Şo nuň üçin hem Reb ola ryň 
ara sy na ýol bars lar iber di. Ýol bars lar 
ola ryň bir nä çe si ni öl dür di ler. 26  On soň 
Aşur pa ty şa sy na şeý le ha bar be ril di: 
«Se niň ýe sir edip, Sa ma ri ýa şä her le rin de 
ýer leş di ren mil let le riň Ys ra ýyl Hu da ýy-
nyň adat la ry ny bil me ýär ler. Şo nuň üçin 
hem bu ýur duň Hu da ýy ola ryň üs tü ne 
ýol bars lar iber di. Ýol bars lar-da ola ry öl-
dür ýär ler». 27 On soň Aşur pa ty şa sy şeý le 
tab şy ryk ber di: «Sa ma ri ýa dan sür gün 
edi lip ge ti ri len ru ha ny la ryň bi ri ni bo şa-
dyp, yzy na ibe riň. Goý, ol ru ha ny gi dip, 
Sa ma ri ýa da ýa şa syn hem-de şol ýer de 
ýa şa ýan mil let le re ýur duň Hu da ýy nyň 
hö küm le ri ni öw ret sin». 28  Şeý dip, Aşur 
pa ty şa sy nyň Sa ma ri ýa dan sür gün edi lip 
ge ti ri len ru ha ny la ryn dan bi ri Sa ma ri ýa 
ge lip, Beý tel de ýa şa dy we Sa ma ri ýa da 
ýa şa ýan mil let le re Reb be nä dip yba dat 
et me li di gi ni öw ret di.

29 Em ma mu ňa ga ra maz dan, her mil let 
öz hu daý la ry ny ýa sap, ola ryň her si öz ýa-
şa ýan ga la la ryn da sa ma ri ýa ly la ryň di ken 
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sež de gäh le rin de goý dy. 30 Ba byl ly lar Su
kot be not bu tu ny, kut ly lar Ner gal bu tu ny, 
ha mat ly lar Aşy ma bu tu ny, 31 awa ly lar 
Nib haz we Tar tag but la ry ny ýa sa dy-
lar. Se par wa ýym ly lar Ad ram me lek we 
Anam me lek but la ry üçin ça ga la ry ny 
ýak ma gur ban lyk hök mün de hö dür le-
di ler. 32  Olar sež de gäh ler de öz le ri üçin 
gur ban lyk hö dür lär ýa ly, öz ara la ryn da-
ky dür li mil let ler den bo lan ru ha ny la ry 
bel le di ler, şeý le hem olar Reb be yba dat 
et di ler. 33 Şeý dip, olar hem Reb be, hem 
ara la ryn dan sür gün edi len mil let le ri niň 
adat la ry na gö rä öz hu daý la ry na sež de 
et di ler. 34  Olar şu gü ne çen li hem öz le-
ri niň ozal ky adat la ry na eýe rip, Reb be 
sež de et me ýär ler. Reb biň Ys ra ýyl di ýip 
at lan dy ran Ýa ku byň ne sil le ri ne be ren 
tab şy ryk la ry ny, ka nu ny ny, hö küm le ri ni 
we parz la ry ny ber jaý et me ýär ler.

35 Reb Ýa ku byň ne sil le ri bi len äht edip, 
ola ra şeý le tab şy ryk be rip di: «Siz ke se ki 
hu daý la ra sež de et mäň, ola ryň öňün de 
dy za çö küp, ola ra gul lu gam et mäň, gur-
ban ly gam ber mäň. 36  Si zi be ýik gud rat 
we güýç bi len Mü sür ýur dun dan çy ka ran 
Reb be sež de ediň, Onuň öňün de dy za 
çö küp, Oňa gur ban lyk be riň. 37 Reb biň 
si ziň üçin ýa zan tab şy ryk la ry ny, ka-
nu ny ny, hö küm le ri ni we parz la ry ny 
se re sap lyk bi len ber jaý ediň. Siz ke se ki 
hu daý la ra sež de et mäň. 38  Me niň si ziň 
bi len eden äh ti mi unut maň we ke se ki 
hu daý la ra sež de et mäň. 39 Siz di ňe Hu-
da ýy ňyz Reb be sež de ediň. Reb si zi 
äh li duş man la ry ňy zyň elin den gu ta rar». 
40 Em ma olar Reb biň sö zü ne gu lak as man, 
öz le ri niň ozal ky adat la ry na eýer di ler.

41 Şeý dip, bu mil let ler hem Reb be, hem 
oýu lyp ýa sa lan but la ry na sež de et di ler. 
Ata-ba ba la ry nä me eden bol sa lar, ogul-
la ry-da, ne sil le ri-de tä şu gü ne çen li 
şo la ryň eden le ri ni gaý ta lap gel ýär ler.

18‑nji bap

Ýahuda patyşasy Hizkiýa 
(2 Ýyl ýazgylary 29:12; 31:1)

1 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ela nyň og ly Ho şe-
ýa nyň pa ty şa ly gy nyň üçün ji ýyl yn da 
Ýa hu da pa ty şa sy Aha zyň og ly Hiz ki ýa 
Ýa hu da pa ty şa bol dy. 2  Hiz ki ýa pa ty şa 
bo lan wag ty ýig ri mi bäş ýa şyn da dy. Ol 
Iýe ru sa lim de ýig ri mi do kuz ýyl pa ty şa-
lyk et di. Onuň eje si niň ady Aby dy. Ol 
Za kar ýa nyň gy zy dy. 3 Hiz ki ýa ata sy Da-
wut ýa ly Reb biň na za ryn da dog ry iş le ri 
et di. 4  Ol sež de gäh le ri ýok et di, dik me 
daş la ry ýyk dy we Aşe ra but la ry ny ke sip 
aýyr dy. Mu sa nyň ýa san bü rünç ýy la ny ny 
par ça la dy, çün ki ys ra ýyl hal ky şol gün-
le re çen li bü rünç ýy la na ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýa kyp ge lip di. Ol bü rünç ýy lan 
Ne huş tan di ýip at lan dy ryl dy. 5  Hiz ki-
ýa Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be bil bag la dy. 
Ýa hu da da öň ki-soň ky bo lan äh li pa ty-
şa la ryň ara syn da onuň ýa ly sy ýok dy. 
6  Çün ki Hiz ki ýa Reb be we pa ly bo lup, 
hiç ha çan Onuň yzy na eýer mek den ýüz 
dön der me di we Reb biň Mu sa be ren 
tab şy ryk la ry ny ber jaý et di. 7 Reb onuň 
bi len di. Hiz ki ýa ni rä git se-de, onuň işi 
oňu na bol dy. Ol Aşur pa ty şa sy na gar şy 
goz ga laň tu ruz dy we oňa gul luk et mek-
den bo ýun ga çyr dy. 8  Hiz ki ýa iň ki çi 
oba dan tä uly ga la çen li bo lan ýer ler de 
ýa şa ýan pi lişt li le riň ba ry ny, şeý le hem 
Ga za ny we onuň çä gin dä ki le ri ýeň li şe 
se ze war et di.

9 Hiz ki ýa nyň şa ly gy nyň dör dün ji ýy-
lyn da, Ela nyň og ly Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ho şe ýa nyň şa ly gy nyň ýe din ji ýyl yn da 
Aşur pa ty şa sy Şal ma ne ser Sa ma ri ýa-
nyň üs tü ne hü jüm edip, onuň da şy ny 
ga ba dy. 10 Üçün ji ýyl da Şal ma ne ser Sa-
ma ri ýa ny ba syp al dy. Bu Hiz ki ýa nyň 
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a 18:14 Bäş ýüz on bat man – ýew reý çe üç ýüz kik kar. Bu takm. 10200 kg deň dir.
b 18:14 El li bat man – ýew reý çe otuz kik kar. Bu takm. 1000 kg deň dir.

pa ty şa ly gy nyň al tyn jy we Ys ra ýyl pa-
ty şa sy Ho şe ýa nyň şa ly gy nyň do ku zyn jy 
ýyl yn da bo lup geç di. 11 Aşur pa ty şa sy 
ys ra ýyl la ry Aşu ra ýe sir edip äkit di we 
ola ry Ha la da, Go zan da ky Ha bor der ýa-
sy nyň ýa ka syn da we Ma daý ga la la ryn da 
ýer leş dir di. 12  Ys ra ýyl lar Hu da ýy Reb biň 
sö zü ne gu lak as man dyk la ry üçin hem-de 
Onuň äh tin den, Reb biň gu ly Mu sa be ren 
tab şy ryk la ryn dan ýüz öw ren dik le ri üçin 
şeý le ýag da ýa düş dü ler.

Aşurlylar Ýahuda hüjüm edýärler 
(2 Ýyl ýazgylary 32:119; 
Işaýa 36:122)

13 Hiz ki ýa pa ty şa nyň şa ly gy nyň on dör-
dün ji ýyl yn da Aşur pa ty şa sy San he rip 
Ýa hu da nyň äh li ga la la ry na gar şy hü-
jüm edip, ola ry ba syp al dy. 14  Ýa hu da 
pa ty şa sy Hiz ki ýa La kyş ga la syn da ky 
Aşur pa ty şa sy nyň ýa ny na ha bar ýol lap: 
«Ha ta et dim, me niň ýur dum dan git, ta-
lap eden za dy ňy be re ýin» diý di. Aşur 
pa ty şa sy Ýa hu da pa ty şa sy Hiz ki ýa dan 
bäş ýüz on bat man a kü müş bi len el li 
bat man b al tyn ta lap et di. 15 Hiz ki ýa Reb-
biň öýün dä ki we pa ty şa nyň öýün dä ki 
ha zy na lar dan ta py lan küm şüň ba ry ny 
alyp, Aşur pa ty şa sy na ber di. 16  Şol dö-
wür de Ýa hu da pa ty şa sy Hiz ki ýa Reb biň 
yba dat ha na sy nyň ga py la ry nyň we sö ýe-
le ri niň üs tü ne ça ýan al ty ny ny-da alyp, 
Aşur pa ty şa sy na ber di. 17 Aşur pa ty şa sy 
ser ker de ba şy sy ny, köşk emel da ry ny 
we we zi ri ni uly go şun bi len La kyş-
dan Iýe ru sa li me Hiz ki ýa pa ty şa nyň 
ýa ny na iber di. Olar Iýe ru sa li me ge lip, 
ýo kar ky how da nyň ary gy nyň ýa nyn da 
dur du lar. Bu aryk Çyr py jy meý da ny nyň 
ýo lun da ýer leş ýär di. 18  Olar pa ty şa ny 

ça gy ran la ryn da, köş gi do lan dy ry jy 
Hil ki ýa nyň og ly El ýa kym, Şeb na kä-
tip we Asa fyň og ly Ýo wa – pa ty şa nyň 
baş emel da ry ola ryň ýa ny na bar dy lar.

19 Hiz ki ýa nyň ýa ny na ba ryp, be ýik 
Aşur pa ty şa sy şeý le diý ýär di ýiň: «Sen 
nä mä bil bag la ýar syň? 20  Sen har by 
uky byň we güýç-kuw wa tyň gür rü ňi ni 
ed ýär siň, em ma olar boş söz ler dir. Sen 
ki me bil bag lap, me niň gar şy ma goz ga-
laň tu ruz dyň? 21 Se ret, ine, sen dö wük 
ga myş kysymly Mü sü re bil bag la ýar syň. 
Em ma kim şol dö wük gam şa ha sa hök-
mün de sö ýen se, şo nuň eli ne ba tar. Mü sür 
pa ty şa sy fa ra on hem özü ne bil bag la-
ýan la ryň hem me si üçin şeý le dir. 22  Eger 
sen ma ňa: „Biz Hu da ýy myz Reb be bil 
bag la ýa rys“ diý seň, on da Hiz ki ýa nyň 
Ýa hu da we Iýe ru sa li me ýüz le nip: „Siz 
Iýe ru sa lim de şu gur ban lyk sy pa sy nyň 
öňün de sež de ediň“ di ýip, onuň ýy kan 
sež de gäh le ri, gur ban lyk sy pa la ry Hu-
da ýyň ky däl mi nä me? 23  In di gel-de, 
me niň je na bym Aşur pa ty şa sy bi len 
bäs leş. Eger-de men si ze iki müň sa ny at 
ber sem, siz ola ra mün mä ge şon ça adam 
ta pyp bi ler si ňiz mi? 24  On soň siz nä dip 
je na by myň iň pes de re je li ser ker de si ni 
ýe ňip bil jek? Siz sö weş ara ba la ry we 
sö weş ara ba ly es ger le ri bar di ýip, Mü-
sü re bil bag la ýar sy ňyz my? 25  Mu nuň 
üs te si ne-de, siz me ni Reb den rug sat syz 
bu ýur dy weý ran et mä ge ge len dir öýd-
ýär si ňiz mi? Reb ma ňa şu ýur duň üs tü ne 
çoz-da, ony der bi-da gyn et diý di».

26  On soň Hil ki ýa nyň og ly El ýa kym, 
Şeb na we Ýo wa baş we zi re şeý le diý di ler: 
«Ha ýyş ed ýä ris, biz gul la ryň bi len öz 
dü şün ýän di li miz de – ara meý çe gür-
leş. Bi ziň bi len ýa hu da la ryň di lin de 
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gür leş me, di wa ryň üs tün dä ki adam lar 
diň läp dur lar». 27 Em ma baş we zir ola ra 
şeý le jo gap ber di: «Je na bym me ni bu 
söz le ri di ňe je na by ňy za we si ze aýt-
mak üçin ýol la dy my nä me? Di wa ryň 
üs tün de otu ran adam la ra aýt mak üçin 
hem ýol la ma dy my eý sem? Olar hem 
si ziň ýa ly öz ne ja sat la ry ny iýip, öz pe-
şew le ri ni içer ler».

28  On soň baş we zir dik du rup, bar se si 
bi len gy gy ryp, ýa hu da di lin de gep le di. 
Ol: «Be ýik pa ty şa bo lan Aşur pa ty şa sy-
nyň sö zü ni diň läň. 29 Pa ty şa şeý le diý ýär: 

„Hiz ki ýa özü ňi zi al dat maň! Ol si zi me niň 
elim den ha las edip bil mez. 30 Hiz ki ýa: 

‘Reb bi zi hök man ha las eder we bu şä her 
Aşur pa ty şa sy nyň eli ne be ril mez’ di ýip, 
si ze Reb be bil bag lat ma syn. 31 Hiz ki-
ýa gu lak as maň!“ Aşur pa ty şa sy şeý le 
diý ýär: „Me niň bi len ýa ra şyk ediň-de, 
me niň ýa ny ma ge liň. Şon da her kim öz 
üzüm çi li gi niň hem-de in jir da rag ty nyň 
mi we sin den iýip, öz gu ýu syn dan suw 
içer. 32  Soň ra men ge lip, si zi öz ýur du-
ňy za meň zeş bir ýur da alyp ba ra ryn. Ol 
ýer bug daý, şe rap, çö rek, üzüm lik, zeý-
tun ýa gy we bal me ka ny dyr. Şeý dip, siz 
öl män, aman ga lar sy ňyz. Hiz ki ýa nyň: 

‘Reb bi zi ha las eder’ di ýip, al da mak çy 
bol ýan söz le ri ne gu lak as maň. 33 Haý
sy mil let le riň hu daý la ry öz ýur du ny 
Aşur pa ty şa sy nyň elin den ha las edip-
dir? 34  Ha ma dyň we Ar pa dyň hu daý la ry 
ni re de? Se par waýy myň, He na nyň we 
Ywa hyň hu daý la ry ni re de? Sa ma ri ýa nyň 
hu daý la ry ola ry me niň elim den ha las 
et di ler mi? 35 Reb biň Iýe ru sa li mi me niň 
elim den ha las ede ri ýa ly, bu hu daý la ryň 
ara syn da öz ýurt la ry ny me niň elim den 
ha las ede ni bar my?“»

36  Em ma halk dan ses çyk ma dy, oňa 
jo gap gaý ta ran bol ma dy, çün ki Hiz ki ýa 
pa ty şa: «Oňa jo gap gaý tar maň» di ýip 

tab şy ryp dy. 37 Şeý dip, köş gi do lan dy ry jy 
Hil ki ýa nyň og ly El ýa kym, Şeb na kä tip 
we Asa fyň og ly Ýo wa – pa ty şa nyň baş 
emel da ry da gy ýa ka la ry ny ýyr typ, Hiz-
ki ýa nyň ýa ny na ge lip, oňa baş we zi riň 
söz le ri ni aý dyp ber di ler.

19‑njy bap

Hizkiýa Işaýa pygambere geňeşýär 
(Işaýa 37:138)

1 Hiz ki ýa pa ty şa Rab şa ka nyň söz le ri ni 
eşi den de, ýa ka sy ny ýyr typ, jul geý nip, 
Reb biň öýü ne git di. 2  Pa ty şa köş gi do-
lan dy ry jy El ýa ky my, Şeb na mür zä ni we 
ýa şu ly ru ha ny la ry Amo zyň og ly Işa ýa 
py gam be riň ýa ny na iber di. Hem me si jul 
geý di ler. 3 Olar Işa ýa py gam be re şeý le 
diý di ler: «Hiz ki ýa pa ty şa şeý le diý ýär: 

„Şu gün biz has rat, je za we rys wa lyk as-
tyn da dy rys; bi ziň ýag da ýy myz dün ýä 
in jek bo lup du ran ba la sy ny do gur ma-
ga me ja ly gal ma dyk aýa lyň ky ýa ly dyr. 
4  Onuň aly hez re ti Aşur pa ty şa sy nyň 
ibe ren baş we zi ri niň di ri Hu da ýy mas-
ga ra la mak üçin aý dan äh li söz le ri ni, 
bel ki, Hu da ýyň Reb eşi den dir; Hu da ýyň 
Reb şol söz le ri üçin ola ry je za lan dy rar. 
In di aman ga lan adam lar üçin di leg 
et“». 5 Hiz ki ýa nyň hyz mat kär le ri Işa ýa 
py gam be riň ýa ny na ge len le rin de, 6  Işa ýa 
py gam ber ola ra şeý le diý di: «Je na by ňy za 
aý dyň, Reb şeý le diý ýär: „Aşur pa ty şa-
sy nyň hyz mat kär le ri niň Me ni kem si dip 
aý dan söz le ri ni eşi de niň üçin olar dan 
gork ma. 7 Men onuň içi ne bir ruh ibe re rin 
we lin, ol bir ha bar eşi dip, öz ýur du na 
do la nar. Men ony öz ýur dun da gy lyç 
bi len öl dür de rin“».

Aşur patyşasynyň haýbaty
8  Baş we zir Aşur pa ty şa sy nyň La-

kyş dan gaý dan dy gy ny eşi dip, yzy na 
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a 19:21 Sion boý gyzy… Iýerusalim gyzy – bu Iýerusalim halky diýmekdir. Sözlüge seret.

do lan dy. Ol pa ty şa nyň Lib na ga la sy na 
gar şy ur şup ýö ren di gi ni gör di. 9 Pa ty şa 
Efi opi ýa pa ty şa sy Tir ha ka nyň özi bi len 
uruş ma ga çy kan dy gy ny eşi dip, ol Hiz-
ki ýa nyň ýa ny na ça par lar ýol la dy. 10 Aşur 
pa ty şa sy Ýa hu da pa ty şa sy Hiz ki ýa şeý le 
ha bar iber di: «Se niň bil bag la ýan Hu-
da ýyň: „Iýe ru sa lim Aşur pa ty şa sy nyň 
eli ne be ril mez“ di ýip, se ni al da ma syn. 
11 Aşur pa ty şa sy nyň äh li ýurt la ry bü-
tin leý ýok edip, halk la ryň ba şy na nä 
gün le ri ge ti ren di gi ni eşi den siň. In di 
siz ha las edi ler mi kä ňiz? 12  Ataba ba la
ry myň der bi-da gyn eden ga la la ry nyň: 
Go za nyň, Ha ra nyň, Re se piň ila ty ny, 
Te la sar da bo lan Eden hal ky ny öz hu-
daý la ry ata-ba ba la ry ňyň elin den ha las 
et di mi? 13 Ha mat, Ar pat we Se par wa ýym 
ga la la ry nyň şa la ry, He na we Ywah ga-
la la ry nyň şa la ry ni re de?»

Hizkiýanyň dilegi
14  Hiz ki ýa ha ty ça par la ryň elin den 

alyp oka dy. On soň ol Reb biň öýü ne 
ba ryp, ha ty Reb biň öňün de açyp goý dy. 
15 Hiz ki ýa Reb biň hu zu ryn da di leg edip, 
şeý le diý di: «Eý, ke rup la ryň üs tün de 
tagt gu ran Ys ra ýyl Hu da ýy Reb! Bü tin 
dün ýä niň pa ty şa lyk la ry nyň Hu da ýy 
Sen siň, Sen ýe ke-täk siň. Ýe ri-gö gi ýa-
ra dan-da Sen siň. 16  Ýa Reb, gu lak as-da, 
eşit, ýa Reb, göz le ri ňi aç-da gör. San-
he ri biň di ri Hu da ýy mas ga ra lap, aý dan 
söz le ri ni eşit. 17 Ýa Reb, ha ky kat da nam, 
Aşur pa ty şa la ry äh li mil let le ri we ola ryň 
ýurt la ry ny weý ran et di ler. 18  Şol mil let-
le riň hu daý la ry ny oda atyp ýak dy lar, 
olar hu daý lar däl di. Olar adam la ryň 
agaç dan we daş dan ýa san but la ry dy. 
19 In di, eý, Hu da ýy myz Reb, bi zi Aşur 
pa ty şa sy nyň elin den ha las et. Ýa Reb, 

goý, bü tin dün ýä niň äh li pa ty şa lyk la ry 
Se niň ýe ke-täk Hu daý dy gy ňy bil sin ler».

Işaýa pygamber Aşur patyşasy 
barada pygamberlik edýär

20 On soň Amo zyň og ly Işa ýa py gam ber 
şeý le söz ler bi len Hiz ki ýa nyň ýa ny na 
adam iber di: «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le 
diý ýär: „Aşur pa ty şa sy San he rip ba ra da 
eden di le gi ňi eşit dim. 21 Men – Reb biň 
ol ba ra da aý dan söz le ri şu dur:

Sion boý gyzy
ýigrenç bilen seni kemsidýär,

Iýerusalim gyzy a
seniň üstüňden gülýär“.

 22 Sen kimi masgaralap, kime dil 
ýetirdiň?

Kimiň garşysyna sesiňe bat 
berip,

kime ulumsylyk bilen gabak 
galdyrdyň?

Ysraýylyň Mukaddesine!
 23 Çaparlaryň arkaly

Taňryny masgaralap,
şeýle diýdiň:
„Birtopar söweş arabalarym 

bilen
daglaryň üstüne çykdym,

Liwanyň jümmüşine bardym,
onuň iň uzyn kedr agaçlaryny,

gözel serwi agaçlaryny çapdym.
Men onuň iň çola ýerine,

gür jeňňeline girdim.
 24 Keseki ýurtlarda guýular gazyp,

suwuny içdim.
Müsüriň ähli derýalaryny,

öz dabanym bilen guratdym“.

 25 „Eşitmediňmi näme sen
ozaldan şu netijä gelenimi?
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Gadymdan bäri muny ýüregime 
düwdüm,

indi şu gün ony amala 
aşyrýaryn,

sen galalary weýran edersiň,
harabaçylyga öwrersiň.

 26 Bu galalaryň ilaty ejizdi,
aljyrap howsala düşdüler.

Olar meýdan ösümlikleriniň,
mymyk gök maýsalyklaryň,

tamyň üstündäki otlaryň,
ösmänkä gurap ýok bolşy dek 

boldular.

 27 Emma seniň oturyp-turşuňy,
girip-çykyşyňy,
Maňa garşy dyzaýşyňy bilýärin.

 28 Meniň garşyma dyzanlygyň,
gopbamlygyň

gulagyma gelip ýetendigi üçin,
burunlygymy burnuňa,

agyzzyrygymy-da agzyňa 
dakyp,

seni gelen ýoluň bilen
yzyňa ugradaryn Men“».

29 Işa ýa py gam ber Hiz ki ýa şeý le diý di: 
«Se niň üçin ala mat şu dur: „Şu ýyl we 
gel jek ýyl siz özi bi ten za dy iýer si ňiz, 
üçün ji ýyl bol sa özü ňiz ekip, ha sy ly ny 
orup alyň we üzüm bag la ry ny otur dyň-
da, şo la ryň mi we le ri ni iýiň. 30 Ýa hu da 
ne sil le ri niň gu tu lyp aman ga lan la ry 
ýe ne-de aşak da kök urup, ýo kar da mi we 
be rer ler. 31 Aman ga lan lar Iýe ru sa lim den, 
ha las bo lan lar Si on da gyn dan çy kyp 
ge ler ler. Bu Reb biň yh la sy bi len ama la 
aşar“».

32  Reb Aşur pa ty şa sy ba ra da şeý le 
diý ýär: «Ol bu şä he re gir mez, ok at maz, 
bu şä he riň gar şy sy na gal kan ly çyk maz 
we şä he riň di wa ry na ýap lap, ýap gyt 
gur maz. 33 Ol ge len ýo ly bi len yzy na 

gaý dar, ýö ne bu şä he re gir mez. Mu ny 
Men – Reb aýd ýan dy ryn. 34  Men bu şä-
he ri Özü miň hem-de gu lum Da wu dyň 
ha ty ra sy üçin go rap, ony ha las ede rin».

Sanheribiň ýeňlişi we ölümi
35 Edil şol gi je Reb biň pe riş de si gi dip, 

aşur ly la ryň dü şel ge sin de ýüz seg sen bäş 
müň ada my öl dür di. Er te si daň dan tu-
rup gör se ler, ol ýe ri je set den do ly eken! 
36  Aşur pa ty şa sy San he rip dü şel gä ni 
taş lap, öz ýur du na gaýt dy. Ol Ni ne wä 
ge lip, şol ýer de gal dy. 37 San he rip öz 
hu da ýy Nis ro kyň but ha na syn da oňa 
sež de edip dur ka, ogul la ry Ad ram me lek 
bi len Sa re ser ka ka la ry ny gy lyç bi len 
öl dür di ler-de, Ara rat ýur du na ga çyp 
git di ler. On soň onuň ýe ri ne og ly Esar-
ha don pa ty şa bol dy.

20‑nji bap

Hizkiýa syrkawlaýar 
(2 Ýyl ýazgylary 32:2426; 
Işaýa 38:18,2122)

1 Şol dö wür ler de Hiz ki ýa syr kaw lap, 
ölüm ýas sy gyn da ýa tyr dy. Amo zyň og-
ly Işa ýa py gam ber onuň ýa ny na ge lip: 
«Reb şeý le diý ýär: „Öýüň dä ki le re wes ýet 
et, çün ki sen öler siň, sen bu ke sel den 
gu tul mar syň“» diý di. 2  On soň Hiz ki ýa 
ýü zü ni di wa ra ta rap öw rüp, Reb be di leg 
et di: 3 «Sa ňa ýal bar ýa ryn, eý, Reb, me niň 
Sa ňa we pa ly lyk bi len ak ýü rek den hyz-
mat ede ni mi hem-de Se niň na za ryň da 
dog ry iş le ri ede ni mi ýat la». Hiz ki ýa 
zar-zar ag la dy. 4  Işa ýa py gam ber en tek 
or ta ky how lu dan çyk man ka, oňa Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 5  «Yzy ňa do la nyp 
bar-da, Me niň hal ky myň hö küm da ry 
Hiz ki ýa ata sy Da wu dyň Hu da ýy Reb-
biň şeý le diý ýän di gi ni aýt: „Men se niň 
di le gi ňi eşit dim, se niň göz ýaş la ry ňy 
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gör düm. Men se ni hök man sa gal da ryn 
we üçün ji gü ni sen Reb biň öýü ne ba-
rar syň. 6  Men se niň öm rü ňi on bäş ýyl 
uzal da ryn. Men se ni we bu şä he ri Aşur 
pa ty şa sy nyň elin den ha las ede rin. Men 
Iýe ru sa li mi Özü miň we gu lum Da wu dyň 
ha ty ra sy üçin go ra ryn“». 7 On soň Işa ýa 
py gam ber Hiz ki ýa nyň hyz mat kär le ri ne: 
«Ýen ji len in jir ge ti riň-de, ony pa ty şa nyň 
çy ba ny nyň üs tü ne ýa pyň. Şon dan soň 
ol sa ga lar» diý di.

8  Hiz ki ýa Işa ýa py gam ber den: «Reb biň 
me ni sa galt jak dy gy na we üçün ji gü ni 
me niň Reb biň öýü ne bar jak dy gy ma nä-
me ala mat bo lar?» di ýip so ra dy. 9 Işa ýa 
Hiz ki ýa dan: «Reb be ren wa da sy ny ýe ri-
ne ýe ti rer. Reb den sa ňa ala mat şu dur: şu 
wagt bas gan çak da ky kö le ge on bas gan-
çak öňe git sin mi ýa-da on bas gan çak yza 
gaýt syn my?» di ýip so ra dy. 10 Hiz ki ýa: 
«Kö le gä niň on bas gan çak öňe uza ma gy 
ada ty zat dyr. Şo nuň üçin-de, goý, kö le ge 
yza süýş sün» di ýip jo gap ber di. 11 Işa-
ýa py gam ber Reb bi ça gyr dy. Reb hem 
Aha zyň bas gan ça gy na dü şen kö le gä ni 
on bas gan çak yza süý şür di.

Babyldan gelen çaparlar 
(Işaýa 39:18)

12  Şol wagt Ba la da nyň og ly Ba byl 
pa ty şa sy Me ro dak ba la dan Hiz ki ýa pa-
ty şa nyň syr kaw lan dy gy ny eşi dip, oňa 
we kil le rin den hat lar bi len peş geş ýol la dy. 
13 Hiz ki ýa Ba byl pa ty şa sy nyň we kil le ri ni 
diň läp, ola ra ha zy na syn da ky küm şü ni, 
al ty ny ny, hoş boý ys ly zat la ry ny, gym-
mat ba ha ýag la ry ny, ýa rag gor ha na sy ny 
hem-de am mar la ryn da ky zat la ryň ba-
ry ny gör kez di. Ol köş gün dä ki we bü tin 
pa ty şa ly gyn da ky zat la ryň ba ry ny we kil-
le re gör kez di. 14  On soň Işa ýa py gam ber 
Hiz ki ýa pa ty şa nyň ýa ny na ge lip, on dan: 
«Bu adam lar sa ňa nä me diý di ler? Olar 

se niň ýa ny ňa ni re den gel di ler?» di ýip 
so ra dy. Hiz ki ýa hem: «Olar uzak ýurt-
dan Ba byl dan gel di ler» di ýip jo gap ber di. 
15 Işa ýa py gam ber: «Olar se niň köş güň de 
nä me zat la ry gör dü ler?» di ýip, Hiz ki-
ýa dan so ra dy. Hiz ki ýa: «Olar me niň 
köş güm de bo lan zat la ryň ba ry ny gör dü-
ler. Am mar la rym da ola ra gör ke zil me dik 
hiç bir zat gal ma dy» di ýip jo gap ber di.

16‑17 On soň Işa ýa py gam ber Hiz ki ýa 
şeý le diý di: «Reb biň sö zü ni eşit: „Bir 
gün se niň köş güň dä ki zat la ryň hem me si 
we ata la ry ňyň tä şu gü ne çen li ýyg nan 
zat la ry nyň ba ry Ba by la äki di ler, ýe ke je 
zat hem gal dy ryl maz. 18  Se niň öz bag-
ryň dan önen ne sil le riň Ba by la sür gün 
edi lip, şol ýer de pa ty şa nyň köş gün de ag-
ta lar bo lar lar“». 19 On soň Hiz ki ýa Işa ýa 
py gam be re: «Reb biň se niň üs tüň bi len 
aý dan sö zi ýag şy söz dür» diý di. Çün ki 
Hiz ki ýa: «Eger me niň döw rüm de asu-
da lyk we howp suz lyk bol sa, oňa ýe te si 
nä me bar?!» di ýip pi kir et di.

Hizkiýanyň ölümi
20 Hiz ki ýa nyň beý le ki iş le ri, gör ke zen 

eder men lik le ri, onuň how dan we ýap ga-
zyp, olar dan şä he re suw ge ti ri şi ba ra da 
ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. 21 Hiz ki ýa ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Og ly Ma na şa onuň ýe ri ne 
pa ty şa bol dy.

21‑nji bap

Ýahuda patyşasy Manaşa 
(2 Ýyl ýazgylary 33:125)

1 Ma na şa pa ty şa bo lan da on iki ýa-
şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de el li bäş ýyl 
pa ty şa lyk et di. Onuň eje si niň ady 
Hep si ba dy. 2  Reb biň ys ra ýyl la ryň ara-
syn dan ko wup çy ka ran mil let le ri niň 
eden ne jis iş le ri ýa ly Ma na şa hem Reb biň 
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na za ryn da ne jis iş le ri et di 3 Ma na şa ka ka-
sy Hiz ki ýa nyň ýok eden sež de gäh le ri ni 
di kelt di. Ol Ys ra ýyl pa ty şa sy Aha byň 
edi şi ýa ly, Ba gal üçin gur ban lyk sy pa-
la ry ny gu rup, Aşe ra but la ry ny dik di. Ol 
äh li as man ji sim le ri ne sež de edip, şo la ra 
gul luk et di. 4  Ol Reb biň: «Iýe ru sa lim de 
ma ňa yba dat edi ler» di ýen Reb biň öýün-
de but lar üçin gur ban lyk sy pa la ry ny 
bi na et di. 5  Ma na şa Reb biň öýü niň iki 
how lu syn da äh li as man ji sim le ri üçin 
gur ban lyk sy pa la ry ny bi na et di. 6 Ma na şa 
og lu ny ot dan ge çir di, göz bag çy lyk we 
tä le ýe ga ra mak lyk bi len meş gul lan dy. 
Ol pal çy lyk, ja dy göý lik bi len iş sa ly ş-
dy. Ol Reb biň ga ha ry ny ge ti rip, Onuň 
na za ryn da köp ýig ren ji iş le ri et di. 7 Ma
na şa ýa san oý ma Aşe ra bu tu ny Reb biň 
öýün de goý dy. Bu öý Reb biň Da wu da 
we onuň og ly Sü leý ma na: «Ma ňa şu 
öý de we bü tin Ys ra ýyl ti re le rin den se çip 
alan şä he rim Iýe ru sa lim de yba dat edi ler. 
8  Eger olar me niň äh li tab şy ryk la ry my 
we gu lum Mu sa nyň ola ra tab şy ran ka-
nu ny ny ber jaý et se ler, Men mun dan 
beý läk ys ra ýyl hal ky ny ata la ry na be ren 
ýur dum dan da şa ry çy kart ma ryn» di ýen 
öýü di. 9 Em ma olar mu ňa gu lak as ma-
dy lar. Ma na şa hal ky şeý le bir az dyr dy 
we lin, olar Reb biň ys ra ýyl hal ky nyň 
öňün den ko wup çy ka ran mil let le rin den 
hem köp pis iş le ri et di ler.

10‑11 Reb Öz gul la ry py gam ber ler ar ka ly 
şeý le diý di: «Ýa hu da pa ty şa sy Ma na şa 
ne jis iş le ri bi len özün den ozal ky amor-
la ryň eden iş le rin den-de has be ter pis 
iş le ri et di we öz but la ry bi len Ýa hu da 
gü nä et dir di. 12  Şo nuň üçin-de Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: „Ine, Men 
Iýe ru sa li miň we Ýa hu da nyň ba şy na 
şeý le bir bet bagt çy lyk ge ti re rin we lin, 
ol ba ra da eşi den her ki şi niň ýü re gi ýa-
ry lar. 13 Men Sa ma ri ýa nyň we Aha byň 

ne sil le ri niň ba şy na nä hi li gün le ri sa lan 
bol sam, Iýe ru sa li miň ba şy na-da şol 
gün le ri sa la ryn. Bir ki şi niň gap-ça na-
gy sü pü rip, aras sa lap, düň de rip goý şy 
ýa ly, Men-de Iýe ru sa li mi sy ryp-sü pü rip 
ýok ede rin. 14  Mi ra sym dan – ys ra ýyl lar-
dan aman ga lan la ry taş la ryn-da, ola ry 
duş man la ry nyň eli ne be re rin. Olar äh li 
duş man la ry na ta laň we ol ja bo lar lar. 
15  Çün ki olar Me niň ýig ren ýän iş le ri-
mi edip, ata la ry nyň Mü sür den çy kan 
gü nün den, tä şu gü ne çen li Me ni ga-
zap lan dy ryp gel di ler“».

16  Ma na şa ýa hu da la ra gü nä et di rip, 
olar Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri 
et di ler. Mu nuň üs te si ne-de, Ma na şa 
Iýe ru sa li mi boý dan-ba şa bi gü nä gan-
dan dol dur dy. 17 Ma na şa nyň ga lan iş le ri 
we äh li eden iş le ri, gü nä le ri ba ra da 
ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
ýa zy lan dyr. 18  Ma na şa ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol öz köş gü niň ba gy bo lan 
Uza ba gyn da jaý lan dy. Og ly Amon onuň 
ýe ri ne pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Amon
19 Amon pa ty şa bo lan wag ty ýig ri mi 

iki ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de iki ýyl 
pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Me şul le met 
ýot ba ly Ha ru syň gy zy dy. 20  Amon ka-
ka sy Ma na şa ýa ly Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri et di. 21 Ol ka ka sy nyň ýö-
rän ýol la ryn dan ýö räp, onuň sež de eden 
but la ry na sež de edip, şo la ra gul luk et di. 
22  Amon ata la ry nyň Hu da ýy Reb bi terk 
edip, Onuň yzy na eýer me di. 23 Amo nyň 
nö ker le ri oňa gar şy dil düw şük gu rap, 
ony öz köş gün de öl dür di ler. 24 Em ma ýur-
duň ila ty Amon pa ty şa gar şy dil düw şük 
gu ran la ryň ba ry ny öl dü rip, onuň ýe ri ne 
og ly Ýo şy ýa ny pa ty şa et di. 25  Amo nyň 
beý le ki iş le ri ýa hu da pa ty şa la ry nyň 
ýyl ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 26  Ol Uza 
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ba gyn da, öz guburunda jaý lan dy. On soň 
og ly Ýo şy ýa onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

22‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ýoşyýa 
(2 Ýyl ýazgylary 34:12)

1 Ýo şy ýa pa ty şa bo lan wag ty se kiz 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de otuz bir 
ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ýe di da 
bos kat ly Ada ýa nyň gy zy dy. 2  Ýo şy ýa 
Reb biň na za ryn da dog ry iş le ri et di. Ol 
sa ga-so la so wul man, ata sy Da wu dyň 
ýol la ryn dan ýö re di.

Töwrat tapylýar
3 Ýo şy ýa nyň pa ty şa ly gy nyň on se ki-

zin ji ýyl yn da pa ty şa Asal ýa nyň og ly, 
Me şul la myň ag ty gy Şa pan mür zä ni 
şeý le tab şy ryk bi len Reb biň öýü ne iber-
di: 4  «Baş ru ha ny Hil ki ýa nyň ýa ny na 
bar-da, oňa ga py sak çy la ry nyň halk dan 
ýyg nap, Reb biň öýü ne ge ti ren küm şü-
niň ba ry ny sa na diý. 5‑6  Goý, ol kü müş 
Reb biň öýü niň işi ne bel le nen baş tu tan-
la ryň eli ne be ril sin. Baş tu tan lar hem bu 
küm şi Reb biň öýü ni be jer ýän iş çi le re, 
agaç us sa la ry na we daş örü ji le re hem-
de beý le ki gur lu şyk çy la ra ber sin. Goý, 
olar bu küm şi Reb biň öýü ni be je rer ýa ly 
agaç we ýo nu lan daş sa tyn al mak üçin 
ulan syn lar. 7 Em ma ola ryň eli ne ber len 
küm şüň het di-ha sa by so ral ma syn, çün ki 
olar sa dyk lyk bi len iş le ýär ler».

8  Baş ru ha ny Hil ki ýa Şa pan mür zä: 
«Men Reb biň öýün den Töw ra dy tap-
dym» diý di. Hil ki ýa ki ta by oňa ber di, 
ol hem bu ki ta by oka dy. 9 On soň Şa pan 
mür ze pa ty şa nyň ýa ny na ge lip: «Se niň 
gul la ryň Reb biň öýün dä ki bar küm şi 
bo şa dyp, Reb biň öýü niň işi ne bel le nen 
baş tu tan la ryň eli ne be rip dir ler» di ýip, 
bar za dy oňa ha bar ber di. 10 Şa pan mür ze 

pa ty şa ýe ne: «Hil ki ýa ru ha ny ma ňa bir 
ki tap ber di» diý di. On soň ol ki ta by alyp, 
pa ty şa ses li okap ber di.

11 Pa ty şa Töw ra dyň söz le ri ni eşi dip, 
ýa ka sy ny ýyrt dy. 12  On soň pa ty şa Hil-
ki ýa ru ha na, Şa pa nyň og ly Ahy ka ma, 
Mi ka ýa nyň og ly Ak bo ra, Şa pan mür zä 
we öz hyz mat kä ri Asa ýa şeý le tab şy ryk 
ber di: 13 «Ba ryň-da, ta py lan bu ki tap da ky 
aý dyl ýan söz le re gö rä me niň üçin, me-
niň hal kym bo lan bü tin ýa hu da hal ky 
üçin Reb den so raň, çün ki Reb biň bi ze 
gar şy low la ýan ga za by ga ty güýç lü dir. 
Bi ziň ata la ry myz bu ki ta byň bi ziň üçin 
ýa zy lan söz le ri ni ber jaý et me di ler».

14  Şeý dip, Hil ki ýa ru ha ny, Ahy kam, 
Ak bor, Şa pan we Asa ýa da gy Hul da at ly 
py gam ber aýa lyň ýa ny na git di ler. Hul da 
egin-eşik sak çy sy Har ha syň ag ty gy, Tik-
wa nyň og ly Şal lu myň aýa ly dy. Ol aýal 
Iýe ru sa li miň ikin ji bö lü min de ýa şa ýar dy. 
15  Hul da ola ra: «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb 
si zi me niň ýa ny ma ibe ren ada ma şeý le 
diý ýär: 16  Reb şeý le diý ýär di ýiň: „Men 
Ýa hu da pa ty şa sy nyň bu ki tap da okan 
zat la ry na gö rä hök man bu ýe re we bu 
ýer de ýa şa ýan la ryň ba şy na bir bet bagt-
çy lyk in de re rin. 17 Ola ryň Me ni terk edip, 
baş ga hu daý la ra ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýa kyp, öz pis iş le ri bi len Me niň ga ha-
ry my ge ti ren dik le ri üçin Me niň bu la ra 
bo lan ga ha rym has tu taş dy, ol in di hiç 
ha çan sön mez“. 18  Em ma Ys ra ýyl Hu da-
ýy Reb Özün den so ra mak üçin şu ýe re 
ýol lan Ýa hu da pa ty şa sy na onuň eşi den 
söz le ri ba ra da şeý le diý ýär: 19 „Me niň bu 
ýur dy weý ran edip, onuň ýa şaý jy la ry ny 
nä let le mek ba ra da ky söz le ri mi eşi de-
niň de, se niň ýü re giň ýum şa dy. Özü ňi 
Reb biň hu zu ryn da pe selt diň, ýa ka ňy 
ýyr typ, öňüm de da dy-per ýat et diň. Şo-
nuň üçin Men se niň di le gi ňi eşit dim. 
Mu ny Men-Reb aýd ýan dy ryn. 20  In di 
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a 23:10 Mo lek – am mon la ryň hu da ýy. Söz lü ge se ret.

Men se ni ata la ry ňyň ýa ny na ýyg na ryn, 
sen asu da lyk bi len öz gab ry ňa gi rer siň. 
Me niň bu ýe re ge tir jek bet bagt çy ly gy-
my sen gör mer siň“». Olar bu ha ba ry 
pa ty şa ýe tir di ler.

23‑nji bap

Ýoşyýa butparazçylygyň soňuna 
çykýar 
(2 Ýyl ýazgylary 34:37,2933)

1 On soň Ýo şy ýa pa ty şa Ýa hu da nyň 
we Iýe ru sa li miň ýa şu lu la ry nyň ba ry ny 
ça gyr dyp, öz ýa ny na top la dy. 2  Ýo şy ýa 
pa ty şa bü tin ýa hu da hal ky, bü tin Iýe-
ru sa lim ila ty, ru ha ny lar, py gam ber ler, 
ulu dan-ki çä bü tin halk bi len Reb biň 
öýü ne git di. Pa ty şa Reb biň öýün den 
ta py lan Äht ki ta byn da ky söz le ri ola ra 
ses li okap ber di. 3 Ýo şy ýa sü tü niň gap-
da lyn da du rup, Reb biň tab şy ryk la ry ny, 
per man la ry ny, parz la ry ny bü tin kal by 
bi len, bü tin ja ny-te ni bi len ber jaý edip, 
Reb biň yzy na eýer jek di gi ne hem-de şu 
äht ba ra da ki tap da ýa zy lan söz le ri ber jaý 
et jek dik le ri hak da Reb biň hu zu ryn da 
Onuň bi len äht ediş di. Bü tin halk hem 
bu äh ti oň la dy.

4  Ba ga la, Aşe ra we äh li as man ji-
sim le ri ne sež de et mek üçin edi len 
gap-gaç la ryň ba ry ny Reb biň yba dat-
ha na syn dan çy kar mak ba ra da Ýo şy ýa 
pa ty şa baş ru ha ny Hil ki ýa, ikin ji de-
re je li ru ha ny la ra we ga py sak çy la ry na 
tab şy ryk ber di. On soň şol gap-gaç la ryň 
ba ry ny Iýe ru sa li miň da şyn da, Kid ron 
de re sin de ýa kyp, ola ryň kü lü ni Beý te le 
äkit di ler. 5 Ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýa hu da 
ga la la ry nyň we Iýe ru sa li miň tö we re gin-
dä ki sež de gäh ler de ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak mak üçin bel le nen but pa raz ru ha-

ny la ry, şeý le hem Ba ga la, Gü ne, Aýa, 
ýyl dyz la ra we tu tuş as man ji sim le ri ne 
sa da ka lar hö dür le ýän ru ha ny la ry we zi-
pe le rin den bo şat dy. 6  Ol Aşe ra bu tu ny 
Reb biň öýün den Iýe ru sa li miň da şy na, 
Kid ron de re si ne çy ka ryp, şol ýer de ýak-
dy. On soň ony ýen jip, kül edip, kü lü ni 
adam la ryň ga byr la ry nyň üs tü ne sep di. 
7 Ýo şy ýa Reb biň öýün de bo lan az gyn 
er kek le riň öý le ri ni-de ýyk dy. Ol ýer de 
aýal lar Aşe ra üçin dok ma iş le ri ni ed ýär-
di ler. 8  Ýo şy ýa ýa hu da ga la la ryn dan äh li 
ru ha ny la ry ge ti rip, Ge ba dan Be ýer şe ba 
çen li ru ha ny la ryň ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak ýan sež de gäh le ri ni ha ra ma çy kar-
dy. Ýo şy ýa şä her hä ki mi Ýe şu wa nyň 
şä her der we ze si niň çep ta ra pyn da ky 
gi rel ge sin dä ki sež de gäh le ri ýok et di. 
9 Sež de gäh le riň ru ha ny la ry na Reb biň 
Iýe ru sa lim dä ki gur ban lyk sy pa syn da 
Reb be gul luk et mä ge rug sat edil me se-
de, olar beý le ki ru ha ny la ryň ülü şin den 
pe tir iýip bil ýär di ler. 10 Ýo şy ýa pa ty şa hiç 
kim og lu ny ýa-da gy zy ny Mo lek a üçin 
ot dan ge çir me sin di ýip, Ben hin nom de-
re sin dä ki To pet di ýen ýe ri ni-de mur dar 
et di. 11 Pa ty şa Reb biň öýü niň gi rel ge-
sin den Ýa hu da pa ty şa la ry ta ra pyn dan 
Gü ne ço kun ma ga ba gyş la nan at la ryň 
heý ke li ni aýyr dy, at lar Na tan me lek emel-
da ryň how lu sy nyň ýa nyn da dy, şeý le 
hem ol Gü ne sež de et mek üçin ula nyl-
ýan ara ba la ry ýak dy. 12  Ýo şy ýa Ýa hu da 
pa ty şa la ry ta ra pyn dan sal nan Aha zyň 
ýo kar ky gat da ky ja ýy nyň üçe gin de bo lan 
gur ban lyk sy pa la ry ny we Ma na şa nyň 
Reb biň öýü niň iki how lu syn da sa lan 
gur ban lyk sy pa la ry ny ýy kyp, ola ry kül-

-pe ýe kun et di. Ol gur ban lyk sy pa sy nyň 
dö wük bö lek le ri ni Kid ron de re si ne taş-
la dy. 13 Ys ra ýyl pa ty şa sy Sü leý ma nyň 

 2 Patyşalar 22 ,  23  



 498  

 

a 23:13 Mil kom – Mo lek hu da ýyň beý le ki ady.

Iýe ru sa li miň gün do ga ryn da ky He läk 
da gy nyň gün or ta syn da, si don ly la ryň 
ýig ren ji hu da ýy Aş to ret üçin, Mo wa byň 
ýig ren ji bu ty Ke moş üçin, am mon la ryň 
ýig ren ji bu ty Mil kom a üçin gu ran sež-
de gäh le ri ni pa ty şa ha ram la dy. 14  Ýo şy ýa 
pa ty şa dik me daş la ry kül-pe ýe kun edip, 
Aşe ra but la ry ny ça pyp, ola ryň ýer le ri ni 
adam süňk le ri bi len dol dur dy.

15 Şeý le hem ol Ys ra ýy la gü nä et di ren 
Ne ba dyň og ly Ýa rob ga myň Beý tel de 
gu ran gur ban lyk sy pa sy ny sež de gäh bi-
len bir lik de ýyk dy. Ýo şy ýa sež de gä hi 
kül-pe ýe kun edip, ony ýak dy we Aşe ra 
bu tu ny hem ýak dy. 16 Ýo şy ýa tö we re gi ne 
se re den de, şol ýer dä ki dag lyk da ky ma zar-
ly gy gör di. On soň ol şol ýe re adam ibe rip, 
Reb biň Hu da ýyň ada my nyň üs ti bi len 
aý dan sö zü ne gö rä süňk le ri ma zar lar dan 
çy kart dy we ola ry gur ban lyk sy pa sy nyň 
üs tün de ýa kyp, gur ban lyk sy pa sy ny ha-
ram et di. 17 On soň Ýo şy ýa pa ty şa ga la 
adam la ryn dan: «Me niň bu gör ýän heý-
ke lim nä me?» di ýip so ra dy. Olar oňa: 
«Bu Ýa hu da dan ge len hem-de se niň Beý-
tel dä ki gur ban lyk sy pa sy nyň gar şy sy na 
eden iş le riň ba ra da py gam ber lik eden 
Hu da ýyň ada my nyň gab ry dyr» di ýip 
jo gap ber di ler. 18  Ýo şy ýa pa ty şa: «Ony öz 
gü nü ne go ýuň, hiç kim onuň süňk le ri ne el 
de gir me sin» di ýip tab şy ryk ber di. Şeý dip, 
adam lar Hu da ýyň ada my nyň süňk le ri 
bi len Sa ma ri ýa dan ge len py gam be riň 
süňk le ri ne el de gir me di ler. 19 Mun dan 
baş ga-da Ýo şy ýa Sa ma ri ýa nyň ga la la-
ryn da ky äh li sež de gäh le ri ýok et di. Ol 
ýer le ri Ys ra ýyl pa ty şa la ry gu rup, Reb biň 
ga ha ry ny ge ti rip di ler. Ýo şy ýa Sa ma ri-
ýa da ky sež de gäh le ri-de, edil Beý tel dä ki 
gur ban lyk sy pa sy ny edi şi ýa ly et di. 20 Ýo
şy ýa pa ty şa ol ýer dä ki äh li sež de gäh le riň 

ru ha ny la ry ny gur ban lyk sy pa la ry nyň 
üs tün de öl dü rip, gur ban lyk sy pa la ry nyň 
üs tün de adam süňk le ri ni ýak dy. Şon dan 
soň Ýo şy ýa Iýe ru sa li me do la nyp gel di.

Ýoşyýa Pesah baýramyny belleýär
21 Pa ty şa bü tin hal ka tab şy ryk be rip: 

«Bu äht ki ta byn da ýa zy ly şy ýa ly Hu da-
ýy ňyz Reb be ba gyş lap, Pe sah baý ra my ny 
bel läň» diý di. 22  Ys ra ýy ly do lan dy ran 
ser dar la ryň dö wür le rin den bä ri Ýa hu da 
we Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň bü tin öm rün-
de bu Pe sah baý ra my ýa ly baý ram hiç 
ha çan bel le nil män di. 23 Em ma Ýo şy ýa 
pa ty şa nyň şa ly gy nyň on se ki zin ji ýy-
lyn da bu baý ram Iýe ru sa lim de Reb be 
ba gyş lap bel le nil di.

24  Şeý le hem Ýo şy ýa Hil ki ýa ru ha ny-
nyň Reb biň öýün den ta pan ki ta byn da 
ýa zy lan ka nun da aý dy lan zat la ry ber jaý 
et mek üçin, Ýa hu da da, Iýe ru sa lim de 
edil ýän äh li ne jis iş le riň, äh li öý but-
la ry nyň, beý le ki but la ryň, pal çy laryň, 
ja dy göý le riň ba ry nyň so ňu na çyk dy. 
25 Reb be Mu sa nyň ka nu ny na la ýyk lyk da 
bü tin kal by, bar güý ji bi len jan-ten den 
gul luk eden Ýo şy ýa ýa ly pa ty şa on dan 
öň hem, soň hem bol ma dy.

26 Ma na şa nyň Reb biň ga ha ry ny ge ti rip, 
eden pis iş le ri ze rar ly Onuň Ýa hu da gar şy 
tu ta şan ga za by en tek hem so wa man dy. 
27 Reb şeý le diý di: «Men Ys ra ýy ly hu zu-
rym dan ýok edi şim ýa ly, Ýa hu da ny-da 
hu zu rym dan ýok ede rin. Men saý lan şä he-
rim Iýe ru sa li mi we „Ma ňa şu ýer de yba dat 
edi ler“ di ýen öýü mi-de terk ede rin».

Ýoşyýanyň ölümi
28  Ýo şy ýa nyň pa ty şa ly gy ba ra da ky 

baş ga wa ka lar we äh li eden iş le ri ýa-
hu da pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ryn da 
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a 23:33 Bir ýüz ýet miş bat man – ýew reý çe ýüz kik kar. Bu takm. 3,4 ton na deň dir.
b 23:33 Bir ýa rym bat ma na go laý – ýew reý çe bir kik kar. Bu takm. 34 kg deň dir.

ýa zy lan dyr. 29 Ýo şy ýa pa ty şa nyň döw rün-
de Mü sü riň pa ty şa sy fa ra on Ne ko Aşur 
pa ty şa sy na kö mek ber mek üçin, Ýew frat 
der ýa sy na ta rap ýo la düş di. Ýo şy ýa hem 
ony gar şy la ma ga git di. Em ma fa ra on 
Ne ko Ýo şy ýa Me gi do da sa ta şyp, ony 
şol ýer de öl dür di. 30 Ýo şy ýa nyň hyz mat-
kär le ri onuň je se di ni Me gi do dan ara ba ly 
Iýe ru sa li me ge ti rip, öz guburynda jaý la-
dy lar. Ýur duň bü tin ila ty Ýo şy ýa nyň og ly 
Ýe ho ga ha zy ge ti rip, ba şy na ýag gu ýup, 
ka ka sy nyň ýe ri ne pa ty şa goý du lar.

Ýahuda patyşasy Ýehogahaz
31 Ýe ho ga haz pa ty şa bo lan da ýig ri mi 

üç ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de üç aý 
pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ha mu tal lib-
na ly Ýer me ýa nyň gy zy dy. 32  Ýe ho ga haz 
ata-ba ba la ry ýa ly Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri et di. 33 Fa ra on Ne ko Iýe ru
sa lim de pa ty şa lyk et me sin di ýip, Ha mat 
ýur du nyň Rib la di ýen ýe rin de, Ýe ho ga-
ha zy ýe sir al dy. Ol ýur duň ba şy na bir 
ýüz ýet miş bat man a kü müş, bir ýa rym 
bat ma na b go laý hem al tyn sal gyt sal dy. 
34  Fa ra on Ne ko Ýo şy ýa nyň og ly El ýa-
ky my ka ka sy Ýo şy ýa nyň ýe ri ne pa ty şa 
et di we onuň ady ny üýt ge dip, Ýe ho ýa-
kym goý dy. Soň ra ol Ýe ho ga ha zy alyp, 
Mü sü re gel di. Ýe ho ga haz şol ýer de öl di. 
35 Ýe ho ýa kym fa ra ona kü müş bi len al tyn 
ber di. Ol fa ra on Ne ko nyň tab şy ry gy ny 
ýe ri ne ýe tir mek üçin ýur da sal gyt sa lyp, 
ýa hu da hal ky nyň her bi rin den baý ly gy na 
ga rap, al tyn we kü müş al dy.

Ýahuda patyşasy Ýehoýakym
36  Ýe ho ýa kym pa ty şa bo lan da ýig ri mi 

bäş ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de on bir 
ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ze bi da 

ru ma ly Pe daýa nyň gy zy dy. 37 Ýe ho
ýa kym edil ata-ba ba la ry ýa ly Reb biň 
na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di.

24‑nji bap
1 Ýe ho ýa ky myň pa ty şa lyk eden döw-

rün de Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar 
onuň üs tü ne hü jüm et di. Ýe ho ýa kym 
üç ýyl lap Ba byl pa ty şa sy nyň hyz mat-
kä ri bol sa-da, onuň gar şy sy na goz ga laň 
tu ruz dy. 2  Reb Öz gul la ry py gam ber ler 
ar ka ly aý dan sö zü ne gö rä, Ýa hu da nyň 
hal ky nyň ba ry ny gyr dyr mak üçin ba-
byl ly la ryň, si ri ýa ly la ryň, mo wap ly la ryň 
we ammonlylaryň go şun la ry ny ola ryň 
üs tü ne iber di. 3‑4 Ha ky kat dan-da, Reb biň 
em ri bi len ýa hu da hal ky nyň ba şy na kül-
pet in di. Ma na şa nyň bar eden gü nä le ri 
we pis iş le ri hem-de onuň dö ken bi gü nä 
ga ny üçin Reb ýa hu da hal ky ny hu zu-
ryn dan kow mak çy bol dy. Ma na şa nyň 
Iýe ru sa li mi bi gü nä gan dan dol du ran-
dy gy ze rar ly Reb onuň gü nä si ni geç mek 
is le me di. 5  Ýe ho ýa ky myň pa ty şa ly gy 
ba ra da ky beý le ki wa ka lar we onuň äh li 
eden iş le ri ýa hu da pa ty şa la ry nyň ýyl 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr. 6  Şeý dip, Ýe-
ho ýa kym ata-ba ba la ry na go wuş dy. Og ly 
Ýe ho ýa kyn onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy. 
7 Mü sür pa ty şa sy öz ýur dun dan çyk ma dy, 
çün ki Ba byl pa ty şa sy Mü sür ser he din-
den Ýew frat der ýa sy na çen li oňa de giş li 
bo lan ýer le riň ba ry ny ba syp alyp dy.

Ýahuda patyşasy Ýehoýakyn 
(2 Ýyl ýazgylary 36:910)

8  Ýe ho ýa kyn pa ty şa bo lan da on se-
kiz ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de üç aý 
pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ne huş ta iýe-
ru sa lim li El na ta nyň gy zy dy. 9 Ýe ho ýa kyn 
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a 25:3 Dör dün ji aýyň – bu söz ler kä bir gol ýaz ma lar da ýok, ýö ne Ýrm 52:6-da bar.

edil ka ka sy Ýe ho ýa kym ýa ly Reb biň 
na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 10 Şol dö-
wür de Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 
go şun la ry Iýe ru sa li miň üs tü ne hü jüm 
edip, onuň da şy ny ga ba dy lar. 11 Leş-
ger le ri şä he riň da şy ny ga baw da sak lap 
ýör kä ler, Ne bu kad ne sar Iýe ru sa li me 
gel di. 12  Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa kyn 
eje si, hyz mat kär le ri, ser ker de le ri we 
köşk emel dar la ry bi len bir lik de Ba byl 
pa ty şa sy na ta byn bol du lar. Ba byl pa ty şa-
sy Ýe ho ýa ky ny pa ty şa ly gy nyň se ki zin ji 
ýyl yn da ýe sir al dy. 13 Reb biň aý dy şy ýa ly, 
Ba byl pa ty şa sy Reb biň öýün dä ki we pa-
ty şa nyň öýün dä ki ha zy na la ryň ba ry ny 
alyp git di. Ol Ys ra ýyl pa ty şa sy Sü leý-
ma nyň Reb biň öýün de ýa san äh li al tyn 
gap-gaç la ry ny kül-pe ýe kun et di. 14 Ba byl 
pa ty şa sy Iýe ru sa li miň tu tuş ila ty ny, onuň 
äh li emel dar la ry ny, äh li ba tyr ýi git le ri ni, 
on müň sa ny ada my ny, şeý le hem hü när-
ment le ri ni we de mir çi us sa la ry ny ýe sir 
edip äkit di. Ol ýurt da ga ryp-ga sar lar dan 
baş ga ýe ke je adam hem gal dyr ma dy. 
15 Ne bu kad ne sar pa ty şa Ýe ho ýa ky ny we 
pa ty şa nyň eje si ni, onuň aýal la ry ny we 
emel dar la ry ny, ýur duň baş tu tan la ry ny 
Iýe ru sa lim den Ba by la ýe sir edip äkit di. 
16  Ba byl pa ty şa sy ýe di müň sa ny sö we şi-
ji le ri, müň sa ny hü när ment ler dir de mir çi 
us sa la ry Ba by la ge tir di. Ola ryň ba ry-da 
güýç li we ur şa ukyp ly adam lar dy. 17 Ba
byl pa ty şa sy Ýe ho ýa ky nyň ýe ri ne aga sy 
Ma tan ýa ny pa ty şa edip, ady ny üýt ge dip, 
ony Sid ki ýa di ýip at lan dyr dy.

Ýahuda patyşasy Sidkiýa 
(2 Ýyl ýazgylary 36:1116; 
Ýermeýa 52:13)

18  Sid ki ýa pa ty şa bo lan da ýig ri mi bir 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de on bir ýyl 

pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ha mu tal lib-
na ly Ýer me ýa nyň gy zy dy. 19 Sid ki ýa 
hem Ýe ho ýa kym ýa ly Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri et di. 20 Reb biň Iýe ru sa li-
me we Ýa hu da halk la ry na gar şy bo lan 
ga ha ry tu taş ýar dy. Ol şo nuň üçin ola ry 
Öz hu zu ryn dan kow dy. Sid ki ýa Ba byl 
pa ty şa sy na gar şy uruş tu ruz dy.

25‑nji bap

Iýerusalimiň synmagy 
(2 Ýyl ýazgylary 36:1721; 
Ýermeýa 52:330)

1 Sid ki ýa nyň pa ty şa ly gy nyň do ku-
zyn jy ýy ly nyň onun jy aýy nyň onu na 
Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar bü tin 
go şu ny bi len Iýe ru sa li me hü jüm edip, 
onuň gar şy syn da dü şel ge gur dy. Olar 
Iýe ru sa li me gir mek üçin, onuň daş-tö-
we re gin de ýap gyt gur du lar. 2  Şeý dip, 
Sid ki ýa nyň pa ty şa ly gy nyň on bi rin ji 
ýy ly na çen li Iýe ru sa lim ga baw da dur dy. 
3 Dör dün ji aýyň a do ku zyn jy gü nün de şä-
her de aç lyk ar typ, ýur duň ila ty iý mä ge 
çö re gem tap ma dy. 4  Ga la nyň di wa ry nyň 
bir bö le gi duş man ta ra pyn dan ýy ky lyp-
dy. Ba byl ly lar ga la nyň daş-tö we re gi ni 
gur şap alan bol sa lar-da, Sid ki ýa äh li 
es ger le ri bi len gi je pa ty şa nyň ba gy nyň 
gap da lyn da ky iki di wa ryň ara syn da ky 
der we ze den çy kyp, Ior dan de re si ne ta rap 
ga çyp git di ler. 5 Em ma ba byl ly la ryň go-
şu ny pa ty şa nyň yz yn dan ko wup, Ýe ri ho 
düz lü gin de yz yn dan ýet di. Pa ty şa nyň bar 
go şu ny onuň ýa nyn dan ga çyp, da ga şyp 
git di ler. 6  On soň ba byl ly lar pa ty şa ny 
tu tup, Rib la ge tir di ler. Şol ýer de Ba byl 
pa ty şa sy oňa hö küm çy kar dy. 7 Olar 
Sid ki ýa nyň ogul la ry ny onuň gö zü niň 
al nyn da öl dür di ler. On soň olar şol ýer de 
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Sid ki ýa nyň göz le ri ni oý du lar-da, zyn jyr 
bi len bag lap, Ba by la alyp git di ler.

Ybadathana weýran edilýär
8  Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 

pa ty şa ly gy nyň on do ku zyn jy ýy ly nyň 
bä şin ji aýy nyň onun jy gü ni şa nyň jan-
pe na la ry nyň baş tu ta ny hem emel da ry 
Ne bu za ra don Iýe ru sa li me gel di. 9 Ne
bu za ra don Reb biň öýü ne, pa ty şa nyň 
öýü ne we Iýe ru sa li miň äh li jaý la ry na 
ot ber di; ol uly jaý la ryň äh li si ni ýak dy. 
10 Ba byl ly la ryň jan pe na la ryň baş tu ta ny 
bi len ge len bü tin go şu ny Iýe ru sa li miň 
daş-tö we re gin dä ki di war la ry ny ýyk dy. 
11 Jan pe na la ryň baş tu ta ny Ne bu za ra don 
hal kyň şä her de aman ga lan la ry, Ba byl 
pa ty şa sy nyň ta ra py na ge çen gaç gak-
la ry we beý le ki ga lan ila ty ýe sir edip 
äkit di. 12  Em ma jan pe na la ryň baş tu ta ny 
ýur duň ga ryp-ga sar la ry nyň kä bir le ri ni 
üzüm çi lik we daý han çy lyk bi len meş-
gul lan syn lar di ýip go ýup gaýt dy.

13 Ba byl ly lar Reb biň öýün dä ki bü rünç 
sü tün le ri, şeý le hem ol ýer dä ki ara ba la ry 
we bü rünç how zy par ça lap, äh li bü rün ji 
Ba by la alyp git di ler. 14  Olar yba dat ha na 
hyz ma ty üçin ula nyl ýan ga zan la ry, kül 
atar la ry, ätiş gir le ri, ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak mak üçin ula nyl ýan gap la ry we beý-
le ki äh li bü rünç gap-gaç la ry Ba by la alyp 
git di ler. 15 Jan pe na la ryň baş tu ta ny bu lar-
dan baş ga-da maň ňal la ry we le gen le ri 
alyp git di. Ol al tyn dan ýa sa lan zat la ry 
al ty ny üçin, kü müş den ýa sa lan zat la ry 
hem küm şi üçin alyp git di. 16  Sü leý ma-
nyň Reb biň öýi üçin eden iki sü tü ni niň, 
bir how zu nyň, ara ba la ry nyň we äh li 
gap-gaç la ryň bü rün ji niň ag ra my çäk-
siz di. 17 Bir sü tü niň be ýik li gi niň özi on 
se kiz tir sek di. Sü tü niň de pe sin de-de bir 
sa ny bü rünç täç bar dy. Bir tä jiň be ýik-
li gi üç tir sek di we tä jiň daş-tö we re gi ne 

aý la nan nar lar dyr ör me zyn jyr lar hem 
tu tuş bü rünç den ýa sa lan dy.

Ýahuda halky Babyla 
ýesir edip äkidilýär

18  Jan pe na la ryň baş tu ta ny baş ru ha ny 
Se ra ýa bi len ikin ji ru ha ny Se pan ýa ny 
hem-de üç sa ny ga py sak çy sy ny Ba by-
la ýe sir edip äkit di. 19 Ol şä her de ga lan 
es ger le riň baş tu ta ny edip bel le nen bir 
har by ser ker dä ni, pa ty şa nyň şä her den 
ta py lan bäş sa ny mas la hat çy sy ny, ýur-
duň ila ty ny go şu na ýaz ýan ser ker de 
mür zä ni we ýur duň ila ty nyň şä her den 
ta py lan alt myş baş tu ta ny ny hem me ler 
bi len alyp git di. 20 Jan pe na la ryň baş tu-
ta ny Ne bu za ra don ola ry tu tup, Ha mat 
ýur du nyň Rib la ga la sy na, Ba byl pa ty şa-
sy nyň ýa ny na ge tir di. 21 Ba byl pa ty şa sy 
Ha mat ýur du nyň Rib la ga la syn da ola ryň 
ba ry ny öl dür di. Şeý dip, ýa hu da hal ky öz 
ýur dun dan ýe sir edi lip äki dil di.

Ýahuda häkimi Gedalýa 
(Ýermeýa 40:79; 41:13)

22  Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar Ýa-
hu da da gal dy ran hal ky nyň üs tün den 
Şa pa nyň ag ty gy, Ahy ka myň og ly Ge-
dal ýa ny hä kim li ge bel le di. 23 In di bü tin 
go şun ba şy lar we ola ryň adam la ry Ba byl 
pa ty şa sy nyň Ge dal ýa ny hä kim edip 
bel län di gi ba ra da eşi den le rin de, Ne-
tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl, Ka re ýa nyň 
og ly Ýo ha nan, ne to pa ly Tan hu me tiň 
og ly Se ra ýa we bir ma ga kat ly nyň og ly 
Ýa zan ýa da gy öz go şun la ry bi len Mis pa, 
Ge dal ýa nyň ýa ny na gel di ler. 24  Ge dal ýa 
ola ra we ola ryň go şu ny na ýüz le nip, ant 
içip: «Ba byl ly la ryň hö küm dar la ryn dan 
gork maň. Ýurt da mes gen tu tup, Ba byl 
pa ty şa sy na gul luk ediň. Şon da si ze oňat 
bo lar» diý di. 25 Em ma ýe din ji aý da pa ty-
şa nes lin den bo lan Eli şa ma nyň ag ty gy, 
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Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl özü niň on 
ada my bi len Ge dal ýa nyň ýa ny na gel di 
we olar ony öl dür di ler. Şeý le hem olar 
Mis pa da, Ge dal ýa nyň ýa nyn da bo lan 
ýa hu da la ry we ba byl ly la ry-da öl dür di ler. 
26 On soň adam la ryň ulu dan-ki çä ba ry we 
go şun ba şy lar Mü sü re ta rap ýo la düş dü ler, 
çün ki olar ba byl ly lar dan gork ýar dy lar.

Ýehoýakyn ýesirlikden boşadylýar 
(Ýermeýa 52:3134)

27 Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky nyň 
ýe sir li gi niň otuz ýe din ji ýy ly nyň 

on ikin ji aýy nyň ýig ri mi ýe di si ne 
Ewil me ro dak Ba by la pa ty şa bo lup, 
Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky ny ýe-
sir lik den bo şat dy. 28  Ol Ýe ho ýa kyn 
bi len mä hir li bo lup, tag ty ny özi 
bi len Ba by la sür gün edi len baş ga 
pa ty şa la ryň tagt la ryn dan ýo kar da 
goý dy. 29 Şeý dip, Ýe ho ýa kyn özü niň 
ýe sir lik dä ki eşik le ri ni çal şyr dy. Ol 
bü tin öm rü ne pa ty şa nyň sa ça gyn dan 
na har lan dy. 30  Onuň gün de lik ek len ji 
öm rü niň ahy ry na çen li he mi şe pa ty şa 
ta ra pyn dan be ril di. 
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1‑nji bap

Adam atadan Ybraýyma çenli bolan 
nesiller 
(Gelip çykyş 10:25)

1 Adam dan Şis, Şis den Enoş, Enoş-
dan Keý nan, 2  Keý nan dan Ma ha la lel, 
Ma ha la lel den Ýe ret, 3 Ýe ret den Ha nok, 
Ha nok dan Me tu şe la, Me tu şe la dan Le-
mek, Le mek den Nuh do gul dy. 4  Nu huň 
ogul la ry: Sam, Ham we Ýa fes.

5  Ýa fe siň ne sil le ri: Go mer, Ma gok, 
Ma daý, Ýa wan, Tu bal, Me şek we 
Ti ras.

6  Go me riň ne sil le ri: Aş ke naz, Ri pat 
we To gar ma.

7 Ýa wa nyň ne sil le ri: Eli şa, Tar şyş, Ki-
tim we Do da nym.

8  Ha myň ne sil le ri: Kuş, Mü sür, Put 
we Ken gan.

9 Ku şuň ne sil le ri: Se ba, Ha wy la, Sab ta, 
Ra ga ma we Sab te ka.

Ra ga ma nyň ne sil le ri: Şe ba we De dan.
10  Kuş dan ýe ne Nim rot do gul dy; ol 

ýer ýü zün de il kin ji eder men ur şu jy dy.
11‑12  Mü sür lut la ryň, anam la ryň, le-

hab la ryň, nap tuh la ryň, pat rus la ryň, 
kas luh la ryň we kap tor la ryň ata sy dy; 
kas luh lar dan hem pi lişt li ler ge lip çyk dy.

Ýyl ýazgylary
Birinji kitap

Giriş
Ýyl ýaz gy la rynyň birinji we ikinji 

ki tap la ry ýew reý di lin de «Ýyl la ryň 
wa ka la ry» ady bi len bel li dir. Bu 
kitaplaryň, şeý le-de Ez ra we Ne hem
ýa ki tap la ry nyň aw to ry Ez ra mür ze 
ha sap la nyl ýar.

Bu ki tap la r da ys ra ýyl ti re le ri niň 
ne sil da ragt la ry, Da wut we Sü leý man 

py gam ber le riň öm ri we eden iş le ri 
be ýan edil ýär. Ge le jek de ha las et jek 
Me sih Pa ty şa nyň ge le ri ne umyt dö-
ret mek üçin, bu iki be ýik py gam be riň 
ömür be ýan la ry nus ga lyk hök mün de 
gör ke zil ýär.

Mazmuny
Nesil daragtlary we sanawlar ..........................................................1:1–9:44
Şawulyň ölümi ................................................................................... 10:114
Dawudyň şalyk sürmegi .............................................................. 11:1–29:30

Kynçylyklar we üstünlikler ........................................................11:1–22:1
Ybadathanany gurmak üçin görülýän taýýarlyk .....................22:2–29:30
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a 1:19 Pe lek di… bö lü nip di – ýew reý çe Pe lek di we bö lü nip di söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 1:22 Eý bal – kä bir ga dy my ter ji me ler de Obal. Se ret: Gçk 10:28.
ç 1:36 Se pi – kä bir ga dy my gol ýaz ma lar da Se po. Se ret: Gel 36:11.
d 1:40 Al ýan – kä bir ga dy my ter ji me ler de Al wan. Se ret: Gçk 36:23.
e 1:41 Ham ran – bu at Gçk 36:26-da Hem dan di ýip duş gel ýär.
ä 1:42 Ýag kan – bu at Gçk 36:27-de Akan di ýip duş gel ýär.

13‑16 Ken gan dan onuň il kin ji og ly Si don 
hem-de Het do gul dy. Ken gan ýa bus ly la-
ryň, amor la ryň, gir gaş la ryň, hi wi le riň, 
ark la ryň, sin le riň, ar wat la ryň, se mar la-
ryň we ha mat la ryň hem ata sy dy.

17 Sa myň ne sil le ri: Eý lam, Aşur, Ar pak-
şat, Lut, Aram, Us, Hul, Ge ter, Me şek. 
18  Ar pak şat dan Şe la, Şe la dan Eber do gul-
dy. 19 Eber den iki ogul dün ýä in di, ola ryň 
bi ri niň ady Pe lek di, onuň döw rün de 
dün ýä dä ki halk lar bö lü nip di a; onuň 
do ga ny nyň ady Ýok tan dy. 20 Ýok tan dan 
Al mo dat, Şe lep, Ha sar ma wet, Ýe ra, 21 Ha
do ram, Uzal, Dik la, 22 Eý bal b, Aby ma ýyl, 
Şe ba, 23 Opyr, Ha wy la we Ýo bap do gul dy. 
Bu la ryň hem me si Ýok ta nyň ne sil le ri dir.

Samdan Ybraýyma çenli bolan  
nesiller

24  Sam, Ar pak şat, Şe la; 25 Eber, Pe lek, 
Re guw; 26  Se ruk, Na hor, Te ra; 27 Yb ram, 
ýag ny Yb ra ýym.

Ybraýymyň nesilleri 
(Gelip çykyş 25:14,1216; 36:1014)

28  Yb ra ýy myň ogul la ry: Ys hak, Ys-
ma ýyl. 29‑31 Ola ryň ne sil le ri şu lar dyr: 
Ys ma ýy lyň now ba har og ly Ne ba ýot. 
Soň ra Ke dar, Ad be ýel, Mib sam, Miş-
ma, Du ma, Ma sa, Ha dat, Teý ma, Ýe tur, 
Na pyş we Ke de ma do gul dy. Bu lar Ys-
ma ýy lyň ogul la ry dyr.

32  Yb ra ýy myň gyr nak aýa ly Ke tu ra-
nyň oňa dog rup be ren ogul la ry: Zim ran, 
Ýok şan, Me dan, Mid ýan, Ýiş bak we Şu-
wa. Ýok şan dan Şe ba we De dan do gul dy. 

33 Mid ýa nyň ogul la ry: Eý pa, Eper, Ha-
nok, Aby da we El da ga. Bu la ryň hem me si 
Ke tu ra nyň ne sil le ri di.

34  Yb ra ýym dan Ys hak do gul dy. Ys-
ha gyň ogul la ry: Ysaw we Ys ra ýyl. 
35  Ysa wyň ogul la ry: Eli paz, Re gu wal, 
Ýe guş, Ýag lam we Ko ra. 36  Eli pa zyň 
ogul la ry: Teý man, Omar, Se pi ç, Ga tam, 
Ke naz, Tim na we Ama lek. 37 Re gu wa lyň 
ogul la ry: Na hat, Ze ra, Şam ma we Mi za.

Edomyň ýerli ilaty 
(Gelip çykyş 36:2028)

38  Se gi riň ogul la ry: Lo tan, Şo bal, 
Sib gon, Ana, Di şon, Eser we Di şan. 39 Lo
ta nyň ogul la ry: Ho ry we Ho mam; Tim na 
Lo ta nyň aýal do ga ny dy. 40 Şo ba lyň ogul-
la ry: Al ýan d, Ma na hat, Eý bal, Şe po we 
Onam. Sib go nyň ogul la ry: Aýa we Ana. 
41 Ana nyň og ly: Di şon. Di şo nyň ogul la-
ry: Ham ran e, Eş ban, Ýyt ran we Ke ran. 
42  Ese riň ogul la ry: Bil han, Za ga wan we 
Ýag kan ä. Di şa nyň ogul la ry: Us we Aran.

Edomyň patyşalary 
(Gelip çykyş 36:3143)

43  Ys ra ýyl la ra hiç bir pa ty şa şa lyk et-
mez den öň ki Edom ýur dun da hö küm 
sü ren pa ty şa lar şu aşak da ky lar dyr: Be go-
ryň og ly Ba la. Onuň paý tagt ga la sy nyň 
ady Din ha ba dy. 44  Ba la dün ýä den ötüp, 
onuň ýe ri ne Bos ra ga la syn dan bo lan Ze-
ra nyň og ly Ýo bap pa ty şa bol dy. 45 Ýo bap 
dün ýä den ötüp, onuň ýe ri ne teý man ly 
Hu şam pa ty şa bol dy. 46  Hu şam dün ýä-
den ötüp, onuň ýe ri ne Mo wap ýur dun da 
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a 2:7 Akar – bu at Ýeş 7:1-de Akan di ýip duş gel ýär.
b 2:7 Akar… be la ge tir di – ýew reý çe Akar we be la ge tir di söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
ç 2:9 Ke lu baý – Ka le biň beý le ki ady.
d 2:11‑12 Sal ma – kä bir ga dy my ter ji me ler de Sal mon. Se ret: Rut 4:1822.

mid ýan la ry ýe ňen, Be da tyň og ly Ha dat 
pa ty şa bol dy. Onuň paý tagt ga la sy nyň 
ady Awyt dy. 47 Ha dat dün ýä den ötüp, 
onuň ýe ri ne mas re ka ly Sam la pa ty şa 
bol dy. 48  Sam la dün ýä den ötüp, onuň 
ýe ri ne Ýew frat der ýa sy nyň bo ýun da ky 
Re ho bot dan bo lan Şa wul pa ty şa bol dy. 
49 Şa wul dün ýä den ötüp, onuň ýe ri ne 
Ak bo ryň og ly Ba gal ha nan pa ty şa bol dy. 
50  Ba gal ha nan dün ýä den ötüp, onuň ýe-
ri ne Ha dat pa ty şa bol dy. Onuň paý tagt 
ga la sy nyň ady Pa gu dy. Meý za ha byň 
ag ty gy, Mat re diň gy zy Me heý ta bel onuň 
aýa ly dyr. 51 Ha dat dün ýä den öt di.

Edo myň urug ba şy la ry şu lar dy: Tim na, 
Al wa, Ýe tet, 52  Oho ly ba ma, Ela, Pi non, 
53 Ke naz, Teý man, Mib sar, 54  Mag dy ýel 
we Iram. Bu la ryň hem me si Edo myň 
urug ba şy la ry dy.

2‑nji bap

Ysraýylyň nesilleri
1‑2  Ys ra ýy lyň ogul la ry şu lar dyr: Ru ben, 

Şim gon, Le wi, Ýa hu da, Ysa kar, Ze bu-
lun, Dan, Ýu sup, Ben ýa min, Naf ta ly, 
Gat we Aşer.

3  Ýa hu da nyň ogul la ry şu lar dyr: Er, 
Onan we Şe la. Bu üçü si onuň ken gan 
aýa ly Bat şu wa dan dog lan ogul la ry dyr. 
Reb Ýa hu da nyň now ba har og ly Eri Öz 
na za ryn da bet päl bo la ny üçin öl dür di. 
4  Ýa hu da nyň gel ni Ta mar dan Pe res hem 
Ze ra do gul dy. Onuň je mi bäş og ly bar dy.

5  Pe re siň ogul la ry: Hes ron, Ha mul.
6  Ze ra nyň ogul la ry: Zim ri, Eý tan, 

Heý man, Kal kol, Da ra – je mi bäş ogul. 
7 Kar my nyň og ly: Akar a. Ol Reb be ba gyş 

edi len za dy alyp, gü nä et di we Ys ra ýy lyň 
ba şy na be la ge tir di b.

8  Eý ta nyň og ly Azar ýa.

Dawut patyşanyň nesil daragty
9 Hes ro nyň ogul la ry: Ýe rah me ýel, Ram 

we Ke lu baý ç.
10 Ram dan Emi na dap, Emi na dap dan 

ýa hu da la ryň ti re ba şy sy Nah şon do gul dy.
11‑12  Nah şon dan Sal ma d, Sal ma dan 

Bo waz, Bo waz dan Obet, Obet den Ýy-
şaý do gul dy.

13‑16  Ýy şaý dan onuň now ba har og ly 
Eli ýap, ikin ji og ly Aby na dap, üçün ji og ly 
Şim ga, dör dün ji og ly Ne ta nel, bä şin ji og-
ly Ra daý, al tyn jy og ly Osem, ýe din ji og ly 
Da wut hem-de ola ryň aýal do gan la ry 
Se ru ýa bi len Aby ga ýyl do gul dy. Se ru-
ýa dan Aby şaý, Ýo wap hem-de Asa hel 
at ly üç ogul dün ýä in di. 17 Aby ga ýyl dan 
Ema sa do gul dy. Ys ma ýyl uru gyn dan 
bo lan Ýe ter Ema sa nyň ka ka sy dyr.

Hesronyň nesilleri
18  Hes ro nyň og ly Ka le biň Azu ba hem-

de Ýe ri got at ly aýal la ryn dan bir nä çe 
ça ga sy bol dy. Azu ba dan bo lan ogul lar, 
ine, şu lar dyr: Ýe şer, Şo bap, Ar don.

19 Azu ba ölen den soň, Ka lep Ef ra ty 
aýal ly ga al dy; Ef rat dan Hur do gul dy.

20 Hur dan Ury, Uru dan Be sa lel do gul dy.
21 Hes ron Gil ga dyň ka ka sy Ma ky-

ryň gyzy nyň ýa ny na gir di. Hes ron oňa 
öý le nen de alt myş ýa şyn da dy. On dan 
Se gup do gul dy. 22  Se gup dan Ýa ýyr 
do gul dy. Gil gat da onuň ýig ri mi üç ga-
la sy bar dy. 23  Ýö ne Ge şur bi len Aram 
olar dan Hawotýaýyry hem-de Ke na ty 
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oba la ry bi len bi le – je mi alt myş ga la 
al dy lar. Şu lar Gil ga dyň ka ka sy Ma-
ky ryň ne sil le ri dir.

24  Hes ron Ka le pe frat da dün ýä den öt di. 
Onuň aýa ly Aby ýa Aş hu ry dog dy. Aş hur 
Te ko wa ga la sy nyň düý bü ni tut dy.

Ýerahmeýeliň nesilleri
25  Hes ro nyň now ba har og ly Ýe rah-

me ýe liň ogul la ry: now ba har og ly Ram, 
Bu na, Oren, Osem we Ahy ýa. 26  Ýe rah
me ýe liň Ata ra at ly ýe ne-de bir aýa ly 
bar dy. Ol Ona myň eje si dir.

27 Ýe rah me ýe liň now ba har og ly Ram-
dan Ma gas, Ýa myn we Eker do gul dy.

28  Onam dan Şam maý hem-de Ýa da, 
Şam maý dan Na dap hem-de Aby şur 
do gul dy.

29 Aby şu ryň aýa ly nyň ady Aby ha ýyl dy. 
On dan Ah ban hem-de Mo lyt do gul dy.

30 Na dap dan Se let we Apa ýym do gul dy. 
Se let den ne sil gal ma dy. 31 Apa ýym dan 
Ýiş gi, Ýiş gi den Şe şan, Şe şan dan Ah laý 
do gul dy.

32  Şam ma ýyň ini si Ýa da dan Ýe ter we 
Ýo na tan do gul dy. Ýe ter den ne sil gal ma dy. 
33 Ýo na tan dan Pe let hem-de Za za do-
gul dy. Bu lar Ýe rah me ýe liň ne sil le ri dir.

34  Şe şa nyň og ly ýok dy, onuň di ňe gyz-
la ry bar dy; ýö ne Şe şa nyň Ýar ha at ly bir 
mü sür li gu ly bar dy. 35 On soň Şe şan gu ly 
Ýar ha gy zy ny aýal ly ga ber di. Onuň gy-
zyn dan Ataý do gul dy.

36  Ataý dan Na tan, Na tan dan Za bat, 
37 Za bat dan Ep lal, Ep lal dan Obet, 38  Obet-
den Ýe hu, Ýe hu dan Azar ýa, 39 Azar ýa dan 
He les, He les den El ga sa, 40  El ga sa dan 
Sis maý, Sis ma ý dan Şal lum, 41 Şal lum dan 
Ýe kam ýa, Ýe kam ýa dan Eli şa ma do gul dy.

Kalebiň nesilleri
42  Ýe rah me ýe liň ini si Ka le biň ogul la ry: 

now ba har og ly Me şa; ol Zi biň ka ka sy dyr. 

Ka le biň ikin ji og ly Ma re şa; ol Heb ro nyň 
ka ka sy dyr.

43 Heb ro nyň ogul la ry: Ko ra, Ta pu wa, 
Re kem we Şe ma. 44  Şe ma dan Ýor ka ga-
myň ka ka sy Ra ham; Re kem den Şam maý 
do gul dy. 45 Şam maý dan Ma gon do gul dy. 
Ma gon Beýt su ryň ka ka sy dyr.

46  Ka le biň gyr nak aýa ly Eý pa dan Ha-
ran, Mo sa we Ga zez do gul dy. Ha ran dan 
ogul bo lup, oňa Ga zez do ga ny nyň ady-
ny dak dy.

47 Ýah da ýyň ogul la ry: Re gem, Ýo tam, 
Ge şan, Pe let, Eý pa we Şa gap.

48  Ka le biň gyr nak aýa ly Ma ga ka dan 
Şe ber hem-de Tir ha na do gul dy. 49 Soň-
ra on dan Şa gap bi len Şe wa do gul dy. 
Şa gap Mad man na ny esas lan dy ryp dy, 
Şe wa Mak be na bi len Gib ga ny esas lan-
dy ryp dy. Ka le biň hem bir gy zy bar dy, 
onuň ady Ak sa dy. 50  Ine, şu lar Ka le biň 
ne sil le ri dir.

Ka le biň aýa ly Ef rat dan now ba har og-
ly Hur do gul dy. Hu ruň üç og ly bo lup, 
bi rin ji si niň ady Şo bal dy, ol Kir ýat ýe-
ga ry my esas lan dy ryp dy. 51 Onuň ikin ji 
og ly Sal ma bo lup, ol Beý tul la ha my esas-
lan dy ryp dy, üçün ji og lu nyň ady Ha rep 
bo lup, ol Beýt ga de ri esas lan dy ryp dy.

52  Kir ýat ýe ga ry my esas lan dy ran 
Şo bal ha ro wa la ryň we ma na hat la ryň 
ýa ry sy nyň ata sy dy. 53 Şeý le hem Kir ýat-
ýe ga ry myň urug la ry bo lan ýyt ra la ryň, 
put la ryň, şu mat la ryň, miş ra la ryň-da 
ata sy dy. Sor ga hem Eş ta wol şä her le-
ri niň hal ky hem şu urug lar dan ge lip 
çy kyp dy.

54  Beý tul la ha my esas lan dy ran Sal ma 
ne to pa ly la ryň, At rot Beýt ýo wa byň hem 
ma na hat la ryň ýa ry sy Sor ga hal ky nyň 
ata sy dy. 55  Ýag bes de ýa şan kä tip le riň 
urug la ry: tir gat lar, şim gat lar we su kat lar. 
Olar Re ka byň nes li niň ata sy Ham mat dan 
ge lip çy kan keýn ler di.
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a 3:16 Ýe kon ýa – bu at 2Pat 24–25-nji baplarda Ýe ho ýa kyn di ýip duş gel ýär.

3‑nji bap

Dawudyň nesilleri 
(2 Şamuwel 3:25; 
5:45,1416; 1 Patyşalar 2:11; 
1 Ýyl ýazgylary 14:36; 29:27)

1 Ine, şu lar Da wu dyň Heb ron da ka dog-
lan ogul la ry dyr: ýiz re gel li Ahy no gam dan 
bo lan now ba har og ly Am non; kar mel li 
Aby ga ýyl dan bo lan ikin ji og ly Da ny ýel. 
2  Üçün ji og ly Ge şur şa sy Tal ma ýyň gy zy 
Ma ga ka dan bo lan Ab şa lom, dör dün ji og ly 
Ha gyt dan bo lan Ado ny ýa; 3 Bä şin ji og ly 
Aby tal dan bo lan Şe pat ýa; al tyn jy og ly 
aýa ly Eg la dan bo lan Ýit re gam; 4 Şu al ty sy 
Da wu dyň Heb ron da ka bo lan ogul la ry dyr. 
Ol bu ýer de ýe di ýyl al ty aý şa lyk sür di.

Da wut Iýe ru sa lim de otuz üç ýyl şa lyk 
sür di. 5  Bu lar Da wut Iýe ru sa lim de kä 
dog lan lar dyr: Şim ga, Şo bap, Na tan, Sü-
leý man; olar Emi ýe liň gy zy Bat şe ba dan 
bo lan dört ogul dy lar.

6‑8  Bu la r dan soň ýe ne do kuz ogul do-
gul dy: Ýyb har, Eli şa ma, Eli pe let, No ga, 
Ne pek, Ýa py ýa, Eli şa ma, El ýa da we 
Eli pe let.

9 Da wu dyň şu ogul la ryn dan baş ga 
gyr nak la ryn dan bo lan ogul la ry-da bar-
dy. Onuň Ta mar di ýen gy zy hem bar dy.

Süleýmanyň nesilleri
10  Sü leý man dan Re hab gam, Re hab-

gam dan Aby ýa, Aby ýa dan Asa, Asa dan 
Ýe ho şa pat, 11 Ýe ho şa pat dan Ýehoram, 
Ýehoramdan Ahaz ýa, Ahaz ýa dan Ýo-
waş, 12  Ýowaşdan Amaz ýa, Amaz ýa dan 
Uzy ýa, Uzy ýa dan Ýo tam, 13 Ýo tam dan 
Ahaz, Ahaz dan Hiz ki ýa, Hiz ki ýa dan 
Ma na şa, 14 Ma na şa dan Amon, Amon dan 
Ýo şy ýa do gul dy.

15 Ýo şy ýa nyň ogul la ry: now ba har og ly 
Ýo ha nan, ikin ji og ly Ýe ho ýa kym, üçün-
ji og ly Sid ki ýa, dör dün ji og ly Şal lum.

16  Ýe ho ýa ky myň ne sil le ri: Ýe ho ýa-
kym dan Ýe kon ýa a, Ýe kon ýa dan Sid ki ýa 
do gul dy.

17‑18  Ýe sir edip äki di len Ýe kon ýa nyň 
ogul la ry: Şe ýal ty ýel, Mal ky ram, Pe da ýa, 
Şe na sar, Ýe kam ýa, Ho şa ma we Ne dab ýa.

19 Pe daýa nyň ogul la ry: Ze ru ba byl we 
Şim gi. Ze ru ba by lyň ogul la ry: Me şul-
lam, Ha nan ýa we Şe lo myt ola ryň aýal 
do ga ny dy.

20  Ze ru ba by lyň beý le ki bäş og ly: 
Ha şu ba, Ohel, Be rek ýa, Ha sad ýa we 
Ýu şap he set.

21 Ha nan ýa nyň ogul la ry: Pe lat ýa we 
Ýe şag ýa. Ýe şag ýa dan Re pa ýa, Re-
pa ýa dan Ar nan, Ar nan dan Abad ýa, 
Abad ýa dan Şe kan ýa do gul dy.

22  Şe kan ýa dan Şe mag ýa do gul dy. 
Şe mag ýa nyň ogul la ry: Ha tuş, Ýy gal, 
Ba ry ýa, Ne gar ýa we Şa pat. Şun luk da, 
Şe kan ýa nyň bir og ly we bäş ag ty gy – 
je mi al ty adam bol dy.

23 Ne gar ýa nyň ogul la ry: El ýo geý naý, 
Hiz ki ýa we Az ry kam. Bu lar je mi üç 
ogul dy lar.

24  El ýo geý na ýyň ogul la ry: Ho daw-
ýa, El ýa şyp, Pe la ýa, Akup, Ýo ha nan, 
De la ýa we Ana ny. Bu lar je mi ýe di 
ogul dy lar.

4‑nji bap

Ýahudanyň nesilleri
1 Ýa hu da nyň ogul la ry: Pe res, Hes ron, 

Kar my, Hur we Şo bal.
2  Şo ba lyň og ly Re ýa ýa dan Ýa hat, Ýa-

hat dan Ahu maý we La hat do gul dy. Bu lar 
Sor ga ly la ryň urug la ry dyr.
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a 4:9 Ýew reý çe Ýag bes we agy ry söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

3‑4  Ef ra tyň now ba har og ly, Beý tul-
la ha my esas lan dy ran Hu ruň ogul la ry 
şu lar dy: Eý tam, Pe nu wal we Ezer. Eý ta-
myň ogul la ry şu lar dy: Ýiz re gel, Ýyş ma 
we Ýyd baş. Ola ryň aýal do ga ny nyň ady 
Has lel po ny dy. Pe nu wal Ge do ry esas lan-
dy ryp dy, Ezer Hu şa ny esas lan dy ryp dy.

5  Te ko wa nyň ka ka sy Aş hu ryň He la 
hem-de Na ga ra at ly iki aýa ly bar dy. 6  Aş-
hu ryň Na ga ra di ýen aýa lyn dan Ahu zam, 
He per, Te me ni we Ha haş ta ry do gul dy. 
Bu lar Na ga ra nyň ogul la ry dy. 7‑8  He la nyň 
ogul la ry: Ze ret, So har, Et nan we Kos. 
Kos Anu byň we Ha so be ba byň ka ka sy-
dy. Ha ru myň og ly Ahar he liň nes li-de 
Kos dan ge lip çy kan dyr.

9 Ýag bes at ly adam bar dy; ol do gan la-
ry nyň ara syn da iň ab raý ly sy dy. «Agy ry 
bi len do gur dym» di ýip, eje si onuň ady na 
Ýag bes a dak dy. 10  Ýag bes: «Me ni ýal-
ka sa dyň, me niň çäk le ri mi gi ňelt se diň, 
me niň bi len bo lup, me ni azap dan we 
ýa man lyk dan go ra sa dyň» di ýip, Ys ra-
ýy lyň Hu da ýy na di leg et di. Hu daý onuň 
is le gi ni ýe ri ne ýe tir di.

11 Şu ha nyň do ga ny Ke lup dan Me hir, 
Me hir den Eş ton do gul dy. 12  Eş ton dan 
Beýt ra pa, Pa se ýa hem-de Ir na haş ga-
la sy ny esas lan dy ran Te hin na do gul dy. 
Bu lar Re ka nyň ila ty dy.

13 Ke na zyň ogul la ry: Ot ni ýel, Se ra ýa. 
Ot n iýe liň og ly: Ha tat we Me go no taý. 
14  Me go no taý dan Op ra do gul dy. Se ra ýa 
Hü när ment ler jül ge si ni dö re den Ýo wa byň 
ka ka sy dy. Köp hü när ment le riň ýa şa ýan-
dy gy üçin bu ýe re şeý le at da kyl dy.

15  Ýe pun nä niň og ly bo lan Ka le biň 
ogul la ry: Yru, Ela we Na gam. Ela dan 
Ke naz do gul dy.

16  Ýe hal le le liň ogul la ry: Zip, Zi pa, Tir-
ýa we Asa rel.

17 Ez ra nyň ogul la ry: Ýe ter, Me ret, Eper 
we Ýa lon. Me re diň mü sür li aýa lyn dan: 
Mer ýem, Şam maý we Eş te mo wa ga-
la sy ny esas lan dy ran Ýyş ba do gul dy. 
18  Me re diň mü sür li aýa ly fa ra o nyň gy-
zy Bit ýa dy. Onuň ýa hu da ly aýa lyn dan 
Ge do ry esas lan dy ran Ýe ret, So ko ny 
esas lan dy ran He ber bi len Za no wa ny 
esas lan dy ran Ýe ku ty ýel do gul dy.

19 Ho dy ýa nyň aýa ly bo lan Na ha myň 
aýal do ga ny nyň ogul la ryn dan garm ly Ke-
gi la bi len ma ga kat ly Eş te mo wa do gul dy.

20 Şi mo nyň ogul la ry: Am non, Rin na, 
Ben ha nan we Ti lon.

Ýiş gi niň ogul la ry: Zo het we Ben zo het.

Şelahyň nesilleri
21 Ýa hu da nyň og ly Şe la nyň ne sil le-

ri şu lar dyr: Le ka ny esas lan dy ran Er, 
Ma re şa ny esas lan dy ran Lag da, Beý taş-
be ýa da ky ne pis zy gyr ma ta do ka ýan la ryň 
uru gy, 22 Ýo ky myň, Ko ze ba nyň adam la ry, 
Ýo waş hem-de Sa raf. Olar Mo wap bi len 
Ýa şub le he me hä kim bol du lar. Bu lar ga-
dy my wa ka lar dyr. 23 Bu lar Ne ta gy myň 
hem-de Ge de ra nyň ilat la ry dy. Olar pa-
ty şa küý ze gär bo lup hyz mat et di ler.

Şimgonyň nesilleri
24  Şim go nyň ogul la ry: Ne mu-

wal, Ýa myn, Ýa ryp, Ze ra, Şa wul. 
25 Şa wul dan Şal lum, Şal lum dan Mib sam, 
Mib sam dan Miş ma do gul dy. 26  Miş ma-
nyň ogul la ry: Miş ma dan Ham mu wal, 
Ham mu wal dan Za kur, Za kur dan Şim gi 
do gul dy. 27 Şim gi niň on al ty og ly, al ty 
gy zy bar dy, ýö ne onuň do gan la ry nyň per-
zen di köp däl di. Şeý dip, Şim gi niň ne sil le ri 
Ýa hu da nyň ky ýa ly kö pel me di. 28‑31 Olar 
Be ýer şe ba da, Mo la da da, Ha sar şu gal da, 
Bil ha da, Esem de, To lat da, Be tu wal da, 
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Hor ma da, Zik la g da, Beýt mar ka bot da, 
Ha sar su sym da, Beýt bir gi de we Şa ga ra-
ýym da ýa şa dy lar. Ine, şu lar şim gi le riň 
Da wut pa ty şa bol ma zyn dan öň ki ga la-
la ry dy. 32  Ola ryň oba la ry: Eý tam, Aýyn, 
Rim mon, To ken, Aşan – je mi bäş ga la. 
33 Bu ga la la ryň tö we re gin dä ki Ba ga la 
çen li bo lan oba la ry ola ryň mes gen tu tan 
ýer le ri dir. Olar ne sil da rag ty ny ýaz dy lar. 
34 Ola ryň urug ba şy la ry şu lar dy: Me şo bap, 
Ýam lek, Amaz ýa nyň og ly Ýo şa, 35 Ýo wel, 
Asy ýe liň çow lu gy Se ra ýa nyň ag ty gy 
Ýo şyb ýa nyň og ly Ýe hu, 36  El ýo geý naý, 
Ýa ga ko ba, Ýe şo ha ýa, Asa ýa, Ady ýel, Ýe-
şi mi ýel, Be na ýa, 37 Şe mag ýa nyň gow lu gy, 
Şim ri niň ýuw lu gy, Ýe da ýa nyň çow lu gy, 
Al lo nyň ag ty gy, Şip gi niň og ly Zi za. 38  Şu 
at la ry bo ýun ça ag za lan lar urug ba şy lar dyr.

Ola ryň ne sil le ri ju da kö pel di. 39 Olar öz 
sü rü le ri ne öri göz läp, Ge do ra we jül gä niň 
gün do gar ta ra py na çen li ba ryp ýet di ler. 
40 Olar ot luk, go wy öri meý dan la ry nyň 
üs tün den bar dy lar; bu ýer ga ty giň, asu da 
hem ra hat dy. Öň bu ýer de ham lar otu-
ryp dy lar. 41 Şu at la ry ýa zy lan lar Ýa hu da 
pa ty şa sy Hiz ki ýa nyň döw rün de ge lip, öz 
ça dyr la ryn da bo lan ham la ra we me gu ny-
la ra hü jüm edip, ola ry büs-bü tin leý gy ryp 
ýok edip, ola ryň ýer le rin de or naş dy lar, 
se bä bi ol ýer de sü rü le ri üçin öri me ý dan 
bar dy. 42  Şim gon la ryň bir bö le gi – er kek 
ki şi le ri niň bäş ýü zü si Ýiş gi niň ogul la ry 
Pe lat ýa nyň, Ne gar ýa nyň, Re pa ýa nyň 
hem-de Uzy ýe liň baş tu tan ly gyn da Se gir 
da gy na git di ler. 43 Olar ama lek le riň ga çyp, 
di ri ga lan la ry ny gyr dy lar; olar şu gü ne 
çen li şol ýer de ýa şap gel ýär ler.

5‑nji bap

Rubeniň nesilleri
1 Ru ben Ys ra ýy lyň now ba har og lu dy, 

ýö ne ol ata sy nyň dü şe gi ni ha ram lan dy gy 

üçin now ba har ogul lyk ha ky on dan 
al nyp, Ys ra ýy lyň og ly Ýu su byň per-
zent le ri ne be ril di. Şo ňa gö rä-de ne sil 
da rag tyn da Ru ben il kin ji ogul ha sap 
edil me ýär. 2  Ýa hu da do gan la ry nyň ara-
syn da güýç lü si bo lup, baş tu tan on dan 
ge lip çy kan bol sa-da, now ba har ogul lyk 
ha ky Ýu su byň ky dy. 3 Ys ra ýy lyň now-
ba har og ly Ru be niň ogul la ry şu lar dy: 
Ha nok, Pal lu, Hes ron we Kar my.

4  Ýo we liň ne sil le ri: Şe mag ýa, Şe mag-
ýa dan Gok, Gok dan Şim gi, 5  Şim gi den 
Mi ka, Mi ka dan Re ýa ýa, Re ýa ýa dan 
Ba gal, 6  Ba gal dan Be ýe ra do gul dy. Be-
ýe ra ny Aşu ryň pa ty şa sy Tig lat pi le ser 
ýe sir edip äkit di. Be ýe ra ru ben le riň 
ti re ba şy sy dy. 7‑8  Ne sil da ragt la ry na gö rä 
Be ýe ra nyň ko wum la ry bi len bo lan ga-
ryn daş la ry şu lar dyr: Ýe gi ýel baş tu tan; 
Za kar ýa we Ýo we liň çow lu gy, Şe ma nyň 
ag ty gy, Aza zyň og ly Ba la. Bu ru ben ler 
Ne bo bi len Ba gal me go na çen li uza lyp 
gid ýän Aro ger ül ke sin de ýa şa ýar dy lar. 
9 Gün do ga ra Ýew frat der ýa sy nyň bu 
ta ra pyn da ky çö lüň baş lan ýan ýe ri ne 
çen li uza lyp gid ýän ýer ler hem Be la nyň 
ýer le ri di, se bä bi onuň Gil gat da ma ly 
ju da kö pe lip di. 10  Şa wu lyň döw rün de 
ru ben ler ha gar lar bi len ur şup, ola ry 
ýe ňip, Gil ga dyň tu tuş gün do ga ry na ýaý-
rap, ha gar la ryň ça dyr la ryn da ýa şa dy lar.

Gadyň nesilleri
11 Gat lar ru ben le riň gap da lyn da Sal ka 

ga la sy na çen li bo lan Ba şan ül ke sin de 
mes gen tut du lar. 12  Ba şan da Ýo wel iň 
wa jyp uru gyň baş tu ta ny dy, Şa pam ikin ji 
wa jyp uru gyň baş tu ta ny dy, Ýag naý bi len 
Şa pat bol sa beý le ki urug la ryň baş tu ta-
ny dy. 13 Ola ryň ga ryn daş la ry ko wu my 
bo ýun ça şu lar dyr: Mi ka ýyl, Me şul lam, 
Şe ba, Ýo raý, Ýag kan, Zi ýa we Eber je-
mi ýe di. 14  Olar Aby ha ýy lyň ne sil le ri dir. 
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Aby ha ýyl Bü züň taň ly gy, Ýah do nyň 
geň li gi, Ýe şi şa ýyň gow lu gy, Mi ka ýy lyň 
ýuw lu gy, Gil ga dyň çow lu gy, Ýa ro wa nyň 
ag ty gy, Hu ry nyň oglydy. 15  Gu ny nyň 
ag ty gy, Ab dy ýe liň og ly Ahy bu la ryň 
ara syn da iň be ýik urug ba şy dy. 16  Gat lar 
Gil gat da ky we Ba şan da ky ga la la ryn da 
hem-de Şa ro nyň öri meý dan la ryn da 
ýa şa dy lar. 17 Ýa hu da nyň pa ty şa sy Ýo tam 
hem-de Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Ýa rob ga myň 
döw rün de bu la ryň hem me si öz ne sil 
da rag ty na gö rä ha sa ba alyn dy lar.

Gündogar tireleriň goşunlary
18  Ru ben ler den, gat lar dan hem-de 

gün do gar da ky ma na şa ti re sin den gy lyç-
ly-gal kan ly, ýaý bi len ok at ýan, sö weş 
tä li mi ni alan, gul lu ga taý ýar kyrk dört 
müň ýe di ýüz alt myş sa ny eder men es ger 
bar dy. 19 Olar ha gar lar, ýe tur lar, na pyş lar 
hem-de no dap lar bi len uruş dy lar. 20 Olar 
uruş da Hu da ýa ahy-na la edip, kö mek 
alan dyk la ry üçin, ha gar la ryň hem-de ola-
ryň ýa nyn da ky la ryň äh li si ni ele sal dy lar. 
Hu daý ola ryň ahy-na la sy na jo gap ber di, 
çün ki olar Oňa ynan dy lar. 21 Olar duş-
man la ry nyň el li müň dü ýe si ni, iki ýüz el li 
müň do wa ry ny, iki müň eşe gi ni ele sal-
dy lar we ýüz müň ada my ny ýe sir al dy lar. 
22  Köp adam öl di, se bä bi bu uruş Hu daý-
dan dy. Şeý dip, ru ben ler, gat lar hem-de 
gün do gar da ky ma na şa ti re si tä sür gün lik 
döw rü ne çen li ha gar la ryň hem-de ola ryň 
ýa nyn da ky la ryň ýer le rin de ýa şa dy lar.

Gündogardaky manaşa tiresi
23  Gün do gar da ky ma na şa ti re si niň 

adam la ry ýurt da mes gen tu tup, Ba şan dan 
Ba gal her mo na, Se ni re hem-de Her mon 
da gy na çen li ýaý ra dy lar. Olar ju da köp di. 
24  Ine, şu lar ola ryň ko wum ba şy la ry dyr: 
Eper, Ýiş gi, Eli ýel, Az ry ýel, Ýer me-
ýa, Ho daw ýa we Ýah dy ýel. Bu lar ba tyr 

ýi git ler, meş hur adam lar we urug baş tu-
tan la ry dy. 25 Em ma bu lar ata-ba ba la ry nyň 
Hu da ýyn dan dä nip, Onuň öz öň le rin de 
der bi-da gyn eden ýur du nyň hal ky nyň 
hu daý la ry na sež de et mek bi len zy na et di-
ler. 26  Şo ňa gö rä Ys ra ýyl Hu da ýy Aşu ryň 
pa ty şa sy Pu lyň ru hu ny oýar dy. Bu pa-
ty şa nyň beý le ki ady Tig lat pi le ser di. Ol 
ru ben le ri, gat la ry, gün do gar da ky ma na şa 
ti re si ni ýe sir edip, ola ry Ha la, Ha bo ra, 
Ha ra hem-de Go zan der ýa sy na ge tir di. 
Olar şu gü ne çen li hem şol ýer de dir.

6‑njy bap

Lewiniň nesilleri
1 Le wi niň ogul la ry: Ger şon, Ko hat 

we Me ra ry. 2  Ko ha dyň ogul la ry: Im ran, 
Ýis har, Heb ron we Uzy ýel. 3 Im ra nyň 
ogul-gy zy: Ha run, Mu sa we Mer ýem. 
Ha ru nyň ogul la ry: Na dap, Aby hu, El-
ga zar we Yta mar.

4 El ga zar dan Pi ne has, Pi ne has dan Aby-
şu wa, 5 Aby şu wa dan Bu ky, Bu ky dan Uzy, 
6  Uzy dan Ze rah ýa, Ze rah ýa dan Me ra-
ýot, 7 Me ra ýot dan Amar ýa, Amar ýa dan 
Ahy tup, 8  Ahy tup dan Sa dok, Sa dok-
dan Ahy ma gas, 9 Ahy ma gas dan Azar ýa, 
Azar ýa dan Ýo ha nan, 10  Ýo ha nan dan 
Azar ýa do gul dy. Bu şol Sü leý ma nyň 
Iýe ru sa lim de gu ran öýün de ru ha ny lyk 
eden Azar ýa dyr. 11 Azar ýa dan Amar ýa, 
Amar ýa dan Ahy tup, 12 Ahy tup dan Sa dok, 
Sa dok dan Şal lum, 13 Şal lum dan Hil ki ýa, 
Hil ki ýa dan Azar ýa 14 Azar ýa dan Se ra ýa, 
Se ra ýa dan Ýe ho sa dak do gul dy. 15 Ne bu
kad ne sa ryň üs ti bi len Reb Ýa hu da nyň 
we Iýe ru sa li miň halk la ry ny sür gün eden 
döw rün de Ýe ho sa dak hem sür gün edil di.

Lewiniň beýleki nesilleri
16  Le wi niň ogul la ry: Ger şon, Ko hat we 

Me ra ry. 17 Ger şo nyň ogul la ry nyň at la ry 
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a 6:28 Ýo wel – bu söz kä bir gol ýaz ma da ýok.

Lib ni hem-de Şim gi dir. 18  Ko ha dyň ogul-
la ry: Im ran, Ýis har, Heb ron we Uzy ýel. 
19 Me ra ry nyň ogul la ry: Mah ly we Mu şy.

Ne sil le ri ne gö rä le wi le riň urug la ry şu-
lar dyr: 20 Ger şo nyň ne sil le ri: Ger şon dan 
Lib ni, Lib ni den Ýa hat, Ýa hat dan Zim-
ma, 21 Zim ma dan Ýo wa, Ýo wa dan Ydo, 
Ydo dan Ze ra, Ze ra dan Ýe ýat raý do gul dy.

22  Ko ha dyň ne sil le ri: Ko hat dan Emi na-
dap, Emi na dap dan Ko ra, Ko ra dan Asyr, 
23 Asyr dan El ka na, El ka na dan Ebi ýa sap, 
Ebi ýa sap dan Asyr, 24  Asyr dan Ta hat, 
Ta hat dan Ury ýel, Ury ýel den Uzy ýa, 
Uzy ýa dan Şa wul do gul dy.

25  El ka na nyň ogul la ry: Oma saý we 
Ahy mot. 26  Ahy mot dan El ka na, El ka na-
dan So paý, So paý dan Na hat, 27 Na hat dan 
Eli ýap, Eli ýap dan Ýe ro ham, Ýe ro ham-
dan El ka na do gul dy.

28  Şa mu we liň ogul la ry: now ba har og ly 
Ýo wel a, ikin ji og ly Aby ýa.

29 Me ra ry nyň ne sil le ri: Me ra ry dan 
Mah ly, Mah ly dan Lib ni, Lib ni den Şim gi, 
Şim gi den Uza, 30 Uza dan Şim ga, Şim ga-
dan Ha gy ýa, Ha gy ýa dan Asa ýa do gul dy.

Ybadathana sazandalary
31 Äht san dy gy ny Reb biň öýün de go-

ýan dan soň, Da wu dyň şol ýer de nag ma 
aýt ma ga bel län adam la ry şu lar dyr. 32  Bu
lar Sü leý man Iýe ru sa lim de Reb biň öýü ni 
gur ýan ça, Reb be ýüz tu tu l ýan mu kad des 
ça dy ryň öňün de nag ma aýt dy lar. Olar 
bel le ni len düz gün ler bo ýun ça hyz ma ta 
dur du lar.

33 Ol ýer de hyz ma ta du ran lar hem-de 
ola ryň ne sil le ri şu lar dyr: ko hat uru-
gyn dan Ýo we liň og ly Heý man bag şy. 
Heý ma nyň ata-ba ba la ry şu lar dyr: Şa mu-
wel Ýo we liň ata sy, 34  El ka na Şa mu we liň 
ata sy, Ýe ro ham El ka na nyň ata sy, Eli ýel 

Ýo ra myň ata sy, To wa Eli ýe liň ata sy, 
35  Sup To wa nyň ata sy, El ka na Su puň 
ata sy, Ma hat El ka na nyň ata sy, Oma saý 
Ma ha tyň ata sy, 36  El ka na Oma sa ýyň 
ata sy, Ýo wel El ka na nyň ata sy, Azar-
ýa Ýo we liň ata sy, Se pan ýa Azar ýa nyň 
ata sy, 37 Ta hat Se pan ýa nyň ata sy, Asyr 
Ta ha dyň ata sy, Ebi ýa sap Asy ryň ata sy, 
Ko ra Ebi ýa sa byň ata sy, 38  Ýis har Ko ra
nyň ata sy, Ko hat Ýis ha ryň ata sy, Le wi 
Ko ha dyň ata sy, Ys ra ýyl Le wi niň ata sy.

39 Onuň sa gyn da du ran do ga ny Asaf, 
ger şon uru gyn dan bo lup, Be rek ýa nyň 
og lu dy. Onuň ata-ba ba la ry şu lar dyr: 
Şim ga Be rek ýa nyň ata sy, 40 Mi ka ýyl Şim-
ga nyň ata sy, Ba ga se ýa Mi ka ýy lyň ata sy, 
Mal ky ýa Ba ga se ýa nyň ata sy, 41 Et ni Mal
ky ýa nyň ata sy, Ze ra Et ni niň ata sy, Ada ýa 
Ze ra nyň ata sy, 42  Eý tan Ada ýa nyň ata sy, 
Zim ma Eý ta nyň ata sy, Şim gi Zim ma nyň 
ata sy, 43 Ýa hat Şim gi niň ata sy, Ger şon 
Ýa ha tyň ata sy, Le wi Ger şo nyň ata sy.

44  Çep ta ra pyn da ola ryň me ra ry uru-
gyn dan bo lan ga ryn daş la ry dur dy. Olar 
şu lar dyr: Ki şi Eý ta nyň ata sy, Ab dy 
Ki şi niň ata sy, Mal luk Ab dy nyň ata sy, 
45  Ha şab ýa Mal lu gyň ata sy, Amaz ýa 
Ha şa byň ata sy, Hil ki ýa Amaz ýa nyň 
ata sy, 46  Ema sy Hil ki ýa nyň ata sy, Ba ny 
Ema sy nyň ata sy, Şe mer Ba ny nyň ata sy 
47 Mah ly Şe me riň ata sy, Mu şy Mah ly-
nyň ata sy, Me ra ry Mu şy nyň ata sy, Le wi 
Me ra ry nyň ata sy.

48  Ola ryň ga ryn daş la ry bo lan le wi ler 
mu kad des ça dy ryň – Hu da ýyň öýü niň 
hyz ma ty na bel len di ler.

Harunyň nesilleri
49 Ha run bi len onuň ne sil le ri ýak ma 

gur ban lyk sy pa syn da, ýa kym ly ys ly tü-
tet gi sy pa syn da sa da ka lar hö dür le di ler. 
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Iň mu kad des ota gyň äh li iş le ri ni et di ler. 
Hu da ýyň gu ly Mu sa nyň tab şy ryk la ry na 
la ýyk lyk da, olar ys ra ýyl hal ky ny gü nä-
sin den sap la dy lar. 50 Ine, şu lar Ha ru nyň 
ne sil le ri dir: Ha run dan El ga zar, El ga-
zar dan Pi ne has, Pi ne has dan Aby şu wa, 
51 Aby şu wa dan Bu ky, Bu ky dan Uzy, 
Uzy dan Ze rah ýa, 52  Ze rah ýa dan Me ra-
ýot, Me ra ýot dan Amar ýa, Amar ýa dan 
Ahy tup, 53 Ahy tup dan Sa dok, Sa dok dan 
Ahy ma gas do gul dy.

Lewileriň mesgen tutan ýerleri
54‑55  Le wi le riň öz top rak la ryn da 

mes gen tu tan ýer le ri şu lar dyr: ko hat 
uru gyn dan bo lan Ha ru nyň ogul la ry nyň 
bi je si çy kyp, ola ra Ýa hu da da ky Heb ro ny 
hem-de onuň tö we re gin dä ki öri meý-
dan la ry ber di ler. 56  Ýö ne ol ga la nyň ekin 
meý dan la ry dyr oba la ry Ýe pun nä niň og ly 
Ka le be be ril di. 57 Ha ru nyň ogul la ry na 
ga çy ba tal ga ga la la ry bo lan Heb ron we 
Lib na öri meý dan la ry bi len bi le, Ýa tyr 
we Eş te mo wa öri meý dan la ry bi len bi le, 
58  Hi len öri meý dan la ry bi len bi le, De bir 
öri meý dan la ry bi len bi le, 59 Aşan we 
Beýt şe meş öri meý dan la ry bi len bi le lik de 
be ril di. 60 Ben ýa min ti re si niň top ra gyn-
dan hem öri meý dan la ry bi len bi le lik de 
Ge ba, öri meý dan la ry bi len bi le lik de 
Ale met hem-de öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de Ana tot be ril di. Ola ryň äh li ga-
la la ry ne sil le ri niň sa ny na gö rä on üç dür.

61 Ko hat la ryň ga lan ne sil le ri ne bi je üs ti 
bi len gün ba tar da ky ma na şa ti re si niň 
pa ýyn dan on ga la be ril di. 62  Gerşonlara 
ne sil le ri niň sa ny na gö rä ysa kar, aşer, 
naf ta ly hem-de Ba şan da ky ma na şa ti re-
le rin den on üç ga la be ril di. 63 Me ra ry la ra 
ne sil le ri niň sa ny na gö rä, ru ben, gat hem-
de ze bu lun ti re le rin den on iki ga la be ril di. 
64  Şun luk da, ys ra ýyl lar bu ga la la ry öri 
meý dan la ry bi len bi le lik de le wi le re 

ber di ler. 65 Şeý le hem ys ra ýyl lar le wi le-
re bi je üs ti bi len ýa hu da, şim gon hem-de 
ben ýa min ti re le ri niň at la ry ag za lan ga la-
la ry ny ber di ler. 66 Ko ha dyň ne sil le rin den 
kä bir le rin de ef ra ýym ti re sin den al nan ga-
la la ry bar dy. 67 Ola ra ga çy ba tal ga ga la la ry 
bo lan Ef ra ýym dag la ryn da ky Şe ke mi öri 
meý dan la ry bi len bi le lik de, şeý le hem 
Ge ze ri öri meý dan la ry bi len bi le lik de, 
68  Ýok my ga my öri meý dan la ry bi len bi-
le lik de, Beýt ho ro ny öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de, 69 Aýa lo ny öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de, Gat rim mo ny öri meý dan la ry 
bi len bi le lik de ber di ler. 70 Gün ba tar da ky 
ma na şa ti re sin den öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de Ane ri, Ko ha dyň ne sil le ri niň 
ga lan bö le gi ne öri meý dan la ry bi len bi-
le lik de Bil ga my ber di ler.

71  Gerşonlara: gün do gar da ky ma-
na şa ti re sin den: öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de Ba şan da ky Go la ny we öri 
meý dan la ry bi len bi le lik de Aş ta ro ty; 
72 ysa kar ti re sin den: öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de Ke de şi, öri meý dan la ry bi len 
bi le lik de Da be ra ty, 73 öri meý dan la ry 
bi len bi le lik de Ra mo dy, öri meý dan la ry 
bi len bi le lik de Ane mi; 74  aşer ti re sin den: 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Ma şa ly, 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Ab do ny, 
75 öri meý dan la ry bi len bi le lik de Hu ko gy, 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Re ho by; 
76  naf ta ly ti re sin den: öri meý dan la ry 
bi len bi le lik de Je li le dä ki Ke de şi, öri 
meý dan la ry bi len bi le lik de Ham mo ny, 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Kir ýa-
ta ýy my ber di ler. 77 Me ra ry uru gy nyň 
ga lan la ry na şu ýer ler be ril di: ze bu lun 
ti re sin den öri meý dan la ry bi len bi le lik de 
Rim mo no, öri meý dan la ry bi len bi le lik-
de Ta bor, 78  Ýe ri ho dan baş lap, Ior da nyň 
aňyr sy na çen li, Ior da nyň gün do gar 
ta ra py, ru ben ti re sin den: öri meý dan-
la ry bi len bi le lik de çöl dä ki Be ser, öri 
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meý dan la ry bi len bi le lik de Ýah sa, 79 öri 
meý dan la ry bi len bi le lik de Ke de mot, 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Meý pa-
gat; 80‑81 gat ti re sin den: öri meý dan la ry 
bi len bi le lik de Gil gat da ky Ra mot, öri 
meý dan la ry bi len bi le lik de Ma ha na ýym, 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Heş bon, 
öri meý dan la ry bi len bi le lik de Ýa zer.

7‑nji bap

Ysakaryň nesilleri
1 Ysa ka ryň ogul la ry: To la, Pu wa, Ýa-

şup we Şim ron – je mi dört. 2  To la nyň 
ogul la ry: Uzy, Re pa ýa, Ýe ri ýel, Ýah maý, 
Ýyb sam we Şa mu wel. Olar tola uru gy nyň 
ko wum ba şy la ry dyr. Da wu dyň döw rün-
de ola ryň ýig ri mi iki müň al ty ýüz sa ny 
ba tyr ýi git le ri bar dy. 3 Uzy dan Ýyz rah ýa 
do gul dy. Ýyz rah ýa nyň ogul la ry: Mi ka-
ýyl, Abad ýa, Ýo wel we Ýi şi ýa. Uzy nyň 
og ly we ag tyk la ry – je mi bäş; ola ryň äh li-
si-de ko wum ba şy lar dy. 4 Ne sil da rag ty na 
gö rä ne sil le ri niň otuz al ty müň adam ly 
har by güýç le ri bar dy, çün ki olar köp aýal-
ly hem-de köp ogul ly dy lar. 5 Ysa ka ryň 
äh li ne sil le ri niň ara syn da ba tyr ýi git ler 
bo lan ga ryn daş la ry ne sil da ragt la ry na 
gö rä je mi seg sen ýe di müň di.

Benýaminiň nesilleri
6 Ben ýa mi niň ogul la ry: Ba la, Be ker we 

Ýe di ga ýel – je mi üç. 7 Ba la nyň ogul la ry: 
Es bon, Uzy, Uzy ýel, Ýe ri mot we Iri – 
je mi bäş. Bu lar ko wum ba şy lar, ba tyr 
ýi git ler dir. Ola ryň ne sil da rag ty na gö rä 
sa ny ýig ri mi iki müň otuz dört di. 8  Be
ke riň ogul la ry: Ze mi ra, Ýo gaş, Eli ge zer, 
El ýo geý naý, Om ry, Ýe re mot, Aby ýa, 
Ana tot, Ale met. Şu la ryň hem me si Be-
ke riň ogul la ry dyr. 9 Ne sil da rag ty na 
gö rä ba tyr ýi git ler bo lan ko wum ba şy-
la ryň sa ny ýig ri mi müň iki ýüz adam dy. 

10 Ýe di ga ýe liň ogul la ry: Bil han. Bil ha-
nyň ogul la ry: Ýe guş, Ben ýa min, Ehut, 
Ke na ga na, Ze tan, Tar şyş we Ahy şa har. 
11 Ýe di ga ýe liň şu ogul la ry nyň hem me si 
ko wum ba şy lar dyr we ba tyr ýi git ler dir. 
Ola ryň ur şa ukyp ly sy on ýe di müň iki 
ýüz di. 12  Iriň ogul la ry: Şu pym, Hu pym; 
Hu şym bol sa Ahe riň og lu dyr.

Naftalynyň nesilleri
13 Naf ta ly nyň ogul la ry: Ýah sy ýel, Gu-

ny, Ýe zer we Şal lum. Şu lar Bil ha nyň 
ne sil le ri dir.

Manaşanyň nesilleri
14 Ma na şa nyň ogul la ry: si ri ýa ly gyr nak 

aýa lyn dan dog lan As ry ýel; Gil ga dyň 
ka ka sy Ma kyr hem şon dan do gul dy. 
15  Ma kyr Hu pym bi len Şu py my öý len-
dir di. Aýal do ga ny nyň ady Ma ga ka dy. 
Ikin ji si niň ady Se lop ha d dy. Onuň di ňe 
gyz la ry bol dy. 16 Ma ky ryň aýa ly Ma ga ka 
bir ogul do gur dy we onuň ady na Pe reş 
dak dy. Pereşiň ini si niň ady Şe reş di; onuň 
ogul la ry nyň ady Ulam hem-de Re kem di. 
17 Ulam dan Be dan do gul dy. Ma na şa nyň 
ag ty gy, Ma ky ryň og ly Gil ga dyň ogul-
la ry şu lar dyr. 18  Gil ga dyň aýal do ga ny 
Ham mo le ket den Yş hot, Aby ge zer we 
Mah la do gul dy. 19 Şe mi da nyň ogul la ry: 
Ah ýan, Şe kem, Lik hi we Any gam.

Efraýymyň nesilleri
20 Ef ra ýy myň og ly Şu te la, Şu te la nyň 

og ly Be ret, Be re diň og ly Ta hat, Ta-
ha dyň og ly El ga da, El ga da nyň og ly 
Ta hat, 21 Ta ha dyň og ly Za bat, Za ba dyň 
og ly Şu te la.

Ezer we El gat Ef ra ýy myň ogul la ry dy. 
Ýer li gat hal ky ola ry mal sü rü le ri ni ba syp 
al ma ga ge len dik le ri üçin öl dür di. 22 Ka ka
la ry Ef ra ýym en çe gün läp ola ryň ýa sy ny 
tut dy; do gan la ry oňa gö wün lik ber mä ge 
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gel di ler. 23 Ef ra ýym aýa ly nyň ýa ny na gir-
di. Aýa ly göw re li bo lup, bir ogul do gur dy 
we onuň ady na Be ri ga dak dy, se bä bi onuň 
öýün de bet bagt çy lyk a bar dy. 24  Ýo kar ky 
we aşa ky Beýt ho ro ny hem-de Uzen şe ýe-
ra ny gu ran onuň gy zy Şe ýe ra dy.

25  Re pa onuň og lu dy. Re pa dan Re-
şep, Re şep den Te la, Te la dan Ta han, 
26  Ta han dan La dan, La dan dan Emi hut, 
Emi hut dan Eli şa ma, 27 Eli şa ma dan Nun, 
Nun dan Ýe şu wa do gul dy.

28  Ef ra ýym la ryň mülk le ri we mes gen 
tu tan ýer le ri şu lar dyr: Beý tel ga la sy we 
onuň oba la ry, gün do gar da Na ga ran, gün-
ba tar da Ge zer we onuň oba la ry, Şe kem 
we onuň oba la ry, Aýa we onuň oba la ry. 
29 Ma na şa la ryň çäk le rin den: Beýt şe ýan 
ga la la ry bi len, Tag nak ga la la ry bi len, 
Me gi do ga la la ry bi len, Dor ga la la ry 
bi len. Şu ga la lar da Ys ra ýy lyň og ly Ýu-
su byň ogul la ry mes gen tut du lar.

Aşeriň nesilleri
30  Aşe riň ogul la ry: Ýim na, Ýiş wa, 

Ýiş wi we Be ri ga; Se ra bu la ryň aýal 
do ga ny dy.

31  Be ri ga nyň ogul la ry: He ber bi-
len Mal ky ýel; Mal ky ýel Bir za ýy tyň 
ka ka sy dy.

32  He ber den Ýap let, Şo mer, Ho tam 
hem-de ola ryň aýal do ga ny Şu ga do gul dy.

33 Ýap le tiň ogul la ry: Pa sak, Bim hal 
we Aş wat. Bu lar Ýap le tiň ogul la ry dyr.

34  Şe me riň ogul la ry: Ahy, Ro ha ga, 
Hu ba we Aram.

35 Şe me riň do ga ny He le miň b ogul la ry: 
So pa, Ýym na, Şe leş we Amal.

36  So pa nyň ogul la ry: Su wa, Har ne-
per, Şu gal, Be ri, Ýym ra, 37 Be ser, Hot, 

Şam ma, Şil şa, Ýyt ran we Be ýe ra. 38  Ýe
te riň ogul la ry: Ýe pun ne, Pis pa we Ara.

39 Ula nyň ogul la ry: Ara, Han ny ýel 
we Ris ýa.

40 Şu la ryň hem me si Aşe riň ne sil le ri di, 
ko wum ba şy lar dyr, saý la ma ba tyr ýi git ler 
hem-de beg le riň be gi dir. Ola ryň ne sil 
da rag ty na gö rä ur şa ukyp ly ýig ri mi al ty 
müň ada my bar dy.

8‑nji bap

Benýaminiň nesilleri
1 Ben ýa mi niň bäş og ly bar dy. Now ba har 

og ly Ba la, ikin ji si Aş bel, üçün ji si Aha-
ra, 2  dör dün ji si No ha, bä şin ji si Ra pa dy.

3 Ba la nyň ogul la ry: Adar, Ge ra, Aby-
hut, 4  Aby şu wa, Na ga man, Aho wa, 
5  Ge ra, Şe fu fan we Hu ram.

6‑7 Ehu dyň ne sil le ri Na ga man, Ahy ýa 
we Ge ra dy. Olar Ge ba hal ky nyň ko-
wum ba şy la ry dy. Olar kow lup çy ka ry lyp, 
Ma na ha ta ýe sir edi lip äki dil di ler. Uza 
bi len Ahy hu dyň ka ka sy Ge ra bu la ry 
gö çü rip di.

8  Şa ha ra ýym öz aýal la ry Hu şym bi-
len Ba ga ra na ta la gy ny be re nin den soň, 
Mo wap ýur dun da onuň bir nä çe og ly 
bol dy. 9 Onuň aýa ly Ho deş den bo lan 
ogul la ry şu lar dyr: Ýo bap, Sib ýa, Me şa, 
Mal kam, 10  Ýe gus, Sak ýa we Mir ma. 
Olar ko wum ba şy dy lar.

11 Şa ha ra ýy myň Hu şym dan Aby tup 
hem-de El pa gal di ýen ogul la ry bol dy. 
12  El pa ga lyň ogul la ry: Eber, Miş gam, 
Ono ny hem-de ga la la ry bi len bi le Lo dy 
gu ran Şe met, 13 Be ri ga, Şe ma – bu iki si 
Aýa lo nyň ila ty nyň ko wum ba şy la ry dy lar; 
olar Ga tyň ila ty ny ko wup çy kar dy lar; 
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14  Be ri ga nyň ogul la ry şu lar dyr: Ah ýo, 
Şa şak we Ýe re mot, 15  Ze bad ýa, Arat, 
Eder, 16  Mi ka ýyl, Ýyş pa we Ýo ha – bu lar 
Be ri ga nyň ogul la ry dyr.

17 Ze bad ýa, Me şul lam, Hiz ki, He ber, 
18  Ýiş me raý, Ýiz li ýa we Ýo bap – bu lar 
El pa ga lyň ogul la ry dyr.

19 Ýa kym, Zik ri, Zab dy, 20  Eli ge naý, 
Sil le taý, Eli ýel, 21 Ada ýa, Be ra ýa we 
Şim rat – bu lar Şim gi niň ogul la ry dyr.

22  Ýiş pan, Eber, Eli ýel, 23 Ab don, Zik ri, 
Ha nan, 24  Ha nan ýa, Eý lam, An to ty ýa, 
25 Ýip de ýa we Pe nu wal – bu lar Şa şa gyň 
ogul la ry dyr.

26  Şam şe raý, Şe har ýa, Atal ýa, 27 Ýa ga
reş ýa, Eli ýa we Zik ri – bu lar Ýe ro ha myň 
ogul la ry dyr.

28  Bu lar ne sil da rag ty na gö rä ko wum-
ba şy lar dyr. Olar Iýe ru sa lim de ýa şa dy lar.

Şawul patyşanyň nesilleri
29 Gib go ny esas lan dy ran adam şol ga la-

da ýa şa dy; onuň aýa ly nyň ady Ma ga ka dy. 
30 Ab don ola ryň now ba har og lu dy, on soň 
Sur, Kiş, Ba gal, Ner, Na dap, 31 Ge dor, 
Ah ýo, Ze ker we Mik lot dy. 32  Mik lot 
Şim ga nyň ka ka sy dy. Olar hem öz ga-
ryn daş la ry nyň ýa nyn da – Iýe ru sa lim de 
ýa şa dy lar.

33 Ner den Kiş, Kiş den Şa wul, Şa wul-
dan Ýo na tan, Mal ky şu wa, Aby na dap 
we Eş ba gal a do gul dy.

34  Ýo na tan dan Me ri ba gal b, Me ri ba gal
dan Mi ka do gul dy. 35 Mi ka nyň ogul la ry: 
Pi ton, Me lek, Ta ry ýa we Ahaz.

36  Ahaz dan Ýe ho ga da, Ýe ho ga da dan 
Ale met, Az ma wet, Zim ri, Zim ri den 
Mo sa do gul dy. 37 Mo sa dan Bi ne ga, Bi ne-
ga dan Ra pa, Ra pa dan El ga sa, El ga sa dan 
Asel do gul dy.

38  Ase liň Az ry kam, Bo ke ru, Ys ma ýyl, 
Şe gar ýa, Abad ýa we Ha nan at ly al ty 
og ly bar dy. Şu la ryň hem me si Ase liň 
ogul la ry dyr. 39 Onuň do ga ny Ýe şu gyň 
ogul la ry: now ba har og ly Ulam, ikin-
ji si Ýe guş, üçün ji si Eli pe let. 40 Ula myň 
ogul la ry ba tyr ýi git ler we ýaý çy lar dy; 
ola ryň ça ga la ry dyr ag tyk la ry köp di. 
Ola ryň je mi bir ýüz el li di.

Şu la ryň hem me si ben ýa min ler dir.

9‑njy bap

Ýesirlikden gaýdyp gelenler
1 Ys ra ýyl la ryň hem me si öz ne sil da-

rag ty na gö rä ha sa ba al nyp, olar Ys ra ýyl 
pa ty şa la ry nyň ki ta by na ýa zyl dy.

Ýa hu da lar Reb be bi we pa lyk eden dik le ri 
üçin Ba by la sür gün edil di. 2 Kä bir ys ra ýyl-
lar il kin ji bo lup, ga la lar da ky öz mülk le ri ne 
ru ha ny lar, le wi ler hem-de yba dat ha na 
hyz mat kär le ri bi len do la nyp gel di ler.

3 Ýa hu da, ben ýa min, ef ra ýym hem-de 
ma na şa ti re le rin den Iýe ru sa lim de tä ze-
den or na şan la ry şu lar dyr:

4  Ýa hu da nyň og ly Pe re siň nes lin den: 
Ba ny nyň ýuw lu gy, Im ri niň çow lu gy, 
Om ry nyň ag ty gy, Emi hu dyň og ly Utaý.

5  Şi lon uru gyn dan: now ba har og ly 
Asa ýa hem-de onuň ogul la ry.

6  Ze ra nyň nes lin den: Ýe gu wel hem-de 
onuň ga ryn daş la ry – je mi ýa hu da ti re-
sin den al ty ýüz tog san adam.

7 Ben ýa mi niň nes lin den: Ha se nu wa nyň 
çow lu gy, Ho daw ýa nyň ag ty gy, Me şul-
la myň og ly Sal lu; 8  Ýe ro ha myň og ly 
Ýib ne ýa; Mik ri niň ag ty gy, Uzy nyň og ly 
Ela; Ýib ni ýa nyň çow lu gy, Re gu wa lyň 
ag ty gy, Şe pat ýa nyň og ly Me şul lam. 
9 Ben ýa min ler ne sil da rag ty na gö rä 
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do kuz ýüz el li al ty adam dy. Ýo kar da ady 
ag za lan la ryň hem me si ko wum ba şy lar dy.

Iýerusalime dolanyp gelen ruhanylar
10 Do la nyp ge len ru ha ny lar dan: Ýe da ýa, 

Ýe ho ýa ryp, Ýa kin, 11 Ahy tu byň gow lu gy, 
Me ra ýo tyň ýuw lu gy, Sa do gyň çow lu gy, 
Me şul la myň ag ty gy, Hil ki ýa nyň og ly, 
Hu da ýyň öýü niň ýol baş çy sy Azar ýa; 
12 Mal ky ýa nyň çow lu gy, Paş hu ryň ag ty gy, 
Ýe ro ha myň og ly Ada ýa; Im me riň gow lu-
gy, Me şil le mi tiň ýuw lu gy, Me şul la myň 
çow lu gy, Ýah ze ra nyň ag ty gy, Ady ýe liň 
og ly Mag saý. 13 Ru ha ny la ryň sa ny bir müň 
ýe di ýüz alt myş dy. Olar ko wum ba şy lar-
dy we ukyp ly adam lar dy. Olar Hu da ýyň 
öýün de hyz mat et mä ge jo gap kär di.

Iýerusalimdäki lewiler
14 Le wi ler den: Me ra ry uru gyn dan Ha-

şab ýa nyň çow lu gy, Az ry ka myň ag ty gy, 
Ha şu byň og ly Şe mag ýa; 15 Bak ba kar, He
reş, Ga lal; Asa fyň çow lu gy, Zik ri niň 
ag ty gy, Mi ka nyň og ly Ma tan ýa; 16 El ka na
nyň geň li gi, Asa nyň gow lu gy, Be rek ýa nyň 
ýuw lu gy, Ýe du tu nyň çow lu gy, Ga la lyň 
ag ty gy, Şe mag ýa nyň og ly Abad ýa. Ol 
ne to pa ly la ryň oba la ryn da ýa şa dy.

Iýerusalimdäki ybadathana 
derwezebanlary

17 Der we ze ban lar şu lar dyr: Şal lum, 
Akup, Tal mon, Ahy man we ola ryň ga-
ryn daş la ry. Şal lum ola ryň baş tu ta ny dy. 
18  Bu lar öň şa der we ze si niň gün do gar 
ta ra pyn da goý lup dy lar. Olar le wi le riň 
dü şel ge der we ze ban la ry dy lar. 19 Ko ra 
uru gyn dan bo lan Ebi ýa sa byň a ag ty gy, 
Ko re niň og ly Şal lum we onuň ko wum da-
şy ko ra lar hem ata-ba ba la ry nyň Reb biň 
mes ge ni ne der we ze ban çy lyk ediş le ri 

ýa ly, Reb biň mu kad des ça dy ry na der-
we ze ban çy lyk et di ler. 20 Öň El ga za ryň 
og ly Pi ne has ola ryň ýol baş çy sy bo lup dy. 
Reb onuň bi len bol dy. 21 Me şe lem ýa-
nyň og ly Za kar ýa Reb be ýüz tu tu l ýan 
ça dy ryň ag zyn da der we ze ban dy. 22  Der
we ze ban ly ga bel le nen le riň hem me si iki 
ýüz on iki adam dyr. Olar öz oba la ryn da 
ne sil da rag ty na gö rä ha sa ba alyn dy lar. 
Ola ry Da wut bi len gör gür Şa mu wel 
jo gap kär li we zi pä bel le di. 23 Şu lar we 
ola ryň ne sil le ri Reb biň öýü niň, ýag ny 
ça dy ryň der we ze ban la ry dy lar. 24  Der we
ze ban lar dört ta rap da ky: gün do gar da ky, 
gün ba tar da ky, de mir ga zyk da ky hem-de 
gün or ta da ky der we ze le ri sak la ýar dy lar. 
25 Ola ryň oba la ryn da ýa şa ýan do gan la ry 
no bat ma-no bat her ýe di gün den ola ry 
gör mä ge gel me li di ler. 26  Çün ki le wi-
ler den bo lan dört ýol baş çy der we ze ban 
Hu da ýyň öýü niň otag la ry nyň hem-de 
ha zy na la ry nyň hem ýol baş çy sy dy lar. 
27 Olar gi je si ne-de Hu da ýyň öýü niň go-
la ýyn da bo lar dy lar. Çün ki yba dat ha na 
gö zeg çi lik et mek hem-de her gün ir den 
ony aç mak ola ryň bor ju dy.

Beýleki lewiler
28  Le wi le riň kä bir le ri hyz mat üçin goý-

lan en jam la ra se re der di ler, se bä bi ola ry 
sa nap äki dip, sa na bam ge tir me li di ler. 
29 Ola ryň kä bir le ri beý le ki es bap la ra, 
mu kad des en jam la ra, saý la ma una, şe-
ra ba, ýa ga, ýa kym ly ys ly tü tet gä hem-de 
hoş boý ys ly zat la ra gö zeg çi lik ed ýär di ler. 
30 Ru ha ny ogul la ry nyň kä bir le ri hoş boý 
ys ly zat la ry taý ýar la ýar dy lar. 31 Süý jü li 
kö ke le ri bi şir mek lik Ko ra nes lin den 
bo lan Şal lu myň now ba har og ly le wi 
Ma tyt ýa tab şy ryl dy. 32  Ko hat nes lin den 
bo lan ga ryn daş la ry nyň kä bi ri ne Sa bat 
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gü ni üçin hö dür çö re gi taý ýar la ma gy 
tab şy ryl dy.

33 Le wi le riň urug ba şy la ry bo lan aý-
dym çy lar yba dat ha na nyň otag la ryn da 
ýa şa ýar dy lar. Olar baş ga hyz mat lar-
dan azat dy lar, se bä bi olar gi je-gün diz 
hyz mat da dy lar. 34  Ne sil da rag ty na gö rä 
le wi le riň urug ba şy la ry şu lar dy lar. Olar 
Iýe ru sa lim de ýa şa dy lar.

Şawul patyşanyň ata-babalary  
we nesilleri

35  Gib go nyň ka ka sy Ýe gi ýel Gib gon 
ga la syn da ýa şa ýar dy; onuň aýa ly nyň 
ady Ma ga ka dy. 36  Onuň now ba har og ly 
Ab don, soň ku la ry: Sur, Kiş, Ba gal, Ner, 
Na dap, 37 Ge dor, Ah ýo, Za kar ýa we Mik-
lot. 38  Mik lot dan Şi me ýam do gul dy. Olar 
hem ga ryn daş la ry nyň ýa nyn da Iýe ru sa-
lim de ýa şa dy lar. 39 Ner den Kiş, Kiş den 
Şa wul, Şa wul dan Ýo na tan, Mal ky şu wa, 
Aby na dap we Eş ba gal do gul dy. 40 Ýo na
tan dan Me ri ba gal, Me ri ba gal dan Mi ka 
do gul dy. 41 Mi ka nyň ogul la ry: Pi ton, 
Me lek, Tah re ýa we Ahaz. 42  Ahaz dan 
Ýag ra a, Ýag ra dan Ale met, Az ma wet 
we Zim ri. Zim ri den Mo sa do gul dy. 
43 Mo sa dan Bi ne ga, Bi ne ga dan Re pa-
ýa, Re pa ýa dan El ga sa, El ga sa dan Asel 
do gul dy. 44  Ase liň al ty og ly bo lup, ola-
ryň at la ry: Az ry kam, Bo ke ru, Ys ma ýyl, 
Şe gar ýa, Abad ýa we Hanandy. Şu lar 
Ase liň ogul la ry dy.

10‑njy bap

Şawul patyşanyň ölümi 
(1 Şamuwel 31:113)

1 Pi lişt li ler Ys ra ýy lyň gar şy sy na sö weş 
et di. Ys ra ýyl lar pi lişt li ler den ga çyp, Gil-
bo wa da gyn da kö pü si gy ryl dy. 2 Pi lişt li ler 

Şa wu lyň we onuň ogul la ry Ýo na ta nyň, 
Aby na da byň hem-de Mal ky şu wa nyň 
yz yn dan ko wup ýe tip, onuň ogul la ry ny 
öl dür di ler. 3 Şa wu la gar şy sö weş güýç-
len di, ýaý çy lar ony tap dy lar we agyr 
ýa ra la dy lar. 4  Şa wul ýa rag çy nö ke ri ne 
şeý le diý di: «Gy ly jy ňy al-da, me ni öl dür; 
sün net siz le riň elin den ölüp, ola ra göz 
bol ma ýyn» diý di. Em ma onuň ýa rag-
çy nö ke ri ju da gork dy we beý le et mek 
is le me di. Şo ňa gö rä, Şa wul öz gy ly jy-
ny al dy-da, onuň üs tü ne özü ni ok la dy. 
5 Şa wu lyň ölen di gi ni gö ren ýa rag çy nö-
ke ri-de öz gy ly jy nyň üs tü ne özü ni ok lap 
öl di. 6  Şeý dip, Şa wul, onuň üç og ly – tu-
tuş maş ga la bir gün de öl di. 7 De re dä ki 
äh li ys ra ýyl lar go şu nyň ga çan dy gy ny, 
Şa wu lyň we onuň ogul la ry nyň ölen di-
gi ni gö rüp, öz ga la la ry ny taş lap gaç dy lar. 
Pi lişt li ler ge lip, ga la la ry eýe le di ler. 8  Er
te si gün pi lişt li ler öl dü ril en le ri ta la mak 
üçin ge len le rin de, Gil bo wa da gyn da 
Şa wul bi len onuň ogul la ry nyň je se di ni 
tap dy lar. 9 Olar Şa wu lyň kel le si ni ke sip, 
ýa ra gy ny al dy lar we but ha na la ry na hem-
de hal ky na ha bar ber mek üçin, tu tuş 
pi lişt li le riň ýur du na ça par lar gön der di ler. 
10 Şa wu lyň ýa ra gy ny öz but ha na la ryn-
da goý du lar, kel le si ni bol sa Da go nyň 
but ha na syn dan as dy lar. 11 Pi lişt li le riň 
Şa wu la eden le ri ni Gil gat da ky Ýa be şiň 
ila ty eşi den de, 12  onuň gaý duw syz adam-
la ry nyň äh li si aýa ga gal dy. Olar Şa wul 
bi len onuň ogul la ry nyň je se di ni alyp, 
Ýa be şe ge tir di ler. Olar bu la ryň süňk le-
ri ni Ýa beş dä ki dub aga jy nyň as tyn da 
jaý lap, ýe di gün läp agyz bek le di ler.

13 Şeý dip, Şa wul Hu da ýa bi we pa lyk 
eden di gi üçin öl di. Ol Reb biň buý ru gy ny 
ber jaý et män li gin den öt ri, ja dy göý-
den mas la hat so rap dy. 14  Ol Reb den 
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so ra man dy. Şo nuň üçin hem Reb ony 
öl dür dip, pa ty şa ly gy ny Ýy şa ýyň og ly 
Da wu da ber di.

11‑nji bap

Dawut Ysraýyla hem-de Ýahuda 
patyşa bolýar 
(2 Şamuwel 5:110)

1 Äh li ys ra ýyl lar Heb ron da ky Da wu-
dyň da şy na ýyg na nyp, oňa şeý le diý di ler: 
«Biz se niň öz sü ýe giň den, öz te niň den di-
ris. 2  Öň le rem – Şa wul pa ty şa myz ka-da 
sen ys ra ýyl go şu ny na ser ker de diň. Hu da-
ýyň Reb sa ňa: „Me niň hal kym Ys ra ýy lyň 
ço pa ny sen bo lar syň, hal kym Ys ra ýy la 
sen hö küm dar lyk eder siň“ di ýip di» diý-
di ler. 3 Şeý dip, Ys ra ýy lyň äh li ýa şu lu la ry 
Heb ro na Da wu dyň ýa ny na gel di ler. Şol 
ýer de Reb biň hu zu ryn da Da wut olar 
bi len äht ediş di. Ys ra ýy lyň ýa şu lu la ry 
Reb biň Şa mu we liň üs ti bi len aý dan sö-
zü ne la ýyk lyk da, Da wu dyň ba şy na ýag 
gu ýup, ony Ys ra ýy la pa ty şa bel le di ler.

4  Da wut we tu tuş Ys ra ýyl Iýe ru sa li me, 
ýag ny Ýa bu sa – ýa bus ly la ryň me ka ny na 
ýö riş et di ler. 5  Ýa bu syň ila ty Da wu da: 
«Sen bu ýe re gi rip bil mer siň» diý di ler. 
Em ma Da wut Si on ga la sy ny ba syp al dy. 
Ol hä zir «Da wut ga la sy» diý lip at lan dy-
ryl ýar. 6  Da wut: «Ýa bus ly la ra kim öňür ti 
zar ba ur sa, şol go şun ser ker de si bo lar» 
diý di. Se ru ýa nyň og ly Ýo wap öňür ti zar-
ba urup, go şun ser ker de si bol dy. 7 Da wut 
ga la da mes gen tut dy. Şo nuň üçin hem 
ony «Da wut ga la sy» di ýip at lan dyr dy-
lar. 8  Ol Mil lo dan a baş lap, ga la nyň tu tuş 
tö we re gi ni tä ze den gur dy. Ýo wap bol sa 
ga la nyň ga lan bö le gi ni be jer di. 9 Da wut 
git di gi sa ýy güýç len ýär di, çün ki Hök-
mü ro wan Reb onuň bi len di.

Dawudyň batyr ýigitleri 
(2 Şamuwel 23:839)

10  Reb biň Ys ra ýyl ba bat da ky sö zi 
bo ýun ça, Da wu dyň ba tyr ýi git le ri niň 
baş tu tan la ry we tu tuş ys ra ýyl hal ky 
onuň hö küm sür me gi ni berk gol da dy-
lar. 11 Da wu dyň ba tyr ýi git le ri şu lar dy: 
Hak mo ny nyň og ly Ýa şob gam. Ol ser-
dar la ryň baş tu ta ny dy. Ol naý za sy bi len 
bir wag tyň özün de üç ýüz ada my öl dür di. 
12  On dan soň ra üç ba tyr ýi gi diň bi ri aho-
wa uru gyn dan Do do nyň og ly El ga zar dyr. 
13 Pi lişt li ler Pas dam mym da sö weş mek 
üçin top la ny şan la ryn da, ol hem şol ýer-
de Da wu dyň ýa nyn da dy. Ol ýer de ar pa 
eki len bir bö lek ýer bar dy. Halk pi lişt li-
ler den gaç dy, 14 ýö ne El ga zar bi len Da wut 
meý dan ça nyň or ta ra syn da du rup, şol 
ýe ri go ra dy lar we pi lişt li le ri gyr dy lar. 
Reb ola ry uly ýe ňiş bi len ha las et di.

15  Otuz ser da ryň üçü si Da wu dyň ýa-
ny na, ga ýa da ky Adul lam go wa gy na 
git di. Pi lişt li le riň go şu ny bol sa Ra pa 
jül ge sin de düş läp di. 16  Da wut şol wagt 
ga la da dy. Pi lişt li le riň go şun bö lü mi 
bol sa Beý tul la ham da dy. 17 Da wut ar man 
edip: «Beý tul la ha myň der we ze si niň 
ýa nyn da ky gu ýu dan suw ge ti rip be ren 
bol sa dy, şon dan bir iç sem dim» diý di. 
18  Şon da üç ba tyr ýi git pi lişt li le riň dü şel-
ge si ni böw süp geç di-de, Beý tul la ha myň 
der we ze si niň ýa nyn da ky gu ýu dan suw 
alyp, ony Da wu da ge ti rip ber di ler. Em-
ma Da wut suw dan iç me di, ol ony Reb 
üçin ýe re dök di. 19 Ol: «Me ni beýt mek-
den sak la, ýa Hu da ýym! Ýü re gi ne daş 
bag lap gi den adam la ryň ga ny ny, heý-de, 
men içip bi le rin mi?» di ýip, suw dan iç-
mek is le me di. Bu üç ba tyr ýi git şeý le 
eder men lik ler gör ke zip di. 20 Aby şaý üç 
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ba tyr ýi gi diň baş tu ta ny dy, ol Ýo wa byň 
do ga ny dy. Ol öz naý za sy bi len üç ýüz 
ada my öl dü rip, üç ba tyr ýi git ýa ly meş-
hur bol dy. 21 Ol üç ba tyr ýi git den iki es se 
ar tyk hor mat lan dy. Aby şaý ýi git le riň bi ri 
bol ma dyk-da bol sa, ola ra baş tu tan bol dy.

22  Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa uly eder-
men lik ler gör ke zen kab se ýel li ba tyr 
ýi git dir. Ol mo wap ly ars lan ýü rek li iki 
eder men ur şu jy ny öl dür di; şeý le hem ol 
gar ly gün çu ku ryň için de bir ýol bar sy 
öl dür di. 23 Ol bo ýy bäş tir sek bo lan mü-
sür li ni öl dür di. Mü sür li niň elin de dok ma 
aga jy ýa ly naý za sy bar dy. Be na ýa onuň 
üs tü ne ta ýak ly to pu lyp, elin dä ki naý za-
sy ny alyp, öz naý za sy bi len onuň özü ni 
öl dür di. 24  Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa, 
ine, şeý le iş le ri edip, ol hem üç ba tyr 
ýi git ýa ly meş hur bol dy. 25 Ol otuz ser-
da ryň ara syn da iň meş hu ry dy, ýö ne üç 
ba tyr ýi gi diň bi ri däl di. Da wut ony öz 
jan pe na la ry nyň baş tu ta ny edip goý dy.

26  Go şun la ryň ba tyr ýi git le ri şu lar dy: 
Ýo wa byň do ga ny Asa hel, beý tul la ham ly 
Do do nyň og ly El ha nan, 27 ha rot ly Şam-
mot, pe lon ly He les, 28  te ko wa ly Ike şiň 
og ly Yra, ana tot ly Aby ge zer, 29 hu şa ly 
Si be kaý, Aho wa nyň nes li Ylaý, 30 ne to
pa ly Ma ha raý, ne to pa ly Ba ga na nyň og ly 
He let, 31 ben ýa min ler den gib ga ly Ri ba ýyň 
og ly Ytaý, pir ga ton ly Be na ýa, 32  Ga gaş 
jül ge le rin den Hu raý, ar ba ly Aby ýel, 33 ba
hu rym ly Az ma wet, şa gal byn ly El ýah ba, 
34 gi zon ly Ha şem, ha rar ly Şa ge niň og ly 
Ýo na tan, 35 ha rar ly Sa ka ryň og ly Ahy-
ýam, Uruň og ly Eli pal, 36 me ke ra ly He per, 
pe lon ly Ahy ýa, 37 kar mel li Hes ro, Ez-
ba ýyň og ly Na ga raý, 38  Na ta nyň do ga ny 
Ýo wel, Hag ry nyň og ly Mib har, 39 am mon 
hal kyn dan Se lek, Se ru ýa nyň og ly Ýo-
wa byň ýa rag çy nö ke ri be ýe rot ly Nah raý, 
40 ýyt ra uru gyn dan Yra we Ga rep, 41 het 
hal kyn dan Ury ýa, Ah la ýyň og ly Za bat, 

42 ru ben le riň baş tu ta ny, ru ben ler den bo lan 
Şi za nyň og ly Ady na we onuň otuz ýi gi di, 
43 Ma ga ka nyň og ly Ha nan, mi tan ly Ýo şa-
pat, 44 aş ta rot ly Uzy ýa, aro ger li Ho ta myň 
ogul la ry Şa ma we Ýe gi ýel, 45 Şim ri niň 
og ly Ýe di ga ýel, onuň do ga ny tis li Ýo ha, 
46 ma ha wa ly Eli ýel, El na ga myň ogul la ry 
Ýe ri baý bi len Ýo şaw ýa, mo wap ly Ýyt ma, 
47 Eli ýel, Obet, me so ba ly Ýag sy ýel.

12‑nji bap

Dawudyň benýamin tiresinden 
bolan tarapdarlary

1 Bu lar Da wut Zik la g da Ki şiň og ly 
Şa wul dan ga çyp ýör kä, onuň ýa ny na ge-
len ler we oňa uruş da ýar dam eden ba tyr 
ýi git ler dir. 2  Ben ýa min ler den, Şa wu lyň 
kowu myn dan bo lan bu lar peý kam atyp, 
hem sag, hem çep el le ri bi len daş, ýaý 
bi len ok atyp bil ýän adam lar dy. 3 Ola ryň 
baş tu ta ny Ahy ge zer, on dan soň Ýo waş, 
şeý le hem gib ga ly Şe ma ga nyň iki og ly, 
Az ma we diň ogul la ry Ýe zi ýel bi len Pe let, 
Be ra ka, ana tot ly Ýe hu, 4 otuz ser da ryň ara-
syn da bir ba tyr ýi git we ola ryň baş tu ta ny 
gib gon ly Ýyş mag ýa, Ýer me ýa, Ýa ha zy-
ýal, Ýo ha nan, ge de ra ly Ýo za bat, 5 El gu zaý, 
Ýe ri mot, Be gal ýa, Şe mar ýa, ha rup ly Şe-
pat ýa, 6 Ko ra nyň nes lin den El ka na, Ýi şi ýa, 
Aza rel, Ýo ge zer, Ýa şob gam, 7 ge dor ly Ýe-
ro ha myň ogul la ry Ýo ge la bi len Ze bad ýa.

Dawudyň gatlardan 
bolan tarapdarlary

8  Gat lar dan gal ka na hem naý za tür gen 
bo lan ba tyr ýi git ler çöl dä ki ga la da bo lan 
Da wu dyň ta ra py na geç di ler. Olar ars lan 
sy pat da dy lar, dag je re ni ki min ýyl dam-
dy lar. Ine, olar: 9 Ezer – baş tu tan, ikin ji si 
Abad ýa, üçün ji si Eli ýap, 10  dör dün ji si 
Miş man na, bä şin ji si Ýer me ýa, 11 al tyn
jy sy Ataý, ýe din ji si Eli ýel, 12  se ki zin ji si 
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Ýo ha nan, do ku zyn jy sy El za bat, 13 onun
jy sy Ýer me ýa, on bi rin ji si Mak ba na ý dy. 
14  Bu lar gat lar dan bo lan har by baş tu tan-
lar dy lar; ola ryň iň eji zi ýü ze, iň güýç lü si 
mü ňe taý dy. 15 Bi rin ji aý da Ior dan der ýa-
sy jo şup, ke nar la ryn dan agan da, on dan 
ge çen ler we jül ge ler dä ki le riň äh li si ni 
gün do gar dyr gün ba ta ra ko wup çy ka-
ran lar şu lar dy.

Dawudyň benýaminlerden we 
ýahudalardan bolan tarapdarlary

16  Ben ýa min ler bi len ýa hu da la ryň kä-
bir le ri Da wu dyň ýa ny na ga la gel di ler. 
17 Da wut ola ryň öňün den çy kyp, şeý le 
diý di: «Eger me niň ýa ny ma ýag şy ni ýet, 
kö mek et mek mak sa dy bi len ge len bol-
sa ňyz, on da or nu ňyz ýü re gi miň tö rün de, 
ýö ne zor luk et me dik ha lym da me ni duş-
man la ry ma sat mak üçin ge len bol sa ňyz 
we lin, mu ny ata-ba ba la ry my zyň Hu da ýy 
gö rüp, si ziň je za ňy zy ber sin». 18  Soň ra 
Hu da ýyň Ru hy otuz ýi gi diň baş tu ta ny 
Oma sa ýyň üs tü ne inip, ol şeý le diý di:

«Biz seniňki, eý Dawut!
Biz seň bilen, eý Ýyşaýyň ogly!
Başyň aman bolsun, başyň aman 

bolsun!
Saňa ýardam edýäniň hem başy 

aman bolsun!
Hudaýyň saňa ýardam edýändyr!».

On soň Da wut ola ry ka bul edip, öz go-
şun ba şy la ry edip bel le di.

Dawudyň manaşalardan 
bolan tarapdarlary

19 Da wut pi lişt li ler bi len bi le Şa wu lyň 
gar şy sy na uruş mak üçin ge len de, ma-
na şa lar dan kä bi ri onuň ta ra py na geç di. 
Ýö ne Da wut pi lişt li le re kö mek et me di, 
se bä bi pi lişt baş tu tan la ry öza ra mas la-
hat la şyp: «Da wut öz je na by Şa wu lyň 
ta ra py na ge çip, bi zi sa tar» di ýip, ony 

yzy na ug rat dy lar. 20 Da wut Zik la ga gaý
dan da, ma na şa la ryň müň ba şy la ry bo lan 
Ad na, Ýo za bat, Ýe di ga ýel, Mi ka ýyl, 
Ýo za bat, Eli hu we Sil le taý da gy onuň 
ta ra py na geç di ler. 21 Bu la ryň hem me si 
ba tyr ýi git ler dir go şun baş tu tan la ry 
bo lup, olar Da wu da ala man çy la ryň to-
par la ry na gar şy sö weş de kö mek et di ler. 
22  Ha ky kat da nam, Da wu da go şul ýan 
adam la ryň sa ny gün sa ýyn ar typ, san 
taý dan Hu da ýyň go şu ny ki min bol dy.

Dawudyň goşuny Hebronda
23 Reb biň sö zü ne gö rä, Şa wu lyň pa-

ty şa ly gy ny Da wu da ber mek üçin onuň 
ýa ny na Heb ro na ge len ýa rag ly go şun lar, 
ine, şu lar dyr: 24  ýa hu da lar dan gal kan 
hem naý za gö te rip, ýa rag la nan al ty müň 
se kiz ýüz adam; 25  şim gon lar dan ýe di 
müň bir ýüz sa ny ba tyr ýi git; 26  le wi ler
den dört müň al ty ýüz adam; 27 ola ryň 
ara syn da Ha ru nyň nes li niň baş tu ta ny 
Ýe ho ýa da we onuň bi len bi le üç müň 
ýe di ýüz adam; 28  ýaş ba tyr ýi git Sa dok 
we onuň nes lin den ýig ri mi iki sa ny 
har by baş tu tan; 29 Şa wu lyň ko wum la-
ryn dan bo lan ben ýa min ler den üç müň 
adam. Bu la ryň kö pü si owal Şa wu lyň 
ne sil le ri ne we pa ly bo lup dy lar. 30  Ef ra-
ýym lar dan öz urug la ry nyň ara syn da 
meş hur bo lan ýig ri mi müň se kiz ýüz 
ba tyr ýi git; 31 gün ba tar da ky ma na şa ti-
re sin den ge lip, Da wu dy pa ty şa et mek 
üçin ýö ri te bel le nen on se kiz müň adam, 
32  ysa kar lar dan döw re gö rä Ys ra ýy lyň nä-
me et me li di gi ni bil ýän iki ýüz baş tu tan; 
ola ryň baş tu tan ly gy as tyn da bo lan äh li 
ga ryn daş la ry. 33 Ze bu lun lar dan tap la nan, 
äh li sö weş en jam la ry bi len ýa rag la nan, 
Da wu da kö mek et mek de mak sa da ok-
gun ly el li müň es ger; 34  naf ta ly lar dan 
gal kan hem naý za bi len ýa rag la nan otuz 
ýe di müň es ger li müň har by baş tu tan; 

 1 Ýyl ýazgylary 12  



 521  

 

a 13:11 Pe res Uza – bu söz Uza gar şy ga zap diý me gi aň lad ýar.

35  dan lar dan ýa rag la nan ýig ri mi se kiz 
müň al ty ýüz es ger; 36  aşer ler den sö-
we şe taý ýar, tap la nan kyrk müň es ger; 
37 Ior da nyň aňyr syn da ky ru ben ler den, 
gat lar dan hem-de gün do gar da ky ma na şa 
ti re sin den äh li sö weş en jam la ry bi len 
ýa rag la nan bir ýüz ýig ri mi müň es ger.

38  Bu es ger le riň hem me si Da wu dy 
Ys ra ýy la pa ty şa et mek üçin çyn ýü-
rek den sö weş ny za my bi len Heb ro na 
gel di ler. Ys ra ýy lyň ga lan la ry-da bir ýü-
rek den Da wu dyň pa ty şa bol ma gy nyň 
ta ra pyn da dy. 39 Olar üç gün Da wu dyň 
ýa nyn da bol du lar; iýip-iç di ler, çün ki 
do gan la ry olar üçin taý ýar lyk gö rüp di ler. 
40 Ol ýe riň go la ýyn da ýa şa ýan lar ze bu-
lun, naf ta ly, ysa kar ti re le ri niň çäk le ri ne 
çen li eşek ler dir dü ýe le re, ga tyr lar dyr 
öküz le re ýük läp, köp muk dar da un, in-
jir kö ke le ri, kiş miş, şe rap, ýag, öküz 
hem go ýun ge tir di ler, çün ki Ys ra ýyl da 
şat lyk-şa ga laň dy.

13‑nji bap

Äht sandygy Kirýatýegarymdan 
getirilýär 
(2 Şamuwel 6:111)

1 Da wut müň ba şy lar dyr ýüz ba şy lar 
we her bir baş tu tan bi len ge ňeş di. 2  Ol 
tu tuş Ys ra ýyl je ma ga ty na şeý le diý di: 
«Eger ma kul bil se ňiz, eger Hu da ýy-
myz Reb ha la sa, ge liň, öri meý dan ly 
ga la lar da ky ru ha ny lar dyr le wi ler bi-
len bi le lik de, tu tuş Ys ra ýyl da ky äh li 
do gan-ga ryn daş la ry my zy adam ibe rip, 
öz ýa ny my za ýyg na lyň. 3 Soň Hu da ýy-
my zyň Äht san dy gy ny ge ti re liň. Çün ki 
Şa wu lyň gün le rin de biz ony ide me dik». 
4  Bu je ma ga tyň göw nün den tu ran soň, 
tu tuş halk mu ňa ra zy bol dy.

5  Şeý dip, Da wut Hu da ýyň san dy gy-
ny Kir ýat ýe ga rym dan ge tir mek üçin, 
Mü sü riň çä gin dä ki Şi hor der ýa sy bi len 
Le bo ha mat ara ly gyn da ky äh li ys ra ýyl la-
ry ýyg na dy. 6  Da wut tu tuş Ys ra ýyl bi len 
bi le ke rup la ryň üs tün de tagt gu rup otu-
ran Be ýik Hu da ýyň san dy gy ny, Onuň ady 
da ky lan san dy gy ge tir mek üçin Ýa hu-
da da ky Ba ga la, ýag ny Kir ýat ýe ga ry ma 
git di. 7 Olar Hu da ýyň san dy gy ny Aby-
na da byň öýün den çy ka ryp, tä ze ara ba da 
goý du lar. Ara ba ny Uza bi len Ah ýo alyp 
bar ýar dy. 8  Da wut hem-de äh li ys ra ýyl lar 
Hu da ýyň hu zu ryn da li ra, ar fa, dep rek, 
kim wal hem-de sur naý ça lyp, jo şup aý-
dym aýd ýar dy lar we tans ed ýär di ler.

9 Olar Ki do nyň har ma ny na ge len le-
rin de, öküz ler büd re di ler; Uza san dy gy 
tut jak bo lup, eli ni onuň üs tün de goý dy. 
10 Uza gar şy Reb biň ga ha ry gel di. Reb 
ony öl dür di, se bä bi ol san dy ga eli ni 
degripdi. Uza şol ýer de – Hu da ýyň hu-
zu ryn da jan ber di. 11 Reb biň Uza zar ba 
uran dy gy na Da wu dyň ga ha ry gel di. 
Ol ýer şu gü ne çen li Pe res Uza a diý lip 
at lan dy ryl ýar. 12  Da wut şol gün Reb-
den gor kup: «Men Hu da ýyň san dy gy ny 
nä dip ýa ny ma ge ti rip bi le rin?» diý di. 
13 Şeý le lik de, Da wut Hu da ýyň san dy gy ny 
öz ýa ny na Da wut ga la sy na ge tir me di. 
Ol san dy gy gat ly Obe de do myň öýün-
de goý dy. 14  Hu da ýyň san dy gy üç aý 
Obe de do myň ho ja ly gyn da gal dy. Reb 
Obe de do myň ho ja ly gy na we onuň äh li 
zat la ry na be re ket ber di.

14‑nji bap

Dawut Iýerusalimde ornaşýar
1 Sur pa ty şa sy Hu ram Da wu dyň ýa-

ny na ça par lar bi len kedr agaç la ry ny, 
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ker piç örü ji le ri hem agaç us sa la ry ny 
iber di. Olar Da wut üçin köşk gur du lar. 
2  Şeý le lik de, Da wut özü ni Reb biň Ys-
ra ýy lyň pa ty şa sy hök mün de ber ka rar 
eden di gi ne hem-de Öz hal ky Ys ra ýy lyň 
ha ty ra sy na onuň pa ty şa ly gy ny beý gel-
den di gi ne göz ýe tir di.

3 Da wut Iýe ru sa lim de bir nä çe aýal lar 
al dy we on dan en çe me ogul-gyz dün ýä 
in di. 4  Da wu dyň Iýe ru sa lim de dog lan ça-
ga la ry, ine, şu lar dyr: Şam mu wa, Şo bap, 
Na tan; Sü leý man, 5  Ýyb har, Eli şu wa, 
Eli pe let; 6  No ga, Ne pek, Ýa py ýa; 7 Eli
şa ma, Be gel ýa da a we Eli pe let.

Piliştlileriň ýeňlişi 
(2 Şamuwel 5:1725)

8  Da wu dyň tu tuş Ys ra ýy la pa ty şa ly ga 
bel le ni len di gi ni eşi den de, äh li pi lişt li ler 
aýa ga ga lyp, onuň göz le gi ne çyk dy lar. 
Da wut mu ny eşi dip, ola ryň gar şy sy na 
çyk dy. 9 Pi lişt li ler ge lip, Ra pa jül ge si ne 
ço zup dy lar. 10  «Men pi lişt li le riň gar-
şy sy na çy ka ýyn my? Sen ola ry me niň 
eli me be rer miň?» di ýip, Da wut Hu da ýa 
ýüz tut dy. Reb oňa: «Bar, ola ry se niň 
eli ňe ber jek di rin» diý di. 11 Şeý le lik de, 
Da wut Ba gal pe ra sy ma gi dip, ola ry şol 
ýer de der bi-da gyn et di. Da wut: «Sil 
bent le ri niň böw sü li şi ki min, Hu daý-da 
duş man la ry ma me niň elim bi len zar ba 
ur dy» diý di. Şol se bäp den hem bu ýe re 
Ba gal pe ra sym b di ýen at da kyl dy. 12  Pi
lişt li ler but la ry ny taş lap git di ler; but lar 
Da wu dyň buý ru gy bi len ýa kyl dy.

13 Pi lişt li ler şol jül gä ýe ne çoz du lar. 
14  Da wut ýe ne Hu da ýa ýüz tu tan da, Ol 
şeý le diý di: «Ola ryň öňün den çyk ma. 
Ola ryň da şyn dan aý lan-da, bal zam agaç-
la ry ta rap dan ge lip, ola ryň ýeň se sin den 

ur. 15  Bal zam agaç la ry nyň baş la ryn dan 
aýak ses le ri ni eşi de niň de, hü jü me geç, 
se bä bi bu pi lişt li le riň go şu ny ny der bi-da-
gyn et mek üçin, Men – Hu da ýyň se niň 
öňü ňe düş dü gi dir». 16  Da wut Hu da ýyň 
buý ru şy ýa ly et di. Ol Gib gon dan Ge ze re 
çen li bo lan ara lyk da pi lişt li le ri gyr dy. 
17 Da wu dyň at-ab ra ýy bü tin ýurt la ra 
ýaý ra dy we Reb äh li mil let le ri on dan 
gor kar ýa ly et di.

15‑nji bap

Hudaýyň sandygyny Iýerusalime 
getirmeklige taýýarlyk

1 Da wut özi üçin Da wut ga la syn da 
köşk ler gur dur dy. Ol Hu da ýyň san dy gy 
üçin ýer taý ýar lap, ça dyr dik di. 2  Soň-
ra Da wut Hu da ýyň san dy gy ny di ňe 
le wi le riň gö ter me li di gi ba ra da buý ruk 
ber di. Se bä bi Reb Öz san dy gy ny gö ter-
mek hem-de Özü ne ömür ba ky hyz mat 
et mek üçin le wi le ri saý lap dy. 3 Reb biň 
san dy gy ny onuň üçin taý ýar lan ýe ri ne 
ge tir mek üçin, Da wut äh li ys ra ýyl la ry 
Iýe ru sa li me ýyg na dy. 4  Soň ra ol Ha ru-
nyň ne sil le ri ni hem-de le wi le ri top la dy: 
5  Ko ha dyň kowu myn dan ýüz ýig ri mi 
sa ny ga ryn da şy bi len ola ryň baş tu ta ny 
Ury ýel; 6  Me ra ry nyň kowu myn dan iki 
ýüz ýig ri mi ga ryn da şy bi len ola ryň baş-
tu ta ny Asa ýa; 7 Ger şo nyň kowu myn dan 
ýüz otuz ga ryn da şy bi len ola ryň baş tu-
ta ny Ýo wel; 8  Eli sa pa nyň kowu myn dan 
iki ýüz ga ryn da şy bi len ola ryň baş tu ta-
ny Şe mag ýa; 9 Heb ro nyň kowu myn dan 
seg sen ga ryn da şy bi len ola ryň baş tu ta ny 
Eli ýel; 10 Uzy ýe liň kowu myn dan ýüz on 
iki ga ryn da şy bi len ola ryň baş tu ta ny 
Emi na dap.
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a 15:20 Ala mot – ma ny sy bel li däl. Bel ki, äheň, bel ki-de saz gu ra ly.
b 15:21 Şe mi nit – ma ny sy bel li däl. Bel ki, äheň, bel ki-de saz gu ra ly.

11‑12  Da wut ru ha ny lar Sa dok bi len Ab-
ýa ta ry, le wi ler den Ury ýe li, Asa ýa ny, 
Ýo we li, Eli ýe li, Şe mag ýa ny hem-de 
Emi na da by ça gy ryp, ola ra şeý le diý di: 
«Siz le wi le riň urug ba şy la ry sy ňyz. Ini-
ňi zi tä miz läň, ga ryn daş la ry ňyz hem 
şeý le et sin ler. Soň ra Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb biň san dy gy ny onuň üçin taý ýar lan 
ýe ri me ge ti riň. 13 Öň ki ge zek san dy gy 
si ziň gö ter män di gi ňiz we ony bol ma ly sy 
ýa ly ide män di gi miz se bäp li, Hu da ýy myz 
Reb biň bi ze ga ha ry gel di». 14  Ru ha ny lar 
hem-de le wi ler Ys ra ýyl Hu da ýy Reb biň 
san dy gy ny ge tir mek üçin in le ri ni tä miz-
le di ler. 15  Le wi ler Hu da ýyň san dy gy ny 
Reb biň Mu sa tab şy ry şy na la ýyk edip, 
sy ryk la ryň üs tün de go ýup egin le rin de 
gö ter di ler.

16  Da wut le wi le riň baş tu tan la ry na şat-
lyk-şa ga laň et mek üçin, öz do gan la ry nyň 
ara syn dan aý dym çy la ry hem-de ar fa, 
li ra, kim wal ýa ly saz gu ral la ry ny ça lyp 
bil ýän le ri ta ýyn et mä ge buý ruk ber di. 
17 Şeý le lik de, le wi ler Ýo we liň og ly Heý-
ma ny, Be rek ýa nyň og ly Asa fy, Me ra ry 
kow myn dan bo lan Ku şa ýa nyň og ly Eý-
ta ny sa zan da la ra ýol baş çy edip bel le di ler. 
18  Za kar ýa, Ýag zy ýel, Şe mi ra mot, Ýe hi-
ýel, Un ny, Eli ýap, Be na ýa, Ma ga se ýa, 
Ma tyt ýa, Eli pe le hu we Mik ne ýa ola ra 
kö mek çi edip bel le nil di; Obe de dom bi len 
Ýe gi ýel bol sa der we ze ban lar dy. 19 Aý
dym çy lar bo lan Heý man, Asaf hem-de 
Eý tan da gy bü rünç kim wal lar, 20 Za kar ýa, 
Azy ýel, Şe mi ra mot, Ýe hi ýel, Un ny, Eli-
ýap, Ma ga se ýa, Be na ýa da gy ala mot a 
ähe ňin de ar fa çal ma ly dy lar. 21 Ma tyt ýa, 
Eli pe le hu, Mik ne ýa, Obe de dom, Ýe gi ýel 
hem-de Azaz ýa da gy bol sa şe mi nit b ähe-
ňin de li ra da sa zy do wam et dir me li di ler. 

22  Le wi sa zan da la ry nyň ýol baş çy sy Ke-
nan ýa sa za baş tu tan lyk et me li di, çün ki 
ol sa za us sat dy. 23 Be rek ýa bi len El ka na 
san dyk üçin bel le nen der we ze ban lar dy. 
24  Şe ban ýa, Ýo şa pat, Ne ta nel, Oma saý, 
Za kar ýa, Be na ýa, Eli ge zer hem-de ru-
ha ny lar Hu da ýyň san dy gy nyň öňün de 
sur naý çal ma ly dy lar. Obe de dom bi-
len Ýe hi ýa hem san dyk üçin bel le nen 
der we ze ban lar dy.

Äht sandygy Iýerusalime getirilýär
25  Şeý le lik de, Da wut, Ys ra ýyl ýa şu-

lu la ry hem-de müň ba şy lar Reb biň Äht 
san dy gy ny şat lyk-şa ga laň bi len Obe-
de do myň öýün den ge tir mä ge git di ler. 
26  Reb biň Äht san dy gy ny ge tir ýän le-
wi le re Hu daý ýar dam et di we olar ýe di 
öküz bi len ýe di go çy gur ban lyk ber di ler. 
27 San dy gy gö ter ýän le wi ler, aý dym çy-
lar, aý dym çy la ryň sa zy na ýol baş çy lyk 
ed ýän Ke nan ýa da gy ýa ly, Da wut hem 
ne pis zy gyr ma ta dan ti ki len don geý di. 
Da wu dyň eg nin de ne pis zy gyr ma ta efot 
hem bar dy. 28  Şeý dip, ys ra ýyl lar şa ga laň 
bi len, şah dan edi len sur naý la ryň, ker-
naý la ryň, kim wal la ryň şow hu ny, ar fa dyr 
li ra la ryň be lent owa zy bi len Reb biň Äht 
san dy gy ny ge tir di ler.

29 Reb biň Äht san dy gy Da wut ga la sy na 
ge ti ri len de, Şa wu lyň gy zy Mi kal pen ji re-
den se ret di. Ol Da wu dyň bök jek läp tans 
edi şi ni gö rüp, oňa äs ger mez çi lik et di.

16‑njy bap

Äht sandygy çadyrda goýulýar
1  Olar Reb biň san dy gy ny ge ti rip, 

Da wu dyň ni ýet läp gu ran ça dy ry nyň 
için de goý du lar. Soň ra Da wut Reb biň 
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hu zu ryn da ýak ma hem sa la mat lyk gur-
ban lyk la ry ny ber di. 2  Ol ýak ma hem 
sa la mat lyk gur ban lyk la ry ny be rip bo-
lan dan soň, Reb biň adyn dan hal ka ak 
pa ta ber di. 3 Ol aýal-er kek diý män, äh li 
ys ra ýyl la ra bir bö lek çö rek, bir bö lek et 
hem kiş miş paý la dy.

4  Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be di leg et mek, 
Oňa öw gi aý dyp, Ony şöh rat lan dyr-
mak üçin, ol le wi le riň kä bi ri ni Reb biň 
san dy gy nyň öňün de hyz mat et mä ge 
bel le di. 5 Asaf – baş lyk, Za kar ýa onuň 
kö mek çi si bol dy, Ýe gi ýel, Şe mi ra mot, 
Ýe hi ýel, Ma tyt ýa, Eli ýap, Be na ýa, Obe-
de dom hem-de Ýe gi ýel – ar fa hem li ra, 
Asaf – kim wal çal ma ly dy lar. 6  Ru ha ny lar 
Be na ýa bi len Ýa ha zy ýal bol sa Reb biň 
Äht san dy gy nyň öňün de he mi şe sur naý 
çal ma ly dy lar.

Dawudyň öwgi aýdymy 
(Zebur 104:115; 95:113)

7 Da wut şol gün Reb be öw gi aý-
dym la ry ny aýt ma gy Asaf bi len onuň 
ga ryn daş la ry na tab şyr dy.
 8 Rebbe şükür ediň we Oňa ybadat 

ediň,
halklar arasynda Onuň işlerini 

jar ediň.
 9 Oňa nagma aýdyň, Ony 

şöhratlandyryň,
ähli gudratly işleri barada siz 

gürrüň beriň.
 10 Rebbiň mukaddes ady bilen 

magtanyň;
Ony agtarýanlaryň ýüregi 

şatlykdan dolsun.
 11 Rebbe, Onuň kuwwatyna 

sygynyň,
dyngysyz Onuň huzuryny 

agtaryň.
 12‑13 Eý, Rebbiň bendesi Ysraýylyň 

zürýady,

Onuň saýlanlary – Ýakubyň 
nesli!

Ýatlaň Onuň görkezen 
gudratlaryny,

mugjyzalaryny, agzyndan 
çykan kararlaryny.

 14 Ol – Hudaýymyz Reb,
Ol tutuş ýer ýüzüne kazylyk 

edýär.
 15‑16 Onuň ähtini, müň nesle beren 

sözüni,
Ybraýym bilen eden ähtini,

Yshaga beren Öz wadasyny
elmydama ýatda saklaň.

 17‑18 Diýdi: «Men size Kengan 
ýurduny,

mirasyňyza düşen paý 
hökmünde bererin».

Muny Ýakuba tassyklady kanun 
hökmünde,

Ysraýyla – müdimi äht 
hökmünde.

 19 Şonda olar az sanlydylar,
gaty az we şol ýerde 

gelmişekdiler.
 20 Geçýärdiler bir milletden başga 

millete,
bir şalykdan – başga şalyga.

 21 Reb olary ezmäge hiç ýol bermedi,
şolar sebäpli Ol şalara käýedi.

 22 Diýdi: «Saýlap-seçenlerime siz el 
degirmäň,

pygamberlerime ýamanlyk 
etmäň».

 23 Rebbe nagma aýt, eý, tutuş ýer 
ýüzi!

Onuň halas edýändigini 
günsaýyn buşlaň!

 24 Milletlere yglan ediň 
şan-şöhratyny,

ähli halklara – gudratly işlerini.
 25 Çünki Reb beýik, Ol belent sena 

mynasyp,
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biziň seždämize diňe Ol laýyk.
Ol milletleriň hudaýlaryndan 

has wehimlidir.
 26 Halklaryň bar hudaýlary ýöne bir 

butdur,
emma gökleri Reb ýaradandyr.

 27 Onuň huzuryndadyr hormat, 
şan-şöhrat,

Onuň mekanyndadyr şatlyk we 
kuwwat.

 28 Eý, halklaryň tireleri, Rebbi wasp 
ediň,

Rebbiň şöhratyny, güýjüni 
öwüň!

 29 Rebbiň adyna laýyk şöhraty beriň,
gurbanlyk getirip, huzuryna 

giriň.
Rebbe şanly mukaddesliginde siz 

sežde ediň;
 30 eý, ýer ýüzündäkiler, Onuň 

öňünde titräň.
Berk berkarar edildi dünýä,

ol sarsmaz asla.
 31 Goý, gökler begensin,

ýer hem şatlansyn.
Milletler: «Reb – Patyşa!» diýsin.

 32 Deňiz we onuň içindäkileriň 
ählisi, goý, güwwüldeşsin.

Meýdan we ondaky bar zatlar 
şatlykdan joşsun.

 33 Şonda tokaý agaçlary Rebbiň 
öňünde

nagmalar aýdar.
Çünki Ol dünýä kazylyk etmäge 

gelýär.
 34 Rebbe şükür ediň, çünki Ol ýagşy,

Onuň söýgüsi baky.
 35 Ýene-de aýdyň:

«Eý, gutulyşymyzyň Hudaýy, 
bizi halas et!

Mukaddes adyňa şükürler eder 
ýaly,

Seniň şöhratyňa buýsanar ýaly,

milletleriň arasyndan bizi azat 
et-de, toplap al.

 36 Ysraýyl Hudaýy Rebbe
ezelden ebedä çenli alkyşlar 

bolsun!»
On soň tu tuş halk «Omyn» di ýip, Reb bi 
şöh rat lan dyr dy.

37‑38  Reb biň Äht san dy gy nyň öňün de 
her gün hyz mat et sin ler di ýip, Da wut 
Asa fy, onuň do gan la ry ny hem-de Obe-
de do my alt myş se kiz sa ny do ga ny bi len 
goý dy. Ýe du tu nyň og ly Obe de do my Ho sa 
bi len der we ze ban edip goý dy. 39 Ru ha ny 
Sa do gy hem-de onuň ru ha ny ga ryn daş la-
ry ny Gib gon da ky sež de gäh dä ki Reb biň 
ça dy ry nyň öňün de goý dy. 40 Da wut ola ry 
ýak ma gur ban lyk sy pa syn da Reb biň 
Ys ra ýy la buý ran ka nu nyn da ýa zy ly şy 
ýa ly edip, er tir-ag şam yzy ny kes män 
Reb be ýak ma gur ban lyk la ry ny ber mek 
üçin bel le di. Bu ka nun da äh li zat hak-
da ýa zy lan dy. 41 Reb biň ba ky söý gü si 
üçin Oňa al kyş aýt syn lar di ýip, ola ryň 
ýa nyn da Heý ma ny, Ýe du tu ny hem-de 
at la ry ag za lan beý le ki saý la nan adam-
la ry goý dy. 42  Heý ma nyň, Ýe du tu nyň 
elin de saz çal mak üçin sur naý lar dyr 
kim wal lar bar dy. Hu daý üçin aý dym 
aýd ýan la ra-da saz gu ral la ry ny ber di. 
Ýe du tu nyň ogul la ry ny der we ze ban edip 
goý dy. 43  Soň ra äh li halk öý li-öýü ne 
dar ga dy. Da wut hem öz ho ja ly gy na ak 
pa ta ber mek üçin öýü ne git di.

17‑nji bap

Rebbiň Dawuda beren wadasy 
(2 Şamuwel 7:117)

1 Da wut öz köş gün de or na şan dan soň, 
Na tan py gam be re: «Se ret, men-ä kedr 
aga jyn dan gur lan köşk de ýa şa ýa ryn, 
Reb biň Äht san dy gy bol sa ça dyr da dur» 
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diý di. 2  Na tan Da wu da: «Is län za dy ňy 
edi ber, se bä bi Hu daý se niň bi len dir» 
diý di. 3 Em ma hut şol gi je Na ta na Reb-
biň şu sö zi aýan bol dy: 4  «Bar, gu lum 
Da wu da Reb şeý le diý ýär diý: „Ma ňa 
mes gen tu tar ýa ly öýi sen gur ma ly däl-
siň. 5  Men ys ra ýyl hal ky ny Mü sür den 
alyp çy kan gü nüm den bä ri öý de mes gen 
tut ma dym; ça dy ry my on dan-oňa gö çü-
rip ýa şap ýör düm. 6  Tu tuş Ys ra ýyl bi len 
bo lan ýer le ri miň äh li sin de Öz hal ky ma 
baş tu tan lyk et me gi buý ran Ys ra ýyl ser-
dar la ry nyň hiç bi rin den nä me üçin Ma ňa 
kedr aga jyn dan öý gur man dyk la ry ny 
so ra ma dym“. 7 In di sen Me niň gu lum Da-
wu da Hök mü ro wan Reb ýe ne-de şeý le 
diý ýär diý: „Men se ni meý dan da go ýun 
ba kyp ýö ren ýe riň den alyp, Öz hal kym 
Ys ra ýy lyň hö küm da ry et dim. 8  Ni rä git-
seň ýa nyň da bol dum, öňüň dä ki äh li 
duş man la ry ňy gy ryp taş la dym. In di bol-
sa ýer ýü zün dä ki be ýik adam la ryň ady 
ki min se niň ady ňy be len de gö ter jek. 9 Öz 
hal kym Ys ra ýyl üçin bir ýer taý ýyn lap, 
ola ry şol ýer de ýer leş dir jek. Şeý dip, olar 
öz ýer le rin de ýa şar lar. Mun dan beý läk 
ola ryň ra hat ly gy bo zul maz. 10 Hal kym 
Ys ra ýy la ser dar lar bel län döw rüm den 
bä ri sü tem ediş le ri ýa ly, bet gy lyk adam-
lar in di ola ra sü tem et mez ler. Men äh li 
duş man la ry ňy bo ýun eg di re rin. Men-
Reb se niň üçin bir öý bi na et jek di gi mi jar 
ed ýä rin. 11 Peý ma nyň do lup, ata-ba ba la-
ry ňa gow şa nyň da, ýe ri ňe öz og lu ňy, öz 
bi liň den önen zür ýa dy ňy tag ta çy ka ryp, 
onuň pa ty şa ly gy ny kuw wat lan dy ra ryn. 
12  Me niň üçin öýi ol gu rar, Men onuň şa-
lyk tag ty ny ba ky ber ka rar ede rin. 13 Men 
oňa Ata bo la ryn, ol bol sa Ma ňa ogul 
bo lar. Sen den öň bo lan Şa wu ly mah rum 
edi şim ýa ly, ony Öz sa dyk söý gim den 
mah rum et me rin. 14 Men ony Öz öýüm de 
hem-de şa ly gym da ba ky go ýa ryn. Şa lyk 

tag ty ba ky do wam eder“». 15 Şu söz le riň 
hem-de aýan lyk la ryň äh li si ni Na tan Da-
wu da gür rüň ber di.

Dawudyň minnetdarlyk dilegi 
(2 Şamuwel 7:1729)

16  Soň ra Da wut ge lip, Reb biň hu-
zu ryn da otur dy-da, şeý le diý di: «Ýa, 
Hu da ýy myz Reb, men kim, me ni şeý le 
de re jä ýe ti rer ýa ly, me niň maş ga lam 
kim? 17 Ýa Hu da ýy myz Reb, bu zat la ry 
hem az gör ýän ýa ly, Sen Öz gu luň nes li-
niň gel je gi ha kyn da hem söz ber diň. Sen 
ma ňa be lent mer te be li adam ýa ly ga ra-
ýar syň, ýa Hu da ýy myz Reb! 18  Öz gu lu ňa 
beý le hor ma tyň üçin Da wut Sa ňa nä me 
di ýip bi ler? Sen Öz gu lu ňy ta na ýar syň 
ahy ryn! 19 Sen gu lu ňyň ha ty ra sy na, Öz 
gö wün is le gi ňe gö rä bu be ýik işi et diň; 
bu be ýik iş le riň äh li si ni aýan et diň. 20 Eý, 
Reb, Sa ňa taý gel jek ýok dur, Sen den baş-
ga Hu daý ýok! Mu ny öz gu lak la ry myz 
bi len eşit dik. 21 Ýer ýü zün de Se niň hal-
kyň Ys ra ýy la taý gel jek halk bar my ka?! 
Öz hal kym bol sun di ýip, Sen ony Mü sür 
gul çu ly gyn dan ha las et diň, be ýik hem 
aýyl ganç iş ler bi len Öz ady ňy şöh ra ta 
bes le mek üçin beý le ki mil let le ri ola ryň 
öňün den ko wup çy kar dyň. 22  He mi şe lik 
Öz hal kym bol sun di ýip, hal kyň Ys ra-
ýy ly Özüň üçin ebe di halk et diň; Ýa 
Reb, Sen ola ryň Hu da ýy bol duň. 23 In di 
bol sa, Sen, ýa Reb, Öz gu luň hem onuň 
nes li hak da aý dan sö zü ňi ebe di sak la-da, 
diý şiň ýa ly et! 24  Goý, yn san lar „Hök mü-
ro wan Reb Ys ra ýy lyň Hu da ýy dyr“ di ýip, 
gu lu ňyň nes li ni ber ka rar et sin ler, ady-
ňy ebe di lik be len de gö ter sin ler. Gu luň 
Da wu dyň nes li Se niň öňüň de kuw wat-
lan syn. 25 Sen, eý, Hu da ýym, „Sa ňa ne sil 
ber jek“ di ýip, gu lu ňa Özüň aýan edip diň. 
Şo ňa gö rä-de, gu luň Sa ňa ýüz le nip, şu 
di le gi oka ma ga milt et di. 26  Ýa Reb, Sen 
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a 18:10 Ha do ram – bu at 2Şam 8:10-da Ýo ram di ýip duş gel ýär.

Hu daý syň. Şu ýag şy lyk la ry gu lu ňa Sen 
wa da et diň. 27 Öz hu zu ryň da ebe di gal-
syn di ýip, gu lu ňyň nes li ne pa ta ber mek, 
goý, Sa ňa hoş gö rün sin! Se bä bi, ýa Reb, 
Se niň pa taň bi len gu lu ňyň nes li ba ky 
pa ta ly bol dy we pa ta ly dyr!»

18‑nji bap

Dawut duşmanlaryny ýeňýär 
(2 Şamuwel 8:118)

1 Bir nä çe wagt dan soň Da wut pi lişt li-
le re zar ba urup, ola ry özü ne ta byn et di. 
Ol Gat ga la sy ny hem-de onuň oba la ry ny 
pi lişt li le riň elin den al dy. 2  Ol mo wap ly-
la ry ýeň di. Mo wap ly lar Da wu da ta byn 
bo lup, oňa sal gyt tö le di ler. 3 Soň ra Da-
wut Ýew frat der ýa sy nyň tö we re gin dä ki 
aga ly gy ny tä ze den di kelt mek üçin gi den 
So ba pa ty şa sy Ha dad ge ze ri Ha ma tyň 
ýa kyn yn da bo ýun eg dir di. 4 Da wut onuň 
müň sa ny sö weş ara ba sy ny, ara ba ly 
go şu ny nyň ýe di müň es ge ri ni hem-de 
ýig ri mi müň es ger li py ýa da go şu ny ny 
ýe sir al dy. Ol at la ryň ýüz ara ba ýe ter 
ýa ly sy ny go ýup, ga lan la ry ny ma ýyp 
et di. 5  Da mask da ýa şa ýan si ri ýa ly lar 
So ba pa ty şa sy Ha dad ge ze re kö me ge 
ge len de, Da wut si ri ýa ly la ryň ýig ri mi 
iki mü ňü si ni öl dür di. 6 Da wut Da mask da 
ýa şa ýan si ri ýa ly la ryň ara syn da go şun 
bö lüm le ri ni ýer leş dir di. Si ri ýa ly lar Da-
wu da ta byn bo lup, oňa sal gyt tö le di ler. 
Da wu dyň ba ran ýe rin de Reb oňa ýe ňiş 
ber ýär di. 7 Da wut Ha dad ge ze riň gul-
la ry nyň gö ter ýän al tyn gal kan la ry ny 
alyp, Iýe ru sa li me ge tir di. 8  Ha dad ge ze-
riň ga la la ry Tib hat dan hem-de Kun dan 
Da wut ju da köp bü rün ji ele sal dy. Soň 
Sü leý man şol bü rünç ler den bü rünç ho-
wuz, sü tün le ri hem en jam la ry ýa sa dy.

9 Ha mat şa sy To gu Da wu dyň So ba 
şa sy Ha dad ge ze riň äh li go şu ny ny der bi-
da gyn eden di gi ni eşit di. 10 Ha dad ge zer 
bi len ur şup, on dan üs tün çyk ma gy my-
na sy bet li Da wut pa ty şa ny gut la mak 
hem-de hal-ah wal so raş mak üçin, To gu 
öz og ly Ha do ra my a Da wu dyň ýa ny na 
iber di. Se bä bi Ha dad ge zer To gu bi len 
ýy gy-ýy gy dan uruş ýar dy. Ha do ram 
özi bi len kü müş, al tyn hem bü rünç 
sow gat lar äkit di. 11 Da wut bu sow gat la
ry-da äh li mil let ler den: edom ly lar dan, 
mo wap ly lar dan, ammonlylardan, pi-
lişt li ler den hem ama lek ler den ele sa lan 
al tyn-kü müş le ri bi len bi le Reb be ba-
gyş et di.

12  Se ru ýa nyň og ly Aby şaý Duz jül ge-
sin de on se kiz müň edom ly ny öl dür di. 
13  Ol Edom da go şun bö lüm le ri ni ýer-
leş dir di; äh li edom ly lar Da wu da ta byn 
bol du lar. Da wu dyň gi den ýe rin de Reb 
oňa ýe ňiş ber ýär di.

14  Şeý dip, Da wut tu tuş Ys ra ýy la pa ty-
şa lyk ed ýär di. Ol tu tuş hal ky ny adyl lyk 
hem ha ky kat bi len do lan dyr ýar dy. 
15 Se ru ýa nyň og ly Ýo wap onuň go şun ba-
şy sy dy; Ahy lu dyň og ly Ýe ho şa pat – baş 
emel da ry dy, 16  Ahy tu byň og ly Sa dok 
bi len Ab ýa ta ryň og ly Aby me lek ru ha-
ny dy lar, Şaw şa – kä tip di, 17 Ýe ho ýa da nyň 
og ly Be na ýa ke ret ler bi len pe let le riň 
baş tu ta ny dy, Da wu dyň ogul la ry bol sa 
şa hyz ma ty nyň baş tu tan la ry dy.

19‑njy bap

Dawut ammonlylary hem-de 
siriýalylary ýeňýär 
(2 Şamuwel 10:119)

1 Bi raz wagt dan soň Am mon pa ty şa 
Na haş ölüp, ýe ri ne og ly tag ta çyk dy. 
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a 19:6 Bir müň ýe di ýüz bat man – ýew reý çe müň kik kar. Bu takm. 34 ton na deň dir.

2  Da wut: «Na haş ma ňa we pa ly bol dy, 
men hem onuň og ly Ha nu na we pa ly bo-
la ýyn» diý di. Ony ka ka sy üçin çek ýän 
has ra tyn dan kö şeş dir mek üçin, Da wut 
onuň ýa ny na bir nä çe ça par lar ýol la dy. 
Da wu dyň adam la ry Am mon ýur du na 
Ha nu ny kö şeş dir mek üçin onuň ýa ny na 
ge len le rin de, 3 am mon beg le ri Ha nu na: 
«Da wut sa ňa kö şeş di ri ji le ri ata ňyň hor-
ma ty üçin ibe ren dir öýd ýäň mi? Ol öz 
ça par la ry ny ga la ny ba syp al mak üçin, 
ony göz den ge çir mä ge ibe ren dir» diý-
di ler. 4  Ha nun Da wu dyň ça par la ry ny 
tu tup, ola ryň sak gal la ry ny syr dy, ge-
ýim le ri ni syrt la ry na çen li or ta syn dan 
kes di rip, yz la ry na ug rat dy. 5 Şeý dip, olar 
ol ýer den gaýt dy lar. Bu adam lar hak da 
Da wu da ha bar be ren le rin de, ol: «Sak-
ga ly ňyz ös ýän çä, Ýe ri ho da bo lu be riň, 
soň ge ler si ňiz» di ýen tab şy ryk bi len 
ola ryň öňün den ça par lar iber di, çün ki 
olar ga ty kem si di lip di.

6  Da wu dy öz le ri ne duş man eden dik le-
ri ne dü şü nip, ammonlylar Ha nun bi len 
Me so po ta mi ýa dan, Si ri ýa da ky Ma ga ka-
dan hem-de So ba dan sö weş ara ba la ry ny, 
ara ba ly go şu ny ha ky na tut mak üçin, ola ra 
bir müň ýe di ýüz bat man a kü müş iber di. 
7 Olar otuz iki müň sa ny sö weş ara ba sy ny 
we pa ty şa Ma ga ka ny go şu ny bi len ha ky na 
tut du lar. Olar ge lip, Meý de ba nyň öňün de 
har by dü şel ge gur du lar. Ammonlylar hem 
öz ga la la ryn dan ýyg na ny şyp, sö we şe 
çyk dy lar. 8  Da wut mu ny eşi dip, Ýo wa by 
hem ba tyr es ger li bü tin go şu ny ny iber di. 
9 Am mon lar çy kyp, ga la nyň der we ze si niň 
ag zyn da sö weş mek üçin ny za ma dur du-
lar, ge len pa ty şa lar bol sa açyk meý dan da 
aý ra tyn ny za ma dur du lar.

10 Özü niň hem ar ka syn da, hem öňün-
de sö we şiň ýaý baň la nan dy gy ny gö ren 

Ýo wap Ys ra ýy lyň saý la ma es ger le ri-
ni alyp, ola ry si ri ýa ly la ryň gar şy sy na 
ny za ma du ruz dy. 11 Ga lan go şu ny öz 
do ga ny Aby şa ýyň eli ne ber di we ola ry 
ammonlylaryň gar şy sy na ny za ma du-
ruz dy. 12  Ýo wap: «Bar dy-gel di si ri ýa ly lar 
men den güýç li çy kaý sa lar, sen ma ňa kö-
me ge ýe ti şer siň; bar dy-gel di ammonlylar 
sen den güýç li bo lup çy kaý sa lar, on da 
men sa ňa kö me ge ýe ti şe rin. 13 Mert bol, 
hal ky myz üçin we Hu da ýy my zyň ga la-
la ry üçin dö züm li sö we şe li. Reb bol sa 
Öz is lä ni ni et sin» diý di. 14 Şeý dip, Ýo wap 
hem onuň go şun la ry si ri ýa ly la ra gar şy 
sö we şe gi riş di ler; duş man lar Ýo wap dan 
gaç dy lar. 15  Si ri ýa ly la ryň ga ça ny ny gö-
ren ammonlylar hem Ýo wa byň do ga ny 
Aby şaý dan ga çyp, ga la gir di ler. Şon dan 
soň Ýo wap Iýe ru sa li me gel di.

16  Öz le ri niň ys ra ýyl la r dan ýeň len-
dik le ri ni gö rüp, si ri ýa ly lar Ýew frat 
der ýa sy nyň aňyr syn da ky si ri ýa ly la ra 
ça par lar ibe rip, ola ry Şo pa gyň baş-
tu tan ly gyn da çy kart dy lar. Şo pak 
Ha dad ge ze riň go şun ba şy sy dy. 17 Da wut 
mu ny eşi dip, äh li ys ra ýyl la ry top lap, 
Ior dan der ýa syn dan geç di. Ol ola ryň 
ýa ny na ge lip, öz güýç le ri ni si ri ýa ly la ra 
gar şy gö nük dir di. Da wut öz go şu ny ny 
si ri ýa ly la ryň gar şy sy na ny za ma du ruz dy 
we si ri ýa ly lar olar bi len ur şa gi riş di ler. 
18  Si ri ýa ly lar ys ra ýyl la ryň go şu nyn dan 
gaç dy lar. Da wut ola ryň ýe di müň sö weş 
ara ba ly es ger le ri ni, py ýa da go şun dan 
kyrk müň ada my hem-de ola ryň go şun-
ba şy sy Şo pa gy öl dür di. 19 Ha dad ge ze re 
ta byn bo lan han la ryň äh li si öz le ri niň 
ys ra ýyl la r dan ýeň len dik le ri ne göz ýe ti-
rip, Da wut bi len yla la şyk bag la şyp, oňa 
bo ýun eg di ler. Si ri ýa ly lar mun dan beý läk 
ammonlylara kö mek et mek is le me di ler.
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a 20:2 Iki put – ýew reý çe bir kik kar. Bu takm. 34 kg deň dir.

20‑nji bap

Dawut Raba galasyny basyp alýar
1  Ýaz pas lyn da, pa ty şa la ryň ýö ri-

şe gid ýän döw ri Ýo wap go şu ny alyp, 
ýö ri şe çy kyp, Am mon ýur du ny kül-pe-
ýe kun et di, soň ge lip, Ra ba ny ga ba dy. 
Em ma Da wut Iýe ru sa lim de ga lyp dy. 
Ýo wap Ra ba nyň üs tü ne hü jüm edip, ony 
der bi-da gyn et di. 2  Da wut Am mon pa ty-
şa sy nyň ba şyn dan al tyn tä ji ni al dy; onuň 
ag ra my iki put dy a, onuň ýü zü ne gym-
mat ba ha daş otur dy lan dy. Ony Da wu dyň 
kel le si ne geý dir di ler. Da wut ga la dan köp 
muk dar da ol ja-da al dy. 3 Ga la nyň hal ky ny 
bol sa Da wut ga la dan gö çü rip, ola ry byç gy, 
de mir kät men hem-de pal ta bi len iş le-
nil ýän iş ler de goý dy. Ol ammonlylaryň 
äh li ga la la ryn da şeý le eden den soň, äh li 
go şun bi len bi le Iýe ru sa li me do lan dy.

Piliştlilere garşy söweş 
(2 Şamuwel 21:1822)

4  Şon dan soň Ge zer de pi lişt li ler bi len 
uruş baş la dy. Şon da hu şa ly Si be kaý iri 
adam la ryň nes lin den bo lan Si paý di ýen 
bi ri ni öl dür di. Pi lişt li ler bo ýun eg di ler. 
5 Pi lişt li ler bi len ýe ne uruş bol dy. Ýa gy ryň 
og ly El ha nan gat ly Ja lu dyň do ga ny Lah-
my ny öl dür di. Lah my nyň naý za sy nyň 
sa py dok ma çy nyň tü te si ýa ly ýo gy n dy. 
6 Gat ga la syn da ýe ne uruş bol dy. Ol ýer de 
ýe ne pi lişt li le riň iri nes lin den el le ri dir 
aýak la ry al ty-al ty dan ýig ri mi dört bar-
mak ly şil liň uzyn bi ri bar dy. 7 Ys ra ýy la 
sö gen di gi se bäp li, Da wu dyň do ga ny Şim-
ga nyň og ly Ýo na tan Ra pa nes lin den bo lan 
bu ada my öl dür di. 8  Bu la ryň dör dü si-de 
Ga tyň ra pa la ryn dan dy lar. Olar Da wu dyň 
hem-de onuň es ger le ri niň elin den öl dü ler.

21‑nji bap

Dawut halkyň sanyny hasaba alýar 
(2 Şamuwel 24:125)

1 Şeý tan Ys ra ýy la gar şy çy kyp, Da-
wu dy ys ra ýyl hal ky nyň adam sa ny ny 
bil mek kü ýü ne dü şür di. 2  Da wut Ýo wa ba 
hem-de go şun ba şy la ra: «Gi diň-de, Be-
ýer şe ba dan Da na çen li bo lan ys ra ýyl la ry 
ha sa ba alyň-da, ma ňa ha bar be riň. Ma ňa 
ila tyň sa ny ge rek» diý di. 3 Em ma Ýo wap 
pa ty şa ýüz le nip: «Reb hal ky nyň sa ny ny 
ýüz es se kö pelt sin! Eý, şa hym, şo la ryň 
äh li si je na by myň gul la ry däl mi nä me? 
Nä me üçin je na bym beý le et mek is le-
ýär? Nä me üçin ol Ys ra ýy ly gü nä li et jek 
bol ýar?» diý di. 4  Ýö ne pa ty şa nyň sö zi 
Ýo wa byň ky dan üs tün gel di. Şun luk da, 
Ýo wap gi dip, tu tuş Ys ra ýy la aý la nyp, 
Iýe ru sa li me gaý dyp gel di. 5  Ýo wap ilat 
ýa zu wy nyň ne ti je si ni Da wu da ber di. 
Tu tuş Ys ra ýyl da eli gy lyç tu tup bil jek 
adam la ry nyň sa ny bir mil lion ýüz müň-
di, Ýa hu da nyň ky bol sa dört ýüz ýet miş 
müň adam bo lup çyk dy. 6  Ýo wap le wi ler 
bi len ben ýa min le ri ha sa ba al ma dy, çün ki 
pa ty şa nyň buý ru gy oňa ne jis gö rün di.

7 Bu iş Hu da ýa pis gö rün di we Ol 
Ys ra ýy ly je za lan dyr dy. 8  Da wut: «Şu 
he re ke tim bi len Se niň öňüň de uly gü nä 
ga zan dym, ak mak lyk et dim. Öz gu lu ňy 
gü nä as tyn da goý ma, Sen! Ýal bar ýa ryn!» 
di ýip, Hu da ýa ýüz len di. 9 Reb Da wu dyň 
gör gü ri Ga da şeý le diý di: 10 «Da wu dyň 
ýa ny na bar-da: „Reb se niň öňüň de üç 
şert goý ýar; bi ri ni saý la, Ol şo ny hem 
ama la aşyr jak“ di ýip aýt». 11 Gat ge lip, 
Da wu da: «Reb şeý le diý ýär: „Saý la: 
12  ýa üç ýyl aç lyk, ýa duş man la ry ňyň 
öňün de üç aý lap der bi-da gyn bol mak lyk, 
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ýa üç gün Reb biň ýur da in de ren gyr gyn 
ke se lin den he läk bol mak lyk, Reb biň pe-
riş de si tu tuş Ys ra ýyl top ra gyn da ky la ry 
weý ran eder“. In di bi ri ni saý la, men 
özü mi Ibe re ne jo gap ber me li» diý di. 
13  Da wut Ga da: «Men er bet ýag da ýa 
düş düm. Go wu sy, men Reb biň eli ne 
dü şe ýin, yn san eli ne düş mä ýin. Reb biň 
re him dar ly gy be ýik dir» diý di.

14  Şeý dip, Reb Ys ra ýy la gyr gyn ke-
se li ni iber di we mun dan ila tyň ýet miş 
müň ada my gy ryl dy. 15  Hu daý Iýe ru sa-
li miň hal ky ny weý ran et mek üçin bir 
pe riş de si ni iber di. Pe riş de hal ky weý ran 
et jek bo lan da, Reb mu ny gö rüp, bu bet-
bagt çy ly gy goý bol sun et di. Ol weý ran 
ed ýän pe riş dä: «Bes dir! In di eli ňi çek!» 
diý di. Şon da Reb biň pe riş de si ýa bus ly 
Or na nyň har man ýe ri niň go la ýyn da dy. 
16  Reb biň pe riş de si niň öz elin dä ki ýa la-
ňaç gy ly jy ny Iýe ru sa li me ta rap uza dyp, 
ýer bi len gö güň ara syn da du ran dy gy ny 
Da wut gör di. Jul geý nen Da wut hem-de 
ýa şu lu lar ýe re ýü zin ýy kyl dy lar. 17 Da wut 
Hu da ýa şeý le diý di: «Hal kyň sa ny ny 
bil mek üçin buý ruk be ren men däl mi-
dim nä me? Gü nä eden men, ha ta iş eden 
men. Ýö ne bu bi gü nä halk nä me et di 
ahy ryn? Eý, Hu da ýym Reb, goý, Sen 
di ňe ma ňa hem ata myň nes li ne je za ber, 
Öz hal ky ňy weý ran et me!»

18  On soň Reb biň pe riş de si Ga da ýa-
bus ly Or na nyň har man ýe rin de Reb be 
gur ban lyk sy pa sy ny gur ma ly dy gy ny 
Da wu da aýt ma gy emr et di. 19 Da wut 
Ga dyň Reb biň adyn dan aý dan sö zi bi len 
ol ýe re git di. 20 Or nan yzy na öw rü lip, pe-
riş dä ni gör di. Onuň ýa nyn da ky dört og ly 
giz len di, Or nan bol sa bug daý döw me gi ni 
do wam et dir di. 21 Da wut Or na nyň ýa ny-
na gel di. Or nan ony gö rüp, har man dan 
çyk dy we oňa iki bü kü lip tag zym et di. 
22  Da wut Or na na şeý le diý di: «Reb be 

gur ban lyk sy pa sy ny gu rar ýa ly har man 
ýe ri ňi ber, ony ma ňa do ly ba ha sy na 
sat; şeýtsek, hal kyň ba şy na dü şen bet-
bagt çy lyk sow lar». 23  Or nan Da wu da 
şeý le diý di: «Alaý! Ýak ma gur ban ly gy 
üçin öküz le ri, odun üçin dö wek döw ýän 
gu ral la ry, gal la sa da ka sy üçin bug da ýy – 
şu la ryň hem me si ni men sa ňa ber ýä rin». 
24  Em ma Da wut pa ty şa Or na na şeý le 
diý di: «Ýok, men ola ryň hem me si ni 
do ly ba ha sy na sa tyn al jak. Men Reb 
üçin se niň za dy ňy ýö ne al jak däl, mugt 
dü şen za dy ýak ma gur ban lyk ber jek 
däl». 25  Şeý dip, Da wut Or na na har man 
ýe ri üçin al ty ýüz al tyn teň ňe tö le di. 
26  Da wut ol ýer de Reb be gur ban lyk sy-
pa sy ny gu rup, ýak ma hem-de sa la mat lyk 
gur ban lyk la ry ny hö dür le di. Ol Reb bi ça-
gyr dy; Reb ýak ma gur ban lyk sy pa sy nyň 
üs tün de gök den ot bi len Da wu da jo gap 
ber di. 27 Soň ra Reb pe riş dä buý ruk ber di; 
pe riş de gy ly jy ny gy ny na sal dy.

28  Da wut ýa bus ly Or na nyň har ma-
nyn da özü ne Reb biň jo gap be ren di gi ni 
gö ren wag ty, şol ýer de sa da ka lar ber-
di. 29 Çün ki Reb biň Mu sa ta ra pyn dan 
çöl de gur lan ça dy ry hem-de ýak ma 
gur ban lyk sy pa sy şol wagt Gib gon da ky 
sež de gäh de di. 30 Em ma Da wut Hu daý-
dan so ra mak üçin onuň öňü ne ba ryp 
bil me di, se bä bi ol Reb biň pe riş de si niň 
gyly jyn dan gork ýar dy.

22‑nji bap
1 On soň Da wut: «Şu ýer de Be ýik Hu-

da ýyň öýi hem-de Ys ra ýyl üçin ýak ma 
gur ban lyk sy pa sy bol sun» diý di.

Dawut ybadathanany 
gurmaga taýýarlyk görýär

2  Da wut Ys ra ýyl da ýa şa ýan gel mi şek-
le ri top la ma gy buý rup, Hu da ýyň öýü ni 
gur mak üçin daş ýon ýan us sa la ry bel le di. 
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a 22:9 Sü leý man… pa ra hat çy lyk – ýew reý çe Sü leý man we pa ra hat çy lyk söz le ri niň aý-
dy ly şy meň zeş dir.
b 22:14 Bir ýüz ýet miş müň bat man – ýew reý çe ýüz müň kik kar. Bu takm. 3450 ton na deň dir.
ç 22:14 Bir mil lion ýe di ýüz müň bat man – ýew reý çe bir mil lion kik kar. Bu takm. 34500 
ton na deň dir.

3‑4  Da wut der we ze le riň ga py la ry üçin 
çüý ler we pet le ler üçin ju da köp de mir, 
öl çär den ag dyk bü rünç, um ma syz köp 
muk dar da kedr agaç la ry ny taý ýar la dy. 
Köp möç ber dä ki bu kedr agaç la ry ny Da-
wu da si don ly lar bi len sur lu lar ge tir di ler. 
5 Da wut şeý le diý di: «Og lum Sü leý man 
ýaş hem tej ri be siz, Reb be gu rul jak öý 
bol sa bi çak gö zel, bü tin dün ýä de meş-
hur hem-de şöh rat ly bol ma ly dyr. Şo nuň 
üçi nem men taý ýar lyk gör me li di rin». 
Şeý le lik de, Da wut öl me zin den öň, öýüň 
gur lu şy gy üçin taý ýar lyk iş le ri niň uly 
tap gy ry ny ýe ri ne ýe tir di.

Dawudyň Süleýmana wesýeti
6 On soň Da wut og ly Sü leý ma ny ýa ny na 

ça gy ryp, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be öý gur-
ma gy oňa wes ýet et di. 7 Da wut Sü leý ma na 
şeý le diý di: «Og lum, me niň Hu da ýym 
Reb be öý gur mak ni ýe tim bar dy. 8  Em ma 
ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: „Sen köp 
gan dök düň hem-de ýo wuz uruş lar alyp 
bar dyň. Ma ňa öýi sen gur ma ly däl siň, se-
bä bi sen Me niň hu zu rym da ýer ýü zün de 
köp gan dök düň. 9 Ine, sen den bir ogul 
dün ýä iner; ol asu da lyk da ýa şar. Men 
oňa tö we re gin dä ki äh li duş man la ryn dan 
dynç lyk be re rin. Onuň ady Sü leý man 
bo lar, Men onuň döw rün de Ys ra ýy la 
pa ra hat çy lyk a hem asu da lyk be re rin. 
10  Ol Ma ňa öý gu rar. Ol Ma ňa ogul bo lar, 
Men oňa Ata bo la ryn. Men Ys ra ýy lyň 
üs tün den onuň şa lyk tag ty ny mü di mi lik 
ber ka rar ede rin“. 11 In di, og lum, goý, Reb 
sa ňa ýar bol sun. Reb sen ba ra da aý dy-
şy ýa ly, Hu da ýyň Reb be öý gur mak lyk 

işiň şo wu na bol sun. 12  Hu da ýyň Reb se-
ni Ys ra ýy la hö küm dar go ýan da, Onuň 
ka nu ny ny ber jaý ede riň ýa ly, goý, Reb 
sa ňa akyl-paý has ber sin. 13 Eger Reb biň 
Mu sa nyň üs ti bi len Ys ra ýy la tab şy ran 
parz la ry dyr hö küm le ri ni ber jaý et seň, 
işiň ro waç bo lar. Dö züm li hem mert bol; 
gork ma, ruh dan düş me. 14 Men Reb biň öýi 
üçin, uly yh las bi len bir ýüz ýet mis müň 
bat man b al tyn, bir mil lion ýe di ýüz müň 
bat man ç kü müş, öl çär den ag dyk bü rünç-
dir de mir, agaç dyr daş lar ýyg na dym. Sen 
bu la ryň üs tü ni ýe tir me li siň. 15‑16  Eliň de 
um ma syz iş çi güý ji bar: daş ýo nu jy la ryň, 
ker piç örü ji le riň, agaç us sa la ryň, san-sa-
jak syz us sat zer gär le riň, kü müş, bü rünç 
hem de mir us sa la ryň bar dyr. In di işe 
baş la, Reb sa ňa ýar bo lar!»

17 Şeý le hem Da wut og ly Sü leý ma na 
kö mek ber mek le ri üçin, Ys ra ýy lyň äh-
li ýol baş çy la ry na şeý le buý ruk ber di: 
18  «Hu da ýy ňyz Reb si ziň bi len däl mi? 
Äh li ta rap dan si ze ra hat lyk be ren Şol 
däl mi? Ol bu ýur duň äh li ila ty ny me niň 
eli me ber di we ýurt Reb be hem-de Onuň 
hal ky na bo ýun eg di. 19 In di bü tin kal by-
ňyz hem ja ny ňyz bi len Hu da ýy ňyz Reb bi 
ag ta ryň! Reb biň Äht san dy gy ny hem-de 
Hu da ýyň mu kad des en jam la ry ny Reb be 
gur lan öýe ge ti re ri ňiz ýa ly, gi diň-de, Be-
ýik Hu da ýyň mu kad des öýü ni gu ruň».

23‑nji bap

Lewileriň wezipeleri
1 Da wut öz dur mu şyn dan ra zy bo lup, 

og ly Sü leý ma ny Ys ra ýy la pa ty şa et di.
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2  Da wut Ys ra ýy lyň äh li ýol baş çy la ry ny, 
ru ha ny la ry hem-de le wi le ri ýa ny na ça-
gyr dy. 3 Le wi le riň otuz we on dan ýo ka ry 
ýaş ly la ry ha sa ba alyn dy. Olar je mi otuz 
se kiz müň di. 4  Da wut: «Şo la ryň ýig ri mi 
dört mü ňü si Reb biň öýün de hyz mat et-
me li dir ler; al ty mü ňü si baş tu tan lar hem 
ka zy lar, 5  dört mü ňi der we ze ban lar, ýe-
ne dört mü ňi me niň öw gi aýt mak üçin 
ýa san saz gu ral la rym da Reb bi şöh rat-
lan dyr ma ly dyr lar» diý di. 6  Da wut ola ry 
Le wi niň Ger şon, Ko hat hem-de Me ra ry 
at ly üç og lu na gö rä to par la ra böl di.

Gerşonlar
7 Ger şo nyň ogul la ry: La dan bi len Şim-

gi. 8  La da nyň ne sil le ri: Ýe hi ýel now ba har 
og ly, Ze tam, Ýo wel – je mi üç, 9 Şim gi niň 
ne sil le ri: Şe lo mot, Ha zy ýel, Ha ran – je-
mi üç. Bu lar La da nyň ko wum ba şy la ry dy. 
10 Şim gi niň ne sil le ri: Ýa hat, Zi na, Ýe guş, 
Be ri ga – je mi dört. 11 Ýa hat ba şy, Zi za 
in di ki si di, ýö ne Ýe guş bi len Be ri ga nyň 
ogul la ry köp däl di, şo ňa gö rä-de, olar 
bir maş ga la ha sap edil ýär di ler.

Kohatlar
12  Ko ha dyň ogul la ry: Im ran, Ýis har, 

Heb ron, Uzy ýel – je mi dört. 13 Im ra nyň 
ogul la ry: Ha run bi len Mu sa. Ha run iň 
mu kad des zat la ry ba gyş et mä ge saý-
lan dy. Şeý le lik de, ol hem onuň ogul la ry 
el my da ma Reb biň öňün de gur ban lyk lar 
ber me li dir ler, Oňa hyz mat et me li dir ler 
hem Onuň ady bi len pa ta ber me li di ler. 
14  Ýö ne Hu da ýyň ada my bo lan Mu sa 
hem onuň ogul la ry le wi le riň ti re si ne 
go şul dy lar. 15 Mu sa nyň ogul la ry: Ger şom, 
Eli ge zer. 16 Ger şomyň nes li Şe bu wal ba şy. 
17 Eli ge ze riň og ly Re hab ýa ba şy. Eli ge ze-
riň baş ga og ly ýok dur, ýö ne Re hab ýa nyň 
ne sil le ri ju da köp di. 18  Ýis ha ryň nes-
li Şe lo myt ba şy. 19 Heb ro nyň ne sil le ri 

Ýe ri ýa ba şy, Amar ýa in di ki si, üçün ji-
si Ýa ha zy ýal, dör dün ji si Ýe kam gam. 
20 Uzy ýe liň ogul la ry: uly og ly Mi ka we 
ikin ji si Ýi şi ýa.

Merarylar
21 Me ra ry nyň ogul la ry: Mah ly, Mu şy. 

Mah ly nyň ogul la ry: El ga zar, Kiş. 22  El
ga zar ogul syz dün ýä den öt di, onuň di ňe 
gyz la ry bar dy. Olar Ki şiň ogul la ry na 
dur mu şa çyk dy lar. 23 Mu şy nyň ogul la ry: 
Mah ly, Eder, Ýe re mot – je mi üç. 24  Ine, 
şu lar le wi le riň ko wum ba şy la ry dyr we 
urug la ry na gö rä ha sa ba al nan dyr. Olar 
ýig ri mi we on dan ýo ka ry ýaş ly bo lup, 
Reb biň öýü ne hyz mat et me li di ler. 25 Öň 
Da wut şeý le di ýip di: «Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb Öz hal ky na dynç lyk ber di; Ol Iýe ru-
sa lim de mü di mi lik ýa şa ýar. 26 Şeý le lik de, 
le wi ler Reb biň ça dy ry ny ýa-da Oňa 
hyz mat üçin ula nyl ýan beý le ki es bap la ry 
on dan-oňa gö çür mez ler». 27 Da wu dyň 
soň ky söz le ri ne gö rä, le wi le riň ýig ri mi 
hem on dan uly ýaş ly la ry nyň sa ny şu dy.

28  Le wi ler Reb biň öýü ne hyz mat et-
mek üçin, Ha ru nyň nes lin den bo lan 
adam la ryň ýa nyn da bo lup, şu iş le ri ýe-
ri ne ýe tir me li di ler: how lu la ra hem-de 
otag la ra se ret mek, mu kad des zat la ry 
aras sa la mak, Hu da ýyň öýü niň hyz ma-
tyn da ky her bir işe: 29 hö dür çö re gi ne, 
gur ban lyk lar üçin ber len saý la ma una, 
pe tir kö ke le re, bi şi ril en sa da ka la ra, zeý-
tun ýa gy na ga ry lan sa da ka, yba dat ha na 
öl çe gi ne we möç be ri ne se ret mek. 30 Şeý le 
hem olar her gün er tir-ag şam Reb be şü-
kür edip, öw gü ler aýt ma ly dy lar. 31 Sa bat 
gün le rin de, Tä ze Aý baý ram la ryn da 
we beý le ki baý ram lar da ýak ma gur-
ban lyk lar be ren le rin de, Reb be şü kür 
edip, öw gü ler aýt ma ly dy lar. Olar bu 
iş le ri emr edi len düz gün le re gö rä he mi şe 
Reb biň hu zu ryn da ýe ri ne ýe tir me li di ler. 
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32  Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr we mu kad-
des ýer le wi le riň baş tu tan ly gyn da dy. 
Olar Reb biň öýün de hyz mat ed ýän Ha ru-
nyň ne sil le rin den bo lan do gan la ry na-da 
ese wan bol ma ly dy lar.

24‑nji bap

Ruhanylar we olaryň 
etmeli wezipeleri

1 Ha ru nyň ne sil le ri hyz mat üçin bö-
lü nen dir. Ha ru nyň ogul la ry: Na dap, 
Aby hu, El ga zar, Yta mar. 2  Em ma Na dap 
bi len Aby hu ka ka la ryn dan öň ölüp di ler; 
ola ryň og ly ýok dy. Şo ňa gö rä, El ga zar 
bi len Yta mar ru ha ny bol du lar. 3  Da
wut El ga za ryň nes li Sa dok, Yta ma ryň 
nes li Ahy me lek bi len bi le ru ha ny la ry 
borç la ry na gö rä hyz mat iş le ri ne bö-
lüş dir di. 4  Yta ma ryň nes li ne ga ran da, 
El ga za ryň nes lin dä ki ko wum ba şy lar 
has köp di. Şo ňa gö rä ko wum ba şy la ryň 
baş tu tan ly gyn da El ga za ryň ne sil le ri on 
al ty bö le ge, Yta ma ryň ne sil le ri se kiz bö-
le ge bö lü nen di. 5  Ada lat ly bol mak üçin 
iki to par hem bi je bo ýun ça bö lün di ler, 
se bä bi mu kad des ça dy ra hem-de Hu da ýa 
hyz mat et me li ýol baş çy lar El ga za ryň 
nes li niň ara syn da-da, Yta ma ryň nes-
li niň ara syn da-da bar dy. 6  Le wi ler den 
bo lan Ne ta ne liň og ly Şe mag ýa mür ze 
pa ty şa nyň, ýol baş çy la ryň, ru ha ny Sa dok 
bi len Ab ýa ta ryň og ly Ahy me le giň, ru-
ha ny la ryň ne sil le ri niň hem-de le wi le riň 
ko wum ba şy la ry nyň hu zu ryn da bu la ryň 
at la ry ny ýaz dy. El ga zar bi len Yta ma ryň 
her si üçin bir to par saý la nyp alyn dy.

7 Bi je si çy kan adam lar bi je ter ti bi bo-
ýun ça şu lar dyr: Ýe ho ýa ryp, Ýe da ýa, 
8  Ha rym, Se go rym, 9 Mal ky ýa, Mi ýa myn, 
10  Ha kos, Aby ýa, 11 Ýe şu wa, Şe kan ýa, 
12  El ýa şyp, Ýa kim, 13  Hu pa, Ýe şe be-
ýap, 14  Bil ga, Im mer, 15  He zir, Ha py ses, 

16  Pe tah ýa, Eze ki ýel, 17 Ýa kin, Ga mul, 
18  De la ýa, Ma gaz ýa – je mi ýig ri mi dört 
bi je. 19 Ola ryň Reb biň öýü ne gir mek üçin 
ýe ri ne ýe tir me li borç la ry, ine, şu dur. 
Mu ny ola ra Ys ra ýyl Hu da ýy Reb ola ryň 
ata sy Ha ru nyň üs ti bi len tab şy ryp dy.

Lewileriň galan bölegi 
hyzmata bellenilýär

20 Le wi niň ne sil le ri niň ga lan urug ba-
şy la ry şu lar dyr: Im ra nyň nes li Şu ba ýyl, 
Şu ba ýy lyň nes li Ýeh de ýa. 21 Re hab ýa dyň 
nes li Ýi şi ýa. 22  Ýis har lar dan Şe lo mot; 
Şe lo mo dyň ne sil le rin den Ýa hat. 23 Heb
ro nyň ne sil le rin den ýaş ter ti bi ne gö rä 
Ýe ri ýa, Amar ýa, Ýa ha zy ýal, Ýe kam gam. 
24  Uzy ýe liň nes lin den Mi ka; Mi ka nyň 
nes lin den Şa myr. 25  Mi ka nyň do ga ny 
Ýi şi ýa, Ýi şi ýa nyň nes lin den Za kar ýa. 
26  Me ra ry nyň ne sil le rin den Mah ly, Mu-
şy. Ýa ga zy ýa nyň ogul la ryn dan Be no. 
27 Me ra ry nyň ne sil le rin den Ýa ga zy ýa, 
Be no, Şo ham, Za kur, Ib ri. 28  Mah ly nyň 
ne sil le rin den El ga zar; onuň og ly ýok dur. 
29 Kiş den Ýe rah me ýel. 30 Mu şy nyň ne sil-
le rin den Mah ly, Eder, Ýe ri mot. Şu lar 
urug la ry na gö rä Le wi niň ne sil le ri dir. 
31 Ga ryn daş la ry bo lan Ha ru nyň ne sil-
le rin de bol şy ýa ly, bu lar hem Da wut 
pa ty şa nyň, Sa dok dyr Ahy me le giň, ru-
ha ny lar dyr le wi le riň ko wum ba şy la ry nyň 
öňün de bi je at dy lar. Ola ryň ko wum-
ba şy lar bo lan ýaş ga ryn daş la ry hem 
şeý le et di ler.

25‑nji bap

Ybadathana sazandalary
1 Da wut hem-de go şun baş tu tan la ry 

Asa fyň, Heý ma nyň hem-de Ýe du tu-
nyň ogul la ry ny hyz mat işi üçin bö lüp 
aýyr dy lar. Olar li ra, ar fa hem kim wal 
ça lyp py gam ber lik et me li di ler. Hyz mat 
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a 25:3 Bu söz kä bir gol ýaz ma lar da ýok.
b 25:11 Ýe zer – 25:3-de Se ri di ýip duş gel ýär.
ç 25:14 Ýe sa re la – bu at 25:2-de Asa re la di ýip duş gel ýär.
d 25:18 Aza rel – bu at 25:4-de Uzy ýel di ýip duş gel ýär.

işi ni ýe ri ne ýe ti ren ler şu lar dyr: 2  Asa fyň 
ogul la ryn dan: Za kur, Ýu sup, Ne tan ýa, 
Asa re la. Bu lar pa ty şa nyň em ri ne gö rä 
py gam ber lik eden Asa fyň ogul la ry dy 
we onuň ga ra ma gyn da dy lar. 3 Ýe du tu-
nyň ogul la ryn dan: Ge dal ýa, Se ri, Işa ýa, 
Şi meý a, Ha şab ýa, Ma tyt ýa – je mi al ty. 
Olar Reb be li ra bi len öw gi aý dyp, Ony 
şöh rat lan dy ryp py gam ber lik ed ýän ka-
ka la ry Ýe du tu nyň ga ra ma gyn da dy lar. 
4 Heý ma nyň ogul la ry: Bu ky ýa, Ma tan ýa, 
Uzy ýel, Şe bu wal, Ýe ri mot, Ha nan ýa, Ha-
na ny, Eli ýa ta, Gi dal ty, Ro mam ty Ge zer, 
Ýoş be ka şa, Mal lo ty, Ho tyr, Ma ha zy ýot. 
5  Şu la ryň hem me si pa ty şa nyň gör gü ri 
Heý ma nyň ogul la ry dyr. Bu ogul lar He-
ma na ony be ýik et mek üçin, Hu da ýyň 
be ren wa da sy bi len ber lip di. Hu daý oňa 
on dört ogul bi len üç gyz ber di. 6  Bu la
ryň ba ry ka ka la ry nyň ga ra ma gyn da 
Reb biň yba dat ha na syn da kim wal, ar-
fa hem li ra ça lyp, aý dym aýd ýar dy lar. 
Asaf, Ýe du tun we Heý man pa ty şa nyň 
buý ru gy as tyn da dy lar. 7 Bu lar hem-de 
bu la ryň Reb biň öňün de aý dym aýt mak-
ly ga tür gen leş di ril en ga ryn daş la ry nyň 
bu işe us sat la ry iki ýüz seg sen se kiz 
adam dy. 8  Ola ryň ulu dan-ki çä, ha ly pa-
dan-şä gir de çen li ba ry borç la ry üçin bi je 
at dy lar. 9 Bi rin ji bi je Asa fyň nes lin den 
Ýu su ba düş di; ikin ji Ge dal ýa; do gan la ry 
we ogul la ry bi len on iki adam; 10 üçün ji 
Za ku ra; ogul la ry we do gan la ry bi len on 
iki adam; 11 dör dün ji Ýe zer b; ogul la ry we 
do gan la ry bi len on iki adam; 12  bä şin ji 
Ne tan ýa; ogul la ry we do gan la ry bi len 
on iki adam; 13 al tyn jy Bu ky ýa; ogul la ry 
we do gan la ry bi len on iki adam; 14 ýe din ji 

Ýe sa re la ç; ogul la ry we do gan la ry bi len 
on iki adam; 15  se ki zin ji Ýe şag ýa; ogul-
la ry we do gan la ry bi len on iki adam; 
16  do ku zyn jy Ma tan ýa; ogul la ry we do-
gan la ry bi len on iki adam; 17 onun jy 
Şim gä; ogul la ry we do gan la ry bi len on 
iki adam; 18  on bi rin ji Aza rel d; ogul la ry 
we do gan la ry bi len on iki adam; 19 on 
ikin ji Ha şab ýa; ogul la ry we do gan la ry 
bi len on iki adam; 20 on üçün ji Şu ba ýy-
la; ogul la ry we do gan la ry bi len on iki 
adam; 21 on dör dün ji Ma tyt ýa; ogul la ry 
we do gan la ry bi len on iki adam; 22  on 
bä şin ji Ýe ri mot; ogul la ry we do gan la ry 
bi len on iki adam; 23 on al tyn jy Ha nan-
ýa; ogul la ry we do gan la ry bi len on iki 
adam; 24  on ýe din ji Ýoş be ka şa; ogul la ry 
we do gan la ry bi len on iki adam; 25  on 
se ki zin ji Ha na na; ogul la ry we do gan-
la ry bi len on iki adam; 26  on do ku zyn jy 
Mal lo ta; ogul la ry we do gan la ry bi len 
on iki adam; 27 ýig ri min ji Eli ýa ta; ogul-
la ry we do gan la ry bi len on iki adam; 
28  ýig ri mi bi rin ji Ho ty ra; ogul la ry we 
do gan la ry bi len on iki adam; 29 ýig ri mi 
ikin ji Gi dal ta; ogul la ry we do gan la-
ry bi len on iki adam; 30 ýig ri mi üçün ji 
Ma ha zy ýo ta; ogul la ry we do gan la ry 
bi len on iki adam; 31 ýig ri mi dör dün ji 
Ro mam ty Ge ze re düş di; ogul la ry we 
do gan la ry bi len on iki adam.

26‑njy bap

Rebbiň öýüniň derwezebanlary
1 Der we ze ban la ryň bö lüm le ri şu lar dyr: 

ko ra lar dan Asa fyň ogul la ryn dan bo lan 
Ko re niň og ly Me şe lem ýa. 2 Me şe lem ýa nyň 
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ogul la ry: now ba har og ly Za kar ýa, 
ikin ji si Ýe di ga ýel, üçün ji si Ze bad ýa, 
dör dün ji si Ýat ny ýel, 3 bä şin ji si Eý lam, al-
tyn jy sy Ýe ho ha nan, ýe din ji si El ýo geý naý. 
4  Obe de do myň ogul la ry: now ba har og ly 
Şe mag ýa, ikin ji si Ýe ho za bat, üçün ji si 
Ýo wa, dör dün ji si Sa kar, bä şin ji si Ne ta nel, 
5  al tyn jy sy Emi ýel, ýe din ji si Ysa kar, se-
ki zin ji si Pe gul la taý. Obe de do my Hu daý 
ýal kap dy. 6  Şe mag ýa dan hem bir nä çe 
ogul dün ýä in di; ba şar jaň adam lar bo-
lan dyk la ry üçin, olar öz urug la ry na baş 
bol du lar. 7 Şe mag ýa nyň ogul la ry: Ot ny, 
Re pa ýyl, Obet, El za bat; ola ryň do gan-
la ry Eli hu bi len Se mak ýa hem ba şar jaň 
adam lar dy. 8  Obe de do myň ogul la ry, ag-
tyk la ry hem-de ola ryň do gan la ry hyz mat 
işi ne ök de alt myş iki adam dy. 9 Me şe lem-
ýa nyň ba şar jaň ogul la ry dyr do gan la ry 
on se kiz adam dy.

10 Me ra ry kowu myn dan bo lan Ho sa nyň 
ogul la ry: baş tu tan Şim ri. Ol now ba har 
ogul bol ma sa-da, ka ka sy ony baş tu-
tan edip di. 11 Ikin ji si Hil ki ýa, üçün ji si 
Te bal ýa, dör dün ji si Za kar ýa. Ho sa nyň 
ogul la ry nyň hem do gan la ry nyň je mi 
sa ny on üç dür.

12  Ine, ko wum ba şy la ry na gö rä der-
we ze ban la ryň bö lüm le ri şu lar dyr. Olar 
hem öz do gan la ry ýa ly Reb biň öýün de 
hyz mat et mä ge borç lu dy lar. 13 Olar öz 
ko wum la ry na gö rä uly-ki çä deň lik edip, 
der we ze le ri üçin bi je at dy lar. 14 Gün do gar 
ta rap da ky der we ze Şe lem ýa nyň bi je si ne 
düş di. Onuň og ly pa ra sat ly ge ňeş çi Za-
kar ýa üçin hem bi je atyl dy; onuň bi je si ne 
de mir ga zyk ta rap da ky der we ze düş di. 
15  Obe de do myň bi je si ne gün or ta ta rap-
da ky der we ze, onuň ogul la ry na bol sa 
am mar ja ýy düş di. 16  Şu pym bi len Ho sa 
iki si ne gün ba tar ta rap da ky, ýo ka ry gal-
ýan ýol da ky Şal le ket der we ze si düş di. 
Ga ra wul çy lyk no bat ma-no bat bel le nen di. 

17 Gün do gar ta rap da ky der we ze de her 
gün al ty le wi, de mir ga zyk hem gün or ta 
ta rap da ky der we ze le riň her sin de her gün 
dört le wi dur ýar dy, am mar ja ýyn da bol sa 
iki-iki den dur ýar dy lar. 18  Gün ba tar ta rap-
da ky how lu da – ýol da dört adam, how ly 
üçi nem iki adam bel le nen di. 19 Şu lar 
Ko ra hem-de Me ra ry ko wum la ryn dan 
bo lan der we ze ban bö lüm le ri di.

Hazynaçylar
20 Hu da ýyň öýü niň ha zy na la ry hem-de 

ber len sa da ka la ryň ha zy na la ry beý le ki 
le wi le riň ga ra ma gyn da dy. 21  Ger şo-
nyň og ly La da nyň nes lin den Ýe hi ýel 
urugbaşy bol dy. 22  Ýe hi ýe li, onuň ogul-
la ry we do gan la ry Ze tam bi len Ýo wel 
Reb biň öýü niň ha zy na la ry na ga rar dy lar.

23  Im ram la ryň, ýis har la ryň, heb-
ron la ryň, uzy ýel le riň ne sil le rin den, 
24  Mu sa nyň og ly Ger şomyň nes lin den 
Şe bu wal ha zy na la ryň baş ly gy dy. 25 Onuň 
El ge zer ta rap dan ga ryn daş la ry şu lar dyr: 
Eli ge ze riň og ly Re hab ýa, Re hab ýa nyň 
og ly Işa ýa, Ýe şag ýa nyň og ly Ýo ram, Ýo-
ra myň og ly Zik ri, Zik ri niň og ly Şe lo myt. 
26  Şe lo myt bi len onuň ga ryn daş la ry Da-
wut pa ty şa, urug ba şy lar, ýüz ba şy lar dyr 
müň ba şy lar hem-de beý le ki go şun ba şy-
lar ta ra pyn dan ba gyş edi len ha zy na la ryň 
baş tu tan la ry bol du lar. 27 Reb biň öýü ni 
sak la mak üçin, olar uruş lar da al nan 
ol ja la r dan ol ýe re sa da ka lar be rer di ler. 
28  Şeý le hem Şa mu wel gör gür, Ki şiň og ly 
Şa wu lyň, Ne riň og ly Ab ne riň, Se ru ýa-
nyň og ly Ýo wa byň ba gyş eden zat la ry, 
umu man, ba gyş edi len zat la ryň äh li si 
Şe lo myt bi len onuň ga ryn daş la ry nyň 
gö zeg çi li gi as tyn da dy.

Beýleki lewileriň wezipeleri
29 Ýis ha ryň ne sil le rin den Ko nan-

ýa hem-de onuň ogul la ry Ys ra ýy lyň 
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jem gy ýet çi lik iş le ri ne baş tu tan lar, ka zy-
lar hök mün de bel le nip di ler. 30 Heb ro nyň 
ne sil le rin den Ha şab ýa hem-de onuň 
ga ryn daş la ry – ba şar jaň adam la ryň bir 
müň ýe di ýü zü si Ior da nyň gün ba ta ryn-
da ýa şa ýan ys ra ýyl la ryň Reb biň äh li 
hyz mat la ry na hem-de pa ty şa nyň gul lu-
gy na bel le nip di ler. 31 Ýe ri ýa heb ron la ryň 
baş tu ta ny dy. Da wu dyň pa ty şa ly gy nyň 
kyr kyn jy ýyl yn da ola ryň ne sil da ragt-
la ry na se re dil di. Şon da Gil gat da ky 
Ýa zer de heb ron la ryň ara syn dan eder men 
adam lar ta pyl dy. 32  Ola ry hem-de ola ryň 
ga ryn daş la ry ny – je mi iki müň ýe di 
ýüz sa ny urug ba şy lar bo lan eder men 
ada my Da wut pa ty şa Hu da ýyň hem-de 
pa ty şa nyň iş le ri ni et mek üçin ru ben le riň, 
gat la ryň hem-de gün do gar da ky ma na şa 
ti re si niň baş tu ta ny edip goý dy.

27‑nji bap

Harby bölümler
1 Ys ra ýyl la ryň, ola ryň ko wum ba şy la-

ry nyň, müň ba şy la ry dyr ýüz ba şy la ry nyň 
hem-de beý le ki emel dar la ry nyň sa na wy 
aşak da ky ýa ly dyr. Olar aý ba-aý ge lip, 
bö lüm le riň äh li iş le rin de pa ty şa gul luk 
ed ýär di ler. Her bö lüm de ýig ri mi dört 
müň adam bar dy.

2  Bi rin ji aý üçin bi rin ji bö lü me Zab-
dy ýe liň og ly Ýa şob gam ýol baş çy lyk 
ed ýär di. Onuň bö lü min de ýig ri mi dört 
müň adam bar dy. 3 Ol Pe re siň nes lin den-
dir; ol bi rin ji aý üçin äh li go şun ba şy la ryň 
baş ly gy dy. 4  Ikin ji aý üçin bel le nen bö-
lü me aho wa uru gyn dan bo lan Do daý 
ýol baş çy lyk ed ýär di. Bö lü miň baş ser-
ker de si Mik lot dy; bö lüm de ýig ri mi 
dört müň adam bar dy. 5  Üçün ji aý üçin 
bel le nen bö lü me üçün ji bir go şun ba-
şy – ru ha ny Ýe ho ýa da nyň og ly Be na ýa 
ýol baş çy lyk ed ýär di; bö lüm de ýig ri mi 

dört müň adam bar dy. 6  «Otuz ýi gi diň» 
eder men es ge ri hem-de baş tu ta ny Be-
na ýa dyr. Onuň og ly Emi za bat onuň 
bö lü mi niň baş ser ker de si di. 7 Dör dün ji aý 
üçin bel le nen bö lü me Ýo wa byň do ga ny 
Asa hel ýol baş çy lyk ed ýär di. On dan soň 
og ly Ze bad ýa bol dy; onuň bö lü min de-de 
ýig ri mi dört müň adam bar dy. 8  Bä şin ji 
aý üçin bel le nen bö lü miň go şun ba şy sy 
Ýyz ra nyň nes li Şam hut dy; onuň bö-
lü min de-de ýig ri mi dört müň adam 
bar dy. 9 Al tyn jy aý üçin bel le nen bö lü me 
te ko wa ly Ike şiň og ly Yra ýol baş çy lyk 
ed ýär di; onuň bö lü min de-de ýig ri mi 
dört müň adam bar dy. 10 Ýe din ji aý üçin 
bel le nen bö lü me efraýymlardan pe lon ly 
He les ýol baş çy lyk ed ýär di; onuň bö lü-
min de-de ýig ri mi dört müň adam bar dy. 
11 Se ki zin ji aý üçin bel le nen bö lü me Ze-
ra nyň nes li hu şa ly Si be kaý ýol baş çy lyk 
ed ýär di; onuň bö lü min de-de ýig ri mi 
dört müň adam bar dy. 12  Do ku zyn jy aý 
üçin bel le nen bö lü me ben ýa min ler den 
ana tot ly Aby ge zer ýol baş çy lyk ed ýär di; 
onuň bö lü min de-de ýig ri mi dört müň 
adam bar dy. 13 Onun jy aý üçin bel le nen 
bö lü me Ze ra nyň nes li ne to pa ly Mah raý 
ýol baş çy lyk ed ýär di; onuň bö lü min de-de 
ýig ri mi dört müň adam bar dy. 14  On bi-
rin ji aý üçin bel le nen bö lü me Ef ra ýy myň 
nes lin den pir ga ton ly Be na ýa ýol baş çy lyk 
ed ýär di; onuň bö lü min de-de ýig ri mi dört 
müň adam bar dy. 15  On ikin ji aý üçin 
bel le nen bö lü me Ot ni ýe liň nes lin den 
ne to pa ly Hel daý ýol baş çy lyk ed ýär di; 
onuň bö lü min de-de ýig ri mi dört müň 
adam bar dy.

Tirebaşylar
16  Ys ra ýyl ti re ba şy la ry şu lar dyr: Zik ri-

niň og ly Eli ge zer – ru ben le riň baş tu ta ny; 
Ma ga ka nyň og ly Şe pat ýa – şim gon-
la ryň baş tu ta ny; 17 Ke mu wa lyň og ly 
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Ha şab ýa – le wi le riň baş tu ta ny; Sa dok – 
Ha run nes li niň baş tu ta ny; 18  Da wu dyň 
ga ryn daş la ryn dan Eli hu – ýa hu da la ryň 
baş tu ta ny; Mi ka ýy lyň og ly Om ry – ysa-
kar la ryň baş tu ta ny; 19 Abad ýa nyň og ly 
Ýyş mag ýa – ze bu lun la ryň baş tu ta ny; 
Az ry ýe liň og ly Ýe ri mot – naf ta ly la ryň 
baş tu ta ny; 20 Azaz ýa nyň og ly Ho şe ýa – 
ef ra ýym la ryň baş tu ta ny; Pe daýa nyň 
og ly Ýo wel gün ba tar da ky ma na şa ti-
re si niň baş tu ta ny; 21 Za kar ýa nyň og ly 
Ydo – Gil gat da otur ýan ma na şa ti re si niň 
baş tu ta ny; Ab ne riň og ly Ýag sy ýel – ben-
ýa min le riň baş tu ta ny; 22  Ýe ro ha myň 
og ly Aza rel – dan la ryň baş tu ta ny. Şu lar 
Ys ra ýyl ti re le ri niň baş tu tan la ry dy.

23 Ýig ri mi hem-de on dan ki çi ýaş ly la ry 
Da wut ha sa ba al man dy, se bä bi Reb Ys-
ra ýy ly gök dä ki ýyl dyz la ryň sa ny ki min 
kö pelt me gi wa da edip di. 24  Se ru ýa nyň 
og ly Ýo wap ilat ýa zu wy ny ge çir mä-
ge gi ri şe nem bol sa, ol bu işi ahy ry na 
çen li alyp git me di. Se bä bi mu nuň üçin 
Ys ra ýy la Reb biň ga ha ry gel di. Şeý dip, 
soň ku lar Da wut pa ty şa nyň ta ryh ki ta-
by na gi ri zil me di.

Dawudyň patyşalygynyň 
baştutanlary

25  Ady ýe liň og ly Az ma wet pa ty şa-
nyň ha zy na çy sy dy. Ýur duň, şä her le riň, 
oba lar dyr ga la la ryň ha zy na çy sy bol sa 
Uzy ýa nyň og ly Ýo na tan dy. 26  Ýer işi 
üçin ekin meý dan la ryn da iş le ýän le re 
Ke lu byň og ly Ez ri baş tu tan lyk ed ýär di. 
27 Ra ma ly Şim gi üzüm bag la ry na, şe-
pam ly Zab dy üzüm bag la ryn da ky şe rap 
am mar la ry na, 28  ge der li Ba gal ha nan 
gün ba tar ba ýyr lyk da ky zeý tun hem-de 
ýa ba ny in jir agaç la ry na, Ýo gaş ýag am-
mar la ry na ga ra ýar dy. 29 Şa ron ly Şit raý 
Şa ron da ky iri mal la ra, Ad la ýyň og ly 
Şa pat jül ge ler dä ki iri mal la ra, 30 ys ma ýyl 

uru gyn dan bo lan Obyl dü ýe le re, me ro-
not ly Ýeh de ýa eşek le re, 31 ha gar ly Ýa zyz 
do war la ra ga ra ýar dy. Şu la ryň hem me si 
Da wut pa ty şa nyň mülk le ri ne gö zeg çi lik 
eden adam lar dy.

32  Da wu dyň da ýy sy Ýo na tan ge ňeş çi-
di; ol paý has ly adam dy hem-de kä tip di. 
Hak mo ny nyň og ly Ýe hi ýel pa ty şa nyň 
ogul la ry na se red ýär di. 33 Ahy to pel pa ty-
şa nyň ge ňeş çi si di, ar ky uru gyn dan bo lan 
Hu şaý pa ty şa nyň dos tu dy. 34  Ahy to pel-
den soň Be na ýa nyň og ly Ýe ho ýa da we 
Ab ýa tar ge ňeş çi bol dy. Pa ty şa go şu ny nyň 
ser ker de si bol sa Ýo wap dy.

28‑nji bap

Dawut ybadathananyň gurluşygy 
barada maslahat berýär

1 Da wut Ys ra ýy lyň äh li baş tu tan la ry-
ny: ti re ba şy la ry, pa ty şa gul lu gyn da ky 
bö lüm le riň go şun ba şy la ry ny, müň ba şy-
lar dyr ýüz ba şy la ry, pa ty şa nyň hem-de 
ogul la ry nyň mülk le ri ne, mal la ry na 
se red ýän le riň baş tu tan la ry ny, köşk emel-
dar la ry ny, eder men es ger le ri we ba tyr 
ýi git le riň äh li si ni Iýe ru sa li me top la dy. 
2  Da wut pa ty şa tur dy-da, ola ra şeý le 
diý di: «Do gan la rym, hal kym, ma ňa 
gu lak asyň! Men Hu da ýy my zyň aýak 
kür sü si bo lan Reb biň Äht san dy gy ny 
goý mak üçin öý gur mak ni ýe tim bar dy; 
onuň üçin taý ýar ly gam gör düm. 3 Ýö ne 
Hu daý ma ňa: „Ma ňa öýi sen gur mar-
syň, se bä bi sen uruş ada my syň, sen gan 
dök düň“ diý di. 4  Ýö ne ebe di lik pa ty şa 
bol ma gym üçin, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb 
ka ka myň maş ga la sy nyň ara syn dan me ni 
saý la dy. Ol Ýa hu da ny baş tu tan saý la dy, 
Ýa hu da nyň nes lin den ka ka myň maş ga-
la sy ny saý la dy. Bü tin Ys ra ýy la pa ty şa 
et mek de ka ka myň ogul la ry nyň ara syn-
dan men Onuň göw nün den tur dum. 5 Ol 
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ma ňa köp ogul ber di; men den soň Reb-
biň pa ty şa ly gy ny do lan dy ryp, Ys ra ýy la 
pa ty şa et mek üçin, Ol köp ogul la ry myň 
ara syn dan Sü leý ma ny saý lap-seç di. 6  Ol 
ma ňa şeý le diý di: „Og luň Sü leý man Ma-
ňa yba dat ha na hem-de how lu lar gur ma ly 
adam dyr. Çün ki Men ony Özü me ogul 
saý la dym, Me nem onuň Ata sy bo la ryn. 
7 Ol Me niň buý ruk dyr hö küm le ri mi hä-
zir ki si ýa ly gy şar nyk syz ber jaý et me gi ni 
do wam et dir se, Men onuň pa ty şa ly gy ny 
ebe di leş di re rin“. 8  In di, tu tuş Ys ra ýy lyň, 
Reb biň je ma ga ty nyň gö zü niň al nyn da, 
Hu da ýa eşit di rip, men sa ňa Hu da ýy-
myz Reb biň äh li buý ruk la ry ny ýe ri ne 
ýe tir me gi bu ýur ýa ryn. Şeýt se ňiz şu 
eş ret li top ra gyň eýe si bo lar sy ňyz we 
ony özü ňiz den soň ne sil le ri ňi ze ba ky 
mi ras go ýar sy ňyz. 9 Sü leý man, og lum, 
sen bol sa ata ňyň Hu da ýy ny ta na, Oňa ak 
ýü rek den hö wes bi len gul luk et. Çün ki 
Reb her bir kal by sy na ýan dyr hem äh li 
ni ýet-hy ýal la ry bil ýän dir. Ony ag tar saň 
ta par syň, ýö ne terk edäý seň we lin, Ol 
sen den mü di mi lik ýüz öw rer. 10 Ine, se
ret, mu kad des öý gur mak üçin Reb se ni 
saý la dy. Berk dur-da, işi ýe ri ne ýe tir».

11 Soň ra Da wut og ly Sü leý ma na öýüň 
eý wa ny nyň, jaý la ry nyň, ha zy na la ry nyň, 
üst kü dir iç ki otag la ryň, Äht san dy gyň 
ga pa gy nyň nus ga sy ny ber di. 12  Şeý le 
hem ol göz öňün de tu tan äh li iş le ri niň: 
Reb biň öýü niň how lu la ry nyň, onuň tö-
we re gin de bol ma ly jaý la ryň, Hu da ýyň 
öýü niň ha zy na la ry nyň hem-de ber len 
sa da ka lar dyr ha zy na la ry, 13 ru ha ny lar 
hem-de le wi ler to par la ry nyň, Reb biň 
öýün de ber jaý edil me li hyz mat iş le ri niň, 
Reb biň öýün de ula nyl jak es bap la ryň, 
14  her bir iş üçin ge rek bol jak al tyn dyr 
kü müş es bap la ra sarp edil jek al ty nyň 
hem-de küm şüň ag ra my nyň, 15  al tyn 
çy ra dan la ra we çy ra la ra sarp edil jek 

al ty nyň, al tyn çy ra dan lar dyr çy ra la ryň 
her bi ri ne sarp edil jek al ty nyň ag ra my-
nyň, kü müş den edil jek çy ra da na we 
çy ra sarp edil jek küm şüň ag ra my nyň 
her si niň ula ny ly şy na gö rä, 16  hö dür çö-
re gi üçin ula nyl jak her bir al tyn han tag ta 
sarp edil jek al ty nyň ag ra my nyň, kü müş 
se ki ler üçin küm şüň ag ra my nyň, 17 sap 
al tyn dan edil jek çar şak la ra, le gen le re, 
küý ze le re, jam la ra sarp edil jek al ty nyň 
ag ra my nyň, kü müş jam la ra sarp edil jek 
küm şüň ag ra my nyň, 18  ýa kym ly ys ly tü-
tet gi sy pa sy üçin sarp edil jek sap al ty nyň 
ag ra my nyň, ga nat la ry ny ýa ýyp, Reb biň 
Äht san dy gy ny bü räp otu ran ke rup lar 
üçin al tyn ara ba nyň tes wi ri ni ber di.

19 Soň ra Da wut pa ty şa: «Şu la ryň ba-
ry nyň nus ga la ry ma ňa Reb ta ra pyn dan 
ýa zuw üs ti bi len be ril di» diý di. 20  Da
wut ýe ne og ly Sü leý ma na şeý le diý di: 
«Güýç li hem mert bol, işe baş la! Gork ma, 
al jy ra ma, çün ki me niň Hu da ýym Hök-
mü ro wan Reb se niň bi len dir. Reb biň 
öýü niň hyz mat iş le ri niň äh li si ta mam-
lan man, Ol se ni taş la maz, terk et mez. 
21 Ine, şu lar Hu da ýyň öýü niň äh li hyz-
ma ty ny ýe ri ne ýe tir me li ru ha ny lar dyr 
le wi le riň to par la ry dyr. Şu iş le riň äh li si 
üçin ba şar nyk ly döw ta lap la ryň hem me-
si se niň ýa nyň da bo lar. Ýol baş çy lar dyr 
äh li halk hem se niň di ýe niň bi len bo lar».

29‑njy bap

Ybadathananyň gurluşygy 
üçin sadakalar

1 Da wut hal ka şeý le diý di: «Hu da-
ýyň saý la ny, og lum Sü leý man he niz 
ýaş hem tej ri be siz, edil me li iş bol sa 
uly. Çün ki yba dat ha na yn san üçin däl-
de, Hök mü ro wan Reb üçin dir. 2  Men 
güý jü miň ýet di gin den Hu da ýy myň 
öýi üçin al tyn dan ýa sal ma ly zat lar 
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a 29:4 Bäş müň bat man – ýew reý çe üç müň kik kar. Bu takm. 100 ton na deň dir.
b 29:4 On iki müň bat man – ýew reý çe ýe di müň kik kar. Bu takm. 240 ton na deň dir.
ç 29:7 Se kiz müň bäş ýüz dört bat man – ýew reý çe bäş müň kik kar on müň da rik. Bu 170 
tonnadan gowrakdyr.
d 29:7 On ýe di müň bat man – ýew reý çe on müň kik kar. Bu takm. 340 ton na deň dir.
e 29:7 Otuz müň bat man – ýew reý çe on se kiz müň kik kar. Bu takm. 610 ton na deň dir.
ä 29:7 Bir ýüz ýet miş müň bat man – ýew reý çe ýüz müň kik kar. Bu takm. 3400 ton na deň dir.

üçin – al tyn, kü müş den ýa sal ma ly zat-
lar üçin – kü müş, bü rünç den ýa sal ma ly 
zat lar üçin – bü rünç, de mir den ýa sal ma ly 
zat lar üçin – de mir, agaç dan ýa sal ma ly 
zat lar üçin – agaç, köp möç ber de ha kyk 
hem-de oturt ma daş lar, be zeg daş la ry, 
dür li reňk li daş lar, gym mat ba ha daş-
la ryň äh li gör nü şi ni we köp möç ber de 
mer mer taý ýar la dym. 3 Üs te si ne-de, Hu-
da ýy myň öýü ne bo lan söý gim se bäp li, 
mu kad des yba dat ha na üçin şu taý ýar lan 
zat la rym dan da şa ry me niň öz hu su sy 
al tyn hem kü müş ha zy nam bar. Men 
şo ny-da Hu da ýy myň öýü ne ber dim. 4  Ol 
bäş müň bat man a Opyr al ty nyn dan, yba-
dat ha na nyň di war la ry nyň ýü zü ne ça ýar 
ýa ly on iki müň bat man b ýo ka ry hil li 
kü müş den yba rat dyr. 5 Hü när ment le riň 
et jek her işi üçin, al tyn zat lar üçin al tyn, 
kü müş zat lar üçin kü müş ber ýä rin. Kim 
bu gün meý le tin lik bi len zat hö dür edip, 
özü ni Reb be ba gyş et jek?»

6  Soň ra urug ba şy lar dyr ti re baş tu-
tan la ry, müň ba şy lar dyr ýüz ba şy lar, şa 
gul lu gyn da ky baş tu tan lar meý le tin 
gur ban lyk lar ber di ler. 7 Olar Hu da ýyň 
yba dat ha na sy nyň hyz ma ty üçin se kiz 
müň bäş ýüz dört bat man ç al tyn, on 
ýe di müň bat man d kü müş, otuz müň 
bat man e bü rünç hem-de bir ýüz ýet miş 
müň bat man ä de mir ber di ler. 8  Kim de 
gym mat ba ha daş lar bar bol sa, ola ry 
Reb biň yba dat ha na sy nyň ha zy na sy üçin 
ger şon uru gyn dan Ýe hi ýe le tab şyr dy lar. 
9 Adam lar ga ty şat lan dy lar, çün ki olar 

Reb be be ren zat la ry ny meý le tin lik bi len, 
çyn ýü rek den be rip di ler. Da wut pa ty şa 
hem ga ty şat lan dy.

Dawudyň dilegi
10  Soň Da wut tu tuş hal kyň öňün de 

Reb bi al kyş lap, şeý le diý di: «Eý, Ata-
myz Ys ra ýyl Hu da ýy Reb, Sa ňa ezel den 
ebe dä çen li al kyş bol sun! 11 Be ýik lik, 
güýç-gud rat, şöh rat, ýe ňiş hem be lent-
lik Se niň ki dir, gök dä ki hem ýer dä ki 
zat la ryň hem me si Se niň ki dir; pa ty şa lyk 
hem Se niň ki dir, ýa Reb! Sen äh li sin den 
be lent siň. 12  Baý lyk lar dyr sy lag-hor mat 
Sen den gel ýär, Sen äh li si niň üs tün den 
hö küm sür ýär siň. Güýç hem kuw wat 
Se niň eliň de dir. Äh li za dy be lent ýa-da 
kuw wat ly et mek Se niň eliň de dir. 13 In di, 
eý, Hu da ýy myz biz Sa ňa min net dar lyk 
bil dir ýä ris, Se niň şöh rat ly ady ňa al kyş 
oka ýa rys.

14  Ýö ne şu nuň ýa ly meý le tin zat hö dür-
lär ýa ly men kim, me niň hal kym kim? 
Bi ze äh li zat Sen den gel ýär; Sa ňa Öz 
be ren za dyň dan yzy na ber ýä ris. 15  Biz 
Se niň öňüň de ata-ba ba la ry myz ýa ly 
gel mi şek hem-de my sa pyr dy rys. Bi ziň 
ýer dä ki dur mu şy myz edil kö le ge ýa ly-
dyr, umyt syz dyr. 16  Eý, Hu da ýy myz Reb, 
Se niň mu kad des ady ňa öý gur mak üçin 
taý ýar lan şu bol çu lyk la ry my zyň hem-
me si ni Sen ber diň; ola ryň ba ry Se niň 
Özüň ki dir. 17 Se niň kal by sy na ýan dy-
gy ňy we kal by päk li gi ha la ýan dy gy ňy 
men bil ýä rin, eý, Hu da ýym! Şu zat la ryň 
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hem me si ni men öz päk kal bym bi len 
meý le tin ber dim. Hä zir men Se niň şu 
ýe re ýyg na nan hal ky ňyň meý le tin lik 
hem şat lyk bi len sa da ka ber ýän di gi ni 
gör ýä rin. 18  Eý, Yb ra ýy myň, Ys ha gyň, 
Ys ra ýy lyň, bi ziň ata-ba ba la ry my zyň 
Hu da ýy, Öz hal ky ňyň kal byn da şeý le 
ni ýet le ri ba ky sak la, ola ryň kal by ny 
Özü ňe ta rap öwür. 19 Se niň tab şy ryk la-
ry ňy, düz gün le ri ňi, parz la ry ňy – şu la ryň 
hem me si ni ber jaý eder ýa ly, me niň taý-
ýar lyk gö ren yba dat ha na my gu ra ry ýa ly, 
og lum Sü leý ma na sa dyk ýü rek ber». 
20 Soň Da wut tu tuş hal ka: «Hu da ýy ňyz 
Reb be al kyş okaň» di ýip ýüz len di. Tu tuş 
halk öz ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb be 
al kyş oka dy lar. Olar baş egip, Reb be 
sež de, pa ty şa-da tag zym et di ler.

21 Er te si gün olar Reb be müň öküz, 
müň goç, müň gu zy, iç gi sa da ka la ry-
ny hem-de tu tuş Ys ra ýyl üçin en çe me 
sa da ka lar ber di ler. 22  Olar şol gün Reb-
biň öňün de uly şat lyk-şa ga laň bi len 
iýip-iç di ler.

Süleýman patyşalyga bellenilýär
Da wu dyň og ly Sü leý ma ny iki lenç 

pa ty şa et di ler. Ony Reb be hö küm dar-
ly ga, Sa do gy hem ru ha ny ly ga bel le di. 

23 Ka ka sy Da wu dyň pa ty şa ly gy ny mi ras 
alyp, Sü leý man Reb biň be ren tag tyn da 
otur dy. Onuň işi ro waç al dy, tu tuş Ys-
ra ýyl oňa eýer di. 24  Äh li nö ker ler, ba tyr 
ýi git ler, Da wu dyň äh li ogul la ry Sü leý-
ma na we pa ly bol ma ga wa da ber di ler. 
25 Reb tu tuş Ys ra ýy lyň gö zü niň al nyn da 
Sü leý ma ny be len de gö ter di we he niz Ys-
ra ýyl da hiç bir pa ty şa nyň eýe bol ma dyk 
şa lyk be lent li gi ni oňa ber di.

Dawudyň ölümi
26  Şeý dip, Ýy şa ýyň og ly Da wut tu-

tuş Ys ra ýy la şa lyk et di. 27 Ol Ys ra ýyl da 
je mi kyrk ýyl şa lyk sür di. Ol şo nuň 
ýe di ýy ly ny Heb ron da, otuz üç ýy ly ny 
bol sa Iýe ru sa lim de ge çir di. 28  Da wut 
ýa şy bir çe ne ba ryp, gar rap, mal-döw-
let dir şöh rat dan do ýup dün ýä den öt di. 
Onuň ýe ri ne og ly Sü leý man pa ty şa 
bol dy. 29 Da wut pa ty şa nyň eden iş le ri 
baş dan-aýak Şa mu wel gör gü riň, Na tan 
py gam be riň we Gat gör gü riň ki ta byn-
da ýa zy lan dyr. 30  Bu ki tap la r da onuň 
nä hi li şa lyk sü ren di gi, güýç-kuw wa ty-
nyň ne neň si bo lan dy gy, onuň hem-de 
Ys ra ýy lyň baş dan ge çi ren wa ka la ry 
we dün ýä niň äh li pa ty şa la ry ha kyn da 
ýa zy lan dyr. 
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1‑nji bap

Süleýman Hudaýdan pähim-paýhas 
dileýär 
(1 Patyşalar 3:115)

1 Da wu dyň og ly Sü leý man öz pa ty şa-
ly gy ny ber kit di. Hu da ýy Reb onuň bi len 
bo lup, ony ju da beý gelt di. 2  Sü leý man tu-
tuş Ys ra ýy ly: müň ba şy la ry, ýüz ba şy la ry, 
ka zy la ry, Ys ra ýy lyň äh li baş tu tan la ry ny 
we urug ba şy la ry ça gyr dy. 3 On soň Sü-
leý man ýa nyn da ky bü tin je ma gat bi len 
Gib gon da ky sež de gä he git di ler. Reb biň 
gu ly Mu sa nyň çöl de gu ran Hu da ýa ýüz 

tu tu l ýan ça dy ry şol ýer de di. 4  Da wut 
Hu da ýyň san dy gy ny Kir ýat ýe ga rym dan 
Iýe ru sa li me onuň üçin taý ýar lan ça dy-
ry na ge ti rip di. 5 Hu ruň ag ty gy, Ury nyň 
og ly Be sa le liň bü rünç den ýa san gur-
ban lyk sy pa sy bol sa Gib gon da Reb biň 
mu kad des ça dy ry nyň öňün de di. Şo ňa 
gö rä Sü leý man bi len je ma gat ol ýe-
re Reb den mas la hat so ra ma ga git di ler. 
6  Sü leý man ol ýer de Reb biň hu zu ryn da 
mu kad des ça dyr da ky bü rünç den bo lan 
gur ban lyk sy pa sy na ge lip, on da müň 
sa ny ýak ma gur ban ly gy ny hö dür le di.

7 Şol gi je Hu daý Sü leý ma na gör nüp, 
oňa: «Di le, di län za dy ňy be re ýin» diý di. 

Ýyl ýazgylary
Ikinji kitap

Giriş
Ýyl ýaz gy la rynyň ikin ji ki taby 

Sü leý man py gam be riň şa lyk sü ren 
döw rün den tä onuň ölü mi ne çen li 
bo lan döw ri öz içi ne al ýar. Ki tap-
da Ýe rob ga myň baş tu tan ly gyn da 
de mir ga zyk ti re le riň Sü leý man 

pa ty şa nyň og ly Re hob gam pa ty şa 
gar şy eden goz ga la ňy, şeý le hem 
gün do gar pa ty şa ly gy Ýa hu da nyň tä 
b. e. öň 586-njy ýyl da Iýe ru sa li miň 
syn ma gy na çen li bo lan döw rüň ta-
ry hy be ýan edil ýär.

Mazmuny
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Demirgazyk tireleriniň gozgalaňy ..................................................... 10:119
Ýahudanyň patyşalary....................................................................11:1–36:12
Iýerusalimiň synmagy ...................................................................... 36:1323
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a 1:17 On ýe di ga dak – ýew reý çe al ty ýüz şe kel. Bu takm. 7 kg deň dir.
b 1:17 Dört ga dak – ýew reý çe bir ýüz el li şe kel. Bu takm. 1,7 kg deň dir.
ç 2:3 Hu ram – bu at 2Şam we 1Pat ki tap la ryn da Hi ram di ýip duş gel ýär.

8  Sü leý man Hu da ýa şeý le jo gap ber-
di: «Sen me niň ka kam Da wu da be ýik, 
sa dyk söý gi ňi gör ke zip, me ni onuň ýe-
ri ne pa ty şa et diň. 9 Ýa Hu da ýy myz Reb, 
goý, in di ka kam Da wu da be ren wa daň 
ama la aş syn, çün ki Sen me ni ýe riň to-
zy ýa ly san-sa jak syz bo lan bir hal kyň 
üs tün den pa ty şa et diň. 10 In di şu hal ky 
do lan dyr ma gym üçin ma ňa da na lyk hem 
bi lim ber. Kim Se niň bu be ýik hal ky ňy 
do lan dy ryp bi ler?» 11‑12  Hu daý Sü leý-
ma na şeý le diý di: «Kal byň da şu is le giň 
bar dy gy üçin, özü ňe mal-mülk, baý lyk, 
at-ab raý ýa öz duş man la ry ňyň ölü mi ni 
ýa-da özüň üçin uzak ömür di le män, 
eý sem üs tün den pa ty şa ly ga bel län hal ky-
my do lan dyr ma ga özü ňe pä him-paý has 
we dü şün je di län di giň üçin, Men sa ňa 
paý has we dü şün je ber ýä rin. Şeý le hem 
Men sa ňa sen den öň hiç kim de bol ma dyk 
we sen den soň hem hiç kim de bol ma jak 
baý lyk, mal-mülk we at-ab raý be re rin».

Süleýmanyň harby we täjirçilik işleri 
(1 Patyşalar 10:2629)

13  Şeý dip, Sü leý man Gib gon da ky 
sež de gäh den, Reb biň mu kad des ça-
dy ryn dan Iýe ru sa li me ge lip, Ys ra ýy la 
pa ty şa lyk et di. 14  Sü leý man sö weş ara-
ba la ry bi len ara ba ly es ger le ri top la dy. 
Onuň bir müň dört ýüz sö weş ara ba sy, 
on iki müň sö weş ara ba ly es ge ri bar dy. 
Sü leý man ola ryň bir nä çe si ni öz ýa nyn da 
Iýe ru sa lim de, ga lan la ry ny bol sa sö weş 
ara ba la ry nyň sak lan ýan ga la la ryn da ýer-
leş dir di. 15  Pa ty şa Iýe ru sa lim de kü müş 
bi len al ty ny daş lar bi len deň et di, kedr 
aga jy ny bol sa gün ba tar ba ýyr lyk da gö-
ger ýän ýa ba ny in jir aga jy ki min kö pelt di. 

16  Sü leý ma nyň at la ry Mü sür den we Ke-
we den ge ti ril di; pa ty şa nyň tä jir le ri ola ry 
Ke we den bel li bir ba ha sa tyn al dy lar. 
17 Mü sür den ge ti ril ýän sö weş ara ba sy-
nyň her bi ri on ýe di ga dak a tö we re gi 
küm şe, her bir at bol sa dört ga dak dan b 
gow rak küm şe sa tyn alyn dy. Şeý dip, bu 
sö weş ara ba la ry we at lar Sü leý ma nyň 
tä jir le ri niň üs ti bi len bü tin het le riň we 
Si ri ýa nyň şa la ry na sa tyl ýar dy.

2‑nji bap

Süleýman ybadathanany gurmaga 
taýýarlyk görýär 
(1 Patyşalar 5:118)

1 Sü leý man Reb be yba dat öýü ni we 
özü ne köşk gur mak ka ra ry na gel di. 2  Ol 
dag da ýet miş müň sa ny ham ma ly, seg-
sen müň sa ny daş ýo nu jy ny we ola ryň 
üs tün den gö zeg çi lik eder ýa ly üç müň 
al ty ýüz sa ny ada my top la dy.

3  Sü leý man Sur pa ty şa sy Hu ra ma ç 
ça par ibe rip şeý le diý di: «Özü ne ýa şar 
ýa ly köşk gu run syn di ýip, ka kam Da-
wu da ibe ren kedr agaç la ryň dan ma ňa-da 
iber me gi ňi to wak ga ed ýä rin. 4  Ine, men 
Hu da ýym Reb be öý gu rup, ol öýi Oňa 
ba gyş et mek çi bol ýa ryn. Ol öý de Reb biň 
hu zu ryn da ýa kym ly ys ly tü tet gi ýa ky lar, 
gün de ki hö dür çö re gi hö dür le ner, Sa bat 
gün le rin de, Tä ze Aý baý ram la ryn da we 
beý le ki baý ram lar da er tir lik we ag şam-
lyk ýak ma gur ban lyk la ry hö dür le ner. 
Bu lar Ys ra ýyl üçin ebe di parz dyr. 5 Bi ziň 
Hu da ýy my zyň beý le ki äh li hu daý lar dan 
be ýik bol şy ýa ly, me niň gur jak öýüm 
hem be ýik bo lar. 6  Em ma Oňa öý gur-
ma ga ki miň güý ji ýe ter? Ony hat da 
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a 2:10 Kyrk müň çu wal – ýew reý çe ýig ri mi müň kor. Bu takm. 3000 ton na deň dir.
b 2:10 Ýe di müň hum – ýew reý çe ýig ri mi müň bat. Bu takm. 440000 lit re deň dir.

gök-de, gök le riň gö gi-de içi ne syg dy ryp 
bil me ýär! On soň Oňa öý gu rar ýa ly men 
kim mi şim? Men bu öýi Onuň hu zu ryn-
da ýa kym ly ys ly tü tet gi ýak mak üçin 
gur ýa ryn. 7 Ýa hu da da we Iýe ru sa lim de 
öz ýa nym da ky ka kam Da wu dyň taý ýar-
lan ök de us sa la ry bi len iş lär ýa ly ma ňa 
al tyn, kü müş, bü rünç, de mir iş le ri ne, 
go ýy ba dam, gyr my zy we gök ýüp lük 
bo ýag la ry na, şeý le hem oý ma iş le ri ne 
us sat hü när ment iber me gi ňi to wak ga 
ed ýä rin. 8‑9 Ma ňa ýe ne Li wan dan kedr, 
ser wi we san dal agaç la ry ny iber. Men 
se niň iş çi le ri ňiň Li wan da agaç kes mä ge 
us sat dyk la ry ny bil ýä rin. Ma ňa bol agaç 
taý ýar la mak üçin me niň iş çi le rim se niň 
iş çi le riň bi len bi le iş lär ler. Me niň gur-
jak öýüm ju da uly we gö zel bo lar. 10 Ine, 
men se niň agaç kes ýän iş çi le ri ňe kyrk 
müň çu wal a üwe len bug daý, kyrk müň 
çu wal ar pa, ýe di müň hum b şe rap we 
ýe di müň hum zeý tun ýa gy ny be re rin».

11 On soň Sur pa ty şa sy Hu ram Sü leý-
ma na hat üs ti bi len jo gap gaý tar dy: «Reb 
Öz hal ky ny sö ýen soň, se ni ola ryň üs-
tün den pa ty şa goý dy». 12  Hu ram sö zü ni 
şeý le do wam et di: «Gö gi we ýe ri ýa ra dan 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be al kyş bol sun! 
Reb Da wut pa ty şa pä him-paý has dan 
we dü şün je den do ly akyl ly ogul ber di. 
Şol ogul Reb be öý we özü ne köşk gu-
rar. 13 Men sa ňa Hu ra ma by at ly ök de we 
dü şün je li bir us sa ny ýol la ýa ryn. 14  Onuň 
eje si dan lar dan bo lup, ka ka sy hem sur-
lu dy. Hu ra ma by al tyn, kü müş, bü rünç, 
de mir, daş, agaç iş le ri ne ök de dir. Ol 
ba dam, gök, gyr my zy ýüp lük we ne pis 
zy gyr ma ta la ry bi len hem iş läp bil ýär. 
Şeý le-de ol oý ma iş le ri ne we özü ne ber-
len is len dik nus ga bi len iş le mä ge ök de dir. 

Ol se niň us sa la ryň we je na bym – ka kaň 
Da wu dyň us sa la ry bi len iş lär. 15 In di, goý, 
je na bym wa da be ren bug da ýy ny, ar pa-
sy ny, zeý tun ýa gy ny we şe ra by ny öz 
gul la ry na iber sin. 16  Biz sa ňa Li wan dan 
nä çe agaç ge rek bol sa ke sip, ola ry bo gup, 
Ýa fo deň zi niň üs ti bi len ak dy ryp ge ti re-
ris; sen-de ony Iýe ru sa li me äki der siň».

17 On soň Sü leý man ka ka sy Da wu dyň 
ha sa ba al şy ýa ly, Ys ra ýyl da ýa şa ýan 
gel mi şek le riň ba ry ny ha sa ba al dy. Gel mi-
şek le riň sa ny bir ýüz el li üç müň al ty ýüz 
bol dy. 18  Sü leý man olar dan ýet miş müň 
ada my ýük da şa ma ga, seg sen müň ada-
my dag da daş ýon ma ga, üç müň al ty ýüz 
ada my-da iş gär le re gö zeg çi li ge bel le di.

3‑nji bap

Süleýman ybadathana gurýar 
(1 Patyşalar 6:138)

1 Sü leý man Iýe ru sa lim de ka ka sy Da-
wu da Reb biň gör nen Mo ry ýa da gyn da ky, 
Da wu dyň taý ýar lan ýe ri – ýa bus ly Or-
na nyň har ma nyn da Reb biň öýü niň 
gur lu şy gy na baş la dy. 2  Sü leý man pa-
ty şa ly gy nyň dör dün ji ýy ly nyň ikin ji 
aýy nyň iki si gü ni öýüň gur lu şy gy na 
baş la dy. 3 Sü leý man pa ty şa nyň Hu daý 
üçin gu ran öýü niň uzyn ly gy öň ki öl çeg 
bo ýun ça alt myş tir sek, ini ýig ri mi tir-
sek di. 4  Öýüň öňün dä ki eý wa nyň bo ýy 
öýüň ini ne gö rä ýig ri mi tir sek di; onuň 
be ýik li gi bir ýüz ýig ri mi tir sek di. Sü-
leý man onuň iç ta ra py ny sap al ty na 
gap la dy. 5 Ol uly ota gy ser wi aga jy bi len 
ör tüp, ony sap al ty na gap la dy we onuň 
üs tü ne pal ma aga jy nyň hem-de zyn jy ryň 
nag şy ny sal dy. 6  Sü leý man öýi owa dan, 
gym mat ba ha daş lar bi len be ze di. Al tyn 
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a 3:8 Bir müň ýig ri mi bat man – ýew reý çe al ty ýüz kik kar. Bu takm. 21 ton na deň dir.
b 3:9 Bir ýa rym ga dak – ýew reý çe el li şe kel. Bu takm. 600 gr deň dir.
ç 4:5 Bir müň el li hum – ýew reý çe üç müň bat. Bu takm. 66000 lit re deň dir.

Par wa ýym dan ge ti ri lip di. 7 Şeý dip, ol öýe, 
onuň pürs le ri ne, ga py bo sa ga la ry na, di-
war la ry na al tyn çaý dy. Ol di war la ra oýup, 
ke rup la ryň şe ki li ni çek di. 8  Sü leý man iň 
mu kad des ota gy-da gur dy; onuň bo ýy 
öýüň ini ne gö rä ýig ri mi tir sek, ini hem 
ýig ri mi tir sek di; ol mu kad des ota gy bir 
müň ýig ri mi bat man a sap al ty na gap la-
dy. 9 Al tyn çüý le riň ag ra my bir ýa rym 
ga dak b tö we re gi di. Sü leý man ýo kar ky 
otag la ry-da al ty na gap la dy. 10  Sü leý-
man iň mu kad des otag da iki ke rubyň 
heý ke li ni ýa sap, ola ry al ty na gap la dy. 
11 Ke rup la ryň ga nat la ry nyň uzyn ly gy 
ýig ri mi tir sek di. Bir ke rubyň bir ga na ty-
nyň uzyn ly gy bäş tir sek bo lup, ol öýüň 
di wa ry na deg ýär di, beý le ki ga na ty nyň 
uzyn ly gy bäş tir sek bo lup, ol beý le ki 
ke rubyň ga na ty na deg ýär di. 12  Ikin ji 
ke rubyň bir ga na ty nyň uzyn ly gy bäş 
tir sek bo lup, ol öýüň beý le ki di wa ry na 
deg ýär di, beý le ki ga na ty nyň uzyn ly-
gy bäş tir sek bo lup, ol bi rin ji ke rubyň 
ga na ty na deg ýär di. 13  Bu ke rup la ryň 
ga nat la ry nyň uzyn ly gy je mi ýig ri mi 
tir sek di. Ke rup lar uly ota ga ta rap se-
re dip, aýak la ry nyň üs tün de dur du lar. 
14  Sü leý man tu ty ny gök, go ýy gyr my zy, 
al ýü pek ler den we ne pis zy gyr ma ta dan 
et di, ýü zü ne ke rup la ryň nag şy ny sal dy.

Iki sütün 
(1 Patyşalar 7:1522)

15  Ol öýüň öňün de be ýik li gi otuz bäş 
tir sek bo lan iki sa ny sü tün ýa sa dy. Her 
sü tü niň ýo kar syn da bäş tir sek bo lan 
täç bar dy. 16  Tor şe kil li ör me zyn jyr lar 
ýa sa lyp, her sü tü niň de pe si olar bi len 
be ze len di. Sü leý man ýüz sa ny nar ýa sap, 

ola ry zyn jyr la ryň üs tün de goý dy. 17 Ol 
sü tün le ri öýüň öňün de dik di. Ol gün-
or ta da sü tün di kip, ony Ýa kin di ýip 
at lan dyr dy. Beý le ki si ni de mir ga zyk da 
di kip, ony Bo waz di ýip at lan dyr dy.

4‑nji bap

Öýüň goşlary 
(1 Patyşalar 7:2351)

1 Sü leý man uzyn ly gy ny we ini ni ýig-
ri mi tir sek, be ýik li gi ni on tir sek edip, 
bü rünç den gur ban lyk sy pa sy ny ýa sat dy. 
2  Soň ra ol bir gy ra syn dan beý le ki gy ra sy-
na çen li on tir sek, be ýik li gi ni bäş tir sek 
edip, guý ma bü rünç den te ge lek ho wuz 
ýa sa dy. Onuň tö we re gi otuz tir sek di. 
3 How zuň er ňe gi niň aşa gyn da da şy na 
aý la nan, her si on tir sek bo lan iki ha
tar ökuz şe kil li guý ma na gyş lar bar dy. 
Olar ho wuz bi len bi le guý lup ýa sa lan dy. 
4  Ho wuz on iki ökü ziň üs tün de dur dy; 
öküz le riň üçü si de mir ga zy ga, üçü si 
gün ba ta ra, üçü si gün or ta, ga lan üçü si 
hem gün do ga ra ba kyp dur dy. Ho wuz 
ola ryň üs tün de ýer leş di ri lip, öküz le riň 
ar ka sy iç ta ra pa ba kyp dur dy. 5 How zuň 
ga lyň ly gy dört bar mak bo lup, er ňe gi 
kä sä niň er ňe gi ýa ly açy lan li li ýa gü lü-
niň şe ki lin de di. Ol bir müň el li hum ç 
tut ýar dy. 6  Şeý le hem ol zat la ry ýu war 
ýa ly on sa ny bü rünç le gen ýa sa dy. Ola-
ryň bä şi si ni gün or ta ta rap da, beý le ki 
bä şi si ni de mir ga zyk ta rap da goý dy. Bu 
le gen ler de ýak ma gur ban lyk üçin ula ny-
lan zat lar ýu wul dy. Ho wuz ru ha ny la ryň 
ýu wun ma gy üçin di. 7 Ol ber len nus ga 
gö rä, sap al tyn dan on sa ny çy ra da ny 
ýa sap, ola ryň bä şi si ni yba dat ha na nyň 
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gün or ta ta ra pyn da, beý le ki bä şi si ni-de 
de mir ga zyk ta ra pyn da goý dy. 8  Ol on 
sa ny han tag ta ýa sap, ola ry yba dat ha na-
da – bä şi si ni gün or ta ta rap da, beý le ki 
bä şi si ni-de de mir ga zyk ta rap da goý dy. 
Ol ýüz sa ny al tyn le gen ýa sa dy. 9 Ol 
ru ha ny la ryň how lu sy ny, uly how ly ny 
we how ly nyň ga py la ry ny ýa sap, ola ry 
bü rün je gap la dy. 10 Howzy öýüň sag ta-
ra pyn da – gün or ta-gün do gar bur çun da 
ýer leş dir di. 11‑15  Hu ra ma by şeý le hem, 
ga zan lar, kül atar lar we le gen ler ýa sa dy. 
Bu la r dan baş ga-da, ol iki sü tü ni, sü-
tün le riň de pe sin dä ki jam şe kil li iki tä ji, 
şol täç le ri be zäp du ran iki sa ny ör me 
zyn jy ry, şol zyn jyr la ra iki ha tar edip 
dak mak üçin dört ýüz sa ny na ry, ara ba-
la ry, ara ba la ryň üs tün dä ki le gen le ri, bir 
sa ny how zy hem-de how zuň as tyn da ky 
on iki ökü zi ýa sa dy. Şeý dip, Hu ra ma-
by Hu da ýyň öýün de Sü leý man pa ty şa 
üçin et me li iş le ri niň ba ry ny ta mam la dy. 
16  Ga zan lar, kül atar lar, çar şak lar we Hu-
ra ma by nyň Reb biň öýi üçin Sü leý man 
pa ty şa ýa sap be ren en jam la ry ýal pyl-
da wuk bü rünç den di. 17 Pa ty şa bu la ry 
Ior dan düz lü gin de, Su kot bi len Sa re ta-
nyň ara syn da ky to ýun top rak ly ýer de 
guý dur dy. 18  Sü leý man um ma syz köp 
gap-gaç la ry ýa sat dy, şo ňa gö rä sarp 
edi len bü rün jiň ag ra my anyk lan ma dy. 
19‑22  Şeý dip, Sü leý man Hu da ýyň öýün-
dä ki äh li en jam la ry: al tyn dan edi len 
sy pa ny, üs tün de Reb be hö dür çö re gi 
go ýul ýan han tag ta sy ny, düz gün bo ýun ça 
iň mu kad des ota gyň öňün de ýak mak 
üçin sap al tyn çy ra dan la ry çy ra la ry bi len, 
sap al tyn gül le ri, çy ra la ry, ätiş gir le ri, 
sap al tyn mü çe nek le ri, pel te gaý çy sy ny, 
le gen le ri, jam la ry, maň ňal la ry ýa sat dy. 
Öýüň gi rel ge si – iň mu kad des ota gyň 
hem-de öýüň mu kad des ota gy nyň ga-
py la ry al tyn dy.

5‑nji bap

Süleýman Äht sandygyny 
ybadathana getirdýär 
(1 Patyşalar 8:19)

1 Şeý dip, Sü leý man pa ty şa nyň Reb biň 
öýi üçin et me li äh li iş le ri ta mam lan dy. 
Sü leý man ka ka sy Da wut ta ra pyn dan 
öýe ba gyş edi len äh li zat la ry: küm şi, 
al ty ny we äh li en jam la ry ge ti rip, Hu da-
ýyň öýün dä ki ha zy na da goý dy. 2  On soň 
Sü leý man Reb biň Äht san dy gy ny Da wut 
ga la sy bo lan Si on ga la syn dan ge tirt-
mek üçin, Ys ra ýy lyň ýa şu lu la ry ny, äh li 
ti re ba şy la ry ny, ys ra ýyl la ryň urug ba-
şy la ry ny Iýe ru sa li me ýyg na dy. 3 Bü tin 
ys ra ýyl hal ky ýe din ji aý da bol ýan Çat ma 
baý ra myn da pa ty şa nyň ýa ny na ýyg-
na nyş dy. 4  Bü tin Ys ra ýy lyň ýa şu lu la ry 
gel di ler we le wi ler san dy gy gö ter di ler. 
5  Şeý dip, olar san dy gy, Reb be ýüz tu tu-
l ýan ça dy ry hem-de ça dy ryň için dä ki 
äh li mu kad des en jam la ry ge tir di ler. Bu-
la ryň ba ry ny ru ha ny lar bi len le wi ler 
ge tir di ler. 6  Sü leý man pa ty şa we onuň 
hu zu ry na ýyg na nan bü tin ys ra ýyl hal ky 
Äht san dy gy nyň öňün de di. Olar san-sa-
jak syz go ýun la ry, öküz le ri gur ban lyk 
ber di ler. 7 Soň ra ru ha ny lar Reb biň Äht 
san dy gy ny öz ýe ri ne, Reb biň öýü niň iň 
mu kad des ota gy na, ke rup la ryň ga nat la-
ry nyň as ty na ge ti rip goý du lar. 8  Ke rup lar 
ga nat la ry ny san dy gyň üs tü ne ge rip, san-
dy gyň-da, onuň sy ryk la ry nyň-da üs tü ni 
ör týär di. 9 Sy ryk lar şeý le uzyn dy we lin, 
hat da ola ryň uç la ry iň mu kad des ota gyň 
öňün dä ki mu kad des ýer de nem gör nüp 
dur dy, ýö ne da şar dan gö rün me ýär di. 
Olar şu gü ne çen li hem şol ýer de dir. 
10 San dy gyň için de Mu sa nyň go ýan iki 
sa ny ka nun ýa zy lan daş bö le gin den 
baş ga hiç zat ýok dy. Mu sa bu iki daş 
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a 5:10 Ho rep – bu Si naý da gy nyň beý le ki ady.

bö le gi ni ys ra ýyl hal ky Mü sür ýur dun dan 
çy kan dan soň, Reb biň olar bi len äht eden 
ýe ri bo lan Ho rep a da gyn da san dy ga sa-
lyp dy. 11 Ru ha ny lar mu kad des otag dan 
da şa ry çyk dy lar. Ol ýer dä ki ru ha ny la ryň 
äh li si to par la ry na ga ra maz dan, in le ri ni 
tä miz läp di ler. 12  Äh li le wi nag ma çy la ry: 
Asaf, Heý man, Ýe du tun, ola ryň ogul la ry 
we ga ryn daş la ry ne pis zy gyr ma ta ly-
bas la ry na bes le nip, kim wal la ry, li ra la ry 
we ar fa la ry bi len gur ban lyk sy pa sy nyň 
gün do gar ta ra pyn da ýüz ýig ri mi sa ny 
sur naý çy ru ha ny bi len dur du lar. 13 Sur
naý çy lar bi len nag ma çy lar bir adam ýa ly 
bo lup, Reb be al kyş aý dyp, şü kür et di-
ler. Sur naý lar dyr kim wal lar we beý le ki 
saz gu ral la ry bi len ses le ri ni ga tal dyp: 
«Ol ýag şy, Onuň söý gü si ba ky» di ýip, 
Reb be al kyş aý dan la ryn da, öý – Reb biň 
öýi bu lut dan dol dy. 14  Ru ha ny lar bu lut 
se bäp li Reb biň hu zu ryn da hyz ma ta du-
rup bil me di ler, çün ki Reb biň şöh ra ty 
Hu da ýyň öýü ni dol du ryp dy.

6‑njy bap

Süleýman halka ýüzlenýär 
(1 Patyşalar 8:1221)

1 Şon da Sü leý man şeý le diý di: «Reb 
tüm ga raň ky lyk da mes gen tut jak dy gy ny 
aýt dy. 2  Men Sa ňa ba ky mes gen tu ta ryň 
ýa ly, uçur syz gö zel öý gur dum». 3 On-
soň pa ty şa hal ka ta rap öw rü lip, bü tin 
ys ra ýyl je ma ga ty na ak pa ta ber di. Bü tin 
ys ra ýyl je ma ga ty dik dur dy. 4‑5 Sü leý man 
şeý le diý di: «Ka kam Da wu da: „Men Öz 
hal ky my Mü sür den çy ka ra lym bä ri, Ma-
ňa yba dat et mä ge öý gur mak la ry üçin 
ys ra ýyl ti re le rin den ýe ke je şä he ri-de saý-
la ma dym. Men ys ra ýyl hal ky ma şa lyk 
eder ýa ly hiç ki mi saý la ma dym. 6  Ýö ne 

in di adym şol ýer de bol sun di ýip, Iýe-
ru sa li mi saý la dym we ys ra ýyl hal ky ma 
şa lyk et sin di ýip, Da wu dy pa ty şa ly ga 
saý la dym“ di ýip be ren wa da sy ny ber-
jaý eden Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be al kyş 
bol sun! 7 Ka kam Da wut Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb be yba dat üçin öý gur ma gy ýü re gi ne 
dü wüp di. 8‑9 Em ma Reb ka kam Da wu da: 

„Ma ňa yba dat üçin öý gur ma gy ýü re gi-
ňe düw mek bi len sen go wy et diň; ýö ne 
şeý le-de bol sa, öýi sen gur mar syň. Se niň 
bi liň den önen og luň Ma ňa yba dat üçin 
öý gu rar“ diý di. 10 Ine, Hu daý Öz be ren 
wa da sy ny ber jaý et di, çün ki men ka kam 
Da wu dyň ýe ri ne geç dim. Reb biň wa da 
ber şi ýa ly, men Ys ra ýy lyň tag tyn da 
oty ryn. Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be yba dat 
üçin öý gur dum. 11 San dy gy men şol öý-
de goý dum. Reb biň ys ra ýyl hal ky bi len 
eden äh ti şo nuň için de dir».

Süleýmanyň dilegi 
(1 Patyşalar 8:2252)

12  Soň ra Sü leý man Reb biň gur ban lyk 
sy pa sy nyň hem bü tin ys ra ýyl hal ky nyň 
öňün de du rup, el le ri ni uzat dy. 13  Sü-
leý man uzyn ly gy we ini bäş tir sek, 
be ýik li gi üç tir sek bo lan bü rünç se ki 
ýa sa dyp, ony how lu da goý dy-da, onuň 
üs tün de dur dy. Soň ra ol bü tin ys ra ýyl 
hal ky nyň öňün de dy za çö küp, el le ri ni 
gö ge ta rap uzat dy: 14  «Eý, Ys ra ýyl Hu da-
ýy Reb, ýer de-de, gök de-de Se niň ýa ly 
Hu daý ýok dur! Bü tin kalp la ry bi len 
ýo luň dan ýö re ýän gul la ryň üçin Sen 
äh ti ňi, sa dyk söý gi ňi sak la ýar syň. 15 Sen 
gu luň ka kam Da wu da be ren wa da ňy 
ber jaý et diň. Şu gün Se niň äh li aý dan 
söz le riň ama la aş dy. 16  Şo nuň üçin hem, 
eý, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb, gu luň ka kam 
Da wu da: „Eger se niň ogul la ryň Ma ňa 
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gu lak asyp, se niň ýö reý şiň ýa ly, Me niň 
ha ky kat ýo lum dan ýö re se ler, se niň nes-
liň den hiç bir adam Ys ra ýy lyň tag tyn dan 
aý ryl maz“ di ýip be ren wa da ňy ber jaý et. 
17 Şo nuň üçin hem, eý, Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb, goý, gu luň ka kam Da wu da be ren 
wa daň ama la aş syn!

18  Em ma Hu daý ýer de yn san la ryň 
ara syn da mes gen tu tar my? Se ni hat da 
gök-de, gök le riň gö gi-de içi ne syg dy-
ryp bil me ýär. On soň me niň bu sa lan 
öýüm da gy nä me jik! 19 Ýö ne şon da-da, 
ýa Be ýik Hu da ýym, Sen gu luň di le gi-
ne hem-de ýal ba ryş y na gu lak sal-da, 
gu lu ňyň ed ýän na ly şy ny we di le gi ni 
ka bul et. 20 Göz le riň gi je-gün diz Özü ňe 
yba dat et mek le ri üçin saý lan şu öýüň de 
bol sun. Gu lu ňyň şu ýe re ta rap ba kyp 
ed ýän di le gi ni eşit. 21 Öz ys ra ýyl hal kyň 
we men gu luň şu ýe re ta rap ba kyp di leg 
ede ni miz de, gu lu ňyň, hal kyň Ys ra ýy lyň 
na lyş la ry ny eşit. Öz gök dä ki mes ge niň-
den eşit-de, bi zi ba gyş la.

22  Bir adam baş ga bir ada ma gar şy 
gü nä edip, ant iç mä ge mej bur edil se, ol 
ge lip, şu öý de Se niň gur ban lyk sy pa ňyň 
öňün de gü nä siz di gi ne ant iç se, 23 şon da 
Sen gök de eşit-de, oňa jo gap ber. Gul la-
ry ňa hö küm edip, gü nä lä gü nä si ne gö rä 
je za ber, gü nä si zi ak la-da, dog ru ly gy na 
gö rä sy la.

24  Se niň hal kyň Ys ra ýyl Sa ňa gar şy 
gü nä eden li gi ze rar ly duş man öňün de 
ýeň li şe se ze war bo lan da, tä ze den Sa ňa 
ýüz tu tup, Se niň ady ňy yk rar et se, şu 
öý de Sa ňa di leg edip, ýal bar sa, 25 şon da 
Sen gök de eşit-de, hal kyň Ys ra ýy lyň 
gü nä si ni ge çip, ola ry yz la ry na, öz le ri ne 
we ata la ry na be ren ýur du ňa ge tir. 26 Sa ňa 
gar şy gü nä eden dik le ri ze rar ly gök ýa py-
lyp, ýag myr ýag ma dyk ma ha ly, olar şu 
ýe re ta rap ba kyp, di leg edip, Se niň ady ňy 
yk rar et se ler, Se niň has rat çek di ren le riň 

hem gü nä le ri üçin to ba et se ler, 27 şon da 
Sen gök de eşit-de, Öz gul la ryň bo lan ys ra-
ýyl hal ky nyň gü nä si ni ge çip, ola ra dog ry 
ýol dan ýö re me gi öw ret. Öz hal ky ňa mi ras 
hök mün de be ren ýur du ňa ýag myr ýag dyr. 
28  Eger ýurt da aç lyk ýa gyr gyn ke se li bol-
sa, ep gek, ygal dan çüý re mek lik, çe kirt ge 
ýa-da gur çuk peý da bol sa, eger duş man-
la ry öz is len dik ga la la ryn da ola ra sü tem 
et se ler, nä hi li be la, nä hi li ke sel bol sa-da, 
29 is len dik adam ýa-da ys ra ýyl hal ky ta ra-
pyn dan nä hi li di leg dir na lyş edi len bol sa, 
her kes öz ýü rek has ra ty nyň der di ni bi lip, 
şu öýe ta rap el le ri ni ger se, 30 şon da Sen 
gök de Öz mes ge niň de eşit-de, ola ry ba-
gyş la we ola ra ýar dam et. Her ke se eden 
işi ne gö rä jo gap ber, çün ki her yn sa nyň 
ýü re gi ni di ňe Sen bil ýän siň. 31 Şeý dip, 
olar Se niň ata la ry my za be ren ýur duň da 
ömür bo ýy ýo luň dan ýö räp, Sen den gor-
kup ýa şa syn lar.

32  Hal kyň Ys ra ýyl dan bol ma dyk, ýö ne 
Se niň be ýik adyň, gud ra tyň hem-de Öz 
hal kyň üçin eden be ýik iş le riň ba ra da 
eşi dip, uzak ýurt dan ge len ke se ki şu öý de 
di leg et se, 33 Sen gök de, Öz mes ge niň de 
ony eşit-de, dün ýä niň äh li halk la ry nyň 
ys ra ýyl hal ky ýa ly Se niň ady ňy bi lip, 
Sen den gor kup, Sa ňa yba dat üçin gu ran 
öýü mi bi ler le ri ýa ly, ke se ki niň di le gi-
ne-de jo gap ber.

34 Eger hal kyň Se niň ibe ren ýo luň bi len 
duş man la ry na gar şy sö we şe çy kyp, Se-
niň saý lan şä he ri ňe, me niň Sa ňa yba dat 
üçin gu ran öýü me ta rap ba kyp, Sa ňa 
di leg et se, 35  şon da Sen gök de ola ryň 
di leg le ri ni, na lyş la ry ny eşi dip, ola ra 
duş man la ry nyň üs tün den ýe ňiş ber.

36 Olar Sa ňa gar şy gü nä et se ler – gü nä 
et me ýän adam ýok dur – Sen ga zap la nyp, 
ola ry duş man eli ne ber seň, duş man ola-
ry ýe sir edip, ýa ky nu-uzak ýur da äkit se, 
37 olar hem ýe sir li ge äki di len ýurt la ryn da 
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oý la nyp to ba edip, ýal ba ryp: „Biz nä hak-
lyk et dik, gü nä ga zan dyk, pis lik et dik“ 
di ýip, 38  öz le ri ni ýe sir alan duş man la ry-
nyň ýur dun da päk kalp la ry we jan-ten le ri 
bi len Sa ňa ýüz le nip, ata la ry na be ren 
ýur du ňa, Öz saý lan şä he ri ňe, Sa ňa yba dat 
üçin gu ran öýü me ta rap ba kyp, di leg et se-
ler, 39 şon da Sen Öz gök dä ki mes ge niň de 
ola ryň di leg le ri ni, na lyş la ry ny eşit-de, 
ola ryň da dy na ýe tiş. Sa ňa gar şy gü nä 
eden hal ky ňy ba gyş la. 40 In di eý, Hu da-
ýym, goý, bu ýer de edi len di le gi Se niň 
göz le riň gör sün we gu lak la ryň eşit sin.
 41 Ýa Hudaýymyz Reb!

Galk-da, güýjüňiň nyşany Äht 
sandygy bilen

Öz dynçlyk mekanyňa gir.
Ýa Hudaýymyz Reb!

Goý, ruhanylaryň gutulyşa 
beslensin,

sadyklaryň eşretleriňe guwansyn!
 42 Ýa Hudaýymyz Reb!

Seçip-saýlanyňdan Sen ýüz 
öwürme.

Guluň Dawuda görkezen sadyk 
söýgiňi asla unutma!»

7‑nji bap

Ybadathana Rebbe bagyş edilýär
1 Sü leý man di leg edip bo lan des si ne 

gök den ot inip, ýak ma gur ban ly gy we 
beý le ki gur ban lyk la ry ýal map-ýu wut dy. 
Öý Reb biň şöh ra tyn dan dol dy. 2  Reb biň 
şöh ra ty nyň öýi dol du ran dy gy se bäp li 
ru ha ny lar Reb biň öýü ne gi rip bil me di ler. 
3 Bü tin ys ra ýyl hal ky gök den inen ody 
we öý dä ki Reb biň şöh ra ty ny gö ren de, 
ýü zü ni ýe re be rip sež de et di. Halk: «Reb 
ýag şy dyr! Onuň söý gü si ba ky dyr!» di ýip 
Reb be şü kür et di.

4  On soň pa ty şa we onuň ýa nyn da ky 
bü tin ys ra ýyl hal ky Reb biň hu zu ryn da 

gur ban lyk ber di ler. 5 Sü leý man pa ty şa 
Reb be gur ban lyk hök mün de ýig ri mi iki 
müň öküz we bir ýüz ýig ri mi müň go ýun 
ber di. Şeý dip, pa ty şa we bü tin ys ra ýyl 
hal ky Hu da ýyň öýü niň açy lyş da ba ra sy-
ny et di ler. 6  Ru ha ny lar öz we zi pe le rin de 
dur du lar, le wi ler-de Da wu dyň tab şy ry şy 
ýa ly: «Onuň sa dyk söý gü si ba ky dyr!» 
di ýip, Reb be öw gi aýt dy lar. Olar Da wut 
pa ty şa nyň ýa sa dan saz gu ral la ry bi len 
saz çal dy lar. Le wi le riň öňün de ru ha ny lar 
sur naý çal dy lar. Bü tin ys ra ýyl hal ky dik 
dur dy. 7 Sü leý man pa ty şa Reb biň öýü niň 
öňün dä ki how ly nyň or ta sy ny tä miz läp 
mu kad des et di. Pa ty şa şol ýer de ýak ma 
gur ban lyk la ry ny we sa la mat lyk gur-
ban lyk la ry nyň ýag la ry ny ber di, çün ki 
Sü leý ma nyň ýa sa dan bü rünç gur ban-
lyk sy pa sy ýak ma gur ban ly gy ny, gal la 
sa da ka sy ny we sa la mat lyk gur ban ly gy-
nyň ýag bö lek le ri ni tu tar dan ga ty ki çi di. 
8  Şeý dip, Sü leý man we bü tin ys ra ýyl 
hal ky – ägirt uly mä hel le Le bo ha mat dan 
Mü sür ser he di ne çen li bo lan ara lyk da, 
ýe di gün läp Çat ma baý ra my ny bel läp 
geç di ler. 9 Se ki zin ji gün mu kad des ýyg na-
ny şyk bol dy. Gur ban lyk sy pa sy nyň ba gyş 
edi liş da ba ra sy ny ýe di gün, baý ra my-da 
ýe di gün tut du lar. 10 Sü leý man ýe din ji 
aýyň ýig ri mi üçü ne hal ky öý li-öýü ne 
ug rat dy. Olar Reb biň Da wu da, Sü leý-
ma na we hal ky Ys ra ýy la gör ke zen äh li 
ýag şy lyk la ry üçin şat la nyp, göw nü hoş-
luk da öý li-öý le ri ne gaýt dy lar. 11 Şeý dip, 
Sü leý man Reb biň öýü niň, öz köş gü niň 
gur luşy gy ny ta mam lap, Reb biň öýün de 
we öz köş gün de et me gi ýü re gi ne dü wen 
äh li iş le ri ni üs tün lik bi len ama la aşyr dy.

Reb ýene Süleýmana görünýär 
(1 Patyşalar 9:29)

12  Reb gi je Sü leý ma na gör nüp, oňa 
şeý le diý di: «Men se niň eden di le gi ňi 
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eşit dim. Men şu ýe ri Özüm üçin gur-
ban lyk be ril ýän öý hök mün de saý la dym. 
13‑14  Ýa gyş ýag maz ýa ly gö gi bag la nym-
da ýa-da çe kirt ge le re ýur duň ha sy ly ny 
ýu wut di ýip buý ruk be re nim de ýa-da 
hal ky myň ara sy na gyr gyn ke se li ni ýol la-
nym da, Me niň ady my gö ter ýän hal kym 
özü ni pe sel dip, di leg edip, Me ni ag ta ryp, 
öz pis ýol la ryn dan dön se, şon da Men 
ola ry gök den eşi dip, gü nä le ri ni ge çip, 
ýurt la ry ny di kel de rin. 15  In di şu ýer de 
edi len di leg le re Me niň göz le rim gör-
gür, gu lak la rym eşit gir bo lar. 16  Adym 
şu öý de ebe di lik bo lar ýa ly, Men ony 
saý la dym we mu kad des et dim, Me niň 
na za rym we ýü re gim he mi şe şol ýer de 
bo lar. 17‑18  Eger-de sen ka ka ňyň ýö reý şi 
ýa ly Me niň ýo lum dan ýö räp, tab şy ran 
äh li zat la ry my edip, hö küm le rim dir 
düz gün le ri mi ber jaý et seň, „Se niň nes-
liň den Ys ra ýy la hö küm sür jek adam 
kem lik et mez“ di ýip, ka kaň Da wu da 
wa da ber şim ýa ly, pa ty şa ly gy ňy ber ka-
rar ede rin. 19‑20 Em ma siz Me niň yzy ma 
eýer mek den ýüz dön der se ňiz, öňü ňiz de 
go ýan tab şy ryk la ry my, parz la ry my ber-
jaý et män, gi dip baş ga hu daý la ra hyz mat 
edip, ola ra sež de et se ňiz, on da Men ys-
ra ýyl hal ky ny öz le ri ne be ren ýe rim den 
mah rum ede rin. Özü me yba dat edil me gi 
üçin mu kad des eden bu öýü mi ret ede rin. 
Ys ra ýyl hal ky beý le ki halk la ra gep hem 
gül ki bo lar. 21 In di be ýik bo lan bu öýüň 
ýa nyn dan geç ýän her ki şi oňa haý ran lar 
ga lyp: „Reb nä me üçin bu ýur dy, bu öýi 
beý le terk et di kä?“ di ýer. 22  On soň äh li 
halk lar: „Çün ki ys ra ýyl hal ky ata-ba-
ba la ry ny Mü sür ýur dun dan çy ka ran 
öz le ri niň Hu da ýy Reb den ýüz dön de rip, 
baş ga hu daý la ra ta rap öw rül di ler. Ola ryň 
öňün de sež de edip, ola ra hyz mat et di ler. 
Şo nuň üçin hem Reb bu bet bagt çy lyk la-
ry ola ryň ba şyn dan in der di“ di ýer ler».

8‑nji bap

Süleýmanyň beýleki eden işleri 
(1 Patyşalar 9:1028)

1 Sü leý man Reb biň öýi bi len öz köş-
gü ni ýig ri mi ýyl da gu rup gu tar dy. 
2  Sü leý man Hu ra myň özü ne be ren şä-
her le ri ni tä ze den gur dy. Ys ra ýyl lar şol 
şä her ler de or naş dy lar.

3  Sü leý man Ha mat so ba gi dip, ony 
eýe le di. 4  Sü leý man çöl de Tad mo ry, Ha-
mat da am mar şä her le ri ni gur dy. 5 Şeý le 
hem ol ýo kar ky we aşa ky Beýt ho ro ny, 
ber ki di len di war ly, der we ze li we kilt li 
ga la la ry gur dy. 6  Şeý le hem Sü leý man 
Ba ga la ty, özü niň am mar ga la la ry ny, 
sö weş ara ba la ry nyň we sö weş ara ba ly 
go şu nyň sak lan ýan ga la la ry ny, özü niň 
Iýe ru sa lim de, Li wan da hem-de öz gol-
as tyn da ky ýer le riň äh li sin de gur ma ga 
me ýil eden zat la ry nyň ba ry ny gur dy. 
7 Ys ra ýyl hal kyn dan bol ma dyk het ler, 
amor lar, pe riz ler, hi wi ler hem-de ýa bus-
lar en tek hem şol ýurt da ýa şa ýar dy lar. 
8  Olar ys ra ýyl la ryň bü tin leý ýok et me dik 
halk la ry nyň ne sil le ri dir. Sü leý man ola ry 
gu la öwür di. Bu şu gü ne çen li hem şeý-
le dir. 9 Em ma Sü leý man ys ra ýyl hal ky ny 
gul et me di. Olar Sü leý ma nyň es ger le ri, 
har by baş tu tan la ry, onuň sö weş ara ba-
ly go şu ny nyň ser ker de le ri di ler. 10 Olar 
Sü leý man pa ty şa nyň baş ser ker de le ri di. 
Ola ryň sa ny iki ýüz el li bo lup, olar hal ka 
gö zeg çi lik et di ler.

11 Sü leý man Mü sür pa ty şa sy fa ra o nyň 
gy zy ny Da wut ga la syn dan onuň üçin gu-
ran köş gü ne ge tir di. Sü leý man: «Aýa lym 
Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Da wu dyň köş gün de 
ýa şa ma syn, çün ki Reb biň san dy gy nyň 
bo lan ýer le ri mu kad des dir» diý di.

12  Sü leý man eý wa nyň öňün de Reb be 
gu ran gur ban lyk sy pa syn da Oňa ýak ma 
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a 8:18 Se kiz ýüz bat man – ýew reý çe dört ýüz el li kik kar. Bu takm. 16 ton na deň dir.
b 9:9 Iki ýüz bat man – ýew reý çe ýüz ýig ri mi kik kar. Bu takm. 4 ton na deň dir.

gur ban lyk la ry ny hö dür le di. 13 Ol ýak ma 
gur ban lyk la ry ny Mu sa nyň tab şy ry gy 
bo ýun ça gün de lik bor ja gö rä, Sa bat gün-
le rin de, Tä ze Aý baý ram la ryn da, ýyl da 
üç ge zek bol ýan Pe tir, Gal la baý ra my 
we Çat ma baý ram la ryn da hö dür et di. 
14  Ka ka sy Da wu dyň düz gü ni bo ýun ça 
Sü leý man ru ha ny to par la ry ny öz hyz-
mat la ry na bel le di. Le wi le ri gün de lik 
bor juň ta la by na la ýyk lyk da ru ha ny lar 
bi len hyz mat et mä ge we al kyş aýt ma ga 
bel le di. Der we ze ban la ry to par la ry na gö-
rä her der we zä bel le di. Çün ki Hu da ýyň 
ada my Da wut şeý le tab şy ryp dy. 15  Olar 
äh li iş de, ha zy na ba bat da-da pa ty şa nyň 
ru ha ny la ra we le wi le re be ren tab şy ryk-
la ryn dan çyk ma dy lar.

16 Şeý dip, Reb biň öýü niň düý bi tu tu lan 
gü nün den tä öýüň ta mam la nan gü nü ne 
çen li Sü leý ma nyň äh li iş le ri do ly gur lup 
ta mam lan dy.

17 Soň ra Sü leý man Es ýon ge be re we 
Edo myň de ňiz ýa ka syn da bo lan Eý la-
ta git di. 18  Hu ram oňa öz nö ker le rin den 
gä mi le re we deň ze be let nö ker ler iber di. 
Olar Opy ra gi dip, ol ýer den se kiz ýüz 
bat man a al tyn alyp, Sü leý man pa ty şa 
ge ti rip ber di ler.

9‑njy bap

Şeba melikesi Iýerusalime gelýär 
(1 Patyşalar 10:113)

1 Şe ba me li ke si Sü leý ma nyň at-owa-
za sy ny eşi dip, ony kyn so wal lar bi len 
sy na ma ga Iýe ru sa li me gel di. Şe ba me li-
ke si um ma syz baý lyk, hoş boý ys ly zat lar, 
köp muk dar da al tyn we gym mat ba ha 
daş lar ýük le nen dü ýe ler bi len Iýe ru sa li-
me gel di. Ol Sü leý ma nyň ýa ny na ge lip, 

ýü re gi ne dü wen äh li so wal la ry ha kyn da 
onuň bi len söh bet leş di. 2  Sü leý man onuň 
äh li so wal la ry na jo gap ber di. Pa ty şa 
onuň ýe ke je so wa ly ny-da jo gap syz gal-
dyr ma dy. 3‑4  Şe ba me li ke si Sü leý ma nyň 
paý ha sy ny, onuň gu ran öýü ni, sa ça gyn-
da ky näz-nyg mat la ry, emel dar la ry nyň 
ýa şa ýan ýer le ri ni, hyz mat kär le ri niň 
hyz ma ty ny, onuň sa ky la ry ny, ola ryň 
egin-eşik le ri ni, Reb biň öýün de ber ýän 
ýak ma gur ban lyk la ry ny gö ren de, onuň 
bu zat la ra aky ly haý ran bol dy.

5‑6  Ol pa ty şa şeý le diý di: «Ýur dum da 
iş le riň hak da, pa ra sa tyň hak da eşi den 
söz le rim dog ry eken, ýö ne men ge lip, öz 
göz le rim bi len gör ýän çäm, aý dy lan la ra 
ynan ma dym. Ma ňa da na ly gy ňyň hat-
da ýa ry sy ny hem aýt man dyr lar. Se niň 
pä him-paý ha syň, ro waç ly gyň me niň 
eşi de nim den has ar tyk eken. 7 Se niň 
hal kyň nä hi li bagt ly! He mi şe hu zu ryň da 
bo lup, pä him-paý ha sy ňy eşid ýän emel-
dar la ryň nä hi li bagt ly! 8  Sen den ho şal 
bo lup, Hu da ýyň Reb biň pa ty şa sy bol-
ma gyň üçin se ni Öz tag tyn da otur dan 
Hu da ýyň Reb be al kyş bol sun! Hu daý 
Ys ra ýy ly sö ýen soň, ony ebe di lik ber-
ka rar et mek üçin, ada la ty we ha ky ka ty 
ber jaý et me giň üçin se ni pa ty şa et di». 
9 On soň Şe ba me li ke si Sü leý man pa ty şa 
iki ýüz bat man b al tyn, köp muk dar da 
atyr la ry we gym mat ba ha daş la ry ber di. 
Sü leý man pa ty şa Şe ba me li ke si niň ki 
ýa ly şeý le köp muk dar da hoş boý ys ly 
zat lar he niz be ril män di.

10 Hu ra myň we Sü leý ma nyň Opyr dan 
al tyn ge ti ren hyz mat kär le ri mun dan baş-
ga-da san dal aga jy ny we gym mat ba ha 
daş la ry hem ge tir di ler. 11 Pa ty şa san dal 
aga jyn dan Reb biň öýü ne, pa ty şa nyň 
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a 9:13 Bir müň bir ýüz otuz bat man – ýew reý çe al ty ýüz alt myş al ty kik kar. Bu takm. 23 
ton na deň dir.
b 9:15 On ýe di ga dak – ýew reý çe al ty ýüz şe kel. Bu takm. 7 kg deň dir.
ç 9:16 Se kiz ýa rym ga dak – ýew reý çe üç ýüz şe kel. Bu takm. 3,3 kg deň dir.

köş gü ne bas gan çak lar, aý dym çy-
lar üçin li ra dyr ar fa lar ýa sa dy; beý le 
saz gu ral la ry Ýa hu da da he ni ze çen li 
gör lüp-eşi dil män di.

12  Sü leý man pa ty şa Şe ba me li ke si niň 
göw nü niň is län za dy ny ber di. Sü leý man 
oňa özü ne ge ti ren zat la ryn dan has köp 
zat la ry ber di. Şeý dip, Şe ba me li ke si 
emel dar la ry bi len öz ýur du na do lan dy.

Süleýmanyň baýlygy 
(1 Patyşalar 10:1428)

13‑14  Sü leý ma na bir ýyl da gel ýän al-
ty nyň ag ra my bir müň bir ýüz otuz 
bat man dan gow rak dy a. Bu alyş-be riş 
ed ýän adam lar dan, söw da gär le riň söw-
da syn dan gel ýän al tyn dan da şa ry dy. 
Äh li arap şa la ry, ýur duň hä kim le ri hem 
Sü leý ma na al tyn-kü müş ber ýär di ler. 
15  Sü leý man pa ty şa döw me al tyn dan 
iki ýüz sa ny uly gal kan ýa sa dy. Her 
bir uly gal ka na, on ýe di ga dak b al tyn 
sarp edil di. 16  Ol döw me al tyn dan üç 
ýüz gal kan ýa sa dy; her gal ka na se kiz 
ýa rym ga dak ç al tyn sarp edil di. Pa ty şa 
bu la ry «Li wan jeň ňe li» at ly köş gün de 
goý dy. 17 Pa ty şa tag ty ny pi liň süň ki bi len 
ha şam lap, sap al ty na gap la dy. 18  Tag
tyň al ty bas gan ça gy we al tyn dan aýak 
kür sü si oňa ber ki di len di. Tag tyň iki ta-
ra pyn da hem tir sek lik ler, tir sek lik le riň 
gap da lyn da-da iki ýol bars dur dy. 19 Al ty 
bas gan ça gyň her ta ra pyn da bir ýol bars, 
je mi on iki ýol bars dur dy. Beý le zat 
en tek as la hiç bir ýurt da ýa sal man dy. 
20  Sü leý ma nyň gap-gaç la ry nyň ba ry-
sy al tyn dan dy. Onuň «Li wan jeň ňe li» 
at ly köş gü niň äh li gap-gaç la ry-da sap 

al tyn dan dy. Kü müş Sü leý ma nyň döw-
rün de hiç zat ça gö rül me ýär di. 21 Çün ki 
Sü leý ma nyň Hu ra myň adam la ry bi len 
bir lik de Tar şy şa gat na ýan gä mi le ri bar dy. 
De ňiz gä mi le ri üç ýyl da bir ge zek ge lip, 
al tyn, kü müş, pil süň kü ni, maý myn la ry 
we ta wus la ry ge ti rer di ler.

22  Şeý dip, Sü leý man pa ty şa baý lyk da, 
pä him-paý has da ýer ýü zün dä ki äh li 
pa ty şa lar dan öňe geç di. 23 Hu da ýyň Sü-
leý ma nyň ýü re gi ne sa lan paý ha sy ny 
eşit mek üçin äh li mil let le riň pa ty şa la ry 
onuň di da ry na zar dy. 24  Sü leý ma nyň ýa-
ny na ge len her kes ýy lyň ýy ly na kü müş dir 
al tyn en jam lar dan, egin-eşik ler den, 
ýa rag lar dan, hoş boý ys ly zat lar dan, 
at lar dyr ga tyr lar dan yba rat bo lan sow-
gat la ry ny ge tir ýär di.

25 Sü leý ma nyň at lar bi len sö weş ara-
ba la ry üçin dört müň at ha na sy bar dy, 
on iki müň ara ba ly es ger le ri bar dy. 
Sü leý man ola ryň bir nä çe si ni öz ýa nyn-
da – Iýe ru sa lim de, ga lan la ry ny bol sa 
sö weş ara ba la ry nyň sak lan ýan ga la la-
ryn da ýer leş dir di. 26  Sü leý man Ýew frat 
der ýa syn dan pi lişt li le riň ýur du na we 
Mü sür ser he di ne çen li ara lyk da bo lan 
äh li pa ty şa la ryň üs tün den hö küm sür di. 
27 Sü leý man Iýe ru sa lim de küm şi daş lar bi-
len deň et di, kedr aga jy ny bol sa gün ba tar 
ba ýyr lyk da gö ger ýän ýa ba ny in jir aga jy 
ki min kö pelt di. 28  Sü leý ma nyň at la ry Mü-
sür den, beý le ki äh li ýurt lar dan ge ti ril di.

Süleýmanyň ölümi 
(1 Patyşalar 11:4143)

29 Sü leý ma nyň ga lan äh li iş le ri – 
owal ky we soň ky eden iş le ri Na tan 
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py gam be riň ta ryh ki ta byn da, şiloly 
Ahy ýa nyň py gam ber li gin de we Ydo gör-
gü riň Ne ba dyň og ly Ýa rob gam ba ra da ky 
gör nüş le rin de ýa zy lan dyr. 30 Sü leý man 
Iýe ru sa lim de bü tin Ys ra ýy la kyrk ýyl 
pa ty şa lyk et di. 31 Sü leý man ata-ba ba-
la ry na go wuş dy. Ol ka ka sy Da wu dyň 
ga la syn da jaý lan dy. Og ly Re hab gam 
onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

10‑njy bap

Rehabgama garşy gozgalaň 
(1 Patyşalar 12:119)

1 Re hab gam Şe ke me git di. Bü tin ys-
ra ýyl hal ky Re hab ga my pa ty şa et jek 
bo lup, Şe ke me ge lip di. 2  Ne ba dyň og ly 
Ýa rob gam bu ha ba ry eşi den den soň (ol 
Mü sür de di, çün ki ol şol ýe re Sü leý man 
pa ty şa dan ga çyp gi dip di), Mü sür den 
gaý dyp gel di. 3 Ys ra ýyl lar Ýa rob ga my 
ça gyr dyp alyp, onuň bi len bi le Re hab-
ga myň ýa ny na ge lip, oňa şeý le diý di ler: 
4  «Ka kaň bi ze agyr zu lum et di. In di sen 
ka ka ňyň bi ze eden agyr zu lu my ny ýeň let 
we bi ze sa lan sal gy dy ny azalt, şon da biz 
sa ňa gul luk ede ris». 5 Re hab gam ys ra ýyl 
hal ky na: «Ýe ne-de üç gün den me niň 
ýa ny ma do la nyp ge liň» diý di. Şeý dip, 
olar git di ler.

6  On soň Re hab gam pa ty şa ka ka sy 
Sü leý ma nyň di ri ma ha lyn da onuň 
hyz ma tyn da du ran ýa şu lu lar bi len ge-
ňe şip, olar dan: «Bu hal ka nä me jo gap 
ber me gi ma ňa mas la hat ber ýär si ňiz?» 
di ýip so ra dy. 7 Ýa şu lu lar oňa: «Eger sen 
şu gün bu hal ka ýag şy lyk edip, ola-
ry ra zy et seň, olar dan ýag şy sö zü ňi 
gaý gyr ma saň, olar sa ňa ba ky hyz mat 
eder ler» di ýip jo gap ber di ler. 8  Em ma 
Re hab gam ýa şu lu la ryň be ren mas la-
ha ty ny äs ger män, özi bi len bi le ösüp 
ula lan, hu zu ryn da hyz mat ed ýän ýaş 

ýi git ler bi len ge ňeş di. 9 Re hab gam ýaş 
ýi git ler den: «Siz: „Sen ka ka ňyň bi ze 
eden agyr zu lu my ny ýeň let“ diý ýän 
bu hal ka nä hi li jo gap ber me gi ma ňa 
mas la hat ber ýär si ňiz?» diý di. 10 Onuň 
bi len bi le ösüp ula lan ýaş ýi git ler oňa: 
«Sa ňa „Ka ka ňyň bi ze eden agyr zu lu-
my ny ýeň let“ diý ýän bu hal ka öz kü lem 
bar ma gyň ka ka ňyň bi lin den ýo gyn dy gy-
ny aýt. 11 Ka kam si ze agyr zu lum eden 
bol sa, men si ze edil ýän zu lu my has-da 
art dy ra ryn; ka kam si zi çyr py bi len je-
za lan dy ran bol sa, men si zi gam çy bi len 
je za lan dy ra ryn diý» diý di ler.

12  Şeý dip, pa ty şa nyň: «Me niň ýa ny ma 
ýe ne-de üç gün den do la nyp ge liň» di-
ýip aý dy şy ýa ly, Ýa rob gam bi len bü tin 
halk üçün ji gün Re hab ga myň ýa ny na 
gel di ler. 13 Pa ty şa hal ka re him siz lik bi-
len jo gap ber di. Ol ýa şu lu la ryň özü ne 
be ren mas la ha ty ny ret et di. 14  Re hab gam 
ýaş ýi git le riň be ren mas la ha ty na eýe rip, 
Ýa rob ga ma we ys ra ýyl hal ky na şeý le 
jo gap ber di: «Ka kam si ze agyr zu lum 
eden bol sa, men si ze edi len zu lu my 
has-da art dy ra ryn. Ka kam si zi çyr-
py bi len je za lan dy ran bol sa, men si zi 
gam çy bi len je za lan dy ra ryn». 15 Şeý dip, 
pa ty şa hal ky diň le me di. Bu wa ka Reb-
biň şiloly Ahy ýa ar ka ly Ne ba dyň og ly 
Ýa rob gam ba ra da aý dan sö zü niň ama la 
aş ma gy üçin Hu daý ta ra pyn dan şeý le 
ta mam la nyp dy.

16  Pa ty şa nyň öz le ri ni diň le me je gi ni bi-
len ys ra ýyl hal ky oňa: «Bi ziň Da wut bi len 
nä me şä rik li gi miz bar? Ýy şa ýyň og lun da 
mi ra sy myz ýok dur. Eý, ys ra ýyl lar, her kes 
öý li-öýü ne gaýt syn! Eý, Da wu dyň nes li, 
sen öz öýü ňe se ret!» diý di.
Şeý dip, ys ra ýyl lar öz öý le ri ne do lan dy lar. 
17 Re hab gam bol sa Ýa hu da şä her le rin-
de ýa şa ýan ys ra ýyl la ra pa ty şa lyk et di. 
18  Re hab gam pa ty şa gul la ryň baş tu ta ny 
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a 10:18 Ha do ram – bu at 2Şam we 1Pat ki tap la ryn da Ado ram ýa Ado ny ram di ýip duş gel ýär.

bo lan Ha do ra my a Ys ra ýy la ibe ren de, 
ys ra ýyl hal ky ony daş lap öl dür di. Re-
hab gam pa ty şa Iýe ru sa li me gaç mak üçin, 
how luk maç lyk bi len öz at ara ba sy na 
mün di. 19 Şeý dip, de mir ga zyk ys ra ýyl 
ti re le ri şu gü ne çen li Da wu dyň ne sil-
le ri ne gar şy pit ne tur zup gel ýär di ler.

11‑nji bap

Şemagýa pygamberlik edýär 
(1 Patyşalar 12:2124)

1 Re hab gam Iýe ru sa li me gel di. De-
mir ga zyk ys ra ýyl ti re le ri ne gar şy ur şup, 
pa ty şa ly gy Re hab ga ma gaý ta ryp ber-
mek üçin, ýa hu da hem-de ben ýa min 
ti re le rin den ýüz seg sen müň saý la ma 
ur şu jy lar top la dy. 2  Em ma Hu da ýyň ada-
my Şe mag ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
3 «Sü leý ma nyň og ly, Ýa hu da nyň pa ty şa sy 
Re hab ga ma, ýa hu da we ben ýa min ti re le-
rin den bo lan ys ra ýyl hal ky na 4 Reb şeý le 
diý ýär diý: „Siz do gan la ry ňy zyň gar şy-
sy na uruş maň. Her kes öz öýü ne gaýt syn, 
çün ki bu bo lan wa ka Men den dir“». Olar 
Reb biň sö zü ne gu lak asyp, Ýa rob ga myň 
gar şy sy na çyk man, öý le ri ne gaýt dy lar.

Rehabgam Ýahudany berkidýär
5 Re hab gam Iýe ru sa lim de mes gen tu-

tup, Ýa hu da ny go ra mak üçin ga la lar 
gur dy. 6  Ol Beý tul la ha my, Eý ta my, Te-
ko wa ny, 7 Beýt su ry, So ko ny, Adul la my, 
8  Ga ty, Ma re şa ny, Zi pi, 9 Ado ra ýy my, 
La ky şy, Aze ka ny, 10 Sor ga ny, Aýa lo ny 
we Heb ro ny gur dy. Re hab gam ýa hu da la-
ryň we ben ýa min le riň ga la la ry ber kit di. 
11 Re hab gam ga la la ry ber ki dip, ola ra ser-
ker de ler bel le di. Ga la la ryň her si ni azyk, 
ýag we şe rap bi len üp jün et di. 12  Ol şeý le 
hem, äh li ga la lar da uly gal kan la ry we 

naý za la ry go ýup, ola ry has ber kit di. Ýa-
hu da bi len ben ýa min Re hab ga myň ky dy.

Ruhanylar we lewiler 
Rehabgamy goldaýarlar

13  Ru ha ny lar we le wi ler Ys ra ýy lyň 
dür li çäk le rin den Re hab ga myň ýa ny na 
gel di ler. 14  Le wi ler öz öri meý dan la ry ny 
we mülk le ri ni taş lap, Ýa hu da, Iýe ru-
sa li me gel di ler, çün ki Ýa rob gam we 
onuň ogul la ry ola ry ru ha ny lyk et mek den 
aý ryp dy lar. 15  Ýa rob gam sež de gäh le re, 
öz ýa san but er keç le ri ne we gö le le ri ne 
ru ha ny la ry ny bel le di. 16  Ys ra ýy lyň äh-
li ti re le rin den Ys ra ýyl Hu da ýy Reb bi 
ag tar ma gy ýü re gi ne dü wen ler ata la ry-
nyň Hu da ýy na gur ban lyk ber mek üçin 
le wi le riň yz yn dan Iýe ru sa li me gel di ler. 
17 Olar Ýa hu da pa ty şa ly gy ny kuw wat lan-
dyr dy lar. Olar üç ýyl lap Sü leý ma nyň 
og ly Re hab ga ma gol daw ber di ler, çün ki 
olar üç ýyl lap Da wu dyň, Sü leý ma nyň 
ýo lun dan ýö räp di ler.

Rehabgamyň maşgalasy
18  Re hab gam Ma ha la ta öý len di. Ma-

ha lat Da wu dyň og ly Ýe ri mot bi len 
Aby ha ýy lyň gy zy dy. Aby ha ýyl Ýy şa-
ýyň og ly Eli ýa byň gy zy dy. 19 Ma ha lat 
Re hab ga ma: Ýe guş, Şe mar ýa we Za ham 
at ly ogul la ry dog rup ber di. 20 Ma ha lat
dan soň Re hab gam Aby şa lo myň gy zy 
Ma ga ka öý len di. Ma ga ka oňa: Aby ýa, 
Ataý, Zi za we Şe lo myt at ly ogul la ry 
dog rup ber di. 21 Re hab gam Aby şa lo myň 
gy zy Ma ga ka ny beý le ki hem me aýal la-
ryn dan we gyr nak la ryn dan eý gör ýär di. 
Re hab ga myň on se kiz aýa ly we alt myş 
gyr na gy bar dy; ol ýig ri mi se kiz og luň we 
alt myş gy zyň ata sy dy. 22  Re hab gam Ma-
ga ka nyň og ly Aby ýa ny gel jek de pa ty şa 
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et mek ni ýe ti bi len ini le ri ne baş tu tan 
bel le di. 23 Re hab gam pa ra sat lyk bi len 
he re ket edip, ogul la ry ny ýa hu da la ryň 
we ben ýa min le riň ga la la ry na ibe rip, 
ola ry um ma syz azyk bi len üp jün et di, 
ola ra köp aýal lar alyp ber di.

12‑nji bap

Müsür patyşasy Şişak Ýahuda hüjüm 
edýär 
(1 Patyşalar 14:2531)

1 Pa ty şa ly gy pug ta la nyp, özi kuw wat-
la nan dan soň, Re hab gam tu tuş ys ra ýyl 
hal ky bi len bir lik de Reb biň ka nu ny ny 
terk et di. 2‑3 Re hab ga myň pa ty şa ly gy nyň 
bä şin ji ýyl yn da Ys ra ýy lyň Reb be bi we-
pa lyk eden di gi ze rar ly, Mü sür pa ty şa sy 
Şi şak bir müň iki ýüz sö weş ara ba sy we 
alt myş müň sö weş ara ba ly es ger le ri bi len 
Iýe ru sa li miň üs tü ne çoz dy. Şi şak bi len 
Mü sür den ge len ler: li wi ýa ly lar, suk ki ler 
we efi opi ýa ly lar san-sa jak syz dy. 4  Şi şak 
Ýa hu da nyň ber ki di len ga la la ry ny ba syp 
alyp, Iýe ru sa li me çen li gel di. 5 Şe mag-
ýa py gam ber Şi şak ze rar ly Iýe ru sa li me 
ýyg na nan Re hab ga myň we Ýa hu da baş-
tu tan la ry nyň ýa ny na ge lip, ola ra şeý le 
diý di: «Reb şeý le diý ýär: „Siz Me ni terk 
et di ňiz, Men hem si zi terk edip, Şi şa gyň 
eli ne ber dim“». 6  On soň Ys ra ýy lyň baş-
tu tan la ry we pa ty şa öz le ri ni ki çel dip: 
«Reb adyl dyr!» diý di ler. 7 Reb ola ryň 
öz le ri ni ki çel de ni ni gö ren de, Şe mag ýa 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy: «Ola ryň öz-
le ri ni ki çel den di gi üçin Men ola ry ýok 
et me rin. Em ma Men ola ra bi raz gu tu lyş 
be re rin. Me niň ga za bym Şi şa gyň eli 
bi len Iýe ru sa li miň üs tü ne dö kül mez. 
8  Mu ňa ga ra maz dan, olar Şi şa gyň gul-
la ry bo lar lar. Şon da olar Ma ňa hyz mat 
et mek bi len beý le ki ýurt la ryň pa ty şa la-
ry na hyz mat et me giň par hy ny bi ler ler».

9 Şeý dip, Mü sür pa ty şa sy Şi şak Iýe ru-
sa li me hü jüm et di. Ol Reb biň öýün dä ki 
ha zy na la ryň, pa ty şa nyň köş gün dä ki ha-
zy na la ryň ba ry ny ta la dy. Ol Sü leý ma nyň 
al tyn dan ýa sa dan äh li gal kan la ry ny hem 
alyp git di. 10 Re hab gam pa ty şa bol sa ola ryň 
de re gi ne bü rünç den gal kan lar ýa sa dyp, 
ola ry pa ty şa nyň köş gü niň ga py sy ny sak-
la ýan ga ra wul la ryň baş tu tan la ry nyň eli ne 
ber di. 11 Pa ty şa her sa par Reb biň öýü ne 
gi den de, ga ra wul lar ola ry ge ti rip, soň ra 
ýe ne yzy na ga ra wul ha na äkid ýär di ler. 
12 Re hab ga myň özü ni ki çel den di gi se bäp li, 
Reb biň ga za by on dan sow lup, ony bü tin-
leý ýok et me di. Ýa hu da da-da ýag daý lar 
go wu dy. 13 Şeý dip, Re hab gam pa ty şa 
kuw wat la nyp, Iýe ru sa lim de şa lyk sür di. 
Re hab gam pa ty şa bo lan da kyrk bir ýa-
şyn da dy. Ol Reb biň Özü ne yba dat et me gi 
üçin Ys ra ýy lyň äh li ti re le ri niň ara syn dan 
saý lan şä he ri bo lan Iýe ru sa lim de on ýe-
di ýyl şa lyk sür di. Onuň eje si am mon ly 
bo lup, ady Na ga ma dy. 14  Re hab gam pis 
iş le ri et di. Ol Reb bi ag tar ma gy ýü re gi ne 
düw me di. 15 Re hab ga myň baş dan-aýak 
eden iş le ri Şe mag ýa py gam be riň we Ydo 
gör gü riň ta ryh ki tap la ryn da ne sil da rag-
ty na gö rä ýa zy lan dyr. Re hab gam bi len 
Ýa rob ga myň ara syn da he mi şe uruş bol dy. 
16 Re hab gam ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ol 
ata-ba ba la ry nyň ýa nyn da Da wut ga la-
syn da jaý lan dy. Re hab ga myň ýe ri ne og ly 
Aby ýa pa ty şa bol dy.

13‑nji bap

Ýahuda patyşasy Abyýa 
(1 Patyşalar 15:18)

1 Ýa rob ga myň pa ty şa ly gy nyň se ki zin ji 
ýyl yn da Aby ýa Ýa hu da pa ty şa bol dy. 
2  Aby ýa Iýe ru sa lim de üç ýyl pa ty şa lyk 
et di; onuň eje si niň ady Mi ka ýa dy; ol 
gib ga ly Ury ýe liň gy zy dy.

 2 Ýyl ýazgylary 11 – 13  



 555  

Aby ýa bi len Ýa rob ga myň ara syn da 
uruş gid ýär di. 3 Aby ýa dört ýüz müň 
saý la ma, ba tyr ýi git ler den yba rat bo lan 
go şu ny bi len ur şa gi riş di. Ýa rob gam hem 
se kiz ýüz müň saý la ma, ba tyr ýi git le ri 
bi len Aby ýa nyň gar şy sy na sö we şe çyk dy. 
4  On soň Aby ýa Ef ra ýym dag ly gyn da bo-
lan Sa ma ra ýym da gy nyň üs tün de du rup, 
şeý le diý di: «Eý, Ýa rob gam we bü tin ys ra-
ýyl hal ky, ma ňa gu lak asyň! 5 Siz Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb biň Ys ra ýy lyň üs tün den şa-
lyk sür mek li gi ebe di lik Da wu da we onuň 
ogul la ry na be ren di gi ni bil me ýär mi si ňiz? 
Ol mu ny bo zul ma jak äh tiň üs ti bi len et di. 
6  Em ma Da wu dyň og ly Sü leý ma nyň nö-
ke ri, Ne ba dyň og ly Ýa rob gam gi dip, öz 
hö küm da ry na gar şy goz ga laň tu ruz dy. 
7 Boş we ýa ra maz adam lar Ýa rob ga myň 
ýa ny na ýyg na nyp, Sü leý ma nyň og ly 
Re hab ga myň gar şy sy na çyk dy lar. Re-
hab gam ýaş we tej ri be siz bo lan soň, olar 
bi len ur şup bil me di. 8  In di siz Da wu dyň 
ogul la ry nyň elin de bo lan Reb biň pa ty-
şa ly gy na gar şy du rup bi le ris di ýip pi kir 
ed ýär si ňiz. Çün ki si ziň sa ny ňyz ju da 
köp dür hem-de Ýa rob ga myň hu daý lar 
hök mün de si ziň üçin ýa san al tyn gö le le ri 
ýa ny ňyz da dyr. 9 Siz Reb biň ru ha ny la ry 
bo lan Ha ru nyň ogul la ry ny we le wi le ri 
ko wup, baş ga ýurt la ryň halk la ry ýa ly öz 
ru ha ny la ry ňy zy bel le di ňiz. Bir öküz çe 
ýa-da ýe di goç bi len mu kad des edil mä ge 
ge len her kes but hu daý la ra ru ha ny bol-
ýar. 10 Em ma bi ziň Hu da ýy myz Reb dir. 
Biz Ony terk et me dik. Biz de Reb biň 
hyz ma tyn da dur ýan ru ha ny lar bar. 11 Ol 
ru ha ny lar er ti ri ne, ag şa my na Reb be 
ýak ma gur ban lyk lar be rip, ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýak ýar lar, sap al tyn han tag ta-
syn da hö dür çö re gi ni goý ýar lar, her gi je 
al tyn çy ra dan da şem le ri ýak ýar lar. Çün ki 
biz Hu da ýy myz Reb biň ýu muş la ry ny 
bi tir ýä ris, em ma siz Ony terk et di ňiz. 

12  Hu daý bi ziň baş tu ta ny myz dyr. Onuň 
ru ha ny la ry nyň el le rin de si ze gar şy ur şy 
yg lan et mä ge sur naý lar bar dyr. Eý, ys-
ra ýyl lar, ata la ry ňy zyň Hu da ýy Reb biň 
gar şy sy na uruş et mäň, çün ki siz ýe ňiş 
ga za nyp bil mer si ňiz».

13 Ýa rob gam Ýa hu da go şu nyň ýeň se 
ta ra pyn dan bu ku da ýat mak üçin go şun 
ibe rip di. Şeý dip, onuň go şu ny Ýa hu da nyň 
öň ta ra pyn da, bu ku da ýa tan go şu ny bol sa 
Ýa hu da nyň ýeň se ta ra pyn da dy. 14  Ýa hu
da lar öz le ri niň hem öň le rin de, hem 
yz la ryn da sö weş gid ýän di gi ni gör dü ler. 
Olar Reb be per ýat et di ler, ru ha ny lar sur-
naý la ry ny çal dy lar. 15 On soň ýa hu da hal ky 
gy gy ryş dy. Ýa hu da lar gy gy ry şan la ryn da, 
Hu daý Aby ýa nyň we Ýa hu da nyň öňün-
de Ýa rob ga my we bü tin ys ra ýyl hal ky ny 
ýeň li şe se ze war et di. 16  Ys ra ýyl lar ýa hu
da lar dan gaç dy lar. Hu daý ys ra ýyl la ry 
ýa hu da la ryň eli ne ber di. 17 Aby ýa we onuň 
go şu ny ys ra ýyl la ra agyr zar ba ur du lar. 
Ys ra ýy lyň bäş ýüz müň saý la ma es ge ri 
öl dü ril di. 18  Şeý dip, ys ra ýyl lar ba syl dy lar, 
ýa hu da lar bol sa ata la ry nyň Hu da ýy Reb-
be bil bag lan dyk la ry üçin ola ry ýeň di ler. 
19 Aby ýa Ýa rob ga myň yz yn dan ko wup, 
onuň Beý tel, Ýe şa nan we Ep ron di ýen 
şä her le ri ni oba la ry bi len bi le ba syp al-
dy. 20 Ýa rob gam Aby ýa nyň döw rün de 
güýç-kuw wa ty ny di kel dip bil me di. Reb 
Ýa rob ga my je za lan dyr dy, şon da ol öl di. 
21 Em ma Aby ýa bar ha güýç len di. Ol on 
dört aýal alyp, ýig ri mi iki og luň, on al ty 
gy zyň ka ka sy bol dy. 22  Aby ýa nyň ga lan 
iş le ri, onuň he re ket le ri we söz le ri Ydo 
py gam be riň ýaz gy la ryn da ýa zy lan dyr.

14‑nji bap

Ýahuda patyşasy Asa
1 Aby ýa ata-ba ba la ry na go wuş dy. Ol 

Da wut ga la syn da jaý lan dy. On soň onuň 
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ýe ri ne og ly Asa pa ty şa bol dy. Onuň döw-
rün de ýurt on ýyl asu da lyk da ýa şa dy. 
2  Asa öz Hu da ýy Reb biň na za ryn da oňat 
we dog ry iş le ri et di. 3 Asa ke se ki gur ban
lyk sy pa la ry ny we sež de gäh le ri aý ryp, 
dik me daş la ry ny ýyk dy, Aşe ra but la ry ny 
kes di. 4  Ol ýa hu da hal ky na ata la ry nyň 
Hu da ýy Reb bi ag ta ryp, Onuň ka nu ny-
ny we tab şy ryk la ry ny ber jaý et me gi 
bu ýur dy. 5 Şeý le hem, Asa Ýa hu da nyň 
äh li ga la la ryn da ky sež de gäh le ri we ýa-
kym ly ys ly tü tet gi be ril ýän sy pa la ry ny 
aýyr dy. Onuň şa lyk sü ren döw rün de ýurt 
asu da lyk da ýa şa dy. 6  Ol Ýa hu da asu da-
lyk da ka ga la la ry gur dy. Şol ýyl lar da ol 
hiç kim bi len uruş et me di, se bä bi Reb 
oňa pa ra hat çy lyk be rip di. 7 Asa ýa hu da 
hal ky na: «Ge liň, bu ga la la ry gu rup, ola-
ryň da şy na di war lar, diň ler, der we ze ler 
we kilt ler ede liň. Ýurt en tek hem bi ziň-
ki dir, çün ki biz Hu da ýy myz Reb be ta byn 
bol duk. Biz Oňa ta byn bol duk, Ol bi ze 
her ta rap dan asu da lyk ber di». Şeý dip, 
ola ryň gur lu şyk iş le ri ro waç lan dy. 8  Asa
nyň ýa hu da ti re sin den uly gal kan lar dyr 
naý za lar bi len ýa rag la nan üç ýüz müň 
adam dan, ben ýa min ti re sin den gal kan 
gö te rip, ýaý at ýan iki ýüz seg sen müň 
adam dan yba rat go şu ny bar dy. Ola ryň 
ba ry ba tyr ýi git ler di.

Efiopiýalylar hüjüm edýär
9 Efi opi ýa ly Ze ra müň ler çe es ge ri we 

üç ýüz sö weş ara ba sy bi len Asa gar şy 
çy kyp, Ma re şa çen li gel di. 10 Asa Ze ra
nyň öňün den çyk dy. Olar Ma re şa da ky 
Se pa ta de re sin de sö weş üçin ny za ma 
dü zül di ler. 11 Asa Hu da ýy Reb bi ça gy-
ryp, şeý le diý di: «Ýa Reb, güýç li ada ma 
gar şy çyk mak da eji ze di ňe Sen ýar dam 
ber ýän siň. Ýa Be ýik Hu da ýy myz, bi ze 
ýar dam et, çün ki biz Sa ňa bil bag la ýa-
rys. Se niň adyň bi len biz bu um ma syz 

go şu nyň gar şy sy na çyk dyk». 12  Şeý dip, 
Reb efi o pi ýa ly la ry Asa nyň we ýa hu da 
hal ky nyň öňün de ýeň li şe se ze war et di. 
Olar gaç dy lar. 13 Asa bi len onuň go şu ny 
efi o pi ýa ly la ry Ge ra ra çen li kow du lar. 
Efi opi ýa ly la ryň ba ry gyr lyp, ýe ke je si 
hem di ri gal ma dy. Olar Reb biň we Onuň 
go şu ny nyň öňün de ýeň li şe se ze war bol-
du lar. Ýa hu da hal ky ga ty köp ol ja alyp 
gaýt dy. 14  Olar Ge ra ryň tö we re gin dä ki 
äh li ga la la ra zar ba ur du lar, çün ki ýer-
li hal ka Reb biň gor ku sy ara la şyp dy. 
Urşujylar äh li ga la la ra ta laň sal dy lar, 
se bä bi şol ga la lar da ol ja köp di. 15  Olar 
çar wa la ryň ça dyr la ry na hem hü jüm edip, 
um ma syz go ýun dyr ge çi ler we dü ýe ler 
alyp, Iýe ru sa li me gaý dyp gel di ler.

15‑nji bap

Asa patyşa butlary ýok edýär
1 Ode tiň og ly Azar ýa nyň üs tü ne Reb-

biň Ru hy in di. 2  Azar ýa Asa nyň öňün den 
çy kyp, oňa şeý le diý di: «Eý, Asa, äh li 
ýa hu da lar bi len ben ýa min ler, ma ňa gu lak 
asyň! Siz Reb bi len bol sa ňyz, Ol hem 
si ziň bi len dir. Ony ag tar sa ňyz, ta par sy-
ňyz; Ony terk et se ňiz, Ol-da si zi terk eder. 
3 Uzak wagt lap Ys ra ýyl hak Hu daý syz 
ýa şap dy; tä lim ber ýän ru ha ny-da, ka nun-
da bol man dy. 4  Em ma agyr gün le rin de 
olar Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be ýüz tu tup, 
Ony ag tar dy lar; Ol Özü ni ola ra aýan et di. 
5 Şol dö wür ler de äh li ýurt la ryň ilat la ry-
nyň ara syn da ky uly how sa la lyk ze rar ly 
gi rip-çyk mak howp lu dy. 6  Bir mil let 
beý le ki mil le te gar şy, bir şä her beý le ki 
şä he re gar şy gö reş di. Hu daý ola ry her 
hi li bet bagt çy lyk bi len how sa la sa lyp dy. 
7 Ýö ne siz berk du ruň! Ruh dan düş mäň! 
Eden iş le ri ňi ziň hö zi ri ni gö rer si ňiz».

8  Asa bu söz le ri, ýag ny Ode tiň og ly 
Azar ýa nyň py gam ber li gi ni eşi den de 
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ruh lan dy. Ol bü tin Ýa hu da da ky, Ben-
ýa min dä ki we Ef ra ýym dag ly gyn dan 
alan äh li ga la la ryn da ky ýig ren ji but la ry 
ýok et di. Asa Reb biň öýü niň eý wa-
ny nyň öňün dä ki Reb biň gur ban lyk 
sy pa sy ny tä ze den di kelt di. 9 Asa äh li 
ýa hu da la ry we ben ýa min le ri, ola ryň 
ara syn da ke se ki hök mün de ýa şap ýö ren 
ef ra ýym la ry, gün ba tar da ky ma na şa-
la ry we şim gon la ry top la dy. Be ýik 
Hu da ýyň Asa bi len di gi ni gö rüp, köp 
ys ra ýyl lar Asa nyň ta ra py na ge çip di ler. 
10 Olar Asa nyň pa ty şa ly gy nyň on bä şin ji 
ýy ly nyň üçün ji aýyn da Iýe ru sa li me 
ýyg na nyş dy lar. 11 Şol gün olar ge ti ren 
ol ja la ryn dan ýe di ýüz ökü zi we ýe di 
müň goý ny Reb be gur ban lyk hök mün-
de ber di ler. 12  Olar ata-ba ba la ry nyň 
Hu da ýy Reb bi bü tin kalp la ry, bü tin 
jan-te ni bi len ag tar ma gy äht et di ler. 
13  Ýaş bol sun, gar ry bol sun, er kek bol-
sun, aýal bol sun, par hy ýok, Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb bi ag tar ma dyk her kes 
öl dü ril me li di. 14  Olar bat ly ses bi len 
gy gy ry şyp, şah dan edi len sur naý lar 
we kernaýlar ça lyp, Reb den ant iç di ler. 
15  Bü tin ýa hu da hal ky bu ka sam üçin 
be gen di ler. Olar çyn ýü rek den ant içip, 
Reb bi uly yh las bi len ag tar dy lar. Reb 
hem ola ra Özü ni gör kez di. Reb ola ra 
her ta rap dan asu da lyk ber di. 16  Asa 
pa ty şa hat da eje si Ma ga ka ny me li ke-
lik den bo şat dy, çün ki ol Aşe ra üçin 
ýig ren ji but ýa sap dy. Asa Aşe ra bu tu ny 
ke sip, par ça lap, Kid ron de re sin de ýak dy. 
17 Em ma Ys ra ýyl da ky sež de gäh ler ýok 
edil män di. Mu ňa ga ra maz dan, Asa nyň 
ýü re gi bü tin öm rün de we pa ly bol dy. 
18  Ol ka ka sy nyň we özü niň aý dan sa-
da ka la ry ny, ýag ny al ty ny, küm şi we 
en jam la ry Hu da ýyň öýü ne ge tir di. 
19 Asa nyň pa ty şa ly gy nyň otuz bä şin-
ji ýy ly na çen li uruş bol ma dy.

16‑njy bap

Ysraýyl patyşasy Bagşa Ýahuda 
hüjüm edýär 
(1 Patyşalar 15:1722)

1 Asa nyň pa ty şa ly gy nyň otuz al tyn jy 
ýyl yn da Ys ra ýyl pa ty şa sy Bag şa Ýa hu-
da nyň üs tü ne çoz dy. Ol Ýa hu da pa ty şa sy 
Asa nyň ýa ny na ge lip-git mek is le ýän le-
riň ýo lu ny ýap mak üçin Ra ma ga la sy ny 
ber kit di. 2  Soň ra Asa Reb biň öýü niň 
we pa ty şa köş gü niň ha zy na la ryn dan 
kü müş dir al tyn alyp, ola ry Da mask da 
ýa şa ýan Si ri ýa pa ty şa sy Ben ha da da iber-
di. 3 Asa öz emel dar la ryn dan Ben ha da da 
şeý le ha bar ýol la dy: «Se niň ka kaň bi len 
me niň ka ka myň ara syn da bol şy ýa ly, 
iki mi ziň ara myz da-da yla la şyk bol sun. 
Men sa ňa kü müş dir al tyn sow gat iber-
ýä rin. Sen gi dip, Ys ra ýy lyň pa ty şa sy 
Bag şa bi len eden yla la şy gy ňy boz, ol 
me niň üs tüm den so wul syn». 4  Ben ha dat 
Asa pa ty şa nyň aý dan la ry na gu lak as dy. 
Ol go şun ser ker de le ri ni ibe rip, Yýo ny, 
Da ny, Abel ma ýy my, Naf ta ly nyň äh li 
am mar ga la la ry ny ba syp al dy. 5 Bag şa 
mu ny eşi den de, Ra ma ga la sy ny ber kit-
mek den el çe kip, işi ni tog tat dy. 6  Soň ra 
Asa pa ty şa ýa hu da hal ky nyň ba ry ny top-
la dy. Olar Ra ma ga la syn da ky Bag şa nyň 
ber kit me üçin ula nyp ýö ren daş la ry ny, 
agaç la ry ny alyp git di ler. Asa pa ty şa bu 
daş dyr agaç lar bi len Ge ba we Mis pa 
ga la la ry ny ber kit di.

7 Şol wagt gör gür Ha na ny Ýa hu da pa-
ty şa sy Asa nyň ýa ny na ge lip, oňa şeý le 
diý di: «Hu da ýyň Reb be bil bag la man, 
Si ri ýa pa ty şa sy na bil bag la nyň üçin 
Si ri ýa pa ty şa sy nyň go şu ny se niň eliň-
den ga çyp gu tul dy. 8  Efi opi ýa ly lar we 
li wi ýa ly lar bi çak köp sö weş ara ba ly we 
san syz-sa jak syz sö weş ara ba ly es ger le ri 
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bo lan go şun däl mi di? Em ma Reb be bil 
bag lan dy gy ňyz üçin, Reb ola ry si ziň 
eli ňi ze ber di. 9 Özü ne ak ýü rek den hyz-
mat eden le re güýç-kuw wat ber mek üçin 
Reb bü tin ýer ýü zü ne syn ed ýär. Sen 
ak mak lyk et diň. Mun dan beý läk sen 
my da ma uruş için de bo lar syň». 10 On soň 
Asa Ha na ny gör gü re ga har la nyp, ony 
zyn jyr lap zyn da na sal dy, çün ki Asa 
mu nuň üçin oňa ga zap la nyp dy.

Asanyň ölümi 
(1 Patyşalar 15:2324)

11 Asa nyň baş dan-aýa ga çen li eden 
äh li iş le ri ba ra da Ýa hu da we Ys ra ýyl 
pa ty şa la ry nyň ta ryh ki ta byn da ýa zy-
lan dyr. 12  Em ma Asa nyň pa ty şa ly gy nyň 
otuz do ku zyn jy ýyl yn da ol aýak dan 
dert çek di Onuň aýak agy ry sy git di-
gi çe agyr laş sa-da, ol Reb den me det 
di le män, luk man lar dan me det göz le di. 
13 Asa pa ty şa ly gy nyň kyrk bi rin ji ýy-
lyn da ata-ba ba la ry na go wuş dy. 14  Asa ny 
Da wut ga la syn da özi üçin ga zyp go ýan 
ma za ryn da jaý la dy lar. Ony bir us sat 
ta ra pyn dan taý ýar la nan her hi li hoş boý 
ys ly zat lar dan dol du ry lan ta byt da goý-
du lar. Asa nyň ha ty ra sy na uly ot ýa kyl dy.

17‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ýehoşapat
1 Asa nyň og ly Ýe ho şa pat onuň ýe ri ne 

pa ty şa bol dy. Ol Ys ra ýy la gar şy güýç top-
la dy. 2  Ol Ýa hu da nyň esa sy ga la la ry nyň 
äh li sin de go şun goý dy. Ka ka sy Asa-
nyň ba syp alan ga la la ry bo lan Ef ra ýym 
ga la la ryn da go şun ýer leş dir di. 3‑4  Reb 
Ýe ho şa pat bi len di, se bä bi ol ka ka sy nyň 
owal ky ýol la ryn dan ýö re di. Ýe ho şa pat 
Ba ga ly ag tar man, ka ka sy nyň Hu da-
ýy ny ag tar dy, Onuň tab şy ryk la ry na 
gu lak goý dy, Ys ra ýy lyň ýo lu na eýer me di. 

5 Şo nuň üçin hem Reb onuň pa ty şa ly gy ny 
ber kit di. Äh li ýa hu da hal ky Ýe ho şa pa da 
sal gyt tö le di. Ol ga ty baý hem at-ab-
raý ly dy. 6  Ýe ho şa pat Reb biň ýo lun dan 
ýö re mek li ge ýü re gi bi len ber len di. Ol 
Ýa hu da da ky sež de gäh le ri we Aşe ra 
but la ry ny ýok et di. 7 Pa ty şa ly gy nyň 
üçün ji ýyl yn da Ýe ho şa pat Ýa hu da nyň 
şä her le rin de hal ka tä lim ber sin ler di ýip 
emel dar la ryn dan Ben ha ýy ly, Abad ýany, 
Za kar ýa ny, Na ta ni ýe li we Mi ka ýa ny 
iber di. 8  Le wi ler den Şe mag ýa, Ne tan ýa, 
Ze bad ýa, Asa hel, Şe mi ra mot, Ýo na tan, 
Ado ny ýa, To by ýa, To ba do ny ýa hem-de 
ru ha ny lar Eli şa ma, Ýehoram olar bi len 
git di ler. 9 Olar Ýa hu da da tä lim ber di ler. 
Ýan la ry na Reb biň ka nun ki ta by ny alyp, 
Ýa hu da nyň äh li şä her le ri ne aý la nyp, 
hal ka tä lim ber di ler.

10 Ýa hu da nyň tö we re gin dä ki äh li ýurt-
la ryň pa ty şa lyk la ry na Reb biň gor ku sy 
ara laş dy. Olar Ýe ho şa pa da gar şy uruş 
et me di ler. 11 Pi lişt li le riň kä bir le ri Ýe-
ho şa pa da sow gat lar, sal gyt üçin kü müş 
ge tir di ler; arap lar hem ýe di müň ýe di ýüz 
goç we ýe di müň ýe di ýüz er keç ge tir di-
ler. 12 Ýe ho şa pat git di gi sa ýy güýç len ýär di. 
Ol Ýa hu da da ga la lar we am mar şä her-
le ri ni gur dy. 13 Ol Ýa hu da şä her le rin de 
be ýik iş le ri et di. Onuň Iýe ru sa lim de 
sö we şi ji le ri we ba tyr ýi git le ri bar dy. 
14  Urug la ry na gö rä ola ryň sa ny şu lar dy: 
Ýa hu da nyň müň ba şy la ry: ser ker de Ad na 
üç ýüz müň ba tyr ýi git bi len, 15 on dan soň 
ser ker de Ýe ho ha nan iki ýüz seg sen müň 
es ger bi len, 16  on dan soň Zik ri niň og ly 
Emas ýa, Reb biň meý le tin hyz mat kä ri 
iki ýüz müň ba tyr ýi git bi len. 17 Ben ýa
min ler den: ba tyr ýi git El ýa da iki ýüz 
müň ýaý dyr gal kan bi len ýa rag la nan 
es ger bi len, 18  on dan soň Ýe ho za bat ur-
şa taý ýar ýüz seg sen müň es ger bi len. 
19 Bu lar pa ty şa nyň bü tin Ýa hu da da ky 
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ga la la ryn da ýer leş di ren es ger le rin den 
da şa ry pa ty şa hyz mat ed ýän es ger ler di.

18‑nji bap

Mikaýa pygamberlik edýär 
(1 Patyşalar 22:128)

1 Ýe ho şa pat örän baý we at-ab raý ly dy. 
Ol Ahap bi len guda bol dy. 2  Bir nä çe 
ýyl dan soň Ýe ho şa pat Sa ma ri ýa Aha-
byň ýa ny na git di. Ahap Ýe ho şa pat we 
onuň bi len ge len ler üçin köp go ýun we 
öküz öl dür dip, ony özi bi len Ra mot gil-
ga da gar şy hü jüm et mä ge yr dy. 3 Ahap 
Ýe ho şa pat dan: «Sen me niň bi len Ra-
mot gil ga da hü jüm et mä ge gi der siň mi?» 
di ýip so ra dy. Ýe ho şa pat oňa: «Me nem, 
hal kam se niň hyz ma tyň da dy rys. Uruş-
da se niň bi len di ris» di ýip jo gap ber di.

4  Ýe ho şa pat sö zü ni do wam edip, Ys ra-
ýy lyň pa ty şa sy Aha ba: «Öňür ti Reb den 
so rap gö räý» diý di. 5 On soň Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy Ahap dört ýü ze go laý py gam-
be ri top lap, olar dan: «Bi ziň iki mi zem 
Ra mot gil ga da hü jüm ede li mi ýa-da men 
et mä ýin mi?» di ýip so ra dy. Olar: «Hü jüm 
et, çün ki Hu daý ony se niň eli ňe be rer» 
diý di ler. 6  Em ma Ýe ho şa pat: «Bu ýer de 
so rar ýa ly Reb biň baş ga py gam be ri ýok-
my?» diý di. 7 Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Ahap 
Ýe ho şa pa da şeý le jo gap ber di: «Reb den 
so rap gör mä ge ýe ne bir py gam ber bar, 
ol Ýym la og ly Mi ka ýa, ýö ne men ony 
ýig ren ýä rin. Ol ma ňa hiç ýag şy zat la-
ry py gam ber lik et män, gaý tam di ňe 
bet bagt çy lyk ha kyn da py gam ber lik 
ed ýär». Ýe ho şa pat: «Eý, pa ty şa, beý le 
zat la ry di li ňe al ma» diý di. 8  On soň Ys-
ra ýyl pa ty şa sy Ahap köşk emel da ry ny 
ça gy ryp: «Git-de, des si ne Ýym la og ly 
Mi ka ýa ny şu ýe re ge tir» diý di. 9 Ys ra ýyl 
pa ty şa sy bi len Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa-
pat şa lyk ly ba sy ny ge ýip, Sa ma ri ýa nyň 

der we ze si niň ag zyn da ky har man da öz 
tagt la ryn da otyr dy lar. Äh li py gam ber ler 
ola ryň öňün de py gam ber lik ed ýär di ler. 
10 Ke na ga na nyň og ly Sid ki ýa özü ne de-
mir şah lar ýa sap, şeý le diý di: «Reb şeý le 
diý ýär: „Sen şu şah lar bi len si ri ýa ly la-
ryň üs tü ne hü jüm edip, olar dan üs tün 
çy kar syň“». 11 Äh li py gam ber ler şol bir 
za dy py gam ber lik edip: «Ra mot gil ga-
da git, sen ýe ňiş ga za nar syň. Reb ony 
pa ty şa nyň eli ne be rer» diý di ler.

12  Mi ka ýa ny ge tir mä ge gi den ça par 
oňa: «Äh li py gam ber ler pa ty şa bir agyz-
dan hoş söz le ri aýd ýar lar; sen hem şo lar 
ýa ly hoş söz le ri aýt» diý di. 13 Mi ka ýa: 
«Reb den ant iç ýä rin, Hu da ýym ma ňa nä-
me diý se, men şo ny hem aý da ryn» diý di.

14  Mi ka ýa pa ty şa nyň ýa ny na gel di. 
Pa ty şa on dan: «Mi ka ýa, biz Ra mot gil-
ga da ço zuş ede li mi ýa-da et mä li?» di ýip 
so ra dy. Mi ka ýa: «Ço zuş et, sen ýe ňiş 
ga za nar syň. Reb ony se niň eli ňe be rer» 
di ýip jo gap ber di. 15  Pa ty şa oňa: «Ma ňa 
Reb biň adyn dan ha ky kat dan baş ga zat 
aýt maz ly gy sa ňa nä çe ge zek ant içir me-
li?» diý di. 16  On soň Mi ka ýa: «Men bü tin 
ys ra ýyl la ry dag lar da ky ço pan syz go ýun 
sü rü si ki min da gy nyk hal da gör düm. 
Reb şeý le diý ýär: „Bu la ryň baş tu ta ny 
ýok, ola ryň her si sag-sa la mat öýü ne 
gaýt syn“» diý di. 17 Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Ahap Ýe ho şa pa da: «Men sa ňa ol hiç 
ha çan ýag şy zat hak da däl-de, eý sem, 
di ňe bet bagt çy lyk hak da py gam ber lik 
ed ýär di ýip aýt ma dym my nä me?» diý di.

18  On soň Mi ka ýa şeý le diý di: «Şo nuň 
üçin hem sen Reb biň sö zü ne gu lak goý. 
Men Reb biň Öz tag tyn da otu ra ny ny, äh-
li gö güň go şun la ry nyň Onuň sa gyn da 
we so lun da du ra ny ny gör düm. 19 Reb 
şeý le diý di: „Ra mot gil ga da gi dip he läk 
bol ma gy üçin, Ys ra ýyl pa ty şa sy Aha-
by kim yryp bi ler?“ Bi ri bir zat diý di, 
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beý le ki si baş ga zat. 20 On soň bir ruh ge lip, 
Reb biň hu zu ryn da du rup, şeý le diý di: 

„Ony men yra ryn“. Reb on dan: „Nä dip?“ 
di ýip so ra dy. 21 Ol Reb be: „Men gi de rin-
de, Aha byň äh li py gam ber le ri ni ýa lan 
söz le de rin“ di ýip jo gap ber di. On soň 
Reb oňa: „Sen git-de ony yr, sen mu ny 
ba şa rar syň“ diý di. 22  Ine, gör ýäň mi, Reb 
se niň äh li py gam ber le ri ňi ýa lan söz let di. 
Reb se niň ba şy ňa be la ge ti rer».

23 On soň Ke na ga na nyň og ly Sid ki ýa 
Mi ka ýa go laý ge lip, onuň ýa ňa gy na 
şar pyk ça lyp: «Reb sö zü ni ma ňa aýan 
et män, sa ňa aýan eder öýd ýäň mi?» diý di. 
24  Mi ka ýa: «Sen mu ny giz len mek üçin 
iç ki ota ga gi ren gü nüň bi ler siň» di ýip 
jo gap ber di. 25  Ys ra ýyl pa ty şa sy Ahap 
şeý le diý di: «Mi ka ýa ny al-da, ony yzy-
na, ga la nyň hä ki mi Amo na we şa za da 
Ýo wa şa el tip ber. 26  Ýo wa şa we Amo na 
pa ty şa şeý le diý ýär diý: „Mi ka ýa ny 
tus sag ha na sa lyň-da, men sö weş den 
sag-sa la mat do la nyp gel ýän çäm, oňa 
aç lyk dan öl me zi ýa ly ýe ter lik çö rek 
bi len suw be riň“». 27 Mi ka ýa: «Eger sen 
sö weş den sag-sa la mat do la nyp gel seň, 
on da Reb men ar ka ly gep län däl dir» 
diý di. Soň ra ol: «Eý, je ma gat, mu ny 
hem mä ňiz eşi diň» diý di.

Ahabyň ölümi 
(1 Patyşalar 22:2935)

28  Şeý dip, Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Ahap 
bi len Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pat Ra mot-
gil ga da hü jüm et mä ge git di ler. 29 Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ýe ho şa pa da: «Me ni ta na maz lar 
ýa ly, men sö we şe eşi gi mi üýt ge dip gir jek, 
ýö ne sen öz şa lyk ly ba sy ňy geý» diý di. 
Şeý dip, Ys ra ýy lyň pa ty şa sy eşi gi ni üýt-
ge dip, sö we şe gir di. 30 Si ri ýa pa ty şa sy öz 
sö weş ara ba la ry nyň ser ker de le ri ne: «Uly 
bi len-de, ki çi bi len-de uruş man, di ňe Ys-
ra ýy lyň pa ty şa sy Ahap bi len uruş ediň» 

di ýip tab şyr dy. 31 Sö weş ara ba la ry nyň 
ser ker de le ri Ýe ho şa pa dy gö ren le rin de: 
«Şu hök man Ys ra ýy lyň pa ty şa sy bol ma-
ly dyr» di ýip, oňa hü jüm et mek üçin şol 
ta ra pa so wul dy lar. Ýe ho şa pat bar se si ne 
gy gyr dy. Reb onuň da dy na ýe ti şip, ser-
ker de le ri on dan daş laş dyr dy. 32  Sö weş 
ara ba la ry nyň ser ker de le ri Ýe ho şa pa dyň 
Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Ahap däl di gi ni gö-
ren le rin de, yz la ry na do lan dy lar. 33 Bir 
adam ýa ýy ny çe kip, tö tän den Ys ra ýyl 
pa ty şa sy nyň so wu dy nyň ara syn dan ur dy. 
Pa ty şa öz ara ba çy sy na: «At ara ba sy ny 
yza öwür-de, me ni sö we şiň için den çy-
kar, men ýa ra lan dym» diý di. 34  Şol gün 
sö weş ga ty ga zap ly bol dy. Ys ra ýy lyň 
pa ty şa sy öz ara ba syn da ag şa ma çen li 
si ri ýa ly la ra ta rap ba kyp dur dy, ol Gün 
ýa şan da öl di.

19‑njy bap
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho şa pat sag-aman 

Iýe ru sa li me, öz köş gü ne do la nyp gel di. 
2  Ha na ny nyň og ly Ýe hu gör gür Ýe ho şa-
pa dyň öňün den çy kyp, oňa: «Sen nä me 
üçin ýa ma na ýar dam edip, Reb bi ýig ren-
ýän le ri söý ýäň? Şo nuň üçin hem Reb biň 
ga za by se niň ba şyň dan inen dir. 3 Mu ňa 
ga ra maz dan, sen go wy iş ler hem et diň. 
Sen Aşe ra but la ry ny ýurt dan ýok edip, 
ýü re gi ňi Hu da ýy ag tar mak ly ga gö nük-
dir diň» diý di.

Ýehoşapat kazylary belleýär
4  Ýe ho şa pat Iýe ru sa lim de ýa şa dy. Ol 

Be ýer şe ba dan Ef ra ýym dag ly gy na çen li 
bo lan halk la ryň ara sy na gi dip, ola ry 
ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb be ta rap 
öwür di. 5 Ol bü tin ýur da, Ýa hu da nyň äh li 
ga la la ry nyň her bi ri ne ka zy lar bel le di. 
6  Ýe ho şa pat ka zy la ra şeý le diý di: «Işi-
ňi ze üns li bo luň! Çün ki siz yn san la ryň 
adyn dan däl-de, Reb biň adyn dan hö küm 
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çy kar ýan sy ňyz. Reb hö küm işin de si ziň 
bi len dir. 7 Reb biň gor ku sy si ziň üs tü ňiz de 
bol sun. Işi ňiz de ägä bo luň. Hu da ýy myz 
Reb de ada lat syz lyk, ýüz gör mek lik ýa-
da pa ra al mak lyk ýok dur». 8  Şeý le hem 
Ýe ho şa pat Iýe ru sa lim de Reb biň adyn dan 
hö küm çy kar mak üçin we da wa la ry 
çöz mek üçin le wi ler den, ru ha ny lar dan 
we Ys ra ýyl ti re le rin den baş tu tan lar bel-
le di. Olar şä her de ýa şa dy lar. 9 Ýe ho şa pat 
ola ra şeý le tab şy ryk ber di: «Siz Reb biň 
gor ku sy bi len, sa dyk lyk bi len tüýs ýü-
rek den iş läň. 10  Ga la la ryn da ýa şa ýan 
ýol daş la ry ňyz dan si ze ge len her iş de, 
is le adam öl dür mek da wa sy bi len, is le 
ka nun, tab şy ryk, parz lar ýa-da hö küm-
ler işi bi len bol sun, Reb be gar şy gü nä 
et mez li ge ola ra duý du ryş be riň. Şon-
da si ziň we ýol daş la ry ňy zyň üs tün den 
Onuň ga za by in mez. Şeý le ediň, şon da 
siz ýa zyk ly bol mar sy ňyz. 11 Reb biň äh li 
iş le rin de baş ru ha ny Amar ýa, pa ty şa-
nyň äh li iş le ri üçin Ýa hu da ti re si niň 
baş tu ta ny Ys ma ýy lyň og ly Ze bad ýa 
si ziň üs tü ňiz den ga ra ýan dyr, le wi ler 
hem öňü ňiz de gö zeg çi bo lar lar. Iş de 
ba tyr bo luň! Reb ýag şy lar bi len bol sun!»

20‑nji bap

Ýehoşapat mowaplylary we 
ammonlylary ýeňýär

1  Mun dan soň mo wap ly lar we 
ammonlylar me gu ny lar bi len bir lik de 
Ýe ho şa pa dyň gar şy sy na sö we şe çyk-
dy lar. 2  Ýe ho şa pa da şeý le ha bar gel di: 
«Deň ziň aňyr syn dan, Edom dan bir uly 
mä hel le se niň gar şy ňa gel ýär. Olar eý-
ýäm Ha se son Ta mar da dyr». Bu ýe re 
Eýn ge di-de di ýil ýär. 3  Ýe ho şa pat gor-
kup, Reb bi ag tar ma gy ýü re gi ne düw di. 
Ol bü tin Ýa hu da da agyz bek le mek li gi 
yg lan et di. 4 Ýa hu da hal ky Reb den me det 

di le mek üçin ýyg na ny şyp, Ýa hu da nyň 
hem me şä her le rin den Reb be ýal bar-
ma ga gel di ler.

5 Ýe ho şa pat Reb biň öýün de, tä ze how-
ly nyň öňün de Ýa hu da we Iýe ru sa lim 
je ma ga ty nyň öňün de du rup, şeý le diý-
di: 6  «Ata la ry my zyň Hu da ýy, ýa Reb! 
Gök dä ki Hu daý Sen däl mi siň? Bü tin 
mil let le riň pa ty şa lyk la ry nyň üs tün den 
hö küm sür ýän Sen siň. Güýç, gud rat Se-
niň eliň de dir, hiç kim Sa ňa gar şy du rup 
bil mez. 7 Eý, bi ziň Hu da ýy myz, Sen bu 
ýur duň ila ty ny Öz hal kyň Ys ra ýy lyň 
öňün den ko wup çy ka ryp, ýur dy dos tuň 
Yb ra ýy myň ne sil le ri ne ebe di lik ber diň. 
8  Olar ýurt da mes gen tut du lar, ol ýer de 
Se niň ady ňa mu kad des öý bi na edip, 
şeý le diý di ler: 9 „Ba şy myz dan bet bagt-
çy lyk in se, ýag ny gy lyç je za sy, gyr gyn 
ke se li ýa-da aç lyk gel se, biz şu mu kad des 
ýer de, Se niň hu zu ryň da du ra rys, çün-
ki Se niň adyň şu mu kad des ýer de dir. 
Ba şy my za ge len bet bagt çy lyk ze rar ly 
Sa ňa per ýat et sek, Sen bi zi eşi der siň we 
ha las eder siň“. 10‑11 Ine, in di ammonlylar, 
mo wap ly lar we Se gir da gy nyň ila ty, bi-
ze mi ras be ren ýur duň dan bi zi ko wup 
çy kar mak çy bol ýar lar. Mü sür den çy kyp 
gel ýär kä ler, ys ra ýyl hal ky na Sen bu 
mil let le riň üs tü ne ço zup gir mä ge ýol 
ber me diň, ys ra ýyl lar hem yzy na dö nüp, 
ola ry ýok et me di ler. 12  Eý, Hu da ýy myz, 
Sen ola ryň üs tün den hö küm çy kar! Bi-
ze gar şy gel ýän bu be ýik go şu na gar şy 
çyk ma ga biz de güýç-kuw wat ýok. Biz 
nä me et je gi mi zi bi lem zok, gö zü mi zi 
Sa ňa dik ýä ris».

13 Ýa hu da er kek le riň ba ry öz ýaş ça-
ga jyk la ry, aýal la ry we ogul la ry bi len 
Reb biň hu zu ryn da dur du lar. 14  On soň 
hal kyň ara syn dan Asa fyň nes lin den 
bo lan le wi ler den Ýa ha zy ýa lyň üs-
tü ne Reb biň Ru hy in di. Ýa ha zy ýal 
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a 20:26 Be ra ka – bu söz al kyş diý me gi aň lad ýar.

Za kar ýa nyň og ly, Be na ýa nyň ag ty gy, 
Ýe gi ýe liň çow lu gy we Ma tan ýa nyň ýuw-
lu gy dy. 15  Ýa ha zy ýal şeý le diý di: «Eý, 
ýa hu da hal ky, Iýe ru sa li miň ila ty, pa ty şa 
Ýe ho şa pat, gu lak asyň! Reb si ze şeý le 
diý ýär: „Siz bu be ýik go şun dan gork maň, 
he der et mäň, çün ki uruş si ziň ki däl dir, 
Hu da ýyň ky dyr. 16  Er tir ola ryň üs tü ne 
hü jüm ediň. Olar Ziz de pe si ne çy kar lar. 
Siz ola ry Ýe ru bel çö lü niň öňü sy ra syn da, 
de rä niň aň ry ba şyn da ta par sy ňyz. 17 Bu 
sö weş de si ze sö weş mek ge rek däl dir. Eý, 
ýa hu da we Iýe ru sa lim hal ky, ny za ma 
du ruň-da, ga ra şyň, Reb biň si ze ber jek 
ýeň şi ni gö rüň“. Gork maň, he der et mäň. 
Er tir siz ola ryň gar şy sy na çy kyň. Reb 
siz bi len bo lar».

18  Ýe ho şa pat ýü zü ni ýe re be rip sež de 
et di, tu tuş ýa hu da we Iýe ru sa lim hal-
ky-da Reb biň öňün de ýü zin dü şüp, Oňa 
sež de et di ler. 19 Le wi ler, ko hat lar we ko
ra lar be lent owaz bi len Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb be öw gi aýt mak üçin dik dur du lar.

20 Olar er te si ir den tu rup, Te ko wa çö-
lü ne ta rap git di ler. Olar ýo la ro wa na 
bo lan la ryn da, Ýe ho şa pat du rup, şeý le 
diý di: «Eý, ýa hu da we Iýe ru sa lim ila ty, 
ma ňa gu lak asyň! Hu da ýy ňyz Reb be 
yna nyň, şon da berk du rar sy ňyz. Reb biň 
py gam ber le ri ne yna nyň, şon da işi ňiz 
şo wu na bo lar». 21 Ýe ho şa pat halk bi len 
mas la hat la şan dan soň, Reb biň şan ly 
hu zu ryn da nag ma hem öw gi aý dar la ry 
ýa ly aý dym çy lar bel le di. Aý dym çy lar 
go şu nyň öňün den gi dip ba ryş la ry na: 
«Reb be şü kür ediň, çün ki Onuň söý gü si 
ba ky dyr» diý di ler.
22  Olar aý dym aý dyp, al kyş la ma ga baş lan 
bat la ry na, Reb Ýa hu da nyň gar şy sy na 
ge len ammonlylara, mowaplylara we 
Se gir da gy nyň ila ty na gar şy du zak gur dy, 

ola ry dow la sal dy. 23 Çün ki ammonlylar 
we mo wap ly lar Se gir da gy nyň ila ty na 
hü jüm edip, ola ry bü tin leý ýok edip di ler. 
Se gir da gy nyň ila ty nyň so ňu na çy kan-
dan soň, ammonlylar we mo wap ly lar 
bi ri-bir le ri ni gyr ma ga baş la dy lar.

24  Ýa hu da hal ky çöl dä ki gö zeg çi lik 
di ňi ne ge len de, uly go şu na ta rap se ret-
di ler, mas lyk lar ýer de pyt rap ýa tyr dy lar. 
Ga çyp gu tu lan adam ýok dy. 25 Ýe ho şa pat 
bi len onuň adam la ry ola ryň ol ja sy ny 
al ma ga ge len le rin de, olar um ma syz 
köp mal lar, ha ryt lar, egin-eşik ler we 
gym mat ba ha zat lar tap dy lar. Olar gö te-
rip äki der den köp ol ja al dy lar, olar ol ja 
ga ty köp bo lan dy gy üçin, ony üç gün läp 
top la dy lar. 26  Dör dün ji gün olar Be ra ka 
de re si ne ýyg na nyp, şol ýer de Reb bi 
al kyş la dy lar. (Şo nuň üçin-de bu de re 
şu gü ne çen li hem Be ra ka a de re si dir.) 
27 On soň ýa hu da we Iýe ru sa lim hal ky Ýe-
ho şa pa dyň baş tu tan ly gyn da şat lyk bi len 
Iýe ru sa li me do la nyp gel di ler, çün ki Reb 
ola ra duş man la ry nyň üs tün den ýe ňiş 
ga zan dy ryp dy. 28  Olar Iýe ru sa lim dä ki 
Reb biň öýü ne ar fa dyr li ra lar we sur naý-
lar ça lyp gel di ler. 29 Reb biň Ys ra ýy lyň 
duş man la ry nyň gar şy sy na eden sö we şi 
ba ra da eşi den le rin de, äh li ýurt la ryň 
pa ty şa lyk la ry na Reb biň gor ku sy in di. 
30 Ýe ho şa pa dyň ýur dy asu da lyk da bol-
dy, çün ki Hu daý ola ra hem me ta rap dan 
asu da lyk be rip di.

31 Şeý dip, Ýe ho şa pat Ýa hu da pa ty-
şa lyk et di. Ýe ho şa pat pa ty şa bo lan da 
otuz bäş ýa şyn da dy. Ol ýig ri mi bäş ýyl 
Iýe ru sa lim de pa ty şa lyk et di, onuň eje-
si niň ady Azu ba dy. Ol Şil hi niň gy zy dy. 
32  Ýe ho şa pat Reb biň na za ryn da dog ry 
iş le ri ni edip, ka ka sy Asa nyň ýol la ryn-
dan ýö räp, on dan çyk ma dy. 33 Em ma 
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Ýa hu da da ky sež de gäh ler en tek hem do ly 
aý ryl man dy. Halk en tek hem ýü re gi ni 
ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy na bag la man dy. 
34  Ýe ho şa pa dyň baş dan-aýak eden äh li 
iş le ri ba ra da Ha na ny nyň og ly Ýe hu wyň 
iş le rin de – Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ta ryh 
ki ta byn da ýa zy lan dyr.

35  Öm rü niň ahy ryn da Ýa hu da nyň pa-
ty şa sy Ýe ho şa pat pis iş le ri eden Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ahaz ýa go şul dy. 36  Ýe ho şa pat 
Tar şy şa gid ýän gä mi le ri ýa sa mak üçin 
Ahaz ýa go şul dy. Olar gä mi le ri Es ýon-
ge ber de ýa sa dy lar. 37 On soň Ma re şa dan 
bo lan Do da wa hu nyň og ly Eli ge zer Ýe ho-
şa pa da gar şy py gam ber lik edip: «Ahaz ýa 
go şu lan dy gyň üçin Reb se niň ýa san 
za dy ňy ýok eder» diý di. Gä mi ler çag şap, 
olar Tar şy şa gi dip bil me di ler.

21‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ýehoram 
(2 Patyşalar 8:1619)

1 Ýe ho şa pat ata-ba ba la ry na go wuş dy. 
Ol Da wut ga la syn da, ata la ry nyň ýa-
nyn da jaý lan dy. Og ly Ýehoram onuň 
ýe ri ne pa ty şa bol dy. 2  Ýehoramyň ini-
le ri şu lar dy: Azar ýa, Ýe hi ýel, Za kar ýa, 
Azarýahu, Mi ka ýyl we Şe pat ýa. Bu lar 
Ýe ho şa pa dyň ogul la ry dy. 3 Ola ryň ka-
ka sy ogul la ry na Ýa hu da da ky ga la lar 
bi len bir lik de kü müş den, al tyn dan we 
gym mat ba ha zat lar dan yba rat bo lan köp 
sow gat lar be rip di. Em ma Ýe ho şa pat 
pa ty şa ly gy Ýehorama be rip di. Ýehoram 
onuň now ba har og lu dy. 4  Ýehoram ka-
ka sy nyň tag ty na çy kyp, pa ty şa ly gy ny 
ber ki den soň, ol äh li ini le ri ni hem-de 
Ys ra ýy lyň kä bir baş tu tan la ry ny gy lyç-
dan ge çir di. 5  Ýehoram pa ty şa bo lan da 
otuz iki ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa li me se kiz 
ýyl pa ty şa lyk et di. 6  Aha byň ne sil le-
ri niň edi şi ýa ly, Ýehoram-da Ys ra ýyl 

pa ty şa la ry nyň ýol la ryn dan ýö re di, çün ki 
Aha byň gy zy onuň aýa ly dy. Ýehoram 
Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 
7 Em ma Reb Da wu da onuň ne sil le rin den 
bi ri niň ömür lik tagt da otur jak dy gy ny 
wa da be ren di gi we Öz gu ly Da wut bi len 
äht eden di gi üçin Ýa hu da ny der bi-da gyn 
et mek is le me di.

Edomyň gozgalaňy 
(2 Patyşalar 8:2022)

8  Ýehoramyň döw rün de edom ly-
lar goz ga laň tur zup, Ýa hu da nyň gol 
as tyn dan çyk dy lar we öz le ri ne bir pa-
ty şa goý du lar. 9 On soň Ýehoram sö weş 
ara ba la ry nyň ser ker de le ri bi len git di. 
Edom ly lar Ýehoram bi len onuň ser-
ker de le ri niň da şy ny ga ba dy lar, ýö ne 
Ýehoram ýa nyn da ky lar bi len gi je edom-
ly la ryň için den ge çip gaç dy lar. 10 Şeý dip, 
Edom şu gü ne çen li hem Ýa hu da gar şy 
goz ga laň tur zup, oňa ga raş syz bo lup 
gel ýär. Edil şol wagt da Lib na ga la sy 
hem Ýa hu da nyň gar şy sy na uruş tu ruz dy, 
çün ki Ýehoram ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy 
Reb bi ret edip di.

11 Mun dan baş ga-da, Ýehoram Ýa hu-
da dag ly gyn da ky but la ra sež de gäh le ri 
gur dy. Ol Iýe ru sa li miň ila ty na Hu da ýa 
bi we pa lyk et di rip, Ýa hu da ny az dyr-
dy. 12‑13 Ýehorama Yl ýas dan ine, şu hat 
gel di: «Ataň Da wu dyň Hu da ýy Reb 
şeý le diý ýär: „Sen ka kaň Ýe ho şa pa-
dyň we Ýa hu da nyň pa ty şa sy Asa nyň 
ýol la ry na eýer män, eý sem Ys ra ýy lyň 
pa ty şa la ry nyň ýol la ry na eýe rip, Ys ra-
ýy lyň pa ty şa sy Aha byň Ys ra ýy la edi şi 
ýa ly, Ýa hu da nyň we Iýe ru sa li miň ila-
ty na Hu da ýa bi we pa lyk et dir diň. Sen 
şeý le hem öz maş ga la ag za la ryň bo lan 
ini le ri ňi öl dür diň. Olar sen den go wu dy-
lar. 14  Ine, Reb se niň hal kyň, ça ga la ryň, 
aýal la ryň, äh li mal-mül küň ba şyn dan 
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a 22:6 Ahaz ýa – kä bir ga dy my gol ýaz ma lar da Azar ýa.

agyr kül pet in de rer. 15  Sen bol sa agyr 
içe ge ke se li ne ýo lu gar syň, tä içe ge le riň 
da şy na akyp çyk ýan ça, ke se liň gün sa-
ýyn ýa ra maz la şar“».

16  Reb pi lişt li le riň we efi opi ýa ly la ryň 
go la ýyn da ky arap la ryň Ýehorama gar-
şy ga za by ny oýar dy. 17 Olar Ýa hu da nyň 
üs tü ne ço zup gi rip, pa ty şa nyň köş gü ne 
de giş li bo lan äh li mal-mülk le ri, pa ty şa-
nyň ogul la ry dyr aýal la ry ny alyp git di ler. 
Pa ty şa nyň kör pe og ly Ýe ho ga haz dan 
baş ga og ly gal ma dy.

18  Bu wa ka lar dan soň, Reb Ýehoramy 
be je rip bol ma ýan içe ge ke se li ne ýo luk-
dyr dy. 19 Iki ýyl lap onuň ke se li gün sa ýyn 
ýa ra maz la şyp, ikin ji ýy lyň ahy ryn da 
içe ge le ri da şy na çy kyp, ol agyr je bir-

-sü tem den ýa ňa dün ýä den öt di. Onuň 
hal ky ata-ba ba la ry na ediş le ri ýa ly, onuň 
ha ty ra sy na ot ýak ma dy lar. 20 Ýehoram 
pa ty şa bo lan da otuz iki ýa şyn da dy. Ol 
se kiz ýyl Iýe ru sa li me pa ty şa lyk et di. 
Onuň ölü mi ne gy nanç bil di ren bol ma dy. 
Olar Ýehoramy Da wut ga la syn da jaý la-
dy lar; ýö ne ony pa ty şa la ryň ma za ryn da 
goý ma dy lar.

22‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ahazýa 
(2 Patyşalar 8:2529; 9:2128)

1 Iýe ru sa li miň ila ty Ýehoramyň kör pe 
og ly Ahaz ýa ny ka ka sy nyň ýe ri ne pa ty şa 
et di. Ýehoramyň beý le ki ogul la ry nyň 
äh li si ni arap lar bi len dü şel gä ge len leş-
ger öl dü rip di. Şeý dip, Ýehoramyň og ly 
Ahaz ýa Ýa hu da pa ty şa bol dy. 2  Ahaz-
ýa pa ty şa bo lan da kyrk iki ýa şyn da dy. 
Ol Iýe ru sa li me bir ýyl pa ty şa lyk et di. 
Onuň eje si Atal ýa Ys ra ýy lyň pa ty şa-
sy Om ry nyň ag ty gy dy. 3 Ahaz ýa hem 

Aha byň maş ga la sy nyň pis ýo lun dan 
ýö re di. Ahaz ýa nyň eje si pis iş et mek de 
ge ňeş çi si di. 4  Ahaz ýa hem Aha byň maş-
ga la sy ýa ly, Reb biň na za ryn da ýig ren ji 
iş le ri et di. Ka ka sy ölen den soň, Aha byň 
ne sil le ri Ahaz ýa nyň ge ňeş çi si bo lup, ony 
he läk çi li ge uç rat dy lar. 5  Ahaz ýa ola ryň 
mas la ha ty na eýe rip, Ys ra ýy lyň pa ty şa-
sy Aha byň og ly Ýo ram bi len Si ri ýa nyň 
pa ty şa sy Ha za ýy la gar şy uruş mak üçin 
Ra mot gil ga da git di. Si ri ýa ly lar şol ýer de 
Ýo ra my ýa ra la dy lar. 6  Ýo ram Ra mot-
gil gat da Ha za ýy la gar şy ur şup ýör kä, 
si ri ýa ly la ryň özü ne sa lan ýa ra la ry ny 
be jert mek üçin Ýiz re ge le gaý dyp gel-
di. Ýa hu da pa ty şa sy Ýehoramyň og ly 
Ahaz ýa a ýa ra la nan Aha byň og ly Ýo ra my 
gör mek üçin Ýiz re ge le git di.

7 Em ma Ahaz ýa nyň Ýo ra myň ýa ny na 
ge lip he läk bol ma gy Hu daý ta ra pyn dan-
dy. Ahaz ýa bu ýe re ge lip, Ýo ram bi len 
bi le Nim şi niň og ly Ýe hu wyň ýa ny na 
git di. Reb Aha byň ne sil le ri ni ýok et mek 
üçin Ýe hu wy saý lap dy. 8  Ýe hu Aha byň 
ne sil le ri ne hö küm ed ýär kä, Ýa hu da-
nyň baş tu tan la ry na we Ahaz ýa hyz mat 
eden Ahaz ýa nyň do gan la ry nyň ogul la-
ry na du şup, ola ry öl dür di. 9 Ýe hu wyň 
adam la ry Ahaz ýa ny ag tar dy lar. Ahaz-
ýa Sa ma ri ýa da giz le nip ýör kä tu tu lyp, 
Ýe hu wyň ýa ny na ge ti ril di we öl dü ril di. 
Ony jaý lap, şeý le diý di ler: «Ahaz ýa 
Reb be bü tin kal by bi len ta byn bo lan 
Ýe ho şa pa dyň ag ty gy dyr». Ahaz ýa nyň 
ne sil le rin den pa ty şa ly gy do lan dy ryp 
bil jek adam gal man dy.

Ýowaş Atalýadan halas edilýär 
(2 Patyşalar 11:13)

10 Ýa hu da pa ty şa sy Ahaz ýa nyň eje si 
Atal ýa öz og lu nyň öl dü ril en di gi ba ra da 
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eşi den des si ne, Ýa hu da da ky äh li pa ty şa 
ne sil le ri ni ýok et di. 11 Em ma pa ty şa nyň 
gy zy Ýe ho şab gat pa ty şa nyň öl dü ril me li 
şa za da la ry nyň için den Ahaz ýa pa ty şa-
nyň og ly Ýo wa şy ogur lap, ony ene ke si 
bi len bi le ýa tyl ýan otag da goý dy. Şeý-
dip, Ýehoram pa ty şa nyň gy zy, ru ha ny 
Ýe ho ýa da nyň aýa ly, Ahaz ýa pa ty şa nyň 
uýa sy Ýe ho şab gat Ýo wa şy Atal ýa dan 
giz le di we Ýo waş di ri gal dy. 12  Ýo waş 
al ty ýyl lap Ýe ho şab gat bi len Hu da ýyň 
öýün de giz le nip gez di. Şol dö wür de 
Atal ýa ýurt da şa lyk sür di.

23‑nji bap

Atalýa garşy pitne 
(2 Patyşalar 11:416)

1 Ýe din ji ýyl da Ýe ho ýa da gaý ra ta ga-
lyp, ýüz ba şy lar Ýe ro ha myň og ly Azar ýa, 
Ýe ho ha na nyň og ly Ys ma ýyl, Obe di niň 
og ly Azar ýa, Ada ýa nyň og ly Ma ga se-
ýa we Zik ri niň og ly Eli şa pat bi len äht 
ediş di. 2  Ýüz ba şy lar Ýa hu da aý la nyp, 
Ýa hu da nyň äh li şä her le rin den le wi le ri 
we Ys ra ýy lyň ti re ba şy la ry ny top lap, 
Iýe ru sa li me gel di ler. 3 On soň bü tin je-
ma gat Hu da ýyň öýün de pa ty şa nyň og ly 
bi len äht ediş di. Ýe ho ýa da ola ra şeý le 
diý di: «Ine, bu pa ty şa nyň og lu dyr. Reb-
biň Da wu dyň ogul la ry ba ra da be ren 
wa da sy na gö rä pa ty şa lyk eder. 4  Si ziň 
et me li işi ňiz şu dur: Sa bat gü ni hyz ma ta 
gel ýän ru ha ny la ryň we le wi le riň üç den 
bi ri der we ze ban bol sun. 5 Üç den bi ri ňiz 
pa ty şa nyň köş gün de, üç den bi ri ňiz Bi na 
der we ze sin de, tu tuş halk hem Reb biň 
öýü niň how lu syn da bol sun. 6  Reb biň 
öýü ne ru ha ny lar dan we hyz mat ed ýän 
le wi ler den baş ga hiç kim gir me sin. Ru-
ha ny lar bi len le wi ler gi rip bi ler ler, çün ki 
olar mu kad des dir ler. Ýö ne bü tin halk 
Reb biň gör kez me le ri ni ber jaý et sin. 

7 Le wi le riň äh li si niň eli ýa rag ly bo lup, 
olar pa ty şa nyň da şy ny gur şa syn. Öýe 
ýa kyn la şan adam öl dü ril sin. Pa ty şa gi-
ren de-çy kan da onuň ýa nyn da bo luň».

Ýowaş patyşalyga bellenýär 
(2 Patyşalar 11:1720)

8  Le wi ler we bü tin ýa hu da hal ky Ýe-
ho ýa da ru ha ny nyň tab şy ran zat la ry ny 
aý dy şy ýa ly ýe ri ne ýe tir di ler. Ola ryň 
her si öz adam la ry ny Sa bat gü ni no bat-
çy lyk eden le ri-de, et me dik le ri-de alyp 
gel di ler, Ýe ho ýa da ru ha ny to par la ryň hiç 
bi ri ni goý ber me di. 9 Ýe ho ýa da ru ha ny 
Da wut pa ty şa nyň Hu da ýyň öýün dä ki 
naý za la ry ny, uly we ki çi gal kan la ry ny 
ser ker de le re ber di. 10  Ýe ho ýa da bü tin 
hal ky pa ty şa ny go ra mak üçin öýüň daş-
tö we re gin de, gur ban lyk sy pa sy nyň we 
öýüň tö we re gin de ga ra wul hök mün de 
goý dy, ola ryň her si niň el le ri ýa rag ly-
dy. 11 On soň Ýe ho ýa da pa ty şa nyň og ly 
Ýo wa şy da şa ry çy ka ryp, ba şy na täç 
geý di rip, oňa pa ty şa lyk äh ti ni ber di. 
Ýe ho ýa da bi len onuň ogul la ry Ýo wa-
şyň ba şy na ýag gu ýup, ony pa ty şa ly ga 
bel le di ler. Ony pa ty şa di ýip yg lan edip: 
«Ýa şa syn pa ty şa!» di ýip gy gy ryş dy lar.

12  Atal ýa hal kyň yl ga şyp, pa ty şa ny 
al kyş la ýa ny ny eşi den de, hal kyň ýa ny na, 
Reb biň öýü ne gel di. 13 Gör se, ine, pa ty şa 
gi rel ge de öz sü tü ni niň ýa nyn da dur dy. 
Ser ker de ler dir sur naý çy lar-da pa ty şa nyň 
ýa nyn da dy lar. Ýur duň bü tin hal ky şat la-
nyp, sur naý çal ýar dy, nag ma çy lar hem 
öz saz gu ral la ry bi len al kyş aýd ýar dy lar. 
Atal ýa ýa ka sy ny ýyr typ: «Ha ýyn lyk! 
Ha ýyn lyk!» di ýip gy gyr dy. 14  On soň 
Ýe ho ýa da ru ha ny go şun ýüz ba şy la ry na: 
«Atal ýa ny bu ýer den çy ka ryň. Onuň 
yzy na eýe re ni gy lyç dan ge çi riň» di ýip 
buý ruk ber di. Çün ki ru ha ny: «Goý, ol 
Reb biň öýün de öl dü ril me sin» di ýip di. 
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15  Şeý dip, olar Atal ýa ny tut du lar. Ony 
At der we ze sin den pa ty şa nyň köş gü ne 
ge ti rip, şol ýer de öl dür di ler.

16  Halk Reb biň hal ky bo lar ýa ly, Ýe ho-
ýa da özü niň, bü tin hal kyň we pa ty şa nyň 
ara syn da äht et di. 17 On soň bü tin halk 
Ba ga lyň but ha na sy na ba ryp, ony ýyk dy. 
On da ky gur ban lyk sy pa la ry ny, but la ry 
dö wüp, bö lek-bö lek edip taş la dy lar. Olar 
Ba ga lyň ru ha ny sy Mat ta ny gur ban lyk 
sy pa la ry nyň öňün de öl dür di ler. 18  Ýe
ho ýa da Reb biň öýü ne gö zeg çi lik et mek 
işi ne ru ha ny la ry we le wi le ri bel le di. 
Da wut ola ry Reb biň öýü ne gö zeg çi-
lik et mä ge bel läp di. Olar Mu sa nyň 
ka nu nyn da ýa zy ly şy ýa ly, Da wu dyň 
tab şy ry gy bo ýun ça şa dy hor ram lyk we 
aý dym-saz bi len Reb be ýak ma gur-
ban lyk lar hö dür le me li di ler. 19 Ýe ho ýa da 
Reb biň öýü ne hiç bir ha ram adam gir-
mez ýa ly, onuň der we ze sin de ga ra wul lar 
goý dy. 20 Ýe ho ýa da ru ha ny ýüz ba şy la ry, 
han-beg le ri, hal kyň hä kim le ri ni, ýur duň 
bü tin hal ky ny özi bi len alyp git di. Olar 
pa ty şa ny Reb biň öýün den alyp, ýo kar ky 
der we zä niň üs ti bi len köş ge ge tir di ler. 
Ýo wa şy şa tag tyn da oturt dy lar. 21 Şeý-
dip, ýur duň bü tin ila ty şat bol dy. Atal ýa 
gy lyç dan ge çi ri len den soň, şä her de üm-
süm lik bol dy.

24‑nji bap

Ýowaş Rebbiň öýüni bejerdýär 
(2 Patyşalar 12:116)

1 Ýo waş pa ty şa lyk edip baş lan da ýe di 
ýa şyn da dy. Ol kyrk ýyl lap Iýe ru sa lim de 
pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Be ýer şe ba dan 
bo lup, ady Sib ýa dy. 2  Ýo waş Ýe ho ýa da 
ru ha ny nyň bü tin öm rü ne Reb biň na-
za ryn da dog ry iş le ri ni et di. 3 Ýe ho ýa da 
Ýo wa şa iki aýal alyp ber di; Ýo waş olar-
dan ogul lar dyr gyz lar gör di.

4  Mun dan soň Ýo waş Reb biň öýü ni 
di kelt me gi ýü re gi ne düw di. 5  Ýo waş 
ru ha ny la ry we le wi le ri ýyg nap, ola ra 
şeý le diý di: «Ýa hu da nyň şä her le ri ne 
gi diň-de, Hu da ýy ňy zyň öýü ni her ýyl 
be jer mek üçin bü tin ys ra ýyl hal kyn dan 
pul top laň. Bu işi des si ne ýe ri ne ýe ti riň». 
Em ma le wi ler how luk ma dy lar. 6  Şeý-
dip, Ýo waş pa ty şa Ýe ho ýa da baş tu ta ny 
ça gy ryp, oňa şeý le diý di: «Nä me üçin 
Reb biň gu ly Mu sa nyň ys ra ýyl hal ky na 
Äht ça dy ry üçin sa lan sal gy dy ny Ýa hu-
da dan we Iýe ru sa lim den ge tir mek li gi 
le wi ler den ta lap et me diň?» 7 Pis aýal 
Atal ýa nyň ogul la ry Hu da ýyň öýü ne 
urup gi rip, Reb biň öýün dä ki mu kad des 
zat la ry Ba gal but la ry na sež de et mek de 
ula nyp dy lar.

8  Pa ty şa san dyk ýa sa ma gy bu ýur dy. 
San dy gy ýa sap, ony Reb biň öýü niň der-
we ze si niň ag zyn da goý du lar. 9 Hu da ýyň 
gu ly Mu sa nyň çöl de ys ra ýyl hal ky na 
sa lan sal gy dy nyň Reb üçin ge ti ril me-
li di gi Ýa hu da da we Iýe ru sa lim de yg lan 
edil di. 10 Äh li baş tu tan lar we bü tin halk 
şa dy hor ram lyk bi len sal gyt la ry ny ge-
ti rip, tä san dyk dol ýan ça, oňa at dy lar. 
11 Le wi ler san dy gy pa ty şa nyň emel dar-
la ry na ge ti rip be ren le rin de, onuň için de 
köp pu luň top la nan dy gy ny gör ýär di ler. 
Pa ty şa nyň kä ti bi bi len baş ru ha ny ge lip, 
san dy gy bo şa dyp, ony äki dip öz ýe-
rin de goý ýar dy lar. Olar her gün şeý le 
edip, ga ty köp pul top la dy lar. 12  Pa ty şa 
we Ýe ho ýa da pu ly Reb biň öýün de iş le-
ýän iş çi le re gö zeg çi lik ed ýän adam la ra 
ber di ler. Olar hem şol pul dan neç jar la ra, 
us sa la ra, şeý le hem, de mir we bü rünç 
us sa la ry na Reb biň öýü ni be jer mek 
üçin iş ha ky ny tö le di ler. 13 Gö zeg çi ler 
öz iş le ri ni et di ler. Ola ryň be je riş iş le ri 
ro waç al dy. Olar Hu da ýyň öýü ni öň ki 
ha ly na ge ti rip, ony ber kit di ler. 14  Olar işi 
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ta mam lan la ryn dan soň, ga lan pu ly pa ty-
şa we Ýe ho ýa da ru ha na ge ti rip ber di ler. 
Ga lan pul dan Reb biň öýi üçin en jam-
la ry, hyz mat üçin we ýak ma gur ban lyk 
ber mek üçin en jam lar, jam lar, al tyn we 
kü müş es bap lar ýa sa dy lar. Olar Ýe ho-
ýa da nyň öm rü niň do wa myn da he mi şe 
Reb biň öýün de ýak ma gur ban lyk lar 
hö dür et di ler.

Ýehoýadanyň ölüminden 
soňky wakalar

15 Ýe ho ýa da gar rap, ýa şy bir çe ne ýe tip, 
bir ýüz otuz ýa şyn da dün ýä den öt di. 
16  Ýe ho ýa da ny Ys ra ýyl da Hu daý we 
Onuň öýi üçin eden go wy iş le ri se bäp li 
Da wut ga la syn da pa ty şa la ryň ýa nyn-
da jaý la dy lar. 17 Ýe ho ýa da ölen den soň, 
Ýa hu da nyň baş tu tan la ry ge lip, pa ty şa 
tag zym et di ler. Pa ty şa ola ra gu lak as dy. 
18  Olar ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb bi 
terk edip, Aşe ra we beý le ki but la ra gul-
luk et di ler. Ola ryň bu gü nä le ri se bäp li 
Ýa hu da nyň we Iýe ru sa li miň üs tün den 
Hu da ýyň ga za by in di. 19 Reb ola ry Özü-
ne ta rap öwür mek üçin ola ryň ara sy na 
py gam ber ler iber di. Py gam ber ler ola ryň 
gar şy sy na şa ýat lyk et di ler, ýö ne olar 
gu lak as ma dy lar.

20  On soň Ýe ho ýa da ru ha ny nyň og ly 
Ze kar ýa nyň üs tü ne Hu da ýyň Ru hy in-
di. Ze kar ýa hal kyň öňün de dik du rup, 
şeý le diý di: «Reb şeý le diý ýär: „Nä-
me üçin Reb biň tab şy ryk la ry ny terk 
ed ýär si ňiz? Si ziň işi ňiz ro waç al maz. 
Reb bi terk eden di gi ňiz üçin, Ol hem si zi 
terk et di“». 21 Em ma halk Ze kar ýa nyň 
gar şy sy na dil düw şüp, ony pa ty şa nyň 
tab şy ry gy bi len Reb biň öýü niň how lu-
syn da daş lap öl dür di. 22  Pa ty şa Ýo waş 
Ze kar ýa nyň ka ka sy Ýe ho ýa da nyň özü ne 
eden ýag şy lyk la ry ny ýat la man, onuň 
og lu ny öl dür di. Ze kar ýa öl me zi niň öň 

ýa nyn da: «Reb mu ny gö rüp, ha sa by ny 
so ra syn!» diý di.

23 Ýy lyň ahy ryn da Si ri ýa go şu ny Ýo-
wa şyň gar şy sy na çyk dy. Olar Ýa hu da 
we Iýe ru sa li me ge lip, hal kyň baş tu-
tan la ry nyň ba ry ny ýok et di ler. Olar dan 
al nan äh li ol ja ny Da mask da ky pa ty şa 
iber di ler. 24  Si ri ýa ly la ryň go şu ny az hem 
bol sa, Reb Ýa hu da nyň uly go şu ny ny 
ola ryň eli ne ber di, çün ki Ýa hu da nyň 
hal ky ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb-
bi terk edip di ler. Şeý dip, olar Ýo wa şy 
je za lan dyr dy lar.

25  Si ri ýa ly lar Ýo wa şa agyr ýa ra sa lyp, 
onuň ýa nyn dan gi den le rin den soň, Ýo-
wa şyň öz nö ker le ri Ýe ho ýa da ru ha ny nyň 
og lu nyň ga ny üçin ar al ma ga onuň gar-
şy sy na dil düw şük gu rap, ony dü şe gin de 
öl dür di ler. Şeý dip, Ýo waş öl di. Ýo wa şy 
Da wut ga la syn da jaý la dy lar, ýö ne ony 
pa ty şa la ryň ýa nyn da jaý la ma dy lar. 26  Ýo
wa şyň gar şy sy na dil düw şük gu ran lar: 
am mon ly Şim gat at ly aýa lyň og ly Za bat, 
mo wap ly aýal Şim ri tiň og ly Ýe ho za bat-
dy. 27 Ýo wa şyň ogul la ry, Ýo wa şa gar şy 
edi len köp çy kyş lar we Hu da ýyň öýü niň 
tä ze gur lu şy gy pa ty şa la ryň ta ryh ki ta-
byn da ýa zy lan dyr. Ýo wa şyň ýe ri ne og ly 
Amaz ýa pa ty şa bol dy.

25‑nji bap

Ýahuda patyşasy Amazýa 
(2 Patyşalar 14:26)

1 Amaz ýa pa ty şa bo lan da ýig ri mi bäş 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de ýig ri mi 
do kuz ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si 
iýe ru sa lim li bo lup, ady Ýe ho ga dyn dy. 
2  Amaz ýa Reb biň na za ryn da dog ry iş-
le ri et di, ýö ne bu çyn ýü rek den däl di. 
3  Amaz ýa pa ty şa ly gy ny kuw wat lan-
dy ryp, öz ka ka sy ny öl dü ren nö ker le ri 
öl dür di. 4  Em ma Mu sa nyň Töw rat da 
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ber len tab şy ryk la ry ber jaý edip, Amaz ýa 
ka ka sy ny öl dü ren nö ker le riň ça ga la ry-
ny öl dür me di, çün ki Reb şol ki tap da: 
«Ene-ata lar ça ga la ry nyň gü nä si üçin 
öl dü ril me sin, ça ga lar-da ene-ata la ry nyň 
gü nä le ri üçin öl dü ril me sin, her kim öz 
gü nä si üçin öl dü ril sin» di ýip tab şy ryk 
be rip di a.

Edomlylara garşy uruş
5 Amaz ýa ýa hu da hal ky ny ýyg nap, äh li 

ýa hu da la ry we ben ýa min le ri urug la ry na 
gö rä müň ba şy la ryň we ýüz ba şy la ryň 
baş tu tan ly gy as tyn da goý dy. Ýig ri mi 
we on dan ýo ka ry ýaş ly la ry sa nap, olar-
dan naý za we gal kan gö te rip, sö we şip 
bil jek üç ýüz müň saý la ma es ger tap dy. 
6  Amaz ýa ýüz ýet miş bat man b küm şe 
Ys ra ýyl dan ýüz müň ba tyr ýi gi di ha ky na 
tut dy. 7 Em ma Hu da ýyň bir ada my ge lip, 
Amaz ýa şeý le diý di: «Eý, pa ty şa! Ys ra ýyl 
go şu ny se niň bi len git me sin. Reb ys ra-
ýyl hal ky, ýag ny äh li ef ra ýym lar bi len 
däl dir. 8  Eger ef ra ýym lar se niň bi len 
git se ler, sen eder men lik bi len sö weş seň-
de, Hu daý se niň duş man la ry ňa ýe ňiş 
be rer, çün ki ýe ňiş ber ýän-de, ýeň li şe 
se ze war ed ýän-de Hu daý dyr». 9 Amaz ýa 
Hu da ýyň ada my na: «Ys ra ýyl go şu ny na 
be ren ýüz ýet miş bat man küm şüm bi len 
nä me et me li?» diý di. Hu da ýyň ada my: 
«Reb sa ňa on dan hem ar tyk be rip bi ler» 
di ýip jo gap ber di. 10 On soň Amaz ýa Ef-
ra ýym dan ge len go şu ny bo şa dyp, ony 
yzy na goý ber di. Em ma ola ryň Ýa hu da 
gar şy ga za by low lap, ga har-ga zap bi len 
öý le ri ne do lan dy lar.

11 Amaz ýa güýç top lap, öz go şu ny na 
baş bo lup, Duz de re si ne git di we ol ýer de 
Se gir hal kyn dan on müň ada my öl dür di. 

12  Ýa hu da nyň es ger le ri ýe ne on müň 
ada my di ri li gi ne tu tup, ola ry ga ýa nyň 
de pe si ne çy ka ryp, şol ýer den aşak taş la-
dy lar. Olar bö lek-bö lek bol du lar. 13 Em ma 
Amaz ýa nyň özi bi len ur şa git me sin di ýip 
yzy na ibe ren go şu ny nyň es ger le ri Sa ma-
ri ýa dan Beýt ho ro na çen li bo lan Ýa hu da 
şä her le ri ne hü jüm edip, üç müň ada my 
öl dür di ler we köp ol ja al dy lar.

14 Amaz ýa edom ly lar dan üs tün çy kyp 
ge len de, Se gir hal ky nyň hu daý la ry ny 
ge ti rip, ola ry öz hu daý la ry hök mün de 
go ýup, ola ra sež de edip, ola ra gur ban-
lyk lar ýak dy. 15 Reb biň Amaz ýa ga ha ry 
ge lip, onuň ýa ny na bir py gam ber iber di. 
Py gam ber Amaz ýa: «Nä me üçin sen öz 
hal ky ny se niň eliň den ha las edip bil me-
dik hal kyň taň ry la ry na sež de ed ýär siň?» 
diý di. 16  Py gam ber söz le ýär kä, pa ty şa 
oňa: «Biz se ni pa ty şa mas la hat çy edip 
bel le dik mi? Bes et! Ýog sam öl dü ril er-
siň» diý di. Py gam ber: «Se niň şeý le edip, 
me niň mas la ha ty ma gu lak goý man dy gyň 
üçin, Hu da ýyň se ni öl dür me gi ka rar eden-
di gi ni men bil ýä rin» di ýip, sö zü ni bes et di.

Ysraýyla garşy uruş 
(2 Patyşalar 14:820)

17 On soň Ýa hu da pa ty şa sy Amaz ýa 
mas la hat la şyp, Ýe ho ga ha zyň og ly, Ýe hu-
wyň ag ty gy Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýe ho wa şa 
ça par ýol lap: «Gel, ýüz be-ýüz bo la-
ly» diý di. 18  Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýe ho waş 
Ýa hu da pa ty şa sy Amaz ýa nyň ýa ny na 
adam ibe rip, şeý le diý di: «Li wan da ky 
ýan dak Li wan da ky kedr aga jy na saw-
çy ýol lap: „Gy zy ňy me niň og lu ma ber“ 
di ýip so rap dyr. Em ma Li wan da ky bir 
wag şy haý wan ge çip bar ýar ka, ýan da gy 
de pe läp dir. 19 Sen: „Ine, men edom ly lar-
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a 25:28 Ýa hu da şä he ri – bu Iýe ru sa li miň beý le ki ady.

dan üs tün çyk dym“ di ýip öw nüp, mu ňa 
buý san ýar syň. Sen öýüň de otur. Nä me 
üçin sen özü ňiň we pa ty şa ly gyň ba şy na 
be la ge tir me gi ne ba ha na ag tar ýar syň?»

20 Em ma Amaz ýa mu ňa gu lak as ma-
dy. Bu zat lar Ýa hu da ny duş man la ry nyň 
eli ne ber mek üçin Hu daý ta ra pyn dan 
edi lip di, se bä bi halk Edom hu daý la ry na 
sež de edip di ler. 21 Şeý dip, Ys ra ýyl pa ty-
şa sy Ýe ho waş öz go şu ny bi len Ýa hu da 
pa ty şa sy Amaz ýa nyň üs tü ne git di. Ýe ho-
waş Ýa hu da nyň Beýt şe meş di ýen ýe rin de 
Amaz ýa gar şy uruş da onuň bi len ýüz-
be-ýüz sa taş dy. 22  Ýa hu da hal ky ys ra ýyl 
hal kyn dan ýeň lip, her si öz ça dyr la ry na 
ga çyp git di ler. 23 Ys ra ýyl pa ty şa sy Ýe ho-
waş Ahaz ýa nyň ag ty gy, Ýo wa şyň og ly 
Ýa hu da pa ty şa sy Amaz ýa ny Beýt şe meş-
de tu tup, Iýe ru sa li me ge tir di. Ýe ho waş 
Iýe ru sa li miň di wa ry nyň Ef ra ýym der-
we ze sin den Künç der we ze si ne çen li dört 
ýüz tir sek ara ly gy ny ýyk dy. 24 Ýe ho waş 
Obe de do myň yg ty ýa ryn da ky Hu da ýyň 
öýün dä ki al tyn-küm şüň, en jam la ryň 
ba ry ny we pa ty şa nyň köş gün dä ki ha zy-
na la ry, bu la r dan da şa ry-da gi rew alan 
adam la ry ny alyp, Sa ma ri ýa do la nyp gel di.

Amazýanyň ölümi
25  Ýo wa şyň og ly Ýa hu da pa ty şa sy 

Amaz ýa, Ýe ho ga ha zyň og ly Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ýe ho waş ölen den soň on bäş 
ýyl ýa şa dy. 26  Amaz ýa nyň baş dan-aýak 
eden äh li iş le ri Ýa hu da we Ys ra ýyl pa ty-
şa la ry nyň ta ryh ki ta byn da ýa zy lan dyr. 
27 Amaz ýa nyň Reb biň yzy na eýer mek den 
ýüz öw ren pur sa dyn dan baş lap, Iýe-
ru sa lim de onuň gar şy sy na dil düw şük 
gu ral dy. On soň Amaz ýa La ky şa ga çyp 
git di. Em ma onuň yz yn dan La ky şa adam 
ibe rip, olar ony şol ýer de öl dür di ler. 

28  On soň Amaz ýa nyň je se di ni at la ra 
ýük läp ge tir di ler-de, ony Ýa hu da şä he-
rin de a ata la ry nyň ýa nyn da jaý la dy lar.

26‑njy bap

Ýahuda patyşasy Uzyýa 
(2 Patyşalar 14:2122; 15:17)

1 Bü tin ýa hu da hal ky on al ty ýaş ly 
Uzy ýa ny alyp, ony ka ka sy Amaz ýa nyň 
de re gi ne pa ty şa et di. 2  Pa ty şa Amaz ýa 
ata-ba ba la ry na gow şan dan soň, Uzy ýa 
Eý la ty tä ze den gu rup, ony Ýa hu da gaý-
ta ryp ber di. 3 Uzy ýa pa ty şa bo lan da on 
al ty ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de el li iki 
ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ýe kol ýa 
iýe ru sa lim li di. 4  Uzy ýa öz ka ka sy Amaz-
ýa ýa ly, Reb biň na za ryn da dog ry iş le ri 
et di. 5  Özü ne Hu daý dan gork mak ly gy 
öw re den Za kar ýa nyň bü tin öm rü ne 
Uzy ýa Hu da ýa ta byn bol dy. Reb be ta byn 
bo lan dö wür le rin de Hu daý Uzy ýa nyň 
işi ne ro waç lyk ber di.

6  Uzy ýa gi dip, pi lişt li le re gar şy ur şup, 
Ga tyň, Ýab nä niň we Aş do dyň di war la-
ry ny ýyk dy. Ol Aş do dyň tö we re gin de we 
Pi liş tiň beý le ki çäk le rin de ga la lar gur dy. 
7 Pi lişt li le re, Gur ba gal da ýa şan arap la-
ra we me gu ny la ra gar şy alyp bar ýan 
uruş la ryn da Hu daý Uzy ýa ýar dam et di. 
8  Ammonlylar Uzy ýa sal gyt tö le di ler. 
Uzy ýa has güýç le nip, şan-şöh ra ty Mü sü-
riň çäk le ri ne çen li ýaý ra dy. 9 Şeý le hem, 
Uzy ýa Iýe ru sa lim dä ki Künç, De re we 
Burç der we ze le rin de diň ler gu rup, ola ry 
ber kit di. 10 Uzy ýa çöl de-de diň ler gu rup, 
köp gu ýu la ry gaz dyr dy. Onuň gün ba tar 
ba ýyr lyk da we düz lük de uly mal sü rü si 
bar dy, dag lar da we mes top rak ly ýer ler de 
daý han la ry we üzüm bag ban la ry bar dy. 
Uzy ýa daý han çy lyk et me gi söý ýär di. 
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a 27:5 Ýüz ýet miş bat man – ýew reý çe ýüz kik kar. Bu takm. 3,4 ton na deň dir.
b 27:5 Ýig ri mi müň çu wal – ýew reý çe on müň kor. Bu takm. 1500 ton na deň dir.

11 Uzy ýa nyň sö we şe ukyp ly es ger le ri 
bar dy. Olar pa ty şa nyň ser ker de le rin den 
bo lan Ha nan ýa nyň gol as tyn da ky kä tip 
Ýe gi ýel we ser ker de Ma ga se ýa nyň ta ra-
pyn dan ge çi ri len tü kel le mä niň sa ny na 
gö rä to par-to par bo lup sö we şe çyk dy lar. 
12  Ba tyr ýi git le riň urug ba şy la ry nyň umu-
my sa ny iki müň al ty ýüz di. 13 Ola ryň gol 
as tyn da üç ýüz ýe di müň bäş ýüz es ger-
den yba rat go şun bar dy. Olar uly güýç 
bi len duş ma na gar şy sö weş edip, pa ty şa 
ýar dam eder di ler. 14  Uzy ýa tu tuş go şu ny 
gal kan lar, naý za lar, tu wul ga lar, so wut lar, 
ýaý lar we sa pan daş la ry bi len üp jün et di. 
15  Uzy ýa diň le riň we di war burç la ry nyň 
üs tün den ok lar we uly daş lar at ma ga 
ukyp ly adam lar ta ra pyn dan oý la nyp 
ta py lan des ga la ry Iýe ru sa lim de goý dy. 
Onuň şan-şöh ra ty uzak la ra ýaý ra dy. 
Oňa uly ýar dam edi lip, ol ju da güýç len di.

Uzyýa gopbamlyk edýär
16  Uzy ýa kuw wat la nan da, gop bam lyk 

edip, he läk çi li ge uç ra dy. Ol Hu da ýy Reb-
be ha ýyn lyk et di, ol ýa kym ly ys ly tü tet gi 
sy pa syn da tü tet gi ýak mak üçin Reb biň 
yba dat ha na sy na gir di. 17 Ru ha ny Azar-
ýa Reb biň seg sen ba tyr ru ha ny sy bi len 
Uzy ýa nyň yz yn dan gir di. 18  Olar Uzy ýa 
pa ty şa gar şy çy kyp, oňa şeý le diý di ler: 
«Eý, Uzy ýa, Reb be ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak mak se niň işiň däl, ol Ha ru nyň nes lin-
den bo lan, mu kad des edi len ru ha ny la ryň 
işi dir. Sen mu kad des öý den çyk, çün ki 
sen hy ýa nat et diň. Bu iş sa ňa Hu da ýy-
myz Reb den hor mat ge tir mez». 19 Uzy ýa 
ga zap lan dy; ol ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýa kyl ýan sy pa nyň ýa nyn da, Reb biň öýün-
dä ki ru ha ny la ryň öňün de tü tet gi ýak mak 
üçin dur dy. Ol ru ha ny la ra ga zap la nan da, 

onuň maň la ýyn da de ri ke se li peý da bol-
dy. 20 Baş ru ha ny Azar ýa bi len beý le ki 
ru ha ny la ryň hem me si Uzy ýa se re den le-
rin de, onuň maň la ýyn da ky de ri ke se li ni 
gör dü ler. Olar ony ol ýer den tiz çy kar dy-
lar. Uzy ýa nyň özi hem ol ýer den des si ne 
çyk mak bi len bol dy, çün ki Reb ony şeý le 
he läk läp di. 21 Uzy ýa pa ty şa tä öl ýän çä, 
de ri ke se lin den ejir çe kip, aý ra tyn ýer de 
ýa şa dy, ol Reb biň öýün den çet leş di ri lip-
di. Pa ty şa nyň og ly Ýo tam ýurt da ky hal ka 
baş tu tan lyk edip, köş gi do lan dyr dy.

22  Uzy ýa nyň baş dan-aýak eden iş le-
ri niň ba ry ba ra da Amo zyň og ly Işa ýa 
py gam ber ýaz dy. 23 Uzy ýa ata-ba ba la ry-
na go wuş dy. Ony ata la ry nyň ýa nyn da 
pa ty şa la ra de giş li bo lan ma zar lyk da jaý-
la dy lar, çün ki ol «de ri ke sel li» diý di ler. 
Og ly Ýo tam onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

27‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ýotam 
(2 Patyşalar 15:3238)

1 Ýo tam pa ty şa bo lan da ýig ri mi bäş 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de on al ty ýyl 
pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ýe ru şa Sa-
do gyň gy zy dy. 2  Ýo tam ka ka sy Uzy ýa 
ýa ly Reb biň na za ryn da dog ry iş le ri et di; 
em ma ol Reb biň yba dat ha na sy na gir me-
di. Halk en tek hem er bet iş le ri ed ýär di. 
3 Ýo tam Reb biň öýü niň de mir ga zyk der-
we ze si ni gur dy. Ofel di wa ry nyň üs tün de 
hem köp gur lu şyk iş le ri ni et di. 4 Bu la r dan 
da şa ry-da, Ýo tam Ýa hu da dag la ryn da 
şä her ler gur dy we to kaý lyk lar da ga la lar 
we diň ler sal dy. 5 Ýo tam Am mon pa ty şa-
sy na gar şy ur şup, olar dan üs tün çyk dy. 
Ammonlylar şol ýyl Ýo ta ma ýüz ýet miş 
bat man a kü müş, ýig ri mi müň çu wal b 
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bug daý we ýig ri mi müň çu wal ar pa ber-
di ler. Ammonlylar oňa ikin ji we üçün ji 
ýyl da ýe ne şon ça muk dar da ber di ler. 
6  Hu da ýy Reb bi ne we pa ly bo lan dy gy 
üçin Ýo tam kuw wat lan dy. 7 Ýo ta myň 
beý le ki iş le ri, äh li alyp ba ran uruş la ry 
hem-de eden iş le ri Ys ra ýyl we Ýa hu da 
pa ty şa la ry nyň ta ryh ki ta byn da ýa zy lan-
dyr. 8  Ýo tam pa ty şa bo lan da ýig ri mi bäş 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de on al ty ýyl 
pa ty şa lyk et di. 9 Ýo tam ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol Da wut ga la syn da jaý lan dy. 
Og ly Ahaz onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

28‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ahaz 
(2 Patyşalar 16:14)

1 Ahaz pa ty şa bo lan da ýig ri mi ýa-
şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de on al ty ýyl 
pa ty şa lyk et di. Ahaz ata sy Da wut ýa ly 
bol ma dy, ol öz Hu da ýy Reb biň na za ryn-
da dog ry iş le ri et me di. 2  Ahaz Ys ra ýyl 
pa ty şa la ry nyň ýo ly bi len ýö re di. Ol hat da 
Ba gal hu da ýy üçin guý ma but lar ýa sa dy. 
3 Ahaz Ben hin nom de re sin de ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ýa kyp, Reb biň ys ra ýyl la ryň 
öňün den ko wup çy ka ran mil let le ri niň 
ýig ren ji ada ty bo ýun ça öz ogul la ry ny 
ot dan ge çir di. 4  Ol sež de gäh ler de, ba ýyr-
lyk lar da we gür ýap rak ly her bir aga jyň 
as tyn da gur ban lyk be rip, ýa kym ly ys ly 
tü tet gi tü ted ýär di.

Siriýa bilen Ysraýyl 
Ýahuda hüjüm edýär

5 Şo nuň üçin hem Hu da ýy Reb Aha zy 
Si ri ýa pa ty şa sy nyň eli ne ber di. Si ri ýa 
pa ty şa sy Ahaz dan üs tün çy kyp, onuň 
köp san ly adam la ry ny ýe sir alyp, ola ry 
Da mas ka ge tir di. Ol Ys ra ýyl pa ty şa sy-
nyň hem eli ne be ril di. Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Aha za agyr zar ba ur dy. 6  Re mal ýa nyň 

og ly Pe ka Ýa hu da da bir ýüz ýig ri mi müň 
eder men es ge ri bir gün de öl dür di, çün ki 
olar ata-ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb bi terk 
edip di ler. 7 Ef ra ýy myň ba tyr ýi gi di Zik ri 
pa ty şa nyň og ly Ma ga se ýa ny, pa ty şa köş-
gü niň emel da ry Az ry ka my we pa ty şa dan 
soň ikin ji adam bo lan El ka na ny öl dür di. 
8  Ys ra ýyl lar öz do gan la ryn dan iki ýüz 
müň er ke gi, aýal la ry, ogul lar dyr gyz-
la ry ýe sir al dy lar, ys ra ýyl lar şeý le hem 
olar dan köp ol ja alyp, ol ja la ry Sa ma ri ýa 
ge tir di ler. 9 Em ma Reb biň bir py gam be ri 
bar dy, onuň ady Odet di. Odet Sa ma ri ýa 
ge len go şu nyň ýa ny na ge lip, ola ra şeý-
le diý di: «Ata-ba ba la ry ňy zyň Hu da ýy 
Reb Ýa hu da ga zap la na ny üçin ola ry 
si ziň eli ňi ze ber di. Em ma siz gö ge ýe ten 
ga zap bi len ola ry öl dür di ňiz. 10 In di siz 
Ýa hu da nyň we Iýe ru sa li miň halk la ry ny: 
aýal dyr-er kek le ri gul-gyr nak hök mün de 
özü ňi ze ta byn et jek bol ýar sy ňyz. Eý-
sem Hu da ýy ňyz Reb biň öňün de si ziň 
özü ňiz ýa zyk syz my nä me? 11 In di ma ňa 
gu lak asyň-da, ga ryn daş la ry ňyz dan 
alan ýe sir le ri ňi zi yzy na ibe riň, çün ki 
Reb biň ga har-ga za by si ziň üs tü ňiz de-
dir». 12  Şeý le hem, efraýymlardan bo lan 
kä bir baş tu tan lar: Ýe ho ha na nyň og ly 
Azar ýa, Me şil le mo tyň og ly Be rek ýa, 
Şal lu myň og ly Hiz ki ýa we Had la ýyň 
og ly Ema sa da gy uruş dan gel ýän le riň 
gar şy sy na çy kyp, ola ra: 13 «Ýe sir le ri bu 
ýe re ge tir mäň. Bu bi ziň gü nä le ri mi zi 
we ýa zyk la ry my zy art dy ryp, Reb be 
gar şy gü nä et di gi miz bo lar. Bi ziň ýazy-
gy myz eý ýäm ju da çök der dir. Reb biň 
ga za by Ys ra ýy la gar şy low la ýan dyr» 
diý di ler. 14  Şeý dip, es ger ler ýe sir le ri we 
ol ja la ry baş tu tan la ryň, bü tin je ma ga tyň 
ýa nyn da go ýup git di ler. 15  On soň ady 
ag za lan lar tu rup, ýe sir le ri al dy lar-da, 
ola ryň ara syn da ky ýa la ňaç la ry na ol-
ja la r dan eşik ler alyp geý dir di ler. Ola ra 
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eşik, ça ryk geý di rip, iý mit we suw bi len 
üp jün et di ler; ýa ra la ry na ýag guý du lar; 
ýa raw syz la ry ny eşe ge mün dü rip, Ýe ri ho 
Pal ma ga la syn da ky ga ryn daş la ry na ge ti-
rip, soň yz la ry na – Sa ma ri ýa do lan dy lar.

Aşur Ýahuda kömek 
etmekden ýüz öwürýär

16  Şol wagt lar da Ahaz pa ty şa kö mek 
so rap, Aşur pa ty şa sy nyň ýa ny na adam 
ýol la dy. 17 Edom ly lar ýe ne-de ço zup, 
Ýa hu da dan üs tün çy kyp dy, ola ry ýe sir 
edip äki dip di ler. 18  Pi lişt li ler Ýa hu da nyň 
gün ba tar ba ýyr la ryn da ky we Ne gep 
çö lün dä ki şä her le ri ne hü jüm edip, 
Beýt şe me şi, Aýa lo ny, Ge de ro ty, So ko-
ny ýa nyn da ky oba la ry bi len, Tim na ny 
ýa nyn da ky oba la ry bi len, Gom zo ny 
ýa nyn da ky oba la ry bi len ba syp alyp, şol 
ýer ler de mes gen tu tup dy lar. 19 Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Ahaz ze rar ly Reb Ýa hu da-
ny ki çel dip di, çün ki Ahaz Ýa hu da da 
az gyn lyk edip, Reb be hy ýa nat edip di. 
20  Şeý dip, Aşur pa ty şa sy Tig lat pi le ser 
Aha zyň gar şy sy na çy kyp, oňa ýar dam 
et me giň de re gi ne zu lum et di. 21 Ahaz 
Reb biň öýü ni, pa ty şa nyň köş gü ni we 
emel dar la ryň öý le ri ni ta lap, olar dan 
Aşur pa ty şa sy na sal gyt tö le di; em ma 
bu Aha za kö mek et me di.

Ahazyň günäleri
22  Ahaz pa ty şa bet bagt çy lyk ly pur sat-

la ryn da Reb be hy ýa nat çy ly gy ny has-da 
art dyr dy. 23 Ahaz özü ni ýeň li şe se ze war 
eden Da mask hu daý la ry na gur ban lyk 
be rip, şeý le diý di: «Si ri ýa pa ty şa la ry-
nyň hu daý la ry nyň ola ra ýar dam ediş le ri 
ýa ly, ma ňa-da ýar dam et mek le ri üçin, 
men ola ra gur ban lyk be re rin». Em ma 
ol hu daý lar Aha zyň we tu tuş Ys ra ýy-
lyň ba şyn dan bet bagt çy lyk in der di. 
24  Ahaz Hu da ýyň öýün dä ki en jam la ry 

top lap, ola ry dö wüp bö lek-bö lek et di. 
Ol Reb biň öýü niň ga py la ry ny gulp la-
dy. Ahaz Iýe ru sa li miň her kün je gin de 
özi üçin gur ban lyk sy pa la ry ny ýa sa dy. 
25 Baş ga hu daý la ra ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak mak üçin Ýa hu da nyň her şä he rin de 
sež de gäh ler gu rup, ata-ba ba la ry nyň Hu-
da ýy Reb biň ga ha ry ny ge tir di. 26 Aha zyň 
baş dan-aýak eden äh li iş le ri Ýa hu da we 
Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ta ryh ki ta byn da 
ýa zy lan dyr. 27 Ahaz ata-ba ba la ry na go-
wuş dy. Ol Iýe ru sa lim şä he rin de jaý lan dy. 
Em ma Aha zy Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň 
ma za ry na ge tir me di ler. Og ly Hiz ki ýa 
onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

29‑njy bap

Ýahuda patyşasy Hizkiýa 
(2 Patyşalar 18:13)

1 Hiz ki ýa pa ty şa bo lan da ýig ri mi bäş 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de ýig ri mi 
do kuz ýyl pa ty şa lyk et di. Onuň eje si 
Aby ýa Za kar ýa nyň gy zy dy. 2  Ol ata sy 
Da wut ýa ly Reb biň na za ryn da dog ry 
iş le ri et di.

Rebbiň öýi tämizlenýär
3 Pa ty şa ly gy nyň bi rin ji ýy ly nyň bi rin ji 

aýyn da, Hiz ki ýa Reb biň öýü niň ga py la-
ry ny açyp, ony be jer di. 4 Ol ru ha ny lar dyr 
le wi le ri ça gy ryp, ola ry gün do gar ta rap-
da ky meý dan ça top la dy. 5 Hiz ki ýa ola ra: 
«Eý, le wi ler, ma ňa gu lak asyň! Ini ňi zi 
tä miz läň we ata-ba ba la ry ňy zyň Hu da ýy 
Reb biň öýü ni mu kad des ediň! Bu mu-
kad des ýer den ha ram zat la ry çy ka ryp 
zy ňyň. 6  Çün ki bi ziň ata-ba ba la ry myz 
Hu da ýy myz Reb be hy ýa nat edip, Onuň 
na za ryn da pis iş le ri et di ler; Reb bi terk 
edip, Onuň mes ge nin den ýüz dön de rip, 
ýeň se le ri ni öwür di ler. 7 Olar eý wa nyň ga-
py la ry ny hem gulp lap, çy ra la ry öçür di ler. 
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Mu kad des ýer de Ys ra ýy lyň Hu da ýy na 
ýa kym ly ys ly tü tet gi ýak ma dy lar, ýak ma 
gur ban lyk ber me di ler. 8  Şo nuň üçin hem, 
Ýa hu da nyň we Iýe ru sa li miň üs tün den 
Reb biň ga za by in di. Öz gö zü ňiz bi len 
gör şü ňiz ýa ly, ola ry ile el henç lik, geň-
tä sin lik we gül ki et di. 9 Şu se bäp li, bi ziň 
ata la ry myz gy lyç dan öl dü ler, ogul la ry-
myz dyr gyz la ry myz we aýal la ry myz 
ýe sir lik de dir. 10  In di Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb biň güýç li ga za by biz den sow lar ýa ly, 
men Onuň bi len äht ediş me gi ýü re gi me 
düw düm. 11 Ogul la rym, siz ge leň siz lik 
et mäň, çün ki Reb si zi Öz hu zu ryn da 
du rup hyz mat et me gi ňiz üçin, Öz hyz-
mat kär le ri bo lup, ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak ma gy ňyz üçin si zi saý la dy».

12  On soň le wi ler den, ine, şu lar ýer le-
rin den tur dy: Ko ha dyň ne sil le rin den: 
Oma sa ýyň og ly Ma hat we Azar ýa nyň 
og ly Ýo wel; Me ra ry nyň ne sil le rin den: 
Ab dy nyň og ly Kiş, Ýe hal le le liň og ly 
Azar ýa; Ger şo nyň ne sil le rin den: Zim-
ma nyň og ly Ýo wa, Ýo wa nyň og ly Eden; 
13 Eli sa pa nyň ne sil le rin den: Şim ri we 
Ýe gi ýel; Asa fyň ne sil le rin den: Za kar ýa 
we Ma tan ýa; 14  Heý ma nyň ne sil le rin den: 
Ýe hi ýel we Şim gi; Ýe du tu nyň ne sil-
le rin den: Şe mag ýa we Uzy ýel. 15  Olar 
do gan la ry ny top lap, in le ri ni tä miz läp, 
Reb biň sö zü ne gö rä pa ty şa nyň tab şy ry şy 
ýa ly, Reb biň öýü ni tä miz le mek üçin ol 
ýe re gir di ler. 16  Ru ha ny lar Reb biň öýü ni 
tä miz le mek üçin içi ne gi rip, yba dat-
ha na dan ta pan äh li mur dar zat la ry ny 
Reb biň öýü niň how lu sy na çy kar dy lar. 
Le wi ler hem ola ry alyp, Kid ron de re si ne 
äkit di ler. 17 Bi rin ji aýyň bi rin ji gü nün de 
mu kad des et me işi ne baş la dy lar, aýyň 
se ki zi ne Reb biň eý wa ny na ýet di ler. 
Se ki zin ji gün olar Reb biň öýü ni mu-
kad des et di ler we bi rin ji aýyň on al ty sy 
gü ni işi ta mam la dy lar. 18  On soň olar 

pa ty şa Hiz ki ýa nyň ýa ny na gi rip: «Biz 
tu tuş Reb biň öýü ni, ýak ma gur ban lyk 
sy pa sy ny, äh li en jam la ry we hö dür 
çö rek le ri go ýul ýan han tag ta ny, äh li 
en jam la ry ny do ly tä miz le dik. 19 Ahaz 
pa ty şa nyň hö küm sür ýän döw rün de 
ha ýyn lyk edip, aý ryp taş lan äh li en-
jam la ry ny ta ýyn lap, mu kad des et dik. 
Olar Reb biň gur ban lyk sy pa sy nyň 
öňün de dir» diý di ler.

20 On soň Hiz ki ýa ir den tu rup, şä he riň 
baş tu tan la ry ny ýyg nap, Reb biň öýü ne 
git di. 21 Olar pa ty şa lyk, mu kad des öý we 
ýa hu da hal ky üçin gü nä gur ban ly gy hök-
mün de ýe di öküz, ýe di goç, ýe di gu zy 
we ýe di te ke ge tir di ler. Pa ty şa Ha ru nyň 
ne sil le ri ne – ru ha ny la ra ola ry gur ban-
lyk sy pa syn da Reb be ber me gi tab şyr dy. 
22  Şeý dip, olar öküz le ri öl dür di ler; ru ha-
ny lar ga ny alyp, gur ban lyk sy pa sy na 
serp di ler. Olar goç la ry we gu zu la ry 
öl dü rip, ola ryň ga ny ny hem gur ban lyk 
sy pa sy na ta rap serp di ler. 23 Gü nä gur-
ban ly gy üçin er keç ler pa ty şa nyň we 
hal kyň ýa ny na ge ti ril di, olar er keç le riň 
üs tü ne el le ri ni goý du lar. 24  On soň ru ha-
ny lar er keç le ri öl dü rip, ola ryň ga ny ny 
bü tin ys ra ýyl hal ky ny gü nä den sap la mak 
üçin gur ban lyk sy pa sy nyň üs tü ne gü nä 
gur ban ly gy hök mün de dök dü ler. Çün ki 
pa ty şa bü tin ys ra ýyl hal ky üçin ýak ma 
gur ban ly gy nyň we gü nä gur ban ly gy nyň 
be ril me gi ni tab şy ryp dy.

25 Da wu dyň, pa ty şa nyň gör gü ri Ga tyň 
we Na tan py gam be riň tab şy ry gy bo ýun-
ça, pa ty şa le wi le ri kim wal lar, ar fa lar dyr 
li ra lar bi len Reb biň öýün de ýer leş dir di. 
Bu tab şy ry gy Reb py gam ber le riň üs ti 
bi len be rip di. 26  Le wi ler Da wu dyň saz 
gu ral la ry, ru ha ny lar hem sur naý la ry 
bi len dur du lar. 27 On soň Hiz ki ýa pa ty şa 
gur ban lyk sy pa syn da ýak ma gur ban lyk 
ber me gi tab şyr dy. Ýak ma gur ban lyk 
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ber mä ge baş lan la ryn da, sur naý lar we 
Ys ra ýyl pa ty şa sy Da wu dyň saz gu ral la ry 
bi len Reb be al kyş aýt ma ga baş la dy lar. 
28  Bü tin halk yba dat edip, aý dym çy lar 
aý dym aý dyp, sur naý çy lar sur naý çal-
dy lar. Aý dym-saz tä ýak ma gur ban ly gy 
ta mam lan ýan ça do wam et di. 29 Ýak ma 
gur ban ly gy ta mam la nan da, pa ty şa we 
onuň ýa nyn da ky la ryň ba ry ýüz le ri-
ni ýe re be rip sež de et di ler. 30  Hiz ki ýa 
pa ty şa we onuň baş tu tan la ry le wi le re 
Da wu dyň we Asaf gör gü riň söz le ri bi len 
Reb be al kyş aýt ma gy tab şyr dy lar. Olar 
şat lyk bi len al kyş aý dyp, dy za çö küp 
yba dat et di ler.

31 On soň Hiz ki ýa: «In di siz özü ňi zi 
Reb be ba gyş et di ňiz. Go laý ge liň-de, 
Reb biň öýü ne gur ban lyk lar, şü kür 
gur ban lyk la ry ny ge ti riň» diý di. Halk 
gur ban lyk lar we şü kür gur ban lyk la-
ry ny ge tir di ler; göw nün den çy ka ran 
her kes ýak ma gur ban lyk la ry ny ge tir di. 
32  Hal kyň ge ti ren ýak ma gur ban lyk la-
ry nyň sa ny ýet miş öküz, ýüz goç we 
iki ýüz gu zu dy. Bu la ryň ba ry Reb be 
ýak ma gur ban ly gy ny ber mek üçin di. 
33 Mu kad des edi len mal la ryň sa ny al ty 
ýüz öküz we üç müň go ýun dan yba rat-
dy. 34  Em ma ru ha ny lar az dyk la ry üçin 
ýak ma gur ban lyk la ry nyň hem me si niň 
de ri si ni so ýup bil me di ler. Iş gu ta ryp, 
ga lan ru ha ny lar in le ri ni tä miz le ýän çä ler, 
do gan la ry le wi ler ru ha ny la ra ýar dam 
et di ler, le wi ler in le ri ni tä miz le mek de 
ru ha ny la ra ga ran da has sap ýü rek li di ler. 
35 Köp san ly ýak ma gur ban lyk la ryn dan 
da şa ry-da, sa la mat lyk gur ban lyk la ry nyň 
ýa gy we ýak ma gur ban lyk la ry bi len 
be ril ýän iç gi sa da ka la ry bar dy. Şeý dip, 
Reb biň öýü niň hyz ma ty di kel dil di. 36  Hu
da ýyň halk üçin eden iş le ri ne Hiz ki ýa 
we bü tin halk şat lan dy lar, çün ki bu iş 
tiz ta mam la nyp dy.

30‑njy bap

Hizkiýa Pesah baýramyny belleýär
1 Hiz ki ýa Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be Pe-

sah baý ra my ny bel le mek üçin Reb biň 
Iýe ru sa lim dä ki öýü ne gel sin ler di ýip, 
bü tin ys ra ýyl, ýa hu da halk la ry na ha bar 
ýol lap, ef ra ýym la ra we gün ba tar da ky ma-
na şa la ra hem hat lar ýaz dy. 2  Pa ty şa hem 
onuň baş tu tan la ry we bü tin halk Pe sah 
baý ra my ny ikin ji aý da bel le mek ba ra da 
mas la hat ge çi rip di ler. 3 Çün ki ru ha ny la-
ryň öz le ri ni ýe ter lik möç ber de in le ri ni 
tä miz le män di gi we hal kyň Iýe ru sa li me 
ýyg nan man dy gy se bäp li Pe sa hy bel le nen 
wagt da edip bil me di ler. 4 Bu ni ýet pa ty-
şa nyň we hal kyň gö zü ne dog ry gö rün di. 
5 Şeý dip, halk Iýe ru sa li me ge lip, Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb üçin Pe sah baý ra my ny bel-
le sin ler di ýip, Be ýer şe ba dan Da na çen li 
tu tuş Ys ra ýyl da yg lan et me li di ýen ka ra ra 
gel di ler, se bä bi hal kyň köp bö le gi Pe sah 
baý ra my ny aý dy ly şy ýa ly ýe ri ne ýe tir-
män di ler. 6 Şeý dip, ça par lar pa ty şa nyň we 
onuň baş tu tan la ry nyň hat la ry bi len tu tuş 
Ys ra ýy la we Ýa hu da aý la nyp, pa ty şa nyň 
tab şy ry gy bo ýun ça şeý le diý di ler: «Eý, 
ys ra ýyl lar! Yb ra ýy myň, Ys ha gyň we 
Ys ra ýy lyň Hu da ýy Reb be ta rap öw rü liň! 
Reb Aşur pa ty şa sy nyň elin den gu tu lyp, 
aman ga lan la ra ta rap öw rü ler! 7 Ata la ry
ňyz we do gan la ry ňyz ýa ly ata la ry ňy zyň 
Hu da ýy Reb be bi we pa lyk et mäň. Gör şü-
ňiz ýa ly, Reb ola ry el henç za da öwür di. 
8  Ata la ry ňyz ýa ly boý nu ýo gyn bol maň. 
Reb be ta byn bo luň, Onuň ebe di lik mu-
kad des eden öýü ne ge lip, Hu da ýy ňyz 
Reb be hyz mat ediň. On soň Onuň ga za by 
siz den sow lar. 9 Reb be do lan sa ňyz, si ziň 
ga ryn daş la ry ňyz we ça ga la ry ňyz öz le ri-
ni ýe sir alan la ryň al nyn da re him-şe pa gat 
ta pyp, öz me kan la ry na do la nyp ge ler ler. 
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Çün ki Hu da ýy ňyz Reb mer he met li dir we 
re him dar dyr. Reb be do lan sa ňyz, Ol siz-
den ýüz öwür mez».

10 Şeý dip, ça par lar ef ra ýym hem gün-
ba tar da ky ma na şa ti re le ri niň ýa şa ýan 
ýurt la ry nyň üs ti bi len Ze bu lu na çen-
li şä her me-şä her aý lan dy lar, ýö ne 
olar ça par la ryň üs tün den gü lüp, ola ry 
mas ga ra la dy lar. 11 Di ňe aşer ler den, gün ba-
tar da ky ma na şa lar dan we ze bu lun lar dan 
kä bir le ri öz le ri ni ki çel dip, Iýe ru sa li me 
gel di ler. 12  Reb biň sö zü ne gö rä pa ty şa nyň 
we baş tu tan la ryň be ren tab şy ryk la ry ny 
ýe ri ne ýe tir mek de, ola ra ag zy bir lik be ren 
Hu da ýyň eli Ýa hu da nyň üs tün de di.

13 Ikin ji aý da Pe tir baý ra my ny bel le mek 
üçin Iýe ru sa li me köp halk, uly mä re ke 
ýyg nan dy. 14 Olar işe gi ri şip, Iýe ru sa lim-
dä ki gur ban lyk sy pa la ry we äh li ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ýa kyl ýan sy pa la ry aý ryp, Kid-
ron de re si ne taş la dy lar. 15 Olar ikin ji aýyň 
on dör dü ne Pe sah jan ly sy ny soý du lar. 
Ru ha ny lar we le wi ler uta nyp, in le ri ni tä-
miz läp, ýak ma gur ban lyk la ry ny Reb biň 
öýü ne ge tir di ler. 16 Olar Hu da ýyň ada my 
Mu sa nyň ka nu ny bo ýun ça, öz ada ty ýer le-
rin de dur du lar. Ru ha ny lar le wi ler den alan 
gur ban lyk gan la ry ny serp di ler. 17 Hal kyň 
ara syn da ini ni tä miz le me dik köp adam 
bar dy. Şo nuň üçi nem le wi ler tä miz bol-
ma dyk her adam üçin Pe sah jan ly sy ny 
so ýup, gur ban ly gy Reb be ba gyş et di ler. 
18‑19 Ef ra ýym, ma na şa, ysa kar we ze bu lun 
ti re le rin den bo lan köp adam lar öz le ri ni 
tä miz le mez den, Pe sah gur ban ly gyn dan 
iý di ler. Olar iýip, düz gü ni boz du lar. Em-
ma Hiz ki ýa olar üçin di leg et di. Hiz ki ýa: 
«Eý, mer he met li Reb, mu kad des ýe riň 
düz gü ni ne gö rä tä miz bol maz dan ata-
ba ba la ry nyň Hu da ýy Reb bi ag tar ma gy 
ýü re gi ne dü wen her ke si ba gyş la» diý di. 
20 Reb Hiz ki ýa nyň di le gi ni eşi dip, hal ky 
ba gyş la dy. 21 Iýe ru sa lim de bo lan ys ra ýyl 

hal ky uly şat lyk bi len ýe di gün läp Pe tir 
baý ra my ny bel le di. Le wi ler hem ru ha ny-
lar be lent ses li saz gu ral la ry bi len her gün 
Reb be öw gi aýt dy lar. 22  Hiz ki ýa Reb biň 
hyz ma tyn da us sat lyk gör ke zen le wi le ri 
ruh lan dyr dy. Şeý dip, olar sa la mat lyk 
gur ban ly gy ny be rip, ata la ry nyň Hu da ýy 
Reb be şü kür ler aý dyp, ýe di gün läp baý-
ram çy lyk iý mit le ri ni iý di ler.

23 On soň bü tin halk ýe ne-de ýe di gün-
läp baý ram et me gi ka rar et di. Şeý dip, 
olar ýe ne ýe di gün läp şa dy-hor ram lyk da 
baý ram et di ler. 24  Ýa hu da pa ty şa sy Hiz-
ki ýa hal ka gur ban lyk üçin müň öküz, 
ýe di müň go ýun ber di, baş tu tan lar hem 
hal ka müň öküz, on müň go ýun ber di ler. 
Köp san ly ru ha ny lar in le ri ni tä miz le-
di ler. 25  Bü tin ýa hu da hal ky, ru ha ny lar, 
le wi ler we Ys ra ýyl dan ge len tu tuş halk, 
Ys ra ýyl dan ge len ke se ki halk lar hem-de 
Ýa hu da da mes gen tu tan ke se ki halk lar 
şat lan dy lar. 26  Iýe ru sa lim de uly şat lyk 
bol dy, çün ki Ys ra ýyl pa ty şa sy Da wu-
dyň og ly Sü leý ma nyň döw rün den bä ri 
Iýe ru sa lim de beý le baý ram bol man dy. 
27 On soň ru ha ny lar dyr le wi ler ýer le rin-
den tu rup, hal ka ak pa ta ber di ler. Ola ryň 
ses le ri eşi dil ip, di leg le ri gök dä ki Hu da-
ýyň mu kad des mes ge ni ne ýet di.

31‑nji bap

Ysraýyl halky butlary ýok edýär
1 Pe sah baý ra my ta mam la nan dan soň, 

ol ýer dä ki bü tin ys ra ýyl hal ky Ýa hu-
da ga la la ry na gi dip, dik me daş la ry 
kül-ow ram edip, Aşe ra but la ry ny kes-
di ler. Bü tin ýa hu da, ben ýa min, ef ra ýym 
we gün ba tar da ky ma na şa ti re le ri niň 
ýa şa ýan ýer le rin de bo lan sež de gäh le ri 
we gur ban lyk sy pa la ry nyň äh li si ni ýok 
et di ler. On soň ys ra ýyl hal ky nyň her si 
öz ga la la ry na, öz mülk le ri ne do lan dy.
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Halk sadakalaryny getirýärler
2  Hiz ki ýa ru ha ny lar dyr le wi le riň her-

si ni to par-to par edip, hyz ma ty na gö rä 
to par la ra böl di. Ru ha ny lar hem le wi ler 
ýak ma we sa la mat lyk gur ban lyk la ry ny 
ber mek we Reb biň dü şel ge si niň der we-
ze le rin de al kyş hem öw gi aý dyp hyz mat 
et mek le ri üçin bel len di. 3 Reb biň ka nu-
nyn da ýa zy ly şy ýa ly, Hiz ki ýa ýak ma 
gur ban lyk lar üçin er tir lik we ag şam-
lyk ýak ma gur ban lyk la ry ny, Sa bat gü ni 
üçin, Tä ze Aý we beý le ki baý ram lar üçin 
ýak ma gur ban lyk la ry öz ma lyn dan ber-
di. 4  Ru ha ny lar, le wi ler öz le ri ni Reb biň 
ka nu ny na ba gyş eder ýa ly, Hiz ki ýa Iýe-
ru sa li miň ila ty na ru ha ny la ra we le wi le re 
on dan bir bö le gi ber mek le ri ni bu ýur dy. 
5 Pa ty şa nyň buý ru gy ýaý ran ba dy na, ys-
ra ýyl hal ky dä nä niň, şe ra byň, ýa gyň, 
ba lyň we ekin meý da ny nyň äh li önüm-
le ri niň il kin ji mi we le rin den bol luk bi len 
ber di ler; hem me zat dan on dan bi ri ni sa-
hy lyk bi len ber di ler. 6 Ýa hu da ga la la ryn da 
ýa şa ýan ys ra ýyl, ýa hu da halk la ry hem 
iri li ow nuk ly mal la ry nyň on dan bi ri ni, 
Hu da ýy Reb be ba gyş edi len mu kad des 
zat la ryň on dan bi ri ni ge ti rip üý şür di ler. 
7 Üçün ji aý da üýş mek le ri ýer be-ýer goý-
ma ga baş lap, ýe din ji aý da ony soň la dy lar. 
8  Hiz ki ýa bi len baş tu tan lar ge lip, üýş mek-
le ri gö rüp, Reb bi we onuň hal ky Ys ra ýy ly 
al kyş la dy lar. 9 Hiz ki ýa ru ha ny lar dan we 
le wi ler den ge ti ri len zat la ryň üýş mek le ri 
ba ra da so ra dy. 10 Sa do gyň nes lin den bo-
lan baş ru ha ny Azar ýa şeý le jo gap ber di: 
«Reb biň öýü ne sa da ka la ry ny ge ti rip baş-
lan la ryn dan bä ri bi ziň iý mi ti miz ýe ter lik 
bol dy, hat da köp ar typ hem gal dy. Reb biň 
Öz hal ky na be re ket be ren di gi se bäp li, 
biz de ar tyk ga lan zat köp».

11 On soň Hiz ki ýa ola ra Reb biň öýün de 
am mar la ry taý ýar la ma gy tab şyr dy. Olar 

hem am mar la ry taý ýar la dy lar. 12  Olar 
sa da ka la ry ny, on dan bir le ri ni we ba gyş 
edi len zat la ry we pa ly lyk bi len şol ýe re 
ge tir di ler. Bu zat lar le wi ler den Ko nan ýa-
nyň baş tu tan ly gyn da edil di. Ko nan ýa nyň 
ini si Şim gi bol sa onuň kö mek çi si di. 13 Ýe
hi ýel, Azaz ýa, Na hat, Asa hel, Ýe ri mot, 
Ýo za bat, Eli ýel, Is mak ýa, Ma hat we 
Be na ýa da gy lar Hiz ki ýa pa ty şa nyň we 
Hu da ýyň öýü niň esa sy baş tu ta ny Azar-
ýa nyň bel län di gi üçin Ko nan ýa bi len 
onuň ini si Şim gi niň gö zeg çi li gi as tyn da 
iş le ýär di ler. 14  Gün do gar der we ze si niň 
sak çy sy le wi ler den Ýim na nyň og ly Ko re 
Reb be be ril ýän meý le tin sa da ka la ryň 
üs tün den ga ra ýar dy. Şeý le hem Reb be 
hö dür le nen sa da ka la ry we ba gyş edi len 
sa da ka la ry paý la mak işi ni ýe ri ne ýe-
tir ýär di. 15  Eden, Mi ni ýa min, Ýe şu wa, 
Şe mag ýa, Amar ýa we Şe ka ny ýa da gy 
ru ha ny la ryň ga la syn da to par la ry na gö rä 
ýaş dyr gar ry ga ryn daş la ry na paý la ry 
böl mek de Ko re we pa ly lyk bi len ýar dam 
et di ler. 16  Reb biň öýü ne we zi pe le ri ne 
hem bö lüm le ri ne gö rä gün de lik hyz-
mat üçin ge len, ne sil le ri ne gö rä ha sa ba 
al nan üç ýaş ly we on dan ýo ka ry bo lan 
er kek le riň hem me si ne paý ber di ler. 17 Ru
ha ny la ryň ha sa ba al ny şy urug la ry na 
gö rä ge çi ril di. Le wi le riň ýig ri mi we 
on dan ýo ka ry ýaş ly la ry we zi pe le ri ne 
we bö lüm le ri ne gö rä bel len di. 18  Ru ha
ny lar ýaş ça ga la ry, aýal la ry, ogul la ry we 
gyz la ry, tu tuş je ma gat bi len ha sa ba alyn-
dy lar, çün ki olar in le ri ni tä miz le mek de 
we pa ly bo lup dy lar. 19 Öz şä her le ri niň 
açyk meý dan la ryn da ýa şa ýan Ha ru nyň 
nes lin den bo lan ru ha ny la ra ýo kar da ady 
ag za lan adam lar her er kek ru ha na we her 
bir ha sa ba al nan le wä paý ber me li di ler.

20 Hiz ki ýa bü tin Ýa hu da da şeý le et di. 
Ol Hu da ýy Reb biň öňün de oňat, dog ry 
we hak iş et di. 21 Hu da ýyň öýü ne hyz mat 
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a 32:5 Mil lo – top rak bi len dol du ry lan jaý ryk ýa-da boş luk ýer bol ma gy ah mal. Söz lü ge se ret.

et mek de eden her işin de, ka nu ny we 
tab şy ryk la ry sak la mak da, Hiz ki ýa öz 
Hu da ýy ny bü tin kal by bi len ag tar dy. Şo-
nuň üçin-de, onuň eden le ri ro waç lan dy.

32‑nji bap

Aşur patyşasy Sanherip çozuş edýär 
(2 Patyşalar 18:1337; 19:1419,3537; 
Işaýa 36:122; 37:838)

1 Hiz ki ýa nyň eden we pa ly iş le rin den 
soň, Aşur pa ty şa sy San he rip ge lip, Ýa-
hu da ço zuş edip, ga la la ryň gar şy syn da 
dü şel ge gu rup, ola ry ele al ma gy ýü re gi ne 
düw di. 2‑3 Hiz ki ýa San he ri biň ge lip, Iýe ru-
sa li me gar şy uruş et mek çi bol ýan dy gy ny 
gö ren de, şä he riň da şyn da ky çeş me le riň 
su wu ny bent le mek ba ra da öz baş tu tan la-
ry we ba tyr ýi git le ri bi len mas la hat laş dy. 
Olar Hiz ki ýa ýar dam et di ler. 4  Köp halk 
top la nyp: «Nä me üçin Aşur pa ty şa la ry 
ge lip, bol suw tap ma ly my şyn?» di ýip, 
ýur duň için den akyp geç ýän äh li çeş me-
dir akar la ry bent le di ler. 5 Şeý dip, Hiz ki ýa 
kuw wat la nyp, di wa ryň äh li ýy ky lan ýer le-
ri ni be je rip, onuň üs tün de diň ler gal dyr dy. 
Da şyn dan ol ýe ne-de baş ga bir di war 
gur dy. Bu la r dan baş ga-da Hiz ki ýa Da-
wut ga la syn da ky Mil lo ny a ber ki dip, köp 
muk dar da ýa rag lar dyr gal kan lar ýa sat dy. 
6‑7 Hiz ki ýa hal kyň üs tün den uruş ser ker-
de le ri ni bel läp, ola ry öz ýa ny na, şä her 
der we ze si niň meý dan ça sy na ýyg nap, 
şeý le diý di: «Dö züm li we mert bo luň. 
Aşur pa ty şa syn dan gork maň, he der et-
mäň, çün ki bi ziň bi len Bol ýan onuň bi len 
bol ýan dan has güýç lü dir. 8  Aşur pa ty şa sy 
yn san güý ji bi len dir, em ma bi ziň bi len 
Hu da ýy myz Reb dir. Ol bi ze ýar dam edip, 
bi ziň üçin sö we şer». Ýa hu da pa ty şa sy 
Hiz ki ýa nyň söz le ri hal ky ruh lan dyr dy.

9 Mun dan soň Aşur pa ty şa sy San-
he rip tu tuş go şu ny bi len La kyş da ka, 
nö ker le ri ni Iýe ru sa lim dä ki Ýa hu da pa-
ty şa sy Hiz ki ýa nyň we bü tin ýa hu da 
hal ky nyň ýa ny na iber di. 10 Nö ker ler ge lip, 
Aşur pa ty şa sy San he rip şeý le diý ýär: 
«Siz nä me üçin Iýe ru sa lim de ga baw için-
de otyr sy ňyz? Nä mä bil bag la ýar sy ňyz? 
11 Hiz ki ýa: „Hu da ýy myz Reb bi zi Aşur 
pa ty şa sy nyň elin den ha las eder“ di ýip, 
si zi aç lyk dan we suw suz lyk dan öl dür jek 
bo lup al da ýar. 12  Ýa hu da we Iýe ru sa li me 
ýüz le nip: „Siz di ňe bir gur ban lyk sy pa-
nyň öňün de sež de edip, şo nuň üs tün de 
gur ban lyk ýa kyň“ di ýip, Reb be ba gyş 
eden sež de gäh le ri, gur ban lyk sy pa la-
ry ny ýy kan şu Hiz ki ýa däl mi nä me? 
13 Äh li ýurt la ryň halk la ry na me niň we 
ata-ba ba la ry myň nä me ede ni ni bil me-
ýär si ňiz mi? Şol ýurt la ryň mil let le ri niň 
hu daý la ry öz ýurt la ry ny me niň elim den 
ha las edip bil di ler mi? 14  Hu da ýy ňy zyň 
si zi me niň elim den ha las edip bi ler ýa ly, 
ata-ba ba la ry myň bü tin leý ýok eden şol 
mil let le ri niň äh li taň ry la ry nyň ara syn da 
haý sy sy öz hal ky ny me niň elim den ha las 
edip bil di? 15  In di siz özü ňi zi Hiz ki ýa 
al dat maň, oňa özü ňi zi şu ýol bi len azaş-
dyr ma ga ýol ber mäň we oňa ynan maň. 
Çün ki hiç bir mil le tiň ýa-da pa ty şa ly gyň 
taň ry sy öz hal ky ny me niň we ata-ba ba-
la ry myň elin den ha las edip bi len däl dir. 
Si ziň Hu da ýy ňyz-da si zi me niň elim den 
ha las edip bil mez!» diý di ler.

16  San he ri biň nö ker le ri Be ýik Hu da ýa 
we Onuň gu ly Hiz ki ýa gar şy söz le ri ni 
do wam et dir di ler. 17 San he rip Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb be dil ýe ti rip ýa zan hat la-
ryn da Reb be gar şy şeý le diý di: «Beý le ki 
mil let le riň taň ry la ry nyň öz halk la ry ny 
me niň elim den ha las et me ýiş le ri ýa ly, 
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Hiz ki ýa nyň Hu da ýy hem Öz hal ky ny 
me niň elim den ha las et mez». 18  San
he ri biň nö ker le ri bu söz le ri di wa ryň 
üs tün dä ki Iýe ru sa lim hal ky ny gor ku zyp, 
how sa la dü şü rip, şä he ri ba syp al mak 
üçin ola ra ýa hu da di lin de ga ty ses bi len 
gy gy ryp aýt dy lar. 19 Olar Iýe ru sa lim de 
mes gen tut ýan Hu da ýy hak da-da dün ýä 
halk la ry nyň yn san eli bi len ýa sa lan hu-
daý la ry hak da söz le ýiş le ri ýa ly söz le di ler.

20 On soň Hiz ki ýa pa ty şa bi len Amo-
zyň og ly Işa ýa py gam ber mu nuň üçin 
di leg edip, Hu da ýa per ýat et di ler. 21 Reb 
bir pe riş de ýol lap, Aşur pa ty şa sy nyň 
dü şel ge sin de äh li ba tyr ýi git le ri, ser ker-
de le ri we baş tu tan la ry öl dür di. Şeý dip, 
San he rip bi ab raý lyk bi len öz ýur du na 
do la nyp gel di. Ol öz hu da ýy nyň but-
ha na sy na ge len de, onuň özün den önen 
ogul la ry nyň kä bi ri San he ri bi gy lyç bi-
len öl dür di ler. 22  Şeý dip, Reb Hiz ki ýa ny 
hem Iýe ru sa lim ila ty ny Aşur pa ty şa sy 
San he ri biň we äh li duş man la ry nyň elin-
den ha las edip, ola ry dum ly-duş dan 
go ra dy. 23 Iýe ru sa li me köp adam lar ge lip, 
Reb be sa da ka lar, Ýa hu da pa ty şa sy Hiz-
ki ýa gym mat ba ha sow gat lar ge tir di ler. 
Şon dan soň, Hiz ki ýa äh li mil let le riň 
na za ryn da beý gel di.

Hizkiýa syrkawlaýar
24  Şol dö wür ler de Hiz ki ýa syr kaw lap, 

ölüm ýas sy gyn da ýa tyr dy. Ol Reb be 
di leg et di. Reb Hiz ki ýa nyň di le gi ne 
jo gap be rip, oňa bir ala mat ber di. 25  Em-
ma Hiz ki ýa özü ne edi len ýag şy ly gy 
öde me di, ol gop bam sy lyk et di. Şo nuň 
üçin hem Hiz ki ýa nyň, Ýa hu da nyň we 
Iýe ru sa li miň üs tü ne ga zap in di. 26  On-
soň Hiz ki ýa gop bam sy ly gy üçin özü ni 
ki çelt di. Iýe ru sa li miň ila ty-da şeý le et di. 
Şeý dip, Hiz ki ýa nyň döw rün de Reb biň 
ga za by ola ryň üs tü ne in me di.

Hizkiýanyň baýlygy
27 Hiz ki ýa da um ma syz köp baý lyk bo-

lup, onuň şan-şöh ra ty beý gel di. Ol özü ne 
kü müş, al tyn, gym mat ba ha daş lar, hoş-
boý ys ly zat lar, gal kan lar we her hi li 
gym mat ba ha zat lar üçin ha zy na lar edin-
di. 28  Bug daý, şe rap we zeý tun ýa gy üçin 
am mar lar, mal lar üçin ýa tak lar we sü rü ler 
üçin agyl lar ýa sat dy. 29 Hiz ki ýa özi üçin 
şä her ler gur dur dy. Onuň ju da köp ow-
nuk we iri mal la ry bar dy, çün ki Hu daý 
Hiz ki ýa ga ty köp mal-mülk be rip di. 30 Gi
hon suw la ry nyň ýo kar ky go lu ny bag lap, 
ola ry Da wut ga la sy nyň gün ba tar ta ra-
py na aşak ly gy na so wan bu Hiz ki ýa dyr. 
Hiz ki ýa nyň äh li iş le ri ro waç lan dy. 31 Ine, 
Ba byl hö küm dar la ry nyň ýurt da bo lan 
ala mat ha kyn da so ra mak üçin Hiz ki ýa-
nyň ýa ny na ibe ren il çi le ri ge len de, Hu daý 
Hiz ki ýa ny sy nap, onuň ýü re gin de bo lan 
bar za dy bil mek üçin ony ýe ke gal dyr dy. 
32  Hiz ki ýa nyň beý le ki iş le ri, eden oňat 
iş le ri ba ra da Amo zyň og ly Işa ýa py gam-
be riň py gam ber lik le rin de, Ýa hu da hem 
Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ta ryh ki tap la ryn-
da ýa zy lan dyr. 33 Hiz ki ýa ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol Da wu dyň ne sil le ri niň ma-
zar la ry nyň ýo kar syn da jaý lan dy. Hiz ki ýa 
ara dan çy kan da, bü tin Ýa hu da nyň we 
Iýe ru sa li miň ila ty oňa hor mat goý dy. Og ly 
Ma na şa onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

33‑nji bap

Ýahuda patyşasy Manaşa 
(2 Patyşalar 21:19)

1 Ma na şa pa ty şa bo lan da on iki ýa-
şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de el li bäş ýyl 
pa ty şa lyk et di. 2  Reb biň ys ra ýyl la ryň 
ara syn dan ko wup çy ka ran mil let le ri niň 
eden ne jis iş le ri ýa ly Ma na şa hem Reb-
biň na za ryn da ne jis iş le ri et di 3 Ma na şa 
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ka ka sy Hiz ki ýa nyň ýy kan sež de gäh-
le ri ni tä ze den di kelt di. Ol Ba gal bu ty 
üçin gur ban lyk sy pa la ry ny gu rup, Aşe ra 
but la ry ny dik di. Ol äh li as man ji si m le-
ri ne sež de edip, şo la ra gul luk et di. 4  Ol 
Reb biň: «Iýe ru sa lim de ma ňa yba dat 
edi ler» di ýen Reb biň öýün de but lar üçin 
gur ban lyk sy pa la ry ny bi na et di. 5 Ma na şa 
Reb biň öýü niň iki how lu syn da äh li as-
man ji si m le ri üçin gur ban lyk sy pa la ry ny 
bi na et di. 6  Ma na şa og lu ny Ben hin nom 
de re sin de ot dan ge çir di, göz bag çy lyk, 
tä le ýe ga ra mak lyk we ja dy göý lik bi len 
iş sa ly ş dy. Ol pal çy lyk, por han lar bi len 
iş sa ly ş dy. Ol Reb biň ga ha ry ny ge ti rip, 
Onuň na za ryn da köp ýig ren ji iş le ri et di. 
7 Ma na şa ýa san oý ma Aşe ra bu tu ny Hu-
da ýyň öýün de goý dy. Bu öý Hu da ýyň 
Da wu da we onuň og ly Sü leý ma na: «Ma-
ňa şu öý de we bü tin Ys ra ýyl ti re le rin den 
se çip alan şä he rim Iýe ru sa lim de yba dat 
edi ler. 8  Eger olar Me niň äh li tab şy ryk la-
ry my, gu lum Mu sa nyň üs ti bi len öz le ri ne 
buý ran äh li zat la ry my edip, ka nun la ry-
my, parz la ry my we hö küm le ri mi ber jaý 
et se ler, Men mun dan beý läk ys ra ýyl 
hal ky ny ata la ry na be ren ýur dum dan da-
şa ry çy kart ma ryn» di ýen öýü di. 9 Ma na şa 
Ýa hu da nyň we Iýe ru sa li miň ila ty ny şeý le 
bir az dyr dy we lin, olar Reb biň ys ra ýyl 
hal ky nyň öňün den ko wup çy ka ran mil-
let le rin den hem has köp pis iş le ri et di ler.

Manaşa toba edýär
10 Reb Ma na şa we onuň hal ky na söz-

le di, em ma olar Reb be gu lak as ma dy lar. 
11 Şo nuň üçin hem, Reb Aşur pa ty şa sy-
nyň go şun ser ker de le ri ni ola ryň üs tü ne 
ge tir di. Ser ker de ler Ma na şa ny gan dal lap, 
zyn jyr bi len bag lap, Ba by la ýe sir edip 
alyp git di ler. 12  Ma na şa mu şak gat için de 
öz Hu da ýy Reb be ýal ba ryp, ata-ba ba-
la ry nyň Hu da ýy nyň öňün de özü ni ga ty 

ki çelt di. 13 Ma na şa Hu da ýa di leg et di, Hu-
daý-da onuň di le gi ni ka bul edip, na ly şy ny 
eşi dip, ony ýe ne-de Iýe ru sa li me, öz pa ty-
şa ly gy na ge tir di. On soň Ma na şa Reb biň 
ha ky ky Hu daý dy gy ny bil di.

14  Şon dan soň, ol Gi ho nyň gün ba ta-
ryn da, de re dä ki Ba lyk der we ze sin dä ki 
gi rel gä çen li bo lan Da wut ga la sy nyň daş-
ky di wa ry ny gur dy. Ma na şa di wa ry Ofe liň 
da şyn dan aý lap, has beý gelt di. Ol şeý le 
hem Ýa hu da nyň äh li ga la la ryn da go şun 
ser ker de le ri ni goý dy. 15 Ma na şa ke se ki taň-
ry la ry we öz go ýan oý ma bu tu ny Reb biň 
öýün den aýyr dy, Reb biň öýü niň da gyn-
da ky we Iýe ru sa lim dä ki äh li gur ban lyk 
sy pa la ry ny ýum rup, ola ryň hem me si ni 
şä he riň da şy na taş la dy. 16  Ma na şa Reb biň 
gur ban lyk sy pa sy ny tä ze den di kip, on da 
sa la mat lyk we şü kür gur ban lyk la ry ny 
hö dür et di. Ol ýa hu da hal ky na Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb be hyz mat et mek li gi tab şyr dy. 
17 Halk en te gem sež de gäh ler de gur ban lyk 
hö dür ed ýär di, em ma olar di ňe öz Hu da ýy 
Reb be gur ban lyk hö dür le ýär di ler.

18  Ma na şa nyň ga lan iş le ri we onuň 
eden di leg le ri şeý le hem Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb biň adyn dan söz län gör gü riň söz le ri 
ba ra da Ys ra ýyl pa ty şa la ry nyň ta ryh ki-
ta byn da ýa zy lan dyr. 19 Ma na şa nyň di le gi 
we onuň di le gi niň jo ga by, onuň äh li gü-
nä le ri, bi we pa ly gy ba ra da gör gür le riň 
ta ryh ki ta byn da ýa zy lan dyr. Şeý le-de bu 
ki tap da Ma na şa özü ni Hu da ýyň öňün-
de pe selt mez den öň gu ran sež de gäh le ri, 
Aşe ra we beý le ki le re di ken but la ry ba ra-
da ýa zy lan dyr. 20 Ma na şa ata-ba ba la ry na 
go wuş dy. Ol öz köş gün de jaý lan dy. Og ly 
Amon onuň ýe ri ne pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Amon 
(2 Patyşalar 21:1926)

21 Amon pa ty şa bo lan da ýig ri mi iki 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de iki ýyl 
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pa ty şa lyk et di. 22  Amon ka ka sy Ma na şa 
ýa ly, Reb biň na za ryn da ýig ren ji iş le ri 
et di. Amon ka ka sy Ma na şa nyň ýa san äh-
li but la ry na gur ban lyk hö dür läp, şo la ra 
gul luk et di. 23 Ka ka sy Ma na şa nyň özü ni 
Reb biň öňün de pe sel di şi ýa ly, Amon 
özü ni Reb biň öňün de pe selt män, gaý tam 
köp den-köp gü nä et di. 24  Amo nyň nö ker-
le ri oňa gar şy dil düw şük gu rap, ony öz 
köş gün de öl dür di ler. 25  Em ma ýa hu da 
hal ky Amon pa ty şa gar şy dil düw şük 
gu ran la ryň ba ry ny öl dü rip, onuň ýe ri ne 
og ly Ýo şy ýa ny pa ty şa et di.

34‑nji bap

Ýahuda patyşasy Ýoşyýa 
(2 Patyşalar 22:12)

1 Ýo şy ýa pa ty şa bo lan da se kiz ýa-
şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de otuz bir ýyl 
pa ty şa lyk et di. 2  Ýo şy ýa Reb biň na za-
ryn da dog ry iş le ri et di. Ol sa ga-so la 
so wul man, ata sy Da wu dyň ýol la ryn-
dan ýö re di.

3 Ýo şy ýa nyň pa ty şa ly gy nyň se ki zin ji 
ýyl yn da, ol en tek ýaş ka öz ata sy Da-
wu dyň Hu da ýy ny ag tar ma ga baş la dy. 
Pa ty şa ly gy nyň on ikin ji ýyl yn da Ýo şy ýa 
Ýa hu da bi len Iýe ru sa li mi sež de gäh ler den 
we Aşe ra but la ryn dan, oý ma we guý-
ma but la ryn dan aras sa la ma ga baş la dy. 
4  Ýo şy ýa nyň öňün de Ba gal but la ry nyň 
gur ban lyk sy pa la ry ny ýyk dy lar; ola-
ryň ýo kar syn da bo lan ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýa kyl ýan sy pa la ry ýu mur dy-
lar; Aşe ra but la ry ny, oý ma we guý ma 
but la ry ny-da bö lek-bö lek edip, kü le 
öw rüp, ony şu but la ra gur ban lyk be-
ren le riň ga byr la ry na se pe le di ler. 5 Şeý le 
hem, Ýo şy ýa ru ha ny la ryň süňk le ri ni öz 
gur ban lyk be ril ýän sy pa la ryn da ýa kyp, 
Ýa hu da ny we Iýe ru sa li mi aras sa la dy. 
6‑7 Ýo şy ýa Ma na şa, Ef ra ýym, Şim gon, 

hat da Naf ta la çen li bo lan şä her ler dä ki, 
ola ryň tö we rek le rin dä ki ha ra ba lyk lar da-
ky gur ban lyk sy pa la ry ny ýyk dy. Aşe ra 
but la ry ny we beý le ki but la ry dö wüp kül 
et di, bü tin Ys ra ýyl da ky ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýa kyl ýan sy pa la ry ýyk dy. Soň ra 
ol Iýe ru sa li me do la nyp gel di.

Töwrat tapylýar 
(2 Patyşalar 22:120)

8  Pa ty şa ly gy nyň on se ki zin ji ýyl yn da 
ýur dy we öýi aras sa lan la ryn dan soň, 
Ýo şy ýa pa ty şa Asal ýa nyň og ly Şa pa ny, 
şä her hä ki mi Ma ga se ýa ny we Ýo wa ha-
zyň og ly baş emel dar Ýo wa ny öz le ri niň 
Hu da ýy Reb biň öýü ni be jer mä ge iber di. 
9 Olar baş ru ha ny Hil ki ýa nyň ýa ny na 
ge lip, Hu da ýyň öýü ne ge ti ri len kü müş-
le ri oňa ber di ler. Der we ze ban le wi ler 
bu kü müş le ri gün ba tar da ky ma na şa 
we ef ra ýym halk la ryn dan, ga lan äh li 
ys ra ýyl hal kyn dan, bü tin ýa hu da dan 
we ben ýa min den, Iýe ru sa lim ilat yn dan 
ýyg nap dy. 10 Olar küm şi Reb biň öýü ni 
di kelt mek işi ne bel le nen gö zeg çi le riň we 
Reb biň öýü ni be jer ýän iş çi le re ber di ler. 
11 Olar küm şi ýo nu lan daş lar, agaç lar we 
Ýa hu da pa ty şa la ry nyň ha ra ba eden jaý la-
ry üçin pürs ler sa tyn al mak üçin agaç we 
daş us sa la ry na ber di ler. 12‑13 Bu adam lar 
işi çyn ýü rek den ýe ri ne ýe tir ýär di ler. 
Me ra ry nyň nes lin den bo lan le wi Ýa hat 
bi len Abad ýa, Ko ha dyň nes lin den bo lan 
Za kar ýa we Me şul lam da gy lar bu la ryň 
üs tün den baş tu tan ly ga bel le nip di ler. 
Saz gu ral la ry na ök de bo lan beý le ki 
äh li le wi ler ýük da şa ýan la ra we dür li 
hyz mat da iş le ýän le re baş tu tan lyk et di ler. 
Mür ze ler, gö zeg çi ler we der we ze ban lar 
hem le wi ler den di.

14  Reb biň öýü ne ge ti ri len küm şi çy ka-
ryp ýör kä ler, ru ha ny Hil ki ýa Mu sa nyň 
üs ti bi len ber len Töw ra dy tap dy. 15  Baş 
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ru ha ny Hil ki ýa Şa pan mür zä: «Men 
Reb biň öýün de Töw ra dy tap dym» diý di. 
Hil ki ýa ki ta by Şa pa na ber di. 16‑17 On soň 
Şa pan mür ze pa ty şa nyň ýa ny na ge lip, 
oňa ki ta by ber di we oňa: «Gul la ryň 
öz le ri ne tab şy ry lan bar işi edip ýör ler. 
Olar Reb biň öýün dä ki bar küm şi alyp, 
ony öý işi ne bel le nen baş tu tan la ryň we 
iş çi le riň eli ne be rip dir ler» di ýip, bar 
za dy pa ty şa ha bar ber di. 18  Şa pan mür ze 
pa ty şa: «Hil ki ýa ru ha ny ma ňa bir ki tap 
ber di» diý di. On soň Şa pan ki ta by alyp, 
pa ty şa ses li okap ber di.

19 Pa ty şa Töw ra dyň söz le ri ni eşi den de, 
ýa ka sy ny ýyrt dy. 20  On soň pa ty şa Hil-
ki ýa ru ha na, Şa pa nyň og ly Ahy ka ma, 
Mi ka ýa nyň og ly Ab do na, Şa pan mür zä 
we pa ty şa nyň hyz mat kä ri Asa ýa şeý le 
tab şy ryk ber di: 21 «Ba ryň-da, me niň üçin 
Ys ra ýyl da hem Ýa hu da da ga lan lar üçin 
bu ta py lan ki tap da ky aý dyl ýan söz ler 
ba ra da Reb den so raň, çün ki Reb biň bi ze 
gar şy low la ýan ga za by ga ty güýç lü dir. 
Bi ziň ata la ry myz bu ki tap da ýa zy lan 
äh li söz le re gö rä Reb biň sö zü ni ber jaý 
et me di ler».

22  Şeý dip, Hil ki ýa ru ha ny we pa ty şa-
nyň onuň bi len ibe ren adam la ry Hul da 
at ly aýal py gam be riň ýa ny na ge lip, oňa 
bu ba ra da gür rüň ber di ler. Hul da eşik 
sak çy sy Has ra nyň ag ty gy, To ka dyň og ly 
Şal lu myň aýa ly dy, ol Iýe ru sa li miň tä ze 
bö lü min de ýa şa ýar dy. 23 Hul da ola ra: 
«Ys ra ýyl Hu da ýy Reb si zi me niň ýa ny-
ma ibe ren ada ma şeý le diý ýär: 24  „Men 
Ýa hu da pa ty şa sy nyň öňün de oka lan bu 
ki tap da ýa zy lan äh li lag nat la ra gö rä, 
hök man bu ýe riň we bu ýer de ýa şa ýan-
la ryň ba şyn dan bet bagt çy lyk in de re rin. 
25 Ola ryň Me ni terk edip, baş ga hu daý la ra 
ýa kym ly ys ly tü tet gi ýa kyp, öz pis iş le ri 
bi len Me niň ga ha ry my ge ti ren dik le-
ri üçin, Me niň bu la ra gar şy ga ha rym 

tu ta şar, ol hiç ha çan sön mez“. 26  Em ma 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb Özün den so ra mak 
üçin şu ýe re ýol lan Ýa hu da pa ty şa sy na 
onuň eşi den söz le ri ba ra da şeý le diý-
ýär: 27 „Me niň bu ýe re we onuň ila ty na 
gar şy aý dan söz le ri mi eşi de niň den soň, 
se niň ýü re giň ýum şa dy. Özü ňi Hu da-
ýyň öňün de ki çelt diň, ýa ka ňy ýyr typ, 
hu zu rym da da dy-per ýat et diň. Şo nuň 
üçin hem Men se niň di le gi ňi eşit dim. 
Mu ny Men – Reb aýd ýan dy ryn. 28  Men 
se ni ata la ryň ýa ny na ýyg na ryn, sen-de 
asu da lyk bi len öz gab ry ňa gi rer siň. Me-
niň bu ýe re ge tir jek bet bagt çy ly gy my 
sen gör mer siň“». Olar bu ha ba ry pa ty şa 
ýe tir di ler.

Ýoşyýa äht edýär 
(2 Patyşalar 23:120)

29 On soň Ýo şy ýa pa ty şa adam ibe rip, 
Ýa hu da nyň we Iýe ru sa li miň ýa şu lu-
la ry nyň ba ry ny öz ýa ny na ýyg na dy. 
30  Ýo şy ýa pa ty şa, tu tuş ýa hu da hal ky, 
Iýe ru sa li miň bar ila ty, ru ha ny lar, le wi ler, 
ulu dan-ki çä äh li halk bi len bi le Reb biň 
öýü ne git di ler. Pa ty şa Reb biň öýün den 
ta py lan Äht ki ta byn da ky söz le ri ola ra 
ses li okap ber di. 31 Ýo şy ýa pa ty şa öz 
ýe rin de du rup, Reb biň tab şy ryk la ry ny, 
per man la ry ny, parz la ry ny bü tin kal by 
bi len, bü tin ja ny-te ni bi len ber jaý edip, 
Reb biň yzy na eýer jek di gi ne hem-de 
şu ki tap da ýa zy lan äht ba ra da aý dy lan 
söz le ri ber jaý et jek di gi hak da Reb-
biň hu zu ryn da Onuň bi len äht ediş di. 
32  Ýo şy ýa Iýe ru sa lim de we Ben ýa min de 
bo lan la ryň ba ry na bu äh ti sak la jak dyk-
la ry ba ra da ka sam et dir di. Iýe ru sa li miň 
ila ty Hu da ýyň, ata la ry nyň Hu da ýy nyň 
äh ti ne gö rä he re ket et di ler. 33 Ýo şy ýa 
Ys ra ýyl top ra gyn da ky ys ra ýyl la ra de-
giş li bo lan ýig ren ji zat la ryň ba ry ny ýok 
edip, Ys ra ýyl da bo lan la ryň hem me si ne 
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öz le ri niň Hu da ýy Reb be yba dat et mek li-
gi bu ýur dy. Ýo şy ýa nyň ýa şan döw rün de 
olar ata la ry nyň Hu da ýy Reb biň ýo lu na 
eýer mek den dön me di ler.

35‑nji bap

Ýoşyýa Pesah baýramyny belleýär 
(2 Patyşalar 23:2123)

1 Ýo şy ýa Iýe ru sa lim de Reb üçin Pe sah 
baý ra my ny tut dy. Bi rin ji aýyň on dör-
dü ne Pe sah jan ly sy ny soý ma gy ka rar 
et di. 2  Ol ru ha ny la ry öz we zi pe le rin de 
go ýup, Reb biň öýü niň hyz ma tyn da ola ry 
ruh lan dyr dy. 3 Ýo şy ýa Reb üçin ba gyş 
edi lip, bü tin ys ra ýyl hal ky na tä lim be ren 
le wi le re şeý le diý di: «Mu kad des san dy gy 
Ys ra ýyl pa ty şa sy Da wu dyň og ly Sü leý-
ma nyň gu ran öýün de go ýuň. Mun dan 
beý läk ony ger şi ňiz de gö ter mek li giň ge-
re gi ýok dur. In di Hu da ýy ňyz Reb be we 
Onuň hal ky Ys ra ýy la hyz mat ediň. 4  Ys
ra ýyl pa ty şa sy Da wu dyň we onuň og ly 
Sü leý ma nyň ýaz gy la ryn da gör ke zil i şi 
ýa ly, urug la ry ňy za, bö lüm le ri ňi ze gö rä 
taý ýar la nyň. 5 Ko wum daş la ry ňyz bo lan 
hal kyň urug la ry na we le wi le riň urug la-
ry na gö rä mu kad des ýer de to par-to par 
bo lup du ruň. 6  Pe sah jan ly sy ny so ýuň; 
ini ňi zi tä miz läp, Reb biň Mu sa nyň üs ti 
bi len be ren sö zü ni amal eder ýa ly, do-
gan la ry ňyz üçin taý ýar lyk gö rüň».

7 Ýo şy ýa Pe sah gur ban ly gy üçin şol 
ýer dä ki hal kyň äh li si ne otuz müň ow-
lak-gu zy hem-de üç müň öküz ber di. 
Bu la ryň äh li si onuň öz mal la ryn dan dy. 
8  Pa ty şa nyň baş tu tan la ry hem hal ka, ru-
ha ny la ra we le wi le re meý le tin sa da ka lar 
ber di ler. Hu da ýyň öýü niň baş tu tan la ry 
bo lan Hil ki ýa, Za kar ýa we Ýe hi ýel da gy 
ru ha ny la ra Pe sah gur ban lyk la ry üçin 
iki müň al ty ýüz ow lak dyr gu zy we üç 
ýüz öküz ber di ler. 9 Le wi le riň baş tu ta ny 

bo lan Ko nan ýa hem onuň do gan la ry 
Şe mag ýa, Ne ta nel, Ha şab ýa, Ýe gi ýel 
we Ýo za bat da gy le wi le re Pe sah gur-
ban ly gy üçin bäş müň ow lak dyr gu zy 
we bäş ýüz öküz ber di ler.

10 Hyz mat işi ýe ri ne ýe ti ri lip bo lan soň, 
pa ty şa nyň tab şy ry gy bo ýun ça ru ha-
ny lar öz ýer le rin de we le wi ler hem öz 
bö lüm le rin de dur du lar. 11 Olar Pe sah 
jan ly sy ny soý du lar, ru ha ny lar-da öz le ri-
ne ber len ga ny serp di ler; le wi ler bol sa 
jan ly la ryň de ri le ri ni soý du lar. 12  On soň 
ýak ma gur ban lyk la ry hal kyň urug la-
ry na gö rä paý la mak üçin bir gap dal da 
goý du lar, Mu sa nyň ki ta byn da ýa zy ly şy 
ýa ly, halk Reb be ýak ma gur ban lyk la-
ry hö dür le di ler Olar öküz ler bi len-de 
şeý le et di ler. 13 Olar Pe sah jan ly sy ny 
düz gün bo ýun ça ot da ke bap et di ler. 
Mu kad des sa da ka la ry-da ga zan lar da, 
pi ti ler de we ta ba lar da bi şi rip, des si ne 
bü tin hal ka paý la dy lar. 14  Mun dan soň, 
le wi ler öz le ri we ru ha ny lar üçin taý ýar-
lyk gör dü ler, çün ki Ha ru nyň nes lin den 
bo lan ru ha ny lar ag şa ma çen li ýak ma 
gur ban lyk la ry ny we ýag la ry hö dür-
le mek bi len meş gul bol du lar. Şeý dip, 
le wi ler öz le ri we Ha ru nyň nes lin den 
bo lan ru ha ny lar üçin taý ýar lyk gör dü ler. 
15 Asa fyň ne sil le rin den bo lan aý dym çy-
lar Da wu dyň, Heý ma nyň we pa ty şa nyň 
gör gü ri Ýe du tu nyň tab şy ry gy na gö-
rä öz ýer le rin de di ler. Her der we ze de 
der we ze ban lar bar dy. Ga ryn daş la ry 
le wi le riň olar üçin taý ýar lyk gö ren dik-
le ri üçin, ola ra hyz mat la ryn dan git mek 
ge rek däl di.

16  Ýo şy ýa pa ty şa nyň tab şy ry gy na gö rä 
Pe sah baý ra my ny bel le mek we Reb biň 
gur ban lyk sy pa syn da ýak ma gur ban lyk-
la ry hö dür le mek üçin, şol gün Reb biň bar 
hyz ma ty na şeý le taý ýar lyk gö rül di. 17 Ol 
ýer de bo lan ys ra ýyl hal ky şol wagt Pe sah 
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a 36:3 Bir ýüz ýet miş bat man – ýew reý çe ýüz kik kar. Bu takm. 3400 kg deň dir.
b 36:3 Bir ýa rym bat ma na go laý – ýew reý çe bir kik kar. Bu takm. 34 kg deň dir.

baý ra my ny we Pe tir baý ra my ny ýe di 
gün läp bel le di. 18  Şa mu wel py gam be riň 
döw rün den bä ri beý le Pe sah baý ra my 
ge çi ril män di. Ýo şy ýa nyň, ru ha ny la ryň, 
le wi le riň, bu ýer de bo lan äh li ýa hu da we 
ys ra ýyl halk la ry nyň, we Iýe ru sa li miň 
ila ty nyň ge çi ren bu Pe sah baý ra my ýa-
ly Pe sa hy Ys ra ýy lyň pa ty şa la ry nyň hiç 
bi ri-de ge çir män di. 19 Bu Pe sah baý ra my 
Ýo şy ýa pa ty şa nyň pa ty şa ly gy nyň on 
se ki zin ji ýyl yn da bel len di.

Ýoşyýanyň ölümi 
(2 Patyşalar 23:2830)

20 Ýo şy ýa pa ty şa öýüň di kel diş iş le ri ni 
ta mam lan dan soň, Mü sür pa ty şa sy Ne-
ko sö weş mek üçin Ýew frat der ýa sy nyň 
bo ýun da ky Kar ke mi şe git di. Ýo şy ýa 
hem Mü sür pa ty şa sy ny gar şy la ma ga 
git di. 21 Em ma Mü sür pa ty şa sy Ýo şy ýa 
ça par lar ýol lap: «Eý, Ýa hu da pa ty şa-
sy, se niň bi len me niň nä me işim bar!? 
Bu gün men se niň gar şy ňa uruş ma ga 
ge le mok-da, özüm bi len uruş da bo lan 
ýur duň gar şy sy na uruş ma ga gel ýä rin. 
Hu daý ma ňa how luk ma gy bu ýur dy. 
Hu daý me niň ta ra pym da dyr, sen Oňa 
gar şy çyk ma gy ňy bes et, ýog sam Ol 
se ni he läk lär» diý di. 22  Em ma Ýo şy ýa 
on dan el çek män, gaý tam onuň gar şy-
sy na uruş mak üçin ta nal maz ýa ly eşi ge 
gir di. Ýo şy ýa Ne ko nyň Hu daý ta ra pyn-
dan aý dan söz le ri ne gu lak as man, onuň 
bi len uruş mak üçin Me gi do düz lü gi ne 
çyk dy. 23 Ýaý çy lar Ýo şy ýa pa ty şa ta rap 
ok at dy lar. Pa ty şa öz nö ker le ri ne: «Me ni 
bu ýer den äki diň, men agyr ýa ra lan dym» 
diý di. 24 Şeý dip, Ýo şy ýa pa ty şa nyň nö ker-
le ri ony sö weş ara ba syn dan alyp, özü niň 
ikin ji bir sö weş ara ba sy na mün dü rip, 

Iýe ru sa li me ge tir di ler. Ýo şy ýa Iýe ru-
sa lim de dün ýä den ötüp, ata la ry nyň 
go nam çy ly gyn da jaý la nyl dy. Bü tin ýa-
hu da we Iýe ru sa lim hal ky Ýo şy ýa üçin 
ýas tut du lar. 25  Ýer me ýa Ýo şy ýa üçin 
agy aý dy my ny düz di. Er kek dir aýal 
aý dym çy lar öz agy aý dym la ryn da şu 
gü ne çen li hem Ýo şy ýa ba ra da gür rüň 
edip, ola ry Ys ra ýyl da ada ta öwür di ler. 
Olar agy ki ta byn da ýa zy lan dyr. 26‑27 Ýo
şy ýa nyň ga lan iş le ri, Reb biň ka nu nyn da 
ýa zy lan la ra gö rä eden oňat iş le ri, onuň 
baş dan-aýak alyp ba ran iş le ri Ys ra ýyl 
hem Ýa hu da pa ty şa la ry nyň ta ryh ki ta-
byn da ýa zy lan dyr.

36‑njy bap

Ýahuda patyşasy Ýehogahaz 
(2 Patyşalar 23:3035)

1 Ýur duň hal ky Ýo şy ýa nyň og ly Ýe ho-
ga ha zy alyp, ka ka sy nyň ýe ri ne pa ty şa 
et di. 2  Ýe ho ga haz pa ty şa bo lan da ýig ri-
mi üç ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de üç 
aý pa ty şa lyk et di. 3‑4  Mü sür pa ty şa sy 
Ne ko Iýe ru sa lim de Ýe ho ga ha zy tagt-
dan ag da ryp, ýur da bir ýüz ýet miş 
bat man kü müş a, bir ýa rym bat ma na 
go laý hem al tyn b sal gyt sal dy. Ol Ýe-
ho ga ha zyň do ga ny El ýa ky my onuň 
ýe ri ne Ýa hu da we Iýe ru sa li me pa ty şa 
edip, onuň ady ny Ýe ho ýa kym di ýip 
üýt get di. On soň Ne ko pa ty şa Ýe ho-
ga ha zy alyp, Mü sü re gel di.

Ýahuda patyşasy Ýehoýakym 
(2 Patyşalar 23:36–24:7)

5 Ýe ho ýa kym pa ty şa bo lan da ýig ri mi 
bäş ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa li me on bir 
ýyl pa ty şa lyk et di. Ol Hu da ýy Reb biň 
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na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 6  Ba byl 
pa ty şa sy Ne bu kad ne sar Ýe ho ýa ky myň 
üs tü ne ço zup, ony Ba by la äkit mek üçin 
zyn jyr bi len daň dy. 7 Ne bu kad ne sar Reb-
biň öýün dä ki gap-gaç la ry hem Ba by la 
äki dip, ola ry özü niň Ba byl da ky köş gün-
de goý dy. 8  Ýe ho ýa ky myň ga lan iş le ri, 
onuň eden ýig ren ji iş le ri we ga ba hat-
lyk la ry ba ra da Ys ra ýyl hem Ýa hu da 
pa ty şa la ry nyň ta ryh ki ta byn da ýa zy-
lan dyr. Onuň ýe ri ne og ly Ýe ho ýa kyn 
pa ty şa bol dy.

Ýahuda patyşasy Ýehoýakyn 
(2 Patyşalar 24:817)

9 Ýe ho ýa kyn pa ty şa bo lan da se kiz 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de üç aý, on 
gün pa ty şa lyk et di. Ýe ho ýa kyn Reb biň 
na za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. 10 Ba har
da pa ty şa Ne bu kad ne sar adam ibe rip, 
Ýe ho ýa ky ny Reb biň öýü niň gym mat-
ba ha gap-gaç la ry bi len bir lik de Ba by la 
ge tir dip, onuň do ga ny Sid ki ýa ny Ýa hu da 
we Iýe ru sa li me pa ty şa et di.

Ýahuda patyşasy Sidkiýa 
(2 Patyşalar 24:1820; 
Ýermeýa 52:13)

11 Sid ki ýa pa ty şa bo lan da ýig ri mi bir 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de on bir ýyl 
pa ty şa lyk et di. 12  Sid ki ýa Reb biň na-
za ryn da ýig ren ji iş le ri et di. Ol Reb biň 
adyn dan gep län Ýer me ýa py gam be riň 
öňün de özü ni ki çelt me di.

Iýerusalimiň synmagy 
(2 Patyşalar 25:121; Ýermeýa 52:311)

13 Şeý le hem Sid ki ýa özü ne Hu daý dan 
ant içi ren Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne-
sa ra gar şy goz ga laň tu ruz dy. Sid ki ýa 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be ta rap öw rül me jek 
bo lup, boý nu ýo gyn lyk et di, ýü re gi ni 
ga tat dy. 14  Äh li ru ha ny baş tu tan la ry 

bi len halk bir lik de mil let le riň äh li 
ýig ren ji iş le ri ne eýer di ler, bi we pa lyk 
çak da na şa art dy. Olar Reb biň Iýe ru-
sa lim de mu kad des eden öýü ni mur dar 
et di ler. 15 Ata la ry nyň Hu da ýy Reb ola ra 
py gam ber le riň üs ti bi len yzy gi der li 
duý du ryş ber di, çün ki Onuň Öz hal ky-
na we mes ge ni ne re hi mi in di. 16  Em ma 
olar Hu da ýyň ça par la ry ny mas ga ra lap, 
Hu da ýyň söz le ri ni äs ger mez lik et di ler, 
Onuň py gam ber le ri ni kem sit di ler. On-
soň Reb biň Öz hal ky na gar şy ga za by 
şeý le bir low la dy we lin, on dan gu tu lar 
ýa ly bol ma dy.

17 On soň Reb Iýe ru sa li miň gar şy sy na 
Ba byl pa ty şa sy ny çoz dur dy. Ba byl ly lar 
mu kad des öýün de ýaş la ry ny gy lyç dan 
ge çir di ler; ýi git ler dir gyz la ra, go ja lar dyr 
sa çy aga ran la ra olar re him et me di ler. 
Reb ola ryň ba ry ny Ba byl pa ty şa sy nyň 
eli ne ber di. 18  Ne bu kad ne sar Hu da ýyň 
öýün dä ki äh li ulu ly-ki çi li gap-gaç la ry, 
Reb biň öýün dä ki ha zy na la ry, pa ty şa nyň 
we onuň emel dar la ry nyň ha zy na la-
ry ny Ba by la alyp git di. 19 Ba byl ly lar 
Hu da ýyň öýü ni ýa kyp, Iýe ru sa li miň 
di wa ry ny ýy kyp, on da ky äh li köşk le-
re ot be rip, äh li gym mat ba ha zat la ry 
ýok et di ler. 20  Ba byl pa ty şa sy gy lyç-
dan aman ga lan la ry Ba by la ýe sir edip 
äkit di. Ýe sir edi lip äki di len ler Pars 
pa ty şa ly gy hä ki mi ýet ba şy na geç ýän çä, 
Ba byl pa ty şa sy na we onuň ogul la ry na 
gul bol du lar.

21 Şeý dip, Reb biň Ýer me ýa nyň üs ti 
bi len aý dan sö zi ama la aş dy. Ýurt weý-
ran çy lyk da bo lan gün le ri niň do wa myn da 
do ly ýet miş ýyl lap dynç lyk da bol dy.

Kureş patyşanyň permany 
(Ezra 1:14)

22  Pars pa ty şa sy Ku re şiň pa ty şa ly gy-
nyň bi rin ji ýyl yn da Reb biň Ýer me ýa nyň 
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üs ti bi len aý dan sö zi ama la aşar ýa ly, Reb 
Ku reş pa ty şa nyň ulan ýan ýa zu wyn da 
per man çy ka ryp, ony tu tuş pa ty şa ly-
gy na ça par üs ti bi len jar et me gi onuň 
kal by na sal dy. 23 Pars pa ty şa sy Ku reş 
şeý le diý ýär: «Gö güň Hu da ýy Reb ýer 

ýü zün dä ki äh li pa ty şa lyk la ry ma ňa ber di 
we Ýa hu da nyň Iýe ru sa lim şä he rin de 
Özü ne ybadathana gur ma gy maňa emr 
et di. Ara ňyz da Hu da ýyň hal kyn dan bo-
la ny ňyz bar bol sa, ýur du ňy za do la nyň. 
Hu da ýy ňyz Reb si ze ýar bol sun!» 
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Ezra
Giriş

Bu ki tap da Ba byl sür gün li gin den 
bo şan ys ra ýyl lar bi len bir lik de Ez ra 
mür zä niň hem Iýe ru sa lim şä he ri-
ne do la nyp gel şi be ýan edil ýär. Şol 
dö wür de Reb ýa hu dy la ryň Iýe ru sa-
li me, Ýa hu da do la nyp, yba dat ha na ny 
di kelt mä ge rug sat ber me gi Pars pa-
ty şa sy Ku re şiň kal by na sal ýar. Bu 
yba dat ha na ny Sü leý man py gam ber 
bi na edip di. Em ma Ne bu kad ne sar 
pa ty şa nyň döw rün de ba byl ly lar ony 
ýer bi len ýeg san edip di ler.

Pars pa ty şa sy Ku reş her mil le tiň öz 
hu da ýy nyň bar dy gy na, şol hu da ýyň 
öz hal ky nyň wa ta nyn da ýa şa ýan dy-
gy na ynan ýar dy. Şo nuň üçin-de, ol 
ys ra ýyl la ryň Hu da ýy Iýe ru sa lim de 
ýa şa ýar di ýip pi kir ed ýär di. Ez ra b. e. 
öň 458-nji ýyl da, ýag ny Ar tak serk siň 
şa ly gy nyň ýe din ji ýyl yn da Iýe ru sa-
li me do lan ýar. Bu wa ka Ne hem ýa 
py gam be riň Iýe ru sa li me do lan ma-
gyn dan öň bo lup geç ýär. Ne hem ýa 

Iýe ru sa li me b. e. öň 444-nji ýyl da 
do la nyp, onuň weý ran edi len di war-
la ry ny di kelt mek de hal ka ýol baş çy lyk 
ed ýär. Şeý le-de ol öz ki ta byn da Ez-
ra nyň hal ka Töw ra dy okap ber şi ni 
gür rüň ber ýär. (Ne hem ýa 8-nji bap).

Ez ra we Ne hem ýa ki tap la ry nyň 
kä bir par ça la ry ýew reý di lin de 
däl-de, ara meý di lin de ýa zy lan dyr. 
Ara meý di li Ba byl we Pars şa lyk-
la ry nyň hal ka ra di li bo lup, ol Isa 
Me sih do gul ma zyn dan öň we soň 
Ys ra ýy lyň esa sy gep leşik di li bol dy. 
Hat lar esa san hem ara meý di lin de 
ýa zyl ýar dy. Ýew reý di li bol sa yba-
dat ha na da ula nyl ýar dy. Mu kad des 
Ýaz gy lar hem ýew reý çe ýa zy lan dy. 
Şo nuň üçin-de, mür ze ler ýew reý di-
li ni we Töw ra dy oňat bil ýän adam lar 
bol ma ly dy lar.

Şeý le-de Ýyl ýaz gy la ry kitaplaryna 
se ret.

Mazmuny
Ysraýyllar sürgünlikden gaýdyp gelýärler ...................................... 1:1–2:70
Ybadathana dikeldilýär we Hudaýa bagyş edilýär ..........................3:1–6:22
Ezra Iýerusalime gelýär ................................................................. 7:1–10:44
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a 1:1 Ýer me ýa ar ka ly aýan edi len Reb biň sö zü niň – se ret: Ýrm 25:11-14; 29:10-11.

1‑nji bap

Kureş patyşa ýahudalara ýurduna 
dolanmaga rugsat berýär

1 Pars pa ty şa sy Ku re şiň pa ty şa ly gy nyň 
bi rin ji ýyl yn da Ýer me ýa ar ka ly aýan 
edi len Reb biň sö zü niň a ama la aş ma gy 
üçin, Reb Ku reş pa ty şa nyň şeý le per-
man çy ka ryp, ony tu tuş pa ty şa ly gy na 
jar et me gi onuň kal by na sal dy:

2  «Pars pa ty şa sy Ku reş şeý le diý ýär: 
„Gö güň Hu da ýy Reb ýer ýü zün dä ki 
äh li pa ty şa lyk la ry ma ňa ber di we Ýa-
hu da nyň Iýe ru sa lim şä he rin de Özü ne 
yba dat ha na gur ma gy ma ňa emr et di. 
3 Ara ňyz da Hu da ýyň hal kyn dan bo-
la ny ňyz bar bol sa, goý, Hu da ýy onuň 
bi len bol sun. Olar Ýa hu da nyň Iýe ru sa-
lim şä he ri ne git sin-de, Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb be – Iýe ru sa lim dä ki Hu da ýa yba dat-
ha na gur sun. 4  Kim ni re de ga lan bol sa, 
şol ýe riň ila ty ola ra Iýe ru sa lim dä ki 
Hu da ýyň öýi üçin ber jek meý le tin sa da-
ka la ryn dan da şa ry al tyn, kü müş, em läk 
we mal-ga ra bi len ýar dam et sin“».

5 Şon dan soň ra Hu daý ta ra pyn dan kal by 
oýa ry lan her kes – ýa hu da we ben ýa-
min ti re le ri niň urug ba şy la ry hem-de 
ru ha ny lar dyr le wi le ri ba ryp, Reb biň 
Iýe ru sa lim dä ki yba dat ha na sy ny bi na et-
mek üçin, ýol şaý la ry ny tu tup ug ra dy lar. 
6  Ola ryň tö we re gin dä ki ýer li ilat bol sa 
al tyn, kü müş gap lar, em läk, mal-ga ra lar, 
gym mat ba ha zat lar we ýe ne-de yba dat-
ha na üçin meý le tin sa da ka lar hem be rip, 
ola ra ýar dam et di. 7 Ku reş pa ty şa nyň 
özi Ne bu kad ne sa ryň Iýe ru sa lim dä ki 
Reb biň yba dat ha na syn dan äki dip, öz 

hu daý la ry nyň but ha na syn da go ýan gap-
-gaç la ry ny çy ka ryp ge tir di. 8‑10  Ku reş 
pa ty şa bu zat la ry ha zy na çy Mit re da ta 
çy kart dy we ol äh li gap-gaç la ry sa nap, 
ola ry Ýa hu da nyň hä ki mi Şeş ba sa ra gow-
şur dy. Ol zat lar şu la r dan yba rat dy: otuz 
al tyn oka ra, müň kü müş oka ra, ýig ri mi 
do kuz kü müş jam, otuz al tyn şa kä se, 
dört ýüz on baş ga hi li kü müş şa kä se 
we müň beý le ki gap-gaç lar. 11 Al tyn dyr 
kü müş den ýa sa lan gap-gaç la ryň äh li-
si niň je mi bäş müň dört ýüz di. Sür gün 
edi len ler Ba byl dan Iýe ru sa li me gaý dyp 
ge len le rin de, Şeş ba sar bu gap-gaç la ryň 
hem me si ni öz ýa ny bi len ge tir di.

2‑nji bap

Sürgünden gaýdyp gelenler
1 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar ta ra-

pyn dan ýe sir al nyp, Ba by la sür gün edi len 
ýa hu dy ne sil le ri Iýe ru sa li me we Ýa hu da-
da ky öz ga la la ry na gaý dyp gel di ler. 2 Olar 
Ze ru ba byl, Ýe şu wa, Ne hem ýa; Se ra ýa, 
Re ge la ýa, Mor de kaý, Bil şan, Mis par, 
Big waý, Re hum we Ba ga na da gy nyň 
ýol baş çy ly gyn da gel di ler.

Ýe sir lik den gaý dyp ge len Ys ra ýyl 
hal ky nyň er kek adam la ry nyň sa na wy 
şu lar dyr:

3 Pa roş ne sil le ri iki müň bir ýüz ýet miş 
iki adam; 4 Şe pat ýan ne sil le ri üç ýüz ýet-
miş iki adam; 5 Aran ne sil le ri ýe di ýüz 
ýet miş bäş adam; 6 Pa hat mo wap ne sil le ri, 
ýag ny Ýe şu wa we Ýo wap ne sil le ri iki müň 
se kiz ýüz on iki adam; 7 Eý lam ne sil le ri 
bir müň iki ýüz el li dört adam; 8  Za tu ne
sil le ri do kuz ýüz kyrk bäş adam; 9 Za kaý 
ne sil le ri ýe di ýüz alt myş adam; 10 Ba
ny nyň ne sil le ri al ty ýüz kyrk iki adam; 
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a 2:63 Urym we Tum mym – Hu da ýyň is le gi ni bil mek üçin ru ha ny lar ta ra pyn dan ula nyl ýan 
iki sa ny daş. Söz lü ge se ret.

11 Be ba ýyň ne sil le ri al ty ýüz ýig ri mi üç 
adam; 12 Az ga dyň ne sil le ri bir müň iki ýüz 
ýig ri mi iki adam; 13 Ado ny ka myň ne sil le ri 
al ty ýüz alt myş al ty adam; 14 Big wa ýyň 
ne sil le ri iki müň el li al ty adam; 15 Adi niň 
ne sil le ri dört ýüz el li dört adam; 16 Ate riň, 
ýag ny Hiz ki ýa nyň ne sil le ri tog san se kiz 
adam; 17 Be za ýyň ne sil le ri üç ýüz ýig ri mi 
üç adam; 18  Ýo ra nyň ne sil le ri bir ýüz on 
iki adam; 19 Ha şu myň ne sil le ri iki ýüz 
ýig ri mi üç adam; 20 Gi ba ryň ne sil le ri tog-
san bäş adam; 21 Beý tul la ha myň hal ky bir 
ýüz ýig ri mi üç adam; 22  Ne to pa nyň hal ky 
el li al ty adam; 23 Ana to dyň hal ky bir ýüz 
ýig ri mi se kiz adam; 24 Az ma we diň hal ky 
kyrk iki adam; 25 Kir ýat ýe ga ry myň, Ke pi-
ra nyň we Be ýe ro dyň hal ky ýe di ýüz kyrk 
üç adam; 26 Ra ma nyň we Ge ba nyň hal ky 
al ty ýüz ýig ri mi bir adam; 27 Mik ma şyň 
hal ky bir ýüz ýig ri mi iki; 28  Beý te liň we 
Aýyň hal ky iki ýüz ýig ri mi üç; 29 Ne bo nyň 
hal ky el li iki adam; 30 Mag by şyň hal ky bir 
ýüz el li al ty adam; 31 Beý le ki Eý la myň 
ne sil le ri bir müň iki ýüz el li dört adam; 
32  Ha ry myň hal ky üç ýüz ýig ri mi adam; 
33 Lo duň, Ha dy dyň we Ono nyň hal ky ýe di 
ýüz ýig ri mi bäş adam; 34 Ýe ri ho nyň hal ky 
üç ýüz kyrk bäş adam; 35 Se na nyň hal ky 
üç müň al ty ýüz otuz adam.
36  Ru ha ny lar: Ýe şu wa nyň nes lin den Ýe-
da ýa nyň ne sil le ri do kuz ýüz ýet miş üç 
adam; 37 Im me riň ne sil le ri bir müň el li 
iki adam; 38  Paş hu ryň ne sil le ri bir müň 
iki ýüz kyrk ýe di adam; 39 Ha ry myň 
ne sil le ri bir müň on ýe di adam.
40  Le wi ler Ho daw ýa nyň ne sil le rin den 
bo lan Ýe şu wa nyň we Kad my ýe liň ne-
sil le ri ýet miş dört adam.
41 Aý dym çy lar: Asa fyň ne sil le ri bir ýüz 
ýig ri mi se kiz adam.

42  Der we ze ban lar: Şal lu myň, Ate riň, Tal-
mo nyň, Aku byň, Ha ty ta nyň, Şo ba ýyň 
ne sil le ri, äh li si bi le lik de bir ýüz otuz 
do kuz adam.
43 Yba dat ha na hyz mat kär le ri: Si ha nyň, 
Ha su pa nyň, Ta ba go tyň, 44  Keý ro syň, 
Si ga ha nyň, Pa do nyň, 45  Le ba na nyň, 
Ha ga ba nyň, Aku byň, 46  Ha ga pyň, Şal-
ma ýyň, Ha na nyň, 47 Gi do lyň, Ge ha ryň, 
Re ýa ýa nyň, 48  Re si niň, Ne ko da nyň, Ga-
za myň, 49 Uza nyň, Pa se ýa nyň, Be sa ýyň, 
50 As na nyň, Me gu ny myň, Ne pu sy myň, 
51 Bak bu gyň, Ha ku pa nyň, Har hu ryň, 
52  Bas lu tyň, Me hi da nyň, Har şa nyň, 
53 Bar ko syň, Si se ra nyň, Te ma nyň, 54  Ne
si ýa nyň, Ha ty pa nyň ne sil le ri.
55 Sü leý ma nyň hyz mat kär le ri niň ne sil le-
rin den So ta ýyň, Ha so pe re tiň, Pe ru da nyň, 
56 Ýag la nyň, Dar ko nyň, Gi do lyň, 57 Şe pat-
ýa nyň, Ha ty lyň, Po ke ret Ha se ba ýy myň 
we Omi niň ne sil le ri. 58  Äh li yba dat ha na 
hyz mat kär le ri niň we Sü leý ma nyň hyz-
mat kär le ri niň ne sil le ri niň je mi üç ýüz 
tog san iki adam bol dy.
59 Tel me la dan, Tel har şa dan, Ke rup dan, 
Adan dan we Im mer den gaý dyp ge len, 
ýö ne öz ti re le ri niň, as ly nyň Ys ra ýy la 
de giş li dik le ri ni su but edip bil me dik le ri 
şu lar dy: 60  De la ýa nyň, To by ýa nyň we 
Ne ko da nyň ne sil le ri al ty ýüz el li iki 
adam. 61 Şeý le-de ru ha ny la ryň ne sil-
le rin den Ha ba ýa, Ha kos we Bar zyl laý 
(gil gat ly Bar zyl la ýyň gyz la ryn dan aýal 
alyp, şo la ryň ady bi len at lan dy ry lan.) 
62  Bu lar öz at la ry ny ne sil da rag ty bo-
ýun ça ha sa ba al nan la ryň ara syn dan 
göz le di ler, em ma ta pyp bil me di ler. 
Şo nuň üçi nem olar ru ha ny lyk dan çy-
ka ryl dy lar. 63 Hä kim ola ra Ury my we 
Tum my my a ula nyp bil ýän ru ha ny 
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a 2:69 Ýig ri mi bäş bat man – ýew reý çe alt myş bir müň da rik. Bu takm. 500 kg deň dir.
b 2:69 Ýüz el li bat man – ýew reý çe bäş müň mi na. Bu takm. 3 ton na deň dir.
ç 3:9 Ýa hu da – bu Ho daw ýa nyň beý le ki ady. Se ret: Ezr 2:40.

ta pyl ýan ça, iň mu kad des na har dan 
iý mez li gi tab şyr dy.

64‑65  Ýe di müň üç ýüz otuz ýe di aýal-
dyr er kek hyz mat kär le ri hem-de iki ýüz 
er kek hem aýal aý dym çy la ry ha sap et-
mä niň de, äh li hal kyň sa ny kyrk iki müň 
üç ýüz alt myş dy. 66‑67 Ola ryň ýe di ýüz 
otuz al ty aty, iki ýüz kyrk bäş ga ty ry, 
dört ýüz otuz bäş dü ýe si, al ty müň ýe di 
ýüz ýig ri mi eşe gi bar dy.

68  Kä bir urug ba şy lar Iýe ru sa lim dä ki Reb-
biň öýü ne ge len le rin de, Hu da ýyň öýü ni 
öň ki ýe rin de di kelt mek üçin, meý le tin sa-
da ka lar ber di ler. 69 Olar öz ýag daý la ry nyň 
ýet di gin den gur lu şyk ha zy na sy na ýig ri-
mi bäş bat man a al tyn, ýüz el li bat man b 
kü müş we ýüz laý ru ha ny eşi gi ni ber di ler. 
70 Ru ha ny lar, le wi ler, hal kyň kä bi ri, yba-
dat ha na aý dym çy la ry, der we ze ban la ry 
we hyz mat kär le ri öz ga la la ryn da, ys ra-
ýyl lar hem öz ga la la ryn da or naş dy lar.

3‑nji bap

Gurbanlyk sypasy ýasalýar
1 Ys ra ýyl lar öz ga la la ryn da ýer le-

şen le rin den soň, ýe din ji aý da äh li ilat 
Iýe ru sa li me ýyg nan dy. 2 Hu da ýyň ada my 
Mu sa nyň ka nu nyn da ýa zy ly şy ýa ly, Ýo-
sa da gyň og ly Ýe şu wa beý le ki ru ha ny lar 
bi len, Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba byl öz 
ga ryn daş la ry bi len Ys ra ýy lyň Hu da ýy-
na ýak ma gur ban lyk la ry ny ber mek üçin, 
gur ban lyk sy pa sy ny ýa sa dy lar. 3 Olar 
ýer li halk lar dan gor kan soň lar, gur ban lyk 
sy pa sy ny öň ki ýe rin de ýa sa dy lar. Olar 
gur ban lyk sy pa syn da er ti ri ne we ag şa my-
na Reb be ýak ma gur ban lyk la ry ny ber di ler. 

4 Olar Töw rat da ýa zy ly şy ýa ly, Çat ma baý-
ra my ny bel le di ler. Düz gü ne la ýyk lyk da, 
her gün üçin be ril me li gün de lik ýak ma 
gur ban lyk la ry ny sa ny na gö rä ber di ler. 
5 Soň ra he mi şe lik ýak ma gur ban lyk la-
ry ny, Tä ze Aý da we Reb biň mu kad des 
baý ram la ryn da be ril ýän sa da ka la ry we 
her ki miň Reb be meý le tin sa da ka la ry ny 
ber di ler. 6  Ýe din ji aýyň bi rin ji gü nün den 
baş lap, olar Reb be ýak ma gur ban lyk-
la ry ny be rip baş la dy lar. Em ma Reb biň 
yba dat ha na sy nyň en tek düý bi tu tul man dy.

Ybadathananyň düýbi tutulýar
7 Şo nuň üçi nem olar daş ýo nu jy la ra, 

neç jar la ra pul, si don ly la ra we sur lu la ra 
Li wan dan de ňiz üs ti bi len Ýa fo çen li 
kedr agaç la ry ny ge tir mek le ri üçin iý mit, 
iç gi we zeý tun ýa gy ny ber di ler. Ola ra bu 
zat la ry et mä ge Pars pa ty şa sy Ku reş den 
rug sat bar dy. 8  Iýe ru sa lim dä ki Hu da ýyň 
öýü ne gaý dyp ge len le rin den soň, ikin ji 
ýy lyň ikin ji aýyn da Şe ýal ty ýe liň og ly 
Ze ru ba byl we Ýo sa da gyň og ly Ýe şu wa 
öz ga lan adam la ry, ru ha ny lar, le wi ler we 
ýe sir lik den bo şap, Iýe ru sa li me ge len le-
riň äh li si bi len işe baş la dy lar. Le wi le riň 
ýig ri mi we on dan ýo ka ry ýaş ly la ry ny 
Reb biň öýü niň işi ne gö zeg çi lik et mä ge 
bel le di ler. 9 Ýe şu wa öz ogul la ry, ga ryn-
daş la ry bi len, Kad my ýel hem öz ogul la ry 
bi len, Ýa hu da nyň ç ogul la ry – hem me si 
bir lik de Hu da ýyň öýün de iş le ýän le riň 
üs tün den gö zeg çi lik ed ýär di ler. Ola ra 
He na da dyň ogul la ry, le wi ler, ola ryň 
ogul la ry hem-de ga ryn daş la ry kö mek 
ed ýär di ler. 10 Us sa lar Reb biň yba dat ha-
na sy nyň düý bü ni tu tan la ryn da, Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Da wu dyň gi ri zen düz gü ni ne 
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gö rä, ýö ri te ly bas la ry ny geý nen ru ha-
ny lar sur naý lar, Asa fyň nes lin den bo lan 
le wi ler bol sa kim wal lar alyp, Reb be 
al kyş aýt mak üçin öňe çyk dy lar. 11 Olar 
Reb bi al kyş lap, Oňa şü kür edip:

«Reb ýagşy,
Onuň Ysraýyla bolan söýgüsi 

baky»
di ýip, nag ma aýt dy lar. Reb bi al kyş lan-
la ryn da, bü tin halk uly şow hun et di, 
se bä bi Reb biň öýü niň düý bi tu tu lyp dy.

12  Em ma uly mä hel lä niň şat lyk şow-
hu ny na ga ra maz dan, köp adam lar: 
ru ha ny lar, le wi ler, urug ba şy lar bu öýüň 
düý bü niň tu tu ly şy ny gö ren le rin de, möň-
ňü rip ag la dy lar. Se bä bi olar ozal ky öýi 
öz göz le ri bi len gö rüp di ler. 13  Şo nuň 
üçi nem şat lyk şow hu ny ny adam la ryň 
agy syn dan ta pa wut lan dy ryp bol ma dy. 
Halk şeý le bir şow hun-gal ma gal ed ýär-
di we lin, ola ryň şow hu ny uzak lar dan 
eşi dil ýär di.

4‑nji bap

Duşmanlar ybadathananyň 
dikeldilmegine garşy bolýarlar

1‑2  Sür gün den gaý dyp ge len le riň Reb-
biň yba dat ha na sy ny gur ýan dyk la ry ny 
eşi den Ýa hu da nyň we Ben ýa mi niň duş-
man la ry Ze ru ba by lyň we urug ba şy la ryň 
ýa ny na ge lip, ola ra: «Bi zem siz bi len bi le 
gu ra ýa ly, çün ki biz hem si ziň Hu da ýy-
ňy za sež de ed ýä ris. Bi zi bu ýe re ge ti ren 
Aşur pa ty şa sy Esar ha do nyň döw rün den 
bä ri, biz Oňa gur ban lyk be rip gel ýä ris» 
diý di ler. 3 Em ma Ze ru ba byl dyr Ýe şu wa 
we beý le ki Ys ra ýyl urug ba şy la ry ola-
ra: «Hu da ýy my za öýi biz siz bi len bi le 
gur ma rys. Pars pa ty şa sy Ku re şiň bi ze 
buý ru şy ýa ly, Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be 
öýi bi ziň özü miz gu ra rys» di ýip jo gap 
ber di ler.

4  On soň bu ýur duň ila ty ýa hu da hal-
ky Reb biň öýü ni gu rup ýör kä, ola ry 
gor ku zyp, el le ri ni iş den so wat dy lar. 5 Ýa
hu da la ryň ni ýet le ri ni ama la aşyrt maz lyk 
üçin, ola ryň gar şy sy na mas la hat çy lar 
tut du lar. Bu ýag daý Pars pa ty şa la ry 
Ku re şiň pa ty şa lyk eden döw rün den tä 
Dar ýu şyň döw rü ne çen li do wam et di.

Iýerusalimiň dikeldilmegi 
togtadylýar

6 Kserk siň döw rün de ol pa ty şa lyk edip 
baş lan ba dy na, Ýa hu da nyň we Iýe ru sa-
li miň ila ty ny aýyp lap, oňa hat ýaz dy lar.

7 Ar tak serk siň pa ty şa ly gy döw rün de-
de Biş lam, Mit re dat, Ta be ýel we ola ryň 
ýa ran la ry Pars pa ty şa sy Ar tak serk se hat 
ýaz dy lar. Hat ara meý di lin de ýa zy lyp, 
ter ji me edil di. 8 Re hum hä kim we Şim şaý 
mür ze da gy Iýe ru sa li mi ýa man lap, pa ty-
şa Ar tak serk se hat ýaz dy lar. 9‑10 Şeý le-de 
Re hum ser ker de, Şim şaý mür ze, ola ryň 
ýa ran la ry: hä kim ler, we kil ler, emel dar lar, 
pars lar, erek li ler, ba byl ly lar, Su za da ky 
eý lam ly lar, be ýik hem şöh rat ly Os na pa-
ryň gö çü rip, Sa ma ri ýa nyň ga la la ryn da 
we Ýew frat der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky 
we la ýat da ýer leş di ren mil let le ri pa ty şa 
hat ýaz dy lar. 11 Ine, ola ryň ibe ren ha ty-
nyň nus ga sy:

«Pa ty şa Ar tak serk se: Si ziň Ýew frat 
der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky we la-
ýat da ýa şa ýan gul la ry ňyz si ze sa lam 
ýol la ýar lar. 12  Ine, si ziň ýa ny ňyz dan 
gaý dan ýa hu dy la ryň bi ziň ýa ny my za 
Iýe ru sa li me ge len di gi ni si ze mä lim 
ed ýä ris. Olar bu pit ne çi we pis şä he ri 
tä ze den gu rup ýör ler. Olar bin ýat la ry 
be je rip, di war la ry bi ti rip gel ýär ler.

13 Eger bu şä her tä ze den gur lup, di war-
lar di kel dil se, ola ryň sal gyt, paç, tö leg 
tö le me gi bes et jek dik le ri ni, mu nuň 
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bol sa pa ty şa ly gyň gaz na sy na zy ýan 
ýe tir jek di gi ni biz pa ty şa aýan ed ýä ris. 
14  Köş güň duz-çö re gi ni iý ýän li gi miz 
üçin, ola ryň bi ziň gö zü mi ziň al nyn da 
pa ty şa ny äs ger mez lik et mek le ri ne ýol 
ber me giň bi ze ge liş me jek di gi se bäp li, 
biz si ze hat üs ti bi len ha bar ýol la ýa rys. 
15 Ata-ba ba la ry ňy zyň ta ryh ýaz gy la ry-
ny bar la dyň. Ta ryh ýaz gy la ryn da siz 
bu şä he riň pit ne çi, pa ty şa la ra we we-
la ýat hä kim le ri ne zy ýan ly şä her di gi ne 
göz ýe ti rer si ňiz. Ir ki dö wür ler de-de bu 
şä her de goz ga laň lar tu rup dyr. Şol se-
bäp lem ol ha ra ba öw rül di. 16 Biz mu ny 
pa ty şa aýan ed ýä ris. Eger bu şä her tä-
ze den gur lup, di war lar di kel dil se, on da 
Ýew frat der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky 
we la ýat da si ziň ra ýat ly gy ňyz bol maz».

17 Pa ty şa Re hum hä ki me, Şim şaý mür zä 
ola ryň Sa ma ri ýa da we Ýew frat der ýa sy-
nyň gün ba ta ryn da ky we la ýat da ýa şa ýan 
ýa ran la ry na şeý le jo gap iber di:

18  «Si ziň bi ze ýol lan ha ty ňy zyň 
ter ji me si me niň hu zu rym da okal dy. 
19 Me niň buý ruk ber me gim bi len bar lag 
ge çi ril di hem-de bu şä he riň geç miş de 
pa ty şa la ryň gar şy sy na baş gal dy ran dy-
gy we on da pit ne, goz ga laň tu ran dy gy 
anyk la nyl dy. 20 Iýe ru sa lim de güýç li pa-
ty şa lar bo lup, olar Ýew frat der ýa sy nyň 
gün ba ta ryn da ky bü tin we la ýa ta hö küm 
ýö red ýän eken ler. Ola ra sal gyt, paç, 
tö leg tö le nil ýän eken. 21 Şo nuň üçin ol 
adam la ra işi bes et me gi buý ruň. Men-
den buý ruk bol ýan ça, bu şä her tä ze den 
gu rul ma syn. 22 Ýö ne bu iş de se re sap bo-
luň, har sal lyk et mäň, pa ty şa ly ga zy ýan 
ge tir jek ýag daý dö re me sin».

23 Ar tak serks pa ty şa nyň ha ty nyň nus ga-
sy Re hum hä ki miň, Şim şaý mür zä niň 

we ola ryň ýa ran la ry nyň öňün de oka lan 
ba dy na, olar how luk maç lyk bi len Iýe-
ru sa li me ýa hu dy la ryň ýa ny na ba ryp, 
zor luk we güýç bi len ola ry işi tog tat-
ma ga mej bur et di ler. 24 Şeý dip, Hu da ýyň 
Iýe ru sa lim dä ki öýü niň di kel diş iş le ri 
tog ta dyl dy. Bu ýag daý Pars pa ty şa sy 
Dar ýu şyň pa ty şa ly gy nyň ikin ji ýy ly na 
çen li do wam et di.

5‑nji bap

Ybadathana gurluşygy 
täzeden başlanýar

1 Ha gaý py gam ber bi len Ydo nyň og-
ly Za kar ýa py gam ber Ýa hu da da ky we 
Iýe ru sa lim dä ki ýa hu dy la ra Ys ra ýyl Hu-
da ýy nyň adyn dan py gam ber lik et di ler. 
2 On soň Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba byl bi len 
Ýo sa da gyň og ly Ýe şu wa da gy Hu da ýyň 
Iýe ru sa lim dä ki öýü ni tä ze den gur ma ga 
baş la dy lar. Hu da ýyň py gam ber le ri-de olar 
bi len bo lup, ola ry ruh lan dyr dy lar.

3 Şol bir wagt da Ýew frat der ýa sy nyň 
gün ba ta ryn da ky we la ýatyň hö küm da ry 
Ta te naý, Şe tar Bo ze naý we ýa ran la ry 
ola ryň ýa ny na ge lip, şeý le diý di ler: «Bu 
bi na ny gur ma ga we bi tir mä ge kim si ze 
buý ruk ber di?» 4 Şeý le hem olar dan: «Bu 
bi na ny gur ýan la ryň at la ry kim?» di ýip 
so ra dy lar. 5 Em ma Ys ra ýyl Hu da ýy nyň 
na za ry ýa hu dy ýa şu lu la ryn da bo lan soň, 
bu iş hak da ky ha bar Dar ýu şa ýe tip, on-
dan jo gap gel ýän çä, olar ýa hu dy la ryň 
işi ni tog ta dyp bil me di ler. 6  Ýew frat der-
ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky we la ýatyň 
hö küm da ry Ta te na ýyň, Şe tar Bo ze na ýyň 
we onuň ýa ran la ry bo lan şol we la ýatyň 
we kil le ri pa ty şa Dar ýu şa hat ýaz dy lar. 
7 Ha tyň maz mu ny şeý le di:

«Pa ty şa Dar ýu şa do ga ýy sa lam! 
8  Biz Ýa hu da et ra by na, be ýik Hu da ýyň 
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öýü ne ba ran dy gy my zy, si ziň aly-
hez ret le ri ňi ze mä lim ed ýä ris. Ol 
ýo nu lan daş lar dan we di war la ry na 
agaç örüm ler goý lup, sal nyp ýör. Bu 
iş ja nyp keş lik bi len üs tün lik li al nyp 
ba ryl ýar.

9 On soň biz ola ryň ýa şu lu la ryn dan: 
„Bu bi na ny gur ma ga we bi tir mä ge kim 
si ze buý ruk ber di?“ di ýip so ra dyk. 
10 Şeý le hem biz Si ze ha bar ber mek we 
ola ryň ýa şu lu la ry nyň at la ry ny ýa zyp 
al mak ni ýe ti bi len olar dan at la ry ny so-
ra dyk. 11 Olar bi ze şeý le jo gap ber di ler:

„Biz Ýe riň we Gö güň Hu da ýy nyň 
gul la ry, köp ýyl lar mun dan öň gur-
lan öýi tä ze den gu rup ýö rüs. Ony 
Ys ra ýy lyň be ýik pa ty şa sy do ly gu rup 
gu tar dy. 12 Em ma ata la ry my zyň Gö güň 
Hu da ýy nyň ga ha ry ny ge ti ren dik le ri 
se bäp li, Ol ola ry ke set ler den bo lan 
Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň eli-
ne ber di. Ne bu kad ne sar bol sa bu öýi 
ýy kyp, hal ky Ba by la ýe sir edip äkit di.

13 Ýö ne Ba byl pa ty şa sy Ku reş öz 
pa ty şa ly gy nyň bi rin ji ýyl yn da Hu da-
ýyň bu öýü ni tä ze den gur ma ly di ýip 
buý ruk ber di. 14  Iýe ru sa lim dä ki Hu-
da ýyň öýün den – yba dat ha na syn dan 
Ne bu kad ne sar ta ra pyn dan al nan we 
Ba byl but ha na sy na ge ti ri lip goý lan 
al tyn, kü müş gap-gaç la ry Ku reş pa-
ty şa Ba byl but ha na syn dan çy kart dy.

Ol zat lar Şeş ba sar at ly bir ada ma 
gow şu ryl dy. Ony Ku reş pa ty şa nyň 
özi hä kim bel läp di. 15  Ku reş pa ty şa 
oňa: ‘Bu gap-gaç la ry al-da, Iýe ru sa-
lim dä ki yba dat ha na el tip goý hem-de 
Hu da ýyň öýü ni öň ki ýe rin de gur dur’ 
diý di. 16  On soň Şeş ba sar ge lip, Hu da-
ýyň Iýe ru sa lim dä ki öýü niň düý bü ni 
tut dy. Ol şon dan bä ri gur lup ýör we 
he ni zem ta mam la na nok“.

17 Şo nuň üçi nem eger pa ty şa ma kul 
bil se, Ba by lyň şa lyk ar hiw le rin de bar-
lag ge çir dip, Ku reş pa ty şa nyň Hu da ýyň 
Iýe ru sa lim dä ki öýü ni tä ze den gur ma ga 
ýö ri te buý ruk be ren di gi ni ýa-da ber-
män di gi ni anyk lat syn. Bu iş ba ra da 
pa ty şa öz is le gi ni bi ze bil dir sin».

6‑njy bap

Darýuş Kureşiň permanyny 
tassyklaýar

1 On soň Dar ýuş pa ty şa nyň buý ruk 
ber me gi bi len Ba byl da ky ha zy na la ryň 
sak lan ýan şa ar hiw le rin de bar lag ge çi-
ril di. 2  Ma daý we la ýa tyn da ýer leş ýän 
Ek ba ta na ga la syn dan bol sa bir ka gyz 
ta pyl dy. On da şeý le ýaz gy bar dy:

«Per man:

3 Ku reş pa ty şa öz şa ly gy nyň il kin ji 
ýyl yn da Hu da ýyň Iýe ru sa lim dä ki öýü-
niň tä ze den gur lu şy gy ba ra da şeý le 
buý ruk ber di:

„Bu öý de sa da ka lar we ýak ma gur-
ban lyk lar be ril sin; öýüň be ýik li gi-de, 
ini-de alt myş tir sek bol sun. 4 Di war la ry
nyň üç ha ta ry ýo nu lan daş lar dan we bir 
ha ta ry agaç dan örül sin. Harç-ha ra ja dyň 
hem me si şa ha zy na syn dan tö len sin. 
5 Şeý le hem Ne bu kad ne sar ta ra pyn dan 
Hu da ýyň Iýe ru sa lim dä ki öýün den al-
nyp, Ba by la ge ti ri len al tyn dyr kü müş 
gap lar yzy na el til ip, ýe ne-de yba dat ha-
na da ýer li-ýe rin de go ýul syn. Siz ola ry 
Hu da ýyň öýün de goý ma ly sy ňyz“».

6  Şeý dip, Dar ýuş pa ty şa şeý le ha-
bar ýol la dy: «Ýew frat der ýa sy nyň 
aňyr syn da ky we la ýatyň hö küm da ry 
Ta te naý, Şe tar Bo ze naý hem-de ýa-
ran la ry ňyz bo lan Ýew frat der ýa sy nyň 

 Ezra 5 ,  6  



 593  

 

a 6:15 Adar aýy nyň üçü ne – bu 12-nji mart dyr.

aňyr syn da ky we la ýatyň we kil le ri, siz 
öýe go laý laş maň. 7 Hu da ýyň öýü niň 
işi ne päs gel ber mäň. Goý, ýa hu dy la ryň 
hä ki mi we baş tu tan la ry Hu da ýyň bu 
öýü ni öň ki ýe rin de tä ze den gur sun lar.

8  Mu nuň üs te si ne-de, men si ze ýa hu-
dy la ryň baş tu tan la ry na Hu da ýyň bu 
öýü niň gu rul ma gy üçin, nä me kö mek 
et me li di gi ňiz ba ra da per man çy kar ýa-
ryn. Bu adam la ryň har jy do lu ly gy na we 
gi jik di ril män şa ha zy na syn dan Ýew frat 
der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky we la ýatyň 
ber ýän sal gy dyn dan tö len sin. 9 Gö güň 
Hu da ýy na ýak ma gur ban lyk lar ber-
mek üçin öküz çe ler, goç lar, gu zu lar 
we baş ga-da nä me ze rur bol sa, bug daý, 
duz, şe rap, ýag ge rek bol sa, Iýe ru sa-
lim dä ki ru ha ny la ryň is le di gi çe her gün 
hök man be ril sin. 10 Şeý dip, olar Gö güň 
Hu da ýy ny ho şal edäý jek gur ban lyk la ry 
be rip, pa ty şa nyň we onuň ogul la ry nyň 
jan la ry nyň sag ly gy üçin di leg et sin ler.

11 Şeý le hem kim şu per ma na bo ýun 
eg me se, onuň öýün den pürs sog ru lyp, 
öý eýe si ni şo ňa çiş le me gi buý ruk ber ýä-
rin. Onuň öýi bol sa ha ra ba ly ga öw rül sin. 
12 Goý, Iýe ru sa li mi özü ne yba dat edil-
me li ýer hök mün de saý lan Hu daý, bu 
per ma ny üýt get mä ge we Hu da ýyň bu 
öýü ni ýyk ma ga sy na ny şan her bir pa-
ty şa ny dyr hal ky ýer bi len ýeg san et sin.

Men – Dar ýuş pa ty şa buý ruk ber-
ýä rin: bu per man ja nyp keş lik bi len 
ber jaý edil sin!»

Ybadathana Hudaýa bagyş edilýär
13 On soň Dar ýuş pa ty şa nyň ibe ren ha-

ty na la ýyk lyk da, Ýew frat der ýa sy nyň 
gün ba ta ryn da ky we la ýatyň hä ki mi Ta te-
naý, Şe tar Bo ze naý we ola ryň ýa ran la ry 

Dar ýuş pa ty şa nyň per ma ny ny do ly ber jaý 
et di ler. 14 Şeý dip, Ha gaý py gam ber bi len 
Ydo nyň og ly Za kar ýa nyň py gam ber lik 
et mek le ri ar ka ly, ýa hu dy la ryň baş tu tan-
la ry yba dat ha na ny gur du lar; ola ryň iş le ri 
iler le di. Olar Ys ra ýyl Hu da ýy nyň em ri 
bi len, Pars pa ty şa la ry Ku re şiň, Dar ýu şyň 
we Ar tak serk siň per ma ny bi len bu bi na ny 
gu rup gu tar dy lar. 15 Bu öý Adar aýy nyň 
üçü ne a, Dar ýu şyň pa ty şa ly gy nyň al tyn jy 
ýyl yn da gur lup gu ta ryl dy.

16  On soň ys ra ýyl hal ky, ru ha ny lar dyr 
le wi ler we sür gün den gaý dyp ge len 
baş ga lar hem Hu da ýyň bu öýü niň ba-
gyş lan ma da ba ra sy ny uly şat lyk bi len 
bel le di ler. 17 Olar Hu da ýyň öýü niň ba-
gyş lan ma da ba ra syn da bir ýüz ökü zi, iki 
ýüz go çy, dört ýüz gu zy ny we Ys ra ýyl 
ti re le ri niň sa ny na gö rä, bü tin ys ra ýyl 
hal ky üçin gü nä gur ban ly gy hök mün-
de on iki er ke ji gur ban lyk ber di ler. 
18  Mu sa nyň Ki ta byn da ýa zy ly şy ýa ly, 
Iýe ru sa lim de Hu da ýa hyz mat et mek le ri 
üçin olar ru ha ny la ry we le wi le ri dür li 
to par la ra böl dü ler.

Pesah baýramy
19 Bi rin ji aýyň on dör dün ji gü ni sür gün-

den gaý dyp ge len ler Pe sah baý ra my ny 
bel le di ler. 20 Ru ha ny lar dyr le wi ler in le ri ni 
tä miz le di ler; ola ryň hem me si tä miz di. Şo-
nuň üçin le wi ler äh li sür gün den gaý dyp 
ge len ler üçin, öz ru ha ny do gan la ry we 
öz le ri üçin Pe sah jan ly sy ny soý du lar. 21 Ys
ra ýy lyň sür gün den gaý dyp ge len hal ky, 
şeý le hem Ys ra ýyl Hu da ýy Reb be yba dat 
et mek üçin şol ýer li halk la ryň ne jis iş le-
rin den el çe kip, ýa hu da la ra go şu lan la ryň 
ba ry ony iý di ler. 22 On soň olar ýe di gün läp 
uly şat lyk bi len Pe tir baý ra my ny bel le di ler. 
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Çün ki Reb ola ra şat lyk ber di we Ys ra ýyl 
Hu da ýy nyň öýü ni gur ma ga ýa hu da la ra 
ýar dam be re ri ýa ly, Aşur pa ty şa sy nyň 
kal byn da ola ra bo lan re him oýar dy.

7‑nji bap

Ezra Iýerusalime gelýär
1‑6  Bu wa ka lar dan soň Pars pa ty şa sy 

Ar tak serk siň döw rün de Ez ra Ba byl dan 
çyk dy. Ol Se ra ýa nyň og lu dy. Se ra ýa 
Azar ýa nyň, Azar ýa Hil ki ýa nyň, Hil ki-
ýa Şal lu myň, Şal lum Sadognyň, Sagdok 
Ahy tu byň, Ahy tup Amar ýa nyň, Amar ýa 
Azar ýa nyň, Azar ýa Meraýodyň, Me ra ýot 
Ze rah ýa nyň, Ze rah ýa Uzy nyň, Uzyny 
Bu ky nyň, Bu ky Abyşuwaň, Aby şu wa 
Pi ne ha syň, Pi ne has El ga za ryň, El ga zar 
baş ru ha ny Ha ru nyň og lu dy. Ol Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb biň Mu sa be ren ka nu nyn-
dan oňat baş çy kar ýan, ök de mür ze di. 
Pa ty şa oňa so ran zat la ry nyň hem me si ni 
ber di, çün ki Hu da ýy Reb ony gol da ýar dy. 
7 Ar tak serks pa ty şa nyň pa ty şa ly gy nyň 
ýe din ji ýyl yn da ys ra ýyl hal ky nyň bir 
bö le gi, bir nä çe ru ha ny lar dyr le wi ler, yba-
dat ha na aý dym çy la ry dyr der we ze ban la ry 
we hyz mat kär le ri Iýe ru sa li me gaýt dy lar. 
8  Ez ra Ar tak serk siň pa ty şa ly gy nyň ýe-
din ji ýy ly nyň bä şin ji aýyn da Iýe ru sa li me 
gel di. 9 Ez ra bi rin ji aýyň bi rin ji gü ni 
Ba byl dan çy kyp gaý dyp dy. Hu da ýy nyň 
ýal ka ma gy bi len ol bä şin ji aýyň bi rin ji 
gü ni Iýe ru sa li me gel di. 10 Ez ra Reb biň 
ka nu ny ny öw re nip, ony ber jaý et me gi, 
Ys ra ýyl da onuň parz la ry ny, hö küm le ri ni 
öw ret me gi ýü re gi ne dü wüp di.

Artakserks patyşanyň 
Ezra beren haty

11 Ar tak serks pa ty şa nyň Reb biň tab şy-
ryk la ryn dan we Onuň ys ra ýyl hal ky na 

be ren parz la ryn dan oňat baş çy kar ýan 
ru ha ny sy, Ez ra mür zä ýa zan ha ty nyň 
nus ga sy şeý le dir:

12  «Şa la ryň şa sy Ar tak serks den Gö-
güň Hu da ýy nyň ka nun la ry ny ýaz ýan 
Ez ra ru ha na do ga ýy sa lam!

13 Men ýur dum da ky ys ra ýyl hal kyn-
dan ýa ola ryň ru ha ny la ryn dan, ýa-da 
le wi ler den öz meý li bi len Iýe ru sa li me 
git mek is le ýän her bir ada ma rug sat 
be ril sin di ýip bu ýur ýa ryn. 14  Sen pa ty-
şa we onuň ýe di ge ňeş çi si ta ra pyn dan 
Ýa hu da da we Iýe ru sa lim de eliň dä ki 
Hu da ýyň ka nu ny nyň nä hi li ýe ri ne ýe-
ti ril ýän di gi ni bar la mak üçin, 15 pa ty şa 
we onuň ge ňeş çi le ri niň Iýe ru sa lim de 
mes gen tut ýan Ys ra ýyl Hu da ýy na 
meý le tin be ren al tyn dyr küm şü ni 
äkit mek üçin, 16  bü tin Ba byl we la ýa-
tyn dan tap jak al tyn dyr küm şü ňi we 
öz Hu daý la ry nyň Iýe ru sa lim dä ki öýi 
üçin ru ha ny la ryň, hal kyň be ren meý-
le tin sa da ka la ry ny alyp git mek üçin 
ibe ril ýär siň. 17 Bu pul lar se re sap ly lyk 
bi len ula ny lyp, oňa öküz ler, goç lar dyr 
gu zu lar, gal la we iç gi sa da ka la ry sa tyn 
al nyp, olar Hu da ýy ňy zyň Iýe ru sa lim-
dä ki öýü niň gur ban lyk sy pa syn da 
sa da ka be ril sin.

18  Ga lan al tyn dyr küm şi öz do gan-
la ryň bi len Hu da ýy ňy zyň is le gi ne 
gö rä, nä me göw nü ňi ze jaý bol sa, şo ňa 
ula nyp bi ler si ňiz. 19 Hu da ýyň öýü niň 
hyz ma ty üçin özü ňe ber len gap-gaç-
la ry hem Iýe ru sa lim de mes gen tut ýan 
Hu da ýy ňyň hu zu ry na el tip goý. 20 Öz 
Hu da ýy ňyň öýi üçin ýe ne-de zat ge-
rek bol sa, şa nyň ha zy na syn dan alyp 
bi ler siň.

21 Men pa ty şa Ar tak serks, Ýew-
frat der ýa sy nyň aňyr syn da ky äh li 
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a 7:22 Ýüz ýet miş bat man – ýew reý çe ýüz kik kar. Bu takm. 3,4 ton na deň dir.
b 7:22 Ýe di ýüz el li bat man – ýew reý çe ýüz kor. Bu takm. 15 ton na deň dir.
ç 7:22 Otuz me şik – ýew reý çe ýüz bat. Bu takm. 2200 lit re deň dir.
d 7:22 Otuz hum – ýew reý çe ýüz bat. Bu takm. 2200 lit re deň dir.

ha zy na dar la ra buý ruk ber ýä rin! Gö-
güň Hu da ýy nyň ka nu ny ny ýaz ýan 
Ez ra ru ha na nä me ge rek bol sa, ony 
des si ne ber jaý ediň. 22  Ýüz ýet miş 
bat ma na a çen li kü müş, ýe di ýüz el li 
bat ma na b çen li bug daý, otuz me şik ç 
şe rap, otuz hum d ýag hem-de ha sap-
syz duz be ril sin. 23 Pa ty şa nyň we onuň 
ogul la ry nyň ba şy na ga zap in mez ýa ly, 
Gö güň Hu da ýy ta ra pyn dan Hu da ýyň 
öýi ba ra da nä me tab şy ryk be ril se, ol 
do ly ber jaý edil sin. 24  Şeý le hem, si ze 
aýan ed ýä ris: ru ha ny lar dyr le wi le riň, 
yba dat ha na aý dym çy la ry dyr der we-
ze ban la ryň we hyz mat kär le riň, şeý le 
hem Hu da ýyň bu öýü niň beý le ki hyz-
mat kär le ri niň hiç bi rin den sal gyt, paç, 
tö leg alyn ma syn.

25  Sen bol sa, Ez ra, Hu da ýyň sa ňa 
be ren pä him-paý ha sy na gö rä, Ýew frat 
der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky we la ýat-
da, se niň Hu da ýy ňyň ka nun la ry ny 
bil ýän bü tin hal ka hö kü mi ni ýö re dip 
bil jek ka zy la ry, hä kim le ri bel le. Ka-
nu ny bil me ýän le ri ne-de sen öw ret. 
26  Kim se niň Hu da ýy ňyň ka nu ny dyr 
pa ty şa nyň ka nu ny na bo ýun eg me se, 
oňa berk tem mi be ril sin. Ol ölü me 
hö küm edil sin ýa-da sür gün edil sin, 
onuň em lä gi elin den alyn syn ýa-da 
ol zyn da na taş lan syn!»

Ezra Rebbi alkyşlaýar
27 Reb biň Iýe ru sa lim dä ki öýü ne şöh rat 

ge tir mek üçin pa ty şa nyň kal by na bu 
zat la ry sa lan ata la ry my zyň Hu da ýy Reb-
be al kyş bol sun! 28  Ol pa ty şa nyň, onuň 

ge ňeş çi le ri niň we äh li güýç li beg za da-
la ry nyň hu zu ryn da ma ňa mer he me ti ni 
eç di. Hu da ýym Reb biň gol da wyn dan 
ruh la nyp, me niň bi len Iýe ru sa li me do-
lan mak la ry üçin Ys ra ýyl baş tu tan la ry ny 
ýyg na dym.

8‑nji bap

Sürgünden gaýdyp 
gelen urugbaşylar

1 Ar tak serks pa ty şa nyň döw rün de 
me niň bi len bi le Ba byl dan çy kan urug-
ba şy lar we ola ryň ne sil ýaz gy sy şu dur:

2‑3 Pi ne ha syň nes lin den Ger şom; Yta-
ma ryň nes lin den Da ny ýel; Da wu dyň 
nes lin den Ha tuş, Şe kan ýa nyň ne sil le ri. 
Pa ro şyň nes lin den Za kar ýa we onuň bi-
len ne sil da rag ty bo ýun ça ha sa ba al nan 
ýüz el li er kek adam. 4  Pa hat mo wa byň 
nes lin den Ze rah ýa nyň og ly El ýo geý-
naý we onuň bi len iki ýüz er kek adam. 
5  Ýa ha zy ýa lyň nes lin den Şe kan ýa we 
onuň bi len üç ýüz er kek adam. 6  Adi niň 
nes lin den Ýo na ta nyň og ly Ebet we onuň 
bi len el li er kek adam. 7 Eý la myň nes lin-
den Atal ýa nyň og ly Ýe şag ýa we onuň 
bi len ýet miş er kek adam. 8  Şe pat ýa nyň 
nes lin den Mi ka ýy lyň og ly Ze bad ýa we 
onuň bi len seg sen er kek adam. 9 Ýo wa
byň nes lin den Ýe hi ýe liň og ly Abad ýa 
we onuň bi len iki ýüz on se kiz er kek 
adam. 10 Ýo syp ýa nyň nes lin den Şe lo myt 
we onuň bi len ýüz alt myş er kek adam. 
11 Be ba ýyň nes lin den Be ba ýyň og ly Za-
kar ýa we onuň bi len ýig ri mi se kiz er kek 
adam. 12  Az ga dyň nes lin den Ha ka ta nyň 
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a 8:26‑27 Bir müň bir ýüz bat man – ýew reý çe al ty ýüz el li kik kar. Bu takm. 22 ton na deň dir.
b 8:26‑27 Bir ýüz ýet miş bat man – ýew reý çe ýüz kik kar. Bu takm. 3,4 ton na deň dir.
ç 8:26‑27 Ýig ri mi ga da ga la ýyk – ýew reý çe bir müň da rik. Bu takm. 8,5 kg deň dir.

og ly Ýo ha nan we onuň bi len bir ýüz on 
er kek adam. 13 Ado ny ka myň soň ky ne-
sil le rin den bo lan la ryň at la ry: Eli pe let, 
Ýe gi ýel, Şe mag ýa we olar bi len alt myş 
er kek adam. 14 Big wa ýyň nes lin den Utaý, 
Za kur we olar bi len ýet miş er kek adam.

Ybadathana hyzmatyna taýýarlyk
15 Men ola ryň hem me si ni Aha wa ta rap 

ak ýan der ýa nyň bo ýu na ýyg na dym. Biz 
ol ýer de üç gün düş le dik. Men hal ky we 
ru ha ny la ry bir laý göz den ge çi re nim de, 
le wi ler den ýe ke je si ne-de gö züm düş me-
di. 16  On soň men baş tu tan lar Eli ge ze ri, 
Ari ýe li, Şe mag ýa ny, El na ta ny, Ýa ry by, 
El na ta ny, Na ta ny, Za kar ýa ny, Me şul la-
my we pä him-paý has ly adam lar bo lan 
Ýo ýa ry by, El na ta ny ça gyrt dym. 17 Ola ry 
Ka syp ýa da ky baş tu tan Ydo nyň ýa ny na 
iber dim. Bi ze Hu da ýy my zyň yba dat ha na-
syn da gul luk eder ýa ly adam iber mek le ri 
üçin, Ka syp ýa da ky Ydo we onuň ga ryn-
daş la ry na – yba dat ha na hyz mat kär le ri ne 
nä me diý me li di gi ni ola ra aýt dym. 18  Hu
da ýy my zyň ýal ka ma gy bi len olar bi ziň 
ýa ny my za Ys ra ýy lyň çow lu gy, Le wi niň 
ag ty gy Mah ly nyň nes lin den bo lan Şe reb-
ýa at ly da na ada my we onuň ogul la ry dyr 
ga ryn daş la ry ny – je mi on se kiz ada-
my ge tir di ler. 19 Şeý le hem Ha şab ýa ny, 
onuň bi len Me ra ry nyň nes lin den bo lan 
Ýe şag ýa ny we onuň ga ryn daş la ry dyr 
ola ryň ogul la ry ny – je mi ýig ri mi ada my; 
20 bu la r dan baş ga-da Da wut bi len onuň 
emel dar la ry nyň le wi le re hyz mat et mä ge 
bel län yba dat ha na hyz mat kär le ri niň ne-
sil le rin den iki ýüz ýig ri mi si ni ge tir di ler. 
Ola ryň äh li si niň ady tu tul dy.

21 Hu da ýy my zyň öňün de özü mi zi 
pe sel dip, ýol da bi zi, ba la la ry my zy we 
äh li em lä gi mi zi go ra ma gy ny On dan 
di läp, Aha wa der ýa sy nyň bo ýun da agyz 
bek le me gi yg lan et dim. 22  Çün ki men 
pa ty şa dan ýol da bi zi duş man dan go-
rar ýa ly es ger ler we at ly la ry di le mä ge 
çe kin dim. Biz pa ty şa: «Hu da ýy myz 
Özü ni ag tar ýan la ryň hem me si ne mer-
he met ed ýär. Özün den ýüz öw ren le riň 
gar şy sy na bol sa Onuň ga za by güýç lü-
dir» di ýip aý dyp dyk. 23 Şeý dip, biz agyz 
bek läp, Hu da ýy myz dan bi zi go ra ma gy-
ny di leg edip ýal bar dyk. Ol hem bi ziň 
di le gi mi zi eşit di.

24  Soň ra men on iki ru ha ny ýol baş-
çy sy ny: Şe reb ýa ny, Ha şab ýa ny ola ryň 
on sa ny ga ryn da şy bi len bir lik de saý lap 
al dym. 25 Pa ty şa nyň, onuň ge ňeş çi le ri niň, 
baş tu tan la ry nyň we bü tin ys ra ýyl hal-
ky nyň Hu da ýy my zyň öýi üçin sa da ka 
be ren al ty ny ny, küm şü ni we gap-gaç-
la ry ny ola ra çe kip ber dim. 26‑27 Ola ryň 
eli ne bir müň bir ýüz bat man a kü müş, 
bir ýüz ýet miş bat ma na b la ýyk kü müş 
oka ra lar, bir ýüz ýet miş bat man al tyn, 
ýig ri mi ga da ga ç la ýyk ýig ri mi sa ny al-
tyn oka ra, al tyn ýa ly gym mat, lo wur dap 
du ran bü rünç den edi len iki sa ny gap-

-ga jy öl çäp ber dim. 28  Men ola ra şeý le 
diý dim: «Siz Reb be ba gyş edi len si ňiz, 
bu gap-gaç lar hem ba gyş edi len dir. Bu 
al tyn dyr kü müş si ziň ata-ba ba la ry ňy-
zyň Hu da ýy Reb be ber len meý le tin 
sa da ka dyr. 29 Bu zat la ry Reb biň öýü-
niň otag la ryn da baş ru ha ny la ryň we 
le wi le riň Iýe ru sa lim dä ki Ys ra ýyl urug-
ba şy la ry na gow şur ýan ça ňyz, ola ry berk 
go rap sak laň». 30 Şeý dip, ru ha ny lar dyr 
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le wi ler al tyn dyr küm şi we Hu da ýy my-
zyň Iýe ru sa lim dä ki öýü ne äki dil mek 
üçin öl çe lip ber len gap-gaç la ry ka bul 
edip al dy lar.

31 On soň bi rin ji aýyň on ikin ji gü ni 
biz Aha wa der ýa sy nyň bo ýun dan Iýe-
ru sa li me ba kan ýo la ro wa na bol duk. 
Ýol da Hu da ýy myz bi ziň bi len bi le bo-
lup, Ol bi zi ýol da ky ga rak çy lar dan we 
duş man elin den ha las et di. 32  Biz Iýe-
ru sa li me ge lip, ol ýer de üç gün gal dyk. 
33 Dör dü len ji gün Hu da ýy my zyň öýün de 
al tyn dyr kü müş we gap-gaç lar öl çe lip, 
olar Ury ýa nyň og ly ru ha ny Me re mo-
tyň eli ne be ril di. Me re mo tyň ýa nyn da 
Pi ne ha syň og ly El ga zar bar dy. Le wi ti-
re sin den bo lan Ýe şu wa nyň og ly Ýo za bat 
we Bin nu ýyň og ly No gad ýa hem ola ryň 
ýa nyn da dy. 34  Äh li zat sa na lyp, öl çe lip, 
äh li si niň je mi ag ra my ýa zy lyp alyn dy.

35 On soň ýe sir lik den, sür gün den gaý-
dyp ge len ler Ys ra ýyl Hu da ýy na ýak ma 
gur ban lyk lar ber di ler. Bü tin Ys ra ýyl 
üçin on iki öküz, tog san al ty goç, ýet miş 
ýe di gu zy, gü nä gur ban ly gy üçin hem 
on iki er keç ber di ler. Bu la ryň hem-
me si Reb be ýak ma gur ban lyk üçin di. 
36  Pa ty şa nyň per man la ry ny bol sa onuň 
hö küm dar la ry na, Ýew frat der ýa sy nyň 
gün ba ta ryn da ky we la ýatyň hä kim le ri ne 
ýe tir di ler. Olar hal ka we Hu da ýyň öýü ne 
kö mek et di ler.

9‑njy bap

Ezra garyşyk nikalar hakda eşidýär
1 Bu iş ler ta mam la nan dan soň, baş tu-

tan lar me niň ýa ny ma ge lip: «Ys ra ýyl 
hal ky we ru ha ny lar dyr le wi ler bu ýe-
riň halk la ryn dan, ýag ny ken gan lar dan, 
het ler den, pe riz ler den, ýa bus lar dan, 
am mon lar dan, mo wap lar dan, mü sür-
li ler den, amor lar dan we ola ryň ne jis 

iş le rin den öz le ri ni aý ry tu tup bil me di ler» 
diý di ler. 2  Çün ki ys ra ýyl lar öz le ri ne we 
ogul la ry na olar dan gyz alyp, mu kad des 
to hu my ýer li halk lar bi len ga ryş dyr dy-
lar. Bu hy ýa nat da baş tu tan la ryň öz le ri 
hem me den öň de bol du lar. 3 Mu ny eşi-
de nim de, men eşik le ri mi we do nu my 
ýyr typ, saç-sak ga ly my ýo lup, gaý gy-ga-
ma ba typ otur dym. 4  Sür gün den gaý dyp 
ge len le riň bu eden hy ýa na ty se bäp li, 
Ys ra ýyl Hu da ýy nyň aý dan söz le rin den 
gor kup san dy raş ýan la ryň ba ry me niň 
da şy ma üýş dü ler. Men ag şam gur ban ly-
gy na çen li gaý gy-ga ma ba typ otur dym. 
5 Ag şam gur ban ly gy nyň be ril ýän wag ty 
men ýe rim den ga lyp, sal-sal eşik li we 
ýa pyn ja ly dy za çö küp, el le ri mi Hu da ýym 
Reb be ta rap uza dyp, Oňa di leg et dim:

6  «Eý, Hu da ýym, Sa ňa ýüz len mä ge 
utan ýa ryn! Çün ki gü nä miz ba şy myz-
dan ag dy, ýazy gy myz beý ge lip gö ge 
ýet di. 7 Ata-ba ba la ry my zyň döw rün-
den tä şu gü ne çen li bi ziň ýazy gy myz 
ulu dyr. Gü nä le ri miz üçin özü miz, pa-
ty şa la ry myz, ru ha ny la ry myz edil şu 
gün ki ýa ly ke se ki ýer li pa ty şa la ryň 
eli ne be ril dik, gy lyç dan ge çi ril dik, 
ýe sir li ge düş dük, ta la ňa, mas ga ra çy-
ly ga se ze war edil dik.

8  Em ma in di Hu da ýy myz Reb bi ze, 
aman ga lan hal ka az sa lym lyk re him 
et di we Öz mu kad des me ka nyn da 
orun ber di. Gö zü mi zi nur lan dy ryp, 
gul çu ly gy myz da bi ze bi raz ýe ňil lik 
ber di. 9 Biz gul lar dy rys, em ma Hu-
da ýy myz bi zi gul çu lyk da terk et män, 
gaý tam Pars pa ty şa la ry nyň hu zu ryn-
da bi ze Özü niň mer he me ti ni eçil di. 
Hu da ýy my zyň öýü ni gu rup, onuň 
ýy ky lan ýer le ri ni di kel der ýa ly, bi ze 
tä ze dur muş ber di. Ol Ýa hu da da we 
Iýe ru sa lim de bi ze pe na ber di.
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10  Eý, Hu da ýy myz, in di, mun dan 
soň biz nä me di ýe li? Çün ki biz se niň 
tab şy ryk la ry ňy terk et dik. 11 Sen Öz 
gul la ryň bo lan py gam ber le ri ňiň üs ti 
bi len: „Eýe le jek bo lup bar ýan ýur-
du ňyz ýer li halk la ryň ha ram lyk la ry, 
ne jis lik le ri bi len ha pa la nan ýurt dyr. 
Olar ony boý dan-ba şa öz ha ram lyk-
la ry bi len dol dur dy lar. 12  Şo nuň üçin 
ýer li halk lar bi len gyz al şyp-be riş mäň. 
Hiç ha çan ola ryň salamatlygyny we 
aba dan ly gy ny ag tar maň. Şon da siz 
güýç le nip, ol ýe riň näz-nyg mat la ryn-
dan iýip, ony ne sil le ri ňi ze ebe di lik 
mi ras gal dy rar sy ňyz“ di ýip diň.

13 Pis iş le ri miz we uly ýazy gy myz 
ze rar ly ba şy my za inen bu be la-be ter-
ler den soň, eý, Hu da ýy myz, Sen bi ze 
gü nä le ri mi ze la ýyk je za ber män, gaý-
tam bi zi aman gal dyr dyň. 14  Biz ýe ne 
Se niň tab şy ryk la ry ňy bo zup, bu ne jis 
iş le ri ed ýän halk lar bi len ga ryn daş lyk 
aça ly my? Se niň ga har-ga za byň bi ziň 
ýe ke jä mi zi hem aman gal dyr man he läk 
eder. 15  Ýa Reb, eý, Ys ra ýyl Hu da ýy, 
Sen adyl syň! Bu gün bi ziň, aman ga lan 
hal kyň gü nä si ze rar ly Se niň öňüň de 
du rup bil je gi miz ýok dur, em ma şon-
da-da biz Se niň hu zu ryň da du rus».

10‑njy bap

Garyşyk nikalaryň soňuna 
çykmak maslahaty

1 Ez ra Hu da ýyň öýü niň öňün de ýü zü ni 
ýe re be rip ag lap, di leg et di we gü nä le ri ni 
bo ýun al dy. Ys ra ýyl lar dan uly mä hel le: 
er kek ler, aýal lar we ça ga lar onuň da şy na 
üýş dü ler. Olar hem zar-zar ag laş dy lar. 
2  On soň Eý lam ogul la ryn dan bo lan Ýe hi-
ýe liň og ly Şe kan ýa Ez ra ýüz le nip: «Biz 
ke se ki halk dan bo lan aýal la ra öý le nip, 
Hu da ýy my za bi we pa lyk et dik. Em ma 

mu ňa ga ra maz dan, Ys ra ýyl da en te gem 
umyt bar. 3 Şo nuň üçi nem in di, je na by-
myň we Hu da ýy my zyň tab şy ryk la ry na 
sar pa goý ýan la ryň mas la ha ty bi len bu 
aýal la ryň äh li si ni we ola ryň ça ga la ry ny 
kow jak dy gy myz ba ra da öz Hu da ýy myz 
bi len äht edi şe liň. Goý, bu iş ka nun bo-
ýun ça ýe ri ne ýe ti ril sin. 4  Işe gi riş, bu 
se niň bor juň dyr, biz hem se niň bi len di ris. 
Mert bol-da, bu işi ama la aşyr» diý di. 
5 On soň Ez ra ýe rin den tu rup, ru ha ny la ra, 
le wi le re we bü tin ys ra ýyl hal ky na, ola-
ryň şu aý dy la ny ber jaý et jek dik le ri ne ant 
içir di. Şeý dip, ola ryň hem me si ant iç di ler.

6 Soň ra Ez ra Hu da ýyň öýü niň öňün den 
gaý dyp, El ýa şy byň og ly Ýe ho ha na nyň 
öýü ne bar dy. Ol sür gün den gaý dyp ge-
len le riň bi we pa ly gy üçin ýas tu tup, gi jä ni 
çö rek iý män, suw iç män ge çir di. 7 Sür-
gün den ge len le riň äh li si niň Iýe ru sa li me 
ýyg nan ma ly dy gy ba ra da Ýa hu da da we 
Iýe ru sa lim de jar çe kil di. 8  Eger kim-
de-kim üç gü nüň için de Iýe ru sa li me 
gel me se, baş tu tan la ryň we ýa şu lu la ryň 
buý ru gy bo ýun ça, ola ryň äh li em lä-
gi el le rin den al nyp, ola ryň öz le ri hem 
sür gün den ge len hal kyň ara syn dan çy-
ka ryl jak dyr diý lip yg lan edil di.

9 On soň Ýa hu da nyň we Ben ýa mi niň 
äh li adam la ry üç gü nüň için de Iýe ru sa-
li me ýyg nan dy lar. Bu do ku zyn jy aýyň 
ýig ri min ji gü nü di. Äh li adam lar bu işiň 
wa jyp ly gyn dan we güýç li ýa gyş dan 
ýa ňa gal pyl da şyp, Hu da ýyň yba dat ha-
na sy nyň öňün dä ki açyk meý dan ça da 
otur dy lar. 10 On soň ru ha ny Ez ra ýe rin-
den ga lyp, ola ra: «Siz ke se ki halk lar dan 
bo lan aýal la ra öý le nip gü nä et di ňiz. Siz 
Ys ra ýy lyň ýa zy gy ny art dyr dy ňyz. 11 In di 
bol sa ata-ba ba la ry ňy zyň Hu da ýy Reb biň 
öňün de gü nä le ri ňi zi bo ýun alyp, onuň 
erk-is leg le ri ni ýe ri ne ýe ti riň. Özü ňi zi bu 
ýe riň halk la ryn dan we ke se ki halk lar dan 
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alan aýal la ry ňyz dan aý ry tu tuň» diý di. 
12 Mu ňa bü tin mä hel le ga ty ses bi len şeý le 
jo gap ber di: «Dog ry, biz se niň aý dan la ry-
ňy hök man ýe ri ne ýe tir me li di ris. 13 Ýö ne 
halk köp, bu wagt ýa gy şam ýa gyp dur, 
bi ziň da şar da du ra ra me ja ly myz gal ma dy. 
Bu işem bir ýa iki gü nüň işi däl, çün ki 
bu ba bat da bi ziň kö pi miz gü nä ga zan-
dyk. 14 Goý, bi ziň baş tu tan la ry myz bü tin 
mä hel lä niň adyn dan işe gi riş sin. Bu iş ze-
rar ly Hu da ýy my zyň ga har-ga za by bi ziň 
üs tü miz den so wul ýan ça, ga la la ry myz da 
baş ga mil let ler den aýal alan la ryň ba ry 
öz ga la la ry nyň ýa şu lu la ry we ka zy la ry 
bi len bi le bel le nen wagt da gel sin ler». 
15 Mu ňa di ňe Asa he liň og ly Ýo na tan bi len 
Tik wa nyň og ly Ýah ze ýa gar şy bol du lar. 
Me şul lam bi len le wi ti re sin den bo lan 
Şa be taý hem ola ry gol da dy lar. 16  On soň 
sür gün den gaý dyp ge len ler hem ola ryň 
yzy na eýer di ler. Ru ha ny Ez ra urug la ry-
na gö rä urug ba şy la ry saý la dy. Ola ryň 
hem me si niň at la ry tu tu lyp saý la nyl dy. 
Onun jy aýyň bi ri ne olar bu işi bar la ma-
ga gi riş di ler. 17 Bi rin ji aýyň bi ri ne çen li 
ke se ki halk lar dan aýal alan er kek le re 
de giş li bo lan bu bar lag işi ni gu tar dy lar.

18  Ru ha ny ne sil le ri niň ara syn dan ke se-
ki mil let ler den aýal alan lar dan ta py lan lar 
şu lar dyr:

Ýo sa da gyň og ly Ýe şu wa nyň we onuň 
do gan la ry nyň ne sil le rin den: Ma ga se-
ýa, Eli ge zer, Ýa ryp we Ge dal ýa. 19 Olar 
aýal la ry ny aýyr jak dyk la ry na ant içip, 
ýa zyk la ry üçin sü rü den bir goç alyp, 
ýa zyk gur ban ly gy ny ber di ler. 20 Im me riň 
ne sil le rin den Ha na ny we Ze bad ýa; 21 Ha
ry myň ne sil le rin den Ma ga se ýa, Eli ýa, 

Şe mag ýa, Ýe hi ýel we Uzy ýa; 22 Paş hu ryň 
ne sil le rin den: El ýo geý naý, Ma ga se ýa, 
Ys ma ýyl, Ne ta nel, Ýo za bat we El ga sa.

23 Le wi ler den Ýo za bat, Şim gi, Ke la-
ýa (bu Ke li ta dyr), Pe tah ýa, Ýa hu da we 
Eli ge zer; 24 aý dym çy lar dan: El ýa şyp; der-
we ze ban lar dan: Şal lum, Te lem we Ury.

25  Beý le ki ys ra ýyl la r dan, Pa roş ne-
sil le rin den Ram ýa, Ýi zi ýa, Mal ky ýa, 
Mi ýa myn, El ga zar, Mal ky ýa we Be na-
ýa; 26  Eý la myň ne sil le rin den Ma tan ýa, 
Za kar ýa, Ýe hi ýel, Ab dy, Ýe re mot we 
Eli ýa; 27 Za tu nyň ne sil le rin den El ýo geý-
naý, El ýa şyp, Ma tan ýa, Ýe re mot, Za bat 
we Azy za; 28  Be ba ýyň ne sil le rin den Ýe-
ho ha nan, Ha nan ýa, Za baý we At laý. 
29 Ba ny nyň ne sil le rin den Me şul lam, Mal-
luk, Ada ýa, Ýa şup, Şe ýal we Ýe re mot; 
30  Pa hat mo wa byň ne sil le rin den Ad na, 
Ke lal, Be na ýa, Ma ga se ýa, Ma tan ýa, Be
sa lel, Bin nuý we Ma na şa; 31‑32  Ha ry myň 
ne sil le rin den Eli ge zer, Ýi şi ýa, Mal ky ýa, 
Şe mag ýa, Şim gon, Ben ýa min, Mal luk we 
Şe mar ýa; 33 Ha şu myň ne sil le rin den Ma-
te naý, Ma ta ta, Za bat, Eli pe let, Ýe re maý, 
Ma na şa we Şim gi; 34‑37 Ba ny nyň ne sil le-
rin den Ma ga daý, Im ran, Uwel, Be na ýa, 
Be de ýa, Ke lu hu, Wa ny ýa, Me re mot, 
El ýa şyp, Ma tan ýa, Ma te naý, Ýa ga saý; 
38‑42  Bin nu ýyň ne sil le rin den Şim gi, Şe-
lem ýa, Na tan, Ada ýa, Mak na de baý, 
Şa şaý, Şa raý, Aza rel, Şe lem ýa, Şe mar ýa, 
Şal lum, Amar ýa we Ýu sup; 43 Ne bo nyň 
ne sil le rin den Ýe gi ýel, Ma tyt ýa, Za bat, 
Ze bi na, Ýa daý, Ýo wel we Be na ýa.

44  Bu la ryň hem me si ke se ki mil let ler-
den aýal alyp dy lar. Kä bir le ri niň olar dan 
ça ga la ry-da bar dy. 
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1‑nji bap

Nehemýa Iýerusalim 
hakda aladalanýar

1 Ha kal ýa nyň og ly Ne hem ýa, ine, şu-
la ry gür rüň ber di:

– Pars pa ty şa sy Ar tak serk siň pa ty-
şa lyk et me gi niň ýig ri min ji ýy ly nyň 
Kis lew aýyn da men Su za ga la syn da-
dym. 2  Do gan la ry myň bi ri bo lan Ha na ny 
bir nä çe adam bi len Ýa hu da dan gel di. 
Men olar dan ýe sir lik den gu tu lyp, aman 
ga lan ýa hu dy lar hak da we Iýe ru sa lim 
hak da so ra dym. 3 Olar ma ňa: «Ýe sir lik-
den gu tu lyp, aman ga lan ýa hu dy lar uly 
bet bagt çy lyk da; olar ile mas ga ra dyr lar; 
Iýe ru sa li miň di war la ry ýum ru lyp, onuň 

der we ze le ri oda ýan dy» di ýip gür rüň 
ber di ler.

4  Men bu zat la ry eşi de nim de, otu ryp 
ag la dym we bir nä çe gün läp ýas tut dum. 
Agyz bek läp, gök dä ki Hu daý dan di leg 
et dim. 5 Men şeý le diý dim:

«Eý, Gö güň Hu da ýy Reb, be ýik we 
haý bat ly Hu daý! Sen Özü ňi sö ýüp, 
tab şy ryk la ry ňy ber jaý ed ýän ler bi len 
äh ti ňi hem sa dyk söý gi ňi sak la ýaň. 
6  Gu luň bo lan me niň ys ra ýyl hal ky-
nyň Sa ňa gar şy eden gü nä si ni bo ýun 
alyp, gi je-gün diz Sa ňa ed ýän di le gi mi 
eşi de riň ýa ly, gu la gyň eşit gir, gö züň 
ýi ti bol sun. Me nem, ata la ry mam 
gü nä et dik. 7 Biz Se niň gu luň Mu-
sa be ren tab şy ryk la ry ňy, parz la ry ňy, 

Nehemýa
Giriş

Ne hem ýa Pars pa ty şa sy Ar tak serk-
siň iň ýa kyn emel dar la ry nyň bi ri bo lup, 
Su za ga la syn da ýa şa ýar dy. Gün le riň 
bi rin de ol Iýerusalim şä he rin dä ki 
ýagdaýlary bil mek üçin, şol şä he re 
ibe ril ýär. Ne hem ýa Iýe ru sa li miň weý-
ran edi len di war la ry ny gö ren de kal by 
gam lan ýar. Ol hal ka baş tu tan lyk edip, 

Iýe ru sa li miň di war la ry ny di keld ýär. 
Şä he riň di war la ry di kel di lip, halk 
ga la da or na şan dan soň, Ez ra mür-
ze oňa da ba ra ly ýag daý da Hu da ýyň 
Ka nu ny ny okap ber ýär. Halk özü niň 
gü nä le ri ni bo ýun alyp, to ba ed ýär. 
Ki tap Ne hem ýa nyň soň ky bi ti ren iş-
le ri niň be ýa ny bi len ta mam lan ýar.

Mazmuny
Nehemýa Iýerusalime dolanyp gelýär .............................................1:1–2:20
Iýerusalimiň diwarlary dikeldilýär ..................................................3:1–7:73
Hudaýyň Kanuny okalýar we ozal baglaşylan äht berkidilýär ..... 8:1–10:39
Nehemýanyň soňky işleri ............................................................. 11:1–13:31
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hö küm le ri ňi ber jaý et män, Se niň gar-
şy ňa ju da er bet iş et dik.

8‑9 Gu luň Mu sa: „Eger bi we pa lyk 
et se ňiz, si zi halk la ryň ara sy na pyt-
ra da ryn. Ýö ne siz Ma ňa do la nyp, 
tab şy ryk la ry my ýat da sak lap, ber jaý 
et se ňiz, si ziň sür gün edi len le ri ňiz 
ýe riň aýa gu jun da bol sa-da, Men ola ry 
şol ýer den ýyg nap, Öz ady myň mes gen 
tut ma gy üçin saý lan ýe ri me ge ti re rin“ 
di ýen söz le ri ňi ýa da sal.

10 Olar Se niň be ýik güý jüň, gud ra tyň 
bi len ha las eden Öz gul la ryň we hal-
kyň dyr. 11 Ýa Reb, Öz gu lu ňyň di le gi ne 
we Sa ňa hor mat goý ýan gul la ry ňyň 
di le gi ni eşit! Öz gu lu ňyň işi ni şu gün 
Özüň oňu na edip, pa ty şa nyň ma ňa 
re hi mi iner ýa ly et».

Men şol wagt lar pa ty şa nyň saky sy dym.

2‑nji bap

Nehemýa Iýerusalime gidýär
1 Bu wa ka Ar tak serk siň pa ty şa ly gy-

nyň ýig ri min ji ýy ly nyň Ni san aýyn da 
bo lup dy. Şe rap ge ti ri len de, men ony 
alyp pa ty şa uzat dym. Şu wag ta çen li 
onuň hu zu ryn da me niň gus sa ly bo lan 
pur sa dym ýok dy. 2  On soň pa ty şa ma ňa: 
«Syr kaw däl ha ly ňa ne beý le ýü züň sa-
lyk? Bu ýü rek gus sa syn dan baş ga hiç zat 
däl dir» diý di. Men ju da gork dum. 3 Men 
pa ty şa şeý le jo gap ber dim: «Pa ty şa uzak 
ýa şa syn! Ata la ry myň ma zar la ry ýa tan 
şä he ri ha ra ba öw rü lip, der we ze le ri oda 
ýa nyp dyr, on soň nä dip me niň ýü züm 
sa lyk bol ma syn?» 4  Pa ty şa men den: «Is-
le giň nä me?» di ýip so ra dy. Men Gö güň 
Hu da ýyn dan di leg et dim. 5  On soň men 
pa ty şa şeý le jo gap ber dim: «Eger pa-
ty şa oň la sa we men si ziň na za ry ňyz da 
hor mat ga za nan bol sam, on da me ni 

Ýa hu da, ata-ba ba la ry myň ma zar la ry 
ýa tan şä he riň di war la ry ny di kelt mä-
ge goý ber». 6  Pa ty şa (şa aýa ly-da onuň 
ýa nyn da otyr dy) men den nä çe wagt lyk 
git jek di gi mi we ha çan do la nyp gel jek di-
gi mi so ra dy. Men pa ty şa bel li bir möh le ti 
aý da nym dan soň, ol me ni goý ber mä ge 
ra zy bol dy. 7 Soň ra men pa ty şa: «Eger 
pa ty şa oň la sa, ol Ýa hu da bar ýan çam 
me ni ge çi rer le ri ýa ly, men den Ýew frat 
der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky we la ýatyň 
hä kim le ri ne hat lar ibe ril sin. 8  Şeý le hem 
pa ty şa to ka ýy nyň sak çy sy Asa fa, yba-
dat ha na ga la sy nyň der we ze le ri üçin, 
şä he riň di war la ry we me niň ýa şa jak 
öýü miň pürs le ri üçin agaç be rer ýa ly hat 
ber sin» diý dim. Hu da ýy myň ýal ka ma-
gy bi len pa ty şa me niň di le gi mi bi tir di.

9 Pa ty şa me niň ýa nym bi len go şun 
ser ker de le ri ni, at ly lar ýol la dy. On soň 
men Ýew frat der ýa sy nyň gün ba ta ryn-
da ky we la ýatyň hä kim le ri niň ýa ny na 
ba ryp, ola ra pa ty şa nyň hat la ry ny ber dim. 
10 Em ma ho ron ly San bal lat we Am mon 
we la ýa ty nyň we ki li To by ýa bir ada myň 
ys ra ýyl hal ky nyň bäh bi di ni arap ge-
len di gi ni eşi den le rin de, ga har-ga za ba 
mün dü ler.

11 Men Iýe ru sa li me ge lip, ol ýer de üç 
gün bol dum. 12  Soň ra gi je tu rup, ýa ny-
ma bir nä çe adam al dym. Iýe ru sa lim 
ha kyn da Hu da ýy myň kal by ma nä me 
sa lan dy gy ny hiç ki me aýt ma dym. Ýa-
nym da mü nüp bar ýan eşe gim den baş ga 
mal ýok dy. 13 Men gi je De re der we ze-
sin den çyk dym. Şa gal çeş me si niň ýa ny 
bi len Dö kün der we ze si ne çen li gi dip, 
Iýe ru sa li miň ýy ky lan di war la ry ny, oda 
ýa nan der we ze le ri ni göz den ge çir dim. 
14  Soň ra men Bu lak der we ze si ne we Pa-
ty şa how zu na git dim. Em ma ol ýer de 
eşe gim ge çer ýa ly ýer ýok dy. 15  On soň 
men gi je de rä niň içi bi len ýo ka ryk ga lyp, 
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di wa ry göz den ge çir dim. Soň ra men 
yzy ma do la nyp, De re der we ze sin den 
yzy ma do lan dym. 16  Şä her baştutanlary 
me niň ni rä gi de ni mi we nä me ede ni mi 
bil me di ler. Men en tek ýa hu dy la ra, ru ha-
ny la ra, beg le re, şä her baş tu tan la ry na we 
işi ýe ri ne ýe tir mä ge gat naş jak beý le ki 
adam la ra hiç zat aýt man dym.

17 Soň ra men ola ra: «Iýe ru sa li miň ha-
ra ba öw rü lip, onuň der we ze le ri niň oda 
ýa nan dy gy ze rar ly bi ziň nä hi li ejir çek-
ýän di gi mi zi si ziň özü ňiz gö rüp dur su ňyz. 
Mun dan ar tyk we je ra bo lup ýör mez lik 
üçin, ge liň, Iýe ru sa li miň di wa ry ny di kel-
de liň!» diý dim. 18  Men ola ra Hu da ýy myň 
ma ňa nä hi li kö mek eden di gi ni we pa ty şa-
nyň ma ňa aý dan zat la ry ny gür rüň ber dim. 
On soň olar: «Ge liň, işe baş la lyň!» diý şip, 
bu oňat iş üçin bil le ri ni berk gu şa dy-
lar. 19 Em ma ho ron ly San bal lat, am mon 
emel da ry To by ýa we Ge şem arap da gy 
mu ny eşi den le rin de, bi zi äs ger mez lik 
edip, bi ziň üs tü miz den gü lüp: «Bu et jek 
bol ýan za dy ňyz nä me? Pa ty şa nyň gar şy-
sy na pit ne tu ruz mak çy bol ýar my sy ňyz?» 
diý di ler. 20 On soň men ola ra: «Gö güň Hu-
da ýy işi mi zi oňu na sa lar. Onuň gul la ry 
bo lan biz gur lu şyk işi ne baş la rys. Em ma 
si ziň we lin, Iýe ru sa lim de ne pa ýy ňyz, 
ne-de hak-hu kuk la ry ňyz bar» di ýip jo-
gap ber dim.

3‑nji bap

Iýerusalimiň diwarlary 
täzeden gurulýar

1 On soň baş ru ha ny El ýa şyp we onuň 
ru ha ny do gan la ry Go ýun der we ze si ni 
tä ze den gu rup, onuň ga py la ry ny oturt-
dy lar. On soň olar di wa ry Ýüz ler di ňi ne 
we Ha na nel di ňi ne çen li gu rup, ony 
hem Hu da ýa ba gyş et di ler. 2  El ýa şyň 
gap da lyn da Ýe ri ho nyň hal ky gur ýar dy. 

Ola ryň gap da lyn da bol sa Im ri niň og ly 
Za kur gur ýar dy. 3 Ha se na nyň ogul la ry 
Ba lyk der we ze si ni bi na et di ler. Olar 
onuň pürs le ri ni go ýup, der we zä niň ga-
py la ry ny ýe ri ne otur dyp, nur bat la ry ny 
we kilt le ri ni dak dy lar. 4  Ola ryň gap da-
lyn da ky di war bö lü mi ni Ha ko syň ag ty gy, 
Ury ýa nyň og ly Me re mot di kelt di. Ola ryň 
gap da lyn da ky di war bö le gi ni Me şe za be-
liň ag ty gy, Be rek ýa nyň og ly Me şul lam 
di kelt di. Ola ryň gap da lyn da ky di war 
bö le gi ni bol sa Ba ga na nyň og ly Sa dok 
di kelt di. 5 Ola ryň gap da lyn da ky di war 
bö le gi ni te ko wa ly lar di kelt di ler. Ýö ne 
ola ryň beg le ri baş tu tan la ry ta ra pyn dan 
bel le nen işi et mek den ýüz öwür di ler.

6  Pa se ýa nyň og ly Ýo ýa da bi len Be sod-
ýa nyň og ly Me şul lam Kö ne der we zä ni 
di kelt di. Olar pürs le ri go ýup, der we zä niň 
ga py la ry ny ýe ri ne otur dyp, onuň nur bat-
la ry ny we kilt le ri ni dak dy lar. 7 Ola ryň 
gap da lyn da ky di war bö le gi ni gib gon ly 
Me lat ýa bi len me ro not ly Ýa don Ýew frat 
der ýa sy nyň gün ba ta ryn da ky we la ýatyň 
hö küm da ry nyň gol as tyn da ky Gib go nyň 
we Mis pa nyň ýa şaý jy la ry bi len bi le di-
kelt di ler. 8  Ola ryň gap da lyn da ky di war 
bö le gi ni zer gär ler den Har ha ýa nyň og ly 
Uzy ýel di kelt di. Onuň gap da lyn da bol sa 
atyr ýa saý jy lar dan bo lan Ha nan ýa di wa ry 
di kelt di. Olar Iýe ru sa li mi tä Giň di wa ra 
çen li ber kit di ler. 9 Ola ryň gap da lyn da ky 
di war bö le gi ni Iýe ru sa li miň et ra by nyň 
ýa ry sy nyň hä ki mi Hu ruň og ly Re pa ýa 
di kelt di. 10 Ola ryň gap da lyn da Ha ru ma-
pyň og ly Ýe da ýa öz öýü niň gar şy syn da ky 
di war bö le gi ni di kelt di. Onuň gap da lyn-
da ky di war bö le gi ni Ha şab ne ýa nyň og ly 
Ha tuş di kelt di. 11 Ha ry myň og ly Mal ky ýa 
bi len Pa hat mo wa byň og ly Ha şup di wa-
ryň baş ga bir bö le gi ni we Tam dyr lar 
di ňi ni di kelt di ler. 12  Onuň gap da lyn da ky 
di war bö le gi ni Iýe ru sa lim et ra by nyň 
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a 3:18 Bin nuý – kä bir gol ýaz ma lar da Ba waý. Se ret: Neh 3:24.

ga lan ýa ry sy nyň hä ki mi Hal lo he şiň og ly 
Şal lum we onuň gyz la ry di kelt di ler.

13 Ha nun we za no wa ly lar De re der we-
ze si ni di kel dip, onuň ga py la ry ny otur dyp, 
nur bat la ry ny we kilt le ri ni dak dy lar. Olar 
Dö kün der we ze si ne çen li di wa ryň müň 
tir sek ara ly gy ny di kelt di ler. 14  Beýt ha
ke rem et ra by nyň hä ki mi Re ka byň og ly 
Mal ky ýa Dö kün der we ze si ni di kelt di. 
Ol der we zä ni tä ze den bi na edip, onuň 
ga py la ry ny oturt dy we nur bat la ry ny, 
kilt le ri ni dak dy.

15  Mis pa et ra by nyň hä ki mi Kol ho-
ze niň og ly Şal lum Bu lak der we ze si ni 
di kelt di. Ol der we zä ni tä ze den bi na 
edip, onuň üs tü ni ba syr dy, ga py la ry ny 
ýe ri ne otur dyp, onuň nur bat la ry ny we 
kilt le ri ni dak dy. Şeý le hem ol pa ty şa 
ba gy nyň ýa nyn da ky Şe la how zu nyň 
di wa ry ny tä Da wut şä he rin den aşak 
in ýän bas gan çak la ra bar ýan ça gur dy. 
16  Şal lum dan soň Beýt sur et ra by nyň ýa-
ry sy nyň hä ki mi Az bu gyň og ly Ne hem ýa 
Da wut go nam çy ly gy nyň gar şy syn dan tä 
eme li how za we eder men ur şu jy la ryň 
öýü ne çen li bo lan di wa ry di kelt di.

17 Onuň gap da lyn da ky di war bö le gi ni 
le wi ler di kelt di ler: Ba ny nyň og ly Re hum 
onuň gap da lyn da ky di wa ry di kelt di; 
Ke gi la et ra by nyň ýa ry sy nyň hä ki mi 
Ha şab ýa öz et ra by üçin bir di war bö le-
gi ni di kelt di. 18  Onuň gap da lyn da ola ryň 
ga ryn daş la ry, Ke gi la et ra by nyň ýa ry sy-
nyň hä ki mi He na da dyň og ly Bin nuý a 
beý le ki di war bö le gi ni di kelt di. 19 Bin
nu ýyň gap da lyn da di wa ryň öw rül ýän 
ýe rin den gor ha na uçu dy nyň ga ba dyn da 
bo lan di wa ryň bin ýat di re gi ni Mis pa nyň 
hä ki mi Ýe şu wa nyň og ly Ezer di kelt di. 
20  Ezer den soň di wa ryň öw rül ýän ýe-
rin den, baş ru ha ny El ýa şy byň öýü niň 

ga py sy na çen li di wa ry Za ka ýyň og ly Ba-
ruk di kelt di. 21 Ba ruk dan soň El ýa şy byň 
öýü niň ga py syn dan tä öýüň gu tar ýan 
ýe ri ne çen li ara lyk da ky di wa ry Ha ko syň 
ag ty gy, Ury ýa nyň og ly Me re mot di kelt di.

22  Me re mot dan soň Iýe ru sa li miň tö we-
rek-da şyn da ky ýer ler den ge len ru ha ny lar 
di wa ryň bir bö le gi ni di kelt di ler. 23 Ola ryň 
gap da lyn da Ben ýa min bi len Ha şup öz 
öý le ri niň ga ba dyn da ky di war bö le gi ni 
di kelt di ler. Ola ryň gap da lyn da Anan ýa-
nyň ag ty gy, Ma ga se ýa nyň og ly Azar ýa 
öz öýü niň ýa nyn da ky di war bö le gi ni 
di kelt di. 24  Onuň gap da lyn da He na da-
dyň og ly Bin nuý Azar ýa nyň öýün den 
di wa ryň öw rü mi ne – bur ça çen li bo lan 
di war bö le gi ni di kelt di. 25‑26  Uza ýyň og ly 
Pa lal di war öw rü mi niň gar şy sy ny we 
ga ra wul ha na how lu sy nyň ýa nyn da ky 
ýo kar ky köş güň di ňi ni di kelt di. Onuň 
gap da lyn da Pa ro şyň og ly Pe da ýa bi len 
Ofel de ýa şa ýan yba dat ha na hyz mat-
kär le ri gün do gar da Suw der we ze si niň 
ga ba dy na we ga ra wul di ňi ne çen li 
ara lyk da ky di war bö le gi ni di kelt di ler. 
27 On soň te ko wa ly lar be ýik go rag di ňi niň 
gar şy syn da ky Ofel di wa ry na çen li bo lan 
ara ly gy di kelt di ler. 28  Ru ha ny lar At der-
we ze sin den baş lap, de mir ga zy ga ta rap 
her si öz öý le ri niň ga ba dyn da ky di wa ry 
di kelt di ler. 29 Ola ryň gap da lyn da Im me-
riň og ly Sa dok öz öýü niň ga ba dyn da ky 
di war bö le gi ni di kelt di. Onuň gap da-
lyn da Gün do gar der we ze si ni sak la ýan 
Şe kan ýa nyň og ly Şe mag ýa bir di war 
bö le gi ni di kelt di. 30 Onuň gap da lyn da-
ky di war bö lü mi ni Şe lem ýa nyň og ly 
Ha nan ýa bi len Sa la pyň al tyn jy og ly 
Ha nun di kelt di ler. Ola ryň gap da lyn da 
Be rek ýa nyň og ly Me şul lam öz öýü niň 
ga ba dyn da ky di war bö le gi ni di kelt di. 
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31 Onuň gap da lyn da ky di war bö lü mi ni 
zer gär ler den bo lan Mal ky ýa Göz den 
ge çi riş der we ze si niň gar şy syn da bo lan 
yba dat ha na hyz mat kär le ri niň hem-de 
tä jir le riň öýü ne çen li bo lan ara ly gy we 
burç da ky ýo kar ky ota ga çen li bo lan 
ara ly gy di kelt di. 32  Burç da ýer le şen ýo-
kar ky otag bi len Go ýun der we ze si niň 
ara ly gyn da ky di war bö le gi ni zer gär ler 
bi len tä jir ler di kelt di ler.

4‑nji bap

Nehemýa işe päsgel 
berýänlerden üstün çykýar

1 San bal lat bi ziň di wa ry örüp ýö re ni-
mi zi eşi den de, ga ty ga har lan dy. Ol ga zap 
do nu ny ge ýip, ýa hu dy la ryň üs tün den 
gül mä ge baş la dy. 2  San bal lat öz ýa ran la-
ry nyň we Sa ma ri ýa go şu ny nyň öňün de 
şeý le diý di: «Bu bol gu syz ýa hu dy lar 
nä me edip ýör ler? Olar hem me za dy 
tä ze den gu raý jak lar my ka? Ýa-da gur-
ban lyk ber jek mi kä ler? Olar işi bir gü nüň 
için de ta mam la rys öýd ýär mi kä ler? Olar 
zir-zi bil üýş me gin den al nan we ýa nan 
daş lar dan di war gal dy raý jak lar my ka?» 
3 Onuň ýa nyn da ky am mon ly To by ýa 
şeý le diý di: «Ola ryň gur ýan daş di wa-
ry nyň üs tü ne til ki mün se-de ýy ky lar!» 
4  Eý, Hu da ýy myz, ola ryň bi zi nä hi li 
mas ga ra la ýan dyk la ry ny eşit! Bi ze at ýan 
my ja bat la ry ny öz baş la ryn dan in de rip, 
ola ry ýat ül ke de, ýe sir lik de ta la ňa ber! 
5 Ola ryň ýa zyk la ry nyň üs tü ni ba syr ma, 
gü nä le ri ni na za ryň dan syp dyr ma, çün ki 
olar bi ziň – gur lu şyk çy la ryň göw nü ne 
deg di ler. 6  Mu ňa ga ra maz dan biz di wa ry 
tä ze den gur duk; tu tuş di war bi rik di ril ip, 
onuň be ýik li gi ýa ry sy na ýe ti ril di, çün ki 
halk iş le me gi ýü re gi ne düw di.

7 Em ma San bal lat dyr To by ýa, arap lar-
dyr am mon lar we aş dot ly lar Iýe ru sa lim 

di war la ry nyň gur lu şy gy nyň üs tün lik li 
ama la aşy ryl ýan dy gy ny, di war gä dik le ri-
niň bi ti ril ip bar ýan dy gy ny eşi den le rin de, 
ga ty ga har lan dy lar. 8  On soň ola ryň hem-
me si ge lip, Iýe ru sa li me gar şy uruş mak 
we on da al jy raň ňy lyk dö ret mek üçin dil 
dü wüş di ler. 9 On soň biz öz Hu da ýy my za 
di leg et dik we olar dan go ran mak üçin, 
gi je-gün diz ga ra wul goý duk. 10 Em ma 
ýa hu da lar: «Ýük da şa ýan lar güýç den 
gaç ýar, ýy kyk-ýum ruk lar bol sa ga ty köp; 
şo nuň üçi nem biz di wa ry örüp bil me ris» 
di ýiş ýär di ler. 11 Duş man la ry myz hem: 
«Üst le ri ne ba ra ny my zy duý man ka lar, 
biz ola ry öl dü rip, işi tog ta da rys» diý-
ýär miş ler. 12  Ola ryň ýa nyn da ýa şa ýan 
ýa hu dy lar ge lip, bi ze: «Duş man la ry myz 
çar ta rap dan bi ze hü jüm et jek ler» di ýip, 
gaý ta-gaý ta aýt dy lar. 13 Şo nuň üçin men 
di wa ryň pes ýer le ri niň aňyr syn da ky 
açyk meý dan da hal ky urug la ry bo ýun ça, 
gy lyç la ry, naý za la ry we ýaý la ry bi len 
du ruz dym. 14  On soň men beg le re, baş tu-
tan la ra we beý le ki du ran la ra bir laý göz 
aý lap, şeý le diý dim: «Olar dan gork maň! 
Be ýik we haý bat ly Reb bi ýat laň! Ga ryn-
daş la ry ňyz, ogul la ry ňyz, gyz la ry ňyz, 
aýal la ry ňyz we öý le ri ňiz üçin sö we şiň!»

15 Duş man la ry myz ola ryň ni ýet le ri niň 
bi ze aýan dy gy ny we Hu da ýyň ola ryň 
ni ýet le ri ni ba şa bar dyr man ly gy ny eşi-
den le rin de, bi ziň hem mä miz di war 
gur ma ga, he ri miz öz iş li-işi mi ze gaý dyp 
bar dyk. 16‑17 Şol gün den baş lap, me niň 
adam la ry myň ýa ry sy di war gur lu şy gyn-
da iş le di; beý le ki ýa ry sy-da naý za la ry, 
gal kan la ry, ýaý la ry we so wut la ry bi len 
go rag da dur du lar. Baş tu tan lar hem di war 
gur ýan ýa hu da la ry göz as tyn da sak la dy-
lar. Ýük da şa ýan lar bir el le ri bi len iş läp, 
beý le ki el le rin de ýa rag tut du lar. 18  Gur lu
şyk çy la ryň hem me si niň iş le ýär kä ler-de 
bil le ri gy lyç ly dy. Sur naý çy bol sa me niň 
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a 4:23 Ýa rag la ry myz hem sag eli miz de di – ýa-da Suw al ma ga gi den dede, her ki miň ýa
ra gy elin de di.

ýa nym da dur dy. 19 Men beg le re, baş tu tan-
la ra we hal kyň ga la ny na: «Iş köp we onuň 
ge ri mi giň, di wa ryň üs tün de biz da gy nyk 
we bi ri-bi ri miz den uzak. 20 Şo nuň üçin siz 
sur naý se si ni eşi den ba dy ňy za bi ziň ýa-
ny my za ýyg na ny şyň. Hu da ýy myz bi ziň 
üçin sö we şer» diý dim. 21 Şeý dip, biz her 
gün daň atan dan Gün bat ýan ça iş le dik, 
adam la ryň ýa ry sy naý za lar gö ter di. 22 Şol 
wagt men ýe ne-de hal ka ýüz le nip: «Gi je 
bi zi go rap, gün di zem iş lär ýa ly, goý, her 
kim öz hyz mat kä ri bi len Iýe ru sa lim de gi-
je ýa tym lyk gal syn» diý dim. 23 Şeý dip, ne 
men, ne ga ryn daş la rym, ne hyz mat kär le-
rim, ne-de yzym da ky jan pe na la rym – hiç 
bi ri miz eşi gi mi zi çy kar ma dyk. Ýa rag la-
ry myz hem sag eli miz de di a.

5‑nji bap

Nehemýa garyplara kömek edýär
1 Bi raz wagt ge çen soň, bir to par adam 

we ola ryň aýal la ry öz ýa hu dy do gan la-
ryn dan ýa ňa ahy-na la et di ler. 2  Kä bir le ri: 
«Ogul la ry myz we gyz la ry myz bi len biz 
köp lük di ris; di ri ga la ry myz ýa ly, bi ze 
gal la be ril sin» diý ýär di ler. 3 Kä bir le ri-
de: «Biz aç lyk ze rar ly gal la al jak bo lup, 
ýe ri mi zi, öýü mi zi, üzüm çi li gi mi zi gi re-
we goý duk» diý ýär di ler. 4  Ola ryň: «Biz 
pa ty şa nyň ekin ýe ri mi ze, üzüm çi li gi-
mi ze sal ýan sal gy dy ny tö le mek üçin, 
pul karz al dyk. 5  Bi ziň süň ňü mi zem, 
as ly my zam beý le ki ýa hu da la ryň ky bi len 
bir dir. Ça ga la ry my zam şo la ryň ça ga-
syn dan kem däl. Mu ňa ga ra maz dan, biz 
ogul la ry my zy, gyz la ry my zy gul çu ly ga 
ber me li bol ýa rys. Gyz la ry my zyň-a eý-
ýäm gyr nak bo lan la ry-da bar. Em ma 
bi ziň et jek ala jy myz ýok, se bä bi ekin 

ýe ri mi zem, üzüm çi li gi mi zem baş ga 
adam la ryň elin de» diý ýän le ri-de bar dy.

6  Ola ryň da dy-per ýat la ry ny we arz-
-şi ka ýat la ry ny eşi de nim de, me niň ga ty 
ga ha rym gel di. 7 Bu zat lar hak da oý la nyp, 
beg le re hem baş tu tan la ra kä ýe dim. Men 
ola ra: «Si ziň her bi ri ňiz öz hal ky ňy-
za gö te ri mi ne pul ber ýär si ňiz» diý dim. 
On soň ola ryň gar şy sy na uly je ma ga ty 
ýyg nap, şeý le diý dim: 8  «Biz ýag da ýy my-
zyň çat dy gyn dan, baş ga mil let le re sa ty lan 
öz ýa hu dy do gan la ry my zy yzy na sa tyn 
al dyk. Em ma siz hat da öz ga ryn daş la ry-
ňy zy-da gul çu ly ga sat ýar sy ňyz; soň biz 
ola ry yzy na sa tyn al ma ly bol ýa rys!» Olar 
dy myp, di ýe re söz tap ma dy lar. 9 On soň 
men: «Si ziň bu ed ýän işi ňiz go wy däl. Bi-
ze duş man bo lan mil let le riň gy ja lat yn dan 
gu tul mak üçin, Hu da ýy my zyň gor ku syn-
da gez me li däl mi si ňiz?» diý dim. 10 Mu nuň 
üs te si ne-de, men, me niň do gan la rym we 
me niň hyz mat kär le rim hem ola ra pul we 
gal la karz ber ýä ris. Ge liň, şu gö te ri mi-
ne zat ber me gi bes ede liň. 11 Şu gü nüň 
özün de ola ryň ekin ýer le ri ni, üzüm çi li-
gi ni, zeý tun bag la ry ny, öý le ri ni, pul dan, 
bug daý dan, şe rap dan we ýag dan alan 
gö te ri mi ňi zi ola ra yzy na gaý dyp be riň. 
12 Şon da olar: «Biz edil se niň aý dy şyň ýa ly 
ede ris. Bu la ryň hem me si ni yzy na be re ris 
we olar dan hiç zat ta lap et me ris» diý di-
ler. On soň men ru ha ny la ry ça gy ryp, äh li 
ýol baş çy la ra be ren söz le ri ni ber jaý et jek-
dik le ri ne ru ha ny la ryň öňün de ant içir dim. 
13 Men do nu myň sy ýy ny sil kip: «Eger-de 
kim şu be ren sö zün den dän se, Hu daý ony 
edil don sy ýy nyň sil ki lip bo şa dy ly şy ýa ly 
öýün den, işin den mah rum et sin. Olar äh li 
za dyn dan jy da düş sün» diý dim. Bü tin 
je ma gat hem mu ny ma kul lap: «Omyn!» 
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a 5:15 Bir ga dak – ýew reý çe kyrk şe kel. Bu takm. 500 gr deň dir.

diý şip, Reb be al kyş aýt dy lar. Halk be ren 
wa da sy ny ýe ri ne ýe tir di.

Nehemýanyň sahylygy
14  Ýa hu da ýur du na hä kim li ge bel le nen 

gü nüm den, ýag ny Ar tak serks pa ty şa nyň 
ýig ri min ji ýyl yn dan otuz ikin ji ýy ly-
na çen li – on iki ýyl lap men-de, me niň 
do gan la rym-da hä ki me mah sus na har-
lan ma dyk. 15 Men den öň ki bo lan hä kim ler 
we lin hal kyň boý nu na agyr ýük bo lup, 
olar ilat dan bir ga dak a kü müş den da-
şa ry azyk, şe rap al ýan eken ler. Ola ryň 
hat da hyz mat kär le ri-de hal kyň üs tün-
den hö küm sür ýän eken ler. Em ma men 
Hu daý dan gork ýan dy gym üçin beý le iş 
et me dim. 16  Men äh li güý jü mi di wa ryň 
gur lu şy gy na sarp et dim. Özü mi ze ýe-
rem ta lap et me dim. Hyz mat kär le ri miň 
hem me si-de iş üs tün de bol du lar. 17 Sa ça-
gy myň ba şyn da bi ze öz ge mil let ler den 
ge len ler den baş ga-da, ýa hu dy lar dan we 
ola ryň baştutanlarynda yba rat ýüz el li 
adam na har la nar dy. 18  Her gün na har 
üçin bir öküz bi len al ty sa ny se miz go-
ýun soý lar dy. Şeý le hem ma ňa to wuk lar 
bi şi ril ip, her on gün den dür li şeraplar 
bol dan-bol ge ti ri ler di. Em ma men hal-
kyň nä hi li agyr gü ze ran gör ýän di gi ni 
bil ýär dim, şo nuň üçi nem men hä ki me 
be ril me li azyk möç be ri ni ta lap et me dim. 
19 Eý, Hu da ýym, bu hal ka eden äh li hyz-
mat la rym üçin me ni ýag şy lyk da ýat la!

6‑njy bap

Nehemýanyň garşysyna 
guralan dildüwşükler

1‑2  San bal lat, To by ýa, Ge şem arap we 
beý le ki duş man la ry myz me niň di wa ry 

gu rup gu tar dan dy gy my, on da ýe ke je 
gä di giň hem gal man dy gy ny (der we-
ze ler en tek ýe ri ne otur dyl ma dyk hem 
bol sa) eşi den le rin de, San bal lat bi len 
Ge şem me niň ýa ny ma adam ibe rip: 
«Gel, Ono düz lü gin dä ki bir oba da du-
şu şa ly» diý di ler. Olar ma ňa kast et me gi 
ýü rek le ri ne dü wüp di ler. 3 Men hem ola ra 
ça par ýol lap: «Men bu wagt ga ty wa jyp 
iş bi len meş gul, şo nuň üçin ba ryp bil-
jek däl. On so ňam men si ziň ýa ny ňy za 
ba ryp gel ýän çäm, nä me iş dur sun my?» 
diý dim. 4  Şeý le ha bar bi len olar me niň 
ýa ny ma dört ge zek ça par ýol la dy lar. Men 
hem ola ry her ge zek şol bir jo gap bi len 
gaý tar dym. 5 Bä şin ji ge zek San bal lat öz 
hyz mat kä ri niň eli ne açyk hat be rip, ony 
me niň ýa ny ma iber di. 6  Ol hat da şeý le 
ýa zy lan dy: «Mil let ler ara syn da şeý le 
gür rüň bar, mu ny Ge şem hem tas syk-
la ýar. Sen we ýa hu dy lar pit ne tu ruz jak 
bol ýar my şy ňyz. Di wa ry-da şo nuň üçin 
gu rup ýör mü şi ňiz. Aý dyş la ry na gö rä, 
sen ola ra pa ty şa bol ma ly my şyň. 7 „Ýa hu-
da nyň pa ty şa sy bar“ di ýip, özüň hak da 
Iýe ru sa lim de wa gyz et dir mek üçin py-
gam ber ler hem bel läp siň. Aý dyş la ry na 
gö rä, bu zat la ryň hem me si ni pa ty şa 
ha bar ber jek miş ler. Şo nuň üçi nem, gel, 
bi le mas la hat ede li». 8  On soň men onuň 
ýa ny na adam ibe rip: «Se niň bu diý ýän 
zat la ryň hiç bi ri-de edi le nok. Bu la ryň 
äh li si se niň öz tos la maň» diý dim. 9 Çün ki 
ola ryň hem me si bi zi gor kuz mak is le ýär-
di ler we: «El le ri iş den so wap, iş tog tar» 
di ýip pi kir ed ýär di ler. Şo nuň üçi nem 
men işi do wam et mek üçin Hu daý dan 
güýç-kuw wat di le dim.

10  On soň men öýün den çyk man otu-
ran Meheýtabeliň ag ty gy, De la ýa nyň 
og ly Şe mag ýa nyň öýü ne gel dim. Ol 
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a 6:15 Elul aýy nyň ýig ri mi bä şi gü ni – bu 2-nji ok týabr dyr.

ma ňa: «Gel, iki miz Hu da ýyň öýün-
de, iç ki otag da du şu şa ly. Iç ki ota gyň 
ga py la ry nam ýa pa ly, çün ki olar se ni 
öl dür mä ge ge ler ler. Olar hök man şu gi je 
se ni öl dür mä ge ge ler ler» diý di. 11 Em ma 
men: «Me niň ýa ly adam ga çar my? Heý-
de me niň ýa ly adam di ri gal mak üçin 
iç ki otag da giz le ner mi? Ýok, men iç ki 
ota ga gir jek däl!» diý dim. 12  Şe mag ýa ny 
Hu da ýyň iber män di gi ne göz ýe tir dim. 
Ol ha ma la bir py gam ber hök mün de ma-
ňa şu zat la ry diý di, se bä bi To by ýa bi len 
San bal lat ony ha ky na tu tup dy lar. 13 Ol 
me ni gor ku zyp, me niň şeý le he re ket 
edip, gü nä ga zan ma gy ma iter gi ber mek 
mak sa dy bi len ha ky na tu tu lyp dy. Men 
şeý le edä ýen bol sam, olar me ni bi ab raý 
edip kem si dip bil jek di ler.

14  Eý, Hu da ýym, To by ýa bi len San-
bal la tyň bu eden iş le ri ni unut ma, şeý le 
hem, py gam ber aýal No gad ýa bi len me ni 
gor kuz mak is län beý le ki py gam ber le riň 
eden le ri ni hem unut ma!

Diwar gurluşygy tamamlanýar
15  El li iki gün den soň, Elul aýy nyň 

ýig ri mi bä şi gü ni a di war gur lu şy gy 
ta mam lan dy. 16  Bi ziň duş man la ry my-
zyň we tö we re gi miz dä ki mil let le riň 
äh li si mu ny eşi den le rin de, ga ty gor kup, 
mu ny öz le ri ne kem lik bil di ler. Se bä bi 
olar bu işiň Hu da ýy my zyň kö me gi bi len 
edi len di gi ne göz ýe tir di ler. 17 Mun dan 
baş ga-da, şol gün ler Ýa hu da nyň beg le ri 
To by ýa köp hat ýol la dy lar. To by ýa nyň 
hat la ry hem ola ra gel di. 18  Ýa hu da da 
köp adam To by ýa bi len ka sam edi şip di, 
çün ki To by ýa Ara nyň og ly Şe kan ýa nyň 
gi ýew si di. Onuň og ly Ýe ho ha nan hem 
Be rek ýa nyň og ly Me şul la myň gy zy na 

öý le nip di. 19 Şeý le hem olar me niň ýa-
nym da onuň ýag şy iş le ri hak da gür rüň 
et di ler. Me niň diý ýän söz le ri mi hem oňa 
ýe tir di ler. To by ýa-da me ni gor kuz jak 
bo lup, ma ňa hat lar ýol la dy.

7‑nji bap
1 Ine, di war örü lip, ga py lar ýe ri ne 

otur dyl dy, der we ze ban lar, aý dym çy lar, 
le wi ler bel len di. 2  On soň men do ga nym 
Ha na ny bi len ga la nyň ser ker de si Ha nan-
ýa ny Iýe ru sa li me hä kim edip bel le dim. 
Çün ki ol ynam dar adam bo lup, köp le re 
ga ran da, Hu daý dan has ga ty gork ýar dy. 
3 Men ola ra şeý le tab şy ryk ber dim: «Gün 
gyz ýan ça, Iýe ru sa li miň der we ze le ri 
açyl ma syn. Gün ýa şan ça gy, en tek der-
we ze ban lar no bat çy lyk dan git män kä ler, 
ga py la ry gulp la syn lar. Iýe ru sa li miň ila-
tyn dan ga ra wul lar go ýuň; ola ryň kä bi ri 
öz go ra ma ly ýer le rin de we beý le ki le ri 
bol sa öz öý le ri niň öňün de bol sun lar».

Sürgünden gaýdyp gelenleriň 
sanawy 
(Ezra 2:170)

4  Şä her giň hem ulu dy, em ma onuň 
için dä ki ilat we lin az dy, jaý lar sa lyn-
man dy. 5 On soň ne sil le ri bo ýun ça ha sa ba 
al mak üçin beg le ri, baş tu tan la ry we 
hal ky üý şür me gi Hu da ýym ýü re gi me 
sal dy. Men ýe sir lik den il kin ji do la nyp 
ge len le riň ne sil le ri bi len ge çi ri len ilat 
ýa zu wy ny göz läp tap dym. On da şu lar 
ýa zy lan dy: 6  Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad-
ne sar ta ra pyn dan ýe sir al nyp, Ba by la 
sür gün edi len le riň ne sil le rin den Iýe ru-
sa lim dä ki we Ýa hu da da ky öz ga la la ry na 
gaý dyp ge len le ri, ine, şu lar dy: 7 Ze
ru ba byl, Ýe şu wa, Ne hem ýa, Azar ýa, 
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Ra gam ýa, Na ha ma ny, Mor de kaý, Bil şan, 
Mis pe ret, Big waý, Ne hum we Ba ga na 
da gy bi len gel di ler.

Ys ra ýyl hal ky nyň er kek adam la ry-
nyň sa ny: 8  Pa ro şyň ne sil le ri: iki müň 
bir ýüz ýet miş iki adam; 9 Şe pat ýa nyň 
ne sil le ri: üç ýüz ýet miş iki adam; 10 Ara
nyň ne sil le ri: al ty ýüz el li iki adam; 
11 Ýe şu wa nyň we Ýo wa byň nes lin den – 
Pa hat mo wa byň ne sil le ri: iki müň se kiz 
ýüz on se kiz adam; 12  Eý la myň ne sil le ri: 
bir müň iki ýüz el li dört adam; 13 Za tu
nyň ne sil le ri: se kiz ýüz kyrk bäş adam; 
14  Za ka ýyň ne sil le ri: ýe di ýüz alt myş 
adam; 15  Bin nu ýyň ne sil le ri: al ty ýüz 
kyrk se kiz adam; 16  Be ba ýyň ne sil le ri: 
al ty ýüz ýig ri mi se kiz adam; 17 Az ga-
dyň ne sil le ri: iki müň üç ýüz ýig ri mi 
iki adam; 18  Ado ny ka myň ne sil le ri: al-
ty ýüz alt myş ýe di adam; 19 Big wa ýyň 
ne sil le ri: iki müň alt myş ýe di adam; 
20 Adi niň ne sil le ri: al ty ýüz alt myş bäş 
adam; 21 Ate riň, ýag ny Hiz ki ýa nyň ne-
sil le ri: tog san se kiz adam; 22  Ha şu myň 
ne sil le ri: üç ýüz ýig ri mi se kiz adam; 
23 Be za ýyň ne sil le ri: üç ýüz ýig ri mi dört 
adam; 24  Ha ry byň ne sil le ri: bir ýüz on 
iki adam; 25 Gib go nyň ne sil le ri: tog san 
bäş adam; 26  Beý tul la ha myň we Ne to-
pa nyň ýa şaý jy la ry: bir ýüz seg sen se kiz 
adam; 27 Ana to dyň ýa şaý jy la ry: bir ýüz 
ýig ri mi se kiz adam; 28  Beý taz ma we diň 
ýa şaý jy la ry: kyrk iki adam; 29 Kir ýat
ýe ga ry myň, Ke pi ra nyň we Be ýe ro dyň 
ýa şaý jy la ry: ýe di ýüz kyrk üç adam; 
30  Ra ma nyň we Ge ba nyň ýa şaý jy la ry: 
al ty ýüz ýig ri mi bir adam; 31 Mik ma şyň 
ýa şaý jy la ry: bir ýüz ýig ri mi iki adam; 
32  Beý te liň we Aýyň ýa şaý jy la ry: bir ýüz 
ýig ri mi üç adam; 33 Beý le ki Ne bo nyň 
ýa şaý jy la ry: el li iki adam; 34  Beý le ki 
Eý la myň ne sil le ri: bir müň iki ýüz el li 
dört adam; 35 Ha ry myň ne sil le ri: üç ýüz 

ýig ri mi adam; 36  Ýe ri ho nyň ne sil le ri: üç 
ýüz kyrk bäş adam; 37 Lo duň, Ha dy dyň 
we Ono nyň ne sil le ri: ýe di ýüz ýig ri mi 
bir adam; 38  Se na nyň ne sil le ri: üç müň 
do kuz ýüz otuz adam.

39 Ru ha ny lar: Ýe şu wa nyň kowu myn-
dan Ýe da ýa nyň ne sil le ri: je mi do kuz ýüz 
ýet miş üç adam; 40 Im me riň ne sil le ri: bir 
müň el li iki adam; 41 Paş hu ryň ne sil le ri: 
bir müň iki ýüz kyrk ýe di adam; 42  Ha
ry myň ne sil le ri: bir müň on ýe di adam; 
43 le wi ler: Ho daw ýa nyň ne sil le ri, ýag ny 
Ýe şu wa nyň we Kad my ýe liň ne sil le ri: 
ýet miş dört adam; 44  aý dym çy lar: Asa-
fyň ne sil le ri bir ýüz kyrk se kiz adam; 
45  der we ze ban lar: Şal lu myň, Ate riň, 
Tal mo nyň, Aku byň, Ha ty ta nyň, Şo ba-
ýyň ne sil le ri: bir ýüz otuz se kiz adam; 
46  yba dat ha na hyz mat kär le ri: Si ha nyň, 
Ha su pa nyň, Ta ba go tyň, 47 Keý ro syň, 
Si ga nyň, Pa do nyň, 48  Le ba na nyň, Ha ga-
ba nyň, Şal ma ýyň, 49 Ha na nyň, Gi do lyň, 
Ge ha ryň, 50 Re ýa ýa nyň, Re si niň, Ne ko-
da nyň, 51 Ga za myň, Uza nyň, Pa se ýa nyň, 
52  Be sa ýyň, Me gu ny myň, Ne pu sy myň, 
53  Bak bu gyň, Ha ku pa nyň, Har hu ryň, 
54  Bas lu tyň, Me hi da nyň, Har şa nyň, 
55  Bar ko syň, Si se ra nyň, Te ma nyň, 
56  Ne si ýa nyň, Ha ty pa nyň ne sil le ri; 
57 Sü leý ma nyň hyz mat kär le ri niň ne sil-
le rin den: So ta ýyň, So pe re tiň, Pe ri da nyň, 
58  Ýag la nyň, Dar ko nyň, Gi do lyň, 59 Şe pat-
ýa nyň, Ha ty lyň, Po ke ret Ha se ba ýy myň 
we Amo nyň ne sil le ri. 60 Äh li yba dat ha na 
hyz mat kär le ri niň we Sü leý ma nyň hyz-
mat kär le ri niň ne sil le ri niň je mi üç ýüz 
tog san iki adam bol dy.

61 Tel me la dan, Tel har şa dan, Ke rup dan, 
Adon dan we Im mer den çy kan lar, ýö ne 
öz urug la ry ny, öz as ly ny ýa-da öz le-
ri niň Ys ra ýy la de giş li dik le ri ni su but 
edip bil me dik ler şu lar dy: 62  De la ýa nyň, 
To by ýa nyň we Ne ko da nyň ne sil le ri: 
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a 7:65 Urym we Tum mym – Hu da ýyň is le gi ni bil mek üçin ru ha ny lar ta ra pyn dan ula nyl ýan 
iki sa ny daş. Söz lü ge se ret.
b 7:70 Ýig ri mi ga dak – ýew reý çe bir müň da rik. Bu takm. 8,5 kg deň dir.
ç 7:71 Se kiz ýa rym bat man – ýew reý çe ýig ri mi müň da rik. Bu takm. 170 kg deň dir.
d 7:71 Alt myş bäş bat man – ýew reý çe iki müň iki ýüz mi na. Bu takm. 1300 kg deň dir.
e 7:72 El li se kiz bat man – ýew reý çe iki müň mi na. Bu takm. 1200 kg deň dir.
ä 8:2 Ýe din ji aýyň bi rin ji gü ni – bu 8-nji ok týabr dyr.

al ty ýüz kyrk iki adam; 63 şeý le hem 
ru ha ny lar dan: Ho ba ýa nyň ne sil le ri, Ha-
ko syň ne sil le ri we gil gat ly Bar zyl la ýyň 
gyz la ryn dan aýal alyp, ola ryň ady bi len 
at lan dy ry lan Bar zyl la ýyň ne sil le ri. 64 Bu
lar öz ýaz gy la ry ny ne sil le ri bo ýun ça 
ha sa ba al nan la ryň ara syn dan göz le-
di ler, em ma ta pyp bil me di ler. Şo nuň 
üçi nem olar galp ru ha ny lar hök mün de 
ru ha ny lyk dan çy ka ryl dy lar. 65  Hä kim 
ola ra Ury my we Tum my my a ula nyp 
bil ýän ru ha ny ta pyl ýan ça, iň mu kad des 
na har dan iý mez li gi tab şyr dy. 66‑67 Ýe di 
müň üç ýüz otuz ýe di aýal dyr er kek 
hyz mat kär le ri hem-de iki ýüz kyrk bäş 
er kek we aýal aý dym çy la ry ha sap et mä-
niň de, äh li hal kyň sa ny kyrk iki müň 
üç ýüz alt myş dy. 68‑69 Ola ryň dört ýüz 
otuz bäş dü ýe si we al ty müň ýe di ýüz 
ýig ri mi sa ny-da eşe gi bar dy. 70  Kä bir 
urug ba şy lar iş üçin peş geş ler ber di ler. 
Hä kim ha zy na ýig ri mi ga dak b tö we
re gi al tyn, el li le gen, bäş ýüz otuz laý 
ru ha ny eşi gi ni ber di. 71 Kä bir urug ba-
şy lar bol sa gur lu şyk gaz na sy na se kiz 
ýa rym bat man ç tö we re gi al tyn, alt myş 
bäş bat man d kü müş ber di ler. 72  Hal kyň 
ga lan bö le gi niň be ren zat la ry, se kiz 
ýa rym bat man tö we re gi al tyn, el li se-
kiz bat man e kü müş we alt myş ýe di laý 
ru ha ny eşi gin den yba rat bol dy.

73 Ru ha ny lar, le wi ler, hal kyň kä bi ri, 
yba dat ha na der we ze ban la ry, aý dym-
çy la ry, hyz mat kär le ri we bü tin ys ra ýyl 
hal ky öz ga la la ryn da or naş dy lar.

Ýe din ji aý ge len de, ys ra ýyl la ryň hem-
me si öz ga la la ryn da dy lar.

8‑nji bap

Ezra halka kanuny okap berýär
1 Äh li halk edil bir adam ýa ly bo lup, 

Suw der we ze si niň öňün dä ki meý dan ça 
ýyg nan dy. On soň olar ru ha ny we mür ze 
Ez ra dan Reb ta ra pyn dan Ys ra ýy la ber-
len Mu sa nyň Töw ra dy ny ge tir me gi ni 
so ra dy lar. 2  Şeý dip, ýe din ji aýyň bi rin ji 
gü ni ä Ez ra Töw ra dy ny hal kyň öňü ne 
ge tir di. Diň läp, er kek ler dir aýal la ryň we 
beý le ki dü şü nip bil jek le riň hem me si ol 
ýer de di. 3 On soň ol Suw der we ze si niň 
öňün dä ki meý dan ça da er kek le riň we 
aýal la ryň we beý le ki dü şü nip bil jek le riň 
öňün de ir er tir den gün or ta na çen li ony 
oka dy. Bü tin halk Töw ra dy üns be rip 
diň le di. 4  Mür ze Ez ra ýö ri te şu mak sat 
üçin gur lan agaç se ki niň üs tün de dur dy. 
Onuň sag gap da lyn da Ma tyt ýa, Şe ma, 
Ana ýa, Ury ýa, Hil ki ýa we Ma ga se ýa, 
çep gap da lyn da bol sa Pe da ýa, Mi şa ýyl, 
Mal ky ýa, Ha şum, Haş ba da na, Za kar ýa 
we Me şul lam da gy dur du lar. 5 Ez ra bü tin 
hal kyň gö zü niň al nyn da ki ta by aç dy. Ol 
hem me den ýo kar da dur dy. Ol ki ta by 
açan da, bü tin halk ör tur dy. 6 On soň Ez ra 
Be ýik Hu daý Reb be al kyş aýt dy. Äh li 
je ma gat eli ni ýo ka ry gal dy ryp: «Omyn. 
Omyn» di ýip jo gap ber di. Soň ra olar 
ýüz le ri ni ýe re be rip, Reb be sež de et di-
ler. 7 Soň ra olar ýer le rin den tu rup, her si 
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öz ýe rin de dur du lar. Le wi ler: Ýe şu wa, 
Ba ny, Şe reb ýa, Ýa myn, Akup, Şa be taý, 
Ho dy ýa, Ma ga se ýa, Ke li ta, Azar ýa, Ýo-
za bat, Ha nan, Pe la ýa da gy hal ka ka nu ny 
dü şün dir di ler. 8  Olar ki tap dan, Hu da ýyň 
ka nu nyn dan jik me-jik okap, onuň ma-
ny sy ny hal ka dü şün dir di ler. 9 Ka nu nyň 
söz le ri ni eşi den de, halk ag la dy. On soň 
hä kim Ne hem ýa, ru ha ny hem mür ze 
Ez ra we ka nu ny dü şün dir ýän le wi ler 
hal ka ýüz le nip, şeý le diý di ler: «Bu gün 
Hu da ýy ňyz Reb üçin mu kad des gün dür. 
Şo nuň üçin ýas tu tup ag laş maň! 10 Ba ryň 
ýag ly et iýiň, süý ji şe rap içiň. Bi şir mä ge 
za dy ýok la ra paý ibe riň, çün ki bu gün 
Reb bi miz üçin mu kad des gün dür. Gam 
çek mäň, çün ki Taň ry my zyň eçil ýän 
şat ly gy si ze güýç-kuw wat be rer». 11 Şeý-
dip, le wi ler: «Üm süm bo luň, bu gün 
mu kad des gün dür, gam gyn bol maň!» 
di ýip, hal ky kö şeş dir di ler. 12  On soň bü tin 
halk iýip-içip, öz le rin de bar zat la ry ny 
baş ga lar bi len paý la şyp, uly şa ga laň et-
mä ge git di ler. Çün ki olar oka lyp ber len 
söz le re dü şü nip di ler.

Çatma baýramy
13 Iki len ji gün bü tin hal kyň urug ba şy la-

ry, ru ha ny lar dyr le wi ler bi len bi le mür ze 
Ez ra nyň ýa ny na ka nu nyň söz le ri ni öw-
ren mä ge üýş dü ler. 14‑15  Olar ka nun da: 
«Ys ra ýyl hal ky ýe din ji aý da baý ram çy lyk 
döw rün de çat ma lar da ýa şa syn. „Dag la-
ra çy kyp, zeý tun, ig de, mirt, pal ma we 
beý le ki gy rym sy agaç la ryň şa ha la ry ny 
ge ti rip, ka nun da ýa zy ly şy ýa ly çat ma 
gu ruň!“ di ýip, öz le ri niň äh li ga la la ryn-
da we Iýe ru sa lim de jar çek di rip mä lim 
et mek le ri ni Reb Mu sa ar ka ly tab şyr dy» 
diý len ýaz gy ny tap dy lar. 16  On soň adam-
lar şa ha lar ge ti rip, her kim öz öýü niň 
üçek le rin de, how lu la ryn da, Hu da ýyň 

öýü niň how lu la ryn da, Suw der we ze si-
niň, Ef ra ýym der we ze si niň ýa nyn da ky 
meý dan ça lar da öz le ri ne çat ma dik di ler. 
17 Ýe sir lik den gaý dyp ge len le riň äh li si 
çat ma di kip, on da wagt la ýyn bol du lar. 
Çün ki Nu nuň og ly Ýe şu wa nyň döw-
rün den tä şol gü ne çen li ys ra ýyl hal ky 
beý le zat et män di. Olar şeý le uly şa dy-

-hor ram lyk et di ler. 18  Baý ram çy ly gyň 
bi rin ji gü nün den ahyr ky gü nü ne çen li 
Ez ra her gün Hu da ýyň Töwradyndan 
oka dy. Olar ýe di gün läp baý ram et di-
ler. Se kiz len ji gün bol sa buý ru ly şy ýa ly, 
mu kad des ýyg nak ge çi ril di.

9‑njy bap
1 Ýe din ji aýyň ýig ri mi dör dü ne ys ra ýyl 

hal ky agyz bek le mä ge ýyg na nyş dy. Olar 
jul geý nip, baş la ryn dan gum sow rup dy. 
2  Ys ra ýyl lar äh li ke se ýer li ler den öz le ri ni 
aý ryp, öz gü nä le ri ni, ata-ba ba la ry nyň 
et miş le ri ni bo ýun al dy lar. 3 Du ran ýer
le rin den ör tu rup, gü nüň dört den bir 
bö le gi ni öz Hu da ýy Reb biň Töw ra dy ny 
okap ge çir di ler we beý le ki dört den bi-
rin de bol sa gü nä le ri ni bo ýun alyp, öz 
Hu da ýy Reb be sež de et di ler. 4  Le wi le riň 
se ki sin de Ýe şu wa, Ba ny, Kad my ýel, 
Şe ban ýa, Bun ny, Şe reb ýa, Ba ny we 
Ke na ny da gy dur du lar. Olar ga ty ses 
bi len Hu da ýy Reb bi ça gyr dy lar. 5 On soň 
le wi ler Ýe şu wa, Kad my ýel, Ba ny, Ha-
şab ne ýa, Şe reb ýa, Ho dy ýa, Şe ban ýa we 
Pe tah ýa da gy şeý le diý di ler: «Ör tu ruň 
we ezel den ebe dä çen li bo lan Hu da-
ýy ňyz Reb bi şöh rat lan dy ryň! Ýa Reb, 
al kyş lar dan, öw gü ler den üs tün bo lan 
şöh rat ly ady ňa al kyş bol sun!»

Tutuş halk toba edýär
6  Ez ra şeý le diý di «Reb Sen, di ňe Sen-

siň. Gö gi, ar şy äh li ýyl dyz la ry bi len, 
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a 9:9 Gy zyl de ňiz – ýew reý çe Ga myş deň zi.

Ýe ri we on da ky bar ça zat la ry, de ňiz-
le ri we olar da ky äh li jan ly-jan dar la ry 
ýa ra dan Sen siň. Hem me si ne Sen jan 
ber ýäň. Gö güň go şun la ry Sa ňa sež de 
ed ýär ler. 7 Ýa Be ýik Hu daý, Yb ra my 
saý lap, ony ba byl ly la ryň Ur ga la syn dan 
çy ka ryp, oňa Yb ra ýym ady ny be ren 
Sen siň. 8  Öz hu zu ryň da ýü re gi ni sa dyk 
ta pyp, ken gan la ryň, het le riň, amor la ryň, 
pe riz le riň, ýa bus la ryň, gir gaş la ryň ýur-
du ny nes li ne ber mek hak da onuň bi len 
äht edi şen we äh ti ni ýe ri ne ýe ti ren ada-
lat ly Hu daý syň. 9 Sen ata-ba ba la ry my zyň 
Mü sür de ba şyn dan inen kül pet le ri ni 
gör düň; Gy zyl deň ziň a ke na ryn da ky 
per ýat la ry ny eşit diň. 10  Fa ra o nyň gar-
şy sy na, onuň äh li hyz mat kär le ri niň we 
onuň ýur du nyň äh li ila ty nyň gar şy sy na 
ala mat lar, gud rat lar gör kez diň. Çün ki 
Sen ola ryň bi ziň ata la ry my za gar şy 
te kep bir lik bi len he re ket eden dik le ri ni 
bil ýär diň. Sen Özü ňe şu gün le re çen li 
öç me jek şöh rat ly at ga zan dyň. 11 Deň ziň 
or ta syn da gu ry ýer den ge çer le ri ýa ly, 
Sen ola ryň öňün de deň zi ikä böl düň. 
Ola ryň yz la ryn dan ko wa la ýan la ry bol sa 
çuň lu ga, daş bö le gi ýa ly möwç ur ýan 
suw la ra taş la dyň. 12  Üs te si ne-de, ola ra 
gün diz le ri ne bu lut sü tü ni bi len ugur 
gör ke zip, gi je le ri ne ot sü tü ni bi len ýö re-
me li ýol la ry ny ýag tylt dyň. 13 Sen Si naý 
da gy nyň de pe si ne inip, gök den olar bi len 
gür leş diň. Ola ra dog ry hö küm ler, hak 
ka nun lar, oňat parz lar hem tab şy ryk lar 
ber diň. 14  Öz mu kad des Sa bat gü nü ňi 
ola ra aýan et diň. Gu luň Mu sa nyň üs ti 
bi len ola ra tab şy ryk lar, parz lar we ka-
nun lar ber diň. 15 Ajy gan la ryn da, gök den 
çö rek in der diň, suw san la ryn da, ga ýa-
dan suw çy kar dyň. Ber jek di ýip wa da 
eden ýur du ňy gi dip eýe le me gi Sen ola ra 

emr et diň. 16  Em ma ata-ba ba la ry myz 
te kep bir lik hem boý nu ýo gyn lyk et di ler, 
Se niň tab şy ryk la ry ňa gu lak as ma dy lar. 
17 Gu lak as mak dan bo ýun tow lap, ola ryň 
ara syn da Se niň gör ke zen gud rat la ry ňy 
ýat dan çy kar dy lar. Olar boý nu ýo gyn lyk 
edip, Mü sür dä ki gul çu lyk la ry na do la nyp 
bar mak üçin öz le ri ne ýol baş çy bel le di-
ler. Em ma Sen ge çi rim li, mer he met li, 
re him dar, giň gö wün li we sa dyk söý-
gä baý Hu daý. Sen ola ry terk et me diň. 
18‑19 Olar hat da öz le ri ne gö le heý ke li ni 
ýa sap: „Si zi Mü sür den çy ka ran hu daý, 
ine, şu dur!“ di ýip, Sa ňa er bet dil ýe-
ti ren le rin de-de, be ýik re him dar ly gyň 
üçin Sen ola ry çöl de ýe ke taş la ma dyň. 
Ola ra ýol gör kez mä ge gün diz le ri ne 
bu lut sü tü ni ni, gi je le ri ne-de ýö re jek 
ýol la ry ny ýag tyl dyp, git me li ugur la ry ny 
gör ke zer ýa ly ot sü tü ni ni de pe le rin den 
aýyr ma dyň. 20 Ola ra öwüt ber mek üçin 
paý has ly Ru hu ňy ber diň. Man na ny ola-
ryň ag zyn dan kes me diň, suw san la ryn da 
suw ber diň. 21 Ola ry kyrk ýyl lap çöl de 
ek le diň, hiç za da zar et me diň. Ola ryň 
eşik le ri kö nel me di, aýak la ry ga bar ma dy. 
22 Ola ra pa ty şa lyk la ry, halk la ry be rip, her 
bir kün je gi deň paý la dyň. Şeý dip, olar 
Heş bon pa ty şa sy Si ho nyň ýur du ny we 
Ba şan pa ty şa sy Oguň ýur du ny eýe le di ler. 
23 Ne sil le ri ni gö güň ýyl dyz la ry ki min 
kö pel dip, ola ry eýe le mä ge ba rar sy ňyz 
di ýip ata la ry na aý dan ýur du ňa ge tir diň. 
24 Ola ryň ne sil le ri ge lip, ýur dy eýe le di ler. 
Sen ýur duň ila ty ny, ken gan la ry ola ra 
bo ýun eg dir diň. Ha lan la ry ny et sin ler 
di ýip ýur duň halk la ry ny pa ty şa la ry bi len 
bir lik de ola ryň el le ri ne ber diň. 25  Şeý-
dip, olar ga la ly şä her le ri, mes top rak ly 
ýer le ri ba syp al dy lar. Içi oňat zat lar dan 
do ly öý le ri, ga zy lan gu ýu la ry, üzüm 
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bag la ry ny, zeý tun bag la ry ny, köp san ly 
mi we li agaç la ry eýe le di ler. Şeý dip, olar 
iýip doý du lar, sem re di ler. Se niň uly sa-
ha wa tyň dan lez zet al dy lar.

26  Mu ňa ga ra maz dan, olar gu lak as-
ma zak bol du lar. Olar Sa ňa gar şy pit ne 
tur zup, Se niň ka nu ny ňy ýig ren di ler. 
Sa ňa ta rap öw rül me li dik le ri ni duý du-
ran py gam ber le ri ňi öl dür di ler. Sa ňa 
er bet dil ýe tir di ler. 27 Şo nuň üçi nem 
Sen ola ry duş man la ry nyň eli ne ber-
diň. Duş man la ry ola ra ez ýet ber di ler. 
Hor luk çek ýär kä ler, olar Sa ňa na lyş 
et di ler. Sen ola ryň na la sy ny gök den 
eşit diň. Be ýik re him dar ly gyň bi len ys-
ra ýyl la ry duş man elin den ha las eder 
ýa ly ha las gär ler ber diň. 28  Em ma jan la ry 
aram ta pan ba dy na, olar Se niň öňüň de 
ýe ne-de pis lik et di ler. Sen ola ry duş man-
la ry nyň elin de gal dyr dyň. Duş man la ry 
ola ryň üs tün den aga lyk sür dü ler. Ýö ne 
olar ýe ne Sa ňa na lyş eden le rin de, Sen 
gök den ola ryň na la sy na gu lak sal dyň. 
Re him dar ly gyň bi len ola ry en çe me 
ge zek ha las et diň. 29 Sen ola ra Öz ka-
nu ny ňa ta rap öw rül mek le ri ni duý dur dyň. 
Em ma olar şon da-da te kep bir lik edip, 
Se niň tab şy ryk la ry ňa bo ýun eg me di ler; 
hö küm le ri ňi ber jaý et se ler, ýa şa jak-
dyk la ry ny bil se ler-de, hö küm le ri ňi ret 
et di ler. Olar ge riş le ri ni ýük den so wup, 
boý nu ýo gyn lyk et di ler, diň le me di ler. 
30 Sen en çe me ýyl lap, olar bi len sa byr-
ly bol duň. Py gam ber le riň ar ka ly, Öz 
Ru huň bi len ola ra duý dur dyň. Em ma 
şon da-da olar gu lak as ma dy lar. Şo nuň 
üçin hem Sen ola ry ýurt la ryň halk la ry-
nyň eli ne ber diň. 31 Em ma Öz tü ken mez 
re him dar ly gyň bi len ola ry bü tin leý ýok 
et me diň ýa-da terk et me diň. Çün ki Sen 
mer he met li, re him dar Hu daý syň.

32  Eý, äh ti ni we sa dyk söý gü si-
ni sak la ýan Hu da ýy myz! Be ýik, 

gud rat ly hem haý bat ly Hu daý! Aşur pa-
ty şa la ry nyň döw rün den tä şu gü ne çen li 
pa ty şa la ry my zyň, baş tu tan la ry my zyň, 
ru ha ny la ry my zyň, py gam ber le ri mi ziň, 
ata-ba ba la ry my zyň, Se niň hal kyň bo-
lan bi ziň ba şy myz dan inen je bir-je pa lar 
Se niň gö zü ňe az gö rün me sin. 33 Ba şy-
myz dan inen äh li je za lar da Sen ada lat ly 
bol duň. Çün ki Sen we pa ly bol saň-da, 
biz er bet lik et dik. 34  Pa ty şa la ry myz, 
baş tu tan la ry myz, ru ha ny la ry myz we 
ata-ba ba la ry myz Se niň ka nu ny ňy 
tut ma dy lar. Se niň be ren tab şy ryk la ry-
ňa, duý du ryş la ry ňa gu lak as ma dy lar. 
35  Olar öz pa ty şa lyk la ryn da, Se niň be-
ren bol çu ly gyň da, Se niň be ren giň we 
mes top rak ly me ka nyň da Sa ňa gul luk 
et me di ler, öz pis iş le rin den el çek me-
di ler. 36  Ine, biz şu gü ne çen li gul du rys. 
Mi we si ni, nyg ma ty ny iý sin ler di ýip 
ata-ba ba la ry my za be ren ýur duň da biz 
gul du rys. 37 Mun dan ön ýän bol ha syl 
bol sa gü nä le ri miz ze rar ly Se niň üs tü-
miz den go ýan pa ty şa la ry ňa gid ýär. Olar 
bi ziň we mal-ga ra la ry my zyň üs tün den 
is le dik le ri çe hö küm sür ýär ler. Biz bol-
sak, agyr mu şak gat için de di ris».

38  Bu zat la ryň hem me si üçin biz Se-
niň bi len ýaz ma ça berk äht ediş ýä ris. 
Bu mö hür li ha ta baş tu tan la ry my zyň, 
le wi le ri mi ziň we ru ha ny la ry my zyň at-
la ry ýa zylýar.

10‑njy bap
1 Mö hür li ha ta ady ýa zy lan lar:

Ha kal ýa nyň og ly hä kim Ne hem ýa, 
Sid ki ýa, 2  Se ra ýa, Azar ýa, Ýer me ýa, 
3  Paş hur, Amar ýa, Mal ky ýa, 4  Ha tuş, 
Şe ban ýa, Mal luk, 5  Ha rym, Me re mot, 
Abad ýa, 6 Da ny ýel, Gi ne ton, Ba ruk, 7 Me
şul lam, Aby ýa, Mi ýa myn, 8  Ma gaz ýa, 
Bil gaý, Şe mag ýa – bu lar ru ha ny lar dyr.
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a 10:32‑33 Bir mys gal kü müş – ýew reý çe şe ke liň üç den bi ri. Bu takm. 4 gr deň dir.

9 Le wi ler: Azan ýa nyň og ly Ýe şu wa, 
He na da dyň ogul la ryn dan Bin nuý, Kad-
my ýel. 10  Ola ryň do gan la ry Şe ban ýa, 
Ho dy ýa, Ke li ta, Pe la ýa, Ha nan, 11 Mi ka, 
Re hop, Ha şab ýa, 12  Za kur, Şe reb ýa, Şe-
ban ýa, 13 Ho dy ýa, Ba ny, Be ni nu.

14  Halk ýol baş çy la ryn dan: Pa roş, Pa-
hat mo wap, Eý lam, Za tu, Ba ny, 15 Bun ny, 
Az gat, Be baý, 16  Ado ny ýa, Big waý, Adin, 
17 Ater, Hiz ki ýa, Azur, 18  Ho dy ýa, Ha-
şum, Be zaý, 19 Ha ryp, Ana tot, Ne baý, 
20  Mag py gaş, Me şul lam, He zir, 21 Me
şe za bel, Sa dok, Ýa du wa, 22  Pe lat ýa, 
Ha nan, Ana ýa, 23 Ho şe ýa, Ha nan ýa, Ha-
şup, 24  Hal lo heş, Pil ha, Şo bek, 25 Re hum, 
Ha şab na, Ma ga se ýa, 26  Ahy ýa, Ha nan, 
Anan, 27 Mal luk, Ha rym, Ba ga na.

Kanuny saklamak 
baradaky şertnama

28‑29 Ga lan halk, ru ha ny lar, le wi ler, yba
dat ha na der we ze ban la ry, aý dym çy la ry, 
hyz mat kär le ri we Hu da ýyň ka nu ny na uý-
mak üçin öz le ri ni ýer li halk lar dan bö lüp 
aý ran la ryň hem me si – ola ryň aýal la ry, 
ogul-gyz la ry, ka nu na dü şü nip bil ýän le riň 
ba ry öz ga ryn daş la ry we ola ryň beg le ri 
bi len bir leş di ler. Olar Hu da ýyň gu ly 
Mu sa nyň üs ti bi len ber len ka nu na gö rä 
ýa şa ma ga, Hök mü ro wan Reb bi mi ziň äh li 
tab şy ryk la ry ny, hö küm le ri ni, parz la ry ny 
sak lap, ola ry ber jaý et mä ge ant iç di ler, 
ýe ri ne ýe tir me ýän le ri bol sa nä let le di ler. 
30 Biz ýer li halk lar bi len gyz al şyp-be-
riş me ris. 31 Eger ýer li halk lar Sa bat gü ni 
sat ma ga ha ryt lar ýa-da gal la ge tir se ler-de, 
biz olar dan Sa bat we mu kad des gün ler de 
hiç zat sa tyn al ma rys. Her ýe din ji ýyl biz 
ýe re dynç be re ris hem-de al gy la ry my zyň 
ba ry ny ge çe ris.

32‑33 Şeý le hem biz her ýyl bir mys gal 
küm şi a, Hu da ýy my zyň öýü niň hyz ma ty 
üçin ber me gi özü mi ze borç edin dik. Bu 
kü müş hö dür çö re gi, he mi şe lik gal la 
sa da ka sy, he mi şe lik ýak ma gur ban ly-
gy, Sa bat gün le ri, Tä ze Aý baý ram la ry 
we beý le ki baý ram lar, mu kad des sa-
da ka lar, Ys ra ýy ly gü nä sin den sap la ma 
gur ban lyk la ry üçin ula ny lar. 34  Biz halk, 
ru ha ny lar we le wi ler bi je aty şyp, her ýyl 
bel le nen wagt lar da Hu da ýy my zyň öýü-
ne odu ny haý sy uru gyň ge tir me li di gi ni 
şert leş dik. Bu odun lar ka nun da ýa zy ly-
şy ýa ly, Hu da ýy myz Reb biň gur ban lyk 
sy pa syn da ýa kyl ma ly dy. 35  Ýe ri mi ziň 
il kin ji ha sy ly ny we her bir agaç dan 
önen il kin ji mi we le ri her ýyl Reb biň 
öýü ne ge tir me gi özü mi ze borç edin ýä-
ris. 36  Ka nun da ýa zy ly şy ýa ly, now ba har 
ogul la ry my zy Hu da ýyň öýün de hyz mat 
ed ýän ru ha ny la ryň ýa ny na ge ti rip, il kin ji 
mal-ga ra la ry my zy, sü rü le ri mi ziň il ki 
bo lan öküz çe le ri ni, go ýun-ge çi le ri mi ziň 
il kin ji er kek ow lak-gu zu la ry ny ola ra 
el tip be re ris. 37 Her ýyl il kin ji gal la dan 
edi len ha my ry, öz sa da ka la ry my zy, dür li 
mi we le ri, tä ze şe ra by, ýa gy ru ha ny la ra, 
Hu da ýy my zyň öýü niň am mar la ry na 
tab şy ra rys. Ýe ri miz den ön ýän ha sy-
lyň on dan bir bö le gi ni le wi le re be re ris. 
Çün ki ga la la ry myz da le wi ler ha sy lyň 
on dan bi ri ni ýyg na ýar lar. 38  Le wi ler ha
sy lyň on dan bi ri ni ýyg na ýar ka lar, Ha run 
nes lin den bir ru ha ny ola ryň ýa nyn da 
bo lar. Le wi ler hem öz le ri üçin top la-
nan tu tuş ha sy lyň on dan bir bö le gi ni 
Hu da ýy my zyň öýü niň am mar la ry na 
tab şy rar lar. 39 Çün ki ys ra ýyl hal ky we 
le wi ler gal la ny, tä ze şe rap we ýag sa-
da ka sy ny am mar la ra ge tir me li dir ler. 
Ol ýer de mu kad des ýe riň gap-gaç la ry, 
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hyz mat ed ýän ru ha ny lar, der we ze ban-
lar dyr aý dym çy lar bol ýan dyr.

Biz Hu da ýy my zyň öýü ni terk et me ris.

11‑nji bap

Iýerusalimde ýaşaýan adamlar
1  Halk baş tu tan la ry Iýe ru sa lim de 

ýa şa dy lar. Ila tyň ga la ny bi je aty şyp, 
mu kad des şä her bo lan Iýe ru sa lim de 
ýa şar ýa ly, her on maş ga la dan bi ri ni saý-
la dy lar. Ga lan do ku zy sy bol sa beý le ki 
ga la lar da gal dy lar. 2  Halk Iýe ru sa lim de 
ýa şa ma ga meý le tin is leg bil di ren le riň 
hem me si ne ak pa ta ber di.

3 Iýe ru sa lim de mes gen tu tan lar we la ýat 
baş tu tan la ry dy. Ýö ne ru ha ny lar, le wi ler, 
yba dat ha na hyz mat kär le ri, Sü leý ma nyň 
hyz mat kär le ri niň ne sil le ri we beý le ki 
ys ra ýyl adam la ry nyň her si Ýa hu da nyň 
ga la la ryn da ky öz ga la syn da, öz mül-
kün de mes gen tut du lar. 4  Ýa hu da we 
ben ýa min ti re le ri niň kä bir le ri Iýe ru sa-
lim de ýa şa dy lar. Ýa hu da ti re le rin den: 
Za kar ýa nyň ag ty gy, Uzy ýa nyň og ly 
Ata ýa. Onuň ata-ba ba la ry na Pe re siň 
nes lin den bo lan Amar ýa, Şe pat ýa, Ma-
ha la lel de giş li dir. 5 Kol ho ze niň ag ty gy, 
Ba ru gyň og ly Ma ga se ýa. Onuň ata-ba-
ba la ry na Ha za ýa, Ada ýa, Ýo ýa ryp we 
Za kar ýa de giş li dir. Bu lar Ýa hu da nyň 
og ly Şi lo nyň nes lin den di. 6  Iýe ru sa lim de 
mes gen tu tan Pe re siň äh li ne sil le ri dört 
ýüz alt myş se kiz eder men ur şu jy lar dan 
yba rat dy.

7 Ben ýa min ti re si niň adam la ry: Ýo-
ge diň ag ty gy, Me şul la myň og ly Sal lu. 
Onuň ata-ba ba la ry na Pe da ýa, Ko la ýa, 
Ma ga şe ýa, Iti ýel we Ýe şag ýa de giş li dir. 
8  Sal lu nyň ýa kyn ga ryn daş la ry Ga baý 
hem Sal laý. Je mi do kuz ýüz ýig ri mi 
se kiz ben ýa min li Iýe ru sa lim de ýa şa-
ýar dy. 9 Zik ri niň og ly Ýo wel ola ryň 

ýol baş çy sy dy. Ha se nu wa nyň og ly Ýa-
hu da bol sa şä he riň üs tün den baş tu tan lyk 
ed ýän ikin ji adam dy.

10 Ru ha ny lar dan: Ýo ýa ry byň og ly Ýe-
da ýa we Ýa kin. 11 Me şul la myň ag ty gy, 
Hil ki ýa nyň og ly Se ra ýa. Onuň ata-ba-
ba la ry na Sa dok, Me ra ýot we Hu da ýyň 
öýü niň baş tu ta ny bo lan Ahy tup de giş-
li dir. 12  Ola ryň Hu da ýyň öýü niň işi ni 
ed ýän ga ryn daş la ry nyň je mi se kiz ýüz 
ýig ri mi iki adam dy. Ata-ba ba la ry Ema sy, 
Za kar ýa, Paş hur we Mal ky ýa bo lan Pe-
lal ýa nyň ag ty gy, Ýe ro ha myň og ly Ada ýa. 
13  Onuň do gan la ry, urug ba şy la ry iki 
ýüz kyrk iki di. Aza re liň og ly, Ah za ýyň 
ag ty gy Emaş saý. Onuň ata-ba ba la ry na 
Me şil le mot we Im mer de giş li dir. 14  Ola-
ryň do gan la ry bir ýüz ýig ri mi se kiz 
eder men ur şu jy lar dy. Ola ryň ýol baş çy sy 
Ha ge do ly myň og ly Zab dy ýel di.

15  Le wi ler den: Az ry ka myň ag ty gy, 
Ha şu byň og ly Şe mag ýa. Onuň ata-ba-
ba la ry na Ha şab ýa we Bu ni de giş li dir. 
16  Le wi le riň baş tu tan la ryn dan bo lan, Hu-
da ýyň öýü niň da şar ky iş le ri ne se red ýän 
Şa be taý we Ýo za bat. 17 Di leg de şü kür 
et mä ge baş la nan da öňü ni baş la ýan, Asa-
fyň nes lin den bo lan Zab dy nyň ag ty gy, 
Mi ka nyň og ly Ma tan ýa. Do gan la ry nyň 
ara syn da onuň orun ba sa ry Bak buk ýa; 
Ýe du tu nyň nes lin den Ga la lyň ag ty gy, 
Şam mu wa nyň og ly Ab da bar dy. 18  Mu
kad des şä her de ýa şa ýan le wi le riň je mi iki 
ýüz seg sen dört di. 19 Der we ze ban lar Akup, 
Tal mon we onuň der we ze le ri sak la ýan 
do gan la ry bir ýüz ýet miş iki di. 20 Ys ra ýy
lyň, ru ha ny la ryň we le wi le riň ga lan la ry 
bol sa Ýa hu da nyň äh li ga la la ryn da, öz 
mülk le rin de di ler. 21 Em ma yba dat ha na 
hyz mat kär le ri Ofel de ýa şa ýar dy lar. Si ha 
bi len Giş pa ola ra ýol baş çy lyk ed ýär di ler. 
22  Iýe ru sa lim dä ki le wi le riň ýol baş çy sy 
Uzy dy. Ol Ha şab ýa nyň ag ty gy, Ba ny nyň 
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og lu dyr. Onuň ata-ba ba la ry na Hu da ýyň 
öýün de gul luk ed ýän aý dym çy lar dan 
bo lan Asa fyň nes lin den Ma tan ýa we 
Mi ka de giş li dir. 23 Pa ty şa ta ra pyn dan 
ola ra de giş li ýö ri te per man bar dy we 
aý dym çy la ryň her gü ni üçin azyk har jy 
bel le nip di. 24  Ýa hu da nes li niň Ze ra uru-
gyn dan Me şe za be liň og ly Pe tah ýa hal ka 
de giş li her bir iş de pa ty şa nyň ýa nyn da 
we kil çi lik ed ýär di.

Beýleki galalardaky we 
obalardaky halk

25 Hal kyň köp bö le gi oba lar da, öz ekin 
meý dan la ry nyň ýa nyn da ýa şa dy lar. Ýa-
hu da hal ky nyň kä bir le ri Kir ýa tar ba da, 
Di bon da, Ýe kab se ýel de we ola ryň tö-
we re gin dä ki oba lar da ýa şa dy lar. 26  Olar 
şeý le hem Ýe şu wa da, Mo la da da, Beýt-
pe let de, 27 Ha sar şu gal da, Be ýer şe ba da 
we onuň oba la ryn da mes gen tut du lar. 
28  Olar Zik lag ga la syn da, Me ko na da we 
onuň go la ýyn da ky oba lar da ýa şa ýar dy-
lar. 29 Eýn rim mon da, Sor ga da, Ýar mut da, 
30 Za no wa da, Adul lam da we bu ga la la-
ryň ýa nyn da ky oba lar da ýa şa ýar dy lar. 
Olar La kyş da, onuň go la ýyn da ky meý-
dan lar da, Aze ka da we onuň oba la ryn da 
ýa şa ýar dy lar. Olar Be ýer şe ba dan Hin nom 
de re si ne çen li ara lyk da mes gen tut du lar. 
31 Ben ýa min ogul la ry, Ge ba da, Mik maş-
da, Aýa da, Beý tel de, go laý da ky oba lar da, 
32  Ana tot da, Nop da we Anan ýa da, 33 Ha
sor da, Ra ma da we Gi ta ýym da, 34 Ha dyt da, 
Se bo gym da we Ne bal lat da, 35 Lot da, Ono-
da we Hü när ment ler de re sin de mes gen 
tut du lar. 36  Ýa hu da da ýa şa ýan le wi le riň 
kä bir to par la ry ben ýa min le re go şul dy lar.

12‑nji bap
1 Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba byl we Ýe-

şu wa bi len ge len ru ha ny lar dyr le wi ler:

Se ra ýa, Ýer me ýa, Ez ra, 2  Amar ýa, 
Mal luk, Ha tuş, 3 Şe kan ýa, Re hum, Me re-
mot, 4  Ydo, Gi ne toý, Aby ýa, 5 Mi ýa myn, 
Ma gad ýa, Bil ga, 6  Şe mag ýa, Ýo ýa ryp, 
Ýe da ýa, 7 Sal lu, Amok, Hil ki ýa, Ýe da ýa. 
Ýe şu wa nyň döw rün de bu lar öz do gan la-
ry nyň we ru ha ny la ryň baş tu tan la ry dy lar.

8  Le wi ler: Ýe şu wa, Bin nuý, Kad my ýel, 
Şe reb ýa, Ýa hu da we Ma tan ýa öz do gan-
la ry bi len şü kür edi len de ýol baş çy lyk 
ed ýär di ler. 9 Ola ryň do gan la ry Bak buk ýa 
bi len Un ny hem yba dat edi len de ola ryň 
gar şy syn da du rar dy lar. 10 Ýe şu wa Ýo ýa-
ky myň ata sy dyr. Ýo ýa kym El ýa şy byň 
ata sy dyr. El ýa şyp Ýo ýa da nyň ata sy dyr. 
11 Ýo ýa da Ýo na ta nyň ata sy dyr. Ýo na tan 
Ýa du wa nyň ata sy dyr.

12  Ýo ýa ky myň baş ru ha ny bo lan 
döw rün de şu ru ha ny lar urug ba şy lar 
bo lup dy lar: Se ra ýa uru gyn dan Me ra ýa, 
Ýer me ýa uru gyn dan Ha nan ýa, 13 Ez ra 
uru gyn dan Me şul lam, Amar ýa uru gyn-
dan Ýe ho ha nan, 14  Me li ku uru gyn dan 
Ýo na tan, Şe ban ýa uru gyn dan Ýu sup, 
15  Ha rym uru gyn dan Ad na, Me ra ýot 
uru gyn dan Hel kaý, 16  Ydo uru gyn dan 
Za kar ýa, Gi ne ton uru gyn dan Me şul lam, 
17 Aby ýa uru gyn dan Zik ri, Min ýa myn 
uru gyn dan we Mo gad ýa uru gyn dan 
Pil taý, 18  Bil ga uru gyn dan Şam mu wa, 
Şe mag ýa uru gyn dan Ýo na tan, 19 Ýo ýa ryp 
uru gyn dan Ma te naý, Ýe da ýa uru gyn dan 
Uzy, 20 Sal laý uru gyn dan Kal laý, Amok 
uru gyn dan Eber, 21 Hil ki ýa uru gyn dan 
Ha şab ýa, Ýe da ýa uru gyn dan Ne ta nel.

Ruhany we lewi uruglarynyň ýazgysy
22  Bu ýaz ga El ýa şy byň, Ýo ýa da nyň, 

Ýo ha na nyň we Ýa du wa nyň döw rün de 
le wi urug ba şy la ry gi ri zil di. Şeý le hem 
Dar ýuş par syň döw rü ne çen li bo lan ru ha-
ny lar ýa zyl dy. 23 Le wi le riň urug ba şy la ry 
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ta ryh ýaz gy la ry na El ýa şy byň og ly Ýo-
ha na nyň döw rü ne çen li ýa zyl gy dy lar. 
24  Le wi ler baş tu tan la ry Ha şab ýa, Şe-
reb ýa we Kad my ýe liň og ly Ýe şu wa bir 
ta rap da, do gan la ry-da beý le ki ta rap da 
du rup, Hu da ýyň gu ly Da wu dyň tab şy-
ry şy ýa ly, ge zek-ge ze gi ne al kyş okap, 
şü kür ed ýär di ler. 25 Ma tan ýa, Bak buk ýa, 
Abad ýa, Me şul lam, Tal mon we Akup 
yba dat ha na der we ze le ri niň ýa nyn da ky 
am mar la ry go ra ýan der we ze ban lar dy. 
26  Bu adam lar Ýo sa da gyň ag ty gy Ýe şu-
wa nyň og ly Ýo ýa ky myň hem-de hä kim 
Ne hem ýa nyň, şeý le-de ru ha ny, mür ze 
Ez ra nyň döw rün de ýa şa dy lar.

Iýerusalimiň diwary 
Hudaýa bagyş edilýär

27 Iýe ru sa lim di wa ry Hu da ýa ba gyş 
edi len de, le wi le ri Iýe ru sa li me ge tir jek 
bo lup, äh li ýer ler den göz le di ler. Le wi ler 
şat lyk, şü kür ler dir we aý dym lar bi len 
kim wal lar, ar fa lar we li ra lar bi len Iýe ru-
sa lim di wa ry nyň ba gyş edi liş da ba ra sy ny 
bel le mek üçin ge rek di. 28‑29 Aý dym çy lar 
Iýe ru sa li miň tö we re gin dä ki ýer ler den, 
ne to fa ly la ryň oba la ryn dan, şeý le hem 
Beýt gil gal dan, Ge ba we Az ma wet et rap-
la ryn dan ýyg nan dy lar. Çün ki aý dym çy lar 
Iýe ru sa li miň tö we re gin de öz le ri ne oba-
lar gu rup dy lar. 30 Ru ha ny lar we le wi ler 
öz le ri ni tä miz län le rin den soň, hal ky, der-
we ze le ri we di wa ry-da tä miz le di ler.

31 Soň ra men Ýa hu da baş tu tan la ry ny 
di wa ra çy kar dym. Da ba ra ly ýö riş edip, 
şü kür ed ýän iki uly to pa ry bel le dim. Ola-
ryň bi ri di wa ryň üs ti bi len sa ga, Dö kün 
der we ze si ne ta rap git di. 32  Ola ryň yz yn-
dan Ho şag ýa we Ýa hu da baş tu tan la ry nyň 
ýa ry sy, 33 Azar ýa, Ez ra, Me şul lam, 34  Ýa
hu da, Ben ýa min, Şe mag ýa we Ýer me ýa 
git di. 35 Şeý le hem el le ri sur naý ly kä bir 

ru ha ny ogul la ry: Şe mag ýa nyň ag ty gy, 
Ýo na ta nyň og ly Za kar ýa. Onuň ata-ba-
ba la ry na Asa fyň uru gyn dan Ma tan ýa, 
Mi ka ýa we Za kur de giş li dir. 36  Onuň 
ga ryn daş la ry: Şe mag ýa, Aza rel, Mi la-
laý, Gi la laý, Ma gaý, Ne ta nel, Ýa hu da we 
Ha na ny da gy ýö re di ler. Ola ryň el le rin de 
Hu da ýyň ada my Da wu dyň saz gu ral la ry 
bar dy. Mür ze Ez ra hem ola ryň öňün den 
git di. 37 Bu lak der we ze si niň ýa nyn da 
öň le rin dä ki Da wut şä he ri ne elt ýän bas-
gan çak lar dan di wa ryň uçu dy na çyk dy lar. 
Da wu dyň köş gü niň üs tün den gün do ga ra 
ta rap ýö räp, Suw der we ze si ne gel di ler. 
38  Şü kür ed ýän le riň beý le ki to pa ry di wa-
ryň üs ti bi len ýö räp, çep ta ra pa git di ler. 
Me nem hal kyň ýa ry sy bi len bu la ryň 
yzyn da dym. Biz Tam dyr di ňi niň üs ti 
bi len ge çip, Giň di wa ra çen li ýö re dik. 
39 Ef ra ýym der we ze si niň üs tün den Kö ne 
der we ze si ne, Ba lyk der we ze si ne, Ha-
na nel di ňi ne, Ýüz ler di ňi ne we Go ýun 
der we ze si ne çen li gi dip, Ga ra wul der we-
ze si ne ýe tip dur duk. 40 Şü kür ed ýän le riň 
iki to pa ry Hu da ýyň öýün de dur dy. Men 
hem ýa nym da ky baş tu tan la ryň ýa ry sy 
bi len dur dum. 41‑42  Me niň to pa rym da 
sur naý çal ýan şu ru ha ny lar bar dy: El-
ýa kym, Ma ga se ýa, Min ýa myn, Mi ka ýa, 
El ýo geý naý, Za kar ýa, Ha nan ýa; aý dym-
çy lar: Ma ga se ýa, Şe mag ýa, El ga zar, Uzy, 
Ýe ho ha nan, Mal ky ýa, Eý lam we Ezer 
bar dy. Aý dym çy lar öz ýol baş çy la ry Ýiz-
rah ýa bi len aý dym aýt dy lar. 43 Şol gün 
olar köp gur ban lyk lar be rip şat lan dy lar. 
Çün ki Hu daý ola ra uly şat lyk eçi lip di. 
Aýal lar dyr ça ga lar-da şat la ny şyp, Iýe-
ru sa li miň şow hu ny alys lar dan eşi dil di.

Ybadathana jogapkärçilikleri
44  Şol gün yba dat ha na üçin be ril ýän 

ga tanç la ryň, il kin ji mi we le riň we on dan 
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bir le riň sak lan ýan am mar la ry na gö-
zeg çi ler go ýul dy. Olar ru ha ny lar we 
le wi ler üçin ka nun ta ra pyn dan ga la la ryň 
meý dan la ry na gö rä kes git le nen paý la ry 
ýyg na ma ly dy lar. Çün ki ýa hu da lar ru-
ha ny la ryň we le wi le riň hyz ma tyn dan 
ho şal dy lar. 45  Olar aý dym çy lar bi len 
der we ze ban la ryň, Da wu dyň we og ly 
Sü leý ma nyň tab şy ry gy ny ber jaý ediş le ri 
ýa ly, öz Hu da ýy nyň hyz ma ty ny edip, 
tä miz lik işi ne se ret di ler. 46  Çün ki owal-
dan, Da wu dyň we Asa fyň gün le rin de 
aý dym çy la ryň ýol baş çy sy bar dy. Hu da ýa 
al kyş we şü kür aý dym la ry aý dyl ýar dy. 
47 Ze ru ba by lyň we Ne hem ýa nyň döw rün-
de bü tin ys ra ýyl hal ky aý dym çy la ra we 
der we ze ban la ra gün de lik paý ber ýär di. 
Şeý le hem ys ra ýyl lar le wi le re de giş li 
pa ýy aý ry goý ýar dy lar. Le wi ler hem 
Ha ru nyň ne sil le ri ne de giş li pa ýy aý ry 
goý ýar dy lar.

13‑nji bap

Nehemýanyň soňky işleri
1 Şol gün olar hal ka Mu sa nyň ki ta by-

ny okap ber di ler. Ki tap dan: «Am mon 
ýa-da Mo wap hal ky Hu da ýyň hal ky na 
as la go şul ma ly däl dir» di ýen ýaz gy ny 
tap dy lar. 2  Çün ki olar ys ra ýyl hal ky ny 
çö rek we suw bi len gar şy la man, gaý tam, 
ola ry nä let le sin di ýip, Bil ga my ha ky na 
tut du lar. Ýö ne Hu da ýy myz nä le ti ýal-
ka ny şa öwür di. 3 Halk bu ka nu ny eşi dip, 
ke se ki mil let ler den bo lan la ryň ba ry ny 
Ys ra ýyl dan bö lüp aýyr dy.

4‑5  Mun dan ozal Hu da ýy my zyň öýü-
niň otag la ry na gö zeg çi bel le nen we 
To by ýa nyň ga ryn da şy bo lan ru ha ny El-
ýa şyp To by ýa üçin giň bir otag ta ýyn lan 
eken. Öň şol otag da gal la sa da ka sy ny, 
ýa kym ly ys ly tü tet gi ni, gap-gaç la ry tab-
şy ryk bo ýun ça le wi le re, aý dym çy la ra 

we der we ze ban la ra be ril ýän gal la nyň, 
şe ra byň, ýa gyň on dan bi ri ni hem-de 
ru ha ny lar üçin ga tanç la ry sak la ýan 
eken ler. 6‑7 Bu zat lar bol ýan wag ty men 
Iýe ru sa lim de däl dim, se bä bi Ba byl pa-
ty şa sy Ar tak serk siň otuz ikin ji ýyl yn da 
men onuň ýa ny na git dim. Bi raz wagt 
ge çen soň, men pa ty şa dan rug sat alyp, 
Iýe ru sa li me do lan dym. Ge li bem, El ýa-
şy byň Hu da ýyň öýü niň how lu la ryn da 
To by ýa üçin bir otag ta ýyn lap, nä dog ry 
iş eden di gi ni eşit dim. 8  Mu ňa me niň ga ty 
ga ha rym gel di. To by ýa nyň äh li öý goş-
la ry ny otag dan çy ka ryp zyň dym. 9 Soň ra 
men buý ruk be rip, otag la ry tä miz let dim. 
On soň yba dat ha na gap-gaç la ry ny, gal-
la sa da ka sy ny, ýa kym ly ys ly tü tet gi ni 
yzy na ge ti rip goý dum.

10  Men le wi le riň paý la ry nyň be ril-
män di gi ni hem eşit dim. Şo nuň üçi nem 
yba dat ha na da hyz mat eden le wi ler we 
aý dym çy lar öz ekin meý dan la ry na gi den 
eken ler. 11 Men baş tu tan la ry ýaz ga ryp, 
olar dan: «Nä me üçin Hu da ýyň öýi terk 
edi lip dir?» di ýip so ra dym. On soň men 
le wi le ri we aý dym çy la ry ýyg nap, ola ry 
öň ki we zi pe le ri ne goý dum. 12  Soň ra äh li 
ýa hu da lar am mar la ra gal la nyň, şe ra byň, 
ýa gyň on dan bi ri ni ge tir di ler. 13  Am-
mar la ra gö zeg çi edip, men Şe lem ýa 
ru ha ny ny, Sa dok mür zä ni, le wi ler de nem 
Pe daýa ny bel le dim. Ola ryň kö mek çi-
si edip, Ma tan ýa nyň ag ty gy, Za ku ryň 
og ly Ha na ny goý dum. Çün ki bu la ryň 
hem me si dog ru çyl adam lar sa ýyl ýar dy. 
In di ola ryň bor jy do gan la ry nyň ha ky-
ny paý la mak dy. 14  Eý, Hu da ýym, Se niň 
öýüň we onuň hyz ma ty üçin eden oňat 
iş le ri miň äh li si ni ýa dy ňa sal.

15  Şol gün ler men Ýa hu da da kä bir 
adam la ryň Sa bat gü ni üzüm syk ýan-
dy gy ny, bug daý des se le ri ni ge ti rip, 
eşek le ri ne ýük läp ýö ren dik le ri ni gör düm. 
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Şeý le hem olar Sa bat gü ni şe rap, üzüm, 
in jir we her hi li ýük le ri Iýe ru sa li me da-
şa ýar dy lar. On soň men ola ra Sa bat gü ni 
hiç zat sat ma ly däl di gi ni duý dur dym. 
16  Şä her de ýa şa ýan sur lu lar hem ba lyk 
we dür li ha ryt lar ge ti rip, Sa bat gü ni Iýe-
ru sa lim dä ki ýa hu da hal ky na sat ýar dy lar. 
17‑18  On soň men Ýa hu da nyň beg le ri ne 
kä ýäp, ola ra: «Sa bat gü nü ni har lap, bu 
ed ýän işi ňiz nä me? Si ziň ata la ry ňyz hem 
şeý le et män mi di? Ata-ba ba la ry my zyň 
şeý le eden li gi ze rar ly Hu da ýy myz bu 
be la la ry bi ziň ba şy my za, bu şä he riň 
ba şy na ge tir män mi di? Siz Sa bat gü nü ni 
har la mak bi len, Ys ra ýy lyň üs tün den has-

-da güýç li ga zap in der ýär si ňiz!» diý dim.
19 Her Sa bat gü nü niň öňü sy ra sy, ag şam 

ga raň ky gat ly şy be ren de, men Iýe ru sa li-
miň der we ze le ri niň ýa pyl ma ly dy gy ny 
tab şyr dym. Sa bat geç ýän çä, olar açyl-
ma syn di ýip buý ruk ber dim. On soň 
men Sa bat gü ni içe rik ýük gi ri zil me sin 
di ýip, öz hyz mat kär le ri miň bir nä çe si ni 
der we ze de goý dum. 20 Şon dan soň tä jir-
ler we dür li ha ryt sat ýan lar bir ki sa par 
gi jä ni Iýe ru sa li miň da şyn da ge çir di ler. 
21 Em ma men ola ra: «Nä me üçin gi jä ni 
di wa ryň düý bün de ge çir ýär si ňiz? Eger 
ýe ne şeý le edäý se ňiz, men den eý gi li-
ge ga raş maň!» di ýip duý du ryş ber dim. 
Şon dan soň olar Sa bat gü ni gel me di ler. 
22  Soň ra men le wi le re öz le ri ni tä miz läp, 
mu kad des Sa bat gü nü ni tut mak üçin ge-
lip, der we ze le ri go ra mak ly gy bu ýur dym. 
Eý, Hu da ýym, me niň haý ry ma mu ny ýat-
lap, mer he me tiň çäk siz li gi ne gö rä, me ni 

aman sak la! 23 Şol gün ler men aş dot ly, 
am mon ly we mo wap ly aýal la ra öý le-
nen ýa hu dy la ry-da gör düm. 24  Ola ryň 
ça ga la ry nyň ýa ry aş dot di lin de gep läp, 
ýa hu da di lin de gep läp bil me ýär di ler, 
olar dür li halk la ryň dil le rin de gep le-
ýär di ler. 25  On soň men ola ra kä ýe dim, 
nä let le dim, kä bir le ri ni ur dum, saç la ry ny 
üt düm. Ola ra Hu da ýyň adyn dan ant içi-
rip, şeý le diý dim: «Gyz la ry ňy zy ola ryň 
ogul la ry na ber mäň, ogul la ry ňy za, özü-
ňi ze ola ryň gyz la ry ny al maň! 26  Ys ra ýyl 
pa ty şa sy Sü leý man şeý le aýal lar ze rar ly 
gü nä et me di mi nä me? Köp mil let le riň 
ara syn da onuň ýa ly pa ty şa ýok dy. Ol 
Hu da ýyň ha la ny dy. Hu daý ony bü tin 
Ys ra ýy lyň üs tün den pa ty şa et di, em ma 
ke se ki mil let den bo lan aýal lar oňa gü nä 
et dir di ler. 27 In di biz si ziň hem ke se ki 
mil let ler den aýal alyp, şeý le pis lik edip, 
Hu da ýy my za bi we pa lyk ed ýän di gi ňiz 
ba ra da eşit me li mi?»

28  Baş ru ha ny El ýa şy byň og ly Ýe-
ho ýa da nyň ogul la ryn dan bi ri ho ron ly 
San bal la tyň gi ýew si di. Şo nuň üçin men 
ony ýa nym dan kow dum. 29 Eý, Hu da ýym, 
ola ryň bu et mi şi ni unut ma. Çün ki olar 
ru ha ny ly ga ys nat ge tir di ler, ru ha ny la ryň 
we le wi le riň äh ti ni boz du lar.

30  Şeý dip, men hal ky ke se ki le riň tä-
si rin den sap la dym. Ru ha ny lar bi len 
le wi le riň we zi pe le ri ni paý laş dy ryp, her-
si niň et me li iş le ri ni bel le dim. 31 Men 
wag tyn da odun bi len üp jün edi li şi ni, il-
kin ji mi we le riň ge ti ri li şi ni ýo la goý dum.

Eý, Hu da ýym, me ni ýag şy lyk da ýat la! 
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1‑nji bap

Kserks patyşa meýlis guraýar
1 Bu wa ka Kserks pa ty şa nyň döw rün de 

bo lup ge çip di. Kserks Hin dis tan bi len Efi-

opi ýa nyň ara ly gyn da ky bir ýüz ýig ri mi 
ýe di we la ýatyň üs tün den şa lyk sür ýär-
di. 2  Şol dö wür de Kserks pa ty şa Su za 
ga la syn da ky tag tyn da otu ryp, ýurt da 
şa lyk sür ýär di. 3 Pa ty şa ly gy nyň üçün ji 
ýyl yn da ol özü niň äh li beg le ri hem köşk 

Ester
Giriş

Es ter ki ta byn da ýa hu dy la ryň Pu-
rym baý ra my nyň şan ly se ne le riň 
ha ta ry na go şul ma gy na se bäp bo lan 
wa ka lar be ýan edil ýär. Alym la ryň 
çak la ma la ry na gö rä, bu ta ry hy wa ka-
lar Ýa hu da ýur du nyň Pars şa ly gy na 
de giş li bo lan döw rün de, bu şa ly gyň 
b. e. öň 331-nji ýyl da be ýik ser ker de 
Is gen der Zül kar neý niň ta ra pyn dan 
ba sy lyp alyn ma gyň öňü sy ra syn da 
bo lup geç ýär.

Ýa hu dy lar Pars şa ly gyn da ga ty az 
san ly dy lar. Şo nuň üçin-de, olar duş-
man la ry na baş tu tan lyk ed ýän Ha man 
ta ra pyn dan ýok edil me how py as tyn-
da ýa şa ýar dy lar. Ýa hu dy Mor de kaý 
öz gyz ly gy Es ter bi len ki ta byň baş 
gah ry man la ry dyr. Es ter öz gö zel li gi 
we oňat gy lyk-hä si ýet le ri bi len Pars 
pa ty şa sy nyň mer he me ti ni ga za nyp, şa 

aýa ly bol ýar. Pa ty şa nyň aýal la ry nyň 
köp bo lan dy gy na ga ra maz dan, Es ter 
onuň iň söý gü li aýa ly dy. Es ter köşk de 
ýü pek ge ýip, bal iý se-de, öz hal ky-
nyň howp as tyn da ýa şa ýan dy gy ny 
unut ma ýar. Ol elin de ba ry ny edip, 
öz hal ky ny duş man la ry nyň hi le-pi-
rim le rin den ha las ed ýär.

Ki tap Hu da ýyň ady ny ag za maz dan, 
Oňa do ga-di leg edil mez den, ýa hu dy 
hal ky nyň duş man la ryn dan ha las bol-
şu ny be ýan et mek bi len, Mu kad des 
Ýaz gy la ryň beý le ki ki tap la ryn dan 
ta pa wut lan ýar. Em ma Hu da ýyň ady 
gö nü den-gö ni ag zal ma sa-da, ýa hu dy 
Mor de kaý we onuň gyz ly gy Es ter Hu-
da ýyň buý ru gy ny ber jaý edip, agyz 
bek le di ler. Şeý dip, olar tu tuş ys ra ýyl 
hal ky üçin agyz bek le mä we per ýa da 
de giş li ka da-ka nun la ry di kelt di ler.

Mazmuny
Ester şa aýaly bolýar ........................................................................ 1:1–2:23
Haman ýahudylary ýok etmegiň küýüne düşýär ............................ 3:1–5:14
Haman öldürilýär ............................................................................. 6:1–7:10
Ýahudylar duşmanlaryny derbi-dagyn edýärler .............................. 8:1–10:3

 



 620  

emel dar la ry üçin meý lis gu ra dy. Meý li se 
Par syň we Ma da ýyň har by ýol baş çy la ry, 
han-beg le ri we we la ýat la ryň hä kim le ri 
gat naş dy lar. 4 Ol ýüz seg sen gün läp pa-
ty şa ly gy nyň eg sil mez baý lyk la ry ny, öz 
be lent mer te be si ni we şöh ra ty ny gör kez di.

5 Şol gün ler ge çen den soň, Su za ga la-
syn da baý-ga ryp diý män bü tin halk üçin 
köş güň how lu syn da ky bag da pa ty şa ýe di 
gün läp meý lis gu ra dy. 6  How ly ak we 
ma wy reňk li per de ler bi len be ze len di, 
olar al gyr my zy we ne pis zy gyr ýüp-
lük bi len mer mer sü tün ler dä ki kü müş 
hal ka jyk la ra ber ki di len di. Al tyn-kü-
müş den ýa sa lan kür sü ler sa dap, mer mer 
we beý le ki gym mat ba ha daş lar bi len 
na gyş la nan ýan ýo da da goý lan dy. 7 Şol 
ýe re ge len adam la ra bi ri-bi rin den üýt-
ge şik bo lan al tyn py ýa la lar da pa ty şa nyň 
baý ly gy na la ýyk şa şe ra byn dan bo le lin-
lik de be ril di. 8  Şe rap diý seň bol dy. Pa ty şa 
myh man la ra is le dik le ri çe şe ra by sa hy lyk 
bi len ber mek li gi öz hyz mat kär le ri ne 
bu ýur dy. 9 Şa aýa ly Waş ty hem Kserks 
pa ty şa nyň köş gün de aýal lar üçin meý-
lis gu ra dy.

Şa aýaly Waşty Kserks patyşanyň 
buýrugyna boýun egmeýär

10‑11 Meý li siň ýe din ji gü ni şe rap dan 
ser hoş bo lan Kserks pa ty şa şa aýa ly 
Waş ty nyň ba şy na şa lyk tä ji ni geý di rip, 
ony öz hu zu ry na ge tir mek le ri ni köşk de 
hyz mat ed ýän ýe di ag ta sy na: Me hu ma na, 
Biz ta, Har bo na, Big ta, Abag ta, Ze ta ra 
we Kar ka sa bu ýur dy. Ol bü tin hal ka 
we beg le re onuň gö zel li gi ni gör kez-
mek is le di, çün ki ol gör me geý aýal dy. 
12  Pa ty şa nyň ag ta la ry onuň buý ru gy ny 
şa aýa ly Waş ta ýe ti ren le rin de, ol pa-
ty şa nyň hu zu ry na bar mak dan bo ýun 
ga çyr dy. Mu ňa pa ty şa nyň ga ty ga ha ry 
ge lip, onuň kal byn da ga zap ody low la dy.

13 Ka nu ny we hö küm çy ka ry ly şy oňat 
bil ýän adam lar dan mas la hat so ra mak 
adat bo lan soň, pa ty şa şol döw ri oňat bil-
ýän akyl dar lar dan mas la hat so ra dy. 14 Olar 
pa ty şa nyň iň ýa kyn adam la ry, onuň ýö-
ri te mas la hat çy la ry, Par syň we Ma da ýyň 
ýe di be gi: Kar şe na, Şe tar, Ad ma ta, Tar şyş, 
Me res, Mar se na hem-de Me mu kan da gy-
lar dy. Olar pa ty şa nyň hu zu ryn da iň be ýik 
we zi pe le ri eýe le di ler. 15 Pa ty şa olar dan: 
«Kserks pa ty şa nyň ag ta la ry ar ka ly be ren 
tab şy ry gy ny ýe ri ne ýe tir män di gi üçin, 
şa aýa ly Waş ta ka nu na gö rä nä hi li çä re 
gör me li?» di ýip so ra dy. 16  Soň ra Me mu-
kan pa ty şa nyň we beg le riň öňün de şeý le 
diý di: «Şa aýa ly Waş ty di ňe pa ty şa gar şy 
däl-de, eý sem pa ty şa Kserk siň äh li we-
la ýat la ryn da ky hem me han-beg le re we 
hal ka gar şy ga ba hat iş et di. 17 Çün ki şa 
aýa lyň bu he re ke ti ni äh li aýal lar eşi der ler, 
şun luk da, olar hem öz är le ri ni kem si dip, 
ola ra ýig renç bi len se re dip baş lar lar. Olar: 

„Kserks pa ty şa şa aýa ly Waş ty nyň öz hu-
zu ry na ge ti ril me gi ni bu ýur dy, em ma ol 
pa ty şa nyň hu zu ry na bar mak dan bo ýun 
ga çyr dy“ di ýer ler. 18  Hut şol gü nüň özün-
de şa aýa lyň bu he re ke ti ni eşi den Pars we 
Ma daý beg le ri niň aýal la ry pa ty şa nyň 
beg le ri ne gu lak as maz lar. Bu olar da ýig-
renç, ga har-ga zap dö re der. 19 Eger pa ty şa 
oň la sa, goý, ol bir per man çy kar syn. Şa 
aýa ly Waş ty mun dan beý läk Kserks pa-
ty şa nyň hu zu ry na bar ma ly däl dir diý lip, 
pars la ryň we ma daý la ryň ka nun la ry na 
gi ri zil sin we üýt ge dil me sin. Şeý le hem, 
goý, pa ty şa Waş ty nyň şa aýal lyk de re je-
si ni on dan go wu rak baş ga bi ri ne ber sin. 
20 Şeý dip, pa ty şa nyň çy ka ran per ma ny 
onuň bü tin pa ty şa ly gyn da yg lan edil se, 
ba ýu-ga ryp äh li aýal lar öz är le ri ne hor-
mat go ýar lar». 21 Bu mas la hat pa ty şa nyň 
hem-de onuň beg le ri niň göw nün den tur-
dy we pa ty şa edil Me mu ka nyň aý dy şy 
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a 2:6 Ýe kon ýa – bu at 2Pat 24 we 25-de Ýe ho ýa kyn di ýip duş gel ýär.

ýa ly hem et di. 22 Ol her bir er kek öz öýü ne 
ho ja ýyn bol sun di ýip, her hal ka öz di lin de 
yg lan edip, özü niň bü tin pa ty şa ly gyn da ky 
we la ýat la ra her si niň öz ýa zu wyn da, öz 
di lin de hat lar ýol la dy.

2‑nji bap

Ester şa aýaly bolýar
1 Şu wa ka lar dan soň Kserks pa ty şa nyň 

ga ha ry ýa ty şyp, ol şa aýa ly Waş ty, onuň 
eden işi hem-de oňa gar şy çy ka ry lan 
per man ba ra da pi kir len di. 2  On soň pa-
ty şa nyň emel dar la ry oňa şeý le tekl ip 
et di ler: «Goý, pa ty şa üçin gör me geý, 
ýaş, boý gyz la ry tap syn lar. 3 Ola ry Su za 
ga la syn da ýer le şen ha rem ha na ge tirt-
mek üçin, pa ty şa öz pa ty şa ly gyn da ky 
bü tin we la ýat lar da syn çy la ry bel le sin. 
Olar pa ty şa nyň aýal la ra sak çy lyk ed ýän 
ag ta sy He ga ýyň gö zeg çi li gi as tyn da go-
ýul syn lar; ola ra owa dan lyk se ren jam la ry 
be ril sin. 4  Pa ty şa nyň göw nü ne ýa ran 
gyz la ryň bi ri şa aýa ly Waş ty nyň de re-
gi ne şa aýa ly bol sun». Bu tekl ip pa ty şa 
ýa rap, ol ola ryň aý dy şy ýa ly hem et di.

5  Su za ga la syn da Mor de kaý at ly bir 
ýa hu dy bar dy. Ol ben ýa min ti re sin den 
bo lan Ki şiň çow lu gy, Şim gi niň ag ty-
gy, Ýa ýy ryň og lu dy. 6  Ýa hu da pa ty şa sy 
Ýe kon ýa a bi len bir lik de Kiş hem Iýe ru-
sa lim den Ba by la ýe sir edi lip di. Ola ry 
Ba byl pa ty sa sy Ne bu kad ne sar ýe sir edip 
äki dip di. 7 Mor de kaý ka ka sy nyň do ga ny-
nyň gy zy Ha das sa ny, ýag ny Es te ri özi 
ter bi ýe läp ke ma la ge ti rip di, çün ki ol gy-
zyň eje si-de, ka ka sy-da ýok dy. Ol sy rat ly, 
gör me geý boý gyz dy. Onuň eje si, ka ka sy 
ölen den soň, Mor de kaý ony özü ne gyz ly-
ga alyp dy. 8  Şeý dip, pa ty şa nyň tab şy ry gy 
we per ma ny yg lan edi lip, bir to par boý 

gyz lar Su za ga la sy na ge ti ri lip, He ga ýyň 
gö zeg çi li gi as tyn da go ýul dy. Es ter hem 
pa ty şa nyň köş gü ne ge ti ri lip, aýal la ra 
sak çy lyk ed ýän He ga ýyň gö zeg çi li gi ne 
be ril di. 9 Bu gyz He ga ýyň göw nün den 
tu rup, onuň mer he me ti ni ga zan dy. Ol 
des si ne Es te ri owa dan lyk se ren jam la ry 
hem-de iý mit den ýet dik paý bi len üp jün 
edip, pa ty şa nyň köş gün den ýe di ke ni zi 
saý lap, ony ke niz ler bi len bi le ha rem-
ha na nyň iň oňat ýe ri ne ge çir di. 10 Es ter 
öz mil le ti we maş ga la sy ba ra da hiç zat 
aýt ma dy, çün ki Mor de kaý bu ba ra da dil 
ýar maz ly gy oňa tab şy ryp dy. 11 Es te riň 
hal-ýag da ýy ny we oňa nä me bol ýa ny ny 
bil mek üçin, Mor de kaý her gün ha rem-
ha na nyň how lu sy nyň öňün de gez me lär di.

12  Pa ty şa nyň hu zu ry na bar maz dan 
öň, aýal lar düz gü ni bo ýun ça gyz on 
iki aý lyk ti mar be riş döw rü ni geç me-
li di. Bu dö wür de gyz la ra al ty aý mür 
ýa gy bi len, al ty aý hem atyr lar hem-de 
owa dan lyk se ren jam la ry bi len ti mar 
be ril ýär di. 13 Boý gyz pa ty şa nyň hu zu-
ry na gi den de, oňa ha rem ha na dan özi 
bi len äkit mä ge so ran za dy ny be rer di ler. 
14  Ol gyz ag şam pa ty şa nyň ýa ny na gi dip, 
er te si pa ty şa nyň gyr nak aýal la ry na se-
red ýän ag ta sy Şa gaş ga zyň gö zeg çi li gi 
as tyn da ky ikin ji ha rem ha na gaý dyp 
ge ler di. Pa ty şa nyň göw nü ne ýa rap, pa-
ty şa ady ny tu tup ça gyr ýan ça, ol iki lenç 
pa ty şa nyň hu zu ry na bar maz dy.

15  Es ter Mor de ka ýyň gyz ly gy, onuň 
ka ka sy nyň do ga ny Aby ha ýy lyň gy zy dy. 
Pa ty şa nyň hu zu ry na bar mak no ba ty ýe-
ten de, ol pa ty şa nyň aýal la ra gö zeg çi lik 
ed ýän ag ta sy He ga ýyň aý dan la ryn dan 
baş ga hiç zat so ra ma dy. Es ter özü ni 
gö ren le riň ba ry nyň göw nün den tur dy. 
16  Es ter Kserk siň pa ty şa ly gy nyň ýe din ji 
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a 3:7 Adar aýy nyň on üçü ne – bu 7-nji mart dyr.

ýy ly nyň onun jy aýy bo lan Te bet aýyn da 
pa ty şa nyň hu zu ry na äki dil di. 17 Äh li aýal
la ryň için den pa ty şa Es te ri saý la dy. Ol 
pa ty şa nyň na za ryn da beý le ki gyz la ryň 
äh li sin den köp mer he met we mä hir ga zan-
dy. Şeý dip, ol Es te riň ba şy na şa lyk tä ji ni 
geý di rip, ony şa aýa ly Waş ty nyň ýe ri ne 
öz şa aýa ly et di. 18  Soň ra pa ty şa Es te riň 
ha ty ra sy na özü niň äh li beg le ri hem-de 
köşk emel dar la ry üçin meý lis gu ra dy. Ol 
äh li we la ýat la ra dynç lyk ber di, hem me-
le re sa hy lyk bi len sow gat-ser paý lar et di.

Mordekaý patyşanyň 
janyny halas edýär

19 Boý gyz lar ikin ji ge zek bir ýe re top-
la ny lan da, Mor de kaý köşk emel da ry dy. 
20 Es ter Mor de ka ýyň tab şy ry şy ýa ly özü-
niň maş ga la sy we mil le ti ha kyn da ola ra 
hiç zat aýt man dy, çün ki ol Mor de ka-
ýyň tab şy ryk la ry ny özü niň ter bi ýe le nen 
wag tyn da ky sy ýa ly ýe ri ne ýe tir ýär di. 
21 Mor de ka ýyň köşk emel da ry bo lup iş le-
ýän döw rün de pa ty şa nyň ga py sak la ýan 
ag ta la ry Big tan we Te reş ga har la nyp, 
Kserks pa ty şa ny öl dür me gi ýü rek le ri ne 
düw dü ler. 22  Mor de kaý mu ny bi lip, şa 
aýa ly Es te re ha bar ber di. Es ter hem mu ny 
Mor de ka ýyň adyn dan pa ty şa ha bar ber di. 
23 Bu iş bar la ny lyp, mu nuň, ha ky kat dan-da, 
şeý le di gi ne göz ýe ti ri len den soň, ola ryň 
iki si-de dar dan asyl dy. Bu wa ka pa ty şa nyň 
hu zu ryn da ky ýyl ýaz gy la ry na ýa zyl dy.

3‑nji bap

Haman ýahudylary ýok 
etmegiň küýüne düşýär

1 Şu wa ka lar dan soň Kserks pa ty şa 
agak ti re sin den bo lan Ham me da ta nyň 

og ly Ha ma nyň we zi pe si ni beý gel dip, ony 
öz ýa nyn da ky emel dar la ryň äh li sin den 
ýo kar da goý dy. 2  Pa ty şa nyň köş gün dä-
ki äh li köşk emel dar la ry dy za çö küp, 
Ha ma na tag zym et di ler, çün ki pa ty şa 
ola ra şeý le tab şy ryk be rip di. Em ma 
Mor de kaý oňa dy za çö küp, tag zym et-
mek den bo ýun tow la dy. 3 Pa ty şa nyň köşk 
emel dar la ry Mor de kaý dan: «Sen nä me 
üçin pa ty şa nyň tab şy ry gy ny ýe ri ne ýe-
tir mek den bo ýun tow la ýar syň?» di ýip 
so ra dy lar. 4  Olar Mor de ka ýa bu ba ra da 
ir gin siz aýt sa lar-da, ol bu la ra gu lak 
as maz dy. Mor de ka ýyň bu he re ke ti ne 
Ha ma nyň ta ka dy nyň ýet jek di gi ni ýa-da 
ýet me jek di gi ni bil mek üçin, köşk emel-
dar la ry mu ny Ha ma na ha bar ber di ler, 
çün ki Mor de kaý ola ra özü niň ýa hu dy dy-
gy ba ra da aý dyp dy. 5 Mor de ka ýyň dy za 
çö küp, özü ne tag zym et me ýän di gi ni 
gö ren de, Ha man ga har-ga zap dan dol dy. 
6  Em ma Ha ma na di ňe Mor de ka ýyň özü-
ne el gat mak lyk ýe ter lik däl di. Şeý le lik de, 
Mor de ka ýyň haý sy halk dan dy gy ny 
oňa mä lim eden le rin den soň, Ha man 
Kserk siň bü tin pa ty şa ly gyn da ky äh li 
ýa hu dy la ry, Mor de ka ýyň tu tuş hal ky ny 
ýok et me giň kü ýü ne düş di.

7 Kserks pa ty şa nyň şa ly gy nyň on ikin ji 
ýy ly nyň bi rin ji aýy bo lan Ni san aýyn da, 
şu dil düw şü giň ama la aşy ryl jak aýy ny 
we gü nü ni bil mek lik üçin, olar Ha ma nyň 
öňün de pur, ýag ny bi je at dy lar. Bi je on 
ikin ji aý bo lan Adar aýy nyň on üçü ne a 
düş di. 8  Soň ra Ha man Kserks pa ty şa 
şeý le diý di: «Si ziň pa ty şa ly gy ňy zyň äh-
li we la ýat la ryn da ky halk la ryň ara sy na 
ýaý ran, ýö ne olar dan aý ry ýa şa ýan bir 
halk bar. Ola ryň ka nun la ry-da beý le ki 
halk la ryň ky dan üýt ge şik. Mun dan baş-
ga-da, olar pa ty şa nyň ka nun la ry ny ber jaý 
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a 3:9 On ýe di müň bat man – ýew reý çe on müň kik kar. Bu takm. 340 ton na deň dir.

et me ýär ler. Ola ra beý le za da ýol ber-
mek lik pa ty şa nyň bäh bi di ne däl. 9 Eger 
pa ty şa oň la sa, goý, ola ryň ýok edil me gi 
ba ra da bir per man ýa zyl syn. Pa ty şa nyň 
ha zy na la ry na goý mak üçin, men pa ty şa-
nyň ha zy na dar la ry nyň eli ne on ýe di müň 
bat man a kü müş be re rin». 10 Şeý le lik de, 
pa ty şa bar ma gyn da ky mö hür ýü zü gi ni 
çy ka ryp, Ham me da ta nyň og ly, ýa hu dy-
la ryň duş ma ny, agak ti re sin den bo lan 
Ha ma nyň eli ne ber di. 11 Pa ty şa Ha ma na: 
«Kü müş-de, halk-da se niň yg ty ýa ry ňa 
be ril ýär, ola ra is lä ni ňi et» diý di.

12  Bi rin ji aýyň on üçü ne pa ty şa nyň mür-
ze le ri ça gy ryl dy. Ha ma nyň tab şy ry gy 
bo ýun ça pa ty şa nyň äh li we la ýat lar da ky 
hö küm dar la ry na we hä kim le ri ne, bü tin 
hal kyň beg le ri ne, her we la ýa ta öz ýa-
zu wyn da, her hal ka öz di lin de per man 
ýa zyl dy. Per man pa ty şa nyň adyn dan 
ýa zy lyp, onuň ýü zü gi bi len mö hür le nil-
di. 13 On ikin ji aý bo lan Adar aýy nyň on 
üçü ne ýa hu dy la ryň ulu dan ki çä ba ry ny: 
aýal la ry we ça ga la ry bir gün de gy ryp, 
bü tin leý ýok edip, äh li mal-mülk le ri ni 
ba syp al mak lyk ba ra da äh li we la ýat la ra 
ça par lar dan elin hat lar ibe ril di. 14  Şol 
gün üçin ta ýyn bo lar ýa ly, bu per ma-
nyň nus ga sy her bir we la ýat da per man 
hök mün de çy ka ry lyp, bü tin hal ka yg lan 
edil me li di. 15 Ça par lar pa ty şa nyň buý ru-
gy bi len gys sag ly ýo la düş dü ler. Per man 
Su za ga la syn da çy ka ryl dy. Pa ty şa bi len 
Ha man iç mä ge otur dy lar. Su za da we lin 
al jy raň ňy lyk dy.

4‑nji bap

Mordekaý Esterden kömek soraýar
1 Mor de kaý bo lup ge çen äh li zat lar 

ha kyn da eşi den de, ýa ka sy ny ýyr typ, 

jul geý nip, ba şyn dan kül so wur dy we 
şä he riň or ta sy na çy kyp, da dy-per ýat 
et di. 2  Ol pa ty şa köş gü niň der we ze si ne 
çen li gel di, çün ki jul geý nen adam der-
we ze den içe ri gir me li däl di. 3 Pa ty şa nyň 
tab şy ry gy ny we per ma ny ny eşi den äh li 
we la ýat lar da ky ýa hu dy lar agyz bek-
läp, ag la şyp, da dy-per ýat bi len uly ýas 
tut du lar. Ola ryň kö pü si jul geý nip, kül 
üs tün de otur dy lar.

4  Es te riň ke niz le ri we ag ta la ry ge-
lip, mu ny oňa ha bar be ren le rin de, şa 
aýa ly uly gaý ga bat dy. Ol Mor de ka ýa 
ju luň de re gi ne ge ýer ýa ly egin baş iber-
di, em ma ol ola ry ka bul et me di. 5 Soň ra 
Es ter öz hyz ma tyn da dur ýan pa ty şa nyň 
ag ta la ryn dan bi ri bo lan Ha ta gy ça gy-
ryp, oňa Mor de ka ýyň ýa ny na ba ryp, 
nä me le riň bol ýan dy gy ny we se bä bi niň 
nä me di gi ni bil mek li gi tab şyr dy. 6  Ha tak 
pa ty şa nyň der we ze si niň öňün dä ki şä her 
meý dan ça sy na, Mor de ka ýyň ýa ny na 
git di. 7 Mor de kaý oňa özi bi len bo lup 
ge çen zat la ryň ba ry sy ba ra da hem-de 
ýa hu dy la ry ýok et mek üçin Ha ma nyň 
pa ty şa nyň ha zy na sy na goý ma gy wa da 
be ren küm şü niň muk da ry na çen li aý dyp 
ber di. 8  Şeý le hem, Mor de kaý öz le ri ni 
der bi-da gyn et mek ba ra da ky Su za da 
çy ka ry lan per ma nyň ýa zuw nus ga sy-
ny Es te re gör ke zip, dü şün dir me gi üçin 
Ha ta ga ber di. Ol Es te re pa ty şa nyň hu-
zu ry na ba ryp, on dan öz hal ky na re him 
et me gi ni so rap, öz adam la ry üçin oňa 
ýal bar ma gy ny tab şyr mak ly gy Ha tak-
dan ha ýyş et di. 9 Ha tak Es te riň ýa ny na 
gi dip, Mor de ka ýyň äh li tab şy ryk la ry ny 
oňa aýt dy. 10  Soň ra Es ter Ha tak bi len 
gep le şip, on dan Mor de ka ýa şeý le ha bar 
iber di: 11 «Er kek di gi ne ýa-da aýal dy-
gy na ga ra maz dan, pa ty şa nyň ýa ny na 
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ça ky lyk syz ge len adam ba bat da bir ka-
nun bar – ölüm, di ňe pa ty şa nyň al tyn 
ha sa sy ny uza dan ada my di ri gal ýar. Pa-
ty şa nyň äh li köşk emel dar la ry we onuň 
äh li we la ýat la ryn da ky adam la ry mu ny 
bil ýär ler. Men otuz gün bä ri pa ty şa nyň 
ýa ny na ça gy ry la mok». 12  Olar Es te riň 
söz le ri ni Mor de ka ýa aýt dy lar. 13 Mor
de kaý hem Es te re olar dan şeý le jo gap 
iber di: «Pa ty şa nyň köş gün de bo la nyň 
üçin bar ýa hu dy la ryň için den ýe ke özüň 
aman ga la ryn öýt me. 14 Çün ki sen şu nuň 
ýa ly pur sat da üm süm otur saň, on da 
ýa hu dy lar baş ga ýer den ýar dam ta pyp, 
ha las bo lar lar, ýö ne sen we se niň ka kaň 
maş ga la sy he läk bo lar. Bel ki, sen şu nuň 
ýa ly pur sat lar üçin şa aýa ly bo lan syň!» 
15  Soň ra Es ter Mor de ka ýa şeý le jo gap 
be riň diý di: 16  «Bar, Su za da ky äh li ýa hu-
dy la ry ýyg na, me niň üçin agyz bek läň, 
üç gi je-gün diz läp iý mäň, iç mäň. Men 
we me niň ke niz le rim-de siz ýa ly agyz 
bek lä ris. Şon dan soň ka nun dan çyk ýan 
hem bol sam, pa ty şa nyň ýa ny na gi de rin. 
Goý, öl sem öle ýin». 17 Soň ra Mor de kaý 
gi dip, hem me za dy Es te riň tab şy ry şy 
ýa ly et di.

5‑nji bap

Ester patyşany we Hamany 
meýlise çagyrýar

1 Üçü len ji gü ni Es ter özü niň şa ly-
ba sy ny ge ýip, pa ty şa köş gü niň iç ki 
ota gyn da, pa ty şa nyň tag ty ýer le şen 
ota gy nyň gar şy syn da dur dy. Pa ty şa 
köş güň ag zyn da ky otag da öz şa lyk tag-
tyn da otyr dy. 2  Pa ty şa şa aýa ly Es te riň 
iç ki otag da du ra ny ny gö ren de, Es ter 
pa ty şa nyň na za ryn da mer he met ga-
zan dy. Pa ty şa elin dä ki al tyn ha sa sy ny 
Es te re ta rap uzat dy. Soň ra Es ter oňa 
go laý ba ryp, ha sa nyň uju na eli ni de gir di. 

3 Pa ty şa oňa: «Şa aýa ly Es ter, sa ňa nä me 
ge rek? Nä me is le giň bar? Pa ty şa lygy-
myň ýa ry sy hem bol sa, ol sa ňa ber ler» 
diý di. 4  Es ter oňa: «Eger pa ty şa oň la sa, 
şa we Ha man şu gün me niň pa ty şa üçin 
gu ran meý li si me gel sin ler» di ýip jo gap 
ber di. 5 Soň ra pa ty şa: «Es te riň is le gi ni 
bi tir mek üçin, Ha ma ny tiz ge ti riň» diý di. 
Şeý le lik de, pa ty şa we Ha man Es te riň 
gu ran meý li si ne gel di ler. 6  Şe rap içip 
otyr ka lar, pa ty şa Es te re: «Nä me di le-
giň bar? Ol sa ňa ber ler. Nä me is le giň 
bar? Pa ty şa lygy myň ýa ry sy hem bol sa 
ber ler» diý di. 7 Es ter: «Me niň di le gim, 
is le gim şu dur: 8  „Eger men pa ty şa nyň 
göw nün den tu ran bol sam, pa ty şa di le-
gi mi bi ti rip, is le gi mi ýe ri ne ýe tir me gi 
oň la sa, pa ty şa bi len Ha man er tir me niň 
olar üçin gur jak meý li si me gel sin ler. 
Men er tir pa ty şa nyň so ra gy na jo gap 
be re rin“» diý di.

Haman Mordekaýy öldürmegiň 
küýüne düşýär

9 Şol gün Ha man şa dy ýan, göw nü-
hoş bo lup çy kyp gaýt dy. Em ma pa ty şa 
köş gü niň der we ze sin de, Mor de ka ýyň 
özün den he der edip, ýe rin den tur man dy-
gy ny gö ren de, Ha man Mor de ka ýa gar şy 
ga har-ga zap dan dol dy. 10 Mu ňa ga ra maz-
dan, Ha man özü ni sak lap, öýü ne gaýt dy. 
Ol öýü ne dost la ry ny ça gy ryp, aýa ly 
Ze re şiň hem ola ra go şul ma gy ny so ra dy. 
11 Ha man ola ra öz um ma syz baý lyk la ry-
ny, nä çe og lu nyň bar dy gy ny, pa ty şa nyň 
özü niň we zi pe si ni beý gel dip, beý le ki 
beg ler den we köşk emel dar la ryn dan ýo-
kar da go ýup, eden hez zet-hor mat la ry ny 
sa nap ber di. 12  Ha man gür rü ňi niň üs tü ni 
ýe ti rip şeý le diý di: «Hat da şa aýa ly Es ter 
hem öz gu ran meý li si ne pa ty şa bi len bir-
lik de men den baş ga hiç ki mi ça gyr ma dy. 
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Men er tir hem pa ty şa bi len bir lik de onuň 
meý li si ne ça gy ryl dym. 13 Ýö ne pa ty şa-
nyň köş gü niň der we ze sin de otur ýan 
Mor de kaý ýa hu dy ny gö re nim de, bu 
zat la ryň hem me si pu ja çyk ýar». 14 Soň ra 
aýa ly Ze reş we äh li dost la ry oňa: «Be-
ýik li gi el li tir sek bo lan bir dar aga jy ny 
taý ýar la syn lar. Er tir pa ty şa aýt, goý, ol 
şol dar aga jyn dan Mor de ka ýy as dyr syn. 
Soň ra şat la nyp, pa ty şa bi len bi le meý li se 
git» diý di ler. Bu pi kir Ha ma na ýa ra dy. 
Ol dar aga jy ny taý ýar lat dy.

6‑njy bap

Patyşa Mordekaýa hezzet-hormat  
edýär

1  Şol gi je pa ty şa nyň gö zü ne uky 
gel män, ol köş güň ýyl ýaz gy la ry ny ge-
tir me gi bu ýur dy. Ony pa ty şa nyň öňün de 
oka dy lar. 2  On dan pa ty şa nyň ga py sak-
la ýan ag ta la ry Big ta na bi len Te re şiň 
Kserks pa ty şa nyň ja ny na kast et mek ni-
ýet le ri niň bar dy gy ba ra da Mor de ka ýyň 
aý dan zat la ry ha kyn da ky ýaz gy ta pyl dy. 
3 Pa ty şa: «Mu nuň üçin Mor de ka ýa nä me 
hez zet-hor mat edil di?» diý di. Pa ty şa nyň 
emel dar la ry: «Oňa hiç zat edil me di» diý-
di ler. 4 Pa ty şa: «How lu da kim bar?» di ýip 
so ra dy. Edil şol wagt Mor de kaý üçin 
taý ýar la nan dar aga jyn dan ony as dyr-
mak ba ra da pa ty şa bi len gep leş mek üçin, 
Ha man köş güň daş ky how lu sy na gi rip di. 
5  Pa ty şa nyň emel dar la ry oňa: «How lu-
da Ha man bar» diý di ler. Pa ty şa: «Goý, 
ol içe ri gir sin» diý di. 6  Şeý dip, Ha man 
içe ri gir di. Pa ty şa on dan: «Pa ty şa nyň 
aý ra tyn hor mat la mak is le ýän ada my na 
nä me edil se, go wy bo lar?» di ýip so ra-
dy. Ha man öz için den: «Pa ty şa men den 
baş ga ki mi şeý le hor mat la syn?» di ýip 
pi kir len di. 7‑9 Ha man pa ty şa: «Pa ty şa nyň 
aý ra tyn hor mat la mak is le ýän ada my na, 

pa ty şa nyň ge ýen şa ly bas la ry, pa ty şa-
nyň mü nen, da ba ra ly şaý-sep ler bi len 
be ze len aty ge ti ri lip, şa ly bas la ry we aty 
pa ty şa nyň iň at ly-ab raý ly beg le rin den 
bi ri niň eli ne be ril sin; goý, ol pa ty şa nyň 
aý ra tyn hor mat la mak is le ýän ada my ny 
ge ýin dir sin, goý, ol ony ata mün dü rip, 
şä he riň açyk meý dan ça syn da jar çe kip: 

„Pa ty şa nyň aý ra tyn hor mat la mak is le ýän 
ada my na şeý le edil ýär“ di ýip aý la syn» 
diý di. 10 Soň ra pa ty şa Ha ma na: «Des si-
ne şa ly bas la ry ny we aty al-da, pa ty şa 
köş gü niň der we ze sin de otur ýan Mor-
de kaý ýa hu dy ny edil aý dy şyň ýa ly et. 
Ýaň ky aý dan la ry ňyň ýe ke je si-de kem 
bol ma syn» diý di. 11 Şeý le lik de, Ha man 
şa ly bas la ry ny we aty alyp, Mor de ka ýy 
ge ýin di rip, ony ata mün dü rip, şä he riň 
meý dan ça syn da jar çe kip: «Pa ty şa nyň 
aý ra tyn hor mat la mak is le ýän ada my na 
şeý le edil ýär» di ýip aý la dy.

12 Soň ra Mor de kaý ýe ne-de do la nyp pa-
ty şa nyň der we ze si ne gel di. Ýö ne Ha man 
ýas tu tup, ýü zü ni bü räp, tiz öýü ne gaýt dy. 
13 Ha man baş dan ge çi ren wa ka la ry nyň 
ba ry ny aýa ly Ze re şe we äh li dost la ry na 
gür rüň ber di. Soň ra onuň dost la ry we 
aýa ly Ze reş oňa: «Öňün de ab raý dan 
dü şen Mor de ka ýyň ýa hu dy lar dan bol sa, 
on da sen on dan üs tün bo lup bil mer siň, 
sen hök man ýeň ler siň» diý di ler.

14  Olar Ha man bi len gep le şip otyr ka-
lar, pa ty şa nyň ag ta la ry ge lip, Ha ma ny 
gys sag ly Es te riň gu ran meý li si ne alyp 
git di ler.

7‑nji bap

Haman öldürilýär
1 Şeý dip, pa ty şa bi len Ha man şa aýa ly 

Es te riň gu ran meý li si ne git di ler. 2  Meý
li siň ikin ji gü ni şe rap içip otyr ka lar, 
pa ty şa ýe ne-de Es te re ýüz le nip: «Şa 
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a 7:4 Çün ki gam-gus sa myz bi len pa ty şa ny bi yn ja lyk edip bol maz – ýa-da ýö ne pa ty şa 
ýet jek zy ýa nyň öwe zi ni hiç bir duş man do lup bil mez.

aýa ly Es ter, se niň nä me di le giň bar? Ol 
sa ňa ber ler. Nä me is le giň bar? Pa ty şa-
lygy myň ýa ry sy hem bol sa, ol ýe ri ne 
ýe ti ri ler» diý di. 3 Şa aýa ly Es ter şeý le 
jo gap ber di: «Eý, pa ty şa hym, eger men 
se niň göw nüň den tu ran bol sam, eger 
pa ty şa oň la sa, me niň di le gim bo ýun ça 
ja nym, is le gim bo ýun ça-da hal kym 
be ril sin. 4  Çün ki men we me niň hal-
kym gyr lyp, bü tin leý ýok edil mek üçin 
sa tyl dyk. Eger biz di ňe bir gul-gyr nak 
edil mek üçin sa ty lan bol sa dyk, on da men 
se si mi çy kar maz dym, çün ki gam-gus-
sa myz bi len pa ty şa ny bi yn ja lyk edip 
bol maz a». 5 Kserks pa ty şa şa aýa ly Es-
ter den: «Beý le iş et mä ge ýü rek eden 
adam kim? Ol ni re de?» di ýip so ra dy. 
6  Es ter: «Bi ziň ga nym duş ma ny myz, ine, 
şu za lym Ha man dyr!» diý di. Ha man 
pa ty şa bi len şa aýa ly Es te riň öňün de 
ga ty gork dy. 7 Pa ty şa ga za ba mü nüp, 
meý lis den çy kyp, köşk ba gy na ta rap 
çy kyp gaýt dy. Ha man şa aýa ly Es ter den 
öz ja ny ny di le jek bo lup şol ýer de gal dy, 
çün ki ol pa ty şa nyň özü ni öl dür mek ka-
ra ry na ge len di gi ni gö rüp dur dy. 8  Pa ty şa 
köşk ba gyn dan meý lis ha na do la nyp 
ge len de, Ha man Es te riň ýap la nyp otu-
ran çar pa ýa sy na özü ni ok lap dy. Pa ty şa: 
«Ol hut me niň öýüm de, me niň gö zü miň 
al nyn da şa aýa ly ny zor la jak bol ýar my?» 
diý di. Bu söz pa ty şa nyň ag zyn dan çy kan 
ba dy na, pa ty şa nyň ag ta la ry Ha ma nyň 
ýü zü ni bü re di ler. 9 Ol pa ty şa nyň hyz ma-
tyn da ky ag ta la ryň bi ri bo lan Har bo na 
şeý le diý di: «Pa ty şa nyň ja ny ny ha las 
eden Mor de ka ýy as mak üçin Ha ma nyň 
taý ýar lan be ýik li gi el li tir sek bo lan dar 
aga jy onuň öýün de dur». Pa ty şa: «Şol 
dar aga jyn dan onuň özü ni asyň» diý di. 

10 Şeý dip, olar Ha ma nyň Mor de kaý üçin 
taý ýar lan dar aga jyn dan onuň özü ni 
as dy lar. Şon dan soň pa ty şa nyň ga ha-
ry ýa tyş dy.

8‑nji bap

Ýahudylara duşmanlaryna garşy 
söweşmäge rugsat berilýär

1 Hut şol gü nüň özün de Kserks pa ty şa 
ýa hu dy la ryň duş ma ny bo lan Ha ma nyň 
em lä gi ni şa aýa ly Es te re ber di. Mor de kaý 
hem pa ty şa nyň hu zu ry na gel di, çün ki 
Es ter onuň öz ga ryn da şy dy gy ba ra da pa-
ty şa aý dyp dy. 2  Pa ty şa Ha man dan yzy na 
alan mö hür ýü zü gi ni çy ka ryp, Mor de-
ka ýa ber di. Es ter Mor de ka ýy Ha ma nyň 
bü tin ho ja ly gy nyň üs tün den baş tu tan 
edip goý dy. 3 Es ter ýe ne-de pa ty şa nyň 
aýa gy na ýy ky lyp, ag lap, oňa ýal ba ryp, 
on dan agak ti re sin den bo lan Ha ma nyň 
ýa hu dy la ra gar şy gu ran wag şy çy lyk ly 
hi le si ni ýa tyr ma gy ny so ra dy. 4  Pa ty şa 
Es te re al tyn ha sa sy ny uzat dy. 5 Es ter hem 
ýe rin den tu rup, pa ty şa nyň hu zu ryn da 
dur dy. Ol şeý le diý di: «Eger pa ty şa nyň 
göw nü ne ýa ra sa, eger men pa ty şa nyň 
na za ryn da mer he met ga za nan bol sam, 
bu işi pa ty şa oň la sa, eger men onuň göw-
nün den tu ran bol sam, goý, on da per man 
ýa zyl syn. Şol per man da agak ti re sin den 
bo lan Ham me da ta nyň og ly Ha ma nyň 
pa ty şa nyň äh li we la ýat la ryn da ky ýa hu-
dy la ry ýok et mek üçin hi le gär lik bi len 
ýa zan hat la ry ýa ty ryl ýar di ýip ýa zyl syn. 
6  Çün ki men hal ky myň ba şy na gel jek 
be la nä dip çy da ýyn? Ga ryn daş la ry-
myň ýok edil me gi ne nä dip çy da ýyn?» 
7 Soň ra Kserks pa ty şa şa aýa ly Es te re 
we ýa hu dy Mor de ka ýa şeý le diý di: «Ine, 
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a 8:9 Si wan aýy nyň ýig ri mi üçü ne – bu 25-nji iýun dyr.

men Ha ma nyň em lä gi ni Es te re ber dim. 
Onuň özü ni hem dar dan as dyr dym, çün-
ki ol ýa hu dy la ra el gal dyr dy. 8  Siz-de 
ýa hu dy lar hak da nä mä ni ma kul bil se ňiz, 
ony pa ty şa nyň adyn dan ýa zyň-da, pa-
ty şa nyň ýü zü gi bi len mö hür läň; çün ki 
pa ty şa nyň adyn dan ýa zy lyp, pa ty şa nyň 
ýü zü gi bi len mö hür le nen per ma ny hiç 
kim ýa ty ryp bil mez». 9 Üçün ji aý bo lan 
Si wan aýy nyň ýig ri mi üçü ne a pa ty şa-
nyň mür ze le ri ça gy ryl dy. Mor de ka ýyň 
äh li tab şy ryk la ry bo ýun ça ýa hu dy la ra, 
Hin dis tan dan Efi opi ýa çen li bo lan ara-
lyk da ky ýüz ýig ri mi ýe di we la ýatyň 
hö küm dar la ry na, hä kim le ri ne, beg le-
ri ne, her we la ýa ta öz ýa zu wyn da, her 
hal ka öz di lin de, şeý le hem ýa hu dy la ra 
öz di lin de we öz ýa zu wyn da per man 
ýa zyl dy. 10 Mor de kaý ony Kserks pa ty-
şa nyň adyn dan ýa zyp, pa ty şa nyň ýü zü gi 
bi len mö hür ba syp, hat la ry pa ty şa üçin 
ýö ri te se ýis le nen, onuň hyz ma tyn da ky 
ýyl dam at la ra at la nan ça par lar dan ýol-
la dy. 11 Pa ty şa şu hat la ryň üs ti bi len äh li 
şä her ler dä ki ýa hu dy la ra ýyg na ny şyp, 
öz le ri ni go ra ma ga rug sat ber di. Eger-de 
is len dik hal kyň ýa-da we la ýatyň ýa rag ly 
to par la ry ola ryň ça ga la ry na, aýal la ry-
na hü jüm edip, mal-mülk le ri ni ta laý sa, 
ýa hu dy la ryň ola ry gy ryp, bü tin leý ýok 
et mä ge ha ky bar dy. 12  Mu ny şeý le et mek 
üçin Kserks pa ty şa nyň bü tin we la ýat la-
ryn da ýa hu dy lar üçin bir gün – on ikin ji 
aý bo lan Adar aýy nyň on üçi gü ni bel-
le nil di. 13 Äh li ýa zy lan zat la ryň nus ga sy 
her bir we la ýat da per man hök mün de 
çy ka ry lyp, bü tin hal ka yg lan edil me li di. 
Ýa hu dy lar şol gün öz duş man la ryn dan 
öç al ma ga taý ýar lyk ly bol ma ly dy lar. 
14  Şeý dip, ça par lar pa ty şa nyň buý ru gy 
bi len onuň hyz ma tyn da ky ýyl dam at la ra 

at la nyp, at la ry ny ýü zin sa lyp, gys sag-
ly git di ler. Bu per man Su za ga la syn da 
çy ka ryl dy. 15 Ma wy hem ak reňk dä ki şa 
ly bas ly, ba şy uly al tyn jy ga ly we ne pis 
zy gyr ma ta dan do ka lan gyr my zy don-
ly Mor de kaý pa ty şa nyň hu zu ryn dan 
gaýt dy. Mu ňa Su za da ky lar gy gy ry şyp 
şat lan dy lar. 16  Bu ýa hu dy lar üçin bagt 
hem şat lyk, be genç hem hor mat dy. 17 Her 
we la ýat da, her şä her de, pa ty şa nyň tab-
şy ry gy nyň, per ma ny nyň gow şan äh li 
ýe rin de ýa hu dy lar şat la nyp, be ge nip, 
toý-me ý lis, baý ram et di ler. Ýa hu dy lar-
dan gor ku la ry na ýur duň halk la ry nyň 
kö pü si ýa hu dy la ra go şul dy lar.

9‑njy bap

Ýahudylar duşmanlaryny 
derbi-dagyn edýärler

1 On ikin ji aý bo lan Adar aýy nyň on 
üçü ne pa ty şa nyň tab şy ry gy we per ma ny 
ama la aşy ryl ma ly dy. Hut şol gün ýa hu-
dy la ryň duş man la ry ola ry ýok et me gi 
ýü rek le ri ne dü wüp di ler, ýö ne şol gün 
olar däl-de, ýa hu dy lar öz duş man la ryn-
dan üs tün çyk dy lar. 2  Ýa hu dy lar öz le ri ne 
zy ýan ýe tir mek is le ýän le re gaý ta wul 
ber mek üçin, Kserks pa ty şa nyň äh li 
we la ýat la ryn da, öz şä her le rin de ýyg nan-
dy lar. Hiç kim ola ryň gar şy sy na du rup 
bil me di, çün ki äh li adam la ryň üs tü ne 
ýa hu dy lar ta ra pyn dan gor ky how py aba-
nyp dy. 3 We la ýat la ryň äh li han-beg le ri, 
hö küm dar la ry, hä kim le ri hem-de pa ty-
şa nyň iş do lan dy ry jy la ry Mor de kaý dan 
gor ku la ry na ýa hu dy la ra ýar dam et di ler. 
4  Mor de ka ýyň köşk dä ki mer te be si, at-

-ab ra ýy gün sa ýyn ar typ, şöh ra ty äh li 
we la ýat la ra dol dy. 5  Şeý dip, ýa hu dy lar 
äh li duş man la ry ny gy lyç dan ge çir di ler, 
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öl dür di ler, ýok et di ler. Öz le ri ni ýig ren-
ýän le re is lä ni ni et di ler. 6  Ýa hu dy lar Su za 
ga la syn da bäş ýüz ada my öl dü rip, bü-
tin leý ýok et di ler. 7‑10  Şeý le hem, olar 
ýa hu dy la ryň duş ma ny bo lan Ham-
me da ta nyň og ly Ha ma nyň on og lu ny: 
Par şan da ta ny, Dal po ny, As pa ta ny, Po ra-
ta ny, Adal ýa ny, Ary da ta ny, Par maş ta ny, 
Ary sa ýy, Ari da ýy, Waý za ta ny öl dür di ler, 
em ma olar ol ja el ur ma dy lar. 11 Hut şol 
gü nüň özün de Su za ga la syn da öl dü ri-
len le riň sa ny ba ra da pa ty şa mag lu mat 
ber di ler. 12  Pa ty şa şa aýa ly Es te re şeý le 
diý di: «Ýa hu dy lar Su za ga la syn da bäş 
ýüz ada my hem-de Ha ma nyň on og lu ny 
öl dü rip dir ler. Kim bil ýär, olar pa ty şa nyň 
beý le ki we la ýat la ryn da, gör, nä me ler 
eden dir ler! In di nä me di le giň bar? Ol 
sa ňa ber ler. Ýe ne nä me is le giň bar? Ol 
ýe ri ne ýe ti ri ler». 13 Es ter: «Eger pa ty şa 
mu ny oň la sa, Su za da ky ýa hu dy la ra şu 
gün ki per ma ny er tir hem ýe ri ne ýe tir mä-
ge rug sat et sin. Ha ma nyň on og ly dar dan 
asyl syn» diý di. 14  Şeý dip, pa ty şa mu nuň 
şeý le edil me gi ne buý ruk ber di. Su za da 
per man çy ka ry lyp, Ha ma nyň on og ly 
dar dan asyl dy. 15 Adar aýy nyň on dör dü ne 
Su za da ky ýa hu dy lar ýyg na ny şyp, Su za-
da üç ýüz ada my öl dür di ler, ýö ne olar 
ol ja el ur ma dy lar. 16  Pa ty şa nyň beý le ki 
we la ýat la ryn da ky äh li ýa hu dy lar hem 
öz jan la ry ny go ra mak üçin ýyg na ny şyp, 
öz duş man la ryn dan ha las bol du lar, öz le-
ri niň duş man la ryn dan ýet miş bäş müň 
ada my öl dür di ler, ýö ne olar ol ja el ur ma-
dy lar. 17 Bu wa ka Adar aýy nyň on üçü ne 
bol dy. On dör dün ji gü ni olar dynç alyp, 
şol gün toý-me ý lis gu rup şat lan dy lar.

Purym baýramçylygy
18  Su za da ky äh li ýa hu dy lar on üçün ji 

hem on dör dün ji gün le ri ýyg na ny şyp, on 

bä şin ji gü ni toý-me ý lis gu rup, şat la nyp, 
dynç al dy lar. 19 Şo nuň üçin oba lar da ýa şa-
ýan ýa hu dy lar Adar aýy nyň on dör dün ji 
gü nü ni şat lyk, toý-me ý lis, baý ram gü ni 
hök mün de bel läp, şol gün olar bi ri-bir-
le ri ne toý paý iber ýär ler. 20  Mor de kaý 
bu zat la ry ýa zyp, Kserks pa ty şa nyň 
ýa kyn da we uzak da ýer le şen we la ýat la-
ryn da ky äh li ýa hu dy la ra hat lar ýol la dy. 
21‑22  Her ýyl Adar aýy nyň on dör dün ji, 
on bä şin ji gün le ri ni ýa hu dy la ryň öz 
duş man la ryn dan ha las bo lan gün le ri 
hök mün de, öz le ri üçin gam gyn lyk dan 
şat ly ga, ýas dan to ýa öw rü len aý hök-
mün de bel le mek le ri ni ola ra tab şyr dy. 
Şol gün olar toý-me ý lis gu rap, şat la nyp, 
bi ri-bir le ri ne toý paý ibe ri şip, ga ryp-ga-
sar la ra sow gat lar iber me li di ler. 23 Şeý dip, 
ýa hu dy lar eý ýäm baş lan zat la ry ny edil 
Mor de ka ýyň öz le ri ne ýa zy şy ýa ly, ýe-
ri ne ýe tir me gi öz üst le ri ne al dy lar.

24  Äh li ýa hu dy la ryň ýirgrenip, agak 
ti re sin den bo lan Ham me da ta nyň og ly 
Ha man ýa hu dy la ry ýok et mek üçin, 
ola ra gar şy hi le gu rap dy, ola ryň ba-
ry ny he läk et mek üçin pur, ýag ny bi je 
atyp dy. 25  Ýö ne Es ter pa ty şa nyň hu-
zu ry na ba ran da, pa ty şa: «Ha ma nyň 
ýa hu dy la ra gar şy gu ran hi le si onuň 
öz ba şy na gel sin hem-de onuň özi we 
ogul la ry dar dan asyl syn» di ýip, ýaz-
ma ça per man çy kar dy. 26‑27 Şol se bäp li 
bu gün le ri «pur» sö zü ne gö rä, Pu rym 
di ýip at lan dyr dy lar. Şo nuň üçin şu hat-
da ýa zy lan äh li zat lar, gö ren hem-de 
baş la ry na ge len zat lar ze rar ly, ýa hu-
dy lar däp-des sur la ry di kelt mek li gi öz 
üst le ri ne al dy lar. Ola ryň ne sil le ri we 
ola ra go şu lan lar her ýyl bu iki gü ni 
ýa zy ly şy we bel le nen wag tyn da ky ýa ly 
edip yzy gi der li ge çir me li di ler. 28  Her 
bir maş ga la nyň gel jek ki ne sil le rin de, 
her bir we la ýat da, her bir şä her de şu 
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gün ler ýat la ny lyp, bel le nil me li di. Ýa-
hu dy la ryň ara syn da bu Pu rym gün le ri 
yzy gi der li bel le nil me li dir we şu gün ler 
ola ryň ne sil le ri niň ara syn da hem ýat-
dan çy ka ryl ma ly däl dir. 29 Aby ha ýy lyň 
gy zy şa aýa ly Es ter Mor de kaý ýa hu dy 
bi len Pu rym ha kyn da ky bu ikin ji ha ty 
do ly yg ty ýar ly lyk da tas syk lap ýaz dy lar. 
30  Kserk siň hö küm ed ýän ýüz ýig ri mi 
ýe di we la ýa tyn da ky äh li ýa hu dy la ra 
pa ra hat çy lyk ly we ynam ly söz ler bi len 
hat lar ýol la nyl dy. 31 Hat lar da Pu rym 
gün le ri ni öz bel le nen wag tyn da ge çir-
mek lik buý ruk be ril ýär di. Mor de kaý 
ýa hu dy bi len şa aýa ly Es te riň edil öz le ri 
we öz ne sil le ri üçin agyz bek le mä we 
per ýa da de giş li ka da-ka nun la ry di kel-
diş le ri ýa ly, olar in di ýa hu dy lar üçin 
ka da-ka nun la ry di kelt di ler. 32  Şa aýa-
ly Es te riň buý ru gy bo ýun ça, Pu rym 

gün le ri ne de giş li bo lan ka da-ka nun lar 
tas syk la ny lyp, ýaz ga ge çi ril di.

10‑njy bap

Mordekaýyň at-abraýy
1 Kserks pa ty şa ýur da we de ňiz ada-

la ry na sal gyt sal dy. 2  Pa ty şa nyň äh li 
güýç-kuw wa ty, Mor de ka ýy hor mat-
lap, onuň we zi pe si ni beý gel den di gi 
ha kyn da ky äh li wa ka lar Ma daý we 
Pars pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ry na 
ýa zy lan dyr. 3 Çün ki Mor de kaý ýa hu dy 
we zi pe si ne gö rä, Kserks pa ty şa dan soň 
ikin ji be ýik adam dy. Onuň ýa hu dy la-
ryň ara syn da ky ab ra ýy ulu dy we ol öz 
ýa hu dy do gan la ry nyň kö pü si ta ra pyn-
dan sy la nyl ýar dy, çün ki ol öz hal ky nyň 
aba dan çy ly gy ug run da gö re şip, tu tuş 
hal ky na pa ra hat çy lyk ge ti ren adam dy. 
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Eýýup
Giriş

Sü leý ma nyň pä him le ri, Wa gyz ki ta
by, mez mur la ryň kä bir le ri ýa ly, Eý ýup 
ki ta by hem öwüt-ün dew ähe ňin de 
ýa zy lan ki tapdyr.

Ki tap da Eý ýup py gam be riň öm ri 
be ýan edil ýär. Ol ýa hu dy bol ma-
sa-da, di ri Hu da ýa iman edip, örän 
dog ru çyl dy. Eý ýup şeý le ima ny üçin 
Hu daý ta ra pyn dan bol dan-bol ýal ka-
nan adam ha sap lan ýar dy. Gün le riň 
bi rin de Eý ýup şeý tan ta ra pyn dan 
sy na ga sa lyn ýar. Agyr mu şak gat lar 
Eý ýu byň ba şyn dan in ýär: ol ça ga la-
ry nyň ba ry ny, ägirt mal sü rü le ri ni, 
tu tuş em lä gi ni bir gün de ýi tir ýär. 
Ol en çe me ýyl lap agyr ke sel ler den 
ejir çek ýär. Eý ýu byň ýa kyn dost la ry 

onuň ha lyn dan ha bar tut ma ga, te sel-
li ber mä ge gel ýär ler. Ni ýet le ri niň 
ýag şy dy gy na ga ra maz dan, ola ryň 
te sel li si Eý ýu byň je bir-je pa la ry ny 
öň kü den-de art dyr ýar. Eý ýup Hu da ýa 
na lyş edip, gör ýän gör gü le ri, çek ýän 
je bir le ri ba ra da Oňa arz ed ýär. Ki-
ta byň ahy ryn da Hu daý güýç-gud rat 
için de Eý ýu ba jo gap ber ýär. Hu da-
ýyň jo ga byn dan soň Eý ýup aý da ra 
söz tap man, ba şyn dan gum dur kül 
sow rup, to ba ed ýär.

Je bir çek ýän we mu nuň asyl se bä-
bi ni ag ta ryp: «Men nä me üçin şeý le 
je bir çek ýär käm?» di ýip so ra ýan 
adam lar bu ki tap da öz so rag la ry na 
jo gap ta pyp bi ler ler.

Mazmuny
Eýýup pygamber we onuň maşgalasy ..............................................1:1–2:13
Eýýup we onuň dostlary ................................................................ 3:1–31:40

Eýýubyň ahy-nalasy ...................................................................... 3:126
Birinji gepleşik .........................................................................4:1–14:22
Ikinji gepleşik ......................................................................... 15:1–21:34
Üçünji gepleşik ....................................................................... 22:1–27:23
Paýhas öwgüsi .............................................................................. 28:128
Eýýubyň soňky sözi ...............................................................29:1–31:40

Elihu söz sözleýär .........................................................................32:1–37:24
Reb Eýýuba jogap berýär ..............................................................38:1–42:6

 



 631  

1‑nji bap

Eýýup we onuň maşgalasy
1 Us ýur dun da Eý ýup at ly bir adam 

bar dy. Ol ak ýü rek li, dog ru çyl, Hu daý dan 
gork ýan we şer den ga ça dur ýan adam dy. 
2  Onuň ýe di og ly bi len üç gy zy bar dy. 
3 Şeý le hem onuň ýe di müň go ýun-ge çi si, 
üç müň dü ýe si, müň ökü zi, bäş ýüz ur-
ka çy eşe gi we bir to par gul-gyr nak la ry 
bar dy. Ol äh li gün do gar ly la ryň ara syn da 
iň ba ýy dy.

4  Eý ýu byň ogul la ry nyň her si no bat-
ma-no bat öz öý le rin de meý lis gu rar dy lar 
we bi le iýip-iç mek üçin adam ýol lap, 
üç uýa sy ny-da ça gy rar dy lar. 5  Meý lis 
gu ta ra ny nyň er te si ir bi len tu rup, Eý-
ýup ça ga la ry ny ça gyr dar dy. Ol: «Bel ki, 
ça ga la rym iç le rin den Hu da ýa gar gy nyp 
gü nä eden dir ler» di ýip, ola ry päk le mek 
üçin baş sa ny na gö rä ýak ma gur ban-
lyk la ry ny hö dür lär di. Eý ýup he mi şe 
şeý le eder di.

Eýýubyň birinji synagy
6  Bir gün yla hy bar lyk lar Reb biň hu-

zu ryn da hä zir bol ma ga ge len le rin de, 
şeý tan-da ola ryň ara sy bi len gel di. 7 Reb 
şeý tan dan: «Ni re den gel ýär siň?» di ýip 
so ra dy. Şeý tan Reb be: «Bü tin ýer ýü-
zü ne aý la nyp, sy ýa hat edip gel ýä rin» 
di ýip jo gap ber di. 8  Reb şeý ta na: «Sen 
gu lum Eý ýu ba üns ber diň mi? Dün ýä de 
onuň ýa ly adam ýok dur; ol ak ýü rek li, 
dog ru çyl, Hu daý dan gork ýan we şer den 
ga ça dur ýan adam dyr» diý di. 9 Şeý tan 
Reb be şeý le jo gap ber di: «Eý ýup Hu daý-
dan ýö ne ýe re gork ýan dyr öýd ýäň mi? 
10 Sen onuň özü ni, maş ga la sy ny we bar 
mal-mül kü ni Öz pe naň da sak la ýar syň 
ahy ryn! Onuň el le ri niň işi ne be re ket 

ber diň, ýurt da mal-ga ra sy ny ör ňet diň. 
11 Ha ny, Sen onuň mal-mül kü ne el urup 
bir gör, ol şon da Sa ňa gar gyn maz my ka?» 
12  Reb şeý ta na: «Bol ýar, goý, Eý ýu byň 
äh li za dy se niň ki bol sun, ýö ne onuň 
özü ne deg me» diý di. Şeý dip, şeý tan 
Reb biň hu zu ryn dan çy kyp git di.

13 Bir gün Eý ýu byň ogul la ry bi len gyz-
la ry uly do gan la ry nyň öýün de na har iýip, 
şe rap içip otyr dy lar. 14  Bir ça par Eý ýu ba 
şeý le ha bar ge tir di: «Biz öküz ler bi len 
ýer sü rüp ýör käk, eşek ler-de ola ryň 
yz yn da ot lap ýör kä ler, 15  şe ba ly lar üs-
tü mi ze ço zup, mal la ry sü rüp äkit di ler, 
hyz mat kär le riň-de ba ry ny gy lyç dan 
ge çir di ler. Sa ňa şu ha ba ry ýe tir mek 
üçin di ňe men ga çyp gu tul dym». 16  Ol 
sö zü ni soň la man ka, ikin ji bir ça par ge lip: 
«Gök de ýyl dy rym ça kyp, go ýun la ry ňyň 
we hyz mat kär le ri ňiň ba ry ny ýa kyp, kü le 
öwür di. Sa ňa şu ha ba ry ýe tir mek üçin 
di ňe men ga çyp gu tul dym» diý di. 17 Ol 
sö zü ni soň la man ka, üçün ji bir ça par ge-
lip: «Ba byl ly lar üç to par bo lup dü ýe le riň 
üs tü ne çoz du lar-da, ola ry sü rüp äkit di ler, 
hyz mat kär le riň-de ba ry ny gy lyç dan ge-
çir di ler. Sa ňa şu ha ba ry ýe tir mek üçin 
di ňe men ga çyp gu tul dym» diý di. 18‑19 Ol 
he niz sö zü ni ta mam la man ka, baş ga bir 
ça par: «Se niň ogul la ryň dyr gyz la ryň uly 
do gan la ry nyň öýün de na har iýip, şe rap 
içip otyr ka lar, çöl ta rap dan bir güýç li 
tu pan ge lip, öýi tu tuş ly gy na ýu mur dy. 
Öý ýaş la ryň üs tü ne ýy kyl dy we ola ryň 
ba ry öl di. Sa ňa şu ha ba ry ýe tir mek üçin 
di ňe men ga çyp gu tul dym» di ýen ha-
ba ry ge tir di.

20  Eý ýup ýe rin den ga lyp, ýa ka sy ny 
ýyrt dy, sa çy ny sy ryp, ýü zü ni ýe re be rip 
sež de et di. 21 Ol:

«Ýalaňaç indim bu dünýä,
ýalaňaç-da dolanaryn o dünýä.

Beren-de Rebdir, alan-da Rebdir.

 Eýýup 1  
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a 3:8 Liwýatan – deňiz aždarhasy. Sözlüge seret.

Goý, Rebbiň adyna alkyş 
bolsun!» diýdi.

22  Eý ýup bu agyr mu şak gat lyk la ryň as-
tyn da-da, Hu da ýy ýaz ga ryp, gü nä et me di.

2‑nji bap

Eýýubyň ikinji synagy
1 Baş ga bir gün yla hy bar lyk lar Reb-

biň hu zu ry na ge len le rin de, şeý tan-da 
ola ryň ara sy bi len Reb biň hu zu ryn da 
hä zir bol ma ga gel di. 2  Reb şeý tan dan: 
«Ni re den gel ýär siň?» di ýip so ra dy. Şeý-
tan Reb be: «Bü tin ýer ýü zü ne aý la nyp, 
sy ýa hat edip gel ýä rin» di ýip jo gap ber di. 
3 Reb şeý ta na: «Sen gu lum Eý ýu ba üns 
ber diň mi? Dün ýä de onuň ýa ly adam ýok-
dur. Ol ak ýü rek li, dog ru çyl, Hu daý dan 
gork ýan we şer den ga ça dur ýan adam dyr. 
Sen Me ni Eý ýu by se bäp siz he läk et mä ge 
öjük dir diň, ýö ne ol en te gem päk li gin de 
mä käm dur» diý di. 4  Şeý tan Reb be şeý le 
jo gap ber di: «Ten de re gi ne ten! Yn san 
öz ja ny üçin bar za dyn dan ge çer. 5 Sen 
onuň sü ýe gi ne we te ni ne el deg rip gör, 
şon da-da ol Sa ňa gar gyn maz my ka?» 
6  Reb şeý ta na: «Bol ýar, Eý ýup se niň 
eliň de, ýö ne onuň ja ny ny aýa» diý di.

7 Şeý dip, şeý tan Reb biň hu zu ryn dan çy-
kyp git di-de, Eý ýu byň süýr de pe sin den 
da ba ny na çen li agy ry ly çy ban lar çy kar dy. 
8  Eý ýup ga şan mak üçin bir küý ze dö wü-
gi ni al dy-da, kü lüň üs tün de otur dy.

9 Eý ýu byň aýa ly oňa: «En te gem päk-
li gi ňi mä käm sak lap ýör mü siň? Hu da ýy 
nä let le-de, öl» diý di. 10  Em ma Eý ýup 
aýa ly na: «Sen ak mak aýal ýa ly gep le-
ýär siň. Hu daý dan ýag şy ly gy ka bul edip, 
ýa man ly gy ka bul et mä li mi?» di ýip jo gap 
ber di. Şun ça has rat la ryň için de-de Eý-
ýup ge pi-sö zi bi len gü nä et me di.

Eýýubyň üç dosty
11 Eý ýu byň üç dos ty: teý man ly Eli paz, 

şu wa ly Bil dat we na gam ly So par onuň 
ba şy na dü şen be la lar ha kyn da eşi dip, öz 
bol ýan ýer le rin den ýo la düş dü ler. Olar 
Eý ýu ba duý gu daş lyk bil di rip, göw nü ne 
te sel li ber mä ge git mek üçin du şuş dy-
lar. 12  Olar Eý ýu by uzak dan gö rüp, ony 
ta na ma dy lar. Onuň dost la ry ses edip 
ag laş dy lar, ýa ka la ry ny ýyr typ, baş la ryn-
dan kül so wur dy lar. 13 Eý ýu byň dost la ry 
ýe di gi je-gün diz läp onuň bi len bi le ýer de 
otur dy lar. Der di ju da çök der bo lan soň, 
hiç kim oňa söz gat ma dy.

3‑nji bap

Eýýup gepleýär
1 Ahy ry Eý ýup dil aç dy we öz dün ýä 

inen gü nü ni nä let le di. 2  Ol şeý le diý di:
 3 «Goý, meniň doglan günüm 

gurasyn!
„Göwrede ogul çaga galdy“ 

diýlen gijä nälet siňsin!
 4 Goý, şol gün garaňkylyga 

öwrülsin!
Gökdäki Hudaý şol güni unutsyn,
onuň üstüne ýagty düşmesin!

 5 Goý, şol güni garaňkylyk, tüm 
garaňkylyk gurşasyn.

Bulutlar örtsün ony,
garaňkylyk ony gorka salsyn!

 6 Şol gijäni zulmat gaplasyn,
ol gije ýylyň günlerine 

girizilmesin.
 7 Goý, ol önelgesiz gije bolsun,

onda şatlykly owaz eşidilmesin!
 8 Goý, günleri näletleýänler,

Liwýatany a oýarmagy 
başarýanlar

 Eýýup 1 – 3  
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şol güni näletlesinler!
 9 Daň ýyldyzlary şugla saçmasyn 

şol gün,
yşyga umyt baglasyn,

ýöne yşyk bolmasyn,
daň şapagyna ýüzi düşmesin!

 10 Çünki ol enemiň ýatgysyny 
ýapmady,

hasraty meniň gözlerimden 
gizlemedi.

 11 Näme üçin dünýä inäýemde 
ölmändirin?

Göwreden çykan dessime jan 
bermändirin?

 12 Etege salynmasam boljak eken!
Emdirilmänler geçsem boljak 

eken!
 13 Onda men häzir rahatlykda 

ýatardym,
dynçlykda bolardym.

 14 Haraba öwrülen binalary guran
dünýäniň şalary, geňeşçileri 

bilen,
 15 öýlerini kümüşden dolduran,

altyn toplan han-begler bilen 
dynçlykda bolardym.

 16 Näme üçin öli doglan çaga dek,
ýagta gözi düşmedik çaga dek 

ýere gömülmändirin men?!
 17 Ol ýerde ýamanlar ýamanlykdan 

el çekýärler,
ýadawlar-da dynç alýarlar.

 18 Ol ýerde ýesirler asudalykdadyr,
olar gözegçileriniň seslerinden 

dynçdyr.
 19 Baý-da, garyp-da bardyr ol 

ýerde,
gullar-da hojaýynlaryndan 

azatdyr.

 20 Näme üçin jebir-jepa çekýäne 
nur,

kalby hasratla-da ömür 
berilýär?

 21 Ajaly arzuw edýärler, ajal 
gelmeýär,

ony gizlenen hazynadan köp 
agtarýarlar.

 22 Gabra gowşanlarynda, 
şatlanýarlar,

joşup, şowhun edýärler.
 23 Näme üçin ýoluny görüp 

bilmeýäne,
Hudaýyň tümlüge gaplanyna 

ömür berilýär?
 24 Çörege derek ahy-zar ýuwudýan,

ahy-nalalarym edil suw kimin 
dökülýär.

 25 Hakykatdanam, gorkym başyma 
gelýär,

heder edenim-de üstümden 
inýär.

 26 Mende ne rahatlyk bar,
ne asudalyk, ne-de dynçlyk bar,
diňe tükeniksiz muşakgat 

gelýär».

4‑nji bap

Elipaz jogap berýär
1 Teý man ly Eli paz sö ze baş lap, şeý le 

diý di:
 2 «Seniň bilen sözleşmäge 

synanyşsak, saňa agyr 
degmezmi?

Geplemekden saklanyp bilýän 
barmy näme?

 3 Ine, sen köplere tälim berdiň,
ejizlere medet berdiň.

 4 Sözleriň büdreýänlere goldaw 
boldy,

ikirjiňlenýänleri berkitdiň.
 5 Emma indi öz başyňa gelende, 

ruhdan düşýäň,
bela uçraňda, özüňi ýitirýäň.

 Eýýup 3 ,  4  
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 6 Ynamyň Hudaýdan gorkmakda,
umydyň päk durmuşda dälmi?

 7 Ýadyňa sal, heý, bigünäniň 
ýogalany barmy?

Dogruçyllaryň heläk bolany 
barmy?

 8 Görşüme görä pislik sürümini 
geçirip,

hasraty ekýänler,
şony-da orýandyrlar.

 9 Olar Hudaýyň demi bilen heläk 
bolýarlar,

Onuň gazaby bilen ýok 
bolýarlar.

 10 Arslanyň arryldysy, gazaply şiriň 
sesi kesilýär,

çaga arslanlaryň dişleri 
syndyrylýar.

 11 Güýçli arslan awsyzlykdan heläk 
bolýar,

ene arslanyň çagalary 
pytradylýar.

 12 Maňa gizlinlikde bir söz geldi,
gulagyma bir pyşyrdy ildi.

 13 Gijeki görnüşlerden dörän pikirler 
içinde,

ynsanlary agyr uky basýan 
mahalynda,

 14 meni gorky, titreme gaplady,
bütin bedenim sarsdy.

 15 Bir ruh ýüzümi syryp geçip 
gitdi,

endamymyň tüýleri syh-syh 
boldy.

 16 Ol ümsüm durdy,
ýöne onuň keşbini saýgaryp 

bilmedim.
Gözümiň alnynda bir syrat durdy,

ümsümlikdi, soň bir ses eşitdim:
 17 „Heý-de ynsan Hudaýdan dogry 

bolup bilermi?

Ynsan öz Ýaradyjysyndan päk 
bolup bilermi?

 18 Ol hatda Öz gullaryna ynam 
etmeýär,

Öz perişdelerinden ýalňyşlyk 
tapýar.

 19 Onsoň Ol toprakdan ýaradylan 
ynsana neneň ynam etsin!

Olaryň esasy tozdandyr,
olar güýeden tiz gyrylýandyrlar.

 20 Ertir bilen agşam aralygynda 
ýitirim bolýarlar,

hiç kimiň gözüne ilmän ebedi 
ýok bolýarlar.

 21 Olaryň ömür tanaplary kesilip,
dünýäden paýhassyz ötüp 

gidýärler“».

5‑nji bap

Elipaz sözüni dowam edýär

 1 «Hany, çagyr, jogap beren 
tapylarmyka?

Sen perişdeleriň haýsyna 
ýüzlenjek?

 2 Akmagy gahar-gazap öldürýär,
nadany gabanjaňlyk ýok edýär.

 3 Kök urýan akmaklary gördüm,
emma olaryň öýleri duýdansyz 

näletlendi.
 4 Çagalary howpsuzlykdan 

uzakdyr,
adalatdan mahrum edilýärler 

olar,
howandarlyk edýän ýokdur olara.

 5 Açlar akmaklaryň hasylyny 
iýýärler,

ony tikenleriň arasyndan ýygyp 
alýarlar,

açgözler baýlyklaryny 
ýuwudýarlar.

 6 Çünki muşakgatlyk toprakdan 
çykmaz,

 Eýýup 4 ,  5  
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hasrat-da ýerde bitmez.
 7 Uçgunyň ýokaryk uçuşy dek,

ynsan hasrat üçin dogulýar.

 8 Men bolsam Hudaýa ýüz 
tutardym,

dawamy Oňa tabşyrardym.
 9 Ol akyla sygmajak, beýik işleri 

edýär,
san-sajaksyz gudratlary 

görkezýär.
 10 Ýer ýüzüne ýagyş ýagdyryp,

meýdanlary suwarýan-da Oldur.
 11 Ol kemsidilenleri arşa çykarýar,

gussalylar howpdan dynýar.
 12 Hilegärleriň niýetlerini bozýar Ol,

guran hilelerini puja çykarýar.
 13 Akyllysyraýany öz hilesinde 

tutýar,
mekirleriň maslahaty ýele 

sowrulýar.
 14 Gündizleri garaňkylyga öwrülip,

gündiziň günortany gije dek 
sermeşip gezýärler.

 15 Ol mätäçleri gylyçdan,
güýçlüleriň dilinden
hem elinden halas edýär.

 16 Şeýdip, pukaralarda umyt 
bolýar,

adalatsyzlyk agzyny ýumýar.

 17 Gör, nähili bagtly Hudaýyň 
terbiýeleýäni!

Gudratygüýçliniň temmisini ret 
etme.

 18 Çünki ýaralaýan-da Ol,  
saraýan-da Ol,

şikes ýetirýän-de Ol, şypa 
berýän-de Ol.

 19 Ol seni alty betbagtçylykdan 
gutarar,

ýedinjiden-de saňa zyýan 
ýetmez.

 20 Ol seni açlykda ölümden,
uruşda gylyçdan gutarar.

 21 Ol seni duzly dilden gorar,
gyrgyn gelende, sen 

gorkmarsyň.
 22 Gyrgynyň, açlygyň üstünden 

gülersiň,
ýabany haýwanlardan heder 

etmersiň.
 23 Meýdan daşlary bilen dil 

tapyşarsyň,
ýabany haýwanlar bilen agzybir 

bolarsyň.
 24 Çadyryňyň asudalykdadygyny 

bilersiň,
süriňe göz aýlaňda, sany tükel 

bolar.
 25 San-sajaksyz nesil görersiň,

zürýatlaryň ýaýladaky otlar 
kimin bolar.

 26 Öz möwsüminde harmana 
ýygnalýan galla desseleri dek

sen hem gabra gojalyp girersiň.
 27 Derňew geçirdik, bu hakykatdyr,

muny diňle-de, özüň üçin 
belläp al».

6‑njy bap

Eýýup Elipaza jogap berýär
1 Eý ýup şeý le jo gap ber di:

 2 «Wah, derdim ölçelsedi,
betbagtlygym terezide 

çekilsedi!
 3 Deňiz çägelerindenem agyr 

çykardy,
şonuň üçin men oýlanyşyksyz 

gepledim.
 4 Çünki Gudratygüýçliniň oklary 

içimde,
ruhum olaryň zäherini içýär,
Hudaýyň howplary garşyma 

hatarlanan.
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 5 Gulan otlagdaka aňňyrýarmy?
Ýa öküz ahyrynyň başynda 

molaýarmy?
 6 Tagamsyz zat duzsuz iýilýärmi?

Ýumurtganyň agynda tagam 
barmy?

 7 Beýle naharlara işdäm ýok,
bular ýüregimi bulaýarlar.

 8 Wah, arzuwym hasyl bolup,
Hudaý maňa umyt bersedi!

 9 Kerem edip, Hudaý janymy alsady,
elini uzadyp, ömür tanapymy 

kessedi!
 10 Bu maňa teselli bolardy,

güýçli dert içinde hem 
begenerdim,

çünki men Mukaddes Bolanyň 
sözlerini ret etmedim.

 11 Garaşmaga güýjüm barmy nä?
Sabyr etmäge soňum barmy nä?

 12 Daşdanmy güýjüm?
Bürünçdenmi tenim?

 13 Alaçsyz galanymda,
özüme ýardam etmäge güýjüm 

ýetermi?

 14 Dostuna mähirlik etmeýän,
Gudratygüýçlüden gorkmagy 

ret edýändir.
 15 Dostlarym akaba ýap kimin 

durnuksyzdyr,
akar suwly çeşmeler kimindir.

 16 Çeşmeler buzlar erände daşýarlar,
gar suwlaryndan dolýarlar.

 17 Jöwzada çeşmeler guraýarlar,
yssyda gaýyp bolýarlar.

 18 Kerwenler ýollaryndan sowlup,
suw gözleginde entäp heläk 

bolýarlar.
 19 Suw agtarýarlar Teýmanyň 

kerwenleri,

Şebanyň ýolagçylary umytda 
bolýarlar.

 20 Olar ynam edendikleri üçin 
utanýarlar,

ol ýere gelip, ruhdan düşýärler.
 21 Siz hem meniň üçin şol çeşmeler 

ýaly bolduňyz,
betbagtlygymy görüp 

gorkýarsyňyz.
 22 Men size: „Maňa zat beriň,

baýlygyňyzdan beriň“ diýdimmi?
 23 „Meni duşman elinden halas ediň,

meni garakçylaryň elinden 
yzyma satyn alyň“ 
diýdimmi ýa?

 24 Maňa öwrediň, onsoň dymaýyn,
ýalňyşymy düşündiriň.

 25 Dogry sözler güýçlüdir!
Ýöne siziň boş sözleriňiz 

nämäni subut edýär?
 26 Sözlerimi düzederin 

öýdýärsiňizmi?
Ejiziň gepini ýele 

sowurýarsyňyzmy?
 27 Hatda ýetim üçin bije atarsyňyz,

dostuňyza baha kesersiňiz.
 28 Indi merhemet edip, maňa serediň,

ýüzüňize bakyp, ýalan sözläp 
bilmen.

 29 Gowuja pikirleniň, adalatsyzlyk 
etmäň,

ýaňadan garaň, men hakdyryn.
 30 Agzymdan nähak söz 

çykýanmydyr?
Betbagtlygy gören däldirin 

öýdýäňizmi?»

7‑nji bap

Eýýup sözüni dowam edýär

 1 «Ynsanlaryň ýerdäki durmuşy 
juda müşgil dälmi?
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Güzerany günlükçiniň güzerany 
ýaly dälmi?

 2 Kölegäni küýseýän gul,
muzduna garaşýan günlükçiler 

kimin,
 3 kysmatyma boş aýlar ýazyldy,

Muşakgatly gijeler bellenildi.
 4 Düşegime geçip: „Haçan 

turarkam?!“ diýýän,
emma gije gutarnyksyz gijä 

öwrülýär,
ikiýana urnup, daňymy atarýan.

 5 Bedenim gurtdur kesmekler bilen 
örtülendir,

hamym kesmekläp, soňam iriň 
akýar.

 6 Günlerim dokmaçynyň 
mäkisinden çalt,

olar umytsyzlykda geçip 
barýar.

 7 Unutma, eý, Hudaý, ömrüm bir 
demdir,

gaýdyp ýagşylyga gözüm 
düşmez.

 8 Gözleriň meni şu pursat görýär,
ýöne mundan beýläk meni 

görmersiň,
gözleriň meni gözlär, emma 

meni tapmarsyň.

 9 Buludyň selçeňläp, gaýyp bolşy 
deý,

ölüler dünýäsine gidenler-de 
yzlaryna dolanmazlar.

 10 Öýlerine gaýdyp gelmezler,
öz mekanlary olary tanamaz.

 11 Şonuň üçinem ümsüm boljak 
däl,

janymyň ýangyjyna geplejek,
ajy hasrat bilen şikaýat etjek.

 12 Meni göz astynda saklaryň ýaly,
men deňiz ýa deňiz 

aždarhasymy näme?

 13 Düşegim maňa teselli berer,
çarpaýam zeýrenjimi diňdirer 

diýsem,
 14 meni düýşler bilen gorkuzýaň,

görnüşler bilen ýüregimi 
ýarýaň.

 15 Şu tende ýaşandan,
boglup ölenim gowudyr.

 16 Men janymdan doýdum; bu 
dünýä baky gelen däldirin,

meni öz günüme goý, çünki 
ömrüm bir demdir.

 17‑18 Ynsanlary beýgeldip,
olara üns bereriň ýaly,

her säher idäp,
her salym synaryň ýaly,
olar kim bolupdyrlar?

 19 Haçana deňeç meni göz astynda 
saklajak,

tüýküligimi ýuwutmaga-da 
ýeke goýjak dälmi indi?

 20 Günä etsem, Saňa zeleli näme,
eý, ynsan Gözegçisi?

Näme üçin meni Özüňe garşydaş 
etdiň?

Näme üçin men Saňa ýük 
boldum?

 21 Näme üçin ýazyklarymy bagyşlap,
etmişlerimi ötmeýäň?

Çünki indi gabra girerin,
meni agtararsyň, ýöne 

tapmarsyň».

8‑nji bap

Bildat Eýýuba jogap berýär
1 On soň şu wa ly Bil dat şeý le diý di:

 2 «Haçana deňeç şeýle gürlejek?
Agzyňdan çykýan sözler
güýçli şemal deý dereksiz.

 3 Heý-de, Hudaý adalaty 
bozýanmydyr?
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Gudratygüýçli hakykaty 
ýoýýanmydyr?

 4 Ogullaryň Hudaýa garşy günä 
eden bolsalar,

Hudaý-da olara ýazyklaryna 
görä jeza berendir.

 5 Eger Hudaýy agtarsaň,
Gudratygüýçlä ýalbarsaň,

 6 päk we dogruçyl bolsaň,
elbetde, Ol seniň üçin aýaga 

galar,
sylaglap, hojalygyňy dikelder.

 7 Öňüň ujypsyz-da bolsa,
soňuň beýik bolar.

 8 Owalky nesillerden sora-da,
olaryň ata-babalarynyň 

derňewine nazar sal.
 9 Çünki biz düýnkilerdiris,

bilýän zadymyz ýokdur,
ýerdäki ömrümiz kölege 

kimindir.
 10 Olar saňa öwretmezlermi, 

aýtmazlarmy,
ýüreklerindäki sözleri dile 

getirmezlermi?

 11 Batgasyz ýerde gargy bitermi?
Suwsuz ýerde gamyş ösermi?

 12 Olar entek gökkä, orulmanka,
otlardan öň guraýarlar.

 13 Hudaýy unudan her kesiň soňy-da 
şeýle gutarar,

hudaýsyzyň umydy öler.
 14 Bil baglaýany berk däldir,

daýanýany möýüň kerebi 
kimindir.

 15 Öýüne söýenýär, ýöne ol ýykylar,
oňa berk ýapyşýar, ýöne ol çagşar.

 16 Hudaýsyzlar güneşde gülleýän 
ösümlik kimin,

olaryň şahalary tutuş baga 
ýaýraýar.

 17 Kökleri daş üýşmekleriniň 
daşyna oralyp,

daşlaryň arasynda ýatýandyr.
 18 Eger ýerlerinden goparylsa,

ýer inkär edip: „Seni görmedim“ 
diýer.

 19 Şady-horramlygy uzaga çekýän 
däldir olaryň,

olaryň ýerini başgalar tutarlar.

 20 Hudaý akýüreklini terk etmez,
pislik edýäne ýardam bermez.

 21 Ol ýene agzyňy gülküden,
lebleriňi şadyýan owazdan 

doldurar.
 22 Duşmanlaryň uýada galar,

ýamanlaryň çadyry weýran 
bolar».

9‑njy bap

Eýýup Bildada jogap berýär
1 Eý ýup şeý le jo gap ber di:

 2 «Dogrusy, munuň şeýledigini 
men bilýän,

ýöne Hudaýyň öňünde ynsan 
neneň dogry bolup biler?

 3 Hudaý bilen jedelleşmek islän,
Onuň müňden bir sowalyna-da 

jogap berip bilmez.
 4 Hudaý paýhaslydyr, gudratlydyr,

Onuň garşysyna gidip, Ondan 
üstün çykan barmydyr?

 5 Ol daglary ýerinden süýşürýär, 
ýöne muny bilmeýärler,

gazabyna daglary ters 
düňderýär.

 6 Ol ýeri sarsdyryp,
Onuň sütünlerini titredýär.

 7 Ol Güne buýruk berýär – Gün 
dogmaýar,

ýyldyzlary möhürläp, gadagan 
edýär.
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 8 Onuň ýeke Özi gögi ýaratdy,
Ol deňiz tolkunlarynyň üstünde 

gezýär.
 9 Uly Ýedigeni, Oriony,

Ülkeri we günorta ýyldyzlaryny 
ýaradan Oldur.

 10 Akyla sygmajak beýik işleri,
sansyz täsin işleri edýän-de 

Oldur.
 11 Ine, Hudaý gapdalymdan geçýär, 

emma Ony görmeýärin,
geçip gidýär, ýöne Oňa gözüm 

düşmeýär.
 12 Ol tutup äkidýär – Ony saklap 

biljek barmy?
„Edýäniň näme?“ diýip biljek 

barmy Oňa?
 13 Hudaý gazabyndan dönmez,

Rahabyň a kömekçileri Onuň 
aýak astyna düşýär.

 14 Onsoň men Oňa nädip jogap 
berip bileýin,

jedelleşmäge sözleri nireden 
tapaýyn?

 15 Bigünä bolsam-da, Oňa jogap 
berip bilmerin,

Hökümdaryma rehim et diýip 
ýalbararyn.

 16 Çagyranymda, maňa jogap 
berenem bolsa,

Onuň meni diňlejekdigine ynam 
etmeýän.

 17 Ol başyma harasat inderýär,
nähak ýere ýaralarymy 

artdyrýar Ol.
 18 Maňa dem almaga salym 

bermeýär,
Ol kalbymy hasratdan doldurýar.

 19 Güýç synalsa, elbetde, Ol güýçli 
çykar!

Sorag adalatlylyk hakda bolsa, 
kim Hudaýa höküm edip 
biler?

 20 Bigünä bolsam-da, öz dilim maňa 
höküm eder,

akýürekli bolsam-da, ol meni 
nähak çykarar.

 21 Men akýürekli, ýöne parhy ýok 
maňa,

men öz durmuşymy ýigrenýärin.
 22 Barybir, şonuň üçinem

„Ol aýypsyzy-da, aýyplyny-da 
ýok edýär“ diýýän.

 23 Betbagtçylyk duýdansyz ölüm 
getirende,

Ol bigünäleriň başyndan inen 
bela gülýär.

 24 Dünýä erbetleriň eline berlendir,
dünýä kazylarynyň gözlerini 

baglaýan Oldur.
Eger Ol bolmasa, onda kim?

 25 Günlerim çapardan çalasyndyr,
ýagşylyk görmezden çalt geçip 

barýar.
 26 Gamyşdan edilen gaýyk deý,

awuna okdurylýan bürgüt deý
gaýyp barýar.

 27 „Arzymy unudaýyn,
ýüzümi ýagtyldyp, şat bolaýyn“ 

diýsem,
 28 ähli muşakgatlyklarymdan 

eýmenýän,
çünki Seniň meni bigünä 

saýmajagyňy bilýän.
 29 Barybir höküm edilerin,

näme üçin ýöne ýere jan edýän?
 30 Gar suwuna ýuwnup,

ellerimi aşgar bilen 
tämizlesem-de,

 31 Sen meni laý çukura taşlarsyň,

 Eýýup 9  
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hatda öz eşiklerime ýigrenji 
görnerin.

 32 Çünki Oňa jogap bererim ýaly,
kaza bile giderimiz ýaly,
Ol ynsan däl ahyryn!

 33 Wah, ikimizi-de diňläp,
elini üstümize goýar ýaly,
aramyzda bir araçy bolsady!

 34 Hasasyny depämden aýyrsady 
Hudaý,

üstümden howp 
abandyrmasady!

 35 Şonda men gorkman  
geplärdim,

bu halda welin, hiç zat edip 
bilmeýärin».

10‑njy bap

Eýýup sözüni dowam edýär

 1 «Durmuşymy ýigrenýärin,
erkinlik bilen arz ederin,
ajy hasratdan geplärin.

 2 Hudaýa diýerin: „Maňa höküm 
etme,

meni nämede günäkärleýäniňi 
aýt“.

 3 Meni ezmek, Öz eliň işini ret 
etmek,

pisleriň dildüwşügini goldamak
Saňa gowumy?

 4 Eýsem Seniň gözleriň ynsan 
gözlerimi?

Ynsanyň görşi dek görýäňmi?
 5 Günleriň ynsanyň günleri ýaly 

däldir,
ynsanyň ýyllary ýaly däldir 

ýyllaryň,
 6 Şonda-da etmiş agtarýarsyň,

günä gözleýärsiň menden.
 7 Ýazyksyzdygymy,

eliňden hiç kimiň halas 
etmejekdigini bilýäň.

 8 Elleriň maňa biçim berdi, meni 
ýaratdy,

indi bolsa meni heläk etmekçi 
bolýaň.

 9 Ýadyňa sal! Sen meni toprakdan 
ýaratdyň,

indi ýene-de topraga öwürjekmi 
meni?

 10 Meni süýt kimin dökmänmidiň?
Peýnir kimin gataltmanmydyň?

 11 Meni süňkler we siňirler bilen 
birleşdirdiň,

et hem deri bilen örtdüň.
 12 Maňa ýaşaýyş berdiň, merhemet 

etdiň,
aladaň janymy gorap saklady.

 13 Emma bulary ýüregiňde 
gizlediň,

hyýalyňda şeýle zatlaryň 
bardygyny bilýärin.

 14 Günä etsem, göz astyňda 
saklaýarsyň,

etmişimi jezasyz goýmaýarsyň.
 15 Günäli bolsam, dat günüme!

Bigünä bolsam-da, başymy 
ýerden galdyryp bilemok,

çünki uýada galan men, agyrdyr 
derdim.

 16 Şir kimin topulýaň galdyrsam 
başym,

gudratlaryňy maňa garşy 
ulanýarsyň.

 17 Täzeden maňa hüjüm edýärsiň,
maňa bolan gahar-gazabyň 

möwç alýar,
garşyma goşun üstüne goşun 

getirýäň.

 18 Näme üçin meni ýagty ýalança 
inderdiň?

Wah, hiç kim görmänkä ölen 
bolsadym.
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 19 Käşgä dünýä asla inmedik 
bolsadym,

ejemiň göwresinden göni gabra 
taşlanardym.

 20 Günlerim gysgadyr,
meni öz günüme goý!

 21‑22 Garaňky, tüm garaňky dünýä,
zulmatdan, tümlükden doly 

dünýä.
Ýagtylygy garaňkylyk ýaly bolan 

diýara gitmezimden öň,
goý, biraz ynjalyk tapaýyn 

özüme».

11‑nji bap

Sopar Eýýuba jogap berýär
1 Na gam ly So par şeý le diý di:

 2 «Köp söze jogap berilmesinmi?
Ýaňrany sözleri aklasynmy?

 3 Ýaňralygyň beýlekileri dymdyrar 
öýdýäňmi?

Masgaralanyňda, özüňem 
utandyrylmazmykaň?

 4 Çünki sen: „Taglymatym sapdyr,
men Hudaýyň nazarynda 

päkdirin“ diýýäň.
 5 Käşgä indi Hudaý geplesedi,

saňa garşy dil ýarsady.
 6 Ol saňa paýhasyň syrlaryny 

düşündirsedi!
Çünki paýhas köptaraplydyr.
Sen bilgin, Hudaý etmişleriňiň 

käsini unutdy.

 7 Hudaýyň syrlaryna akyl ýetirip 
bilermiň?

Gudratygüýçliniň aňry çägine 
ýetip bilermiň?

 8 Olar gökdenem beýikdir, sen 
näme edip bilýäň?

Ölüler dünýäsindenem çuňdur, 
sen näme bilýäň?

 9 Olaryň ölçegi älemden uzyn,
deňizden giňdir.

 10 Eger Ol gelip, seni zyndana atsa,
höküm etmek üçin çagyrsa, kim 

Ony saklap biler?
 11 Çünki Ol ýalançylary bilýändir,

Ol pisligi görübem, oňa üns 
bermezmi?

 12 Gulandan ynsanyň dogulmaýşy 
ýaly,

akmagyň-da akyly goýalmaz.

 13 Ýüregiňi Oňa bagyşlap,
elleriňi Hudaýa tarap uzatsaň,

 14 pis işleriňi bes etseň,
çadyryňda etmişe orun 

bermeseň,
 15 şonda sen uýatly başyňy 

galdyrarsyň,
berk durarsyň, gorkmarsyň.

 16 Muşakgatyňy unudarsyň,
akyp giden suwlar dek  

ýatlarsyň ony.
 17 Günorta çagyndanam ýagty bolar 

ömrüň,
säher deý bolar garaňkylygyň.

 18 Umytlydygyň üçin arkaýyn 
bolarsyň,

goralarsyň, howpsuzlykda dynç 
alarsyň.

 19 Ýatanyňda seni gorkuzan 
bolmaz,

köpler saňa ýaranjaňlyk ederler.
 20 Emma pisler umytdan el üzerler,

gaçara ýerleri bolmaz olaryň,
umyt uçgunlary söner».

12‑nji bap

Eýýup Sopara jogap berýär

 1 Eý ýup şeý le diý di:
 2 «Siz bar zady bilýänsiňiz,
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siz öleniňizde, paýhas-da siz 
bilen öler!

 3 Meniň-de akylym siziňki ýaly,
men-de sizden kem däldirin,
bu zatlary bilmeýän barmy?

 4 Öz dostlaryma gülki boldum!
Hudaýy çagyrdym, Ol-da maňa 

jogap berdi,
dogruçyl, päk bolsam-da, men 

ile gülki!
 5 Dertsizler betbagtlaryň üstünden 

gülýärler,
büdreýänleri itip goýberýärler.

 6 Garakçylaryň çadyrlary asuda,
Hudaýy gazaplandyrýanlar 

howpsuz,
olar diňe öz güýjüne 

sygynýandyr.

 7 Haýwanlardan sora, olar saňa 
öwrederler,

guşlardan sora, olar saňa aýdyp 
bererler.

 8 Ýerden sora, saňa öwreder ol,
deňziň balyklary saňa aýdyp 

bererler.
 9 Muny Rebbiň eliniň edendigini

bularyň haýsysy bilýän däldir?
 10 Her bir jandaryň jany,

bütin adamzadyň demi Onuň 
elindedir.

 11 Agzyň tagamy dadyşy deý,
gulagam sözleri seljermezmi?

 12 Paýhas garrylarda,
düşünje uzak ömürdedir.

 13 Paýhasam, gudratam 
Hudaýdadyr,

öwüt-de, danalyk-da 
Onuňkydyr.

 14 Hudaýyň ýykanyny hiç kim 
dikeldip bilmez,

Onuň gabanyny hiç kim 
boşadyp bilmez.

 15 Hudaý suwlary togtatsa, bar zat 
guraýar,

iberse-de, dünýäni sil alýar.
 16 Gudratam, paýhasam 

Onuňkydyr,
aldan-da, aldanan-da 

Onuňkydyr.
 17 Ol hökümdarlary kemsidip,

kazylary akmaklara öwürýär.
 18 Ol şalaryň guşagyny gowşadyp,

billerine ýüp baglaýar.
 19 Ruhanylary kemsidip,

güýçlüleri agdarýar.
 20 Ynamly maslahatçylary 

dymdyryp,
ýaşululary akylyndan mahrum 

edýär.
 21 Şazadalary ile ryswa edýär Ol,

güýçlüleri ýaragsyzlandyrýar.
 22 Garaňkylyk jümmüşiniň 

syrlaryny açýar,
tüm garaňkylygy ýagtylyga 

öwürýär.
 23 Milletleri beýgeldip, yzysüre ýok 

edýär,
milletleri artdyryp, olary 

sürgün edýär.
 24 Baştutanlary akylyndan 

azaşdyryp,
ýolsuz çölde ykdyrýan-da Oldur.

 25 Olar garaňkyda yşyksyz 
sermeleşip ýörýärler,

olary serhoş kimin entiredýär».

13‑nji bap

Eýýup sözüni dowam edýär

 1 «Bu la ryň ba ry ny göz le rim gör di,
gulagym eşidip, düşündim.

 2 Siziň bilýäniňizi men-de bilýärin,
men sizden kem däldirin.
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 3 Emma men Gudratygüýçli bilen 
gepleşip,

dawamy Hudaý bilen etmek 
isleýän.

 4 Siz bolsa ýaramy ýalan sözler 
bilen bejerýäňiz,

baryňyz dereksiz 
lukmandyrsyňyz.

 5 Wah, siz bütinleý dymsadyňyz!
Ana, şonda siz paýhasly 

bolardyňyz!
 6 Diňläň meniň delillerimi,

gulak goýuň meniň 
çekişmelerime!

 7 Hudaýyň adyndan nähak sözleri 
sözlejekmi?

Hileli sözler aýtjakmy Onuň 
adyna?

 8 Sizmi Hudaýyň tarapyny tutjak?
Onuň üçin dawa etjek?

 9 Hudaý sizi synasa, synagdan 
geçermikäňiz?

Ynsanyň ynsany aldaýşy ýaly,
Ony-da aldap bilermikäňiz?

 10 Hudaýyň tarapyny gizlin 
tutsaňyz,

Ol sizi hökman jezalandyrar.
 11 Onuň şan-şöhraty sizi 

eýmendirip,
gorkusy üstüňize abanmazmy?

 12 Nakyllaryňyz kül deý 
dereksizdir,

delilleriňiz hiç bir esassyzdyr.

 13 Indi siz dymyň-da, maňa 
geplemäge gezek beriň,

men başa gelenini göreýin.
 14 Tenimi dişim bilen tike-tike edip,

janymy öz elimde goýaýyn.
 15 Ol meni öldürer, mende umyt 

ýok.
Ýollarymyň dogrudygyny Oňa 

subut ederin.

 16 Ine, şu meniň gutulyşym bolar,
çünki hudaýsyzlar Onuň 

huzuryna baryp bilmez.
 17 Sözlerime dykgat bilen gulak 

goýuň,
aýdýanlarym gulagyňyzda 

galsyn.
 18 Men dawamy taýýarladym,

aklanjagymy bilýärin.
 19 Kim meniň bilen jedel etjek?

Şondan soň lal-jim bolup 
ölerdim.

 20 Ýa Hudaý, meniň iki islegimi 
ýerine ýetiräý,

şonda men Senden gizlenmerin:
 21 Menden eliňi çek,

meni Öz howpuňdan azat et.
 22 Onsoň meni çagyr, men-de jogap 

bereýin,
ýa-da men gepläýin, Sen maňa 

jogap ber.
 23 Etmişlerim, günälerim köpmüdir?

Maňa ýazygymy, günämi görkez.
 24 Näme üçin menden ýüzüňi gizläp,

meni Özüňe duşman saýýarsyň?
 25 Ýeliň gaçyran ýapragyny 

eýmendirjekmi?
Gury samany kowalajakmy?

 26 Maňa garşy ajy aýyplamalar 
ýazýarsyň,

ýaşlykdaky etmişlerimi miras 
berýärsiň.

 27 Aýaklaryma künde urýarsyň,
her bir ädimimi garawullap,
aýak yzlaryma çenli barlaýarsyň.

 28 Ynsan bir çüýrän zat,
güýe degen eşik kimin dargaýar».

14‑nji bap

Eýýup sözüni dowam edýär

 1 «Ynsandan doglan ynsanyň ömri 
gysga,

 Eýýup 13 ,  14  
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derdi köp bolýandyr.
 2 Ol gül kimin açylýar, solýar,

kölege kimin ýitýär, yz 
galmaýar.

 3 Meniň ýala dagam göz dikýäňmi 
Sen?

Höküm etmek üçin meni 
huzuryňa getirýäňmi?

 4 Kim haramdan tämizi çykaryp 
bilýär?

Hiç kim!
 5 Ynsanyň güni sanalgydyr,

aýlarynyň sany kesgitlenendir,
olar Seniň bellän çäkleriňden 

geçip bilmeýärler.
 6 Olardan gözüňi aýyr, öz 

günlerine goý,
iş gününi soňlan işçi dek
dynç alsynlar.

 7 Hatda agaja-da umyt bardyr,
ol çapylsa, ýene gögerer,
pudaklary egsilmez.

 8 Köki ýerde garrap,
töňňesi toprakda gurap gitse-de,

 9 suw ysyny alan badyna ösüntgi 
çykaryp,

ýaş agaç kimin şahalaýar.
 10 Emma ynsan ölüp, ýok bolýar,

adamzat jan berip, ýitirim 
bolýar.

 11 Köl suwlarynyň guraýşy,
derýanyň gurap, çöle dönüşi 

kimin,
 12 ynsan hem ýatýar-da, gaýdyp 

turmaýar,
gökler ýok bolýança, adamlar 

oýanmazlar,
ukularyndan turuzylmaz.

 13 Wah, meni ölüler dünýäsinde 
gizlesediň,

gazabyň ýatyşýança, meni 
ýaşyrsadyň,

maňa möhlet berip, onsoň meni 
ýatlasadyň!

 14 Ynsan öler-de, direlermi?
Men tä azat edilýänçäm,
azaply gullugymyň ähli 

günlerinde garaşaryn.
 15 Sen çagyrarsyň, men-de jogap 

bererin.
Öz eliňiň ýaradanyny küýsärsiň.

 16 Şonda Sen ädimlerimi sanarsyň,
ýöne günämi yzarlamagyňy bes 

edersiň.
 17 Ýazygym torba salnyp 

möhürlener,
etmişimiň üstüni örtersiň.

 18 Dag opurylyp, weýran bolýar,
gaýa ýerinden goparylýar;

 19 suwlar daşlaryň ýüzüni  
ýalmaýar,

siller ýeriň topragyny syryp 
äkidýär,

Sen hem ynsanlaryň umydyny 
şeýle ýok edýärsiň.

 20 Ynsanlardan hemişelik üstün 
çykýaň,

olar ýok bolýarlar,
ýüzüni üýtgedip, gaýry ýere 

ýollaýaň.
 21 Ogullary hormata eýe bolýarlar, 

olar mundan habarsyz,
masgaralanýarlar, olar muny 

bilmeýärler.
 22 Olar diňe öz bedenleriniň 

agyrysyny duýup,
diňe özleri üçin ýas tutýarlar».

15‑nji bap

Elipaz Eýýuba jogap berýär
1 On soň teý man ly Eli paz şeý le diý di:

 2 «Akylly adam boş sözler bilen 
jogap berermi?

 Eýýup 14 ,  15  
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Özüni gündogar şemalyndan 
doldurarmy?

 3 Ol biderek gep bilen,
dereksiz sözler bilen dawa- 

-jenjel turzarmy?
 4 Hudaýdan heder etmegi aradan 

aýyrýarsyň,
Hudaý barada oýlanmaga päsgel 

berýärsiň.
 5 Etmişiň gepiňe täsir edýär,

hilegäriň dilinde gürleýärsiň.
 6 Seni ýazgarýan men däl, öz 

agzyň,
dodaklaryň saňa garşy şaýatlyk 

edýär.

 7 Ilki doglan ynsan senmisiň?
Daglardan öň ýaradyldyňmy?

 8 Hudaýyň mejlisini diňlediňmi?
Ýeke-täk dana adamdyryn 

öýdýäňmi?
 9 Biziň bilmeýän haýsy zadymyzy 

bilýärsiň?
Biziň düşünmeýän haýsy 

zadymyza düşünýärsiň?
 10 Bizde çal saçly-da, gojalar-da 

bardyr,
olaryň ýaşlary seň kakaňkydan-

-da uludyr.
 11 Hudaýyň saňa berýän tesellileri 

kemlik edýärmi?
Hoşamaý söz ýeterlik dälmi ýa 

saňa?
 12 Ýüregiň nämä möwç alýar?

Gözleriňden näme üçin ot 
syçraýar?

 13 Näme üçin Hudaýa gazaplanyp,
agzyňdan beýle sözleri 

çykarýarsyň?
 14 Tämiz bolar ýaly, ynsan kim 

bolupdyr?
Ynsandan doglan dogry bolup 

bilermi?

 15 Hudaý hatda Öz perişdelerine 
ynam etmeýär,

gökler-de Onuň nazarynda 
tämiz däl.

 16 Etmişi suw kimin içýän,
ýigrenji, bozuk ynsana Hudaý 

neneň ynam etsin.

 17 Diňle meni, saňa düşündireýin,
görenimi beýan edeýin,

 18 akyldarlaryň aýdanlaryny,
ata-babalarynyň gizlemedik 

pähimlerini.
 19 (Ýurt diňe aralarynda gelmişek 

bolmadyk
ata-babalara berlendi.)

 20 Pisler bütin ömrüne ejir 
çekýändirler,

zalymlara berlen ýyllar 
sanalgydyr.

 21 Elhenç sesler olaryň gulagyndan 
gitmez,

asudalykdaka olaryň üstüne 
talaňçy döküler.

 22 Garaňkylykdan gutuljagyna 
ynam ýokdur olarda,

olaryň takdyry gylyçdyr.
 23 „Niredekä?“ diýip, bir döwüm 

nan üçin sergezdanlyk 
edýärler,

garaňkylyk gününiň 
ýakyndygyny bilýärler.

 24 Alada we horluk olary  
gorkuzýar,

söweşe taýynlanan şa kimin 
olara hüjüm edýär.

 25 Çünki pisler Hudaýa garşy el 
göterýär,

Gudratygüýçlä garşy çykýar.
 26 Boýnuýogynlyk edip, galyň, 

ýumry galkany alyp,
Hudaýyň üstüne topulýarlar 

olar.
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 27 Ýüzlerinden ýag damyp,
billerini ýag alsa-da,

 28 weýran edilen şäherlerde,
harabaçylyga öwrülen,
oturylmaýan, adamsyz öýlerde 

ýaşarlar.
 29 Hiç haçan baýamazlar, baýlyklary 

uzaga çekmez,
mal-mülkleri ýer ýüzüne 

ýaýramaz.
 30 Garaňkylykdan gaçyp bilmezler,

pudaklaryny ýalyn ýok eden 
agaç kimin bolarlar,

Hudaýyň demine ýok bolarlar.
 31 Boşluga bil baglap, özlerini 

aldatmasynlar,
çünki boşluk olaryň muzdy 

bolar.
 32 Wagtyndan öň işi gaýdar,

pudaklary gögermez.
 33 Gök üzümleri dökülen üzüm 

agajy,
gülleri dökülen zeýtun agajy 

ýalydyr olar.
 34 Çünki hudaýsyzlaryň jemagaty 

gysyr galar,
parahorlaryň-da çadyrlaryny 

ot alar.
 35 Olar hasratdan hamyla bolup, 

pislik dogurýarlar,
içleri hem hileden doludyr».

16‑njy bap

Eýýup Elipaza jogap berýär
1 Eý ýup şeý le diý di:

 2 «Men bular ýaly zatlary köp 
eşitdim.

Siziň baryňyz dereksiz teselli 
berijiler!

 3 Boş sözleriňiz haçan gutarjak?
Sizi dawalaşmaga mejbur edýän 

zat näme?

 4 Siz meniň ýerime bolan 
bolsadyňyz,

menem siziň ýaly gepläp 
bilerdim.

Size garşy akgynly sözläp,
başymy ýaýkardym.

 5 Sizi öz sözlerim bilen 
ruhlandyrardym,

köşeşdiriji sözlerim derdiňizi 
ýeňlederdi.

 6 Geplesem-de derdim ýeňlemeýär,
dymanym bilen janym aram 

tapmaýar.
 7 Ýa Hudaý, Sen meni halys tapdan 

düşürdiň,
bütin hojalygymy weýran etdiň.

 8 Gurpsuzlygym muňa şaýatlyk 
edýär,

mejalsyzlygym garşyma 
güwälik edýär.

 9 Hudaý maňa ýigrenç bilen 
seredip, gaharyna meni 
parçalaýar,

Ol maňa dişlerini gyjaýar,
duşmanymyň gözleri içimden 

geçýär.
 10 Adamlar maňa agyzlaryny 

öweldip,
meni masgaralap, ýaňagyma 

urýarlar,
garşyma dil birikdirýärler.

 11 Hudaý meni näletkerdeleriň,
pisleriň eline berdi.

 12 Rahatlykda ýaşaýardym, emma 
Hudaý meni sarsdyrdy,

boýnumdan tutup, bölek-bölek 
etdi,

meni Özüne nyşana edindi.
 13 Onuň kemançylary daşymy 

gurşaýar,
rehimsizlik bilen böwrümi deşýär,
ödümi ýere dökýär.
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 14 Bedenimi dilim-dilim edýär,
urşujy kimin üstüme topulýar.

 15 Egnime jul tikindim,
başymy toza sokdum.

 16 Aglamakdan ýaňa ýüzüm 
gyzarýar,

gözümi tüm garaňkylyk örtýär.
 17 Ýöne men jenaýat etmedim,

dilegim-de päkdir.

 18 Eý, toprak, ganymyň üstüni 
örtme,

perýadym asla diňmesin.
 19 Ine, şu pursat şaýadym gökde,

hemaýatkärim ýokarda.
 20 Dostlarym meni masgaralaýarlar,

Hudaýa göz-ýaş edýän.
 21 Adamzat ogly bilen goňşusynyň 

arasynda bolşy ýaly,
ynsan bilen Hudaýyň 

arasynda-da bir töwellaçy 
bolsady!

 22 Barsa-gelmeze giderin
birnäçe ýyldan».

17‑nji bap

Eýýup sözüni dowam edýär

 1 «Ruhum syndy, günlerim tamam,
maňa gabyr garaşýar.

 2 Daş-töweregim ýaňsylaýjylardan 
doly,

gözüm olaryň duşmançylygyny 
görýär.

 3 Özüň maňa kepillik bergin,
Senden başga maňa kim kepil 

boljak?
 4 Olaryň aňyny düşünjeden 

gizlediň,
şonuň üçin olary beýgeltmersiň.

 5 Para üçin dostlaryny satýanlaryň
çagalarynyň gözleri kör bolar.

 6 Hudaý meni ile gep etdi,
olar ýüzüme tüýkürýärler.

 7 Gaýgydan ýaňa gözüm küteldi,
on iki synam çöpe döndi.

 8 Dogruçyl adam derdime aňk 
bolýar,

bigünä-de hudaýsyza garşy 
gazap atyna atlanýar.

 9 Dogruçyllar öz ýollaryny tutarlar,
eli tämizleriň güýji artar.

 10 Emma hemmäňiz gaýdyp 
gelseňiz-de,

araňyzdan akylly adam 
tapmaryn.

 11 Günlerim tamam,
niýetlerim, ýürek arzuwlarym-

-da puja çykdy.
 12 Olar gijäni gündiz edýärler,

„Ýagtylyk garaňkylyga ýakyn“ 
diýýärler.

 13 Ölüler dünýäsini öýüm dek 
küýsesem,

düşegimi garaňkylykda ýazsam,
 14 gabra: „Sen atamsyň“,

gurda: „Sen enemsiň, uýamsyň“ 
diýen bolsam,

 15 onda umydym hany?
Umydymy görjek kim?

 16 Umyt meniň bilen ölüler 
dünýäsine iner öýdýäňmi?

Meniň bilen bile göre girermi?»

18‑nji bap

Bildat Eýýuba jogap berýär
1 On soň şu wa ly Bil dat şeý le diý di:

 2 «Ne zaman gutarjak sözüňi?
Oňatja pikirlen, onsoň 

gepleşeris,

 Eýýup 16 – 18  
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 3 biz näme üçin haýwan 
saýylýarys,

näme üçin akmak görünýäris 
gözüňe?

 4 Gaharyňa öz janyňa zor 
salýarsyň,

sen diýip dünýä terk edilsinmi?
Gaýalar süýşsünmi?

 5 Pisleriň yşygy sönýär,
ot ýalynlary parlamaýar.

 6 Çadyryndaky nur garaňkylyga 
öwrülýär,

depelerindäki çyrasy sönýär.
 7 Gadamlarynyň bady gowşaýar,

öz işleri ýykýar olary.
 8 Öz aýaklary bilen tora düşýärler,

özleri garyma ýykylýarlar.
 9 Aýagy gapana düşýär,

olary duzak gapjaýar.
 10 Olar üçin ýere syrtmak çekilýär,

ýollaryna duzak gurulýar.
 11 Çar tarapdan howp abanýar olara,

howp olaryň söbügine düşýär.
 12 Güýç-kuwwat galmaz açlykdan 

ýaňa,
ýanlaryndan betbagtçylyk 

aýrylmaz.
 13 Derilerini dert iýýär,

el-aýaklaryny ölüm ýuwudýar.
 14 Ynam eden çadyryndan alnyp 

gidilip,
howplar şasynyň ýanyna 

getirilýär.
 15 Çadyrlarynda hiç zat galmaýar,

ýurtlaryna kükürt ýagdyrylýar.
 16 Kökleri guraýar aşakda,

şahalary solýar ýokarda.
 17 Ýer ýüzünde olaryň atlary 

unudylýar,
köçelerde atlary ýatlanylmaýar.

 18 Ýagtylykdan garaňkylyga itilip,
dünýäden kowulýarlar.

 19 Halkynyň arasynda ne zürýady, 
ne-de nebereleri bar,

mesgeninde yzynda hiç kim 
galmaýar

 20 Öňki nesiller olaryň takdyryna 
haýran galýarlar,

howp gurşaýar soňky nesilleri.
 21 Şeýle bolýandyr erbediň 

kysmaty,
Hudaýy tanamaýanyň mesgeni 

şudur».

19‑njy bap

Eýýup Bildada jogap berýär
1 Eý ýup şeý le diý di:

 2 «Haçana deňeç meni gynap,
sözleriňiz bilen pagyş-para 

etjek?
 3 On mertebe göwnüme degdiňiz,

utanaňzokmy şeýle ezýet 
bermäge?

 4 Dogrudanam, hata iş eden 
bolsam,

hatam öz boýnuma.
 5 Özüňizi öňümde ýokary tutup,

aýybymy ýüzüme ursaňyz,
 6 şuny bilip goýuň, Hudaý meni 

nähak saýdy,
Ol daşyma Öz toruny çekdi.

 7 „Bu – zorluk“ diýip perýat 
edýärin,

emma jogap berýän ýok.
Medet diläp ýalbarýaryn,

emma adalat ýok.
 8 Ýoluma germew çekdi, geçip 

bilemok,
ýodalarymy garaňkyratdy.

 9 Meni at-abraýdan düşürip,
başymdan täjimi aldy.

 10 Meni çar tarapdan gysyp- 
-gowurdy, sandan galdym,
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umydymy agaç deýin köki bilen 
sogurdy.

 11 Ol maňa gazaplanýar,
meni Özüne duşman saýýar.

 12 Leşgerleri üstüme hüjüm  
edýärler,

maňa garşy ýapgyt galdyrýarlar,
çadyrymyň töwereginde 

düşelge gurýarlar.

 13 Garyndaşlarymy menden 
daşlaşdyrdy,

tanyşlarym maňa ýat boldular.
 14 Ýakynlarym meni ret etdiler,

dostlarym meni unutdylar.
 15 Saçagymdan duz iýenler hem 

unutdylar meni,
hatda öz gyrnaklarym-da meni 

ýat saýýarlar,
olaryň gözüne men bir keseki.

 16 Hyzmatkärimi çagyrýan, ýöne 
jogap ýok,

ýalbar-ýakar etmeli bolýan 
özüm.

 17 Demim aýalymda ýigrenç 
döredýär,

öz maşgalam meni ýigrenýär.
 18 Ýaş çagalar-da meni  

kemsidýärler,
aýaga galanymda, meni 

ýaňsylaýarlar.
 19 Içgin dostlarym meni 

ýigrenýärler,
eý görenlerim menden ýüz 

öwürdiler.
 20 Diňe ham bilen süňke öwrüldim,

ölümiň bäri ýanynda durun 
men.

 21 Maňa rehim ediň, eý, dostlarym, 
rehim ediň, maňa!

Çünki Hudaý maňa el urdy.
 22 Näme üçin sizem Hudaý ýaly 

meni yzarlaýarsyňyz,

näme meniň tenimden 
doýmaýarsyňyzmy?

 23 Wah, meniň sözlerim ýazylsady!
Wah, olar kitaba ýazylsady!

 24 Wah, sözlerim demir galam we 
gurşun bilen

gaýanyň ýüzüne ebedilik 
oýulyp ýazylsady!

 25 Çünki men Penakärimiň 
diridigini,

ahyrynda Onuň bu ýerde 
durjakdygyny bilýärin.

 26 Hamym çüýränden soňam
tenimde Hudaýy görerin.

 27 Hudaýy keseki gözi bilen däl-de,
öz gözlerim bilen görerin,
ýüregim üzülip barýar.

 28 „Biz ony nähili yzarlarys?
Belanyň körügi Eýýupdyr“ 

diýseňiz,
 29 siz gylyçdan heder ediň,

çünki gazap gylyç jezasyny 
getirýär,

şonda hökümiň bardygyny 
bilersiňiz».

20‑nji bap

Sopar Eýýuba jogap berýär
1 On soň na gam ly So par şeý le diý di:

 2 «Gulak goý! Pikirlerim jogap 
bermäge mejbur edýär,

mundan artyk saklanyp bilmerin.
 3 Sözleriň bilen meni kemsidýäň,

düşünjäm saňa jogap berdirýär.

 4 Owaldan bäri,
ynsanyň dünýä gelşinden bäri 

bilmeýärmidiň muny?
 5 Pisleriň heşellesi wagtlaýyndyr,

hudaýsyzyň şatlygy bir 
salymlykdyr.
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 6 Olaryň boýy hatda göklere ýetip,
başlary bulutlara degse-de,

 7 pisler öz nejasaty kimin baky ýok 
bolarlar,

olary tanaýanlar: „Olar nirede?“ 
diýerler.

 8 Düýş kimin uçup giderler,
gijeki görnüş kimin gaýyp 

bolarlar.
 9 Bir gören göz gaýdyp görmez 

olary,
mekany-da olary ikilenç 

görmez.
 10 Ogullary pukaralaryň öňlerinde 

özlerini kiçelderler,
elleri bilen olaryň baýlygyny 

yzyna gaýtararlar.
 11 Bedenleri ýaşlyk gujuryndan doly 

hem bolsa,
olar bilen toprak astynda 

ýatarlar.

 12 Hatda ýamanlyk agza datly 
görnüp,

ony diliniň astynda 
gizleseler-de,

 13 ýamanlygy saklap, goýbermän,
agyzlarynda saklasalar-da,

 14 iýenleri aşgazanynda turşar,
içlerinde ýylanyň zäherine 

döner.
 15 Baýlygy ýuwudyp, ýene gusýarlar 

ony,
Hudaý ony içlerinden çykarýar.

 16 Ýylanlaryň zäherini sorarlar,
alahöwreniň dişi olary öldürer.

 17 Akar suwlaryň,
baldyr gaýmak akýan dereleriň 

hözirini görmezler.
 18 Gazananlaryny iýmän, yzyna 

gaýtararlar,
eden söwda-satygyndan haýyr 

görmezler.

 19 Çünki pukaralary ezip, olardan 
ýüz öwürdiler,

öz gurmadyk öýlerini eýelediler.

 20 Açgözlükden kalplary rahatlyk 
tapmaz,

arzyly zatlary olary halas etmez.
 21 Iýenlerinden artany bolmady,

munuň üçin rowaçlyklary uzaga 
çekmez.

 22 Bollukda azap çekerler,
depelerinden muşakgat iner.

 23 Garynlaryny doýranlarynda,
Hudaý lowlaýan gazabyny 

üstlerine döker,
gazabyny başlaryndan iýmit 

kimin ýagdyrar.
 24 Demir ýaragdan gaçyp gutulsalar,

bürünç ýaý içlerinden parran 
geçer.

 25 Ok içlerinden böwsüp geçer,
ýalpyldaýan ujy böwürlerinden 

çykar,
üstlerine howp abanar.

 26 Tüm garaňkylykda hazynalary 
ýok bolar,

üfenmedik ot olary ýuwudar,
çadyrlarynda galanlaryny 

ýakyp ýok eder.
 27 Gökler şaýatlyk eder etmişlerine,

bütin älem-jahan olara garşy 
çykar.

 28 Hudaýyň gazap güni
öýleri emlägi bilen süpürilip 

äkidiler.
 29 Ine, şudur pisleriň Hudaýdan 

aljak paýy,
Hudaýyň olara beren mirasy».

21‑nji bap

Eýýup Sopara jogap berýär
1 Eý ýup şeý le diý di:

 Eýýup 20 ,  21  
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 2 «Dykgat bilen gulak goýuň 
sözüme,

goý, bu siziň maňa berjek 
teselliňiz bolsun.

 3 Gezek beriň, men gepläýin,
sözümi gutaranymdan soň 

masgaralaň.

 4 Ynsana arz-şikaýat edýänmi men?
Neneň janym ýanmasyn?

 5 Halyma seredip, akylyňyz 
çaşsyn,

eliňizi agzyňyza tutuň.
 6 Derdimi ýada salanymda, 

galagoplanýaryn,
süňňüme galpyldy aralaşýar.

 7 Näme üçin pisler ýaşaýarlar,
gojalyga ýetip, gujur-gaýratlary 

artýar?
 8 Perzentleri ýanlarynda,

zürýatlary gözleriniň alnynda.
 9 Öýlerinde howpsuzlykda, 

gorkusyz ýaşaýarlar,
Hudaý-da olara jeza bermeýär.

 10 Öküzleri kemsiz örňeýär,
sygyrlary guzlýar, göle 

düşmeýär.
 11 Çagalaryny süri kimin ýola 

salýarlar,
oglanlary tans edişýärler.

 12 Deprek, lira bilen aýdym 
aýdyşyp,

şatlanýarlar olar tüýdük sesine.
 13 Ömürlerini hoşwagtlykda 

geçirip,
ölüler dünýäsine asudalykda 

girýärler.
 14 Pisler Hudaýa şeýle diýýärler: 

„Bizi öz günümize goý!
Çünki biz Seniň ýoluňy 

öwrenmek islemeýäris.
 15 Gudratygüýçli kim bolupdyr

Oňa sežde ederimiz ýaly?

Oňa dileg edip, görýän 
haýrymyz näme?“

 16 Rowaçlygy öz ellerinde dälmi 
näme?

Pisleriň nesihaty menden 
uzakda bolsun!

 17 Pisleriň çyrasy näçe gezek öçdi?
Başlaryna üznüksiz 

betbagtçylyk abananyny 
gördüňmi?

Hudaý gazabyna olary görgä 
duçar edýärmi?

 18 Haçan olar ýele sowrulýan 
saman ýaly,

tüweleý öňündäki saman çöpi 
ýaly boldular?

 19 Siz: „Hudaý atalarynyň jezasyny 
çagalaryna çekdirýär“ 
diýýäňiz.

Goý, atalaryň muny bileri ýaly,
Hudaý olara almytyny bersin.

 20 Atalar heläkçiligini öz gözleri 
bilen görsünler,

olar Gudratygüýçliniň 
gazabyndan içsinler.

 21 Çünki bu dünýäden ötensoňlar,
yzlarynda galan hojalygyndan 

näme gaýgysy bolsun?
 22 Gökdäkilere höküm edýän 

Hudaýa
akyl berip biljek barmydyr?

 23 Biri sagatka ölýär,
büs-bütin rahat we gaýgysyz.

 24 Eti-gany ýerinde bolup,
süňkleri ýilikden doludyr.

 25 Beýleki biri dert çekip,
gowulyga gözi düşmän ölýär.

 26 Olar toprak astynda bile 
ýatýarlar,

üstlerini gurtlar basýar.

 27 Bilýän men siziň pikirleriňizi,

 Eýýup 21  



 652  

garşyma edýän 
dildüwşükleriňizi.

 28 Çünki siz: „Asylzadaň öýi 
nirede?

Pisleriň çadyry nirede?“ 
diýýäňiz.

 29 Ýolagçylardan soramadyňyzmy?
Şaýatlyklaryna gulak 

asmadyňyzmy?
 30 Pisler peläket güni aman galýarlar,

Hudaýyň gazaply gününden 
gutarylýarlar.

 31 Pisleriň hereketlerini kim 
ýüzlerine basjak?

Etmişlerine görä kim olara jeza 
berjek?

 32 Olar gabra getirilende,
mazarlarynyň başynda sakçy 

goýulýar.
 33 Jaýlanan topragy olara 

ýakymlydyr,
hemmeler olaryň yzyna düşerler,
olaryň öňünden gidenler 

san-sajaksyzdyr.
 34 Siz boş sözleriňiz bilen maňa 

näme teselli berjek?
Bar diýýän zatlaryňyz galpdyr».

22‑nji bap

Elipaz Eýýuba jogap berýär
1 Teý man ly Eli paz şeý le diý di:

 2 «Ynsan Hudaýa ýaramly bolup 
bilermi?

Hatda iň akyldaryň Oňa 
peýdasy degermi?

 3 Dogrulygyňdan Gudratygüýçli 
näme lezzet alýar?

Päk durmuşda ýaşaýanyň 
Hudaýa näme haýry bar?

 4 Hudaýyň seni jezalandyrmasy, 
höküm etmesi

Ondan gorkýandygyň üçinmi?

 5 Erbetligiň ummasyz,
etmişleriň tükeniksiz dälmi?

 6 Çünki öz doganyňdan nähak 
girew aldyň,

eşiklerine çenli sypyryp, olary 
ýalaňaç goýduň.

 7 Ýadawa içmäge suw bermediň,
açdan çöregiňi gysgandyň.

 8 Ine, güýçlüler ülkä eýe bolýandyr,
hormatlanýan onda ýaşaýandyr.

 9 Dul hatynlary yzyna boş 
goýberdiň,

ýetimleri ezdiň.
 10 Munuň üçin daş-töweregiň 

duzaklar bilen gurşalýar,
duýdansyz gorky seni 

galagopluga salýar.
 11 Hiç zady görüp bilmeziň ýaly, 

garaňkylyk seni basýar,
sil gelip, seni gark edýär.

 12 Hudaý gökleriň ýokarsynda 
dälmidir?

Ýokardaky ýyldyzlara nazar sal, 
olar, gör, nähili belentlikde!

 13 Şonuň üçin sen: „Hudaý nämäni 
bilýär?

Ol tüm garaňkylyk içinden 
höküm edip bilýärmi?

 14 Bulutlar Oňa tutudyr, Ol görüp 
bilmez,

Ol gök gümmezinde gezýändir“ 
diýýäň.

 15 Pisleriň ýörän
köne ýoluny tutjakmy?

 16 Olar wagtyndan öň ýygnaldylar,
düýplerini suw aldy.

 17 Olar Hudaýa: „Bizi öz günümize 
goý!

Gudratygüýçli, sen bize näme 
edip bilersiň?“ diýdiler.

 18 Şonda-da Hudaý öýlerini bereket 
bilen doldurdy,

 Eýýup 21 ,  22  



 653  

pisleriň maslahaty menden 
uzakda bolsun!

 19 Dogruçyllar pisleriň weýran 
edilenini görüp begenýär,

bigünä hem olaryň üstünden 
gülýär.

 20 Olar: „Ýagylarymyz ýok  
edildi,

galan zatlary ýanyp kül boldy“ 
diýýärler.

 21 Hudaý bilen dost bol, rahatlykda 
bol,

şonda haýyr taparsyň.
 22 Gulak goý Onuň agzyndan 

çykýan öwüt-ündewe,
sözlerini ýüregiňde sakla.

 23 Gudratygüýçlä tarap öwrülseň, 
öňki halyňa gowşarsyň,

etmişi çadyryňdan 
uzaklaşdyrsaň,

 24 altyny topraga,
Opyr tyllasyny jülgedäki 

daşlaryň arasyna atsaň,
 25 Gudratygüýçlini öz altynyň,

gymmatbaha kümşüň saýsaň,
 26 ine, şonda Gudratygüýçlüden 

göwnühoş bolarsyň,
Hudaýa ýüz tutarsyň.

 27 Hudaýdan dileg edersiň, Ol hem 
seni eşider,

sen hudaýýolularyňy berersiň.
 28 Ol diýen zadyňy ýerine ýetirer,

ýollaryňa nur çaýylar.
 29 Beýlekiler kemsidilende: 

„Ýeriňden gal“ diýýäň,
çünki Hudaý pes göwünlileri 

halas edýär.
 30 Hudaý hatda ýazyklylary-da 

halas eder,
olar seniň elleriň tämizligi üçin 

gutularlar».

23‑nji bap

Eýýubyň şikaýaty
1 Eý ýup şeý le diý di:

 2 «Bu gün aç-açan arz-şikaýat 
edýän,

Hudaýyň eli ahy-zaryma 
garamazdan agyr.

 3 Wah, Hudaýy nireden 
tapmalydygyny bir bilsedim,

Onuň mesgenine barardym.
 4 Arzymy Onuň huzurynda beýan 

ederdim,
dawalarymy jikme-jik aýan 

ederdim.
 5 Onuň maňa berjek jogabyny 

bilerdim,
aýtjak zadyna düşünerdim.

 6 Ol beýik güýji bilen garşyma 
çykarmydy?

Ýok, Ol maňa gulak asardy.
 7 Dogruçyl adam huzurynda Onuň 

bilen dawalaşyp biler,
men Hökümdarymyň ýanynda 

hakykat gazanardym.

 8 Gündogara gitsem, Hudaý ol 
ýerde ýok,

günbatara gitsem, Ony tapyp 
bilmeýärin.

 9 Demirgazykda işleýär, Ony 
gözüm saýgaryp bilenok,

günorta öwrülýär, Ony görüp 
bilmeýärin.

 10 Emma Ol meniň ýöreýän ýolumy 
bilýär,

meni synaga salanda, altyn deý 
päk çykaryn.

 11 Hudaýy ädimme-ädim  
yzladym,

Hudaýyň ýoluny tutup, ondan 
çykmadym.
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 12 Beren tabşyryklaryndan 
dönmedim,

sözlerini kalbymda arzylap 
sakladym.

 13 Hudaý karar çykarýar, kim Oňa 
garşy çykyp biler?

Ol islän zadyny edýär.
 14 Ýüregine düwenlerini eder Ol,

olaryň ýene, gör, näçesi Onda 
bardyr.

 15 Şonuň üçin Onuň bilen ýüzbe- 
-ýüz bolmakdan eýmenýän,

pikir edenimde, Ondan 
gorkýaryn.

 16 Hudaý meniň ýüregimi ejizletdi,
Gudratygüýçli meni eýmendirdi.

 17 Garaňkylyk meni ýok etsedi,
ýüzümi zulmat örtsedi».

24‑nji bap

Eýýup şikaýatyny dowam edýär

 1 «Näme üçin Gudratygüýçli 
höküme wagt bellemeýär?

Näme üçin Ony tanaýanlar bu 
günleri görmeýärler?

 2 Adamlar araçäk daşlary 
süýşürýärler,

sürüleri ogurlaýarlar-da, 
bakýarlar.

 3 Ýetimleriň eşegini ogurlap 
äkidýärler,

dul hatynyň öküzini girew 
alýarlar.

 4 Mätäçleri ýoldan kowýarlar,
ýurduň garyplary olardan 

bukulýarlar.
 5 Çöldäki gulanlar kimin,

ýoksullaryň hersi bir ýana 
dagap gidýär,

Olar çagalary üçin çölde iýmit 
gözleýärler.

 6 Iýmitlerini kesekileriň ekin 
meýdanyndan ýygnamaly 
bolýarlar,

erbetleriň üzüm bagyndan 
galan-gaçanyny ýygýarlar.

 7 Gije eşiksiz, ýalaňaç ýatýarlar,
sowukda ýapynmaga 

ýorganlary ýok.
 8 Daglara ýagan çabgadan 

ezilýärler,
gaýany pena edinip 

gujaklaýarlar.
 9 Süýtden aýrylmadyk ýetim çaga 

ogurlanýar,
garybyň çagasy girew alynýar.

 10 Olar daşarda ýalaňaç enteýärler,
aç garna bugdaý desselerini 

daşaýarlar.
 11 Daşlaryň arasynda ýag üçin 

zeýtuny ýençýärler,
şerap üçin üzüm sykýarlar, 

emma özleri teşnedir.
 12 Şäherlerden ölüp barýanlaryň 

iňňildisi eşidilýär,
jany hasratlylar perýat edýärler,
emma şonda-da Hudaý olaryň 

dileglerine üns bermeýär.

 13 Ine, ýagtylyga garşy baş 
göterýänler bar,

ýagtylygyň ýoluny tanamaz olar,
onuň ýodalaryndan ýöremezler.

 14 Garyby, ýoksuly öldürmek üçin,
ganhor alagaraňkylykda 

oýanýar,
gijesine bolsa ogurlyk edýär.

 15 Zyna edýänleriň gözi 
alagaraňkylykdadyr,

hiç kim görmez öýdýärler,
ýüzlerini büreýärler.

 16 Gijesine öý talaýarlar,
gündizine gizlenýärler,
Yşygyň nämedigini bilmeýärler.

 Eýýup 23 ,  24  



 655  

 17 Çünki säher olara tüm 
garaňkylykdyr,

tüm garaňkylygyň howplaryna 
öwrenişen olar.

 18 Pisler suwuň ýüzündäki köpük 
kimindir,

olaryň ýer paýy näletlenendir,
hiç kim olaryň üzüm bagyna 

aýak basmaz.
 19 Guraklygyň we yssynyň gar 

suwlaryny sorup alşy deý,
ölüler dünýäsi-de günäkärleri 

ýuwudýandyr.
 20 Olary ene ýatgysy unudýar,

gurt olary iýip, lezzet alýar,
olar hiç kimiň ýadyna düşmeýärler,

adalatsyzlyk agaç kimin 
syndyrylýar.

 21 Pisler önelgesiz aýala sütem 
edýärler,

dul hatyna ýagşylyk etmeýärler.
 22 Hudaý gudraty bilen güýçlüleri 

ýere çalýar,
olar beýgelseler-de, ýaşamaga 

umytlary galmaz.
 23 Hudaý olara howpsuzlyk berýär, 

olar Oňa daýanýarlar,
Onuň gözi olaryň ýollaryndadyr.

 24 Bir salym göterilip, soňra ýitirim 
bolýarlar,

başgalar ýaly gurap, ýok 
bolýarlar,

däne başlary kimin kesilýärler.
 25 Men nähak bolsam, ýalançylygymy 

kim subut etjek?
Kim sözlerimiň dereksizdigini 

görkezjek?»

25‑nji bap

Bildadyň sözi
1 Şu wa ly Bil dat şeý le diý di:

 2 «Hudaý gudratly we haýbatlydyr!
Gökde asudalygy berýän Oldur.

 3 Goşunyny sanamaga san 
ýetjekmi?

Güni kimiň üstüne dogmaz?
 4 Ynsan Hudaýyň öňünde nädip 

dogry bolup biler?
Ynsandan doglan nädip päk 

bolup biler?
 5 Hatda Hudaýa Aý şugla saçmasa,

ýyldyzlar Oňa öçügsi görünse,
 6 onda ynsan Hudaýyň gözüne 

gurçukça,
adamzat-da gurtça görner!»

26‑njy bap

Eýýup Bildada jogap berýär
1 Eý ýup şeý le diý di:

 2 «Sen kuwwatsyza nähili ýardam 
etdiň!

Güýçsüze nähili medet berdiň!
 3 Akmaga nähili paýhas berdiň,

paýhassyza nähili öwüt berdiň!
 4 Bu sözleri saňa öwreden kim?

Sen arkaly gepleýän kimiň ruhy?

 5 Çuň suwlaryň astyndaky ölüler
öz mekanlarynda titreşýärler.

 6 Hudaýyň öňünde ölüler dünýäsi 
ýalaňaçdyr,

heläkçilik ýeriniň örtügi ýokdur.
 7 Hudaý gökleri boşlugyň üstüne 

ýazýar,
ýeri-de hiç zatdan asýar.

 8 Suwlary bulutlaryň içinde 
saklaýar,

bulutlar olaryň agramyna 
böwsülmeýär.

 9 Tagtynyň ýüzüni büreýär,
üstüni bulut bilen örtýär.

 10 Ýagtylyk bilen garaňkylygyň 
arasyna,

 Eýýup 24 – 26  
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suwlaryň ýüzüne serhet çekdi.
 11 Gögüň sütünleri sarsýar,

Hudaýdan gorkularyna titreşýär.
 12 Güýji bilen deňzi togtatdy Ol,

äpet Rahaby ýok etdi paýhasy 
bilen.

 13 Gökler Onuň demi bilen gözel 
boldy,

aždarhany eli bilen ýok etdi.
 14 Ujypsyzja bölegidir bular Onuň 

ýollarynyň,
Ol hakda eşidýänlerimiz, gör, 

nähili az!
Düşünip biljek barmy 

gudratynyň beýikligine 
Onuň?»

27‑nji bap

Eýýup sözüni dowam edýär
1 Eý ýup sö zü ni do wam edip, şeý le diý di:

 2 «Hakymdan mahrum eden 
Hudaýyň,

maňa ajy hasrat çekdiren
Gudratygüýçliniň adyndan ant 

içýän,
 3 içimde janym,

burnumda Hudaýyň demi barka,
 4 haky sözlärin diňe,

dilime alman nähak söz.
 5 Sizi aklamaryn asla,

tä ölýänçäm, päkligimde galaryn.
 6 Dogrulygymy pugta saklaryn, 

goýbermen,
ömürboýy paş etmez meni 

wyždanym.

 7 Goý, duşmanlarym erbetleriň 
gününe,

garşydaşlarym pisleriň gününe 
düşsün!

 8 Hudaý hudaýsyzy ýok edip, 
janyny alansoň,

onda näme umyt bolsun?
 9 Üstüne betbagtçylyk abananda,

Hudaý onuň perýadyny 
eşidermi?

 10 Gudratygüýçlüden hoşal bolarmy 
ol?

Ol her zaman medet dilärmi 
Hudaýdan?

 11 Size Hudaýyň gudratyny,
ýaşyrman aýan ederin 

Gudratygüýçliniň ýollaryn.
 12 Muny öz gözüňiz bilen gördüňiz,

näme üçin beýle boş gürrüň 
edýäňiz?

 13 Şudur Hudaýyň erbetlere berjek 
paýy,

Gudratygüýçliniň zalymlara 
berjek mirasy:

 14 Näçe köp bolsa-da, ogullary 
gylyçdan gyrylýarlar,

zürýatlary-da açlykdan.
 15 Aman galanlary gyrgyndan ölüp 

gömlerler,
dul hatynlary ýasyn tutmaz 

olaryň.
 16 Kümşi çäge kimin ýygnap,

geýim baryn toplasalar-da,
 17 dogruçyllar geýer olary,

bigünäler paýlaşarlar ol 
kümüşleri.

 18 Höwürtgeler ýaly,
sakçyň çatmasy ýaly
dikýärler öýlerini.

 19 Barly baýlyk bilen uka gidenem 
bolsa,

gözüni açanda, tapmaz baýlygyn.
 20 Olary gorky basýar sil kimin,

gijesine tüweleý uçuryp äkidýär.
 21 Sörtük ýeli öz ugruna göterip 

äkidýär,
olary öz mesgenlerinden 

süpürip taşlaýar.
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 22 Gazap bilen üstlerine okdurylýar 
ýel,

bu gazaply ýelden gaçmaga 
synanyşýarlar.

 23 Ýel olara el çarpyp,
ýerinden sykylyk atýar».

28‑nji bap

Paýhas öwgüsi

 1 «Elbetde kümşüň käni,
altynyň eredilýän göweji bardyr.

 2 Demir ýerden alynýar,
mis daşdan eredilýär.

 3 Ynsan garaňkylygyň soňuna 
çykýar,

zulmatda mis agtaryp,
tüm garaňkylykda ýeriň aňry 

çägine ýetýär.
 4 Ynsan aýagy degmedik ýerlerde,

ýüplerden aşak sallanyp,
ilatsyz ýerde magdan gazýar.

 5 Ýerden çörek önýär,
asty bolsa ot bilen oýukoýuk 

edilýär.
 6 Daşlary gök ýakudyň mekany,

topragynda altyn bar.
 7 Bu ýodany ýyrtyjy guş bilýän 

däldir,
oňa algyryň gözi düşmedik asla.

 8 Buýsanjaň haýwanlar ol ýere aýak 
basan däldirler,

arslanyň-da aýagy degen däldir 
oňa.

 9 Magdançylar gaýalary agtaryp,
daglaryň düýbüne çenli 

gazýarlar.
 10 Gaýalaryň içinden magdan gazyp 

alýarlar,
gözleri gymmatbaha zatlaryň 

gözlegindedir.
 11 Çeşmeleriň akymyny togtadyp,

gizlin hazynalary ýüze 
çykarýarlar.

 12 Emma paýhas nireden gelýär?
Düşünjäniň gözbaşy nirede?

 13 Paýhasyň gadyryny bilmeýär 
ynsan,

tapylgysyzdyr ol bu dünýäde.
 14 Çuňluk: „Ol mende ýokdur“ 

diýýär,
deňiz: „Ol mende däl“ diýýär.

 15 Ne sap altyna, ne-de kümşe,
çalşyp bolýar ony.

 16 Opyr altyny, gymmatbaha 
hakyk,

gök ýakut onuň bahasyna 
ýetmez.

 17 Ne altyn, ne-de göwher oňa taý 
geler,

ony sap altyn gaplara çalşyp 
bolmaz.

 18 Merjen bilen dürüň-ä adam 
agzalmasyn,

paýhasyň bahasy lagyldanam 
gymmatlydyr.

 19 Efiopiýa topragynyň gök ýakudy 
oňa taý gelmez,

hatda sap altyn bilen hem baha 
kesip bolmaz.

 20 Onda paýhas nireden gelýär?
Düşünjäniň gözbaşy nirede?

 21 Ähli janly-jandardan 
gizlenýändir ol,

gökdäki guşlardan hem 
ýaşyrylýandyr.

 22 Heläkçilik we Ölüm:
„Diňe paýhasyň myş-myşyny 

eşitdik“ diýýärler.
 23 Paýhasa ýoly Hudaý bilýär,

onuň mekanyny diňe Ol bilýär.
 24 Çünki Hudaý ýeriň aňry çägine 

ser salýar,
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gökleriň astyndaky ähli zady 
görýär.

 25 Ýeliň agramyny kesgitläp,
suwlary ölçege görä paýlanda,

 26 ýagyş ýagdyryp,
gök gübürdisine ýol açan wagty,

 27 Ol paýhasy görüp, yglan etdi,
ony tassyklady, soňam synady.

 28 Onsoň Ol adamzada:
„Ine, Rebden gorkmak – bu 

paýhasdyr.
Şerden gaça durmak – bu 

düşünjedir“ diýdi».

29‑njy bap

Eýýubyň soňky sözi
1 Eý ýup sö zü ni do wam edip, şeý le diý di:

 2 «Wah, men ýene öňki aýlara 
dolanyp barsadym!

Hudaýyň meni goran 
günlerindäki ýaly bolsadym!

 3 Şol wagtlar Hudaýyň çyrasy 
depäme nur saçardy,

garaňkylykda Onuň nury bilen 
ýörärdim.

 4 Jahylkam Hudaý maňa ýar bolup,
çadyrymy gorapdy.

 5 Şol döwürde Gudratygüýçli 
meniň bilendi,

çagalarymyňam bary 
töweregimdedi.

 6 Ýollarym süýt bilen ýuwlardy,
gaýadan zeýtun ýagy akardy!

 7 Şäher derwezesine baranymda,
meýdançada oturmaga ýerime 

geçenimde,
 8 ýaşlar meni görüp, ýol bererdiler,

garrylar-da ör turardylar.
 9 Han-begler-de gürrüňlerini bes 

edip,
elleri bilen agyzlaryny 

tutardylar.

 10 Baştutanlardan ses-üýn 
çykmazdy,

olar meniň öňümde lal-jim 
bolardylar.

 11 Sözümi eşiden meni öwerdi,
gören-de, meni taryplardy.

 12 Çünki men haraý islän garyby,
kömege mätäç ýetimi halas 

ederdim.
 13 Ölümiň bäri ýanyndakylaryň 

alkyşyny alardym,
dul hatynlaryň kalbyna 

nagmalar bererdim.
 14 Dogruçyllygy eşik kimin geýdim,

ol meni örtdi;
adalatym bolsa don we selle 

kimindi.
 15 Körlere gözdüm,

agsaklara-da aýakdym.
 16 Garyplara atadym,

ýatlaryň hukuklaryny 
gorardym.

 17 Erbetleriň äňini ýazdyryp,
awuny agyzlaryndan alardym.

 18 Men öz ýanymdan şeýle pikir 
ederdim:

„Günlerim çäge kimin köp bolup,
öz öýümde asudalykda ölerin.

 19 Köklerim suwlara tarap ýaýrap,
şahalaryma bütin gije çyg 

düşýär.
 20 At-abraýym könelmez,

ýaýym elimde bolar elmydam“.
 21 Hemmeler sözlerime sabyrly 

gulak goýup,
maslahatymy ses-üýnsüz 

diňlärdiler.
 22 Sözümi soňlanymdan soň, meniň 

bilen dawalaşýan bolmazdy,
sözlerim ýagyş damjalary 

kimin ýakymlydy olara.
 23 Ýagşa garaşyşlary ýaly maňa 

garaşardylar,
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sözlerimi ýaz ýagşy deý 
içerdiler.

 24 Ýylgyryp bakanymda, gözlerine 
ynanmazdylar,

nurana ýüzümden 
ruhlanardylar.

 25 Olara baş bolup, ýol görkezýän 
mendim,

leşgerleriň arasyndaky şa kimin,
ýas tutýanlara göwünlik berýän 

adam ýaly ýaşardym».

30‑njy bap

Eýýup öz derdi barada aýdýar

 1 «Emma indi ýaşkiçiler,
üstümden gülýärler,

atalaryny sürimi goraýan
itleriň ýanynda goýmaga-da 

laýyk görmezdim.
 2 Olardan maňa ne peýda bar?

Bileklerinde kuwwat ýok.
 3 Olar mätäçlikden, açlykdan ýaňa

gije çölde, harabalykda ýer 
gemirýärler.

 4 Çöldäki ajy otlary ýygýarlar,
iýmitleri sübseligiň köküdir.

 5 Olar halk arasyndan kowulýarlar,
halk ogrular ýaly olaryň üstüne 

gygyryşýar.
 6 Jülgedäki gowaklarda, ýerdäki 

çukurlarda,
gaýalaryň arasynda mesgen 

tutýarlar.
 7 Çalylar arasynda uwlaşyp,

tikenekler astynda biri-birlerine 
dyknyşýarlar.

 8 Akmak, atsyz-sorsuz ynsan 
ogullary

gamçylanyp, ýurtdan çykaryldy.

 9 Indi olaryň ogullary meni nagma 
bilen ýaňsylaýarlar,

men olar üçin gülki bolup 
galdym.

 10 Meni ýigrenýärler, menden gaça 
durýarlar,

ýüzüme tüýkürmegi-de hiç 
zatça görmeýärler.

 11 Ýaýymyň kirşini kesip, 
Hudaýyň maňa ejir 
çekdirendigi üçin,

olar gözümiň alnynda islänini 
edýärler.

 12 Äjit-mäjitler sagymdan hüjüm 
edip,

aýaklarymy büdredýärler,
basyp almak üçin, ýollary 

taýýarlaýarlar.
 13 Ýolumy bekläp,

meni ýok etmäge çalyşýarlar,
olary togtadýan ýok.

 14 Diwar gädiklerinden geçip,
harabalygyň arasyndan üstüme 

topulýarlar.
 15 Üstüme howp abanýar,

şan-şöhratym ýele sowrulýar,
hoşwagtlygym bulut kimin 

geçip gitdi.

 16 Indi janym takatdan düşdi,
meni muşakgatly günler gurşap 

aldy.
 17 Gijesine süňňüm syzlaýar,

janymy gemirýän agyrylar 
dynuwsyzdyr.

 18 Hudaý gazap bilen ýakamdan 
tutýar,

ezenegimden ýapyşýar.
 19 Hudaý meni laýa batyrdy,

toza, küle döndüm men.
 20 Saňa ýalbarýan, maňa jogap 

bermeýäň,
aýaga galýan, Sen gözüňi diňe 

maňa dikýäň.
 21 Maňa rehimsizlik etdiň,
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güýç-gudratyň bilen meni 
ezýäň.

 22 Meni galdyryp, ýele kowaladýaň,
gaý içinde derbi-dagyn edýäň.

 23 Bilýän men, başymdan ölüm 
inderjegiňi,

ähli diriler üçin taýynlan ýeriňe 
äkitjekdigiňi.

 24 Medet diläp perýat edýäne,
betbagta garşy el galdyrmak 

bolmaz ahyryn!
 25 Gara günliniň halyna 

aglamadymmy?
Ýoksullar üçin ýüregim gyýym- 

-gyýym bolmadymy?
 26 Emma ýagşylyga umyt baglamda, 

ýamanlyk geldi,
ýagtylyga garaşanymda, zulmat 

geldi.
 27 Içim ot alyp, ynjalyk tapmaýar,

muşakgatly günler başyma 
düşýär.

 28 Güneşsiz hamym garalýar,
jemagat arasynda durup, perýat 

edýärin.
 29 Şagallara gardaş,

düýeguşlara ýoldaş boldum.
 30 Hamym garalyp soýulýar,

süýeklerim gyzdyrmadan ýanýar.
 31 Liramyň owazy ýasa,

tüýdügimiň owazy agy sesine 
dönýär».

31‑nji bap

Eýýup öz aýypsyzlygyny tassyklaýar

 1 «Boý gyza gyýa göz bilen
bakmajagyma ant içdim.

 2 Çünki ýokardaky Hudaýdan 
paýym nedir,

gökdäki Gudratygüýçlüden 
mirasym nedir diýip pikir 
etdim.

 3 Erbetleriň başyndan betbagtçylyk,
pislik edýänleriň başyndan bela 

inmeýärmi?
 4 Ol ýöreýän ýollarymy görüp,

her ädimimi yzarlaýar.
 5 Men ýalan sözläp,

hilegärlige ýüz uran bolsam,
 6 Hudaý adyl höküm etsin,

meniň päkdigimi bilsin.
 7 Aýagym ýoldan çykan bolsa,

ýüregim gözüme eýeren bolsa,
ellerime gara ýokduran bolsam,

 8 goý, ekenimi başgalar iýsin,
ekinim köki bilen sogrulsyn.

 9 Ýüregimi bir aýala aldyran bolsam,
goňşymyň gapysynda bukuda 

ýatan bolsam,
 10 goý, aýalym başganyň bugdaýyny 

üwesin,
goý, oňa başga erkekler ýanaşsyn.

 11 Çünki bu azgynlykdyr,
höküm edilmeli jenaýatdyr.

 12 Bu heläkçilik ýerine çenli ýakýan 
ot,

bar ekinimi köki bilen ýakar ol.

 13 Gulum ýa-da gyrnagym maňa 
arz-şikaýat edende,

men olara adalatsyzlyk eden 
bolsam,

 14 Hudaý aýaga galanda, men näme 
ederin?

Ol hasap soranda, Oňa näme 
jogap bererin?

 15 Enemiň göwresinde meni 
ýaradan, olary-da 
ýaratmadymy näme?

Göwrede bize şekil beren bir 
Hudaý dälmi näme?

 16 Garyplary isläninden mahrum 
eden bolsam,
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dul hatyny umytdan düşüren 
bolsam,

 17 ýa-da nanymy ýeke iýip,
ýetimler bilen paýlaşmadyk 

bolsam,
 18 (ýaşlygymdan bäri ýetimlere 

atalyk edip geldim,
doglanym bäri dul hatynlara ýol 

görkezip geldim)
 19 eşiksiz heläk bolany,

ýapynjasy bolmadyk mätäji 
görüp,

 20 olary goýunlarymyň ýüňi bilen 
ýylatmadyk bolsam,

olar hem bütin ýüregi bilen 
meni alkyşlamadyk bolsalar,

 21 kömekçilerimiň tarapymy 
çaljagyna gözüm ýetip,

ýetime el galdyran bolsam,
 22 goý, omzum ýazsyn,

golum omzumdan omrulsyn.
 23 Çünki Hudaýdan geljek 

betbagtçylykdan gorkdum,
beýikliginden ýaňa Onuň 

huzurynda durup bilmezdim.

 24 Altyna bil baglan bolsam,
sap altyna ynam eden bolsam,

 25 ummasyz baýlygyma buýsanyp,
elimiň gazanjyna guwanan 

bolsam,
 26 parlaýan Güne garap,

asmandaky ajaýyp Aýa bakyp,
 27 köňlümiň meýlini azdyryp,

Aýa, güne sežde hökmünde 
ýüzüme sylan bolsam,

 28 bu hem höküme laýyk etmiş 
bolardy,

gökdäki Hudaýy inkär etdigim 
bolardy.

 29 Duşmanlarymyň heläkçiligine 
begenip,

başlaryndan bela inende, 
heşelle kakan däldirin.

 30 (Gargyş bilen olaryň ölümini 
diläp,

dilim bilen günä etmedim.)
 31 Çadyrymdakylar: „Eýýubyň 

beren etinden
garnyny doýurmaýan barmy?“ 

diýen bolsalar,
 32 (mysapyr köçede ýatan däldir,

çünki gapym mydama 
ýolagçylar üçin açykdy)

 33‑34 mähelleden juda gorkup,
olaryň ýigrenjinden heder edip,

dymyp, daşa çykman,
ýürekde etmişlerimi gizläp,
beýlekiler ýaly ýazyklarymy 

ýaşyran däldirin.

 35 Wah, maňa bir gulak asýan 
bolsady!

Wah, Gudratygüýçli Hudaý,  
Sen bir maňa jogap bersediň!

Şonda aýdan zatlarymyň 
hakdygyny subut edip,  
gol çekerdim!

Wah, Aýyplaýjym hökümleri 
ýazyp, elime bersedi!

 36 Şübhesiz ony gerşimde göterip,
başyma täç ederdim.

 37 Her ätlän ädimimiň hasabatyny 
bererdim Oňa,

şazada kimin Onuň huzuryna 
barardym.

 38 Ýerim maňa garşy perýat eden 
bolsa,

onuň keşleri bile aglaşýan 
bolsa,

 39 tölegsiz ýeriň hasylyndan iýen 
bolsam,

ýer eýeleriniň janyna kast eden 
bolsam,
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 40 goý, ol ýerde bugdaý ýerine tiken,
arpa ýerine haşal otlar bitsin!»

Eýýubyň sözleri tamam boldy.

32‑nji bap

Elihu Eýýubyň dostlaryna 
jogap berýär

1 Şeý dip, bu üç ki şi Eý ýup bi len je de li ni 
bes et di, çün ki Eý ýup öz gö zü ne dog-
ru çyl gö rün di. 2  On soň ram uru gyn dan, 
büz ti re sin den bo lan Ba ra ke liň og ly 
Eli hu mu ňa ga zap lan dy. Onuň Eý ýu ba 
ga ty ga ha ry gel di, se bä bi Eý ýup Hu da ýy 
däl-de, özü ni ak la dy. 3 Eli hu Eý ýu byň 
üç dos tu na-da ga ty ga har lan dy, çün ki 
olar dog ry jo gap tap man soň lar, Hu daý 
gü nä kär ýa ly bo lup gö rün di. 4  Eli hu beý
le ki ler den ýaş bo lan dy gy üçin, Eý ýup 
bi len gep leş mä ge öz no ba ty na ga raş dy. 
5 Bu üç adam dan jo gap ýok du gy ny gö-
ren de, Eli hu ga zap lan dy.

6  Büz ti re sin den bo lan Ba ra ke liň og ly 
Eli hu şeý le jo gap ber di:

«Men ýaş, siz garry,
şonuň üçin men çekindim,
öz pikirimi aýtmaga gorkdum.

 7 Içimi gepledip: „Goý, gojalar 
geplesinler,

ýaşulular paýhas bersinler“ diýdim.
 8 Ýöne ynsana içindäki ruh,

Gudratygüýçliniň demi akyl 
berýär.

 9 Paýhas diňe gojalarda däldir,
hakykata düşünýän diňe 

ýaşulular däldir.
 10 Şonuň üçin: „Maňa gulak salyň,

men öz pikirimi beýan etsem“ 
diýýän.

 11 Ine, men sözleriňize garaşdym,
aýtjak zadyňyzy agtarýarkaňyz,

parasatly gepiňize gulak 
asdym.

 12 Sizi dykgat bilen diňledim,
emma hiç biriňiz Eýýubyň 

nähaklygyny subut etmediňiz,
hiç biriňiz onuň sözlerine jogap 

bermediňiz.
 13 Siz: „Biz paýhas tapdyk,

ony Hudaý nähak çykarsyn, 
ynsan däl“ diýmäň.

 14 Eýýup sözlerini maňa garşy 
gönükdirmedi,

oňa siziň sözleriňiz bilen jogap 
bermerin.

 15 „Olar gorkup, jogap berip 
bilmeýärler,

söz tapmaýarlar aýtmaga.
 16 Olardan ses-seda çykmaýar,

olar jogapsyz durlar“ diýip,
men garaşaýynmy indi?

 17 Men-de öz jogabymy bererin,
öz pikirimi beýan ederin.

 18 Çünki men sözden doly,
içimdäki ruh meni gyssaýar.

 19 Ine, içim açylmadyk şerap 
kimin,

täze meşik kimin ýarylyp 
barýar.

 20 Gepläp, içimi sowadaýyn,
dil açyp, saňa jogap bereýin.

 21 Adamdan ýüz görmerin,
ýaranjaňlyk etmen hiç kime.

 22 Ýaranjaňlyk etmegi başarmaýan 
men,

ýogsa Ýaradanym meni-de ýok 
ederdi».

33‑nji bap

Elihu Eýýuba jogap berýär

 1 «In di ma ňa gu lak goý, eý, Eý ýup,
diýjek sözlerimi diňle.
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 2 Ine, agzymy açýan,
sözlerim dilimiň ujunda.

 3 Sözlerim päk ýürekden çykýar,
her diýjek sözüm hakykatdyr.

 4 Hudaýyň Ruhy meni ýaratdy,
Gudratygüýçliniň demi maňa 

ýaşaýyş berýär.
 5 Başarsaň, maňa jogap ber,

jedelleşige taýynlan-da, 
öňümde dik dur!

 6 Hudaýyň huzurynda menem edil 
seniň ýalydyryn,

menem toprakdan ýaradyldym.
 7 Menden gorkmak gerek däl,

hüjümim agyr bolmaz.

 8 Gepleriňi öz gulagym bilen eşitdim,
sözleriň gulagymda ýaňlanyp dur.

 9 Sen: „Men päk, ýazyksyz,
tämiz, mende etmiş ýokdur.

 10 Şonda-da Hudaý maňa garşy 
bahana tapýar,

meni Özüne duşman saýýar,
 11 aýaklaryma künde salýar,

bütin ýollarymy synlaýar“ 
diýýärsiň.

 12 Emma men saňa diýýän: sen bu 
babatda nähak,

çünki Hudaý ynsandan beýikdir.
 13 „Ynsanyň hiç bir sözüne jogap 

bermeýär“ diýip,
näme üçin Onuň bilen 

jedelleşýärsiň?
 14 Çünki Hudaý ynsana bir ýola,

düşünmese ikinji ýola-da 
gepleýär.

 15 Düýş, gijeki görnüş arkaly,
ynsanlary agyr uky basanda,
düşeklerinde ýatyrkalar,

 16 ynsanlaryň gulaklaryna gepläp,
olary duýduryşlar bilen 

gorkuzýar.

 17 Ol muny ynsanlary pis işlerden,
tekepbirlikden saklamak üçin,

 18 olaryň janyny gabyrdan,
ömrüni ölümden gutarmak üçin 

edýär.
 19 Düşeginde agyrylar bilen,

süýekleriniň dynuwsyz 
syzlamasy bilen olary 
jezalandyrýar.

 20 Şonda näsagyň işdäsi kesilip,
ol lezzetli nahary-da ýigrenýär.

 21 Teni gurap, göze ilmeýär,
görünmedik süňkleri indi 

çykyşyp dur.
 22 Bir aýagy gabyrdadyr olaryň,

bärsinden aňyrsy ýakyndyr.
 23 Ýöne müňlerden bir perişde araçy 

bolup,
ynsana dogruçyllygy aýan 

etmäge gelse,
 24 oňa rehimi inip:

„Gabyrdan halas et,
men onuň üçin töleg tapdym“ 

diýse,
 25 goý, onuň teni çaganyňky kimin 

täzelensin,
ol ýaşlyk döwrüne dolanyp barsyn.

 26 Ynsan Hudaýdan dileg edýär, 
Hudaý ony kabul edýär,

ol şatlyk bilen Hudaýyň 
huzuryna gelýär,

Hudaý onuň dogruçyllygyny 
dikeldýär.

 27 Ol halkyň öňünde aýdym aýdyp:
„Günä etdim, dogry ýoldan 

çykdym,
emma Hudaý maňa jeza bermedi.

 28 Ol janymy gabyrdan gutardy,
indi durmuşyň hözirini görerin“ 

diýýär.

 29‑30 Ynsanyň janyny gabyrdan 
gutarjak bolup,
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Olara şatlykly durmuş berjek 
bolup,

Hudaý bu zatlary
öwranöwran gaýtalaýar.

 31 Üns ber, Eýýup, maňa gulak goý,
ümsüm bol, men gepläýin.

 32 Eger aýtjak zadyň bolsa aýt,
geple, çünki men seni aklamak 

isleýän.
 33 Ýogsa-da maňa gulak goý,

ümsüm bol, men saňa 
paýhaslylyk öwredeýin».

34‑nji bap

Elihu Eýýuby günäkärleýär
1  Eli hu sö zü ni do wam edip, şeý le 

diý di:
 2 «Eý, akylsumaklar, sözlerime 

gulak goýuň,
eý, bilimsekler, meni diňläň.

 3 Diliň naharyň tagamyny dadyşy 
ýaly,

gulak hem sözleri barlaýar.
 4 Geliň, hakykaty saýlalyň,

ýagşyny birlikde öwreneliň.
 5 Çünki Eýýup: „Men bigünä,

Hudaý meni hakymdan 
mahrum etdi.

 6 Men hak bolsam-da, ýalançy 
saýylýaryn,

ýazyksyz bolsam-da, derdime 
em ýok“ diýdi.

 7 Eýýup ýaly adam barmy?
Ol ýaňsylamany suw dek içýär.

 8 Pislik edýänler bilen ülpet bolup,
erbetler bilen tirkeşýär.

 9 Çünki Eýýup: „Hudaýy hoşnut 
etmek

ynsana peýda bermez“ diýýär.

 10 Muňa görä, eý, bilimsekler, maňa 
gulak asyň,

heý-de, Hudaý pislik edermi?
Gudratygüýçli nähaklyk 

edermi?
 11 Hudaý ynsanlaryň etmişlerini 

başlaryndan inderer,
olara öz pälinden tapdyrar.

 12 Dogrusy, Hudaý hiç haçan pislik 
etmez,

Gudratygüýçli adalaty ýoýmaz.
 13 Oňa bütin ýer ýüzüniň üstünden 

hökmürowanlygy beren kim?
Bütin dünýäni Onuň 

ygtyýarynda goýan kim?
 14 Hudaý niýet edip,

Öz ruhuny, demini yzyna alsa,
 15 bütin adamzat heläk bolar,

ynsanlar ýene topraga 
öwrülerler.

 16 Düşünjäň bolsa, diňle,
sözüme gulak goý.

 17 Adalaty ýigrenýän höküm sürüp 
bilermi?

Dogruçyly, gudratly Bolany 
ýazgarjakmy?

 18 Ol patyşa: „Sen deýýus“,
beglere: „Siz pis“ diýýär.

 19 Han-beglerden ýüz görmeýär,
baýy garypdan ýokary 

tutmaýar,
çünki hemmeler Onuň eliniň 

ýaradanydyr.
 20 Olar göz ýumup-açasy salymda 

ölýärler,
adamlar gije lerzana gelip, 

dünýäden ötýärler,
güýçlüler hem ynsan eli 

degmezden ýok bolýarlar.

 21 Hudaýyň gözleri ynsanlaryň 
ýoluna dikilgidir,

Ol ynsanlaryň her ädimini 
görýär.
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 22 Pisler gizlener ýaly,
ne garaňkylyk, ne-de tüm 

garaňkylyk bar.
 23 Öz huzuryna höküme gelsinler 

diýip,
ynsanlara gün bellemek gerek 

däl Hudaýa.
 24 Hudaý barlamazdan güýçlüleri 

gyryp,
ýerlerine başgalary goýýar.

 25 Hudaý olaryň etmişlerini bilip,
bir gijede olary agdarýar, olar 

ezilýärler.
 26 Hudaý olary pisligi üçin

hemmäniň gözüniň alnynda 
jezalandyrýar.

 27 Çünki olar Onuň yzyna 
eýermediler,

Onuň ýollaryny äsgermezlik 
etdiler.

 28 Garyplaryň nalasy Hudaýa baryp 
ýetdi,

Ol ezilenleriň nalasyny eşitdi.
 29 Ýöne Hudaý ümsüm bolsa, kim 

Ony ýazgaryp biler?
Ol ýüzüni gizlese, kim Ony 

görüp biler?
Millet bolsun, adam bolsun, 

parhy ýok,
 30 hudaýsyz adam şalyk sürüp,

halka duzak gurmasyn.

 31 Hudaýa: „Jezamy çekdim,
indi pis iş etmerin.

 32 Görmeýänimi maňa öwret,
etmiş eden bolsam, indi 

gaýtalaman“ diýeniňiz 
barmy?

 33 Hudaý isleýşiňe görä
saňa adalatlylyk bersinmi?

Sen Ony ret etdiň.
Sen karara gelmelisiň, men däl,
şonuň üçin bilýäniňi aýt.

 34 Düşünjesi bolanlar,
meni diňleýän akyldarlar:

 35 „Eýýup bilmezden gürleýär,
onuň sözleri manysyz“ diýerler.

 36 Erbetler ýaly jogap 
gaýtarýandygy üçin,

Eýýup ahyra çenli synagda 
bolsun!

 37 Çünki ol günäsine günä goşýar,
aramyzda kinaýaly el çarpyp,
Hudaýa garşy gepini köpeldýär».

35‑nji bap

Elihu sözüni dowam edýär
1 Eli hu şeý le diý di:

 2 «Seniň: „Hudaýyň öňünde 
hakdyryn“ diýmäň

dogry däl Eýýup!
 3 Sen Hudaýa: „Günämiň Saňa 

näme dahyly bar?
Günäsizlikden näme peýda 

gördüm?“ diýýärsiň.
 4 Men seni we dostlaryňy

jogapsyz galdyrmaryn.
 5 Göklere seredip gör,

bulutlara göz gezdir, olar 
senden belent.

 6 Günä eden bolsaň, Hudaýa näme 
zyýany bar?

Ýazygyň köpelse, Hudaýa zeleli 
näme?

 7 Dogrulygyň Hudaýa ne peýdasy 
bar,

Onuň saňa mätäçligi näme?
 8 Pisligiň özüň ýaly adamlara täsiri 

ýetýär,
dogruçyllygyň beýleki ynsanlar 

üçindir.
 9 Ynsanlar agyr sütem astynda 

perýat edýärler,
güýçlüleriň elinden gutulmak 

üçin ýardam soraýarlar.
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 10 Ýöne hiç kim: „Gijesine 
aýdymlar berýän 
Ýaradanym nirede?

 11 Ol bize ýer ýüzündäki 
haýwanlardan köp öwredýär,

bizi gökdäki guşlardan akylly 
edýär“ diýmeýär.

 12 Ýamanlyk edýänleriň tekepbirligi 
zerarly,

olar nalyş edende, Hudaý jogap 
bermeýär.

 13 Elbetde, Hudaý boş nalyşy 
diňlemeýär,

Gudratygüýçli oňa ähmiýet 
bermeýär.

 14 Hudaýy görmeýärin  
diýseň-de,

dawaň Onuň öňündedir, Oňa 
garaş.

 15 Indi Hudaý gaharyna jeza 
bermeýär,

günä gaty üns bermeýär diýip,
 16 Eýýup biderek sözläp,

hiç zat bilmezden gepini 
köpeldýär».

36‑njy bap

Elihu Hudaýyň güýjüni beýan edýär
1 Eli hu sö zü ni do wam edip, şeý le diý di:

 2 «Biraz sabyr et, men saňa 
düşündireýin,

Hudaý üçin aýtmaly sözüm bar.
 3 Bilimimi dürli çeşmelerden 

toplap,
Ýaradanymyň adyldygyny subut 

ederin.
 4 Dogrudanam, sözlerim ýalan däl,

garşyňda duran bilimde 
kämildir.

 5 Elbetde, Hudaý gudratly,
hiç kimi kemsitmeýär Ol,

Ol paýhasda gudratlydyr.
 6 Erbetleri diri goýmaz Ol,

ezilenlere adalatlylyk berýär.
 7 Dogrulardan gözüni aýyrmaz,

olary şalar bilen tagtda oturdyp,
mertebelerini ebedilik 

beýgeldýär.
 8 Dogruçyllar zynjyr bilen 

baglanyp,
azap duzagyna düşürilen 

bolsalar,
 9 Hudaý gödek işlerini, 

ýazyklaryny
olara aýan etmegi üçindir.

 10 Öwüt-ündewini diňledip,
pislikden dönmekligi buýurýar.

 11 Olar Hudaýa gulak salyp, Oňa 
hyzmat etseler,

günlerini hoşwagtlykda,
ýyllaryny şady-horramlykda 

geçirerler.
 12 Gulak asmasalar, gylyçdan heläk 

bolarlar,
dünýäden pähim-paýhassyz 

ötüp giderler.

 13 Hudaýsyzlar gahar-gazaby içinde 
saklaýarlar,

Hudaý olary jezalandyrsa-da, 
Ondan ýardam dilemeýärler.

 14 Ýaşlykda ölüp gidýärler,
ömürleri azgynlykda gutarýar.

 15 Hudaý ezilenleri azaplaryndan 
gutarýar,

muşakgatlylara Özüni eşitdirýär.
 16 Ol seni hem dertden azat edip,

çäksiz giňişlige çykardy,
saçagyňy näz-nygmatlardan 

doldurdy.
 17 Indi sen erbetlere hak bolan 

jezany çekýäň,
hökümden we adalatdan 

gutulyp bilmersiň.
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 18 Sak bol, baýlyk bilen  
aldanaýma,

para gyzygyp, ýoldan 
çykaýma.

 19 Baýlygyň, egsilmez 
güýç-gaýratyň

seni dertden gutaryp bilermi?
 20 Halklaryň ýer ýüzünden

ýok ediljek gijesini arzuw etme.
 21 Seresap bol! Pislikden ýüz öwür,

seni günäden saklamak üçin 
muşakgatlyk iberildi.

 22 Hudaýyň gudraty beýikdir,
Onuň ýaly tälim berýän 

barmydyr?
 23 Hudaýa näme etmelidigini 

öwreden kim?
Kim Oňa: „Edeniň telek“ diýip 

bilýär?
 24 Hudaýyň işlerini öwmegi 

unutma,
ynsanlar bu hakda aýdym 

aýtdylar.
 25 Bütin ynsanlar Hudaýyň işlerini 

gördi,
her kes oňa uzakdan seredýär.

 26 Hudaý, hakykatdanam, beýikdir,
Onuň beýikligine doly düşünip 

bilmeýäris,
Onuň ömür ýyllary akyla 

sygmaz.

 27 Hudaý suw damjalaryny göge 
ýygnap,

ýagyş damjalaryna öwürýär.
 28 Bulutlardan ýagyş ýagýar,

ynsanlaryň üstünden bol 
ýagmyr ýagdyrýar.

 29 Bulutlaryň ýaýradylyşyna,
asmanyň gübürdisine düşünip 

bilýän barmy?
 30 Hudaý gökde ýyldyrym 

çakdyrýar,

deňizleriň düýbüne çenli örtýär.
 31 Hudaý halky şeýle dolandyrýar,

olary bolelin iýmit bilen üpjün 
edýär.

 32 Ýyldyrymy Öz elinde saklap,
Öz bellän ýerinde çakmagy 

buýurýar.
 33 Gök gümmürdisi apy-tupanyň 

ýetip gelýändigini duýdurýar,
hatda mal-gara apy-tupanyň 

ýetip gelýänini bildirýär.

37‑nji bap
 1 Gümmürdä ýüregim galpyldap,

agzymdan çykyp gelýär.
 2 Diňläň Onuň gümmürdeýän 

sesini,
agzyndan çykýan owazy eşidiň.

 3 Ýyldyrymy gögüň astyndaky ähli 
ýere,

ýer ýüzüniň dört künjegine 
iberýär.

 4 Onsoň Onuň güňleç sesi 
eşidilýär,

Ol gök kimin gümmürdeýär,
Öz bar sesine seslenýär.

 5 Hudaýyň sesi täsin gürrüldi 
berýär,

biziň akyl ýetirerimizden has 
beýik işleri edýär.

 6 Çünki Ol gara „ýag“ diýip,
ýagşa-da „güýçli ýag“ diýip 

buýruk berýär.
 7 Munuň üçin ähli ynsanlaryň işi 

togtadylýar,
olar Onuň beýik işlerini şonda 

bilerler.
 8 Haýwanlar öz hinlerine girýärler,

öz sürenlerinde galýarlar.
 9 Harasat öz mekanyndan çykýar,

sowuk güýçli ýelden gelýär.
 10 Hudaýyň demine buz emele 

gelip,
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suw giňişlikleri doňýar.
 11 Hudaý bulutlary ygaldan 

dolduryp,
olaryň arasyndan ýyldyrymy 

ýere pytradýar.
 12 Onuň buýrugyna görä,

bütin ýer ýüzüne aýlanýarlar,
Hudaýyň buýruklaryna boýun 

bolýarlar.
 13 Ýa ynsanlary jezalandyrmak 

üçin,
ýa-da ýer ýüzüni suwaryp,

Öz söýgüsini görkezmek üçin,
Ol ýagyş ýagdyrýar.

 14 Eýýup, diňle muny,
togta-da, Hudaýyň beýik işleri 

hakynda pikirlen.
 15 Hudaýyň bulutlary nähili 

dolandyrýanyny,
nädip ýyldyrym çakdyrýanyny 

bilýäňmi?
 16 Bulutlaryň deňagramlylygyny,

kämil Bilimliniň täsin işlerini 
bilýäňmi?

 17 Ýer ýüzüne günorta ýeli öwüsýän 
möwsümde,

eşikleri yssydan endamyna 
ýapyşýan sen,

 18 guýma bürünç aýna dek berk 
bolan asmany

Hudaý bilen bile guýup 
bilermiň?

 19 Hudaýa näme diýmelidigini bize 
öwret,

sözümizi beýan edip bilmeýäris, 
çünki biz garaňkylykda.

 20 Gürleşmek isleýänimi Hudaýa 
aýtmalymy?

Ýuwudylmak isleýän barmy?
 21 Şemal geçip, bulutlar syrylanda,

gökde parlaýan nura

hiç kim seredip bilmez.
 22 Hudaý demirgazykdan altyn 

şöhle saçyp gelýär,
Ol gudratly şöwkete beslenendir.

 23 Gudratygüýçli elýetmez, gudratda 
beýikdir,

Ol adyldyr, dogrulykda beýikdir,
Ol hiç zulum etmeýär.

 24 Şonuň üçinem ynsanlar Ondan 
gorkýarlar,

Hudaý olaryň paýhasyna üns 
bermeýär».

38‑nji bap

Reb Eýýuba jogap berýär
1 On soň Reb ha ra sa dyň için den Eý ýu ba 

şeý le jo gap ber di:
 2 «Nadan sözleriň bilen

nesihatymy garalar ýaly kim 
bolupsyň?

 3 Erkek kimin biliňi berk guşa,
seni sorag etjek, Maňa jogap 

ber!

 4 Men ýeriň düýbüni tutanymda, 
sen niredediň?

Bilýän bolsaň, aýt hany!
 5 Ýeriň ölçegini kesgitlän kim?

Sen bulary bilýändirin 
öýdýäňmi?

Onuň üstünden ýüp çeken kim?
 6 Ýer sütünlerini saklaýan diregler 

nämä berkidilen?
Onuň burç daşyny kim goýdy?

 7 Şonda daň ýyldyzlary aýdym 
aýdyşdylar,

ähli ylahy barlyklar begenjinden 
gygyryşdylar.

 8 Deňiz ýeri böwsüp çykanda,
onuň öňüne böwet basan kim?

 9 Deňzi bulutlar bilen örtüp,
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ony tüm garaňkylyga gaplan 
Mendirin.

 10 Deňze gözenekdir gapy goýup,
oňa çäk çeken-de Mendirin.

 11 Deňze: „Şu ýere çenli akyp, 
mundan aňryk geçmersiň,

güýçli tolkunlaryň şu ýerde 
togtasyn!“ diýdim.

 12‑13 Şöhlesini ýer ýüzüniň dört 
künjegine ýaýradar ýaly,

erbetleri gizlenen ýerinden 
silterläp çykarar ýaly,

ömrüňde ir sähere buýruk 
berdiňmi?

Daň şapagyna ýerini 
görkezdiňmi?

 14 Ýer ýüzi möhür basylan toýun,
lybas kimin göze görünýär.

 15 Erbetler nurdan mahrum edilýär,
ýokary galdyrylan gol döwülýär.

 16 Deňziň gözbaşlaryna baryp 
gördüňmi?

Çuňluklaryň düýplerine 
gezelenç etdiňmi?

 17 Saňa ölüler dünýäsiniň gapylary 
görkezildimi?

Tüm garaňkylygyň 
derwezelerini gördüňmi?

 18 Dünýä giňişligine ser saldyňmy?
Aýt, onda şularyň baryny bilýän 

bolsaň.

 19 Ýagtylygyň mesgenine gidýän ýol 
nirede?

Garaňkylygyň mekany nirede?
 20 Olary ýerli-ýerine äkidip 

bilermiň?
Olaryň mesgenlerine gidýän 

ýodalary bilýäňmi?
 21 Sen bulary bilýändirin 

öýdýäňmi?

Sen näme şol döwürde 
doguldyňmy?!

Şonça ýyllar ýaşadyňmy?

 22 Garyň ammarlaryna girip 
gördüňmi?

Doly ammarlaryna ser 
saldyňmy?

 23 Olary betbagtly günler üçin,
gowga we söweş günleri üçin 

saklaýaryn.
 24 Ýyldyrymyň nireden gelýänini,

gündogar ýeliniň nireden 
başlaýanyny bilýäňmi?

 25‑27 Ynsanyň aýak basmadyk ýerine,
ýaşalmaýan çöle ýagyş ýagsyn,

haraba öwrülen çöl suwdan 
ganyp,

ol ýerde ot bitsin diýip,
ýagyş akymlary üçin ýaby,

ýyldyrymlara ýol açan kim?
 28 Ýagşyň atasy barmy?

Çyg damjalaryny ýaradan kim?
 29 Buz kimiň ýatgysyndan çykdy?

Göklerden düşen gyrawy kim 
dogurdy?

 30 Suwlar gaty daşa dönýär,
deňziň ýüzi doňýar.

 31 Ülker ýyldyzlarynyň 
zynjyrlaryny baglap 
bilermiň?

Orionyň baglaryny çözüp 
bilermiň?

 32 Ýyldyzlar toplumyny öz 
möwsümlerinde çykaryp 
bilermiň?

Uly, Kiçi Ýedigene ýol görkezip 
bilermiň?

 33 Gögüň kanunlaryny bilýäňmi 
sen?

Ýerde olaryň hökümini ýöredip 
bilermiň?
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 34 Başyňa bol ýagyş ýagsyn diýip,
bulutlara buýruk berip bilermiň?

 35 Saňa: „Biz seniň hyzmatyňda“ 
diýer ýaly,

ýyldyrym çakdyryp bilermiň?
 36 Leglege paýhas beren kim?

Horaza düşünje beren kim?
 37 Kimiň bulutlary sanamaga 

paýhasy ýeter?
Gögüň tulumlaryny kim 

agdaryp biler?
 38 Şonda toprak gatap,

kesekler biribirlerine 
ýapyşýarlar.

 39‑40 Şirler sürenlerine sümen pursady
ýa-da sümme tokaýda bukuda 

ýatyrka,
şir üçin aw awlap bilermiň?

Çaga arslanlaryň garnyny 
doýrup bilermiň?

 41 Garga balalary Hudaýa nalyş edip,
açlykdan entänlerinde,
olary olja bilen üpjün edýän 

kim?

39‑njy bap
 1 Dag geçileriniň haçan 

guzlaýanyny bilýäňmi?
Keýikleri guzlaýan wagty 

synlaýaňmy sen?
 2‑3 Olar bükülip, burgusy tutup, 

çagalanda,
olaryň näwagt aýlarynyň dolup,
guzlamaly pursadyny bilýäňmi?

 4 Balalary çölde ösüp, güýç alýar,
çykyp gidip, yzlaryna 

dolanmazlar.

 5 Gulany boşadyp goýberen kim?
Gulany duşagyndan boşadan 

kim?
 6 Olara çölleri öý,

şor ýerleri mesgen edip berdim.
 7 Ol şäheriň galmagalyna gülýär,

mal sürýäniň gykylygyny 
eşitmeýär.

 8 Öri üçin depelerde enteýär,
gök otluk agtarýar.

 9 Ýabany öküz saňa hyzmat etmäge 
razy bolarmyka?

Gijäni seniň ahyryňyň başynda 
geçirermikä?

 10 Ýer sürdürmek üçin ýabany 
öküze boýuntyryk salyp 
bilermiň?

Ýa-da ol seniň yzyňdan ýerlere 
mala basarmyka?

 11 Onuň beýik güýjüne bil baglap 
bilermikäň?

Agyr işiňi oňa tabşyryp 
bilermikäň?

 12 Ýabany öküziň hasylyňy ýygnap,
harmanyňa üýşürjekdigine 

ynamyň barmy?

 13 Leglegiňki kimin ganat-peri 
bolmasa-da,

düýeguş begençli ganat kakýar.
 14 Düýeguş ýerde ýumurtgalaýar,

olary gumda ýyladýar.
 15 Ýumurtgalaryň aýak astynda 

ýenjiljegini,
ýabany haýwanlaryň olary 

basgylajakdygyny unudýar.
 16 Balalaryny edil kesekiniňki 

kimin zabun tutýar,
zähmetiniň biderek boljagyndan 

heder etmeýär.
 17 Çünki Hudaý ony paýhasdan 

mahrum edendir,
oňa aň bermändir.

 18 Emma düýeguş ganat ýaýyp 
ylganda,
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atyň we çapyksuwarynyň 
üstünden gülýär.

 19 Bedewe güýç-kuwwat berýän 
senmi?

Onuň boýnuna ýaly bitirýän 
senmi?

 20 Senmi ony çekirtge kimin 
bökdürýän?

Kişňände, aýylgançdyr onuň 
sesi.

 21 Gazaply ýer peşäp, güýjüne 
buýsanýandyr,

duşmanyň üstüne okdurylýar.
 22 Gorka gülüp, hiç zatdan heder 

etmeýär,
gylyçdan hem gaçmaýar.

 23 Sagdak, ýalpyldawuk naýza we 
hanjar oňa degip,

zarňyldap, yzyna atylýar.
 24 Buýsançdan möwç alyp, esli 

aralyga çapýar,
ümsüm durmaz ol surnaý 

sesine.
 25 Surnaý sesi ýaňlananda, ol 

kişňeýär,
söweş ysyny, serkerdeleriň 

goh-galmagalyny,
söweş gykylyklaryny uzakdan 

duýýar.

 26 Gyrgy seniň paýhasyň bilen 
gökde gaýyp,

ganatlaryny ýaýyp, günorta 
tarap uçýarmy?

 27 Bürgüt seniň buýrugyň bilen 
göge galyp,

belentlikde höwürtge 
ýasanýarmy?

 28 Ol uçut gaýalarda ýaşap,
olary özüne gala edinýär.

 29 Awuny şol ýerden gözleýär,
gözleri awuny uzakdan görýär.

 30 Balalary gandan iýmitlenýärler,
nirede läş bolsa, olar şol 

ýerdedir».

 31 Reb Eýýuba şeýle diýdi:
 32 «Gudratygüýçli bilen  

jedelleşen Oňa düzediş 
berermi?

Hudaý bilen dawalaşýan jogap 
bersin».

33 Eý ýup Reb be şeý le jo gap ber di:
 34 «Wah, men bir sanda ýok adam,

Saňa näme jogap bereýin?
Agzyma bek bolaryn indi.

 35 Köp gezek gepledim, ýöne mende 
jogap ýok,

mundan artyk geplemen indi».

40‑njy bap

Reb sözüni dowam edýär
1 Reb ha ra sa dyň için den şeý le jo gap 

ber di:
 2 «Erkek kimin biliňi berk guşa,

seni sorag etjek, Maňa jogap ber.

 3 Meni adalatsyzlykda 
aýyplajakmy sen?

Özüňi aklamak üçin Meni 
höküm etjekmi indi?

 4 Hudaýyň güýji ýaly güýjüň 
barmy?

Onuňky ýaly güňleç sesiň 
barmy?

 5 Özüňi şan-şöhrat we belent 
mertebe bilen beze,

şöhrat we hormat donuny geý.
 6 Möwç alýan gazabyňy dök,

tekepbirlere bakyp, olary boýun 
egdir.

 7 Tekepbirlere garap, olary dyza 
çöker,
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a 40:10 Bähemos – bize mälim bolmadyk äpet haýwan.
b 40:20 Liwýatan – deňiz aždarhasy. Sözlüge seret.

erbetleri duran ýerlerinde 
mynjyrat.

 8 Hemmesini bile topraga göm,
olary gabyrda bagla.

 9 Şonda sag eliňiň seni halas edip 
biljegini

Men-de boýun alaryn.

 10 Ine, Bähemosa a seret,
seni ýaradyşym kimin, ony-da 

Men ýaratdym,
ol öküz kimin ot iýýär.

 11 Gör, onuň bilinde nähili güýç 
bar,

garnyndaky muskullary nähili 
güýçli!

 12 Guýrugyny kedr agajy kimin 
sallaýar,

budunyň siňirleri örüm-örümdir.
 13 Süňkleri bürünç turbalar  

kimin,
gapyrgalary demir gözenekleri 

kimindir.
 14 Bähemos Hudaýyň beýik 

işleriniň arasynda iň 
ajaýybydyr,

diňe Ýaradany oňa gylyç bilen 
golaýlaşyp biler.

 15 Baýyrlar onuň otlagydyr,
ol ýerde haýwanlar 

ýaýnaşýarlar.
 16 Ol gyrymsy agaçlar astynda,

gamyşlyk bilen örtülen 
batgalykda ýatýar.

 17 Gyrymsy agaçlar üstüne kölege 
salýar,

deräniň söwütleri ony gurşaýar.
 18 Derýa joşsa-da, ol eýmenmez,

Iordan daşyp, agzyna-burnuna 
gelse-de, ol asla äwmez.

 19 Kim ony garbak bilen tutup 
biljek?

Kim çeňňek bilen onuň burnuny 
deşip biljek?

 20 Liwýatany b çeňňek bilen tutup 
bilermiň?

Ýa-da onuň diline syrtmak 
salyp bilermiň?

 21 Burnundan ýüp geçirip 
bilermiň?

Ýa-da äňinden çeňňegi ötürip 
bilermiň?

 22 Ol saňa ýalbaryp-ýakararmyka?
Şirin sözleri bilen seni 

yrarmyka?
 23 Özüni ebedilik guluň ederiň 

ýaly,
seň bilen äht baglaşarmyka?

 24 Guş bilen oýnaýşyň ýaly onuň 
bilenem oýnarmykaň?

Ony gyzlaryňa güýmenje edip 
baglap bilermiň?

 25 Täjirler ony alyp-satyp 
bilermikäler?

Söwdagärler ony öz aralarynda 
paýlaşyp bilermikäler?

 26 Derisini naýza bilen,
kellesini balykçylaryň 

gadalgasy bilen deşim-deşim 
edip bilermiň?

 27 Oňa eliňi degrip gör, ol saňa göz 
görkezmezmikä,

sen ony ikilenç gaýtalamarsyň.

41‑nji bap
 1 Ony tut mak umy dy ne ti je siz dir,

garasyny göreniň gorkudan 
ýüregi ýarylar.

 2 Ony oýaryp biljek ýürekli adam 
ýokdur.

 Eýýup 40 ,  41  
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Kim Meniň öňümde durup 
biljek?

 3 Kim Menden hasabat bermegimi 
soraýar?

Gögüň astyndaky bar zat 
Meniňkidir.

 4 Liwýatanyň beden agzalary,
beýik güýji we gözel syraty 

barada dymmaryn.
 5 Kim onuň sowudyny çykaryp 

biler?
Kim oňa ýarag bilen golaýlap 

biler?
 6 Kim onuň agzyny açmaga ýürek 

eder?
Agzyndaky dişleri gorkunçdyr.

 7 Arkasy ykjam möhür bilen 
mäkämlenen,

hatarhatar galkanlar bilen 
örtülen.

 8 Olar biri-birlerine şeýle ýakyn 
welin,

hatda aralaryndan howa 
geçmeýär.

 9 Birekbireklerine 
ýapyşdyrylgydyr olar,

mäkäm seplenendirler, olary 
aýryp bolmaz.

 10 Asgyranda ot saçýar,
gözleri daň şapagy kimin ýanyp 

dur.
 11 Agzyndan ýalyn çykýar,

ot uçgunlary syçraýar.
 12 Burnunyň deşiklerinden 

gaýnaýan gazan,
ýanýan gamyş kimin tüsse 

çykýar.
 13 Demi kömürleri köredýär,

agzyndan alaw çykýar.
 14 Güýç onuň boýnundadyr,

gorky onuň huzurynda tans 
edýär.

 15 Etiniň gatlary biri-birine ýapyşyp,
endamynda berkän, ol 

gymyldamaýar.
 16 Ýüregi daş kimin gaty,

degirmen daşy kimin gatydyr.
 17 Ol ýerinden galanda, güýçlüler 

lerzana gelýär,
gorkudan ýaňa titräp, özlerini 

ýitirýärler.
 18 Oňa gylyç kär etmez,

naýza, hanjar we ok ötmez.
 19 Ol demri saman,

bürünji çüýrük agaç saýýar.
 20 Atylan okdan gaçmaz,

sapan daşlary oňa saman 
ownugy kimindir.

 21 Serdesseleri saman saýýar,
özüne tarap zyňlan naýzalara 

gülýär.
 22 Garnynyň asty gyýçak küýze 

döwükleri kimindir,
palçygyň üstüne döwek kimin 

yz galdyrar.
 23 Çuňlugyň suwlaryny gazan 

kimin gaýnadýar,
deňzi melhem gaýnadylýan 

gaba dönderýär,
 24 yzynda parlak yz galdyrýar,

deňiz agaran saça meňzedilýär.
 25 Bütin älemde onuň deňi-taýy 

ýokdur,
bu mahluk gorky-ürkini bilýän 

däldir.
 26 Ol ähli jandarlaryň içinde iň 

tekepbiridir,
ýyrtyjy haýwanlaryň iň 

boýnuýogynydyr».

42‑nji bap

Eýýup toba edýär
1 On soň Eý ýup Reb be şeý le jo gap 

ber di:

 Eýýup 41 ,  42  



   

 2 «Men bilýän, Seniň eliňden 
hemme zat gelýär,

göwnüňe gelen zady amala 
aşyrýaň.

 3 Nesihatyňy garalajak barmy?
Şonuň üçinem men 

düşünmedik,
asla akyl ýetirip bilmedik 

zatlarym barada gepledim.
 4 Indi maňa gulak assana, men 

geplejek,
Senden soraýyn, maňa jogap 

bersene.
 5 Sen hakda gulagym bilen 

eşidipdim,
indi Seni öz gözlerim bilen 

gördüm.
 6 Munuň üçin özümi ýigrenip,

başymdan gumdur kül sowrup 
toba edýärin».

Eýýubyň täze durmuşy
7 Reb Eý ýup bi len gür rü ňi ni ta mam-

lan dan soň, teý man ly Eli pa za ýüz le nip, 
şeý le diý di: «Me niň sa ňa we se niň beý-
le ki iki dos tu ňa gar şy ga za bym low la ýar, 
çün ki siz gu lum Eý ýup ýa ly Men ba ra da 
ha ky ka ty söz le me di ňiz. 8  Şo nuň üçin 
hem in di ýe di öküz bi len ýe di go çy 
alyň-da, gu lum Eý ýu byň ýa ny na ba ryp, 
özü ňiz üçin ýak ma gur ban ly gy ny hö dür 
ediň. Gu lum Eý ýup si ziň üçin di leg eder. 
Men siz bi len ak mak ly gy ňy za gö rä iş 

sa lyş ma ryn, onuň di le gi ni ka bul ede rin, 
çün ki siz Men ba ra da ha ky ka ty gu lum 
Eý ýup ýa ly söz le me di ňiz». 9 Şeý dip, teý-
man ly Eli paz, şu wa ly Bil dat hem-de 
na gam ly So par Eý ýu byň ýa ny na gi dip, 
Reb biň tab şy ry şy ýa ly hem et di ler. Reb 
Eý ýu byň di le gi ni ka bul et di.

10 Eý ýup dost la ry üçin di leg eden den 
soň, Reb oňa bar zat la ry ny yzy na gaý ta-
ryp ber di. Reb oňa öň kü sin den iki es se 
köp zat ber di. 11 On soň äh li do gan la ry-
dyr uýa la ry we öň ki ta nyş la ry Eý ýu by 
gör mä ge ge lip, öýün de bi le çö rek iý di ler. 
Onuň ba şy na Reb biň ge ti ren be la la ry 
üçin duý gu daş lyk bil di rip, oňa te sel li 
ber di ler. Ola ryň her si Eý ýu ba bir bö lek 
kü müş bi len al tyn ýü zük ber di ler.

12  Reb Eý ýu byň soň ky dur mu şy ny 
öň ki dur mu şyn dan-da has be re ket li 
et di. Onuň on dört müň go ýun-ge çi-
si, al ty müň dü ýe si, müň jü büt ökü zi 
we müň ur ka çy eşe gi bar dy. 13  Şeý le 
hem ýe di og ly, üç gy zy bar dy. 14  Bi rin ji 
gyzy nyň ady Ýe mi ma, ikin ji si niň ady 
Ke si ýa, üçün ji si niň ady Ke ren hap puk dy. 
15 Dün ýä niň hiç bir kün je gin de Eý ýu byň 
gyz la ry ýa ly gör me geý gyz lar ýok dy. 
Ka ka la ry er kek do gan la ry bi len bir lik de 
ola ra-da mi ras ber di.

16  Mun dan soň Eý ýup ýüz kyrk ýyl 
ýa şap, ça ga la ry ny, dört ar ka çen li ag-
tyk-çow luk gör di. 17 Şeý dip, Eý ýup go ja-
lyp, dur muş dan ra zy bo lup dün ýä den öt di. 

 Eýýup 42  
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Zebur
Giriş

Ze bur ki ta by nyň ady ýew reý çe 
te hil lim, ýag ny öw gü ler diý me gi 
aň lad ýar. Ze bur aý dym la ryň ýy gyn-
dy sy bo lup, onuň ag la ba bö le gi ni 
öw gi aý dym la ry düz ýär. Öw gi aý-
dym la ryn dan baş ga Ze bur da şü kür 
mez mur la ry, zy ýa rat mez mur la ry, 
ahy-na la mez mur la ry, pa ty şa nyň şa-
ny na aý dyl ýan mez mur lar we Töw rat 
mez mur la ry duş gel ýän dir. Töw rat 
mez mur la ry Mu sa py gam be riň bäş 
ki ta byn da be ýan edi len tag ly ma ty 
wasp ed ýär ler.

Zy ýa rat nag ma la ry (119 – 133-nji 
mez mur lar) iman ly la ryň Iýe ru sa li miň 
der we ze le rin den gi rip, yba dat ha na-
nyň bi na edi len mu kad des da gy na 
çy kyş la ry ny be ýan ed ýär ler.

Pa ty şa nyň şa ny na aý dyl ýan nag-
ma lar pa ty şa ny ta ryp la ýan ýa-da 
onuň şa tag ty na çyk ma gy nyň şa ny-
na aý dyl ýan nag ma lar dan yba rat dyr. 
Hu da ýyň Öz py gam ber le ri ne ber-
ýän yl ham la ry bi len ta nyş adam lar 
bu mez mur lar da dün ýä niň äh li 
şan-şöh ra ty na my na syp Me sihiň 
gel jek di gi ba ra da ýaň zy dy lyp 
aý dy lan py gam ber lik le re aý dyň 
dü şün ýär ler.

Ahy-na la mez mur la ry ýe ke lik de 
ýa-da to par la ýyn aý dy lyp dyr. Şu 
mez mur iň meş hur la ryň bi ri di ýip 
ha sap lan ýar:

Ba byl suw la ry nyň bo ýun da 
otu ryp, Si o ny ýat lan wag ty myz 
göz ýaş dö küp dik. Şol ýer dä ki 
de rek agaç la ryn dan öz li ra la
ry my zy asyp go ýup dyk.

Ze bur 136:12.
Bu mez mur ys ra ýyl hal ky nyň 

Ba byl sür gün li gin de bo lan döw-
rün de dü zül ýär. Şol dö wür de olar 
Iýe ru sa li me do la nyp, Hu da ýy yba dat-
ha na da şöh rat lan dyr ma gy ýü rek den 
ar zuw la ýar dy lar.

Mez mur la ryň kö pü si Da wut py-
gam ber ta ra pyn dan ýa-da onuň üçin 
dü zü len dir. Ola ryň söz ba şy la ry köp-
lenç ýew reý çe bo lup, onuň aw to ry ny 
ýa-da nä hi li ýag daý da dü zü len di gi ni 
mä lim ed ýär ler. Kä bir mez mur la ryň 
söz ba şy sy na dü şün mek diý seň kyn 
bol ýar, se bä bi olar bi ziň döwrümize 
çen li sak lan ma dyk mu kam heň le ri 
ýa-da saz gu ral la ry ba ra da dyr. Ma ny-
sy aý dyň bol ma dyk şeý le söz le re se la, 
mas kil we ş. m. söz ler de giş li bo lup, 
ola ryň dü şün di ri şi söz lük de be ril ýär. 
Mez mur la ryň baş ga bir to pa ry bol sa 
yba dat ha na da sež de edi len wag ty 
aý dy lyp, «aý dym çy lar to pa ry nyň ýol-
baş çy sy na» di ýen goş ma ça söz ba şa 
eýe dir ler. Şeý le goş ma ça söz ba şy ly 
mez mur lar yba dat ha na da Hu da ýa 
gur ban lyk ber len wag ty aý dym çy lar 
to pa ry ta ra pyn dan aý dy lyp dyr.
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BIRINJI KITAP 
(1 – 40njy mezmurlar)

1‑nji mezmur
 1‑2 Rebbiň kanunyndan lezzet alýan,

gije-gündiz şol barada oýlanýan 
bagtlydyr!

Ol erbetleriň maslahatyna 
gitmeýär,

günäkärleriň ýolundan ýöremeýär,
ýaňsylaýjylaryň arasynda 

oturmaýar.
 3 Ol akar suwlar ýakasynda ekilen,

miwesini möwsüminde getirýän,
ýapragy solmaýan agaç kimindir;

ähli edýän işi oňuna bolýar.
 4 Erbetler bolsa beýle däldir,

olar ýeliň sowran harpygy ýalydyr.
 5 Şoňa görä, erbetler höküm 

çykarylanda,
günäliler-de dogrular mejlisinde
durup bilmezler.

 6 Çünki Reb dogrularyň ýoluny 
gözden salmaýar,

erbetleriň ýoly bolsa heläkçilige 
uçradýar.

2‑nji mezmur
 1 Milletler arasyndaky başbozarlyk 

näme?

Halklar nämä biderek pitne 
turuzýar?

 2 Rebbe we Onuň saýlanyna garşy
dünýä şalary aýaga galýar;
hökümdarlar birigýär we baş 

galdyrýar.
 3 Olar şeýle diýýär:

«Sypyryp taşlalyň gandallaryny
hem-de gyralyň zynjyrlaryny».

 4 Göklerde oturan Taňry olaryň 
üstünden gülýär

hem-de olary masgaralaýar.
 5 Şonda olara gahar bilen ýüzlener,

gazabynda olary eýmendirer:
 6 «Mukaddes dagym Sionda a

Mendirin Öz patyşamy oturdan».
 7 Patyşa: «Men Rebbiň permanyny

yglan edeýin» diýýär.
«Sen Meniň oglumsyň, – diýdi Ol 

maňa –
bu gün Ataň boldum Men.

 8 Menden dile, saňa bereýin
milletleri miras hökmünde,
tutuş älem-jahany mülk 

hökmünde.
 9 Sen olary demir hasaň bilen 

döwersiň,
küýzegäriň golçasy deý çym- 

-pytrak edersiň».
 10 Şeýlelikde, eý, patyşalar, paýhasly 

boluň;

Mazmuny
Jemi 150 mezmur, ine, şu aşakdaky 5 kitaba bölünýär:

1 – 40-njy mezmurlar
41 – 71-nji mezmurlar
72 – 88-nji mezmurlar
89 – 105-nji mezmurlar
106 – 150-nji mezmurlar

 

 Zebur 1 ,  2  

 

a 2:6 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.
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dünýä hökümdarlary, şundan 
habarly boluň:

 11 Rebbe gulluk ediň siz gorky 
bilen:

hem galpyldaň, hem-de 
şatlanyň.

 12 Ogly öpüň, ýogsa ol gazaba müner,
siz hem heläk bolarsyňyz öz 

ýoluňyzda,
çünki tiz tutaşýar onuň gazaby.

Ony pena edinýänleriň ählisi 
bagtly.

3‑nji mezmur
1 Dawudyň öz ogly Abşalomdan ga çan 

mahaly aýdan mezmury.
 2 Ýa Reb! Duşmanlarym neneň 

köpeldi!
Maňa garşy baş göterýänleriň 

sany kän.
 3 Köpler men babatda:

«Hudaý ony halas etmez» 
diýýärler.  Sela

 4 Emma Sen, ýa Reb, daşymda bir 
galkansyň,

şan-şöhratym, başymy 
dikeldýän Sensiň.

 5 Men Rebbe edýärin dady-perýady,
Ol mukaddes dagyndan maňa 

berýär jogaby.  Sela
 6 Men ýatýaryn hem-de uka 

gidýärin,
sag-aman oýanýaryn, çünki 

Reb goldaýar meni.
 7 Çar tarapdan meniň garşyma 

çykan
biçak köp duşmandan 

gorkmaýaryn men.
 8 Galk Sen, ýa Reb!

Eý, Hudaýym, halas et meni!
Ähli duşmanlarymyň äňine urýaň,

erbetleriň dişlerini kül-owram 
edýäň.

 9 Ýeňiş Rebdendir,
berekediň Seniň halkyňyň 

üstünde bolsun.  Sela

4‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçysy

na. Kirişli saz guralynda. Dawudyň 
mezmury.

 2 Eý, meni hakly çykarýan Hudaýym!
Maňa jogap ber çagyranymda.

Maňa giňlik berdiň daryganymda,
maňa merhemet et-de, dilegime 

gulak goý.
 3 Eý, ynsan ogullary! Haçana çenli

siz maňa ysnat getirjek?
Haçana çenli puç zady söýüp,

siz ýalana eýerjek?  Sela
 4 Emma bilip goýuň: Reb Özi üçin

sadyk adamy saýlap goýandyr.
Reb meni eşidýär çagyranymda.

 5 Gaharlanyp, günä galmaň siz,
Düşegiňizde oýlanyň, ümsüm 

boluň siz.  Sela
 6 Dogry gurbanlyklary hödürläň,

Rebbe bil baglaň.
 7 «Kim bize ýagşylyk eder?» 

diýýänler köpdür.
Ýa Reb, ýüzüňiň nuruny 

üstümize saç!
 8 Hasyl, täze şerap bol bolanda bagtdyr,

ýöne ýüregime beren şatlygyň 
mundan-da köpdür.

 9 Men arkaýyn ýatýan hem-de 
uklaýan;

çünki diňe Sen, ýa Reb, meni 
amanlykda ýaşadýaň.

5‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. Üflenip çalynýan saz gura lyn da. 
Dawudyň mezmury.

 2 Ýa Reb, diňle meniň sözümi
hem-de eşit meniň ahy-zarymy.

 Zebur 2 – 5  
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 3 Diňle perýadymyň sesini,
eý, Patyşam hem-de Hudaýym,
men Saňa edýändirin dilegi.

 4 Ýa Reb, meniň sesimi ertirine 
eşidýärsiň Sen,

häzirlenip, säher bilen 
huzuryňda garaşýaryn men.

 5 Sen erbetligi halamaýan 
Hudaýsyň,

Seniň huzuryňda ýaman 
ýaşamaz,

 6 tekepbirler Seniň gaşyňda 
durmaz;

Sen ýigrenýärsiň betkärleriň 
baryny,

 7 ýok edýärsiň ýalan sözleýänleri.
Ýa Reb, Sen ýigrenýärsiň 

ganhor bilen kezzaby.
 8 Men bolsa egsilmez sadyk söýgiň 

arkaly,
girerin Seniň öýüňe;

men Senden heder ederin,
mukaddes ybadathanaňa tarap 

tagzym ederin.
 9 Ýa Reb, duşmanlarym zerarly,

Öz adalatyňda meni ugrukdyr;
dogrula Sen öňümdäki ýoluňy.

 10 Olaryň agzynda dogry söz 
ýokdur,

olaryň ýüregi weýrançylykdyr,
olaryň bogazy açyk gabyrdyr,

dilleri bilen-de ýallaklaýandyr.
 11 Eý, Hudaý, olara çykar hökümi,

pällerinden tapyp, ýykylsyn 
olar;

ýazyklary üçin kowup çykar 
olary,

çünki olar Saňa garşy baş 
galdyrdylar.

 12 Seni pena edinýänleriň bary 
şatlansyn,

elmydama joşup, nagmalar 
aýtsyn;

çünki olary goraýarsyň Sen,
adyňa aşyklar Sende şat bolsun.

 13 Sen ýalkaýarsyň dogry ynsany,
hoşamaýlygyň-da bolýar onuň 

galkany.

6‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy

sy na. Sekiz kirişli saz guralynda. 
Da wudyň mezmury.

 2 Ýa Reb, gaharyňda meni ýazgarma,
gazabyňda meni terbiýeleme.

 3 Ýa Reb, maňa merhemet eýle,
çünki mende ysgyn-mydar 

galmady;
ýa Reb, maňa ber Sen şypaňy.

Çünki galpyldaýar meniň 
süňklerim,

 4 güýçli galpyldaýar janym hem 
meniň.

Ýa Reb, haçana çenli bu dowam 
eder?

 5 Ýa Reb, maňa öwrülip, halas et, 
meniň janymy,

sadyk söýgiňiň hatyrasyna, azat 
et meni.

 6 Çünki Seni gabyrda ýatlamak 
ýokdur;

Saňa ölüler dünýäsinde kim 
öwgi aýdar?

 7 Iňňildimden halys ýadadym,
her agşam aglap, düşegimi suw- 

-sil edýärin,
ýorganymy gözýaşlaryma men 

gark edýärin.
 8 Gözlerimiň nury öçdi gussa 

zerarly,
küteldi ähli duşmanlarym 

sebäpli.
 9 Menden daşlaşyň, eý, betkärleriň 

bary,
çünki Reb eşitdi agy sesimi.

 10 Reb eşitdi meniň ýalbaryşymy,

 Zebur 5 ,  6  
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kabul edýär Reb meniň dogamy.
 11 Ähli duşmanlarym utanyp, gorka 

gaplansyn,
aljyrap birbada, yzyna dönsün.

7‑nji mezmur
1 Dawudyň Rebbe aýdan şigaýony. 

Benýamin tiresinden bolan Kuşuň 
sözlerine degişli.

 2 Ýa Beýik Hudaýym! Seni pena 
edinýärin men,

meni yzarlaýanlaryň baryndan 
halas et, gutar.

 3 Ýogsam hiç kim ýokka meni 
halas edere,

olar şir dek meni parçalaýmasyn.
 4 Ýa Reb, Hudaýym, eger şulary 

men eden bolsam:
eger ellerimde haksyzlyk bolsa,

 5 eger özüm bilen asudalykda ýaşana
ýamanlyk edäýen bolsam,
duşmanymy sebäpsiz ýere men 

talan bolsam,
 6 onda, goý, yzarlaýanlar yzymdan 

ýetsin,
depgiläp, janymy ýere gaplasyn
hem-de hormatymy aýak astyna 

salsyn.  Sela
 7 Ýa Reb, galk Sen Öz gazabyňda,

garşy çyk Sen duşman 
dergazabyna;

eý, Hudaýym, oýan-da, jar et 
Öz hökümiňi.

 8 Halklar jemagaty gurşasyn 
töweregiňi,

göklerden ýöret olara Sen hökümiňi.
 9 Reb halklara höküm çykarýar;

ýa Reb, dogrulygym bilen 
päkligime görä,

Sen meni akla.

 10 Erbet adamlaryň ýamanlygy 
soňlansyn,

berkarar et Sen dogry ynsany,
çünki Sen, ýa hak Hudaý,

köňüldir ýürekleri barlaýarsyň 
ahyryn.

 11 Hudaýdadyr meniň galkanym,
Ol dogry ýüreklini halas 

edýändir.
 12 Hudaý adyl Kazydyr,

haksyzlygy günde höküm 
edýändir.

 13 Eger kimdir biri toba etmese,
Hudaý Öz gylyjyny ýitelder;
ýaýynyň kirşini çekip, ony 

çenändir.
 14 Ol öwrüp peýkamlaryny lowlaýan 

oda,
oňa ölüm ýaraglaryny taýynlap 

goýýar.
 15 Ine, erbet adamyň

haksyzlykdan hamyla bolup,
göwresinde ýamanlygy göterip,

ýalany dünýä indirişini gör!
 16 Ol gazýar bir çukur, ony çuňaldýar,

gazan çukuryna-da onuň özi 
düşýär.

 17 Öz ýamanlygy inýär onuň başyna,
zalymlygy inýär öz depesine.

 18 Rebbe Onuň haklygynda şükür 
edýärin,

şatlanyp, Beýik Hudaýa nagma 
aýdýaryn.

8‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Gititde. Dawudyň mezmury.
 2 Ýa Hökmürowan Rebbimiz!

Adyň neneň belent tutuş ýeriň 
ýüzünde!

Ýaýdyň şöhratyňy gökler 
üstünde.

 3 Sen Öz ýagylaryň sebäpli,
duşmandyr öç alýany 

dymdyrmak üçin,
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çagalaryň, bäbekleriň 
alkyşlaryndan

gala ýaratdyň.
 4 Seniň gökleriňe – barmaklaryň 

işine,
Seniň goýan Aýdyr 

ýyldyzlaryňa
nazar aýlanymda, şeýle diýýärin:

 5 «Adam näme Sen ony ýatlaryň 
ýaly?

Ynsan ogly näme aladasyny 
ederiň ýaly?

 6 Ony perişdelerden biraz pesräk 
ýaratdyň,

oňa şöhrat bilen hormat 
jygasyny geýdirdiň.

 7 Ony Öz elleriňiň işlerine 
hökümdar goýduň;

ähli zady aýagynyň astynda 
goýduň:

 8 goýunlardyr öküzleriň baryny,
şeýle-de çöl haýwanlaryny,

 9 gök guşlaryny, deňiz balyklaryny,
deňiz içre ýüzýän bar 

jandarlary».
 10 Ýa Hökmürowan Rebbimiz!

Adyň neneň belent tutuş ýeriň 
ýüzünde!

9-njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Mut labende. Dawudyň mezmury.
Alef
 2 Men bütin ýüregim bilen Rebbe 

şükür ederin;
Seniň ähli gudratly işleriňi 

aýdyp bererin.
 3 Sende begenerin, joşa gelerin,

adyňy taryplap, nagma aýdaryn,
ýa Beýik Hudaý!

Bet
 4 Meniň duşmanlarym yzlaryna 

dönende,

büdräp, ýok bolýarlar Seniň 
öňüňde.

 5 Çünki Sen adalatly alyp bardyň 
dawamy,

Sen tagtda oturyp, çykardyň 
dogry karary.

Gimel
 6 Milletleri ýazgardyň, heläk etdiň 

erbetleri,
ebedilik we baky öçürdiň 

olaryň atlaryny.
 7 Müdimilik weýrançylykda ýok 

boldy duşman,
şäherlerini ýok etdiň 

düýp-teýkaryndan,
olary ýatlamadan galmady nyşan.

(Dalet, He)
 8 Ýöne Reb baky höküm sürýändir;

Ol adalatly höküm çykarmak 
üçin,

Öz tagtyny berkarar etdi.
 9 Ol dogrulyk bilen dünýä kazylyk 

edýär,
halklara ýüz görmezden höküm 

çykarýar.
Waw
 10 Reb berkitme bolar ezilýänlere,

berkitme bolar muşakgatlyk 
wagtynda.

 11 Adyňy bilýänler Saňa bil baglar,
çünki, ýa Reb, Sen Özüňi 

agtarýanlary
terk eden dälsiň.

Zaýin
 12 Sionda mesgen tutan Rebbe 

nagmalar aýdyň,
halklaryň arasynda eden işlerini 

jar ediň.
 13 Çünki Ol dökülen ganlaryň 

hununy alýar,
olary Öz hakydasynda saklaýar;
ejir çekýänleriň perýadyny Ol 

unutmaýar.
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a 9:14‑15 Sion gyzy – bu Iýerusalim halky diýmekdir. Sözlüge seret.

Ḥet
 14‑15 Ýa Reb, maňa merhemet eýle,

gör meni ýigrenýänlerden 
çekýän derdimi;

Saňa ähli alkyşlarymy jar ederim 
ýaly,

Sensiň ölüm derwezelerinden 
meni halas eýleýän.

Sion gyzynyň a derwezelerinde
Seniň halas edişiňe men 

şatlanaýyn.
Ṭet
 16 Milletler gazan çukuryna özleri 

gaçdy,
gizläp guran toruna öz aýaklary 

çolaşdy.
 17 Çykaran höküminde Reb Özüni 

tanatdy –
erbetleriň sapalagyna özlerini 

düşürdi.  Higaýon. Sela
Ýod
 18 Ölüler dünýäsine düşer erbetler

we Hudaýy unudan ähli milletler.
Kaf
 19 Çünki mätäç hemişelik unudyljak 

däl,
garybyň umydy hem baky ýitjek 

däl.
 20 Galk Sen, ýa Reb, ynsan üstün 

çykmasyn,
milletlere höküm çykarylsyn 

Seniň öňüňde.
 21 Ýa Reb, gorka gapla milletleriň 

kalbyny,
bilsin olar, özleriniň diňe 

ynsandyklaryny.  Sela
Lamed
 22 Ýa Reb, näme üçin uzakda 

durýaň?
Näme üçin muşakgatlyk wagty 

gizlenýäň?

 23 Erbetler öz tekepbirliginde 
yzarlaýar garyby;

goý, guran hilelerine düşsün 
olaryň özi.

Nun
 24 Çünki erbetler göwün 

höweslerine magtanýar,
açgözi alkyşlap, Saňa biparh 

garaýar.
 25 Tekepbirliklerinde Seni agtarmaz 

olar,
pikirleriniň barynda «Hudaý 

ýok» diýýär.
 26 Elmydama üstünlikli bolýar 

olaryň ýoly,
(Mem)

göz ýetirerlerinden Seniň 
hökümleriň ýokary.

Olar ähli duşmanlarynyň 
üstünden gülýär.

 27 Ýüreginde diýýärler: «Bizi hiç zat 
sarsdyrmaz,

nesillerden-nesle ýüzümiz 
ýamanlyk görmez».

Pe
 28 Olaryň agzy gargyşdan, 

aldawdan, zulumdan doly,
dilleriniň astynda zyýan, etmiş 

bar.
Ğaýin
 29 Obalaryň ýanynda bukuda olar 

oturýar,
bigünäni gizlin ýerde öldürýär;
göz astyna alyp, ejizi olar 

aňtaýar;
 30 şiriň sürende bukulyşy kimin 

gizlenýär,
garyby garbamaga buky ýerde 

garaşýar;
duzak gurup, garyby torlaryna 

düşürýär.
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 31 Olar egilýär we ýapyrylýar,
ejiz-de olaryň goluna düşýär.

 32 Olar ýüreginde şeýle oýlaýar:
«Hudaý edenlerimizi unutdy, 

ýüzüni sowdy,
Ol asla görmeýär muny».

Ķof
 33 Galk Sen, ýa Reb! Eý, Hudaý, 

galdyr eliňi,
ýadyňdan çykarma Sen ejizleri.

 34 Näme üçin erbetler Hudaýy ret 
edýär?

ýüreginde: «Sen hasap 
soramarsyň» diýýär?

Reş
 35 Emma salýarsyň-a Sen nazary!

Öz eliň bilen jezalaryny bereriň 
ýaly,

dogrudan hem görýäň azap 
bilen külpeti.

Saňa tabşyrýandyr ejiz özüni;
ýetimiň hossary Sensiň.

Şinׁ
 36 Erbet bilen betkäriň döw Sen goluny,

erbetlikleri soňlanýança, 
jezalandyr olary.

 37 Reb ebedi hem-de baky Patyşa,
Onuň ýurdundan ýiter milletler.

Taw
 38‑39 Ýa Reb! Pespälleriň islegini 

eşidersiň,
olaryň ýüreklerine kuwwat 

berersiň,
ýetim bilen ejiziň hakyny 

almaklyk üçin
gulak goýarsyň;

asly toprakdan bolan ynsandan
mundan beýläk hiç kim, goý, 

eýmenmesin.

10‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Dawudyň mezmury.

Men Rebbi pena edinýärin.
«Guş kimin öz dagyňa 

gaç – diýip,
maňa neneň aýdyp bilýäňiz? –

 2 Ine, gör, erbetler ýaýyny gurýar,
peýkamyny ýaýyň kirşine 

goýýar,
dogry ýüreklileri garaňkyda 

nyşana alýar.
 3 Eger binýatlar edilse weýran,

näme edip biler ol dogry 
ynsan?»

 4 Reb Öz mukaddes
ybadathanasyndadyr;

Onuň tagty göklerdedir.
Onuň gözleri synlaýar,
nazary adamzady barlaýar.

 5 Reb synaýar dogry ynsany,
emma Onuň kalby ýigrenýär
erbetleri we zorluk söýýän 

adamy.
 6 Ol erbetleriň üstüne ýagdyrar

köreýän közleri hem-de kükürdi;
ýandyryjy ýel bolar nesibeleri.

 7 Çünki Reb dogrudyr; söýýär Ol 
dogry işleri;

dogry ynsan görer Onuň ýüzüni.

11‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy

sy na. Sekiz kirişli saz guralynda. 
Da wu dyň mezmury.

 2 Halas et, ýa Reb, sadyk adam 
galmady,

adamzat arasyndan ynamdarlar 
ýitirim boldy.

 3 Olar biri-birine ýalan sözleýär;
ýaranjaň dilleri ikigepli 

gürleýär.
 4 Goý, Reb ähli ýaranjaň agyzlary,

badyhowa gürleýän dilleri kessin.
 5 Olar şeýle diýýär: «Dilimiz 

arkaly üstün çykarys,
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agyz özümiziňki – kim bize 
hojaýyn çykýan?»

 6 Garyplaryň ezilişinden, 
mätäçleriň ahyndan ýaňa

Reb şeýle diýýär: «Men şu 
pursat turaryn,

olary küýseýän howpsuzlygyna 
gowuşdyraryn».

 7 Rebbiň sözleri sap sözlerdir,
toýun küresinde arassalanyp,
ýedi gezek saplanan kümüş 

kimindir.
 8‑9 Erbetler gezýär ähli ýerlerde,

adamzat ýamanlyga hormat 
goýanda.

Ýa Reb, Sen bize pena bolarsyň,
bizi bu adamlardan baky 

gorarsyň.

12‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Dawudyň mezmury.
 2 Ýa Reb, haçana çenli maňa nazar 

saljak däl?
Sen meni baky unudaýjakmy?
Haçana çenli gizlejek menden 

ýüzüňi?
 3 Haçana çenli janym gaýgy etmeli,

ýüregim-de uzakly gün gussa 
çekmeli?

Haçana çenli duşmanym üstün 
çykarka?

 4 Nazar sal-da, maňa jogap ber, ýa 
Beýik Hudaýym!

Gözlerime nur ber, ölüm 
ukusyna gitmezim ýaly.

 5 Duşmanym: «Ondan ökde 
geldim» diýmesin,

ýykylmaýyn, ýagylarym, goý, 
şatlanmasyn.

 6 Men bolsa bil bagladym sadyk 
söýgiňe,

ýüregim halas edişiňe begener.

Men Rebbe nagma aýdaryn,
sebäbi Ol maňa jomartlyk etdi.

13‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Dawudyň mezmury.
Akmak adam ýüreginde: «Hudaý 

ýok» diýýär.
Olar azýar we ýigrenji işleri 

edýär;
ýagşylyk edýän ýok.

 2 Paýhasly we Hudaýy agtarýan 
barmyka diýip,

Reb göklerden adamzada nazar 
aýlaýar.

 3 Olaryň hemmesi ýoldan çykdylar,
bary deň derejede haram 

boldular;
ýagşylyk edýän ýok, ýok ýeke 

biri-de.
 4 Eýsem düşünmeýärmi ähli 

betkärler?
Olar halkymy çörek ýaly iýýärler
hem-de Rebbi çagyrmaýarlar.

 5 Olar şol ýerde gorka düşerler,
çünki Hudaý dogrularyň 

tarapdarydyr.
 6 Siz äsgermeýärsiňiz garybyň 

niýetlerini,
ýöne welin Rebdir onuň penasy.

 7 Wah, gelsedi Siondan Ysraýyl 
ýeňşi!

Reb halka öňki abadançylygyny 
gaýtaryp berende,

Ýakup nesli begener, Ysraýyl 
hem şatlanar.

14‑nji mezmur
1 Dawudyň mezmury
Ýa Reb, Seniň çadyryňda kim 

düşläp bilýär?
Mukaddes dagyňda kim ýaşap 

bilýär?

 Zebur 11 – 14  



 684  

 2 Kämil gezýän, dogry iş edýän,
hem-de ýüreginden hakykaty 

sözleýän,
 3 dili bilen myjabat ýöňkemeýän,

ýoldaşyna ýamanlygy etmeýän,
ýakyny barada gybat etmeýän;

 4 onuň nazarynda ret edilen 
ýigrenji,

emma sylaýandyr Rebden 
gorkýany;

eden ähti zyýanyna bolsa-da, 
ondan dänmeýän;

 5 öz puluny göterimine bermeýän,
ýazyksyza garşy para almaýan.
Şeýle ynsan asla yranmaz.

15‑nji mezmur
1 Dawudyň miktamy

Gora meni, eý, Hudaý, çünki Seni 
pena tutunýan.

 2 Rebbe diýdim: «Sen meniň 
Taňrym,

maňa Senden özge hiç eşret 
ýokdur».

 3 Ýurtdaky mukaddes halka –
şu abraýly adamlara ymtylýar 

kalbym.
 4 Özge hudaýlara eýerýänler 

köpelder öz hasratyny;
men guýmaryn olaryň guýýan 

ganly içgi sadakasyny,
agzamaryn olaryň atlaryny.

 5 Reb meniň mirasym hem-de 
nesibäm,

Onuň elindedir meniň ykbalym.
 6 Ajaýyp ýerlerden düşdi 

mellegim,
göwne ýakymlydyr meniň 

mirasym.
 7 Maňa maslahat beren Rebbe 

alkyş aýdaryn;
hatda gijelerine-de öwüt berýär 

ýüregim.

 8 Reb elmydama gözlerimiň 
öňünde,

sarsdyrylmaryn, çünki Ol 
meniň sagymda.

 9 Şoňa görä ýüregim begençli, 
kalbym şatlanýar,

meniň tenim hem asudalykda 
ýaşaýar.

 10 Çünki meni ölüler dünýäsinde 
goýmarsyň,

Öz sadygyň gabra girmegine 
Sen ýol bermersiň.

 11 Ýaşaýyş ýoluny maňa görkezersiň.
Huzuryňda şatlyk meni 

doldurar.
Sagyňda hem begenç meni 

doldurar.

16‑njy mezmur
1 Dawudyň dogasy
Ýa Reb, hakykaty eşit, perýadyma 

dykgat ber;
hilesiz agyzdan çykýan 

dilegime gulak goý.
 2 Ýa Reb, Sen meni akla!

goý, haklygy görsün Seniň 
gözleriň.

 3 Sen meniň niýetlerimi ykjam 
barladyň,

gijäniň dowamynda meni 
synadyň,

emma menden ýazyk tapmadyň;
günäli zady aýtmazlygy 

ýüregime düwdüm.
 4 Ynsan işleri babatda aýtsam:

Seniň buýruklaryň arkaly,
zalymyň ýollaryndan men gaça 

durdum.
 5 Gadamlarym pugta tutdy 

ýodalaryňy,
meniň aýaklarym taýmady.

 6 Eý, Hudaý, çagyrýan Seni,
çünki Sen berersiň maňa jogaby,
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gulak goý-da, eşit meniň 
sözümi.

 7 Ýagylardan ýaňa Senden pena 
gözleýänleri

eliň bilen halas edýän Sen,
ajaýyp sadyk söýgiňi görkez.

 8‑9 Gora meni gözüň göreji ýaly;
maňa hüjüm edýän erbet 

adamdan,
daşymy gurşaýan ganym 

duşmandan
Öz ganatlaryňyň astynda gizle 

Sen meni.
 10 Olar rehim etmäge ýapýarlar 

ýüreklerini,
ulumsylyk bilen gürleýär olaryň 

agzy.
 11 Olar her ädimimizi aňtap, 

gurşaýarlar daşymy,
meni ýere urmak üçin 

peýleýärler pursady.
 12 Olar parçalamaga hyjuwlanýan 

arslan dek,
buky ýerde gizlenen ýaş arslan 

ýaly.
 13‑14 Galk, ýa Reb! Garşy çyk-da, 

agdar olary;
gylyjyň bilen janymy 

erbetlerden halas et,
ýa Reb, Öz eliň bilen adamlardan 

azat et.
Çünki şu dünýäde olaryň 

ýaşaýyş paýy.
Sen boldan-bol doýrarsyň 

garynlaryny;
çagalaryndan hoşal olaryň 

göwni;
balalaryna galdyrar özlerinden 

artany.
 15 Men bolsa dogrulykda Seniň 

ýüzüňi görerin,
oýanan wagtym didaryňdan 

doýaryn.

17‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. Rebbiň guly Dawudyň mez mu ry. 
Reb ony ähli duşmanlarynyň we 
Şawulyň elinden halas eden güni 
ol bu nagmanyň sözlerini Rebbe 
ýüzlenip aýtdy:

 2 Seni söýýärin, ýa 
Reb – kuwwatym.

 3 Reb meniň gaýam, galam hem 
Halasgärim,

Hudaýym – pena edinýän 
gaýam,

galkanym, ýeňşim hem-de 
berkitmäm.

 4 Men şan-şöhrata mynasyp Rebbi 
çagyrýaryn,

hem-de duşmanlarymdan halas 
bolýaryn.

 5 Ölüm tanaplary maňa oraldy,
weýrançylyk silleri meni 

garbady.
 6 Ölüm dünýäsiniň tanaplary maňa 

saraldy,
ölüm duzaklary garşymdan 

çykdy.
 7 Gam-gussamyň içinde Rebbi 

çagyrdym,
öz Hudaýyma men perýat etdim.

Ol ybadathanasyndan meň sesimi 
eşitdi;

Onuň gulagyna perýadym ýetdi.
 8 Şonda zemin çaýkandy hem 

endiredi,
daglar binýatlary sarsyp, 

lerzana geldi,
sebäbi Reb gazaba mündi.

 9 Gazabyndan ýaňa tüsse çykdy 
burnundan,

ýuwudyjy ot bilen köreýän 
közler çykdy agzyndan.

 10 Ol gökleri böwsüp, aşaga indi,
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zulmat aýaklarynyň astynda 
bardy.

 11 Ol bir keruba mündi-de, uçdy,
ýeliň ganatlarynda gaýdy.

 12 Ol Özüniň daşyna örtgi etdi 
tümlügi,

telär etdi goýy bulutlaryň 
ýagmyr tümüni.

 13 Huzurynyň ýalkymyndan ýaňa
köreýän közlerdir doly
böwsüp geçdi Onuň gara 

bulutlaryny.
 14 Reb göklerde güňleç gürledi,

Beýik Hudaý sesini közdür doly 
bilen çykardy.

 15 Peýkamlaryny atyp, pytratdy 
ýagylaryny,

ýyldyrymlar çakdyryp, weýran 
etdi olary.

 16 Şonda, ýa Reb, Seniň käýinjiňden,
burnuňdan çykan demiňden ýaňa,

deňziň geçelgeleri göründi,
dünýäniň-de binýatlary açyldy.

 17 Ol belentden ýetdi hem meni aldy
Ol meni çuň suwlardan çekip 

çykardy.
 18 Halas etdi meni ýigrenýän güýçli 

ýagymdan,
çünki olar güýçlüdi menden.

 19 Olar betbagt günümde garşyma 
çykdy,

ýöne Reb meniň daýanjym 
boldy.

 20 Meni giň ýere çykardy hem halas 
etdi,

çünki Ol menden göwnühoş 
boldy.

 21 Ol dogrulygyma laýyk öwezini 
gaýtardy,

ellerimiň tämizligine laýyk Ol 
sylaglady.

 22 Çünki men Rebbiň ýollaryndan 
ýöredim,

Hudaýymdan aýrylmak ýaly 
erbet işi etmedim.

 23 Çünki gözümiň alnyndady ähli 
kararlary,

özümden daşlaşdyrmadym 
Onuň parzlaryny.

 24 Men kämildim Onuň öňünde,
sakladym özümi günä 

etmekden.
 25 Şonuň üçin, dogrulygyma we 

ellerimiň päkligine görä,
Reb öwezini gaýtardy Öz 

nazarynda.
 26 Sadyklyk edýärsiň Sen sadyklara,

kämillik edýärsiň Sen kämillere,
 27 päklik edýärsiň Sen päk 

ynsanlara,
egrilere bolsa egriligine görä 

garaýarsyň Sen.
 28 Pesgöwünli halky halas edýärsiň,

emma tekepbir gözleri 
peseldýärsiň Sen.

 29 Ýa Reb, çyrama nur berýän 
Sensiň,

Hudaýym ýagtyldýar meň 
tümlügimi.

 30 Seniň bilen talaňçylara hüjüm 
ederin,

Öz Hudaýym bilen diwardan 
aşyp bilerin.

 31 Hudaý – Onuň ýoly kämildir, 
Rebbiň sözleri sapdyr,

Ony pena edinýänleriň baryna 
Reb galkandyr.

 32 Çünki Rebden başga Hudaý ýok!
Hudaýymyzdan başga gaýa ýok!

 33 Ol meni kuwwata besleýän 
Hudaý,

Ol meniň ýolumy aýypsyz 
edýär.

 34 Aýaklarymy keýigiňki dek edýär,
belent ýerlerde meni ykjam 

duruzýar.
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a 18:5 Owaz – käbir golýazmalarda hatar.

 35 Urşa türgen edýär Ol ellerimi,
gollarym egreldýär bürünçden 

ýaýy.
 36 Ýeňiş galkanyňy maňa berýärsiň,

Seniň goluň meni goldaýar,
Seniň kömegiň-de meni 

beýgeldýär.
 37 Gadamlarymyň astyndaky ýoly 

giňeldýäň,
meniň aýaklarym taýmaýar.

 38 Duşmanlarymy kowalap, 
yzlaryndan ýetýärin,

olary gyryp tükedýänçäm, 
dolanmaýaryn.

 39 Men olary derbi-dagyn edýärin, 
galyp bilmeýär,

aýaklarymyň astyna olar 
ýykylýar.

 40 Uruş üçin Sen bilime kuwwat 
berýärsiň,

garşyma çykanlary maňa tabyn 
edýärsiň.

 41 Boýun egdirýärsiň 
duşmanlarymy,

gyrýaryn men özümi 
ýigrenýänleri.

 42 Perýat etseler-de, olary halas 
edýän ýok;

Rebbi çagyrsalar-da, Ol jogap 
berenok.

 43 Olary owradyp, tozan dek ýele 
sowurýan,

köçeleriň palçygy kimin taşlaýan.
 44 Söweşjeň halkdan meni halas 

eýleýäň,
Sen meni milletlere baş edip 

goýýaň,
tanamadyk halkym tabyndyr 

maňa.
 45 Meni eşiden dessine boýun 

bolýarlar,

ýatlar maňa ýalym-ýulum 
edýärler.

 46 Kesekileriň ýüzi gorkudan ak 
tama dönýär,

olar galalaryndan titreşip çykýar.
 47 Reb diridir! Meniň Gaýam 

alkyşly bolsun!
Gutulyşymyň Hudaýy belende 

çykarylsyn!
 48 Ol meniň arymy alyp berýän 

Hudaýdyr,
Ol halklary maňa tabyn edýändir,

 49 Ol meni duşmanlarymdan halas 
eýleýär.

Sen meni ýagylarymdan üstün 
çykardýarsyň,

hem-de meni zalymdan halas 
edýärsiň.

 50 Munuň üçin, ýa Reb,
milletler arasynda Seni 

alkyşlaryn,
Seniň adyňa nagmalar aýdaryn.

 51 Ol Öz şasyna beýik ýeňişler berýär,
seçip-saýlan Dawudyna, onuň 

nesline
elmydama sadyk söýgüsini 

görkezýär.

18‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Dawudyň mezmury.
 2 Gökler Hudaýyň şöhratyny yglan 

edýär,
gök gümmezi elleriniň işinden 

habar berýär.
 3 Gün söz sözleýär ertirki güne,

gije bilim berýär indiki gijä.
 4 Ne gep bar, ne-de bir gürrüň,

eşidilmeýär sesi olaryň.
 5 Tutuş ýer ýüzüne ýaýrandyr olaň 

owazy a,
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dünýäniň dört künjegine – olaň 
sözleri.

Hudaý Gün üçin göklerde dikdi 
çadyry,

 6 Gün gelin jaýdan giýew dek 
çykýar,

ylgamakçy bolýan ýüwrük 
kimin şatlanýar.

 7 Gökler gözýetiminden onuň 
çykyşy,

beýleki gözýetimine onuň 
aýlawy,

hiç bir zat gizlin däl onuň 
howrundan.

 8 Rebbiň kanuny kämildir,
ol jany täzeleýär.

Rebbiň düzgüni ygtybarlydyr,
ol akmagy akyldar edýär.

 9 Rebbiň buýruklary dogrudyr,
olar ýüregi şatlandyrýar.

Rebbiň tabşyryklary aýdyňdyr,
olar gözleri nurlandyrýar.

 10 Rebden gorkmak päkdir,
ýaşaýar ol ebedi.

Rebbiň kararlary ygtybarlydyr,
adyldyr olaryň bary.

 11 Arzuwlydyr olar altyndan,
hatda sap altynyň 

köplüginden-de;
süýjüdir olar ary balyndan,

aryň mum öýjüginden damýan 
baldan-da.

 12 Seniň bendäňe-de duýduryş 
berilýär olar arkaly;

olary berjaý etmekde beýik 
sylag bar.

 13 Eýsem öz ýalňyşyny kim aňyp 
bilýär?

Meni gizlin ýazyklardan tämizle.
 14 Öz bendäňi gora betpällik 

günälerinden,
olar höküm sürmesin meniň 

üstümden;

men aýypsyz bolaryn şonda,
päk bolaryn güýçli 

bitabynlykdan.
 15 Agzymyň sözleri, ýüregimiň 

oý-pikirleri
goý, Seniň huzuryňda kabul 

edilsin,
ýa Reb, meniň Gaýam hem 

Halasgärim.

19‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Dawudyň mezmury.
 2 Muşakgatly günde Reb saňa 

jogap bersin,
Ýakubyň Hudaýy seni gorasyn.

 3 Ol saňa mukaddes öýden ýardam 
ibersin

hem-de Siondan seni goldasyn.
 4 Seniň ähli sadakalaryňy, goý, 

ýada salsyn,
ýakma gurbanlyklaryňy kabul 

eýlesin.  Sela
 5 Ýürek arzuwlaryňy Ol hasyl etsin,

ähli maksatlaryňa seni ýetirsin.
 6 Seniň ýeňşiňe joşup şatlanarys,

Hudaýymyzyň adyna baýdaklar 
dikeris.

Goý, Reb seniň ähli dilegleriňi 
bitirsin.

 7 Men indi bilýärin: Öz seçip- 
-saýlanyny Reb halas eder.

Ol golunyň gudratly işleri bilen,
jogap berer Öz mukaddes 

gögünden.
 8 Käbirleri söweş arabalaryna,

käbirleri-de bedewlerine 
buýsanýar,

biz bolsa Hudaýymyz Rebbiň 
adyna buýsanýandyrys.

 9 Olar büdrär hem-de ýykylar,
biz bolsa turarys hem dik 

durarys.
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 10 Ýa Reb! Patyşany halas et,
çagyran wagtymyzda bize 

jogap ber.

20‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Dawudyň mezmury.
 2 Ýa Reb! Patyşa Seniň kuwwatyňa 

şatlanýar,
halas edendigiňe biçak 

begenýär.
 3 Ýürek arzuwlaryny Sen oňa 

berdiň;
diliniň dilegini Sen ret etmediň.

 4 Bol bereketleriň bilen Sen garşy 
aldyň,

başyna sap altyndan jyga 
geýdirdiň.

 5 Ol Senden ömür diledi, Sen oňa 
berdiň

ebedilik, müdimilik bir ýaşy.
 6 Seniň ýeňşiň bilen beýik onuň 

şöhraty,
Sen hormat bilen dabara 

beslediň ony.
 7 Sen oňa ebedi bereket berýäň,

huzuryňdaky şatlyk bilen ony 
şat edýäň.

 8 Çünki Rebbe bil baglaýar patyşa,
Beýik Hudaýyň sadyk söýgüsi 

arkaly
ol sarsdyrylmaz.

 9 Seniň eliň tapar ähli 
duşmanlaryňy,

Seniň goluň – Seni 
ýigrenýänleri.

 10 Seniň huzuryň peýda bolanda,
olary edersiň otly tamdyr deý;

Reb ýuwudar olary Öz 
gaharynda;

ot hem ýalmap iýer olary.
 11 Ýer ýüzünden ýok edersiň 

nesillerini,

ynsanlar 
arasyndan – zürýatlaryny.

 12 Saňa garşy erbet niýet edäýseler 
hem,

dildüwşük guraýsalar hem – 
üstün çykmazlar.

 13 Çünki ýüzlerine peýkamlary 
çenemek bilen

Sen olary yzlaryna öwrersiň.
 14 Ýa Reb, beýgel Sen Öz 

kuwwatyňda,
biz Seniň güýjüň barada
nagma aýdyp, alkyş aýdarys.

21‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 
«Daňdan peýda bolýan sugu ny na». 
Dawudyň mezmury.

 2 Hudaýym, Hudaýym, näme üçin 
meni terk etdiň?

Näme üçin halas ederden,
perýadymy eşiderden 

uzakdasyň Sen?
 3 Hudaýym, gündizine çagyrýan, 

ýöne jogap bermeýäň,
gijesine – emma rahatlygy 

tapmaýan.
 4 Ýöne welin mukaddessiň Sen!

Ysraýyl alkyşlarynyň üstünde 
tagt guransyň Sen.

 5 Saňa bil bagladylar atalarymyz;
ynandylar, Sen hem halas etdiň 

olary.
 6 Olar Saňa perýat edip, halas 

boldular;
Saňa bil bagladylar,
baglan umydynda aldanmadylar.

 7 Men bolsa bir gurçuk, ynsan 
däldirin:

ynsanlaryň ýüzügarasy, halkyň 
kemsidýäni.

 8 Meni görýänleriň bary üstümden 
gülýär,

 Zebur 19 – 21  



 690  

başlaryny ýaýkaýar hem 
ýaňsylaýar:

 9 «Rebbe tabşyrypdy özüni; goý, 
Ol ony halas eýlesin,

ony azat etsin, çünki Reb ondan 
köp razy!»

 10 Emma Sensiň ýatgydan meni 
çykaran,

enem gujagyndakam maňa 
rahatlyk beren.

 11 Dünýä inäýemde Saňa atyldym,
Sen – Hudaýym enem 

göwresinden çykalym bäri.
 12 Menden daşlaşma Sen,

çünki muşakgat ýakyn, 
kömekçi-de ýok.

 13 Birentek öküzler meni gurşady,
güýçli Başan öküzleri meni 

gabady;
 14 olar maňa açýarlar agyzlaryny

parçalaýjy, arlaýjy bir arslan ýaly.
 15 Men suw kimin döküldim,

bogun-bogun söküldi ähli 
süňklerim,

mum kimin meniň ýüregim
gursagymda pagyş-para eredi.

 16 Güýjüm küýzäniň döwügi dek 
gurady,

dilim-de kentlewügime ýapyşdy,
çünki ölüm topragynda Sen 

meni goýduň.
 17 Itler meniň daşymy aldy,

betkärler topary meni gurşady,
el-aýaklarymy parran deşdiler.

 18 Ähli süňklerimi sanaýmalydyr,
olar maňa seredip, tomaşa edýär.

 19 Özara paýlaşýarlar geýimlerimi,
eginbaşym üçin bije atýarlar.

 20 Emma Sen, ýa Reb, uzakda 
bolma,

eý, güýjüm, ýetiş meniň 
dadyma.

 21 Gylyçdan halas et meniň janymy,

itiň penjesinden – meniň 
ömrümi.

 22 Meni ýabany öküzden Sen halas 
etdiň,

gutar meni arslanlaryň 
agzyndan.

 23 Seniň adyňy doganlaryma yglan 
ederin,

jemagatyň ortasynda Saňa 
şöhrat aýdaryn.

 24 Eý, Rebden gorkýanlar, Ony 
alkyşlaň!

Eý, Ýakubyň ähli zürýady, Ony 
şöhratlandyryň!

Eý, Ysraýylyň bar neberesi, 
Onuň öňünde galpyldaň!

 25 Çünki Ol görgüliniň görgüsine 
biparh bolmady,

ony ýigrenç saýmady,
Öz ýüzüni ondan kese sowmady,

gaýtam Oňa perýat edende, ony 
eşitdi.

 26 Uly jemagatda Saňa bolar meniň 
alkyşym;

Rebden gorkýanlaryň öňünde
berjaý ederin öz kasamlarym.

 27 Görgüliler gerk-gäbe iýip 
doýarlar,

Rebbi agtarýanlar Ony 
şöhratlandyrsyn!

Ýüregiňiz elmydama şat bolsun!
 28 Ýeriň ähli uçlary Rebbi ýada 

salyp, Oňa öwrüler,
halklaryň ähli uruglary Oňa 

sežde ederler.
 29 Çünki patyşalyk Rebbiňki,

Ol milletleriň üstünden sürýär 
hökümi.

 30 Oňa sežde eder dünýäniň ähli 
tekepbirleri,

ölüm ýassygynda ýatanlaryň 
ählisi,

janyny diri saklap bilmedikler-de,
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Onuň öňünde tagzym ederler.
 31‑32 Zürýatlary Oňa gulluk ederler,

Taňrynyň adyny geljek nesle 
yglan ederler,

«Taňry muny berjaý etdi» diýip,
Onuň halas ediş hakykatyny
indi doguljaklara yglan ederler.

22‑nji mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Reb – meniň çopanym;
men hiç zada mätäç bolmaryn.

 2 Ol meni ýaşyl örülerde ýatyrýar,
siňňin akýan suwlaryň 

ýakasyna äkidýär.
 3 Meniň janymy Ol täzeleýär

hem-de Öz adynyň hatyrasyna
dogrulyk ýollaryndan meni 

äkidýär.
 4 Tüm garaňky dereden 

geçäýemde-de,
ýamanlykdan gorkmaýaryn 

men,
çünki Sen meniň bilensiň.

Seniň hasaň, çopan taýagyň
aram berýär janyma meniň.

 5 Sen maňa saçak ýazýarsyň
duşmanlarymyň gözleriniň 

alnynda;
ýag çalýarsyň meniň başyma;

pürepürdir meniň pyýalam.
 6 Bilýärin, ýagşylyk we sadyk söýgi

ömürboýy hemra bolarlar maňa;
ömürbaky ýaşaryn Rebbiň 

öýünde.

23‑nji mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Rebbiňkidir ýer we ondaky zatlar,
älem hem-de onda ýaşaýanlar.

 2 Çünki Ol deňizler üstünde ýeriň 
düýbüni tutdy

hem-de ony suwlaryň üstünde 
gurdy.

 3 Rebbiň dagyna kim çykyp biler?
Mukaddes öýünde kim durup 

biler?
 4 Elleri päk, ýüregi-de ak,

köňlüni galplyga 
gönükdirmeýän,

hile bilen kasam etmeýän ynsan.
 5 Ol Rebden alar ak pata,

halas edýän Hudaýyndan alar 
aklanma.

 6 Ony – Ýakup Hudaýynyň ýüzüni 
agtarýanlaryň

neslindendir ol.
 7 Eý, derwezeler, başlaryňyzy 

galdyryň!
Eý, gadymy gapylar, ýokary 

galyň!
Şöhrat Şasy içerik girsin!

 8 Bu şöhrat Şasy kim?
Rebdir güýçli, kuwwatly,
Rebdir, söweşdäki kuwwatly.

 9 Eý, derwezeler, başlaryňyzy 
galdyryň!

Eý, gadymy gapylar, ýokary 
galyň!

Şöhrat Şasy içerik girsin!
 10 Bu şöhrat Şasy kim?

Ol – Hökmürowan Reb we 
şöhrat Şasy.

24‑nji mezmur
  Dawudyň mezmury

Alef
 1 Ýa Reb, men köňlümi Saňa göge 

göterýän.
Bet
 2 Eý, Hudaýym, men Saňa bil 

baglaýan;
men utanja galmaýyn;
duşmanlarym menden üstün 

çykmasyn.
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Gimel
 3 Saňa intizarlar galmasynlar utanja,

nähak ýere hyýanat edýänler 
galsyn utanja.

Dalet
 4 Ýa Reb, maňa salgy ber Öz 

ýollaryňy
hem-de öwret maňa ýodalaryňy.

He
 5 Meni hakykatyňda ýöret hem 

maňa öwret,
çünki meni halas edýän Hudaý 

Sen;
men uzakly gün Saňa 

intizardyryn.
Zaýin
 6 Ýa Reb, ýadyňa sal merhemetdir 

sadyk söýgiňi,
çünki olar bardyr gadymdan 

bäri.
Ḥet
 7 Ýatlama Sen ýaşlyk günälerimi

hem-de bitabynlyk ýodalarymy.
Ýa Reb, sadyk söýgiňe görä,

Öz ýagşylygyň hatyrasyna ýada 
sal meni.

Ṭet
 8 Reb ýagşy hem-de dogrudyr

Ol günäkärlere Öz ýoluny 
öwredýär.

Ýod
 9 Dogry ýola gönükdirýär göwni 

pesleri
Öz ýoluny pespällere öwredýär.

Kaf
 10 Onuň ähtiniň düzgünlerini 

saklaýanlara
söýgi bilen sadyklykdyr Rebbiň 

ähli ýollary.
Lamed
 11 Ýa Reb, Öz adyň hatyrasyna

bagyşla Sen meniň etmişlerimi,
çünki uludyr olar.

Mem
 12 Rebden gorkýan ynsan bar bolsa,

Reb oňa öwreder saýlamaly 
ýoluny.

Nun
 13 Ol ýaşajakdyr bolelinlikde,

ýeri miras alar onuň zürýady.
Sameh
 14 Reb Öz niýetini Ondan 

gorkýanlara aýan eýleýär,
Ol olara Öz ähtini bildirýär.

Ğaýin
 15 Gözlerim mydama Rebbe garap 

dur,
çünki Ol aýaklarymy tordan 

çykarar.
Pe
 16 Maňa öwrül-de, merhemet eýle,

çünki men ýalňyz, ezýetlidirin.
Tsadi
 17 Ýüregimiň gaýgy-hasraty artdy;

jebir-jepalarymdan halas et 
meni.

Reş
 18 Muşakgatym bilen yzama seret

hem-de meniň ähli  
günälerimi öt.

Reş
 19 Gör Sen köpdügini 

duşmanlyrymyň,
olar güýçli ýigrenç bilen 

ýigrenýär meni.
Şin
 20 Janymy gora-da, halas et meni,

utanmaýyn, çünki pena 
edindim Seni.

Taw
 21 Kämillikdir dogrulyk meni 

gorasyn,
çünki men Saňa intizardyryn.

 22 Eý, Hudaý, ysraýyl halkyny
ähli muşakgatlardan Sen halas 

eýle.
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25‑nji mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Meni akla, ýa Reb, çünki aýypsyz 
gezdim,

bil bagladym Rebbe, 
yranmaryn men.

 2 Meni barla, ýa Reb, hem meni 
derňe,

meniň pikirlerimi, ýüregimi 
syna.

 3 Çünki söýgiň gözlerimiň alnynda,
gezdim men Seniň 

sadyklygyňda.
 4 Bolgusyzlar bilen men 

oturmaýaryn,
ikiýüzlülere ýaran bolmaýaryn.

 5 Betkärleriň üýşmeleňini 
ýigrenýärin;

erbetleriň ýanynda oturmaryn 
men.

 6 Ellerimi ýuwup ýazyksyzlykda,
aýlanyp gurbanlyk sypaň 

daşyndan, ýa Reb,
 7 Saňa şükür nagmasyny aýdýaryn;

ähli gudratly işleriňi mälim 
edýärin.

 8 Ýa Reb, söýýärin mesgen tutan 
öýüňi –

Seniň şöhratyňyň mesgen tutan 
ýaşalgasyny.

 9 Günäkärleriňki bilen bile alma 
meniň janymy,

ganhorlaryňky bilen bile –
ýaşaýyşymy.

 10 Olaryň elinde haýynlyk bardyr;
gollary para-peşgeşden doludyr.

 11 Men bolsa gezýärin aýypsyzlykda,
meni halas et, maňa merhemet 

eýle.
 12 Tekiz ýerde dur meniň aýagym,

Rebbe alkyş aýtjak men 
jemagatda.

26‑njy mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Reb – nurum hem Halasgärim,
men kimden heder edeýin?

Reb ömrümiň penasy:
men kimden wehim edeýin?

 2 Betkärler: duşmanlarym hem 
ýagylarym

töhmetleri bilen maňa hüjüm 
edende

özleri büdreýär hem-de 
ýykylýar.

 3 Bir goşun meni gabasa – ýüregim 
sarsmaz,

maňa garşy uruş tursa-da, 
umytdan düşmerin.

 4 Rebden bir zat diledim, islegim 
şudur:

Rebbiň öýünde ömürboýy 
ýaşamak,

Rebbiň gözelligini höwes bilen 
synlamak,

Onuň ybadathanasynda doga- 
-dilegler etmek.

 5 Çünki Ol muşakgatlyk wagtynda
meni gorar Öz penasynda

hem-de gizlär Öz çadyrynda;
Ol gaýanyň üstüne meni galdyrar.

 6 Indi meniň ýeňişli başym
meni gurşan duşmanlarymyň
depesinden garaýar.

Şadyýanlyk şowhunyny
Onuň çadyrynda hödür ederin;
Rebbe nagma aýdyp, owaz 

ederin.
 7 Ýa Reb, dat-perýatly sesimi eşit;

merhemet eýle-de, maňa jogap 
ber.

 8 «Onuň ýüzüni agtar» diýýär 
ýüregim.

Ýa Reb, Seniň ýüzüňi 
agtarýaryn men.
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 9 Sen gizleme menden ýüzüňi,
gazabyňda kowma Sen Öz 

guluňy;
Sen maňa kömekçi bolduň;

meni taşlama hem-de terk etme,
eý, Halasgär Hudaýym meniň!

 10 Hatda ata-enem terk edäýse-de,
Reb men barada alada eder.

 11 Ýa Reb, maňa ýoluňy öwret
hem-de duşmanlarym sebäpli
meni düz ýodadan alyp git.

 12 Duşmanlarymyň eline meni 
tabşyrma,

çünki ýalan şaýatlar çykdy 
garşyma,

olar zalymlygyny pürkýärler maňa.
 13 Ýöne diriler ýurdunda Reb 

ýagşylygyny
görjekdigime ynanýaryn men.

 14 Rebbe umyt bagla;
mert bol, goý, güýçlensin seniň 

ýüregiň;
Rebbe umyt bagla.

27‑nji mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Ýa Reb, Seni çagyrýaryn;
eşitmezlige salma, eý, meniň 

Gaýam,
dymma, gabra inýänlere 

meňzemäýin men.
 2 Saňa dat-perýat eden wagtymda,

iň mukaddes otagyňa tarap
ellerimi galdyranymda,

ýalbaryşlarymyň sesini eşit.
 3 Erbetler, betkärler bilen bile meni 

süýreme;
olar parahat gepleşýärler 

goňşusy bilen,
emma welin pislik bar 

ýüreklerinde.
 4 Olaryň etmişlerini, eden 

ýamanlygyny

özlerine gaýtar;
elleriniň edenlerini özlerine 

gaýtar;
edenlerine laýyk öwezini ber.

 5 Rebbiň işlerine, Onuň elleriniň 
işine

üns bermeýändikleri sebäpli,
Ol weýran eder olary

hem-de gaýdyp bina etmez 
olary.

 6 Rebbe alkyş bolsun!
Ol eşitdi perýadymyň sesini.

 7 Reb meniň güýjüm hem-de 
galkanym;

Oňa bil baglady meniň  
ýüregim,

Ol maňa ýardam edýär, ýüregim 
biçak şatlanýar;

Oňa nagmam bilen şükür 
ederin.

 8 Reb halkyň güýjüdir,
seçip-saýlanynyň halas 

berkitmesi Oldur.
 9 Öz halkyňy halas et, saýlan 

halkyňa pata ber,
olara çopançylyk et, mydama 

olary eliňde göter!

28‑nji mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Reb barada aýdyň, eý, ylahy 
barlyklar,

Rebbiň şöhratlydygy, 
kuwwatlydygy barada aýdyň.

 2 Rebbiň adyny mynasyp 
şöhratlandyryň;

şanly mukaddesliginde Oňa siz 
sežde ediň.

 3 Rebbiň sesi suwlaryň ýüzünde,
Hudaýyň şöhraty gümmürdeýär,
Reb ummasyz suwlardan  

üstündir.
 4 Rebbiň sesi kuwwatlydyr,
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a 28:6 Sirýon dagy – bu Hermon dagynyň beýleki ady.

Rebbiň sesi şan-şöhratlydyr.
 5 Rebbiň sesi kedr agaçlaryny 

döwýär,
Reb Liwan kedrlerini owradýar.

 6 Ol Liwan dagyny göle deý,
Sirýon dagyny-da a ýabany 

öküzçe deý
bökdürýär.

 7 Rebbiň sesi ýyldyrymlar 
çakdyrýar.

 8 Rebbiň sesi çöli sarsdyrýar,
Reb Kadeş çölüni sarsdyrýar.

 9 Rebbiň sesi keýikleri guzladýar,
tokaýlary ýalaňaçlaýar;

Onuň ybadathanasynda hemmeler
«Hudaýa şöhrat!» diýýär.

 10 Reb siliň ýokarsynda tagt gurup 
oturýar.

Reb Şa hökmünde baky oturýar.
 11 Goý, Reb Öz halkyna güýç- 

kuwwat bersin
hem-de ony parahatlyk bilen 

ýalkasyn!

29‑njy mezmur
1 Dawudyň mezmury. Ybadathana 

bagyş edilende aýdylýan nagma.
 2 Ýa Reb, Seni beýgeltjek,

çünki Sen ýokary meni galdyrdyň,
meni duşman gülküsine 

goýmadyň.
 3 Ýa Reb, Hudaýym, Saňa dat- 

-perýat etdim,
Sen hem maňa şypaňy berdiň.

 4 Ýa Reb, Sen meniň janymy
ölüler dünýäsinden çykaryp 

aldyň;
gabra inmezim ýaly, ýaşaýyş 

berdiň.
 5 Eý, Rebbiň sadyklary, Oňa 

nagmalar aýdyň;

mukaddes adyna şükürler ediň.
 6 Çünki bir salymlyk Onuň gazaby;

ömürboýy dowam edýär 
mähribanlygy.

Agşamdan daňa çenli agy 
ýaňlanar,

ertirine bolsa şadyhorramlyk 
geler.

 7 Men şeýle diýdim öz 
rahatlygymda:

«Meni asla hiç zat sarsdyrmaz».
 8 Ýa Reb, Öz hoşamaýlygyň bilen

meni dag dek kuwwatly etdiň;
gizlediň Sen menden ýüzüňi,

şonda gorky gaplady meni.
 9 Ýa Reb, Seni çagyrdym;

Taňrymdan merhemet diläp,
dat-perýat etdim.

 10 Diýdim «Men ölüp, inemde gabra,
munuň peýdasy bolarmy Saňa?

Toprak Saňa öwgi aýdyp bilermi?
Seniň wepalylygyňy beýan 

edermi?»
 11 Ýa Reb, meni eşit-de, merhemet 

eýle!
Ýa Reb, Sen bol meniň 

kömekçim.
 12 Sen meniň ýasymy toýa öwürdiň,

ýas julumy çykaryp,
meni begenç lybasyna beslediň.

 13 Kalbym Saňa nagma aýtsyn, 
dymmasyn.

Saňa baky şükür etjek, ýa Beýik 
Hudaýym!

30‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Dawudyň mezmury.
 2 Ýa Reb, men Seni pena edinýärin,

meni hiç haçan utanja goýma;
dogrulygyň bilen halas et meni.
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 3 Maňa gulak goý,
tiz ýetiş meniň dadyma;

bol Sen meni penalaýan bir gaýa,
halas bolmagym üçin bir 

mäkäm gala.
 4 Çünki meniň gaýam hem galam 

Sensiň;
Öz adyň hatyrasyna ýol görkez 

maňa,
meni ugrukdyr.

 5 Maňa gurlan tordan Sen meni 
çykar,

çünki Sen meniň penamsyň.
 6 Seniň eliňe tabşyrýaryn men öz 

ruhumy;
meni halas etdiň, ýa Reb, 

hakykatyň Hudaýy.
 7 Ýigrenýärin dereksiz butlara 

sygynýanlary;
men diňe Rebbe baglaýan bili.

 8 Begenip şatlanaryn sadyk söýgiňe,
çünki Sen muşakgat halymy 

gördüň,
janymyň çekýän derdini bildiň;

 9 tabşyrmadyň meni duşman eline;
duruzdyň aýaklarymy giň ýerde.

 10 Ýa Reb, maňa merhemet eýle,
sebäbi men hasrat içinde;

gaýgy-gamdan ýaňa gözüm 
küteldi;

meniň janym hem-de bagrym 
gurady.

 11 Ömrüm soňlanyp barýar gam- 
-gussa bilen;

ýyllarym-da dat-perýat bilen;
günäm zerarly kuwwatym gaçdy

hem-de meniň süýeklerim 
gurady.

 12 Ýüzügara boldum ähli 
ýagylaryma,

ylaýta-da öz goňşularyma;
betnyşan boldum men 

tanyşlaryma;

köçede görýänler menden 
gaçýarlar.

 13 Merhum dek unudyldym men;
bir döwlen küýzä öwrülendirin.

 14 Çünki köpleriň ýamanlamasyny 
eşidýärin men,

maňa garşy dildüwşük 
guranlarynda,

janyma kast etmekçi 
bolanlarynda,

töwerek-daşymy gorky gaplaýar.
 15 Emma, ýa Reb, Saňa bil 

baglaýaryn men;
Men diýýärin: «Sensiň meniň 

Hudaýym».
 16 Ömrümiň günleri Seniň eliňde;

halas et meni ýagylarymyň
hem-de meni yzarlaýanlaryň 

elinden.
 17 Saç ýüzüňiň nuruny bendäň 

üstüne;
sadyk söýgiň bilen meni halas et.

 18 Ýa Reb, meni utanja goýma,
çünki Seni çagyrýaryn men;

goý, erbetler utanja galsyn;
ölüler dünýäsine inip, goý, olar 

dymsyn.
 19 Tekepbirlik hem-de kemsitme 

bilen
dogry ynsana sögýän ýalan 

diller lal bolsun.
 20 Seniň ýagşylygyň neneňsi uly!

Özüňden gorkýanlar üçin 
saklaýaň ony;

adamzat öňünde Saňa bil 
baglaýanlara

edýärsiň Sen bu ýagşylygy.
 21 Sen ynsan dildüwşüklerinden

olary Öz huzuryň saýasynda 
gizleýäň;

dilleriň dawalaşmagyndan
çadyryň howpsuzlygynda 

saklaýaň.
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 22 Rebbe alkyş bolsun!
Çünki Ol daşy gabalan şäherde
maňa ajaýyp söýgüsini görkezdi.

 23 Öz howsalamda şeýle oýladym:
«Men Seniň nazaryňdan 

taşlandym».
Ýöne Saňa perýat eden wagtymda

Sen dady-perýatlarymy eşitdiň.
 24 Eý, Rebbiň ähli sadyklary, söýüň 

siz Ony!
Reb goraýar Özüne wepadarlary,
doly jeza berýär tekepbirlik 

edýäne.
 25 Eý, Rebbe umyt baglaýanlaryň 

bary,
batyr boluň, kuwwatlansyn 

ýürekleriňiz!

31‑nji mezmur
  Dawudyň maskili

 1 Ýazygy bagyşlanan, günäsi 
örtülen adam

nähili bagtly!
 2 Reb tarapyndan etmişi hasaba 

alynmaýan,
ruhunda hile ýok adam nähili 

bagtly!
 3 Men dymyp,

uzakly gün zar-zar aglanymda,
gurap galdy meniň süňklerim.

 4 Çünki gije-gündiz eliň üstüme 
agramyn saldy,

tomus yssysynda ýaly ysgynym 
gaçdy.  Sela

 5 Saňa äşgär etdim men öz günämi
hem-de gizlemedim etmişlerimi.

Diýdim: «Reb ýanynda boýun 
aljak ýazyklarymy».

Sen hem bagyşladyň günämiň 
ýazygyny.  Sela

 6 Munuň üçin sadyklaryň her biri
günäsini aňlan wagty Saňa 

etsin dogany.

Şonda, muňa ýokdur hiç şübhe:
oňa ýetmez köp suwlaryň 

joşmagy.
 7 Sensiň meniň gizlenýän ýerim;

goraýarsyň meni 
howp-hatarlardan;

Sen meni halas eýlediň,
ýüregime şatlyk nagmasyn 

goýduň.  Sela
 8 «Men saňa öwüt bererin, 

ýöremeli ýoluňy salgy 
bererin;

maslahat bererin, sende bolar 
Meniň nazarym.

 9 Düşünjesiz at ýa gatyr dek bolma:
agyzzyryk bilen uýan bolmasa
bilmeýärler olar gitjek ýoluny».

 10 Köp bolýandyr erbetleriň gaýgysy,
emma Rebbe bil baglaýanlary
gurşap alýar Onuň sadyk 

söýgüsi.
 11 Eý, dogry adamlar, Rebde 

begeniň hem-de şatlanyň!
Eý, ýüregi dogrular, hemmäňiz 

heşelle kakyň!

32‑nji mezmur
 1 Eý, dogry adamlar, şatlanyň 

Rebde,
dogruçyla alkyş aýtmak 

gelişýär.
 2 Rebbe alkyş aýdyň lirada,

Oňa mukam çalyň on kirişli 
guralda.

 3 Aýdyň Oňa täze nagmany,
şadyýan gygyryşyp,
ussatlarça çalyň öz sazyňyzy.

 4 Çünki Rebbiň sözi dogry,
wepalydyr Onuň ähli işleri.

 5 Ol dogrulygy, adalaty söýýändir;
ýer ýüzi Rebbiň sadyk 

söýgüsinden doludyr.
 6 Ýaradyldy gökler Reb sözi bilen,
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bar asman jisimleri – agzynyň 
nepesi bilen.

 7 Ol deňiz suwlaryny üýşmek 
kimin ýygnady,

düýpsüz suwlary howdanlara 
sygdyrdy.

 8 Bütin ýer ýüzi, goý, Rebden 
gorksun;

dünýäde ýaşaýanlaryň bary 
Ondan eýmensin.

 9 Çünki Ol aýtdy – aýdany boldy;
Ol buýurdy – buýrany hem berk 

durdy.
 10 Reb milletleriň maslahatyny hiç 

edýär,
halklaryň niýetlerini puja 

çykarýar.
 11 Emma ebedidir Reb maslahaty,

Onuň ýürek 
pikirleri – nesillerboýy.

 12 Hudaýy Reb bolan millet 
bagtlydyr;

Öz genji hökmünde saýlan 
halky bagtlydyr.

 13 Reb göklerden nazar aýlaýar,
Ol adamzadyň baryny görýär.

 14 Tagtynda oturan ýerinden
ýeriň ähli ilatyna nazar aýlaýar:

 15 Oldur her biriniň ýüregini 
ýaradan,

olaryň ähli işlerine düşünýän.
 16 Patyşany halas etmez uly goşuny,

uly güýji halas etmez batyry.
 17 Güýçli bedew ýeňşi 

kepillendirmez,
uly güýji bilen hiç kimi ol halas 

etmez.
 18 Ine, Rebbiň nazary Ondan 

gorkýanlarda,
sadyk söýgüsine umyt 

baglaýanlarda.
 19 Ölümden olaň janyny Ol halas 

eder,

açlyk döwründe-de aman 
galdyrar.

 20 Rebbi pena edinýär biziň 
janymyz,

Ol – kömegimiz we 
galkanymyz.

 21 Onda şatlanýar ýüreklerimiz,
çünki mukaddes adyna bil 

baglaýandyrys.
 22 Ýa Reb, biz Saňa umyt 

baglaýandyrys.
Seniň sadyk söýgiň bize ýar 

bolsun!

33‑nji mezmur
1 Dawudyň Abymelegiň öňünde özü ni 

dälilige uran wagtyndaky mez mu
ry. Abymelek Dawudy kowan dan 
soň, ol gitdi.

Alef
 2 Men Rebbe hemişe alkyş aýdaryn,

Oňa öwgi elmydama agzymda 
bolar.

Bet
 3 Reb bilen meniň janym magtanar,

pespäller eşider hem-de şat bolar.
Gimel
 4 Meniň bilen bile Rebbi öweliň,

beýgeldeli bilelikde Onuň adyny.
Dalet
 5 Men Rebbi agtardym, Ol jogap 

berdi
hem-de ähli howplardan meni 

halas eýledi.
He
 6 Oňa nazar salyň, nurlanarsyňyz,

asla utandyrylmaz siziň 
ýüzüňiz.

Zaýin
 7 Men-biçäre Rebbi çagyrdym, Ol 

hem eşitdi,
meni ähli azaplarymdan halas 

eýledi.
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Ḥet
 8 Reb perişdesi Ondan gorkýanlary 

gurşaýar,
olary bela-beterden halas 

eýleýär.
Ṭet
 9 Dadyp görüň Reb ýagşylygyny,

Ony pena edinýän nähili 
bagtly!

Ýod
 10 Rebden gorkuň, eý, Onuň 

mukaddesleri,
Ondan gorkýanlaryň ýok 

mätäçligi.
Kaf
 11 Hatda ýolbarslar hem çekýär ejir 

bilen açlygy,
Rebbi agtarýanlar bolsa çekmez 

hiç mätäçligi.
Lamed
 12 Geliň, eý, ogullarym, diňläň siz 

meni,
öwredeýin size Rebden 

gorkmagy.
Mem
 13 Isleýärmiň döwran sürmegi?

Göresiň gelýärmi ýagşy 
günleri?

Nun
 14 Ýamanlykdan sakla sen öz diliňi

we hileli gepden – dodaklaryňy;
Sameh
 15 ýamanlykdan aýryl, et sen 

ýagşylyk,
parahatlyk agtar, onuň yzyndan 

galma.
Ğaýin
 16 Dogry adamlarda Rebbiň gözleri,

perýatlaryna açyk Onuň gulagy.
Pe
 17 Rebbiň ýüzi betkärlere garşydyr;

olary ýatlamadan ýer ýüzünde 
nyşan galdyrmaz.

Tsadi
 18 Reb eşidýär dogrular perýat 

edende,
Ol olary ähli muşakgatlaryndan 

halas eýleýär.
Ķof
 19 Reb kalby synyklara ýakyndyr;

ruhdan düşenleri halas edýändir.
Reş
 20 Dogry ynsanyň dertleri köpdür,

emma Reb ählisinden ony halas 
edýändir.

Şinׁ
 21 Onuň ähli süňklerini goraýar,

olaryň biri hem döwülmez.
Taw
 22 Ýamanlyk erbet adamy öldürer,

dogry adamy ýigrenýän höküm 
ediler.

 23 Reb Öz bendelerini halas 
edýändir,

Ony pena edinýänleriň hiç biri 
höküm edilmez.

34‑nji mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Ýa Reb, meniň bilen 
dawalaşýanlar bilen Sen 
dawalaş;

meniň bilen söweşýänler bilen 
Sen söweş;

 2 sowudyňy geý, galkanyňy al, 
dadyma ýetiş.

 3 Meni kowalaýanlara garşy
naýzaly, aýpaltaly çyk.
Kalbyma diý: 

«Halasgäriň – Men».
 4 Janymyň kastyna çykanlar, goý, 

utanyp masgara bolsun;
maňa garşy erbetlik niýetlänler 

yzyna dönsün, ýüzi gyzarsyn.
 5 Goý, olar ýel öňündäki ownuk 

saman dek bolsun;
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Rebbiň perişdesi olary syryp 
äkitsin.

 6 Goý, olaryň ýoly garaňky hem 
sürçek bolsun;

Rebbiň perişdesi olary kowsun.
 7 Çünki sebäpsiz ýere meniň üçin 

duzak gurdular;
sebäpsiz ýere meniň üçin çukur 

gazdylar.
 8 Goý, heläkçilik duýdansyz olaň 

başyna insin,
gizlin guran duzaklaryna özleri 

düşsün,
heläkçilige uçranda, goý, şoňa 

düşsün.
 9 Meniň janym bolsa Rebde şat bolar;

meni halas edendigine begener.
 10 Şeýle diýer meniň ähli süňklerim:

«Ýa Reb, eýsem Sen ýaly 
barmy?

Sen ejizi gutarýarsyň güýçlüden,
pukaradyr 

mätäçleri – talaňçysyndan».
 11 Betniýet şaýatlar garşyma çykýar,

bilmeýän zadymy menden 
soraýar.

 12 Ýagşylygyma ýamanlyk edýär,
meniň janymy hossarsyz goýýar.

 13 Men bolsa jul geýerdim olar 
syrkawka,

agyz bekläp, özümi pespäl 
tutardym;

emma jogapsyz galdy 
doga-dilegim.

 14 Men olara dostum ýa doganym 
ýaly garardym,

ejeme ýas tutýan dek başym 
aşak salyp,

matam tutardym.
 15 Olar bolsa büdränime şatlanyp, 

ýygnanardylar;
myjabatçylar maňa garşy 

toplanardylar;

agsan bolup, meni ýaňsylardylar;
meni dyngysyz parçalardylar.

 16 Şikeslini ýaňsylaýan hudaýsyzlar 
dek,

olar maňa dişlerini gyjaýardylar.
 17 Ýa Taňry, Sen haçana çenli muňa 

seretjek?
Olaryň süteminden halas et 

meniň janymy,
arslanlardan halas et 

ýeke-tägimi.
 18 Men uly ýygnakda Saňa şükür 

ederin,
köp sanly halkyň arasynda Seni 

şöhratlandyraryn.
 19 Maňa nähak duşman bolanlar, 

goý, şatlanmasyn,
Meni nähak ýere ýigrenýänler 

göz gypyşmasyn.
 20 Çünki olar asudalyk barada 

gürrüň etmeýärler,
tersine, ýer ýüzündäki 

asudahalarlara garşy
hileli sözleri oýlap tapýarlar.

 21 Meni aýyplap, agyzlaryny giňden 
açýarlar:

«Hä-ä, öz gözümiz bilen 
görendiris!» diýýärler.

 22 Ýa Reb, Özüň gördüň, dymma!
Ýa Taňry, menden uzakda 

bolma.
 23 Meniň hakym hem dawam üçin,

gaýrata gal, oýan, eý, Hudaýym, 
Taňrym.

 24 Dogrulygyňa laýyklykda
meni akla, eý, Beýik Hudaýym;
heşelle kakmasynlar meniň 

üstümden.
 25 Ýürekden: «Hä-ä, ýürek islegimiz 

ýerine düşdi:
biz ondan dyndyk» diýip, olar 

aýtmasyn.
 26 Hasratyma şatlanýanlaryň bary
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ýüzleri gyzaryp, biabraý bolsun;
öňümde özüni beýgeldýänleriň 

eginbaşlary
utanç hem-de betnamlyk bolsun.

 27 Meniň haklylygymy isleýänler 
şatlanyp,

heşelle kaksyn,
«Öz bendesine parahatlyk isleýän 

Rebbiň
belentligi artsyn» diýip, 

dyngysyz aýtsyn.
 28 Meniň dilim Seniň dogrulygyňy 

aýdar
hem-de uzakly gün Saňa ol 

alkyş eder.

35‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Rebbiň guly Dawudyň mezmury.
 2 Erbet adamyň etmişi ýüreginde 

seslenýär,
Ol Hudaýdan asla gorkmaýar.

 3 Çünki günäsini tapyp, ony 
ýigrenerinden,

juda hoşdur onuň göwni 
özünden.

 4 Agzynyň sözleri – betlik hem hile,
paýhaslanyp, ýagşylyk etmegi 

hiç islemeýär.
 5 Düşeginde ýamanlyk etmegiň 

ýollaryny oýlaýar,
bet ýola düşýär, ony asla 

ýigrenç saýmaýar.
 6 Ýa Reb, göklere ýetýär Seniň 

söýgiň,
bulutlara ýetýär wepadarlygyň.

 7 Seniň dogrulygyň belent daglar deý,
Seniň adalatly hökümleriň 

düýpsüz çuňluk deý.
Ýa Reb, Sen ynsany, haýwany 

halas edýärsiň.
 8 Eý, Hudaý, sadyk söýgiň neneň 

gymmatly!

Seniň ganatlaryňyň saýasy
ynsan ogullaryna pena 

bolýandyr.
 9 Öýüňiň näz-nygmatyndan 

doýýarlar;
Sen olary Öz lezzet derýaňdan 

gandyrýaň.
 10 Çünki ýaşaýşyň gözbaşy Sende,

biz nur görýäris Seniň nuruňda.
 11 Seni tanaýanlara dowam etdir 

sadyk söýgiňi,
ýüregi dogrulara – dogrulygyňy.

 12 Tekepbiriň aýagy meni 
basgylamasyn,

erbet adamlaryň eli meni 
kowmasyn.

 13 Betkärler ol ýerde ýykyldylar,
ýere ýazyldylar, galyp 

bilmeýärler.

36‑njy mezmur
  Dawudyň mezmury

Alef
 1 Erbet iş edýänlere janyňy ýakma,

naýynsaplara höwesli bakma.
 2 Çünki olar tiz wagtda ot kimin 

gurar,
gök ösümlik kimin saralyp 

solar.
Bet
 3 Rebbe bil bagla, et sen ýagşylyk,

ýurtda ýaşap, ýaýna asudalykda.
 4 Rebden teselli tap,

ýürek arzuwlaryňy Ol hasyl eder.
Gimel
 5 Ýoluňy Rebbe tabşyr, Oňa bil 

bagla,
şonda Ol saňa hemaýat berer.

 6 Nur deý ýalpyldadar dogrulygyňy,
günorta çagy deý – haklylygyňy.

Dalet
 7 Ümsüm bol Rebbiň öňünde,

Oňa sabyrly garaş,
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ýoly rowaç betniýete höwesli 
bakma.

He
 8 Gahardan saklan, gazaby taşla,

aladaçyl bolma: ol şere elter.
 9 Çünki kesilip taşlanar pislik 

edýänler,
Rebbe intizarlar ýeri miras 

alarlar.
Waw
 10 Az-kem sabyr et, erbetler ýok 

bolarlar,
ýerlerine göz aýlarsyň, ýöne 

tapmarsyň.
 11 Pälipes adamlar bolsa ýeri miras 

alarlar,
abadançylykda ýaşap, hezil 

ederler.
Zaýin
 12 Erbet dogry adama hyýanat 

edýär
hem-de oňa dişlerini gyjaýar.

 13 Taňry bolsa onuň üstünden 
gülýär,

çünki onuň wagtynyň 
dolýandygyny görýär.

Ḥet
 14 Garyp bilen mätäji ýere 

çalmaklyk üçin,
dogry ýoldan barýanlary 

öldürmek üçin,
erbet adamlar gylyç syryp, 

ýaýyny gurýar.
 15 Emma gylyçlary öz ýüreklerine 

sanjylar,
olaryň ýaýlary hem kül-owram 

bolar.
Ṭet
 16 Dogry ynsanyň az zady

ähli erbetleriň baýlygyndan 
ýagşydyr.

 17 Çünki erbetleriň gollary döwler,
ýöne Reb dogrulary söýgetlär.

Ýod
 18 Reb kämilleriň günlerini 

bilýändir,
olaryň mirasy ebedi galar.

 19 Olar ýaman wagty utandyrylmaz,
dok bolarlar açlyk döwründe.

Kaf
 20 Emma erbetler heläk bolarlar,

Rebbiň duşmanlary örüleriň 
gözelligi deý ýitip giderler,

gaýyp bolarlar, tüsse içinde 
sumat bolarlar.

Lamed
 21 Erbet adam karz alyp, yzyna 

bermez,
dogry ynsan bolsa jomart we 

eli açyk.
 22 Çünki Onuň ýalkanlary ýeri 

miras alarlar,
Onuň garganlary bolsa gyrlyp 

ýok bolar.
Mem
 23 Reb dogrynyň gadamyny 

berkarar edýär,
Ol onuň ýolundan göwnühoş 

bolýar.
 24 Ýykylmaz bu ynsan büdräýende 

hem,
çünki Reb onuň elinden tutýar.

Nun
 25 Ýaş ýigitdim, indi garradym,

ýöne dogry ynsanyň terk 
edilenini

ýa zürýadynyň çörek dilenenini
heniz görmedim.

 26 Elmydama eli açyk hem-de karz 
berýär;

olaryň neslinden ýalkanyş 
geler.

Sameh
 27 Şer işden gaça dur hem et 

ýagşylyk –
baky ýaşarsyň.
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Ğaýin
 28 Çünki Reb adalaty söýýändir,

Ol sadyk ynsany terk edýän 
däldir;

dogry ynsan baky goralar,
ýöne erbetleriň zürýatlary 

gyrlyp ýok bolar.
 29 Dogry ynsanlar ýeri miras alarlar

hem-de onda baky mesgen 
tutarlar.

Pe
 30 Dogry adamyň agzy danalygy 

sözleýär,
onuň dili adalaty beýan eýleýär.

 31 Onuň ýüregindedir Hudaýyň 
kanuny,

taýýan däldir onuň aýagy.
Tsadi
 32 Erbet dogry ynsany aňtaýar,

ony öldürmäge pursat peýleýär.
 33 Ýöne Reb ony erbediň eline 

bermez;
kaza getirilende, ony aýyply 

çykarmaz.
Ķof
 34 Rebbe umyt bagla, Onuň ýoluny 

sakla,
Ol hem ýeri miras almagyň 

üçin seni beýgelder;
sen erbetleriň ýok edilenini 

görersiň.
Reş
 35 Men yzgytsyz erbet adamyň 

çynar dek
gögeren ýerinde ýaýrap 

oturanyny gördüm.
 36 Birdenkä ol gaýyp boldy-da gitdi;

men ony gözledim, emma 
tapmadym.

Şinׁ
 37 Kämil ynsany synla, dogry 

adama seret.
Parahat ynsanyň gelejegi bar.

 38 Emma günäliler bütinleý weýran 
ediler;

erbetleriň gelejegi ýok bolar.
Taw
 39 Reb dogry ynsanlary halas 

edýändir,
muşakgatlykda olara pena 

bolýandyr.
 40 Reb olara kömek berer we halas 

eder;
olary erbetlerden gutarar we 

halas eder,
çünki olar Ony pena tutunýar.

37‑nji mezmur
1 Dawudyň ýatlanma dilegi

 2 Ýa Reb, gaharyňda meni 
ýazgarma,

gazabyňda meni terbiýeleme.
 3 Çünki peýkamlaryň parran geçdi 

içimden,
Seniň eliň agram salýar meniň 

üstümden.
 4 Gaharyň zerarly tenimiň abat ýeri 

ýok,
günäm zerarly bedenimde 

saglyk ýok.
 5 Çünki ýazyklarym başymdan 

agdy,
agyr ýük deý maňa agramyn 

saldy.
 6 Akmaklygym zerarly

ýaralarym iriňledi hem-de 
porsady.

 7 Iki bükülip, ýere ýazyldym,
men uzakly gün ýas tutup gezýän.

 8 Çünki ysytmadan doludyr bilim,
bedenimiň abat ýeri galmady.

 9 Halys tapdan düşdüm, mydar 
galmady,

ýürek yzasyndan zar-zar 
gygyrýan.

 10 Ýa Taňry, Saňa aýan ähli dilegim,
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Senden gizlin däldir meniň 
perýadym.

 11 Ýüregim galpyldap, ysgynym 
gaçdy,

meniň gözlerimiň nury galmady.
 12 Dost-ýarlarym ýaralarym zerarly 

menden daşlaşýar,
goňşularym-da menden uzakda 

durýar.
 13 Janymyň kastyndakylar duzak 

gurýarlar;
meniň zelelimi gözleýänler

meni ýykmak hakda gürrüň 
edýärler;

uzakly gün hile gurmagy niýet 
edýärler.

 14 Men bolsa eşidip bilmeýän ker 
adam ýaly,

gürläp bilmeýän lal ynsan ýaly.
 15 Dilsiz-agyzsyz ker kimin boldum.
 16 Çünki, ýa Reb, men Saňa 

intizardyryn;
Sen jogap berersiň, ýa Taňry 

meniň Hudaýym.
 17 Diýdim: «Duşmanlarym çekýän 

jebrime,
goý, begenmesin,
ýykylmaýyn, ýagylarym, goý, 

öwünmesin».
 18 Çünki ýykylmaga golaýlandyryn,

dyngysyz agyrym bilen 
ýüzbe-ýüzdürin.

 19 Men öz ýazygymy boýun alýaryn,
günäm babatda hasrat çekýärin.

 20 Duşmanlarym bolsa diri hem güýçli;
meni nähak ýere ýigrenýänler 

köpeldi.
 21 Ýagşylygyma ýamanlyk edýänler 

maňa duşmandyr,
çünki ýagşylyga eýerýärin men.

 22 Ýa Reb, meni terk etme!
Uzaklaşma menden, eý, meniň 

Hudaýym!

 23 Ýardam etmek üçin dadyma ýetiş,
ýa, Taňry meniň Halasgärim!

38‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy 
Ýedutunyň mukamyna laýyk lyk da. 
Dawudyň mezmury.

 2 Diýdim: «Dilimden günä 
galmazlyk üçin,

ýörejek ýolumy saýgarjakdyryn;
erbetler meniň garşymda durka

agzymy jylawlap 
saklajakdyryn».

 3 Lal bolup, ümsümligi bozmadym,
hatda ýagşy zatlary-da 

aýtmadym;
emma beterledi meniň agyrym.

 4 Ýüregim tutaşdy meniň içimde,
ot alawlady oý-hyýalymda,
ahyrsoňy dilimi ýardym:

 5 «Bildir, ýa Reb, meniň soňumy
hem-de galan günlerimiň 

sanyny;
bildir ömrümiň panydygyny.

 6 Sen meniň günlerimi bir garyş 
etdiň!

Seniň nazaryňda ömrüm puç 
zatdyr.

Dogrudan-da, her bir ynsan 
ýeliň öwüsgini ýalydyr».  Sela

 7 «Dogrudan-da, ynsan gezýär bir 
sudur kimin;

dogrudan-da, biderek ýere ol 
hysyrdaýar;

ýygnaýar, munuň kime 
galjagyny bilmeýär.

 8 Ýa Taňry, indi nämä garaşaýyn 
men?

Meniň ähli umydym Sende.
 9 Ähli ýazyklarymdan meni halas et,

meni akmaklara masgara etme.
 10 Lal bolup, açmaýaryn agzymy,

çünki Sen etdiň muny.
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 11 Aýyr menden Öz urgularyňy,
eliň zarbyna ýitip gidýärin.

 12 Ynsany günäsine görä paş edip, 
temmi bereňde,

guwanýan zatlaryny güýe ýaly 
dargadýaň;

dogrudan-da, her bir ynsan 
ýeliň öwüsgini ýalydyr!»  Sela

 13 «Ýa Reb, meniň dogamy eşit,
gulak goý dat-perýadyma;

Sen biparh garama gözýaşlaryma,
çünki men gelmişek Seniň 

ýanyňda,
ähli atalarym deý men bir 

keseki.
 14 Nazaryňy menden sow,

gidip, ýok bolmazdan öň bir 
ynjalaýyn».

39‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Dawudyň mezmury.
 2 Men intizar bolup, Rebbe 

garaşdym,
Ol maňa tarap eglip, perýadymy 

eşitdi;
 3 meni heläkçilik gorpundan,

batgalyk laýyndan çykaryp 
aldy;

aýaklarymy gaýanyň üstünde 
durzup,

Ol meniň ädimlerimi berkitdi.
 4 Ol meniň agzymda bir täze 

nagma –
Hudaýymyza alkyş nagmasyn 

goýdy;
köpler muny görüp gorkarlar,

hem-de Rebbe bil baglarlar.
 5 Rebbe bil baglaýan ynsan nähili 

bagtly!
Tekepbirlere, ýalan hudaýlara
ýüz bermeýän ynsan nähili 

bagtly!

 6 Ýa Beýik Hudaýym,
Seniň bilen deňär ýaly hiç kim ýok!

Seniň bize gönükdirilen
gudratly işleriň, pikirleriň 

köpdür.
Men olary wagyz edip, aýdasym 

gelýär,
ýöne olar sanardan köpdür.

 7 Gurbanlyk bilen sadakany Sen 
islemediň;

Sen meniň gulaklarymy açdyň;
ýakma gurbanlygyny, günä 

gurbanlygyny
talap etmediň.

 8 Şonda diýdim: «Ine, gelýärin;
kitapda men barada ýazylgy.

 9 Eý, Hudaýym, islegiňi berjaý 
etmekden lezzet alýaryn;

Seniň kanunyň hem meniň 
kalbymda».

 10 Uly jemagatda dogrulygyňy men 
wagyz etdim;

Sen bilýärsiň, ýa Reb, men 
agzymy ýummadym.

 11 Seniň dogrulygyňy ýüregimde 
men ýaşyrmadym;

sadyklygyň, halas edişiň barada 
men gürrüň berdim;

uly jemagatda söýgiňi, 
sadyklygyňy

men gizlemedim.
 12 Ýa Reb, Öz merhemetiňi menden 

aýama;
Seniň söýgiň we sadyklygyň,
goý, elmydama meni gorasyn.

 13 Çünki sansyz bela-beter meni 
gurşady;

öz etmişlerim meniň başymdan 
indi;

görüp bilmeýän:
olar başymyň saçyndan hem kän,
pagyş-para boldy meniň 

ýüregim.
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 14 Ýa Reb, meni halas etmegi 
niýetiňe sal;

ýa Reb, tiz ýetiş meniň dadyma.
 15 Janyma kast edýänleriň hemmesi,

goý, utanja galsyn, ýüzi 
gyzarsyn;

başyma gelen külpetlere şat 
bolýanlar,

yzyna öwrülip, masgara bolsun.
 16 Maňa «haý, haý!» diýýänler

utançlaryndan ýaňa, goý, dowla 
düşsün.

 17 Seni agtarýanlaryň bary
Sende begenip, şadyýan bolsun;

«Reb beýikdir!» diýip,
halas edişiňi söýýänler 

dyngysyz aýtsyn.
 18 Men bolsa garyp we mätäçdirin,

ýöne Taňry maňa gamhorlyk eder;
Sensiň kömegim hem Halasgärim,

eglenme, eý, meniň Hudaýym!

40‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Dawudyň mezmury.
 2 Ejizlere rehimli garaýan nähili 

bagtly!
Ýaman günde Reb ony halas 

eder.
 3 Reb ony gorar, aman galdyrar,

ýer ýüzünde oňa bagtly diýerler;
Sen duşman eline ony bermersiň.

 4 Hassalyk düşeginde Reb onuň 
daýanjy bolar,

Reb oňa bütinleý şypa berer.
 5 Men diýdim: «Ýa Reb, maňa 

merhemet eýle,
şypa ber, çünki men günäli 

Seniň öňüňde».
 6 Duşmanlarym men barada erbet 

gürrüň edýärler.
«Haçan ölüp, ady-sory ýiter?» 

diýýärler.

 7 Olardan biri meni görmäge gelse,
ýalan sözleýär, ýüregi gybat 

toplaýar,
daşaryk çykandan soň, ony 

ýaýradýar.
 8 Men barada pyşyrdaşýar meni 

ýigrenýänleriň bary,
maňa garşy ýaman niýet 

edýärler.
 9 Olar: «Ol ölüm howply bela 

uçrady,
ine, ýatyr, indi galmaz» 

diýýärler.
 10 Hatda duzumy iýen,

bil baglan dostum maňa 
haýynlyk etdi.

 11 Emma Sen, ýa Reb, maňa 
merhemet eýle,

meni dikelt, men olaryň 
almytyny bereýin.

 12 Duşmanlarym menden üstün 
çykmasa,

Seniň menden hoşaldygyňy 
bilerin.

 13 Sen meni aýypsyzlygymda 
berkidýäň;

Öz huzuryňda ebedilik 
duruzýaň.

 14 Ysraýylyň Hudaýy Rebbe
alkyş bolsun ezelden ebedä 

çenli!
Omyn! Omyn!

IKINJI KITAP 
(41 – 71nji mezmurlar)

41‑nji mezmur
1 Saz ýolbaşçysyna. Koranyň nesille

ri niň maskili.
 2 Keýigiň akar suwlary küýseýşi 

kimin,
eý, Hudaý, janym Seni 

küýseýär!
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a 42:4 Lira – kirişli saz guraly. Sözlüge seret.

 3 Hudaýa, diri Hudaýa teşnedir 
janym,

haçan görerkäm men Hudaýyň 
ýüzün?

 4 Diýenlerinde dyngysyz: «Hany 
Hudaýyň?»

gözýaşlarym ýeke-täk azygym 
boldy.

 5 Men ýörärdim jemagat bilen,
baýram edýän halky

äkiderdim Hudaý öýüne;
olar şatlanyp, nagma aýdardy.

Şu zatlary ýatlan wagtymda
küýsemeden para-para bolýar 

ýüregim.
 6 Eý, janym, sen näme üçin 

gamlanýaň?
Näme üçin sen içimde 

yňranýaň?
Umydyňy Hudaýa bagla,

men ýene Oňa – Halasgärime we
Hudaýyma öwgi aýdaryn.

 7 Eý, Hudaýym, içimde janym 
gamlanýar,

munuň üçin Iordan topragynda,
Hermon hem-de Mizar dagynda

Seni ýatlaýan.
 8 Çuňluk çuňluga gygyrýar,

şaglawuklaryňyň owazy bilen.
Seniň ähli tolkunlaryň, silleriň 

kimin
muşakgatlar meniň başymdan 

geçdi.
 9 Reb gündiz sadyk söýgüsini 

görkezýär,
gijelerine men Oňa nagma 

aýdýaryn –
ömrümiň Hudaýyna doga 

edýärin,
 10 Gaýam bolan Hudaýyma şeýle 

diýýärin:

«Näme üçin meni unutdyň?
Duşman meni gysan wagtynda

näme üçin gam-gussaly 
gezmeli?»

 11 Duşmanlarym günde: «Hudaýyň 
nirede?» diýýär,

kemsitme arkaly süňklerimi 
kül-owram edýär.

 12 Eý, janym, sen näme üçin 
gamlanýaň?

Näme üçin sen içimde 
yňranýaň?

Umydyňy Hudaýa bagla,
men ýene Oňa –  

Halasgärime we
Hudaýyma öwgi aýdaryn.

42‑nji mezmur
 1 Eý, Hudaý, Sen meni akla!

Hudaýsyz milletden alyp ber 
meniň hakymy,

hilegär we adalatsyz adamdan 
halas et meni.

 2 Çünki pena tutunýan Hudaýym 
Sensiň.

Sen näme üçin meni terk etdiň?
Duşman meni gysan wagtynda,

näme üçin gam-gussaly gezmeli?
 3 Sen hakykatyňy, nuruňy iber,

goý, olar ýol görkezsin maňa;
goý, olar meni äkitsin,

mukaddes dagyňa we ýaşalgaňa.
 4 Şonda Hudaýyň gurbanlyk 

sypasyna,
keýpiköklügim bolan 

Hudaýyma bararyn.
Eý, Hudaý, meniň Hudaýym,

men Saňa lirada a öwgi 
nagmasyny aýdaryn.

 5 Eý, janym, sen näme üçin 
gamlanýaň?

 Zebur 41 ,  42  
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Näme üçin sen içimde 
yňranýaň?

Umydyňy Hudaýa bagla,
men ýene Oňa – Halasgärime we
Hudaýyma öwgi aýdaryn.

43‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Koranyň nesilleriniň maskili.
 2 Eý, Hudaý, gulagymyz bilen 

eşitdik;
atalarymyzyň döwründe, 

gadym eýýamda
olar bize Seniň edenleriň barada

gürrüň berdiler.
 3 Milletleri kowup Öz eliň bilen,

Sen atalarymyza ýer berdiň.
Halklary wes-weýran edip,

Sen atalarymyzy ýaýratdyň.
 4 Olar ýurdy eýelemediler gylyjy 

bilen,
ýeňşi gazanmadylar gollary bilen –

Seniň eliň, goluň, ýüzüňiň nury 
edendir muny;

çünki Sen juda söýdüň olary.
 5 Sensiň meniň Patyşam hem-de 

Hudaýym.
Ýakup üçin ýeňişleri Sen buýur.

 6 Duşmanlarymyzy basgylarys 
Seniň kuwwatyň bilen,

garşydaşlarymyzy depgiläris 
Seniň adyň bilen.

 7 Men öz ýaýyma bil baglamaýan,
meni halas etmeýär meniň 

gylyjym.
 8 Sensiň bizi halas eden 

duşmanlarymyzdan,
Sensiň bizi ýigrenýänleri utanja 

goýan.
 9 Uzakly gün Hudaý bilen 

magtanýarys
Seniň adyňa baky şükür ederis.

  Sela

 10 Ýöne indi bizi taşladyň, utanja 
goýduň,

goşunlarymyz bilen bile 
gitmeýärsiň Sen.

 11 Bizi duşmandan gaçar ýaly etdiň 
Sen,

bizi ýigrenýänler bizi talaýar.
 12 Bizi goýun kimin iýmäge berdiň,

Sen milletler arasynda bizi 
pytratdyň.

 13 Sen Öz halkyňy haýyrsyz satdyň,
olaryň bahasyndan haýyr 

görmediň.
 14 Goňşy halklaryň öňünde biz 

ýüzügara,
göz-gülban etdiň, töwerek-daşa 

etdiň masgara.
 15 Milletleriň diline düşürdiň bizi,

halklar ýaýkaýarlar bize başyny.
 16‑17 Myjabat ýöňkeýäniň, dil 

ýetirýäniň sesinden ýaňa,
duşmandan we öç alýandan 

ýaňa,
uzakly gün ryswalygym 

garşymda,
meniň ýüzümi utanç büredi.

 18 Başymyza indi bularyň bary,
ýöne unudan däldiris Seni,
hyýanat etmedik Seniň ähtiňe.

 19‑20 Biziň ýüregimiz Senden dänmedi,
ädimlerimiz Seniň ýoluňdan 

çykmady.
Sen bolsa bizi şagallar 

mekanynda
kül-peýekun etdiň,
ölüm kölegesi bilen Sen bizi 

örtdüň.
 21 Eger Hudaýymyzyň adyny 

unudan bolsak,
bir ýat taňra ellerimizi uzadan 

bolsak,
 22 Hudaýa aýan bolmazmydy bu?

Ol bilýär-ä ýürekdäki syrlary!
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a 44:7 Eý, patyşa, Hudaýyň saňa beren şalygy ýa-da Eý, Hudaý, Seniň tagtyň.
b 44:8 Ýag guýdy – kimdir biriniň başyna ýag guýup, patyşalyga ýa-da ruhanylyga belleme 
dessury. Sözlüge seret.

 23 Biz her gün Seniň üçin 
öldürilýäris,

biz damagy çalynjak goýun 
saýylýarys.

 24 Oýan, ýa Taňry, näme üçin 
uklaýaň?

Galk Sen, bizi baky taşlama.
 25 Näme üçin Sen ýüzüňi gizleýäň,

muşakgat bilen hasratymyzy 
unudýaň?

 26 Biz gara ýere ýazylyp gitdik,
indi toprakdan galyp 

bilemzok.
 27 Galk-da, bize kömek et,

sadyk söýgiň hatyrasyna bizi 
halas et.

44‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy

sy na. «Liliýa» äheňinde aýdyl ýan. 
Ko ra nyň nesilleriniň maskili. Söýgi 
nagmasy.

 2 Ýagşy sözler joşýar meniň 
kalbymdan,

düzen şygyrlarymy patyşa 
aýdyp berýärin;

dilim çalasyn ýazyjynyň 
galamy kimin.

 3 Ynsan ogullarynyň içinde iň 
görmegeýi sen,

merhemet saçylýar seniň 
diliňden;

şoňa görä Hudaý seni baky 
ýalkady.

 4 Eý, edermen, dak gylyjy biliňe,
beslen şöhratyňa hem-de 

şanyňa.
 5 Hakykat, pespällik, dogrulyk 

üçin,

sen öz şanyňda ýeňişli atlan;
seniň goluň gudrat görkezsin.

 6 Oklaryň duşmanlaryňyň ýüregine 
sanjylar;

seniň aýaklaryňyň astyna 
halklar ýykylar.

 7 Eý, patyşa, Hudaýyň saňa beren 
şalygy,

dowam eder baky, ebedi a,
Seniň şalyk hasaň – adalatlylyk 

hasasy.
 8 Sen dogrulygy söýüp, 

ýigrenýärsiň pisligi.
Şonuň üçin Hudaý, seniň 

Hudaýyň,
seni ýoldaşlaryň içinden 

seçip-saýlady,
başyňa şatlyk ýagyny guýdy b.

 9 Eginbaşyň mür, ahalot, dalçyn 
yslydyr;

pil süňküne bezelen köşklerden 
ýaňlanýan sazlar

seni şat edýär.
 10 Şa gyzlary bardyr hormatly 

zenanlaryňyň içinde,
opyr tyllasyna beslenen şa gyzy 

dur seniň sagyňda.
 11 Eý, şa gyzy, diňle, oýlan hem-de 

gulak goý,
sen öz halkyňy, ataň öýüni unut.

 12 Şa arzuwlar seniň gözelligiňi,
ol seniň hojaýynyň, oňa tagzym et.

 13 Sur şasynyň gyzy saňa sowgat 
getirer,

halkyň barly adamlary göwnüňi 
awlar.

 14 Şa gyzy ne gözel öz köşgünde!
Onuň lybaslary altyn-zerden 

dokalan.
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 15 Ol al-elwan lybasda şa ýanyna 
eltiler,

onuň kenizleri, ulugyzlar şa 
gaşyna eltiler.

 16 Şatlyk-şagalaň bilen getirilýärler,
patyşanyň köşgüne olar girýärler.

 17 Ogullaryň geçer seniň atalaryňyň 
ornuna,

olary hökümdar bellärsiň tutuş 
ýeriň ýüzüne.

 18 Men nesilden-nesle yglan etjek 
adyňy,

şoňa görä, elmydama we baky
halklar seni şükürlere beslärler.

45‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na, soprana derejesinde. Kora nyň 
nesilleriniň nagmasy.

 2 Hudaý biziň penamyz hem-de 
güýjümiz,

Ol muşakgat wagty dadymyza 
ýetişýär.

 3 Şonuň üçin gorkmarys ýer 
yransa-da,

daglar deňziň bagryna 
yňdarylsa-da,

 4 olaryň suwlary güwläp, joşsa-da,
zarbyndan ýaňa daglar sarssa-

da.  Sela
 5 Bir derýa bar, onuň akymlary şat 

edýär
Hudaýyň şäherini –
Beýik Hudaýyň mukaddes 

mesgenini.
 6 Hudaý bu şäheriň ortarasynda, ol 

sarsdyrylmaz,
Hudaý oňa kömek eder säher 

çagyndan.
 7 Milletler arlaýar, şalyklar-da 

yranýar,
Ol gygyrýar – şonda dünýä 

ereýär.

 8 Hökmürowan Reb biziň bilendir,
Ýakubyň Hudaýy 

berkitmämizdir.
 9 Geliň, görüň Rebbiň edenlerini,

ýer ýüzüne getiren 
weýranlygyny.

 10 Ol ýeriň ujuna çenli uruşlary 
togtadýar,

ýaýlary kül-owram edýär,
naýzalary ikä bölüp taşlaýar,

galkanlary ot-ýalynda 
ýandyrýar.

 11 Reb şeýle diýýär:
«Saklanyň, biliň: Hudaý 

Mendirin!
Milletler arasynda beýgeldilerin

tutuş ýer ýüzünde beýgeldilerin».
 12 Hökmürowan Reb biziň bilendir,

Ýakubyň Hudaýy 
berkitmämizdir.  Sela

46‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. Koranyň nesilleriniň mezmury.
 2 Eý, ähli halklar, el çarpyşyň!

Hudaýa heşelle kakyň!
 3 Beýik Hudaý–Rebden 

gorkmalydyr,
çünki Ol bütin ýer ýüzüniň 

Beýik Şasydyr.
 4 Ol halklary biziň golastymyza 

berdi,
milletleri aýak astymyza çökerdi.

 5 Reb saýlap-seçip, bize ýurt berdi,
biz – Onuň söýýän halky.  Sela

 6 Hudaý halkyň şadyýan sesleri 
bilen,

Reb surnaýlaryň sesleri bilen 
ýokary çykýar.

 7 Nagma aýdyň, nagma aýdyň 
Hudaýa,

nagma aýdyň, nagma aýdyň 
Şamyza!
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a 47:3 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.

 8 Çünki Hudaý tutuş ýeriň Şasydyr,
Oňa mezmur bilen nagmalar 

aýdyň.
 9 Milletlere hökümini ýöredýär 

Hudaý,
Öz mukaddes tagtynda oturýar 

Hudaý.
 10 Ybraýym Hudaýynyň halkyna 

goşulmak üçin,
halklaryň asylzadalary 

ýygnanyşdylar;
çünki tutuş ýeriň şalary 

Hudaýyňkydyr;
Ol belende galdyrylandyr.

47‑nji mezmur
1  Koranyň nesilleriniň nagmasy. 

Mezmur.
 2 Reb beýikdir,

Hudaýymyzyň şäherinde,
Onuň mukaddes dagynda

Ol aşa şöhratlandyrylmaga 
mynasypdyr.

 3 Belent, gözel Sion a dagy
tutuş ýer ýüzüniň şatlygydyr;

Sion dagy Beýik Şanyň şäheri,
ol Sapon dagynyň çür başy 

ýalydyr.
 4 Hudaý onuň galasynda

Özüni berkitme hökmünde 
tanadýar.

 5 Ine, patyşalar agyz birikdirdiler,
bilelikde ol ýerlerden geçdiler.

 6 Olar ony görenlerinde haýran 
galdylar,

dowla düşüp, gaçyp gitdiler.
 7 Şol ýerde sandyrama tutdy olary,

dogurýan aýalyň burgusy ýaly.
 8 Gündogar ýeliň Tarşyş 

gämilerini

çym-pytrak edişi ýaly,
Sen derbi-dagyn etdiň olary.

 9 Biz şäheriň şöhratyny eşitdik,
indi bolsa ony:

Hökmürowan Rebbiň şäherini – 
Hudaýymyzyň şäherini

özümiz gördük.
Ol ony ebedi berkarar eder.  Sela

 10 Eý, Hudaý, ybadathanaňda
oýlanýarys sadyk söýgiň barada.

 11 Eý, Hudaý, Seniň adyň deý,
alkyşyň-da ýeriň dört künjüne 

ýetýär.
Seniň eliň adalatdan doludyr.

 12 Goý, Sion dagy begensin.
Seniň adalatly hökümleriň 

hatyrasyna,
Ýahudanyň gyzlary, goý, şat 

bolsun.
 13 Sionyň daşynda gezip, ony 

aýlanyň,
onuň diňlerini siz sanap çykyň.

 14 Onuň içki berkitmelerine üns 
beriň,

geljek nesle aýtmak üçin,
onuň köşklerine aýlanyp çykyň.

 15 Çünki bu Hudaý şunuň ýalydyr,
Ol ebedi we baky 

Hudaýymyzdyr;
ömürboýy bize ýol görkezjek 

Oldur.

48‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. Koranyň nesilleriniň mezmury.
 2 Eý, ähli halklar,

eý, dünýäde ýaşaýanlar,
ähliňiz muny eşidiň.

 3 Sada halk we begzadalar,

 Zebur 46 – 48  
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a 48:12 Mazarlary – bu jümle käbir golýazmalarda Olar öýleri bakydyr öýdýärler diýip 
duş gelýär.

baý we pukara – baryňyz diňläň.
 4 Meniň agzym danalygy sözlesin,

ýürek pikirlerim düşünje bersin.
 5 Men bir tymsala gulak gereýin,

mukam bilen matalymy çözüp 
bereýin.

 6 Muşakgatlyk wagtynda,
duşmanlar nähak ýere maňa 

hüjüm edende,
men näme üçin gorka düşeýin?

 7 Baýlygyna bil baglaýan ynsanlar,
mal-mülküniň köplügine 

magtanýar.
 8‑10 Ynsan doganynyň ebedi ýaşary 

ýaly,
hem-de gabry görmezi ýaly,

pul töläp, ony azatlyga çykaryp 
bilmez;

onuň üçin Hudaýa töleg tölemez.
Dogrudan-da, jan azatlygyny 

gazanma gymmat,
muny hiç kim başaryp bilmez.

 11 Sebäbi ol akyldaryň-da ölýänin 
görýär;

akmaklar-da, samsyklar-da ýok 
bolup gidýär,

mal-mülklerini başgalara 
galdyrýar.

 12 Mazarlary baky öýleri bolar a,
mesgenleri geçer nesilden-nesle,
atlaryny dakýarlar öz mülklerine.

 13 Ýöne ynsan hormatda galmaz,
ol ýok bolup gidýän haýwanlar 

ýalydyr.
 14 Olaryň ýoly şular ýalydyr,

akmaklyk-da olaryňkydyr.
Emma muňa garamazdan, indiki 

nesil

olaryň magtanmasyny 
makullaýandyr.  Sela

 15 Olar ölüler dünýäsine goýun dek 
sürler,

ölüm olaryň çopany bolar;
säher çagy dogry adamlar

olaryň üstünden agalyk sürer;
ýaşaýan ýerlerinden uzakda –

ölüler dünýäsinde bedeni çüýrär.
 16 Emma Hudaý meni kabul eder;

Ol ölüler dünýäsiniň 
ygtyýaryndan,

meniň janymy boşadar.  Sela
 17 Bir adam baýap, öýüniň şöhraty 

artsa,
muny görüp, umytdan düşme.

 18 Çünki ölende ýany bilen hiç zat 
äkitmez,

şöhraty onuň yzyna düşmez.
 19 Ýaşaýşynda özüni bagtly 

saýsa-da,
(öwýändirler seni 

rowaçlananyňda)
 20 onuň jany ata-babasynyň ýanyna 

gider;
olar gaýdyp görmezler nury.

 21 Hormatlansa-da, muny göternip 
bilmeýän ynsan,

ýok bolup gidýän haýwanlar 
deýdir.

49‑njy mezmur
1 Asafyň mezmury. Nagma.

Hudaý, Beýik Hudaý gürleýär,
gündogardan günbatara çenli
ýer ýüzüni çagyrýar.

 2 Gözelligiň naýbaşy bolan Siondan
Hudaý parlaýar.

 3 Hudaýymyz gelýär, ümsüm däldir 
Ol:

 Zebur 48 ,  49  
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Onuň öňünde ot bar ähli zady 
ýalmaýan,

töwereginde – güýçli gaý-tupan.
 4 Ol halkyna kazylyk etmeklik üçin

Ýeri, Gögi şaýatlyga çagyrýar:
 5 «Ýygnaň ýanyma sadyklarymy –

gurbanlyk arkaly äht 
baglaşanlarymy».

 6 Gök yglan edýär Onuň 
dogrulygyny,

çünki kazylyk edýän – 
Hudaýyň Özi.  Sela

 7 «Men gepläýin, sen hem diňle, eý, 
halkym;

Mendirin Hudaýyň, seniň 
Hudaýyň,

eý, Ysraýyl, saňa garşy şaýatlyk 
Men edeýin.

 8 Gurbanlyklaryň üçin Men seni 
ýazgarjak däl,

ýakma gurbanlyklaryň 
dyngysyz Meniň öňümde.

 9 Maňa ne öküz gerek seniň 
öýüňden,

ne-de erkeç – seniň 
agyllaryňdan.

 10 Çünki jeňňel jandarlarynyň 
ählisi –

müňlerçe daglaryň haýwanlary 
Meniňki.

 11 Men bilýärin dagyň ähli 
guşlaryny,

meýdan jandarlarynyň bary 
Meniňki.

 12 Eger ajyksam-da, saňa aýtmaryn,
çünki dünýä hem ondaky ähli 

zatlar Meniňki.
 13 Öküzleriň etini iýýärinmi Men?

Erkeçleriň ganyny içýärinmi 
Men?

 14 Sen şüküri gurbanlyk ber Hudaýa,
Beýik Hudaýa beren 

kasamlaryňy berjaý et.

 15 Meni çagyr muşakgat günde,
seni halas ederin,
Maňa şöhrat aýdarsyň şonda».

 16 Emma Hudaý erbet adama şeýle 
diýýär:

«Parzlarymy agzamaga,
ähtimi diliňe almaga näme 

hakyň bar?
 17 Çünki Meniň terbiýämi 

ýigrenýärsiň sen,
sözlerimi ýele sowurýarsyň sen.

 18 Bir ogryny göreňde, oňa goşulýaň,
zynahorlara şärikdeş bolýaň.

 19 Ýamanlyga berdiň sen öz agzyňy,
seniň diliň düzýär hile-pirimi.

 20 Sen oturyp, doganyňa garşy 
gepleýäň,

öz ejeňiň ogluna myjabaty 
ýöňkeýäň.

 21 Sen bulary etdiň, Men 
gürlemedim,

sen Maňa hem özüň ýalydyr 
öýtdüň.

Emma Men saňa käýärin,
göz alnyňda etmişleriňi goýaryn.

 22 Eý, Hudaýy unudanlar, bu barada 
oýlanyň,

ýogsa Men sizi parça-parça 
ederin,

sizi halas eden tapylmaz.
 23 Şükür sadakasyny berýän Meni 

sylaýar;
Men öz ýoluny dogry tutany 

halas ederin».

50‑nji mezmur
1‑2  Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy

sy na. Dawut Batşeba bilen günä 
eden den soň, Natan pygamber onuň 
ýany na gelýär. Şonda Dawudyň 
aý dan mezmury.

 3 Eý, Hudaý, maňa rehim-şepagat 
eýle,

 Zebur 49 ,  50  
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Öz sadyk söýgiňiň hatyrasyna;
Öz merhemetiňiň köplügine görä,

Sen öçür meniň etmişlerimi.
 4 Sen meni bütinleý ýuw 

ýazygymdan
hem-de tämizle meni günämden.

 5 Çünki günälerimi boýun alýaryn,
günäm elmydama meniň 

öňümde.
 6 Saňa, diňe Saňa garşy men günä 

etdim,
Seniň nazaryňda ýamanlyk 

etdim;
şoňa görä, Seniň sözleriň dogry,

çykaran hökümiňde Sen adalatly.
 7 Hakyky, men günäli dünýä inelim 

bäri,
günäli men enem göwresinde 

galalym bäri.
 8 Ine, Sen hakykat isleýärsiň 

ýürekde,
danalygy öwredýärsiň meniň 

içimde.
 9 Meni käkilik oty bilen arassala, 

bolaryn men päk,
meni ýuw, bolaryn men gardan 

hem ap-ak.
 10 Maňa eşitdir şatlykdyr begenç 

sesini,
meni peseltdiň, indi bolsa, men 

şatlanaýyn.
 11 Meniň günälerimden sow Sen 

ýüzüňi
hem-de öçür meniň 

ýazyklarymy.
 12 Eý, Hudaý, mende päk ýürek ýarat

we içimdäki hakykat ruhuny 
özgert.

 13 Sen Öz huzuryňdan meni taşlama,
menden Mukaddes Ruhuňy alma.

 14 Öz halas edişiňiň şatlygyny Sen 
maňa gaýtar,

yhlasly ruh berip, maňa söýget bol.

 15 Şonda Seniň ýollaryňy 
bitabynlara öwrederin men,

günäkärler hem Saňa öwrüler.
 16 Eý, Hudaý, meni halas eýleýän 

Hudaý!
Döken ganymyň günäsinden 

Sen meni gutar,
dilim Saňa – Halasgärime 

nagmalar aýdar.
 17 Ýa Taňry, aç Sen meniň agzymy,

meniň dilim Saňa alkyşlar 
aýtsyn.

 18 Sen gurbanlyk isläňok, ýogsa 
bererdim,

ýakma gurbanlyklary bersem-
de, razy bolmarsyň.

 19 Synyk ruh – Hudaýyň 
göwnünden turýan 
gurbanlyk;

eý, Hudaý, synyk, ökünçli ruhy
Sen kemsitmersiň.

 20 Siona Öz keremiň bilen Sen 
ýagşylyk et,

we Iýerusalimiň diwarlaryny 
Sen dikelt.

 21 Şonda dogrulyk gurbanlyklary, 
ýakma gurbanlyklary,

tutuş ýakma gurbanlyklary-da
Seniň göwnüňden turar.

Şonda Seniň gurbanlyk 
sypalaryňda

öküzler sadaka berler.

51‑nji mezmur
1‑2  Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy

sy na. Edomly Döweg Şawula ge lip, 
Dawut Ahymelegiň öýüne ba ryp 
ýetendigini habar berende, Da wu
dyň aýdan maskili.

 3 Näme üçin ýamanlyk bilen 
öwünýäň, eý, edermen?

Hudaýyň sadyk söýgüsi hemişe 
meniň bilen!

 Zebur 50 ,  51  
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a 51:9 Baýlygyndan – käbir golýazmalarda jenaýatyndan.

 4 Seniň diliň düzýär 
weýrançylyklary,

ol ýiti päki kimin işläp düzýär 
hiläni.

 5 Sen ýagşylykdan ýamanlygy 
halaýaň,

hakykaty sözläniňden – ýalan 
aýtmagy.

 6 Eý, hileli dil,
sen halaýaň ähli heläkleýji 

sözleri!
 7 Emma Hudaý seni baky heläklär,

seni tutup, çadyryňdan çekip 
çykarar,

ýaşaýyş topragyndan köküňi 
sograr.  Sela

 8 Dogry adamlar muny görüp, 
gorkarlar,

oňa gülüp, şeýle diýerler:
 9 «Ine, bu adam Hudaýy özüne 

pena etmedi,
öz baýlygynyň köplügine 

baglady bili;
ol öz baýlygyndan a pena 

gözledi».
 10 Men bolsa Hudaýyň öýündäki

gök öwüsýän zeýtun agajy ýaly;
Hudaýyň sadyk söýgüsine

ebedi we baky baglaýan bili.
 11 Edenleriň üçin Saňa baky şükür 

ederin;
Saňa sadyk bolanlaryň 

jemagatynda
Seniň ýagşy adyňa umyt baglaryn.

52‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. Üflenip çalynýan saz gura lyn da. 
Maskil. Dawudyň mezmury.

 2 Akmaklar ýüreginde: «Hudaý 
ýok» diýýärler.

Olar azýarlar we ýigrenji işleri 
edýärler;

ýagşylyk edýän ýok.
 3 Paýhasly we Hudaýy agtarýan 

barmyka diýip,
Hudaý göklerden adamzada 

nazar aýlaýar.
 4 Olaryň hemmesi ýoldan çykdylar,

bary deň derejede haram 
boldular;

ýagşylyk edýän ýok, ýok ýeke 
biri-de.

 5 Eýsem düşünmeýärmi ähli 
betkärler?

Olar halkymy çörek ýaly iýýärler
hem-de Hudaýy çagyrmaýarlar.

 6 Olar gorky ýok ýerde gorka 
düşerler,

çünki Hudaý seni gabanlaryň 
süňklerini dagadar.

Sen olary galdyrarsyň uýada,
çünki olary Hudaý ret etdi.

 7 Wah, gelsedi Siondan Ysraýyl 
ýeňşi!

Hudaý halka öňki abadançylygyny 
gaýtaryp berende,

Ýakup begener, Ysraýyl hem 
şatlanar.

53‑nji mezmur
1‑2  Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy

sy na. Kirişli saz guralynda. Maskil. 
Zipliler gelip, Şawula: «Dawut biziň 
aramyzda gizlenýär» diýenlerinde, 
Dawudyň aýdan mezmury.

 3 Eý, Hudaý, meni halas et Öz adyň 
bilen,

meni akla Sen gudratyň bilen.
 4 Eý, Hudaý, meniň dogamy eşit,

Sen agzymyň sözlerine gulak goý.
 5 Çünki gelmişekler garşyma galdy,
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sütemkärler janymyň kastyna 
çykdy;

olar Hudaýy äsgermeýärler.  Sela
 6 Meniň üçin bolsa Hudaý kömekdir!

Taňry söýgetleýär meniň 
janymy.

 7 Ol duşmanlarymyň eden 
ýamanlygyny

olaryň öz başlaryna inderer.
Öz wepalylygyň hatyrasyna ýok 

et olary.
 8 Saňa höwes bilen gurbanlyk 

keseýin,
ýa Reb, Seniň ýagşy adyňa 

şükür edeýin.
 9 Çünki Ol meni ähli muşakgatdan 

halas eýledi,
gözüm duşmanlaryma ýeňiş 

bilen garady.

54‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçysy

na. Kirişli saz guralynda. Dawudyň 
maskili.

 2 Eý, Hudaý, gulak goý meniň 
dogama,

ret etme ýalbaryşymy.
 3‑4 Meni ünsli diňle hem-de jogap ber,

pikirlerim meni birahat edýär;
duşmanyň sesinden ýaňa,

erbet adamyň zulumyndan ýaňa,
meniň başym çaşdy.

Çünki olar maňa sütem edýärler,
gaharlarynyň ajysyny pürkýärler.

 5 Ýüregim ezýet çekýär içimde,
ölüm howpy abandy meniň 

üstüme.
 6 Gorky bilen galpyldy üstüme indi,

meni aýylganç gorky gaplady.
 7 Diýdim: «Wah, kepderi kimin 

ganatlarym bolsady!
uçup gidip, asudalykda 

bolardym.

 8 Hakyky, uzaklara –
çöl-beýewana tarap gaçardym.

  Sela
 9 Güýçli ýelden, gaý-harasatdan

gaçalgama tarap men 
howlugardym».

 10 Bulaşdyr, ýa Taňry, alart 
agyzlaryny,

çünki gördüm şäherde zorluk, 
jenjeli.

 11 Gije-gündiz diwarlarynyň 
üstünde aýlanýar olar,

onuň içinde horluk, ezýet bar.
 12 Onuň ortasynda weýrançylyk bar,

zulum, hile köçelerinden hiç 
aýrylmaýar.

 13 Çünki meni ýaňsylaýan duşman 
bolsady –

muňa çydardym,
meni ýigrenýän özüni menden 

ýokary tutsady –
ondan gizlenerdim.

 14 Emma muny edýän sen,
ýagny özüm bilen des-deň 

tutanym:
meniň dostum hem-de 

ýaranym.
 15 Seniň bilen ýürekden söhbet 

ederdik,
jemagat bilen Hudaý öýüne bile 

giderdik.
 16 Goý, ölüm olaryň başyna insin,

olar ölüler dünýäsine, goý, diri 
barsyn,

çünki ýamanlyk bar öýlerinde, 
aralarynda.

 17 Men bolsa çagyraryn Hudaýy,
halas eder Reb meni.

 18 Agşam, ertir, günorta çagy
men ýalbaryp, nala çekýärin,
Ol eşidýär meniň sesimi.

 19 Maňa garşy bolan uruşda
Ol halas eder meniň janymy,
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çünki köpler çykdy meniň 
garşyma.

 20 Owaldan tagtynda oturan Hudaý 
eşider

hem-de olara gaýtawul berer.
Çünki olarda özgerişlik ýok,

Hudaýdan olar gorkanok.
 21 Ýoldaşym dostuna elin galdyrdy

hem-de eden ähtini bozdy.
 22 Onuň gepi baldan süýjüdi,

kalbynda bolsa uruş-jeň bardy.
Onuň sözleri ýagdan ýumşakdy,

aslynda welin syrylan gylyçdy 
olar.

 23 Sen ýüküňi Rebbiň üstüne ýükle,
Ol seni söýgetlär.

Ol dogry ynsanyň yranmagyna
hiç haçan ygtyýar etmez.

 24 Emma Sen, eý, Hudaý,
ölüm çukuryna inderersiň olary;

ganhorlar we hilegärler
ömürleriniň ýaryny hem 

ýaşamaz;
men bolsa Saňa bil baglaryn.

55‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 
«Uzak daky dub agajynyň üstün de 
otu ran kepderi» mukamy nyň ähe
ňin de çalynýan. Gat şähe rin de pi
liştliler Dawudy tutanla ryn da, onuň 
aýdan miktamy.

 2 Eý, Hudaý, maňa merhemet eýle,
çünki adamlar meni 

depgileýärler;
duşmanlar uzakly gün maňa 

sütem edýärler.
 3 Duşmanlarym uzakly gün meni 

depgileýärler,
çünki meniň bilen uruşýanlar 

köp, eý, Beýik Hudaý!
 4 Men gorka düşenimde Saňa bil 

baglaýandyryn.

 5 Hudaýy Onuň wadasy üçin 
şöhratlandyrýaryn,

Oňa bil baglap, gorkmaýaryn 
men;

ynsan maňa näme edip bilsin?
 6 Olar uzakly gün ýoýýar meniň 

sözlermi,
maňa zyýan etmäge 

gönükdirilen bar niýetleri.
 7 Olar dil düwüşýär hem-de 

gizlenýär,
janymy almak üçin meni 

aňtaýar.
 8 Eýsem olar günä etse-de, gaçyp 

gutularmyka?
Eý, Hudaý, gazabyňda boýun 

egdir halklary!
 9 Sergezdan gezen günlerim Sende 

sanalgy,
meniň gözýaşlarym Sende 

ýazylgy;
olar Seniň kitabyňda ýazylgy 

dälmi?
 10 Seni çagyranymda duşmanlarym 

yzyna dönýär;
bilýärin: Hudaý tarapdarymdyr.

 11 Hudaýa – wadasy üçin 
şöhratlandyrýaryn,

Rebbe – wadasy üçin 
şöhratlandyrýaryn,

 12 Hudaýa bil baglaýan, 
gorkmaýaryn men;

ynsan maňa näme edip bilsin?
 13 Eý, Hudaý, Saňa beren 

kasamlarymy berjaý ederin,
Saňa şükür gurbanlyklaryny 

hödür ederin.
 14 Çünki Sen janymy ölümden halas 

eýlediň;
ýaşaýyş nurunda Hudaý öňünde 

gezerim ýaly,
Sen aýaklarymy büdremekden 

sakladyň.
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56‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. «Heläk etme» äheňinde aýdyl
ýan. Dawudyň Şawuldan gowaga 
gaçanda aýdan mezmury.

 2 Maňa merhemet et, eý, Hudaý, 
maňa merhemet et,

çünki meniň janym Saňa sygynýar.
Men bela-beter geçip gidýänçä,

Seniň ganatlaryňyň saýasynda 
gizlenjek.

 3 Men çagyraryn Beýik Hudaýy –
men babatda niýetini berjaý 

edýän Hudaýy.
 4 Ol gökden kömek iberip, meni 

halas eder,
maňa sütem edýäni utanja goýar.
Hudaý söýgüsini, 

wepadarlygyny iberer.
 5 Men arslanlaryň arasynda,

wagşy haýwanlar ýaly 
adamlaryň arasynda ýatyryn;

olaryň dişleri naýza, ok ýaly,
kesgir gylyç ýaly olaryň dili.

 6 Eý, Hudaý, göklerden-de ýokary 
beýgel!

Tutuş ýer ýüzüne dolsun Seniň 
şöhratyň!

 7 Olar ädimlerime duzak gurdular –
gaýgydan ýaňa bilim büküldi.

Olar öňümde çukur gazdylar –
ýöne özleri oňa düşdüler.

 8 Ýüregim sarsmaz, eý, Hudaý, 
sarsmaz ýüregim:

men nagmalar aýdyp, mukam 
çalaryn.

 9 Oýan sen, eý, meniň ýüregim.
Oýanyň, arfa hem lira!
Men daňy oýararyn nagmalar 

bilen.
 10 Ýa Taňry, halklar arasynda Saňa 

şükür ederin.

Milletler arasynda Saňa nagma 
aýdaryn.

 11 Çünki Seniň söýgiň göklere ýetýär,
wepalylygyň bulutlara direýär.

 12 Eý, Hudaý, göklerden-de ýokary 
beýgel!

Tutuş ýer ýüzüne dolsun Seniň 
şöhratyň!

57‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 
«He läk etme» äheňinde aýdyl ýan. 
Da wudyň miktamy.

 2 Eý, hökümdarlar, dogrudan-da, 
adalatly kazylyk edýäňizmi?

Siz ynsan ogullaryna 
ýüz görmezden höküm 
çykarýaňyzmy?

 3 Ýok! Siz kalbyňyzda adalatsyzlyk 
düzýäňiz,

elleriňiz zorluk saçýar ýeriň 
ýüzüne.

 4 Erbetler ene ýatgysyndan bäri 
dogry ýoldan azaşandyrlar,

dünýä inenleri bäri ýalan sözläp, 
ýalňyşýandyrlar.

 5‑6 Olar alahöwren ýaly zäherlidirler.
Olar ökde jadygöýüň ýa-da

owsunçynyň jadylaýjy sesini 
eşitmeýän

ker kepjebaş ýaly gulaklaryny 
dykýarlar.

 7 Eý, Hudaý, agyzlarynda kül et 
olaň dişini,

ýa Reb, owrat ýolbarslaryň 
gyýyk dişini.

 8 Olar akyp gidýän suw dek, goý, 
ýitip gitsin,

oklaryny çenänlerinde ujy kütelsin.
 9 Goý, eräp giden balykgulak deý 

bolsun,
aýalyň düşen çagasy deý güneş 

görmesin.
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 10 Olar böwürslen deý tiken 
çykarmankalar,

gök bolsun, gury bolsun, goý, 
tüweleý äkitsin.

 11 Öç alnanyny görende dogry 
ynsan şat bolar,

erbediň ganynda aýaklaryny 
ýuwar.

 12 Ynsan diýer: «Dogrudan-da, 
dogry ynsana sylag bar eken!

Dogrudan-da, dünýä kazylyk 
edýän Hudaý bar eken!»

58‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. Şawul Dawudy öldürmek üçin 
adamlary iberip, onuň öýüni ga
ra wulladanda, Dawudyň aý dan 
mik tamy. «Heläk etme!» äheňin de 
aýdylýan.

 2 Eý, Hudaýym, halas et meni 
ýagylarymdan,

gora meniň garşyma baş 
galdyrýanlardan.

 3 Ýamanlyk edýänlerden Sen meni 
gutar,

ganhorlardan meni halas et.
 4 Ine, olar meni öldürmek üçin 

bukuda ýatýar,
güýçlüler maňa garşy dil 

birikdirýär,
ýogsa ýazygym-da, günäm-de 

ýok, ýa Reb!
 5 Etmişim bolmasa-da, maňa 

hüjüm etmäge olar howlugýar,
maňa kömek etmek üçin oýan 

we seret!
 6 Eý, Hökmürowan Beýik Hudaý, 

Sen Ysraýylyň Hudaýy!
Galk Sen ähli milletlere jeza 

bermeklik üçin,
haýyn betpälleriň hiç birine Sen 

rehim etme.  Sela

 7 Olar her gün agşam yzlaryna 
dolanýar,

itler dek uwlaşyp, şäherde 
sümsünip ýörýär.

 8 Ine, olar agyzlaryndan erbetlik 
saçýar,

dilleri ajylyk pürkýär.
Olar: «Kim eşider?» diýip 

oýlaýar.
 9 Emma Sen, ýa Reb, olaryň 

üstünden gülýäň,
ähli milletleri masgaralaýaň.

 10 Eý, Güýjüm, men Saňa 
intizardyryn,

eý, Hudaý, Sen – meniň 
berkitmäm.

 11 Hudaýym sadyk söýgüsi bilen 
meni garşylar,

maňa duşmanlarymyň ýeňlişini 
görkezer.

 12 Eý, galkanymyz Taňry!
Olary öldürme, ýogsa halkym 

unudar,
olary Öz gudratyň bilen 

dargat-da, dyzyna çöker.
 13 Olar agyzlarynyň günäsi üçin,

dilleriniň sözleri üçin,
aýdýan gargyşlary, ýalan sözleri 

üçin,
tekepbirliklerine, goý, özleri 

çolaşsyn.
 14 Sen gazabyňda ýok et olary,

tä tükenýänçäler ýok et olary.
Goý, mälim bolsun:

Hudaý Ysraýylyň we tutuş ýer 
ýüzüniň Hojaýynydyr.  Sela

 15 Olar her gün agşam yzlaryna 
dolanýar,

itler dek uwlaşyp, şäherde 
sümsünip ýörýär.

 16 Olar iýmit gözläp eýläk-beýläk 
urunýar,

garynlary doýmasa, hyňranyşýar.
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 17 Men bolsa Seniň gudratyň hakda 
nagma aýdaryn,

ir säherde sadyk söýgiň hakda 
nagma aýdaryn.

Çünki Sen maňa berkitme bolduň,
muşakgatly günde Sen penam 

bolduň.
 18 Eý, Güýjüm, men Saňa nagma 

aýdaryn,
çünki, eý, Hudaý, meniň 

berkitmäm – Sensiň.
Sen meni wepalylyk bilen 

söýýän Hudaýsyň.

59‑njy mezmur
1‑2  Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. «Äht liliýasy» äheňinde aýdyl
ýan. AramNaharaýym, AramSoba 
bilen urşanda we Ýowap yzyna do
la nyp gelýärkä, Duz deresinde on 
iki müň edomlyny öldüren wagty, 
Dawudyň öwüt bermek üçin aýdan 
miktamy.

 3 Eý, Hudaý, bizi ret etdiň, biziň 
hatarymyzy böwüsdiň,

gazaplandyň: wah, gaýdyp 
bersene öňki abadanlygy!

 4 Sen ýeri sarsdyrdyň, ony 
jaýyrdyň,

ýaryklaryny bejer, titreýändir ol.
 5 Agyr güne saldyň Sen Öz halkyňy,

bize entediji şerap içirdiň.
 6 Oklardan gutulyp bileri ýaly,

Özüňden gorkýanlara Sen 
nyşan berdiň.  Sela

 7 Öz söýýänleriňiň gutulyp bileri 
ýaly,

goluň bilen halas et, bize jogap 
ber.

 8 Wada berdi Hudaý Öz mukaddes 
öýünden:

«Uly şatlyk bilen Men Şekemi 
bölerin

hem-de Sukot deresini ölçärin.
 9 Gilgat Meniňki, Manaşa Meniňki,

Efraýym – tuwulgam,
Ýahuda – patyşalyk hasam.

 10 Mowap – ýuwunmak üçin 
legenim,

Edomyň üstüne zyňaryn Men 
çarygymy.

Pilişt topragynda ýeňiş dabarasy 
bilen gygyraryn Men».

 11 Berk gala kim meni elter?
Meni Edoma kim alyp gider?

 12 Eý, Hudaý, eýsem Sen bizi ret 
edäýdiňmi?

Eý, Hudaý, indi goşunlarymyz 
bilen gitjek dälmi Sen?

 13 Duşmanlarymyza garşy bize 
kömek et,

sebäbi ynsan kömegi biderek 
zatdyr.

 14 Hudaý arkaly ýeňiş gazanarys,
duşmanlarymyzy depelejek 

Oldur.

60‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. Kirişli saz guralynda. Dawudyň 
mezmury.

 2 Eý, Hudaý, eşit dat-perýadymy
hem-de diňle meniň dogamy.

 3 Meniň kalbym gam laýyna batanda,
Seni çagyrýaryn ýeriň ujundan;
çykyp bilmejek gaýama Sen 

meni çykar.
 4 Çünki Sen meniň penamsyň,

duşmana garşy mäkäm 
galamsyň.

 5 Men çadyryňda baky mesgen 
tutaýyn,

ganatlaryňyň astynda pena 
tapaýyn.  Sela

 6 Sen, eý, Hudaý, eden 
kasamlarymy eşitdiň,

 Zebur 58 – 60  



 721  

Öz adyňdan gorkýanlar üçin 
niýetlenen mirasy

Sen maňa berdiň.
 7 Şa ömrüniň günlerine günler goş,

günlerini uzalt nesilden-nesle!
 8 Goý, ol Hudaýyň huzurynda 

tagtda baky otursyn,
söýgi bilen wepadarlyk ber,
goý, olar ony gorasyn!

 9 Kasamlarymy günde berjaý 
ederin,

Seniň adyňa elmydama nagma 
aýdaryn.

61‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 
Ýedutunyň mukamyna laýyklyk da. 
Dawudyň mezmury.

 2 Diňe Hudaýda ynjalýar janym,
Hudaýdandyr meniň gutulyşym.

 3 Ol – ýeke-täk gaýam hem 
gutulyşym,

meniň berkitmäm: ýykylmaryn 
men.

 4 Ýalňyz bir ynsana garşy çykýar 
köpsanly duşman:

olaryň bary meni öldürmegi 
niýet edinýär,

men olar üçin gyşaran diwar, 
çagşan haýat dek.

 5 Olaryň bar niýeti meni 
beýiklikden pese düşürmek;

olar ýalan sözlemekden lezzet 
alýarlar,

agyzlary bilen ak pata berýärler,
ýüreklerinde bolsa näletleýärler.

  Sela
 6 Diňe Hudaýda ynjalýar janym,

Hudaýdadyr meniň umydym.
 7 Ol – ýeke-täk gaýam hem 

gutulyşym,
meniň berkitmäm: yranmaryn 

men.

 8 Hudaýdadyr gutulyşym hem-de 
şöhratym,

Hudaýdadyr mäkäm gaýam we 
meniň penam.

 9 Eý, halk, elmydama Oňa bil 
baglaň;

ýüregiňizi Onuň öňünde döküň,
çünki Hudaýdyr biziň penamyz.

  Sela
 10 Ynsanlar biderek zatdyr,

ynsan ogullary bir ýalan zatdyr.
Olaryň hemmesini terezä goýsaň,

howadan hem ýeňil bolar olaň 
agramy.

 11 Talaňçylyga siz bil baglamaň,
ogurlyga umyt baglamaň,
baýlyk artsa, oňa kalbyňyz 

bermäň.
 12 Hudaý maňa aýtdy,

men gaýta-gaýta eşitdim muny:
gudrat Hudaýdadyr.

 13 Ýa Taňry, sadyk söýgi Seniňkidir,
Sen her kese edenine görä 

öwezini gaýtarýarsyň.

62‑nji mezmur
1 Dawudyň Ýahuda çölündekä aý dan 

mezmury.
 2 Eý, Hudaý! Sensiň Hudaýym,

Seni agtarýaryn ir säher bilen,
meniň janym teşnedir Saňa.

Gurak, içgysgynç, suwsuz 
toprakda kimin

Seni küýseýär meniň bedenim.
 3 Seniň kuwwatyňy, şöhratyňy 

görmeklik üçin,
mukaddes öýüňde Saňa 

seretdim.
 4 Çünki Seniň sadyk söýgiň 

ýaşaýyşdan ýagşydyr,
meniň dilim Saňa öwgüler 

aýdar.
 5 Ömürboýy Saňa alkyş okaryn,
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ellerimi galdyryp, Saňa doga 
ederin.

 6‑7 Düşegimde Seni ýatlan wagtymda,
gijäniň nobatlarynda Sen hakda 

oýlananymda,
janym ýilik bilen ýagdan doýan 

dek bolýar,
şadyýan dilim bilen agzym 

Saňa öwgüler aýdar.
 8 Çünki Sen meniň kömegim 

bolduň;
ganatlaryňyň saýasynda 

şatlanyp,
nagma aýdaryn.

 9 Meniň janym Saňa mäkäm 
ýapyşýar,

Seniň goluň meni goldaýar.
 10 Janymyň kastyna çykanlar bolsa,

ýeriň teýine inip giderler.
 11 Olar gylyjyň zarbyna berler,

hem-de şagallara şam bolar.
 12 Şa bolsa Hudaýyň edenlerine şat 

bolar;
Oňa wada berýänleriň bary 

heşelle kakar,
çünki ýalançylaryň agzy 

baglanar.

63‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Dawudyň mezmury.
 2 Eý, Hudaý, arz edenimde sesimi 

eşit,
duşman wehiminden janymy 

gora.
 3 Meni gizle erbetleriň 

dilleşmesinden
hem-de betkärleriň 

gozgalaňyndan.
 4‑5 Olar dillerini gylyç kimin 

ýiteldýär;
bigünäni bukudan atmakçy 

bolup,

ajy sözlerini peýkam kimin 
çeneýär;

duýman durka ony atyp, asla 
gorkmaýar.

 6 Olar ýaman niýetlerinden asla 
dänmeýär,

gizlin duzaklary gurmak üçin 
dil birikdirýär,

«Olary görjek barmy?» diýip 
oýlanýar.

 7 Olar jenaýat etmegi niýet edinýär,
olar: «Birkemsiz hile-pirim 

düzdük,
ynsanyň kalbyny bilip bolmaýar» 

diýip,
biri-birine aýdýar.

 8 Emma Hudaý olara peýkamyn atar,
olar duýdansyz ýaralanar.

 9 Öz dilleri olaryň başyna ýeter,
olary görenleriň bary hopugyp 

gaçar.
 10 Ähli ynsanlar gorka düşerler,

olar Hudaýyň işini beýan 
ederler;

Onuň edeni barada pikir ederler.
 11 Dogry adam Rebde şatlansyn,

goý, ol Rebbi özüne pena 
edinsin;

ýüregi dogrularyň bary 
magtansyn.

64‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Dawudyň mezmury. Nagma.
 2 Eý, Hudaý, Sen mynasypsyň 

Siondaky alkyşa,
Saňa berlen kasamlar berjaý 

ediler.
 3 Sensiň doga-dilegleri eşidýän,

ähli ynsanlar Saňa gelerler.
 4 Günäler götererden juda çökder 

bolanda,
Sen olary bagyşlaýarsyň.
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 5 Howlularyňda ýaşasyn diýip 
saýlan ynsanyň –

Özüňe ýakynlaşdyran ynsanyň 
nähili bagtly!

Seniň öýüň, mukaddes 
ybadathananyň

ýagşylygyndan doýaly.
 6 Eý, bizi halas eýleýän Hudaý!

Gutulyşyň gudratly işlerini 
görkezmek bilen,

Sen biziň dogalarymyza jogap 
berýärsiň.

Ýeriň dört künjüniň,
ummanyň aňyrsynda ýaşaýanlaryň

umydy – Sensiň.
 7 Sen Öz kuwwatyňy guşandyň

hem-de daglary berkarar etdiň.
 8 Deňizleriň tupan-harasadyny,

onuň tolkunlarynyň 
güwwüldisini,

halklaryň tolgunmasyny
ýatyrýan Sensiň.

 9 Hatda dünýäniň iň çet çäklerinde 
ýaşaýanlaram

Seniň alamatlaryňdan gorkup 
galpyldar;

Günüň dogýan hem-de batýan 
ýerinde

Sen şatlyk şowhunlaryny 
döredýärsiň.

 10 Sen ýeriň aladasyny edýärsiň –
ony suwarýarsyň, bolelin 

kuwwat berýärsiň;
bol suwly derýalar arkaly

halkyň gallasyny üpjün 
edýärsiň;

sebäbi Sen ony şeýle gurnadyň.
 11 Sen onuň keşlerini suwdan 

gandyrýarsyň,
onuň keş tümmeklerini 

tekizleýärsiň,
ýagyş damjalary bilen ony 

ýumşadýarsyň,

onuň hasylyny bereketleýärsiň.
 12 Sen Öz jomartlygyňy ýyla jyga 

edip geýdirýärsiň,
geçen ýerleriňden bolçulyk 

joşýar.
 13 Dolup-daşýar çöl örüleri,

baýyrlar hem şatlyk guşanýar.
 14 Örüler sürülere beslenýär,

dereler hem galla bürenýär,
olar joşup aýdymlar aýdýar.

65‑nji mezmur
  Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. Nagma. Mezmur.
 1 Eý, tutuş ýer ýüzündäki ynsanlar!

Hudaýa heşelle kakyň.
 2 Onuň şöhratly adyna nagmalar 

aýdyň,
Oňa ajaýyp alkyşlar aýdyň.

 3 Hudaýa diýiň:
«Eý, Hudaý, işleriň neneň 

haýbatly!
Kuwwatyňyň beýikliginden ýaňa

duşmanlaryň Saňa boýun 
bolýarlar.

 4 Saňa sežde edýär bütin ýer ýüzi;
olar Saňa nagma aýdýarlar,
Seniň adyňa nagma aýdýarlar».

  Sela
 5 Gelip görüň Hudaýyň edenlerini:

Ol ynsanlar arasynda edýän 
işlerinde haýbatly.

 6 Ol deňzi gury ýere öwürdi;
olar derýadan pyýada geçdi;
Onuň şol ýerde edenlerine 

şatlandyk.
 7 Ol kuwwaty arkaly höküm sürýär 

ebedi,
milletlere garaýar Onuň gözleri;
goý, pitneçiler baş galdyrmasyn.

  Sela
 8 Eý, halklar, Hudaýymyza alkyşlar 

aýdyň;
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Oňa aýdýan alkyşlaryňyz 
ýaňlansyn.

 9 Ol bizi aman galdyrdy,
aýagymyzy büdremekden 

saklady.
 10 Eý, Hudaý, Sen bizi synap 

barladyň,
kümşüň arassalanyşy dek bizi 

sapladyň.
 11 Sen bizi duzaga saldyň,

arkamyza muşakgatlar 
ýüklediň.

 12 Başymyzy ynsanlaryň aýak 
astyna saldyň;

biz otdan geçdik, suwlardan 
geçdik,

ahyrsoňy giň ýere bizi çykardyň.
 13 Men ýakma gurbanlyklar bilen 

öýüňe baryp,
Saňa eden kasamlarymy berjaý 

ederin.
 14 Kynçylyga duçar bolamda,

bu wadalary dilim sözläp,
agzym kasam edipdi.

 15 Saňa gurbanlyk goçlaryň tüssesi 
bilen

semiz mallardan ýakma 
gurbanlyklary hödür ederin;

öküzleri, goçlary Saňa gurban 
ederin.  Sela

 16 Eý, Hudaýdan gorkýanlar, geliň-
de, diňläň!

Onuň meniň üçin edenlerini 
aýdyp bereýin.

 17 Men Oňa dat-perýat etdim,
dilim bilen Ony beýgeltdim.

 18 Eger ýüregimde günä bolsady,
onda Taňry maňa gulak 

goýmazdy.
 19 Emma Hudaý meni eşitdi,

dogamyň sözlerine Ol dykgat 
berdi.

 20 Goý, Hudaýa alkyş aýdylsyn,

çünki meniň dogamy Ol ret 
etmedi,

menden sadyk söýgüsini Ol 
gaýgyrmady.

66‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. Kirişli saz guralynda. Mezmur. 
Nagma.

 2 Goý, Hudaý bize merhemet etsin, 
bizi ýalkasyn,

üstümize Öz ýüzüniň nuruny 
saçsyn.  Sela

 3 Şonda Seniň ýoluňy bilerler ýeriň 
ýüzünde,

halas ediş güýjüňi – ähli 
milletlerde.

 4 Eý, Hudaý, goý, halklar Saňa 
öwgüler aýtsyn,

ähli halklar Saňa öwgüler aýtsyn.
 5 Halklar şatlansyn, joşup nagmalar 

aýtsyn,
çünki Sen halklara adalatly 

kazylyk edýärsiň,
ýer ýüzündäki halklara Sen ýol 

görkezýärsiň.  Sela
 6 Eý, Hudaý, goý, halklar Saňa 

öwgüler aýtsyn,
ähli halklar Saňa öwgüler 

aýtsyn.
 7 Toprak öz hasylyny eçildi;

Hudaý, biziň Hudaýymyz bize 
bereket bersin.

 8 Goý, Hudaý bizi ýalkasyn,
dünýäniň dört künji Ondan 

eýmensin.

67‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Dawudyň mezmury. Nagma.
 2 Hudaý galkar, duşmanlary 

dargadar,
Ony ýigrenýänler öňünden gaçar.
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 3 Sen olary dagadarsyň tüssäniň 
dagaýşy kimin,

mumuň otda ereýşi kimin.
Hudaýyň öňünden erbetler ýok 

bolar.
 4 Dogry adamlar bolsa şadyýan 

bolar,
Hudaýyň öňünde şatlykdan 

joşup gygyrar,
begençden ýaňa heşelle kakar.

 5 Siz Hudaýa nagmalar aýdyň,
Onuň adyna öwgüler aýdyň.

Bulutlara atlanyp Barýany arşa 
çykaryň,

Onuň ady – Reb.
Onuň öňünde heşelle kakyň.

 6 Mukaddes mesgeninde ýaşaýan 
Hudaý –

ýetimleriň atasy, dul hatynlaryň 
hossary.

 7 Hudaý ýalňyzlary öýli-işikli 
edýär,

tussaglary azatlyga çykarýar;
pitneçiler bolsa jöwzaly ýerde 

ýaşaýar.
 8 Eý, Hudaý, Sen halkyňa 

öňbaşçylyk edeňde,
çöl-beýewanda gadam uraňda,

 9 Hudaýyň, Sinaýdakynyň 
öňünde –

Ysraýyl Hudaýynyň öňünde
zemin titräp, göklerden ýagyş 

guýuldy.
 10 Eý, Hudaý, Sen bolelin ýagyş 

ýagdyrdyň,
saýlan topragyň tapdan düşende, 

oňa güýç berdiň.
 11 Seniň halkyň şol toprakda ýaşady.

Eý, Hudaý, Öz ýagşylygyň 
sebäpli

Sen ony mätäçlere taýynlap 
goýduň.

 12 Taňry buýruk berýär;

ony jar edýän aýallar – ägirt bir 
goşun.

 13 Olar şeýle diýýär:
«Goşunlaryň şalary gaçýar, ökje 

göterýär!»
Öýde galan aýallar bolsa olja 

paýlaşýar.
 14 Olar ganatlary kümşe,

ýelekleri sap altyna gaplanan
kepderä meňzär.

Eý, erkekler, jeň-söweş güni
näme üçin ýatyrsyňyz agylda?

 15 Gudratygüýçli Salmon dagynda
duşman şalary garly harasat 

kimin dargatdy.
 16 Eý, Başan dagy, Hudaýyň dagy,

çür başlary köp bolan, eý, 
Başan dagy!

 17 Eý, çür başlary köp bolan daglar!
Hudaýyň Öz mesgeni edip 

saýlan dagyna,
ebedi mesgen tutjak dagyna

neçün göriplik bilen 
seredýärsiňiz?

 18 Hudaýyň söweş arabalary 
sanardan köpdür,

olaryň sany müňlerçe müňler.
Taňry olaryň arasyndadyr,

Ol Sinaý dagyndan mukaddes 
öýüne geldi.

 19 Sen ýokary belentlige çykanyňda,
ýesirleri Öz yzyňa düşürdiň.

Ynsanlardan, hatda 
bitabynlardan

Sen, ýa Beýik Hudaý, paç-hyraç 
aldyň;

Sen indi biziň aramyzda 
ýaşarsyň.

 20 Taňra alkyş bolsun!
Ol her günki ýükümizi göterýär.
Hudaý bizi halas eýleýär.  Sela

 21 Hudaýymyz – halas eýleýän 
Hudaý,
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Hökmürowan Reb – ölümden 
gutaryp bilýär.

 22 Emma Hudaý duşmanlarynyň 
kellelerini,

günäden el çekmeýänleriň uzyn 
saçly başlaryny

kül-owram eder.
 23‑24 Taňry şeýle diýdi:

«Aýagyňy duşman ganyna 
batyrar ýaly,

itleriň-de ondan öz paýyny ýalary 
ýaly,

olary Başandan yzyna dolap,
deňiz çuňlugyndan alyp 

çykaryn».
 25 Eý, Hudaý, Seniň ýörişiň –

Hudaýym – Patyşamyň
mukaddes öýüne gelşi görünýär:

 26 öňden bagşylar, sazandalar – olaň 
yzyndan,

deprek çalýan gyzlar aralarynda:
 27 Olar şeýle diýýär:

«Eý, siz, Ysraýylyň bilinden 
önenler!

Uly jemagatda Rebbe alkyşlar 
aýdyň».

 28 Öňden iň kiçileri bolan Benýamin 
barýar,

mähellede Ýahudanyň 
şazadalary bar,

Zebulun we Naftaly şazadalary 
bar,

 29 Hudaý öňden belläpdi 
güýç-kuwwatyňy,

eý, Hudaý, biziň üçin edenleriňi 
Sen berkit!

 30 Iýerusalimdäki ybadathananyň 
hatyrasyna

milletleriň şalary Saňa sowgat 
getirýär.

 31 Bu duşman milletlere temmi ber,
olar gamyşlykdaky 

ýekegapanlar ýaly,

sygyrlara aralaşan öküzler ýaly.
Boýun egdir milletleri, goý, olar 

bize salgyt tölesin;
uruşdan lezzet tapýan halklary 

dargat!
 32 Müsürden bürünçden ýasalan 

zatlar, goý, getirilsin,
Hudaýa sowgat getirmek üçin 

Efiop ýurdy, goý, alňasasyn.
 33‑34 Eý, ýer ýüzündäki şalyklar!

Hudaýa nagmalar aýdyň,
Taňra, ezelden bar bolan göge 

Münýäne,
alkyşlar aýdyň.

Diňläň, ine, Ol sesi, gudratly sesi 
bilen seslenýär.

 35 Ykrar ediň: güýç Hudaýyňkydyr,
Onuň belentligi Ysraýylyň 

üstündedir,
Onuň gudraty gökler 

üstündedir!
 36 Hudaý Öz mukaddes öýünde 

wehimlidir.
Ysraýyl Hudaýy Öz halkyna 

güýç-kuwwat berýär.
Alkyş bolsun, alkyş bolsun 

Hudaýa!

68‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy

sy na. «Liliýa» äheňinde aýdyl ýan. 
Da wudyň mezmury.

 2 Eý, Hudaý, meni halas et,
çünki suwlar boýnuma ýetdi.

 3 Çuň batgalyga batyp barýaryn,
aýagymy diremäge hiç ýer ýok.

Çuň suwlara girdim,
siller meni girdabyna gaplady.

 4 Men öz perýadymdan halys 
ýadadym,

gurap galdy meniň damagym;
Hudaýyma garaşa-garaşa 

gözüm küteldi.
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 5 Meni nähak ýere ýigrenýänleriň 
sany

başymyň saçyndan hem köp;
janyma kast etmekçi bolup,

ýalan ýere maňa günä ýapýan 
ýagylarym köp.

Men ogurlamadyk zadymy 
gaýtaraýynmy?

 6 Eý, Hudaý, Saňa mälimdir meň 
akmaklygym,

Senden gizlin däldir meň 
günälerim.

 7 Eý, Hökmürowan Reb, 
Gudratygüýçli!

Saňa umyt baglaýanlar
men zerarly, goý, utanmasyn;

Eý, Ysraýyl Hudaýy, Seni 
agtarýanlar

men zerarly, goý, uýalmasyn.
 8 Çünki Seniň hatyraň üçin 

masgara boldum,
meniň ýüzümi utanç büredi.

 9 Men doganlaryma gelmişek 
boldum,

ejemiň ogullaryna keseki 
boldum.

 10 Seniň öýüňe bolan yhlas meni 
köýdürdi,

Saňa dil ýetirýänleriň gepi 
başyma indi.

 11 Agyz bekläp, gözýaş döküp, 
ruhumy syndyranymda,

bularyň bary maňa gyjalat 
boldy.

 12 July eşik edinenimde,
olaryň agyz-diline düşdüm.

 13 Derwezede oturanlar meniň 
gybatym edýär,

serhoşlar men barada aýdymlar 
düzýär.

 14 Ýa, Reb hoşamaýlyk et-de,
dogamy eşit.

Öz söýgiňe görä,

halas ediş güýjüňiň 
sadyklygynda

maňa jogap ber.
 15 Halas et, men batgalyga 

batmaýyn;
meni ýigrenýänlerden,
suwlaryň çuňlugyndan halas 

bolaýyn.
 16 Sil suwlary meni girdabyna 

salmasyn,
çuňluk meni, goý, ýuwutmasyn,
gabyr üstümden öz agzyny 

ýummasyn.
 17 Ýa Reb, maňa jogap ber,

çünki Seniň sadyk söýgiň 
ýagşydyr;

bolelin merhemetiňe görä, maňa 
nazar sal.

 18 Sen guluňdan Öz ýüzüňi gizleme,
ejir çekýärin, tizräk jogap 

bersene!
 19 Maňa ýakynlaş hem-de  

halas et,
duşmanlarymyň elinden meni 

azat et.
 20 Sen bilýärsiň men babatda 

aýdylýan ýaman gepleri,
meniň utanjymy, 

betnamlygymy.
Sen bilýärsiň ähli 

duşmanlarymy.
 21 Ryswalyk ýüregimi perişan etdi –

men ruhdan düşdüm.
Tessellä garaşdym, emma 

bolmady;
göwünlik berjekleri agtardym, 

emma tapmadym.
 22 Olar nahar ýerine maňa öt berdi,

suwsanymda sirke içirdi.
 23 Olara öz saçagy, goý, duzak 

bolsun,
myhmanlary üçin bir gapan 

bolsun.
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 24 Goý, gözleri garaňkyrasyn, görüp 
bilmesin,

olar elmydama, goý, sandyrasyn.
 25 Olaryň üstüne Öz gazabyňy dök,

gaharyňyň ody olaryň üstüne 
insin.

 26 Goý, olaryň öýleri çolaryp galsyn,
çadyrlarynda hiç kim mesgen 

tutmasyn.
 27 Çünki olar Seniň uranlaryňy 

yzarlaýarlar,
ýaralan adamlaryňyň agyrysy 

barada gürrüň edýärler.
 28 Sen olaryň jezasyna jeza goş,

olar Sen tarapdan, goý, 
aklanmasyn.

 29 Ýaşaýyş kitabyndan olaryň ady 
bozulsyn,

olar dogrular bilen bile, goý, 
ýazylmasyn.

 30 Emma men bir mätäç, ejir 
çekýärin,

eý, Hudaý, halas et we gora 
meni.

 31 Men nagmada Hudaýyň adyny 
öwjek,

Ony şükürler bilen arşa çykarjak.
 32 Bu has köp ýarar Rebbiň 

göwnüne
şahly, toýnakly öküzden ýa-da 

bugadan.
 33 Pes göwünliler muny görüp 

begensin,
eý, Hudaýy agtarýanlar, 

ýüregiňiz galkynsyn.
 34 Çünki Reb mätäçleri eşidýär,

Öz ýesir halkyny gözden 
salmaýar.

 35 Goý, Ony şöhratlandyrsyn asman 
bilen ýer,

deňizler we olardaky ähli 
jandarlar.

 36 Çünki Hudaý halas eder Siony,

dikelder Ýahudanyň şäherlerini,
olar ornaşyp, şol ýere eýelik 

ederler.
 37 Bendeleriniň nesilleri ol ýeri 

miras alarlar,
Onuň adyny söýýänler şol ýerde 

mesgen tutarlar.

69‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. Dawudyň mezmury. Ýatlanma 
dilegi.

 2 Eý, Hudaý, meni halas etmegi 
niýetiňe sal;

ýa Reb, tiz ýetiş meniň dadyma.
 3 Janyma kast edýänleriň hemmesi,

goý, utanja galsyn, ýüzi 
gyzarsyn;

başyma gelen külpetlere şat 
bolýanlar,

yzyna öwrülip, masgara bolsun.
 4 Maňa «haý, haý!» diýýänler,

utançlaryndan ýaňa, goý, dowla 
düşsün.

 5 Seni agtarýanlaryň bary
Sende begenip, şadyýan bolsun;

«Hudaý beýikdir!» diýip,
halas edişiňi söýýänler 

dyngysyz aýtsyn.
 6 Men bolsa garyp we mätäç,

ýöne, eý Hudaý, maňa 
gamhorlyk etgin;

Sensiň kömegim hem Halasgärim,
eglenme, ýa meniň Rebbim!

70‑nji mezmur
 1 Ýa Reb, men Seni pena edinýärin,

meni hiç haçan utanja goýma.
 2 dogrulygyň bilen meni halas et, 

azat et,
maňa gulak goý, tiz ýetiş meniň 

dadyma.
 3 Elmydama meni gizläp biläýjek,
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mesgen tutunjak mäkäm gaýam 
bol.

Halas bolmagymy Sen emr etdiň,
çünki gaýam, berkitmäm 

Sensiň.
 4 Eý, Hudaýym, meni halas et 

erbediň elinden,
adalatsyz bilen zalymyň 

penjelerinden.
 5 Çünki, eý, Hökmürowan Reb, 

umydym Sensiň,
ýaşlygymdan bil baglanym 

Sensiň.
 6 Dünýä inenimden Saňa 

daýandym,
Sen ejemiň göwresinden meni 

dünýä inderdiň;
men Saňa dyngysyz alkyş 

aýdýaryn.
 7 Men köplere täsinlik bolup 

göründim,
emma Sen mäkäm penamsyň.

 8 Saňa bolan alkyş düşmez 
dilimden,

uzakly gün agzym doly 
şan-şöhratyňdan.

 9 Garrylyk çagymda meni taşlama,
kuwwatdan düşenimde meni 

terk etme.
 10 Duşmanlarym men barada 

gürrüň edişýär,
janymy aňtap, özara dil 

birikdirýär.
 11 Olar diýýär: «Hudaý ony taşlady,

kowalap, tutuň siz ony.
Ony halas etjek ýok indi».

 12 Eý, Hudaý, menden daşlaşma,
eý, Hudaýym, tiz ýetiş meniň 

dadyma.
 13 Meniň ýagylarym utansyn, ýok 

bolup gitsin,
maňa ýamanlygy niýet edýänler
utanç bilen betnamlyga bürelsin.

 14 Men bolsa hemişe umyt baglaryn,
Saňa alkyş üstüne alkyş 

aýdaryn.
 15 Dilim uzakly gün sözlär 

dogrulygyňy
hem-de halas etmek üçin 

edýänleriňi;
olaryň sany akyl ýetirerden kän.

 16 Men Hökmürowan Rebbiň 
gudratly güýji bilen gelerin,

Seniň, diňe Seniň dogrulygyňy 
yglan ederin.

 17 Eý, Hudaý, ýaşlygymdan maňa 
terbiýe berdiň,

men heniz-de gudratlaryňy 
beýan edýärin.

 18 Jar edýänçäm geljek nesle 
güýç-kuwwatyňy,

indi doguljaklaryň ählisine 
Seniň güýjüňi,

garrasam-da, başym çalarsa-da 
meni taşlama.

 19 Eý, Hudaý, Seniň dogrulygyň 
göklere ýetýär,

Sen berjaý etdiň ägirt işleri.
Eý, Hudaý, barmy Sen ýaly?

 20 Köp görgä, ýaman muşakgatlara 
meni uçratdyň,

ýöne gaýtadan meni ýaşaýşa 
gowuşdyrarsyň,

ýeriň teýinden meni ýene 
çykararsyň Sen.

 21 Beýgeldersiň meniň at-abraýymy,
kalbyma berersiň Sen rahatlygy.

 22 Eý, Hudaýym, men arfada 
wepalylygyňy öwerin.

Eý, Ysraýyl Mukaddesi, lirada 
Saňa alkyş aýdaryn.

 23 Men Saňa nagma aýdanymda,
dilim, halas bolan janym şatlyk 

bilen gygyrar.
 24 Dilim uzakly gün dogrulygyňy 

aýdar,
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a 71:5 Ol ýaşasyn – käbir golýazmalarda ondan gorksunlar.

çünki maňa ýamanlygy niýet 
edenler

masgara bolup, utanja galdy.

71‑nji mezmur
  Süleýmanyň mezmury

 1 Eý, Hudaý, patyşa paý ber 
adalatyňdan,

şa ogluna – Öz dogrulygyňdan.
 2 Goý, ol dogrulyk bilen halkyňa 

kazylyk etsin,
garyplaryňa adalatly höküm 

çykarsyn.
 3 Goý, daglar halka abadanlyk 

habaryny getirsin,
depeler adalaty, goý, yglan etsin.

 4 Şa halkyň garyplarynyň hakyny, 
goý, alyp bersin,

mätäçleriň ogullaryny halas 
eýlesin,

zalymlary, goý, weýran etsin!
 5 Tä Gün hem Aý şöhle saçýarka,

nesillerboýy, goý, ol ýaşasyn a.
 6 Insin orlan ýaýla bir ýagmyr kimin,

ýeri suwarýan çabgalar kimin.
 7 Onuň günlerinde adalatlyk 

güllesin.
Aý ýitip gidýänçä abadançylyk 

bolsun.
 8 Deňizden-deňze,

Ýewfrat derýasyndan ýeriň 
uçlaryna çenli,

goý, ol öz hökümini ýöretsin.
 9 Çölde ýaşaýanlar oňa baş egsin,

duşmanlary, goý, toprak ýalasyn.
 10 Tarşyş şalary we deňiz 

ýakasyndakylar
oňa paç-hyraç tölesin,
Şeba we Seba şalary sowgat 

getirsin.
 11 Oňa ähli şalar, goý, tagzym etsin,

oňa ähli milletler, goý, hyzmat 
etsin.

 12 Çünki ol halas edýär mätäji özüne 
perýat edende,

garyby-da, kömekçisi bolmadyk 
ynsanlary-da.

 13 Onuň ejizlere, mätäçlere rehimi 
inýär,

ol mätäçleriň janyny aman 
galdyrýar.

 14 Goraýar sütemden, zorlukdan 
olaryň janlaryny,

nazarynda gymmatly olaryň gany.
 15 Patyşa, goý, uzak ýaşasyn!

Şeba altynyndan oňa berilsin,
onuň üçin elmydama doga 

okalsyn,
uzakly gün oňa alkyş aýdylsyn.

 16 Ýurtda galla bolelin bolsun,
daglaryň depelerinde, goý, 

tolkun atsyn,
onuň hasyly Liwandaky deý köp 

bolsun;
şäher halky ýaýla oty kimin, 

goý, pajarlasyn.
 17 Onuň ady baky ýaşasyn,

Gün astynda onuň ady güllesin,
ähli halklar onda ýalkansyn,

ähli milletler oňa, goý, bagtly 
diýsin.

 18 Ysraýyl Hudaýyna, Rebbe 
alkyşlar bolsun!

Gudratlary diňe Ol edýär.
 19 Onuň şöhratly adyna baky 

alkyşlar bolsun!
Onuň şöhraty tutuş ýeriň 

ýüzüne dolsun.
Omyn! Omyn!

 20 Ýyşaý ogly Dawudyň doga- 
-dilegleri tamamlandy.
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ÜÇÜNJI KITAP 
(72 – 88nji mezmurlar)

72‑nji mezmur
  Asafyň mezmury

 1 Dogrudan-da, Hudaý Ysraýyla
ýüregi päk bolanlara ýagşydyr.

 2 Ýöne tas büdräpdi meniň 
aýaklarym,

tas taýypdy meniň gadamlarym.
 3 Çünki tekepbirlere göriplik etdim:

olar erbetlik edýän-de bolsa,
abadan durmuşlarynyň 

bardygyny gördüm.
 4 Çünki olar jebir çekmeýäne 

meňzeýär,
olaryň sagdyn, semiz bedenleri 

bar.
 5 Olar beýlekiler ýaly azap 

çekmeýär,
beýlekiler ýaly kynçylyga
duçar bolmaýar.

 6 Şoňa görä tekepbirlikleri
boýunlaryny monjuk kimin 

bezeýär,
zulum olary eginbaş kimin 

büreýär.
 7 Ýagdan ýaňa gabarýar olaryň gözi,

göwün hyýallaryndan dolup- 
-daşýar ýüregi.

 8 Olar ýaňsylaýar, betpäl gürleýär,
gopbamsyrap, zulum bilen 

gorkuzýar.
 9 Olaryň agyzlary göklere hüjüm 

eýleýär,
dilleri bolsa ýerde boş zatlary 

ýaňraýar.
 10 Şonuň üçin Hudaý halky şolara 

tarap öwrülýär,
olaryň gepine gulak gabardýar.

 11 Tekepbirler diýýär: «Hudaý 
biläýermikä?

Beýik Hudaý mundan 
habarlymyka?»

 12 Ine, tekepbirler şeýle gürleýär;
olar elmydama 

gaýgysyz-gamsyz,
öz baýlygyny artdyrýandyrlar.

 13 Men biderek ýere kalbymy päk 
saklapdyryn,

günä etmekden saklanypdyryn.
 14 Çünki uzakly gün kynçylyga 

sezewar boldum,
her säherde men ejir çekdim.

 15 «Men hem şolar ýaly gürlejek»
diýen bolsadym,

onda Hudaýyň halkynyň öňünde
dönük bolardym.

 16‑17 Muňa akyl ýetirjek bolup pikire 
batdym,

emma tä Hudaýyň mukaddes 
öýüne girýänçäm,

bu maňa juda kyn bolup göründi.
Şondan soň erbetleriň soňuna 

düşünip galdym.
 18 Dogrudan-da, Sen sürçek 

ýerlerde goýduň olary,
harabalyga düşer ýaly etdiň 

olary.
 19 Olar bir salymda wes-weýran 

boldy,
wehimden ýaňa ýok bolup gitdi!

 20 Eý, Taňry Sen peýda bolan 
wagtyňda,

düýş görüp oýanylan 
pursatdaky deý,

puja çykararsyň hyýallaryny.
 21 Kalbym hasratdan ýaňa 

dolup-daşanda,
ýüregim sanjym-sanjym bolanda,

 22 nadan bolup, düşünmändirin,
haýwan kimin bolupdyryn 

Seniň öňüňde.
 23 Ýöne şonda-da mydama Seniň 

bilendirin,
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a 73:2 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.
b 73:14 Liwýatan – deňiz aždarhasy. Sözlüge seret.

Sen tutýarsyň meni golumdan.
 24 Nesihatlaryň bilen maňa ýol 

görkezýärsiň,
soňunda meni hormat bilen 

kabul edersiň.
 25 Meniň göklerde Senden başga 

kimim bar?
Seniň bilen ýerde-gökde ýok 

mätäçligim.
 26 Tenim, ýüregim ysgyndan düşýär,

ýöne Hudaý ýürek kuwwatym, 
baky nesibäm.

 27 Dogrudan-da, Senden 
uzaklaşýanlar ýok bolup 
gider,

Özüňe biwepalyk edenleri Sen 
ýok edersiň.

 28 Meniň üçin bolsa Hudaýa 
ýakynlaşmak ýagşydyr.

Men Hökmürowan Rebbi 
özüme pena edindim;

men Onuň ähli eden işlerini 
yglan ederin.

73‑nji mezmur
  Asafyň maskili

 1 Eý, Hudaý, näme üçin bizi 
hemişelik taşladyň?

Näme üçin öriňdäki goýunlara 
lowlaýar Seniň gazabyň?

 2 Ýatla Sen gadymdan Özüň üçin 
saýlan halkyňy –

Özüňe taýpa edinmek üçin azat 
edenleriňi,

ýatla Sen mesgen tutunan Sion a 
dagyňy.

 3 Müdimi harabalyklara howluk-da, 
sal Sen nazary –

duşman weýran etdi mukaddes 
öýüňdäki ähli zatlary.

 4 Ybadat öýünde duşmanlaryň 
arlap gygyrdy,

olar nyşanlaryny şol ýerde dikdi.
 5 Olar göýä gür agaçlyga

paltalary aýlap salýan kişiniň 
keşbindediler.

 6 Indi bolsa ähli haşamlaryny bir 
pursadyň içinde

palta, çekiç bilen parçaladylar.
 7 Mukaddes öýüňi oda ýakdylar,

Seniň mesgeniňi haramladylar,
ony ýer bilen ýegsan etdiler.

 8 Öz-özlerine şeýle diýdiler:
«Olaryň baryny tabyn edeliň».
Hudaýyň ýurdundaky ähli 

ybadat öýlerini oda berdiler.
 9 Biz görmeýäris gudratly 

alamatlary,
indi hiç bir pygamber hem ýok;

haçana çenli şeýle boljagyny 
bilýän

aramyzda ýok.
 10 Eý, Hudaý, duşman haçana çenli 

ýaňsylamaly?
Duşman Seniň adyňa ebedilik 

dil ýetirsinmi?
 11 Näme üçin goluňy yza çekýärsiň?

Eliňi goltugyňdan çykaryp, ýok 
et olary!

 12 Eý, Hudaý, ezelden bäri Sen 
Patyşamsyň,

ýer ýüzünde halas ediş işlerini 
berjaý edýärsiň.

 13 Gudratyň bilen Sen deňzi böldüň,
deňiz aždarhalarynyň başlaryny 

suwlarda döwdüň.
 14 Liwýatanyň b başlaryny kül- 

-owram edip,
ony çöl wagşylaryna şam edip 

berdiň.
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a 74:2 Biz Seniň gudratlaryň hakda aýdýarys – bu jümle käbir golýazmalarda Seniň 
gudratlaryňy jar edýärler diýip duş gelýär.

 15 Gözbaşlar ýardyryp, bulaklary 
akdyrdyň,

haýbatly derýalary gus-gury etdiň.
 16 Gündiz Seniňki, gije Seniňki,

Sen gögüň yşyklaryny, Güni 
berkarar etdiň.

 17 Ýeriň ähli çäklerini Sen çekdiň,
Sen tomsy, gyşy ýaratdyň.

 18 Ýa Reb, ýatla duşmanyň 
ýaňsylaýşyny,

akmak halkyň Seniň adyňy har 
edişini.

 19 Wagşy haýwanlara berme Öz 
gumryň janyny,

ebedilik unutma pukaralaryň 
ýaşaýşyny.

 20 Öz ähtiňi ýatla,
çünki ýurduň ähli buky ýerleri
zulum öýlerinden ýaňa dos-doly.

 21 Ezilenler ryswa bolmasyn,
pukaralar, mätäçler adyňy 

şöhratlandyrsyn.
 22 Eý, Hudaý, galk-da, dawaň üçin 

dawalaş,
akmagyň günuzyn Seni 

ýaňsylaýşyny ýatla.
 23 Öz duşmanlaryňyň seslerini 

unutma;
Saňa garşy baş galdyrýanlaryň 

gohy dyngysyz artýar.

74‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 
«Heläk etme» äheňinde aýdyl ýan. 
Asa fyň mezmury. Nagma.

 2 Eý, Hudaý, Saňa şükür edýäris,
Sen Öz barlygyňy aýan edýäň, 

şükür edýäris,
Biz Seniň gudratlaryň hakda 

aýdýarys a.

 3 Diýýärsiň: «Öz bellän wagtym 
gelende,

ýüz görmezlik bilen höküm 
çykararyn Men.

 4 Ýer we onuň ilaty titrän 
wagtynda,

Mendirin onuň direglerini 
berkiden»  Sela

 5 Öwünjeňlere: «Öwünmäň» diýýän,
erbetlere: «Güýjüňize 

daýanmaň» diýýän.
 6 Siz öz kuwwatyňyza magtanmaň,

ýeňsäňizi dim-dik tutup 
gürlemäň.

 7 Çünki ýeňiş ne gündogardan,
ne günbatardan, ne-de çöldendir.

 8 Kazylyk edýän diňe Hudaýdyr,
birini peseldip, birini 

beýgeldýän Oldur.
 9 Çünki käse Rebbiň elinde,

ol güýçli garylyp, köpükleýän 
şerapdan doly.

Reb gazaby we şeraby käseden 
guýar:

ýer ýüzüniň ähli erbetleri,
ony löderesine çenli içerler.

 10 Men bolsa elmydama beýan ederin,
Ýakubyň Hudaýyna nagma 

aýdaryn.
 11 Ol erbetleriň ähli kuwwatyny 

syndyrar,
dogrularyň kuwwatyny bolsa 

Ol belende galdyrar.

75‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Kirişli saz gurallary üçin. Asafyň 
mez mury. Nagma.

 2 Hudaý Ýahudada meşhurdyr,
Onuň ady Ysraýylda beýikdir.
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a 75:3 Salim – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady.

 3 Onuň çadyry Salimdedir a,
Onuň mekany Siondadyr.

 4 Ol şol ýerde döwdi
otly peýkamlary hem-de 

galkany,
gylyjy hem-de söweş 

ýaraglaryny.  Sela
 5 Sen nur deý şöhle saçýarsyň,

awlaglara baý bolan daglardan 
dabaralysyň.

 6 Arslan ýürekliler oljasyny 
aldyrdylar,

olar baky uka gitdiler.
Iň güýçlüleriň hiç biriniň-de

elini galdyrmaga gurby 
çatmady.

 7 Eý, Ýakubyň Hudaýy, Seniň 
käýinjiňden

atlar, söweş arabalary doňup 
galdylar.

 8 Sen wehimlisiň!
Gazaba müneňde kim durup 

biler?
 9‑10 Sen göklerden yglan etdiň karary;

ýer ýüzüniň ähli pukarasyny 
halas etmäge,

Sen kazylyk etmek üçin aýaga 
galdyň,

şonda ýer ýüzi eýmenip, 
ümsümlik boldy.  Sela

 11 Saňa öwgi gazandyrar hatda 
ynsan gazaby,

gazabyňdan gutulanlar-da Saňa 
öwgi aýdarlar.

 12 Beýik Hudaýyňyza sadaka aýdyň,
olary beriň,

töweregindäkileriň bary wehimli 
Hudaýa

sowgat getirsin.
 13 Şazadalaryň ruhuny syndyrýan 

Oldur,

ýer ýüzüniň şalaryna wehimli 
Oldur.

76‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 
Ýedutunyň mukamyna laýyklyk da. 
Asafyň mezmury.

 2 Men Hudaýa perýat edýärin,
meni eşideri ýaly perýat 

edýärin.
 3 Muşakgatly günümde Taňryny 

agtarýaryn,
gollarymy gijesine dynuwsyz 

göge gerýärin,
meniň janym tesellini kabul 

etmeýär.
 4 Hudaýy ýatlap, ahy-nala çekýärin,

Ol hakda oýa batýaryn, ruhum 
ysgyndan düşýär.  Sela

 5 Sen meniň gözlerimi ukudan 
goýduň,

ynjalykdan gaçyp, gürläp 
bilmeýärin.

 6 Gadymy günler, köne döwür 
barada

oýa batýaryn.
 7 Ýatlaýaryn,

gijesine öz ýüregim bilen söhbet 
edýärin

oýlanýaryn, ruhum içgin-içgin 
çintgeýär:

 8 Eýsem Taňry ebedilik ret 
edäýdimi?

Indi menden asla razy 
bolmazmy?

 9 Eýsem söýgüsi ebedilik 
kesiläýdimi?

Beren sözlerini hiç haçan berjaý 
etmezmi?

 10 Hudaý merhemet etmegi 
unudaýdymy?
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Gaharynda rehim-şepagatyny 
bes edäýdimi?  Sela

 11 Diýdim: «Beýik Hudaý indi 
tarapymyzy tutmaýar –

bu meni lapykeç edýär».
 12 Men Rebbiň edenlerini ýada 

salaryn,
Seniň gadymy gudratlaryňy 

ýatlap geçerin.
 13 Ähli işleriň barada pikir ederin,

Seniň beýik işleriň barada oýa 
bataryn.

 14 Seniň ýoluň mukaddesdir, eý, 
Hudaý,

Hudaýymyz ýaly beýik haýsy 
hudaý bar?

 15 Sen gudratlary edýän Hudaýsyň,
Sen halklar arasynda güýjüňi 

aýan edensiň.
 16 Sen kuwwatly goluň bilen Öz 

halkyňy:
Ýakubyň, Ýusubyň nesillerini 

azat eýlediň.  Sela
 17 Eý, Hudaý, suwlar Seni gördüler,

Seni görenlerinde heder etdiler,
düýpsüz çuňluklar galpyldadylar.

 18 Bulutlar ýagmyr dökdüler,
gökler gübürdediler,
peýkamlaryň çar tarapa uçdular.

 19 Harasat içinde gürrüldiňiň sesi 
ýaňlandy,

ýyldyrymlaryň dünýäni 
ýagtylandyrdy,

ýer titräp, lerzana geldi.
 20 Seniň ýoluň deňiz içredi,

Seniň ýodaň haýbatly suwlar 
içredi,

emma aýak yzlaryň 
görünmeýärdi.

 21 Sen halkyňa Musany, Haruny 
çopan bellediň,

olara goýun sürüsine dek Sen 
ýol görkezdiň.

77‑nji mezmur
  Asafyň maskili

 1 Eý, halkym, taglymatyma dykgat 
ber,

meniň sözlerime gulak goý.
 2 Men size tymsal aýdyp bereýin,

gadymyýetiň syrlaryny beýan 
edeýin.

 3 Eşiden we bilen zatlarymyzy,
atalarymyzyň bize aýdanlaryny.

 4 Olary zürýatlaryndan gizlemeris 
biz;

Rebbiň şanly işlerini, 
güýç-kuwwatyny,

Onuň görkezen gudratlaryny,
geljek nesle yglan ederis.

 5‑8 Geljek nesliň,
indi doguljaklaryň bileri ýaly,

olaryň hem öz nobatynda
çagalaryna aýdary ýaly,

umytlaryny Hudaýa baglary ýaly,
Hudaýyň edenlerini unutman,

Onuň parzlaryny saklary ýaly,
ýürekleri Hudaýa wepa 

bermedik,
ruhy Oňa sadyk bolmadyk atalary 

deý
dikdüşdi, pitneçi bolmazy ýaly,

Ol Ýakubyň nesline –
Ysraýyl halkyna kanuny berdi.

Perzentlerine ony öwretmekligi
ata-babalarymyza Ol emr etdi.

 9 Ok-ýaý bilen ýaraglanan Efraýym 
nesli,

söweş gününde ökje göterdi.
 10 Olar Hudaýyň ähtini 

saklamadylar,
Onuň kanunyna görä 

ýöremekden
ýüz döndürdiler.
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 11 Unutdylar Onuň işlerini,
olara görkezen gudratlaryny.

 12 Ol Müsür ýurdunda, Zogan 
düzünde,

atalarynyň öňünde gudratly 
işleri etdi.

 13 Ol deňzi böldi, olary ondan geçirdi,
suwlary bir üýşmek kimin 

duruzdy.
 14 Gündizine ýol görkezdi Ol bulut 

bilen,
bütin gije – oduň ýagtysy bilen.

 15 Ol çölde gaýany ýardy,
çuňluklardan deý
olary bolelin suwdan gandyrdy.

 16 Ol gaýadan suwlar çogdurdy,
suwlary derýalar kimin akdyrdy.

 17 Ýöne şonda-da Oňa garşy günä 
etmegi,

çölde Beýik Hudaý garşy baş 
götermegi,

dowam etdiler.
 18 Ýüreklerinde Hudaýy synaga 

salyp,
öz küýsän iýmitlerini talap 

etdiler.
 19 Hudaýa garşy sözläp, şeýle 

diýdiler:
«Hudaý çölde saçak ýazyp 

bilermi?
 20 Hawa, Ol gaýany ýaryp, suwlar 

çogdurdy,
akarlary dolup-daşdyrdy,

emma Öz halkyna çörek berip 
bilermi?

Ony et bilen üpjün edip 
bilermi?»

 21 Reb muny eşidende dergazap 
boldy,

Ýakup halkyna garşy ýalyn 
tutaşdy,

Ysraýyl halkyna gazaby ör 
boýuna galdy.

 22 Sebäbi olar Hudaýa iman etmedi,
Onuň halas ediş güýjüne bil 

baglamady.
 23 Muňa garamazdan, Ol asmana 

buýurdy,
gökleriň gapylaryny açyp 

goýberdi.
 24 Olar iýer ýaly üstlerine manna 

ýagdyrdy,
olara gökleriň gallasyny iberdi.

 25 Adam ogullary perişdeleriň 
çöregini iýdi,

Ol olara bolelin iýmit iberdi.
 26 Göklerde gündogar ýelini Ol 

öwüsdirdi,
kuwwaty bilen günorta ýelini 

Ol gönükdirdi.
 27 Et ýagdyrdy üstlerine bir tozan 

kimin,
ganatly guşlary – deňiz çägesi 

kimin.
 28 Bulary gaçyrdy çadyrlarynyň 

aralaryna,
mesgenleriniň daş-töweregine.

 29 Olar gerk-gäbe iýip doýdular,
sebäbi Ol olaryň küýsän zadyny 

berdi.
 30 Emma heniz isleglerinden el 

götermänkä,
iýmitleri heniz agyzlaryndaka,

 31 Hudaýyň gazaby olaryň üstünden 
indi.

Ol olaryň iň daýawlaryny 
öldürdi,

Ysraýylyň nowjuwanlaryny ýere 
gaplady.

 32 Emma şonda-da günälerini 
dowam etdiler,

Onuň gudratlaryna 
ynanmadylar.

 33 Şoňa görä, olaryň günlerini puja 
çykardy,

ýyllaryny howp-hatara gaplady.
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 34 Olary öldüren mahaly Ony 
agtarýardylar,

toba edip, erjellik bilen Ony 
gözleýärdiler.

 35 Olar Hudaýyň özleriniň 
gaýasydygyny

Beýik Hudaýyň özleriniň 
Penakäridigini

ýatlaýardylar.
 36 Olar agyzlary bilen Oňa 

ýaranýardylar,
emma dilleri bilen ýalan 

sözleýärdiler.
 37 Ýürekleri bolsa Oňa sadyk 

däldiler,
olar Onuň ähtine biwepadylar.

 38 Ýöne rehim-şepagat edip,
olaryň günäsini Ol bagyşlady,

olary heläk etmedi,
gaharyny köp gezek olardan 

sowdy,
bütin gazabyny oýandyrmady.

 39 Onuň ýadyndady olaryň bir 
ynsandygy,

geçip gidýän we dolanmaýan bir 
şemaldygy.

 40 Näçe gezek çölde Oňa garşy baş 
galdyrdylar,

sährada Ony gamlandyrdylar!
 41 Hudaýy öwran-öwran synap 

gördüler,
Ysraýylyň Mukaddesini 

öjükdirdiler.
 42 Ýatlamadylar Onuň güýjüni,

olary duşmandan azat eden 
gününi.

 43 Müsürde görkezen alamatlaryny,
Zogan düzündäki gudratlaryny:

 44 olar derýalaryndan içmesin diýip,
Ol akarlaryny gana öwürdi.

 45 Olary ýalmap-ýuwutsyn diýip,
üstlerine siňek sürüsini iberdi.

Olary başagaý etsinler diýip,

gurbagalar iberdi.
 46 Gemriji çekirtgä berdi 

hasyllaryny,
ýumurtgadan çykan çekirtgä – 

zähmet rähnetlerini.
 47 Doly bilen weýran etdi 

üzümlerini,
çabga bilen – injir agaçlaryny.

 48 Dola berdi mal-garalaryny,
ýyldyrymlara – sürülerini.

 49 Olaryň üstlerine iberdi,
Öz gaharynyň howruny,

gazaby, dergazaby hem-de 
belany –

gyrýan perişdeleriň bir 
toparyny.

 50 Ol ýol berdi Öz gazabyna:
ölümden goramady olaň janyny,
mergä berdi ömürlerini.

 51 Müsürde heläkledi ähli 
nowbaharlary –

Hamyň çadyrlaryndaky ilkinji 
zürýatlary.

 52 Öz halkyny bolsa goýunlar kimin 
ýola rowana etdi,

çölde olary bir süri kimin Ol 
ugrukdyrdy.

 53 Olary howp-hatardan gorap 
äkitdi,

eýmenmediler,
duşmanlaryny bolsa deňiz 

ýuwutdy.
 54 Getirdi olary Öz mukaddes 

ýurduna –
eliniň ýeňip alan dagyna.

 55 Milletleri olaryň öňünden kowdy,
çadyrlarynda Ysraýyl tirelerini 

ornatdy,
mülklerini paýlap, olara miras 

hökmünde berdi.
 56 Olar bolsa heniz-de Beýik 

Hudaýy synaýardylar,
Oňa garşy baş galdyrýardylar,
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parzlaryny berjaý etmeýärdiler.
 57 Dänip, atalary dek biwepadylar,

ähtibarsyz keman kimin 
ynamsyzdylar.

 58 Ony öjükdirýärdiler seždegähleri 
bilen,

gabanjaňlygyny oýarýardylar 
butlary bilen.

 59 Hudaý eşidip, gazaba mündi,
Ysraýyly büs-bütinleý ret etdi.

 60 Ynsanlar arasyndaky mesgeni 
bolan

Şilodaky çadyryny terk etdi,
 61 Ýesirlige berdi Äht sandygyny,

duşmanlaryň eline – Öz 
şöhratyny.

 62 Öz halkyny gylyja berdi,
Öz saýlan halkyna dergazap 

boldy.
 63 Ýigitlerini ot ýalmap ýuwutdy,

gyzlaryna toý aýdymlary 
aýdylman galdy.

 64 Ruhanylary gylyçdan öldi,
olaryň dul hatynlary ýas tutup 

bilmedi.
 65 Şonda Taňry galkdy ukudan 

oýanan kimin,
şerapdan aýňalmadyk bir erkek 

kimin.
 66 Ol duşmanlaryna ökje götertdi,

olary baky ryswalyga sezewar 
etdi.

 67 Ol Ýusubyň çadyryny ret etdi,
Efraýymyň tiresini 

saýlamady-da,
 68 saýlap aldy Ýahuda tiresini –

Özüniň söýen Sion dagyny.
 69 Mukaddes öýüni Ol bina etdi,

belent gökler deý,
ebedilik berkarar eden dünýäsi 

kimin.
 70 Öz bendesi Dawudy saýlap,

ony goýun agylyndan Ol aldy.

 71 Ony saýlap-seçen milleti 
Ysraýyla –

Öz halky bolan Ýakup nesline 
çopançylyk etmeklik üçin,

guzuly goýunlaryň yzyndan Ol 
alyp galdy.

 72 Dawut päk ýürek bilen olary 
bakdy,

olary ökde elleri bilen ol 
ugrukdyrdy.

78‑nji mezmur
  Asafyň mezmury

 1 Eý, Hudaý, keseki milletler
Seniň saýlan topragyňa 

aralaşdylar,
mukaddes ybadathanaňy 

haramladylar,
Iýerusalimi weýran etdiler.

 2 Seniň bendeleriňiň jesetlerini 
berdiler gök guşlaryna,

Seniň sadyklaryňyň etini – 
ýeriň wagşy haýwanlaryna.

 3 Iýerusalimiň daş-töweregine
suw kimin olaryň ganlaryny 

dökdüler,
olary jaýlan bolmady.

 4 Goňşularymyza bolduk biz gülki,
töweregimizdäkilere – ryswa, 

oýnatgy.
 5 Ýa Reb, haçana çenli gaharlanjak?

Bize müdimilik gaharlanjakmy?
Gabanjaňlygyň ot deý lowlap 

ýanjakmy?
 6 Sen Öz gazabyňy dök

Seni tanamaýan milletleriň 
üstüne,

adyňy çagyrmaýan şalyklaryň 
üstüne.

 7 Çünki olar ýuwutdylar Ýakup 
halkyny,

wes-weýran etdiler onuň 
ýurduny.
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 8 Atalarymyzyň günälerini bize 
ýükleme,

bizi garşylamaga howluksyn 
Seniň rehimiň,

çünki juda tapdan düşendiris 
biz.

 9 Eý, Hudaý, Halasgärimiz!
Öz şanly adyňyň hatyrasyna,

Sen ýardam eýle,
Öz adyňyň hatyrasyna,
bizi halas et, günäden sapla.

 10 «Olaryň Hudaýy nirede?» diýip,
goý, milletler aýtmasyn.

Seniň bendeleriň dökülen 
ganlarynyň alynýanlygy

göz alnymyzda, goý, milletler 
bilsin.

 11 Huzuryňa tussaglaryň nalasy 
ýetsin;

ölüme höküm edilenleri
gora Sen Öz beýik güýjüňe görä.

 12 Ýa Taňry, goňşularymyzyň
Seni ýaňsylan ýaňsylaryny
ýedi esse edip olaryň başyndan 

inder.
 13 Onsoň biz – Seniň halkyň, öriň 

sürüsi,
şükür ederis Saňa ebedi,
şöhratyňy beýan ederis 

nesillerboýy.

79‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 
«Äht liliýasy» äheňinde aýdylýan. 
Asa fyň mezmury.

 2 Eý, Ysraýyl Çopany,
Eý, Ýusuba sürä deý ýol 

Görkezýän, gulak goý!
Eý, keruplaryň üstünde Oturan, 

nur saç!
 3 Efraýymyň, Benýaminiň, 

Manaşaň öňünde;
güýjüňi oýar, gel-de halas et.

 4 Eý, Hudaý, Sen bizi dikelt,
ýüzüň nur saçsyn, halas bolaly.

 5 Ýa Hökmürowan Hudaýymyz 
Reb!

Öz halkyň doga-dileglerine
Sen haçana dek boljak gaharly?

 6 Sen olara gözýaşly çörek iýdirdiň,
gözýaşlaryny suw kimin içirdiň.

 7 Goňşy halklar biz babatda jedel 
edýärler,

duşmanlarymyz üstümizden 
gülýärler.

 8 Bizi dikelt, eý, Hökmürowan 
Hudaý!

Ýüzüň nur saçsyn, halas bolaly.
 9 Üzüm nahalyny Sen Müsürden 

getirdiň,
milletleri kowup, ony oturtdyň.

 10 Sen onuň üçin taýýarladyň 
topragy,

ol kök urup, doldurdy ýurdy.
 11 Daglar bürendi onuň saýasyna,

äpet kedr daragty – şahalaryna.
 12 Ol deňze çenli uzatdy şahalaryny,

derýa çenli – öz pudaklaryny.
 13 Emma her ötegçiniň

onuň miwesini ýolup bileri ýaly,
Sen onuň haýatlaryny

näme üçin weýran eýlediň?
 14 Tokaý ýekegapany ony dagadýar,

meýdan jandarlary ony 
gemirýär.

 15 Dolan, eý, Hökmürowan Hudaý!
Göklerden sal Sen nazary,
gör bu üzüm bagyny –

 16 eliň oturdan bu nahalyny,
Özüň üçin kuwwatlandyran 

ynsan ogluňy.
 17 Olar ony otda ýakdylar,

ony çapdylar.
Goý, olar Seniň gazaply 

bakyşyňdan
ýitip gitsinler.
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a 81:1 Ylahy barlyklar – sözme-söz terjime: hudaýlar.

 18 Emma kömek et sagyňdaky 
ynsana

Sen ony Özüň üçin getirensiň 
kemala

 19 Şonda ýüz öwürmeris Senden hiç 
haçan;

bize ýaşaýyş ber, çagyrarys 
Seniň adyňy.

 20 Bizi dikelt, ýa Hökmürowan 
Hudaýymyz Reb!

Ýüzüň nur saçsyn, halas bolaly.

80‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy na. 

Gititde. Asafyň mezmury.
 2 Kuwwatymyz bolan Hudaýa 

nagmalar aýdyň,
Ýakubyň Hudaýyna joşup 

heşelle kakyň.
 3 Mukama başlaň:

deprek, hoş owazly lirany, 
arfany çalyň.

 4 Täze Aý, dolan Aý wagtynda,
baýram günümizde surnaýlar 

çalyň.
 5 Çünki bu – Ysraýylyň parzlary,

Ýakup Hudaýynyň beren 
adalatly hökümleri.

 6 Ýusup nesli Müsürden çykyp 
gaýdanda,

Hudaý muny oňa düzgün 
hökmünde berdi.

Men bir nätanyş diliň owazyny 
eşitdim:

 7 «Men gerşiňi dyndyrdym ýükden,
seniň elleriň halas boldy 

sebetden.
 8 Muşakgat içinde çagyrdyň, seni 

halas eýledim,
gök gürrüldisinden Men jogap 

berdim.

Meribanyň boýunda seni 
synadym.  Sela

 9 Diňle, eý, halkym, habardar 
edeýin seni:

eý, Ysraýyl, wah, diňlän 
bolsadyň Meni!

 10 Ýat hudaý araňyzda bolmasyn,
keseki hudaýa sežde etmegin.

 11 Men – Reb, seniň Hudaýyň,
çykardym Men seni Müsür 

ýurdundan.
Agzyňy giňden aç, ony 

dolduraýyn.
 12 Emma halkym sesime gulak 

asmady,
Ysraýyl Maňa tabyn bolmady.

 13 Şonuň üçin niýetlerine görä 
ýaşasyn diýip,

Men olary kesir ýüreklerine 
tabşyrdym.

 14 Wah, halkym Maňa gulak asan 
bolsady!

Ysraýyl Meniň ýolumdan ýörän 
bolsady!

 15 Şonda tiz boýun egdirerdim 
ýagylaryny,

duşmanlaryna gönükdirerdim 
Men Öz elimi.

 16 Rebbi ýigrenýänler oňa ýalym-
-ýulum ederdi,

kysmatlary ebedi dowam ederdi.
 17 Men oňa saýlama bugdaý 

iýdirerdim,
gaýadan akan bal bilen ony 

doýrardym».

81‑nji mezmur
  Asafyň mezmury

 1 Hudaý Öz mejlisinde ornuna geçip,
ylahy barlyklaryň a arasynda 

kazylyk edýär.

 Zebur 79 – 81  



 741  

 2 Hudaý şeýle diýýär:
«Haçana dek adalatsyz kazylyk 

edip,
siz erbetlere tarapgöýlik 

etmekçi?  Sela
 3 Adalatly çözüň garybyň, ýetimiň 

dawalaryny,
goraň ezileniň, mätäjiň 

hakhukugyny.
 4 Halas ediň ejiz bilen mätäji,

erbetleriň golundan azat ediň 
olary.

 5 Siz bilmeýärsiňiz, 
düşünmeýärsiňiz,

siz garaňkylykda ýöreýärsiňiz,
ýeriň binýatlary lerzana gelýär».

 6 Men diýýärin: «Siz hudaýlarsyňyz,
Beýik Hudaýyň ogullary – siziň 

baryňyz.
 7 Emma adam ogly kimin siz 

ölersiňiz,
şazadalar kimin ýykylarsyňyz».

 8 Galk, eý, Hudaý, kazylyk et ýeriň 
ýüzüne

çünki Seniňkidir ähli milletler.

82‑nji mezmur
1 Nagma. Asafyň mezmury.

 2 Eý, Hudaý, dymma,
eý, Hudaý, ümsüm, biperwaý 

bolma.
 3 Seret, duşmanlaryň pitne 

turuzýar,
Seni ýigrenýänler başlaryny 

galdyrýar.
 4 Seniň halkyňa garşy erbet niýet 

edinýär,
Seniň goraýanlaryňa garşy dil 

birikdirýär.
 5 Diýýärler: «Geliň, ýok edeli,

goý, olar millet bolmasyn,
mundan beýläk Ysraýylyň ady,

goý, agzalmasyn».

 6 Olar bir çukura tüýkürip, dil 
birikdirýär

hem-de Saňa garşy äht baglaşýar:
 7 edomlar we ysmaýyllar,

mowaplar we hagarlar,
 8 Gebal, Ammon hem-de Amalek,

Pilişt hem-de Suruň ilaty,
 9 Aşur-da goşuldy,

olar Lut ogullaryny goldady.
  Sela

 10 Sen Midýana hem-de Kişon 
çaýynda

Sisera bilen Ýabyna edenleriňi
olaryň başyndan inder.

 11 Olar Endorda heläk edildi,
olar topragyň dökünine öwrüldi.

 12 Orep we Zeýep ýaly et 
serdarlaryny,

Zebah we Salmunna dek – ähli 
serkerdesini.

 13 Olar: «Geliň, Hudaýyň örülerini
özümize mülk edineli» diýdiler.

 14 Eý, Hudaýym, tüweleýdäki tozana,
ýel öňündäki harpyga öwür olary.

 15 Oduň tokaýy köýdürşi kimin,
ýalnyň daglary otlaýşy kimin,

 16 harasadyň bilen kowala Sen olary,
apy-tupanyň bilen gorkuz olary.

 17 Utanja gapla olaň ýüzüni,
ýa Reb, şonda olar agtarar Seniň 

adyňy.
 18 Baky ryswa bolup, goý, dowla 

düşsün,
utanç içinde ýok bolup gitsin.

 19 Goý, olar bilsin: Reb – diňe Sensiň,
tutuş ýeriň Beýik Hudaýysyň!

83‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy

syna. Gititde. Koranyň nesilleriniň 
mezmury.

 2 Eý, Hökmürowan Reb!
Seniň mesgeniň neneňsi eziz!
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 3 Rebbiň howlularyny küýsäp,
meniň janym ysgyndan düşýär;

ýüregim, tenim diri Hudaýa
şatlanyp, nagmalar aýdýar.

 4 Seniň gurbanlyk sypaň ýanynda
hatda serçe hem tapýar özüne 

bir öý,
garlawaç hem – öz çagalary üçin 

höwürtge,
eý, Hökmürowan Reb, Patyşam 

hem-de Hudaýym!
 5 Bagtlydyr Seniň öýüňde mesgen 

tutanlar,
olar mydama Seni 

şöhratlandyrarlar.  Sela
 6 Bagtlydyr Senden kuwwat 

alýanlar,
kalbynda Siona eltýän ýoly 

arzuwlaýanlar!
 7 Olar Agy-perýat jülgesinden 

geçende,
ol ýer çeşmeler mekanyna 

öwrülýär,
güýzki ýagyş ol ýere bereket 

berýär.
 8 Olaryň kuwwaty barha möwjeýär,

Sionda Hudaýyň huzurynda 
häzir bolarlar.

 9 Ýa Hökmürowan Hudaýymyz 
Reb, eşit dogamy,

diňle meni, eý, Ýakubyň 
Hudaýy!  Sela

 10 Eý, Hudaý hoşamaý seret 
patyşa – galkanymyza,

merhemet et Öz seçip-saýlanyňa.
 11 Çünki Seniň howlularyňda geçen 

ýeke gün
başga ýerde geçen müň günden 

ýagşy.
Erbetleriň çadyrlarynda men 

ýaşanymdan,
Hudaýymyň öýüniň 

bosagasynda duranym ýagşy.

 12 Çünki Hudaýymyz Reb – 
Günümiz we galkanymyz,

Ol merhemet we şöhrat berýär;
Ol dogry ýoldan ýöreýänlerden

hiç bir ýagşylygyny gaýgyrýan 
däldir.

 13 Eý, Hökmürowan Reb!
Saňa bil baglaýanlar nähili 

bagtly!

84‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. Koranyň nesilleriniň mezmury.
 2 Ýa Reb, Sen Öz ýurduňa 

merhemet etdiň,
Ýakup halkynyň abadanlygyny 

ýene gaýtaryp berdiň.
 3 Öz halkyňyň etmişlerini geçirdiň,

onuň ähli günälerini Sen 
bagyşladyň.  Sela

 4 Ähli gazabyňy Sen jylawladyň,
ýowuz gazabyňy Sen 

köşeşdirdiň.
 5 Eý, bizi halas eýleýän Hudaý,

bagtyýar günlerimizi ýene-de 
gaýtar,

bize bolan gahar-gazabyňdan 
el göter.

 6 Sen gaharlanjakmy bize ebedi?
Nesilden-nesle geçirjekmi Öz 

gaharyňy?
 7 Halkyňyň Sende şatlanyp bileri 

ýaly,
Sen bizi gaýtadan dikeltjek 

dälmi?
 8 Ýa Reb, bize sadyk söýgiňi 

görkez,
Öz halas edişiňi bize peşgeş et.

 9 Diňlärin Beýik Hudaýyň 
aýtjaklaryny.

Ol halkynyň, sadyklarynyň
gaýtadan akmaklyk etmezi ýaly,

olara wada berýär parahatlygy.
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 10 Onuň şöhratynyň ýurdumyzda 
mesgen tutary ýaly,

Ol Özünden gorkýanlary
dogrudan-da, hemişe halas 

etmäge taýýar!
 11 Söýgi bilen wepadarlyk birleşer,

dogrulyk parahatlyk bilen biriger.
 12 Wepadarlyk ýerden gögerer,

dogrulyk-da asmandan garar.
 13 Hawa, Reb ýagşy zatlary berer,

topragymyz öz hasylyny eçiler.
 14 Dogrulyk Onuň öňünden ýörär,

Onuň gadamlaryna ýoly 
taýynlar.

85‑nji mezmur
  Dawudyň dogasy

 1 Ýa Reb, gulak goý, maňa jogap 
ber,

çünki men garyp we mätäçdirin.
 2 Janymy gora, men Saňa sadyk,

Özüňe bil baglaýan bendäňi Sen 
halas eýle;

meniň Hudaýym Sensiň.
 3 Ýa Taňry, maňa merhemet eýle,

men uzakly gün Saňa perýat 
edýärin.

 4 Sen şatlandyr Öz bendäňiň 
kalbyny,

çünki Saňa, eý, Taňry, 
tabşyrýaryn janymy.

 5 Ýa Taňry, Sen ýagşy we geçirimli,
Seni çagyrýanlaryň baryna 

eçilýärsiň
sadyk söýgiňi.

 6 Ýa Reb, gulak goý meniň dogama,
dykgat ber perýadymyň 

dat-bidadyna.
 7 Muşakgatly günümde çagyrýan 

Seni,
çünki Sen berersiň maňa jogaby.

 8 Ýa Taňry, hudaýlar arasynda Sen 
kimin ýokdur,

Seniň işleriňe taý geljek 
ýokdur.

 9 Ýa Taňry, ýaradan milletleriň 
ählisi gelip,

Seniň gaşyňda sežde ederler,
Seniň adyňa şöhrat aýdarlar.

 10 Çünki Sen beýiksiň,
ajaýyp işleri edýän hem Sensiň,
diňe Sensiň – ýeke-täk Hudaý.

 11 Ýa Reb, hakykatyňda gezerim 
ýaly,

maňa öwret Sen Öz ýoluňy.
Seniň adyňdan gorkarym ýaly,

Özüňe bagla meniň ýüregimi.
 12 Ýa Taňry, meniň Hudaýym,

tutuş kalbym bilen Saňa şükür 
edýärin,

Seniň adyňy elmydama taryp 
ederin.

 13 Çünki maňa bolan sadyk söýgiň 
beýikdir,

Sen janymy ölüler dünýäsinden 
halas eýlediň.

 14 Eý, Hudaý, tekepbirler garşyma 
galýar,

zalymlar topary meni öldürjek 
bolýar,

olar Sen barada hiç oýlanmaýar.
 15 Sen bolsa, ýa Taňry, rehimli, 

merhemetli Hudaýsyň,
Sen giň göwünli, örän wepaly, 

sadyk söýgä baý.
 16 Maňa nazar sal-da, merhemet 

eýle,
gujur-gaýratyňdan ber Öz 

bendäňe,
keniziňiň ogluny Sen halas eýle.

 17 Öz hoşamaýlygyňdan bir nyşan 
görkez,

meni ýigrenýänler ony görüp, 
utanja galsyn.

Sebäbi, ýa Reb, Sen kömek etdiň,
Sen maňa göwünlik berdiň.
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a 86:4 Rahap – gadymy rowaýatlarda duş gelýän äpet deňiz jandary. Bu ýerde Müsür diýen 
manyda gelýär. Sözlüge seret.

86‑njy mezmur
1  Koranyň nesillerine. Mezmur. 

Nagma.
 2 Reb şäheriniň binýady mukaddes 

daglardadyr.
Reb söýýär Ýakup halkynyň 

ähli mesgenlerini,
aýratyn-da Sionyň derwezelerini.

 3 Eý, Hudaý şäheri!
Sen hakda şöhratly zatlar 

aýdylýar.  Sela

 4 Reb şeýle diýýär:
«Özümi tanaýanlaryň ýanynda

Men Rahaby a we Babyly agzaýyn,
Pilişt, Sur, Efiopiýa ýurtlaryny 

ýatlaýyn;
Diýýärler: „Bu adam Sionda 

doglan“».

 5 Sion babatda şeýle aýdylar:
«Bu adam hem, ol adam hem şu 

ýerde doglan».
Beýik Hudaýyň hut Özi ony 

berkarar eder.
 6 Reb «Bu adam Sionda doglan» diýip,

halklaryň sanawyny ýazanda 
bellär.  Sela

 7 «Meniň ähli gözbaşlarym Sionda» 
diýip,

bagşylar we tansçylar 
biragyzdan aýdarlar.

87‑nji mezmur
1 Nagma. Koranyň nesilleriniň mez

mu ry. Aýdymçylar toparynyň ýol
başçy sy na. Kirişli saz guralynda 
aý dyl ýan nagma. Ezra neslinden 
Heý manyň maskili.

 2 Ýa Reb, meni halas eýleýän Hudaý,
gije-gündiz gaşyňda dat-perýat 

etdim.
 3 Seniň huzuryňa doga-dilegim 

barsyn,
diňle meniň dat-perýadymy.

 4 Çünki muşakgatlardan doludyr 
janym,

ölüler dünýäsine golaýlandyr 
meň ömrüm.

 5 Men gabra inip barýanlardan 
saýyldym,

bir mejalsyz adam dek boldum.
 6 Men ölüler arasyna taşlanyp,

Seni indi asla ýada salmaýan,
Seniň eliňden uzaga düşüp,

gabyrda ýatan jeset dek boldum.
 7 Sen meni gabryň düýbünde,

tümlükde, çuňlukda goýduň.
 8 Seniň gazabyňyň labyry üstüme 

indi,
ähli tolkunlaryň meni ýumurdy.

  Sela
 9 Dost-ýaranlarymdan meni 

aýyrdyň,
meni olara ýigrenji etdiň.
Daşymdan baglanan, çykyp 

bilmeýän.
 10 Hasratdan ýaňa küteldi gözüm,

ýa Reb, her gün Seni çagyrdym,
men ellerimi Saňa uzatdym.

 11 Sen gudratlary merhumlara 
etjekmi?

Ölüler Saňa öwgi aýdarmy?  Sela
 12 Seniň söýgiň jar edilermi gabyrda,

Seniň wepadarlygyň – 
heläkçilik ýerinde?

 13 Gudratlaryň bilinýärmi tümlükde,
Seniň dogrulygyň – unudylma 

ýurdunda?
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a 88:11 Rahap – gadymy rowaýatlarda duş gelýän äpet deňiz jandary. Sözlüge seret.

 14 Men bolsa, ýa Reb, Saňa perýat 
edýärin,

ir säherde Saňa doga edýärin.
 15 Ýa Reb, näme üçin ret edýäň 

meni?
Näme üçin gizleýäň menden 

ýüzüňi?
 16 Men çagalykdan bäri görgüli, 

ölüm halynda,
howplaryňa uçrap, umytdan 

düşdüm.
 17 Seniň gazabyň üstüme indi,

wehimiňiň hüjümleri meni 
ýumurdy.

 18 Olar uzakly gün sil dek gabaýar,
ähli tarapdan töweregimi 

gurşaýar.
 19 Uzaklaşdyrdyň menden

dostlarymy, ýakynlarymy,
garaňkylyk – ýalňyz ýoldaşym.

88‑nji mezmur
1 Ezra neslinden bolan Eýtanyň maskili

 2 Ýa Reb, elmydama Seniň söýgiňe 
nagma aýdaryn,

dilim wepadarlygyňy beýan 
eder nesilden-nesle.

 3 Diýdim: «Seniň söýgiň baky 
berkarar,

wepadarlygyň gökler deý 
mäkäm».

 4 Diýdiň: «Saýlanym bilen Men äht 
baglaşdym.

Öz gulum Dawuda Men kasam 
etdim:

 5 „Ebedi berkarar ederin seniň 
nesliňi,

nesillerboýy bina ederin seniň 
tagtyňy“».  Sela

 6 Ýa Reb, gökler öwgi aýtsyn 
gudratlaryňa,

mukaddesler 
mejlisinde – wepadarlygyňa.

 7 Çünki göklerde Rebbe taý geljek 
barmy?

Ylahy barlyklaryň arasynda 
Reb deýin barmy?

 8 Hudaý mukaddesler 
maslahatynda örän haýbatly,

töweregindäkileriniň 
hemmesinden wehimli.

 9 Ýa Hökmürowan Beýik Hudaý!
Sen dek, ýa Reb, kuwwatly 

barmy?
Wepadarlygyň gurşaýar Seni.

 10 Guduzlan deňze ýöredýäň Öz 
hökümiňi,

tolkunlary möwjände, 
köşeşdirýäň olary.

 11 Sen maslyk kimin mynjyratdyň 
Rahaby a,

güýçli goluň bilen pytratdyň 
ýagylaryňy.

 12 Gökler Seniňki, Ýer-de Seniňki,
Sen berkarar etdiň älemi, 

ondaky ähli zatlary.
 13 Sen ýaratdyň demirgazygy we 

günortany,
Tabor, Hermon şatlykly 

taryplaýar Seniň adyňy.
 14 Bardyr Seniň kuwwatly goluň,

Seniň eliň güýçli, goluň 
belentdir.

 15 Seniň tagtyň düýbi – dogrulyk 
hem-de adyllyk,

öňüňden ýöreýär – söýgi hem 
wepalylyk.

 16 Şatlyk şowhunyny bilýän halk 
nähili bagtly!

Ýa Reb, olar Seniň ýüzüňiň 
nurunda gezýär!

 17 Uzakly gün Seni arşa çykarýar,
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a 88:21 Ýagymy çalyp – kimdir biriniň başyna ýag guýup, patyşalyga ýa-da ruhanylyga 
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dogrulygyň arkaly olar 
beýgelýär.

 18 Çünki güýçleriniň 
şöhraty – Sensiň,

hoşamaýlygyň bilen beýgelýär 
biziň güýjümiz.

 19 Biziň galkanymyz – Rebbiňki,
şamyzy Ysraýylyň Mukaddesi 

belledi.
 20 Sen birwagtlar aýanlykda

Öz sadyklaryňa şeýle diýipdiň:
«Men edermene kömek berdim,

Men halkyň içinden ony 
saýladym.

 21 Men Öz gulum Dawudy tapdym,
başyna mukaddes ýagymy 

çalyp a,
ony saýladym.

 22 Elim elmydama ony söýgetlär,
golum hem ony 

kuwwatlandyrar.
 23 Duşman ony aldawa salmaz,

erbet adam oňa hiç sütem etmez.
 24 Duşmanlaryny öňünde weýran 

ederin,
ony ýigrenýänleri gyryp taşlaryn.

 25 Onuň bilen bolar söýgim, 
wepadarlygym,

Meniň adym bilen onuň güýji 
beýgeler.

 26 Onuň elini goýaryn deňziň 
üstünde,

Onuň goluny – derýalaryň 
üstünde.

 27 Ol batly gygyryp diýer:
„Sen – meniň Atam
Hudaýym, gutulyş Gaýam!“

 28 Men nowbaharlygy oňa bererin,
ony dünýä şalarynyň iň beýigi 

ederin.

 29 Öz sadyk söýgimi onuň üçin baky 
saklaryn,

onuň bilen eden ähtime sadyk 
galaryn.

 30 Men baky berkarar ederin onuň 
neslini,

gökleriň günleri deý – onuň 
tagtyny.

 31 Eger ogullary Meniň 
parzlarymdan ýüz öwürseler,

adalatly hökümlerime görä 
ýöremeseler,

 32 Meniň parzlarymy saklamasalar,
tabşyryklarymy berjaý 

etmeseler,
 33 taýak bilen jezalandyraryn 

etmişlerini,
gamçy bilen – olaryň 

günälerini.
 34 Emma Dawutdan aýyrmaryn 

söýgimi,
Men wepadarlygyma galplyk 

etmerin.
 35 Men Öz eden ähtimi bozmaryn,

agzymdan çykan sözden 
dänmerin.

 36 Bir gezek Öz mukaddesligimden 
ant içdim,

Dawuda ýalan sözlemerin Men.
 37 „Onuň nesli dowam eder ebedi,

Meniň gaşymda onuň tagty – 
Gün ýaly.

 38 Gökde sadyk şaýatlyk bolan,
baky berkarar edilen Aý ýaly 

bolar“».  Sela

 39 Emma Sen ony taşladyň, kabul 
etmediň,

Öz seçip-saýlanyňa Sen 
gaharlandyň.
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 40 Öz guluň bilen eden ähtiňden 
dändiň,

onuň jygasyny tozana gardyň.
 41 Onuň ähli diwarlaryny ýumurdyň,

berkitmelerini wes-weýran 
etdiň.

 42 Ötegçileriň ählisi ony talaýar,
gülki boldy ol goňşularyna.

 43 Ýagylaryny ondan üstün 
çykartdyň,

onuň duşmanlaryny Sen 
begendirdiň.

 44 Onuň gylyjynyň tygyny yza 
öwürdiň,

Sen ony söweşde hiç 
goldamadyň.

 45 Şan-şöhratynyň soňuna çykdyň,
onuň tagtyny ýere pylçadyň.

 46 Ýaşlyk günlerini Sen gysga etdiň,
ony utanja goýduň.  Sela

 47 Ýa Reb, ýüzüňi gizlejek haçana 
çenli?

Sen Özüňi gizlejekmi ebedi?
Haçana çenli gazabyň ýandyrar 

ot-alaw ýaly?
 48 Sen ýadyňa sal ömrümiň 

gysgadygyny.
Haýsy panylyk üçin ýaratdyň 

bar ynsan ogullaryny?
 49 Heý-de ýaşap, ölüm ýüzüni 

görmeýän barmy?
Ölüler dünýäsiniň penjesinden 

gutulan barmy?  Sela
 50 Ýa Taňry, Seniň öňki söýgiň 

nirede?
Sen wepadarlygyňda äht etdiň-ä 

Dawuda!
 51 Ýa Taňry, ýatla bendeleriňiň 

ryswalygyny,
köp halklaryň sögünjini 

gursagymda göterişimi,
 52 Ýa Reb, Seniň ýagylaryňyň 

ýaňsylaýşyny,

seçip-saýlanyňyň her ädimini 
ýaňsylaýşyny.

 53 Reb alkyşa mynasyp asyrlarboýy!
Omyn! Omyn!

DÖRDÜNJI KITAP 
(89 – 105nji mezmurlar)

89‑njy mezmur
1 Hudaýyň adamy Musanyň dogasy

 2 Ýa Taňry, mesgenimiz bolduň 
nesillerboýy.

 3 Daglar emele gelmezden ozal,
topragy, älem-jahany 

ýaratmazyňdan ozal,
ezelden ebedä çenli bolan 

Hudaý – Sen.
 4 «Eý, adam ogullary, dolanyň» 

diýip,
Sen bizi topraga 

dolandyrýarsyň.
 5 Seniň nazaryňda müň ýyl

düýnki geçen gün ýa gijäniň 
nobaty ýaly.

 6 Olary syryp äkidýärsiň, olar düýş 
ýaly,

olar säher çagy bitýän ot ýaly;
ol ir säherde ösüp, gülleýär,

agşamyna bolsa orlup, guraýar.
 7 Seniň gaharyňdan ýaňa biz ýok 

bolýarys,
gazabyňdan ýaňa dowla 

düşýäris.
 8 Sen günälerimizi goýduň öňüňde,

gizlin günälerimizi – Öz 
gözleriňiň alnynda.

 9 Ähli günlerimiz gazabyňyň 
astynda geçýär,

ýyllarymyz bir dem kimin 
soňlanyp barýar.

 10 Ýetmiş ýyl – ömrümiziň günleri,
segsen ýyl – eger bolaýsak 

güýçli,
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olaryň iň ýagşysy geçýär azap 
bilen külpetde,

basym geçýär, biz ýok bolup 
gidýäris.

 11 Kim Seniň gaharyňyň güýjüni 
bilýär?

Gazabyňyň wehimine düşünýän 
barmy?

 12 Ýüregimiziň parasatly bolary ýaly,
sanamagy öwret günlerimizi.

 13 Dolan, ýa Reb! Haçana çenli biz 
garaşmaly?

Öz bendeleriňe et Sen rehimi!
 14 Uzakly gün şatlanyp, begener 

ýaly,
ir säherde sadyk söýgiň bilen
bizi hoşwagt eýle.

 15 Muşakgat çekdiren günleriňiň,
ýamanlyk gören ýyllarymyzyň
öwezini dolup, bizi şat eýle.

 16 Seniň işiň aýan bolsun 
bendeleriňe,

şan-şöhratyň – olaryň 
çagalaryna.

 17 Hudaýymyz Taňryň merhemeti 
biz bilen bolsun.

Haýyrly et ellerimiziň işini,
hawa, ellerimiziň işi haýyrly 

bolsun!

90‑njy mezmur
 1 Beýik Hudaýyň penasynda 

ýaşaýan ynsan
Gudratygüýçliniň kölegesini 

mesgen ediner.
 2 Rebbe diýerin: «Meniň penam 

hem-de berkitmäm,
meniň Hudaýym, özümiň bil 

baglaýanym».
 3 Ol halas eder seni awçyň 

torundan
hem-de heläkleýji mergiden.

 4 Ol perleri bilen seni basyrar;

ganatlarynyň astynda pena 
taparsyň,

Onuň wepadarlygy galkan, 
sowutdyr.

 5 Gorkmarsyň gijäniň 
howp-hataryndan

ýa-da gündiz uçýan peýkamdan,
 6 tümlükde assyrynlyk bilen gelýän 

mergiden
ýa günortan çagy tozdurýan 

weýrançylykdan.
 7 Gapdalyňda müň adam,

sagyňda on müň adam ýykylar,
emma bu zatlar saňa ýanaşmaz.

 8 Sen gözleriň bilen ýöne gararsyň,
erbetleriň jezalaryny görersiň.

 9 Çünki sen Rebbe: «Meniň 
penamsyň» diýip,

Beýik Hudaýy özüňe mesgen 
edindiň.

 10 Şoňa görä ýamanlyk saňa asla 
ýanaşmaz,

bela-beter çadyryňyň ýanyna 
gelmez.

 11 Seni ähli ýollaryňda goramak üçin,
perişdelerine sen babatda Ol 

emr eder.
 12 Aýagyň daşa büdremez ýaly,

olar seni ellerinde göterer.
 13 Arslany, ýylany sen depgilärsiň,

ýolbarsy, alahöwreni sen 
basgylarsyň.

 14 Reb diýýär:
«Meni söýýänleri halas ederin,
adymy bilýänlere pena bolaryn.

 15 Meni çagyranlarynda jogap 
bererin.

Muşakgatlarda olar bilen 
bolaryn,

azat edip, şan-şöhrata beslärin.
 16 Olara uzak ömür bagyş ederin

olara halas edişimi Men 
görkezerin».
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91‑nji mezmur
1 Mezmur. Sabat güni üçin nagma.

 2 Ýa Reb, ne ajaýyp Saňa şükürler 
etmek,

ýa Beýik Hudaý, adyňa 
nagmalar aýtmak!

 3‑4 On kirişli guralda we arfada,
lirada mukamlar çalyp,

gije-gündiz söýgiňi,
wepadarlygyňy beýan eýlemek!

 5 Çünki, ýa Reb, işleriň bilen meni 
şat etdiň,

elleriňiň işlerine şatlanyp 
nagma aýdaryn.

 6 Ýa Reb, neneň beýik Seniň 
işleriň!

Gaty çuňdur Seniň 
oý-pikirleriň!

 7 Kemakyl adam muny bilmeýär,
akmak muňa hiç düşünmeýär.

 8 Emma erbetler ot deý 
gögerseler-de,

betkärler gülleseler-de,
olar baky weýrançylyga höküm 

edilen.
 9 Emma Sen, ýa Reb, baky 

belentsiň.
 10 Ine, ýa Reb, duşmanlaryň,

Seniň duşmanlaryň, ýitip 
giderler,

ine, ähli betkärler dargadylarlar.
 11 Sen meni ýabany öküz dek 

kuwwatly etdiň,
başyma täze ýag guýup, meni 

saýladyň.
 12 Duşmanymyň ýeňlişini gördi 

gözlerim,
maňa garşy galýanlaryň heläk 

bolşuny
eşitdi meniň gulagym.

 13 Dogry adamlar palma agajy deý 
pajarlar,

Liwanyň kedr daragty deý boý 
alar.

 14 Olar ekilendir Rebbiň öýünde,
gülleýärler Hudaýymyzyň 

howlularynda.
 15 Olar garrasa-da, miwe getirýärler,

elmydama şireli hem-de ýaşyldyr.
 16 Olar: «Reb dogrudyr, Ol meniň 

gaýam,
Onda nähaklyk ýokdur!» diýip 

aýdarlar.

92‑nji mezmur
 1 Reb höküm sürýär,

Ol şöwkete beslenen.
Reb gudrata beslenen, ony 

guşanan –
dünýä bina edilen, asla sarsmaz 

Ol.
 2 Seniň tagtyň owaldan bina edilen,

Sen barsyň ezelden bäri.
 3 Ýa Reb, siller beýgeldi,

siller öz sesini gataltdy,
siller güwwüldisini artdyrdy.

 4 Emma ägirt suwlar sesinden,
kuwwatly deňiz tolkunlaryndan,
beýikdäki Reb has kuwwatlydyr.

 5 Seniň düzgünleriň örän 
ähtibarlydyr.

Ýa Reb, mukaddeslik öýüňe 
baky mahsusdyr.

93‑nji mezmur
 1 Ýa Reb, öç alýan Hudaý,

nuruňy saç, eý, öç alýan Hudaý!
 2 Galk, eý, ýer ýüzüniň Kazysy,

tekepbirlere päline görä ber 
jezasyny!

 3 Ýa Reb, erbetler haçana çenli,
haçana çenli erbetler 

dabaralanar?
 4 Ulumsylyk saçýar olaryň agzy,

öwünýär betkärleriň hemmesi.
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 5 Ýa Reb, olar halkyňy ezýär,
Seniň milletiňe ejir çekdirýär.

 6 Olar dul hatyny, gelmişegi 
öldürýär

hem-de ýetimleriň ganyna 
galýar.

 7 Diýýärler: «Reb görmeýär.
Ýakubyň Hudaýy dykgat 

bermeýär».
 8 Düşüniň, eý, halkyň kemakyllary,

eý, akmaklar, haçan bolarkaňyz 
paýhasly?

 9 Gulagy ýaradan, heý, eşitmezmi?
Göze şekil beren, heý-de, 

görmezmi?
 10 Milletleri toba getirýän,

ynsanyýete bilim öwredýän jeza 
bermezmi?

 11 Reb bilýär ynsanlaryň pikirlerini
hem-de bu pikirleriň 

panydygyny.
 12 Ýa Reb, Seniň terbiýeleýän 

ynsanyň,
Öz kanunyňy öwredýän 

ynsanyň nähili bagtly!
 13 Sen erbetleriň gabry taýýar 

bolýança,
bu ynsany muşakgatlyk 

döwründe
aman galdyrýaň.

 14 Çünki Reb Öz halkyny taşlamaz,
Ol saýlan halkyny asla terk 

etmez.
 15 Çünki adalat dogrulyga dolanar,

ýüregi dogrular hem oňa eýerer.
 16 Meniň üçin erbetleriň garşysyna 

kim galar?
Meniň üçin betkärlere kim 

garşy durar?
 17 Eger Reb kömekçim bolmadyk 

bolsa,
janym gabryň ümsümligine 

eýýäm göçerdi.

 18 «Aýagym büdreýär» diýen 
mahalym,

meni, ýa Reb, sadyk söýgiň 
goldady.

 19 Ýürek gaýgylarymyň artan 
mahaly,

Seniň teselliň janyma rahatlyk 
berýär.

 20 Zulum kanunlaryny düzýän erbet 
hökümdarlar,

eýsem Saňa ýaran bolup 
bilermi?

 21 Olar dogry ynsanyň janyna garşy
dil birikdirýärler,
bigünäni ölüme höküm 

edýärler.
 22 Emma Reb boldy meniň 

berkitmäm,
Hudaýym – pena edinen gaýam.

 23 Ol olaryň ýamanlygyny özlerine 
gaýtarar,

olary erbetlikleri üçin gyryp 
tükeder;

Hudaýymyz Reb olary gyryp 
tükeder.

94‑nji mezmur
 1 Geliň, Rebbe nagma aýdaly,

halas edýän gaýamyza şatlanyp, 
aýdym aýdaly.

 2 Şükürlerimiz bilen huzuryna 
baraly,

alkyş aýdymlaryny aýdyp, Oňa 
heşelle kakaly.

 3 Çünki Reb beýik Hudaýdyr,
ähli hudaýlaryň beýik Şasydyr.

 4 Onuň elindedir ýer çuňluklary,
Onuňkydyr dagyň çür depeleri.

 5 Deňiz Onuňkydyr, çünki Ol 
ýaratdy ony,

gury ýere şekil berdi Onuň 
elleri.

 6 Geliň, sežde edip, tagzym edeli,
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a 94:9 Meribada… synady – ýewreýçe Meriba «dawa», Masa «synag» diýmegi aňladýar. 
Seret: Msr 17:17.

bizi ýaradan Rebbiň öňünde 
dyza çökeli.

 7 Çünki Ol biziň Hudaýymyzdyr,
biz Onuň örüsiniň halkydyrys,

Onuň elindäki goýunlardyrys.
Bu gün siz Meniň sesimi 

eşitseňiz:
 8 «Meribada, ol gün Masa 

çölündäki deý,
siz gatatmaň ýüregiňizi.

 9 Ol ýerde atalaryňyz Meni barlady,
edenlerimi görse-de, Meni 

synady a.
 10 Kyrk ýyllap şu nesli Men ýigrenç 

saýdym.
Diýdim: „Bu halkyň ýüregi 

Menden uzakdyr,
Meniň ýollarymdan ýöreýän 

däldir“.
 11 Şoňa görä, olar dynçlyk 

mekanyma girmezler diýip,
Öz gazabymda Men kasam 

etdim».

95‑nji mezmur
 1 Rebbe täze nagma aýdyň,

Rebbe nagma aýt, eý, tutuş ýer 
ýüzi!

 2 Rebbe nagma aýdyň,
Onuň adyna alkyşlar okaň,
halas edýändigini günsaýyn 

buşlaň.
 3 Milletlere yglan ediň 

şan-şöhratyny,
ähli halklara – gudratly işlerini.

 4 Çünki Reb beýik, Ol belent sena 
mynasyp,

biziň seždämize diňe Ol laýyk.
Ol milletleriň hudaýlaryndan 

has wehimlidir.

 5 Halklaryň bar hudaýlary ýöne bir 
butdur,

emma gökleri Reb ýaradandyr.
 6 Onuň huzuryndadyr hormat, 

şan-şöhrat,
Onuň mekanyndadyr gözellik, 

kuwwat.
 7 Eý, halklaryň tireleri, Rebbi wasp 

ediň,
Rebbiň şöhratyny, güýjüni öwüň.

 8 Rebbiň adyna laýyk şöhraty beriň,
gurbanlyk getirip, howlularyna 

giriň.
 9 Rebbe şanly mukaddesliginde siz 

sežde ediň,
eý, ýer ýüzündäkiler, Onuň 

öňünde titräň.
 10 Milletler arasynda siz şuny aýdyň:

«Reb – Patyşa!
Berk berkarar edildi dünýä,

ol sarsmaz asla.
Ol ýüz görmezden halklara 

kazylyk eder».
 11 Goý, gökler begensin,

ýer hem şatlansyn.
Deňiz we onuň içindäkileriň 

ählisi, goý, güwwüldeşsin.
 12 Meýdan we ondaky bar zatlar 

şatlykdan joşsun.
Şonda tokaý agaçlary Rebbiň 

öňünde
 13 nagmalar aýdar, çünki Ol gelýär;

Ol dünýä kazylyk etmäge gelýär.
Ol dünýä dogrulyk bilen,

halklara Öz wepadarlygy bilen 
kazylyk eder.

96‑njy mezmur
 1 Reb höküm sürýär, goý, ýer 

şatlansyn,
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a 96:8 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.

hemme adalar, goý, begenişsin.
 2 Onuň daş-töweregi – bulut we 

tümlük,
tagtynyň düýbi – dogrulyk 

hem-de adyllyk.
 3 Onuň öňünden ot-alaw ýöreýär,

töwerekdäki duşmanlaryny 
ýandyrýar.

 4 Ýyldyrymlary dünýäni 
ýagtylandyrýar,

ýer ýüzi görýär hem galpyldaýar.
 5 Daglar mum dek ereýär Rebbiň 

öňünde –
tutuş ýer ýüzüniň Taňrysynyň 

öňünde.
 6 Gökler Onuň dogrulygyny jar 

edýär.
Ähli halklar Onuň şan- 

-şöhratyny görýär.
 7 Biderek butlaryna magtanyp,

şekillere sežde edýänler 
utandyrylýar.

Oňa tagzym ediň, eý, ähli 
hudaýlar!

 8 Ýa Reb, Seniň kararlaryňy
Sion a eşidip, şadyýan bolýar,
Ýahudanyň gyzlary hem 

begenýär.
 9 Ýa Reb, Sen ýer ýüzünde iň 

beýigisiň,
ähli hudaýlardan belende 

çykarylansyň.
 10 Eý, Rebbi söýýänler, ýamanlygy 

ýigreniň!
Ol sadyklarynyň janlaryny 

aman saklaýar,
olary erbet adamyň elinden 

halas eýleýär.
 11 Nur dogulýar dogrular üçin,

şadyýanlyk – ýüregi dogrular 
üçin.

 12 Eý, dogrular, Rebde şatlanyň,
mukaddes adyna şükürler ediň.

97‑nji mezmur
  Mezmur

 1 Rebbe täze nagmany aýdyň,
çünki Ol gudratly işleri etdi.

Goly, mukaddes goly,
Oňa ýeňiş getirdi.

 2 Reb Öz ýeňşini aýan eýledi,
milletleriň nazarynda 

dogrulygyny aýan eýledi.
 3 Hudaý ysraýyl halkyny söýýär,

Ol hemişe Öz halkyna wepadar.
Dünýäniň dört künjegi 

Hudaýymyzyň ýeňşini gördi.
 4 Eý, bütin dünýä, Rebbe heşelle 

kakyň,
şatlyk nagmasyny, alkyşlar aýdyň.

 5 Rebbe lirada,
lirada owazly alkyşlar aýdyň.

 6 Surnaýyň, şahyň sesleri bilen
Patyşamyz–Rebbiň öňünde 

heşelle kakyň.
 7 Güwwüldeşsin deňiz we 

ondakylaryň ählisi,
dünýä we onda ýaşaýanlaryň bary.

 8‑9 Rebbiň öňünde derýalar ellerin 
çarpsyn,

baýyrlar joşgunly nagmalar 
aýtsyn,

çünki Ol ýer ýüzüne kazylyk 
etmäge gelýär.

Ol dogrulyk bilen dünýä 
kazylyk eder,

halklara ýüz görmezlik bilen 
kazylyk eder.

98‑nji mezmur
 1 Reb höküm sürýär, halklar, goý, 

galpyldasyn!
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Ol keruplar arasynda tagt gurup 
otyr, goý, ýer titresin!

 2 Reb Sionda beýikdir,
ähli halklardan beýgeldilendir.

 3 Goý, olar öwsünler Seniň beýik, 
gorkunç adyňy,

Sen – mukaddes hem-de 
gudratly!

 4 Sen adalaty söýýän Patyşa:
ýüz görmezligi, adalaty,

dogrulygy berkarar etdiň;
bulary Ýakup neslinde Sen 

amal etdiň.
 5 Hudaýymyz Rebbi beýgeldiň,

Onuň aýagyna ýykylyp, siz 
sežde ediň:

mukaddesdir Ol!
 6 Ruhanylarynyň arasynda Musa, 

Harun bar,
Rebbi çagyrýanlaryň arasynda 

Şamuwel hem bar.
Olar Rebbe doga etdiler, Ol 

jogap berdi.
 7 Ol olara bulut sütüninden gürledi,

olar Onuň beren düzgünini, 
parzlaryny saklady.

 8 Eý, Hudaýymyz Reb, Sen jogap 
berdiň.

Sen etmişleri üçin jeza berseň-de,
olar üçin bagyşlaýjy Hudaý 

bolansyň.
 9 Hudaýymyz Rebbi beýgeldiň,

Onuň mukaddes dagynda siz 
sežde ediň.

Mukaddesdir Hudaýymyz Reb!

99‑njy mezmur
  Şükür mezmury

 1 Eý, bütin ýer ýüzi, Rebbe heşelle 
kakyň.

 2 Rebbe şatlyk bilen siz gulluk ediň,
nagma aýdyp, Onuň gaşyna 

baryň.

 3 Ol Beýik Hudaýdyr, siz muny 
biliň.

Ol bizi ýaratdy, biz-de Onuňky,
biz – örüsiniň goýunlary we 

Onuň halky.
 4 Derwezelerinden giriň şükürler 

bilen,
howlularyna – öwgüler bilen.
Oňa şükür ediň, adyna alkyşlar 

aýdyň.
 5 Çünki Reb ýagşy,

Onuň söýgüsi baky,
wepadarlygy – nesillerboýy.

100‑nji mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Men sadyklyk we adalat barada 
nagma aýdaryn,

ýa Reb, men Saňa şatlanyp, 
nagma aýdaryn.

 2 Men kämillik ýolundan ýörärin.
Wah, haçan gelerkäň meniň 

ýanyma?!
Öýümde ýürek kämilliginde 

ýaşaryn.
 3 Göz alnymda ýaman zada men 

ýol bermerin,
günä etmegi men ýigrenýärin,
günä maňa ýanaşmaz.

 4 Ýürek azgynlygyndan daşda 
bolaryn,

ýamanlyga şärik bolmaryn.
 5 Gizlinlikde ýakynyna töhmet 

atany weýran ederin,
gözi ýer görmeýäne, tekepbir 

ýüreklä çydap bilmerin.
 6 Ýurduň sadyklarynyň maňa 

ýoldaş bolary ýaly,
men olara mähir bilen gararyn.

Meniň gullugymda
kämillik ýolunda gezýänler durar.

 7 Hilegärlik edýän meň öýümde 
ýaşamaz,
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ýalan sözleýän gaşymda 
durmaz.

 8 Rebbiň şäherinden betkärleri 
kowmaklyk üçin,

sähersaýyn ýurtdaky erbetleri 
weýran ederin.

101‑nji mezmur
1 Derde batan we arzyny Rebbiň öňü

ne dökýän görgüliniň dogasy
 2 Ýa Reb, dogamy eşit,

Saňa ýetsin meniň perýadym.
 3 Kyn günümde menden ýüzüňi 

sowma,
gulak goý maňa,
çagyran günümde maňa tizräk 

jogap bersene.
 4 Çünki günlerim tüsse deý ýitýär,

süňklerim tutaşan odun dek 
ýanýar.

 5 Ýüregim ýaraly, ot dek gurady,
mende çörek iýmäge ysgyn 

galmady.
 6 Iňňildimiň zaryndan ýaňa,

meniň derim süňklerime 
ýapyşýar.

 7 Men çöl-beýewandaky bir hüwi 
ýaly,

harabalykdaky bir baýguş ýaly.
 8 Gözüme asla gelmeýär uky,

men üçekdäki ýalňyz guşjagaz 
ýaly.

 9 Uzakly gün duşmanlarym meni 
ýaňsylaýarlar,

üstümden gülýänler adymy 
näletleýärler.

 10‑11 Seniň gahar-gazaplaryň zerarly,
küli çörek kimin iýýärin,

gözýaşlarym garylan içgi içýärin.
Sen meni göterip, gyra taşladyň.

 12 Agşam kölegesi deý meniň 
günlerim,

men ot kimin saralyp soldum.

 13 Sen bolsa, ýa Reb, tagtda otyrsyň 
baky,

Seniň adyň dowam eder 
nesillerboýy.

 14 Sen galkarsyň, Siona rehim 
edersiň,

çünki oňa merhemet etmek 
wagtydyr;

ýetip geldi bellenen wagt.
 15 Seniň bendeleriň onuň daşlaryny 

eziz görýärler,
onuň weýranlygyna haýpy 

gelýärler.
 16 Milletler gorkar Rebbiň adyndan,

dünýä şalary gorkar Onuň 
şan-şöhratyndan.

 17 Sebäbi Reb Siony gaýtadan 
gurar,

şan-şöhratynda Ol peýda bolar.
 18 Dykgat berer pukaranyň 

dogalaryna,
äsgermezlik etmez olaryň 

doga-dilegne.
 19 Indi doguljaklar Rebbi şöhratlar 

ýaly,
goý, bu geljek nesil üçin ýazgy 

edilsin.
 20‑21 Çünki tussaglaryň ahy- 

-zaryny eşitmek üçin,
ölüme höküm edilenleri 

boşatmak üçin,
Reb mukaddes belentliginden 

aşak seretdi,
Ol göklerden ýere nazar aýlady.

 22‑23 Ol halklar, şalyklar
Rebbe sežde etmäge 

üýşenlerinde,
Sionda Rebbiň adyny,

Iýerusalimde şan-şöhratyny
yglan etsinler diýip, şulary etdi.

 24 Ol orta ýolda meni tapdan 
düşürdi,

Ol meniň günlerimi gysgaltdy.
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 25 Diýýärin: «Eý, meniň Hudaýym,
ömrümiň ýarynda dünýäden 

alma.
Seniň ýyllaryň dowam edýär 

nesillerboýy».
 26 Sen gadymyýetde ýeriň binýadyn 

tutduň,
gökler hem Seniň elleriňiň 

işidir.
 27 Olar ýitip gider, Sen bolsa dowam 

edersiň,
olar köne eginbaş kimin dargap 

giderler;
Sen olary eginbaş kimin 

çalşarsyň,
olar geçip giderler.

 28 Emma Seniň şol öňküligiň,
soňy ýokdur Seniň ýyllaryň.

 29 Seniň bendeleriňiň çagalary 
asuda ýaşar,

olaryň zürýatlary huzuryňda 
berkarar bolar.

102‑nji mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Rebbe alkyş aýt, eý, meniň 
köňlüm,

mukaddes adyny alkyşla, eý, 
tutuş jan-bagrym.

 2 Rebbe alkyş aýt, eý, meniň janym,
Onuň eden ýagşylyklaryny asla 

unutma.
 3 Ähli günäleriňi Ol bagyşlaýar,

ähli dertleriňe Ol şypa berýär.
 4 Ömrüňi gabyrdan halas eýleýär,

sadyk söýgi, merhemet 
jygasyny saňa geýdirýär.

 5 Seni ömürboýy ýagşylyklar bilen 
Ol razy edýär:

bürgüdiňki ýaly täzelenýär 
seniň ýaşlygyň.

 6 Reb ezilenleriň ählisi üçin
berjaý edýär hak-adalaty.

 7 Ol Musa görkezdi Öz ýollaryny,
ysraýyl halkyna – Öz işlerini.

 8 Reb rehimdar we merhemetli,
sadyk söýgä baý we giň 

göwünli,
 9 Ol bizi hemişe ýazgaryp durmaz,

Öz gaharyny baky saklamaz.
 10 Ol bize günälerimize görä 

garanok,
ýazyklarymyza görä Ol 

gaýtaranok.
 11 Çünki gökler ýerden nähili 

belentde bolsa,
Rebbiň sadyk söýgüsi Ondan 

gorkýanlara şonça-da beýik.
 12 Gündogar günbatardan nähili 

uzakda bolsa,
şonça-da Ol günälerimizi 

bizden aýyrýar.
 13 Atanyň öz ogullaryna rehim edişi 

kimin,
Reb hem Ondan gorkýanlara 

edýär rehimi.
 14 Çünki niçik ýaradylandygymyzy 

Ol bilýär,
biziň bir toprakdygymyz 

ýadyna düşýär.
 15 Ynsan ömri ota meňzeýär,

meýdan güli kimin olar 
gülleýär,

 16 üstünden şemal öwüsýär: ol hem 
ýok bolýar;

öňki ýeri ony indi hiç 
tanamaýar.

 17‑18 Emma Rebden gorkýanlar üçin,
ezelden ebedä çenli dowam 

edýär Onuň söýgüsi.
Rebbiň ähtini saklap,

buýrugyny berjaý edýänler üçin,
Rebbiň gutulyşy dowam edýär 

nesillerboýy.
 19 Reb tagtyny göklerde berkarar 

etdi,
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Onuň şalygy ähli ýere 
hökmürowandyr.

 20 Eý, Rebbiň edermen perişdeleri –
Onuň buýruklaryny berjaý 

edýänler,
Onuň aýdan sözüne tabyn 

bolýanlar,
Rebbi alkyşlaň!

 21 Eý, Onuň islegini berjaý edip,
Oňa hyzmat edýän melekleri,
Rebbi alkyşlaň!

 22 Eý, Onuň höküm sürýän 
ýerlerindäki

ýaradan zatlarynyň ählisi,
Rebbi alkyşlaň!

Eý, janym, Rebbi alkyşla!

103‑nji mezmur
 1 Rebbe alkyş aýt, eý, meniň 

janym!
Sen nähili beýik, ýa Beýik 

Hudaýym!
Şöhrata, şöwkete beslenýänsiň 

Sen!
 2 Sen nury don kimin geýýäň,

gökleri çadyr dek gerýäň.
 3 Sen otaglaryňy suwlaryň üstünde 

gurýaň,
bulutlary Özüňe söweş arabasy 

edinýäň,
ýeliň ganatlaryna münüp 

aýlanýaň.
 4 Sen ilçileri ýeller dek edýäň,

emeldarlary ot-alaw edýäň.
 5 Sen ýeri binýatlarynyň üstünde 

gurduň,
ol sarsmaz asyrlarboýy.

 6 Sen ony çuňluklara beslediň,
daglar suwlaryň astynda galdy.

 7 Suwlar Seniň käýinjiňden yza 
çekilýär,

gürrüldiňiň sesini eşidip, 
gaçýar.

 8 Olar daglardan aşyp, jülgelere –
Seniň olar üçin bellän ýeriňe 

inýär.
 9 Suwlar gaýdyp ýer ýüzüni 

örtmesin diýip,
olar geçmesin diýip, bir serhet 

goýduň.
 10 Sen çeşmeleri jülgelere akdyrýaň,

olar daglaryň aralaryndan akýar.
 11 Ähli meýdan haýwanlaryny hem 

suwa ýakýar,
gulanlary suwdan gandyrýar.

 12 Gök guşlary çeşmeleriň 
boýnunda mesgen tutunýar,

ýapraklaryň arasyndan olar 
saýraşýar.

 13 Sen daglary belentlikdäki 
mesgeniňden suwarýaň,

Seniň işleriňiň miwesinden ýer 
kanagatlanýar.

 14 Ynsanlar, mallar toprakdan 
azygyny edinsin diýip,

olar üçin galla, otlar ösdürýäň:
 15 ynsan kalbyny şatlandyrýan 

şeraby,
onuň ýüzüni ýaldyradýan 

zeýtun ýagyny,
ynsan ýüregine kuwwat berýän 

çöregi.
 16 Rebbiň agaçlary –

Onuň oturdan Liwan kedrleri 
bol suwarylýar.

 17 Ol ýerde guşlar höwürtgeleýär,
onuň çür başynda leglek 

höwürtge gurýar.
 18 Belent daglar dag geçileri üçindir,

baýyrlar torsuklara penadyr.
 19 Ol möwsümleri kesgitlemek üçin 

Aýy ýaratdy,
Gün hem öz ýaşmaly wagtyny 

bilýär.
 20 Gije bolýar Sen garaňky 

düşüreniňde,
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ähli jeňňel haýwanlary 
janlanýar şonda.

 21 Aw üçin arslanlar arlaýar,
olar Hudaýdan rysklaryny 

dileýär.
 22 Gün dogýar, olar yza çekilýär,

sürenlerine girýär-de, ýatýar;
 23 ynsan öz işine ugraýar,

agşama çenli ol zähmet çekýär.
 24 Ýa Reb, Seniň işleriň neneň 

köpsanly!
Sen olaryň baryny etdiň 

paýhasly,
Seniň ýaradanlaryňdan ýer ýüzi 

doly.
 25 Ine, deňiz: ol ägirt we giň

ol ýerde san-sajaksyz 
süýrenijiler,

ululy-kiçili jandarlar bardyr.
 26 Ol ýerde gämiler ýüzýär,

deňiz içre oýnasyn diýip 
ýaradan aždarhaň-da bar.

 27 Rysklaryny wagtynda berersiň 
diýip,

olaryň bary Saňa garaşýar.
 28 Sen berýärsiň – olar ýygnaýar,

eliňi açýarsyň – näz-nygmatdan 
doýýar.

 29 Sen ýüzüňi gizleýärsiň – olar 
howsala düşýär,

janlaryny alýarsyň – olar öz 
topragyna dolanýar.

 30 Jan berýän demiňi iberýäň – olar 
ýaradylýar,

Sen ýeriň ýüzüni täzeleýärsiň.
 31 Goý, Rebbiň şöhraty ebedi bolsun,

Reb Öz işleri babatda şadyýan 
bolsun.

 32 Ol ýere seredýär, ol hem titreýär,
daglara elin degirýär – olar 

tüteýär.
 33 Men ömürboýy Rebbe nagma 

aýdaryn,

demim barka Hudaýyma alkyş 
okaryn.

 34 Meniň oýlanmalarym, goý, Onuň 
göwnünden tursun,

çünki men Rebde 
şatlanýandyryn.

 35 Goý, günäliler ýer ýüzünden ýok 
bolsun,

erbet adamlar indi asla 
bolmasyn.

Rebbe alkyş aýt, eý, meniň janym.
Rebbe şan-şöhrat bolsun!

104‑nji mezmur
 1 Rebbe şükür ediň we sežde ediň,

halklar arasynda Onuň işlerini 
jar ediň.

 2 Oňa nagma aýdyň, Ony 
şöhratlandyryň,

ähli gudratly işleri barada siz 
gürrüň beriň.

 3 Rebbiň mukaddes ady bilen 
magtanyň;

Ony agtarýanlaryň ýüregi 
şatlykdan dolsun.

 4 Rebbe, Onuň kuwwatyna 
sygynyň,

dyngysyz Onuň huzuryny 
agtaryň.

 5‑6 Eý, Rebbiň bendesi Ybraýymyň 
zürýady,

Onuň saýlanlary – Ýakubyň 
nesli!

Ýatlaň Onuň görkezen 
gudratlaryny,

mugjyzalaryny, agzyndan 
çykan kararlaryny.

 7 Ol – Hudaýymyz Reb,
Ol tutuş ýer ýüzüne kazylyk 

edýär.
 8‑9 Ol ähtini, müň nesle beren sözüni,

Ybraýym bilen eden ähtini,
Yshaga beren Öz wadasyny
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elmydama ýatda saklaýar.
 10‑11 Diýdi: «Men size Kengan 

ýurduny,
mirasyňyza düşen paý 

hökmünde bererin».
Muny Ýakuba tassyklady kanun 

hökmünde,
Ysraýyla – müdimi äht 

hökmünde.
 12 Şonda olar az sanlydylar,

gaty az we şol ýerde 
gelmişekdiler.

 13 Geçýärdiler bir milletden başga 
millete,

bir şalykdan – başga şalyga.
 14 Reb olary ezmäge hiç ýol 

bermedi,
şolar sebäpli Ol şalara käýedi.

 15 Diýdi: «Saýlap-seçenlerime siz el 
degirmäň,

pygamberlerime ýamanlyk 
etmäň».

 16 Şonda Reb ýurda açlyk düşürdi,
Onuň ähli azygyny weýran 

eýledi.
 17 Öňlerinden bir adamy ýollady:

Ýusup gul edilip satyldy.
 18 Onuň aýaklaryna zynjyr uruldy,

boýny demir halka salyndy.
 19 Rebbiň aýdanlary berjaý 

bolýança,
Onuň sözi Ýusuby synap barlady.

 20 Patyşa adam iberip, ony boşatdy,
halklaryň hökümdary ony azat 

eýledi.
 21‑22 Oňa emeldarlarynyň üstünden 

ygtyýar berip,
ýaşulularyna paýhas öwretsin 

diýip,
Ýusuby öz öýüne hojaýyn etdi,

tutuş mülküne hökümdar 
goýdy.

 23 Onsoň Ysraýyl Müsüre geldi,

Ýakup Ham ýurdunda gelmişek 
bolup ýaşady.

 24 Reb Öz halkyny juda köpeltdi,
olary duşmanlaryndan 

kuwwatly etdi.
 25 Hudaý bendeleriniň janyna kast 

etsinler diýip,
duşmanlaryň ýüreginde Öz 

halkyna ýigrenç döretdi.
 26 Reb olaryň arasyna bendesi 

Musany
we seçip-saýlan Harunyny 

ýollady.
 27 Olaryň arasynda görkezdiler 

Rebbiň alamatlaryny,
Ham ýurdunda – gudratlaryny.

 28 Reb garaňky düşürdi, ýurdy 
garaňkyratdy,

Musa bilen Harun Onuň 
sözünden çykyp bilmedi.

 29 Ol olaryň suwuny gana öwürdi.
Olaryň balyklaryny gyryp 

taşlady.
 30 Müsür ýurdy, hatda şa 

otaglary-da,
gurbagalardan dos-doly boldy.

 31 Reb buýurdy, siňek sürüsi geldi,
çirkeýler tutuş ýurtlaryny 

doldurdy.
 32 Ol ýagyş deregine doly ýagdyrdy,

tutuş ýurtlaryna ýalynly 
ýyldyrymlar çakdyrdy.

 33 Reb üzüm baglaryny, injir 
agaçlaryny urdy,

ýurtlaryndaky agaçlary çym- 
-pytrak etdi.

 34 Ol buýurdy: çekirtgeler,
san-sajaksyz ganat baglamadyk 

çekirtgeler
hüjüm eýledi.

 35 Olar Müsürdäki ösümlikleriň 
baryny iýdi,

topragynyň hasylyny ýuwutdy.
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a 105:7 Gyzyl deňiz – ýewreýçe Gamyş deňzi.

 36 Reb öldürdi Müsürdäki 
nowbaharlary –

bar güýç-kuwwatlary bolan 
ilkinji zürýatlaryny.

 37 Soňra Ysraýyllary ol ýerden 
altyn-kümüşli edip çykardy,

olaryň tireleriniň arasynda 
büdrän bolmady.

 38 Olar çykyp gaýdansoňlar Müsür 
begendi,

çünki olar zerarly üstlerine howp- 
-hatar abandy.

 39 Reb örtgi hökmünde ýaýdy 
buludy,

gije yşyk bersin diýip – alawy.
 40 Dilediler, Ol bedene iberdi,

gögüň çöregini bolelin berdi.
 41 Ol gaýany ýardy, suw çogup 

çykdy,
ol çölüstanlykda derýa deý akdy.

 42 Çünki Öz bendesi Ybraýyma
beren mukaddes wadasyny Ol 

ýada saldy.
 43 Ol şatlyk bilen çykardy Öz 

halkyny,
nagma bilen çykardy 

seçip-saýlanlaryny.
 44‑45 Olar Hudaýyň parzlaryny saklary 

ýaly,
Onuň kanunlaryny berjaý ederi 

ýaly,
başga milletleriň ýurduny olara 

berdi.
Olar şol halklaryň ekinleriniň 

hasylyny ordular.
Rebbe şan-şöhrat bolsun!

105‑nji mezmur
 1 Rebbe şan-şöhrat bolsun!

Şükür ediň, çünki Ol ýagşy,
Onuň söýgüsi baky.

 2 Rebbiň beýik işlerini beýan edip 
biljek barmyka?

Oňa laýyk şan-şöhrat aýdyp 
biljek barmyka?

 3 Adalaty goraýanlar,
elmydama dogrulyk edýänler 

nähili bagtly!
 4‑5 Ýa Reb, halkyňa merhemet 

edeniňde,
meni ýada sal.

Seniň seçip-saýlanlaryňyň 
abadanlygyny görüp bilerim 
ýaly,

halkyňyň şatlygyna şatlanyp 
bilerim ýaly,

saýlan halkyň bilen bile 
magtanyp bilerim ýaly,

olary halas edeniňde maňa 
kömek et.

 6 Biz hem ata-babalarymyz deý 
günä işleri etdik,

ýazykly bolduk, ýamanlyk 
etdik.

 7 Ata-babalarymyz Müsürde 
gudratlaryňa düşünmediler,

boldan-bol sadyk söýgiňi 
ýatlamadylar.

Gyzyl deňziň a ýakasynda baş 
galdyrdylar.

 8 Emma Ol gudratyny bildirmek 
üçin,

Öz adynyň hatyrasyna olary 
halas eýledi.

 9 Ol Gyzyl deňze buýurdy, ol hem 
gurady,

olary çuňlukdan gury ýerden 
kimin geçirdi.

 10 Olary duşman elinden halas 
eýledi,

olary ýagynyň penjesinden Ol 
azat etdi.
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a 105:19 Horep – bu Sinaý dagynyň beýleki ady.

 11 Suwlar duşmanlarynyň üstüni 
örtdi,

olardan hiç biri aman galmady.
 12 Şonda Onuň sözlerine uýdular,

Oňa şöhrat nagmasyny 
aýtdylar.

 13 Emma olar Onuň işlerini tiz 
unutdylar,

Onuň maslahatyna garaşmadylar.
 14 Olar çölde açgözlüge göwün 

berdiler,
çöl-beýewanda Hudaýy synap 

gördüler.
 15 Ol olaryň dileglerini bitirdi,

emma üstlerine gyrgyn iberdi.
 16 Olar düşelgede Musa,

Rebbiň ruhanysy Haruna görip 
boldular.

 17 Ýer ýarylyp Datany ýalmap 
ýuwutdy,

Abyramyň toplanyşygynyň 
üstüni örtdi.

 18 Olaryň toplanyşygynda ot 
alawlady,

erbetleri ýalyn ýandyrdy.
 19 Olar Horepde a öküziň heýkelini 

ýasap,
guýma buta sežde etdiler.

 20 Olar Hudaýyň şan-şöhratyny
ot iýýän öküziň şekiline 

çalyşdy.
 21‑22 Olar Hudaýy –

Müsürde beýik işleri,
Ham ýurdunda gudratlary işleri,

Gyzyl deňizde haýbatly işleri
eden Halasgärlerini ýatdan 

çykardy.
 23 Ol olary ýok etmek howpuna 

saldy,
emma Musa, Onuň saýlany, 

Oňa töwella etdi,

Onuň ýandyryjy gazabyn sowdy.
 24 Olar gözel ýurdy äsgermediler,

Onuň beren sözüne 
ynanmadylar.

 25 Öz çadyrlarynda hüňürdeşdiler,
Rebbiň sesini diňlemediler.

 26‑27 Şoňa görä, olary çölde ýoklaryn 
diýip,

milletler arasyndan 
zürýatlaryny ýoklaryn diýip,

olary ýer ýüzüne dargatjak diýip,
elini galdyryp, Reb kasam etdi.

 28 Soňra Bagalpegor butuna bil 
bagladylar,

ölülere bagyş edilen 
gurbanlyklary olar iýdiler.

 29 Olar edenleri bilen Rebbi 
gazaplandyrdy,

mergi olaryň başyna indi.
 30 Şonda Pinehas durup töwella etdi,

mergi togtady.
 31 Bu oňa dogrulyk hökmünde

nesillerboýy baky saýyldy.
 32 Olar Meribanyň boýunda Rebbi 

gazaplandyrdy,
Musa olar zerarly oňaýsyz 

ýagdaýa galdy.
 33 Çünki olar onuň ruhuny 

gaýgylandyrdy,
onuň dili oýlanyşyksyz sözleri 

aýtdy.
 34 Olar Rebbiň buýranlaryny berjaý 

etmediler –
olar halklary ýoklamadylar.

 35 Gaýtam milletlere garyşyp,
olaryň däp-dessuryna eýerdiler.

 36 Olaryň butlaryna hyzmat etdiler,
butlar hem olara duzak 

boldular.
 37 Olar öz ogullaryny we gyzlaryny

galp hudaýlara gurban etdiler.
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 38 Olar ogullaryny we gyzlaryny
Kengan butlaryna gurban 

etdiler,
olaryň bigünä ganyn dökdüler;

ýurdy gan bilen haramladylar.
 39 Edenleri bilen haram boldular,

öz işleri arkaly zyna etdiler.
 40 Reb Öz halkyna garşy gazaba 

mündi,
saýlap-seçen halkyny Ol 

ýigrenç saýdy.
 41 Olary milletleriň eline berdi,

olary ýigrenýärler üstlerinden 
agalyk sürdi.

 42 Duşmanlary olara jebir çekdirdi,
olary güýç bilen boýun egdirdi.

 43 Ol ençeme gezek olary halas 
eýledi,

emma olar pällerinden ýaňa baş 
galdyrdylar,

öz günäleri zerarly kemsidildiler.
 44 Emma Ol dat-perýatlaryny eşiden 

wagty,
olaryň muşakgatlaryna nazar 

aýlady.
 45 Olaryň hatyrasyna Öz ähtini 

ýadyna saldy,
sadyk söýgüsiniň bollugyna 

görä rehim eýledi.
 46 Olary ýesir edenleriň kalbyna

olar babatda rehim-şepagat 
saldy.

 47 Eý, Hudaýymyz Reb, bizi halas et!
Mukaddes adyňa şükürler eder 

ýaly,
Seniň şöhratyňa buýsanar ýaly,

milletleriň arasyndan bizi 
toplap al.

 48 Ysraýyl Hudaýy Rebbe
ezelden ebedä çenli alkyşlar 

bolsun!
Ähli halk, goý, «Omyn!» diýsin.

Rebbe şan-şöhrat bolsun!

BÄŞINJI KITAP 
(106 – 150nji mezmurlar)

106‑njy mezmur
 1 «Rebbe şükür ediň, çünki Ol 

ýagşy,
Onuň söýgüsi baky!» –

 2 diýip, Rebbiň azat edenleri, goý, 
aýtsyn.

Ol olary duşman elinden halas 
eýledi,

 3 olary ýat ýurtlardan ýygnap 
jemledi:

gündogardan hem günbatardan
demirgazykdan hem günortadan.

 4 Olar çöl-beýewanda sergezdan 
boldy,

ilatly şähere eltýän ýoly tapyp 
bilmedi.

 5 Açlygyň, teşneligiň derdinden 
ýaňa,

olarda ysgyn-mydar galmady.
 6 Olar muşakgatlarynda Rebbi 

çagyrdy,
Ol hem görgülerinden halas 

eýledi.
 7 Olar mesgen tutar ýaly şähere 

baryp ýetýänçä,
Ol olary göni ýoldan ýöretdi.

 8 Rebbiň sadyk söýgüsi üçin,
adamzada edýän ajaýyp işleri 

üçin,
goý, olar Oňa şükürler etsin.

 9 Çünki Ol teşne jany gandyrýar,
ajygany näz-nygmatdan 

doýurýar.
 10 Olar garaňkylykda we tümlükde 

ýaşady,
zynjyrlara, jebir-jepa baglandy.

 11 Çünki olar Hudaý sözüne tabyn 
bolmandy,
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Beýik Hudaýyň öwüdine 
äsgermezlik edipdi.

 12 Reb agyr zähmet arkaly olary 
boýun egdirdi:

ýykyldylar, asla ýardam beren 
bolmady.

 13 Olar muşakgatlarynda Rebbi 
çagyrdy,

Ol hem görgülerinden halas 
eýledi.

 14 Olary garaňkylykdan we 
tümlükden çykardy,

olaryň zynjyrlaryny gyryp 
taşlady.

 15 Rebbiň sadyk söýgüsi üçin,
adamzada edýän ajaýyp işleri 

üçin,
goý, olar Oňa şükürler etsin.

 16 Çünki Ol bürünç derwezeleri 
çym-pytrak etdi,

demir söýeleri ikä bölüp 
taşlady.

 17 Öz günäli ýollary we etmişleri 
zerarly,

akylsyzlar jebir-jepalar çekdi.
 18 Olar iýmitiň islendigini ýigrendi,

ölüm derwezeleriniň agzyna 
bardy.

 19 Olar muşakgatlarynda Rebbi 
çagyrdy,

Ol hem görgülerinden halas 
eýledi.

 20 Ol sözüni iberdi we şypa berdi,
olary gabra inmekden halas 

eýledi.
 21 Rebbiň sadyk söýgüsi üçin,

adamzada edýän ajaýyp işleri 
üçin,

goý, olar Oňa şükürler etsin,
 22 şükür gurbanlyklaryny, goý, 

hödürlesin,
Onuň işlerini şatlyk 

nagmasynda beýan eýlesin.

 23 Deňizdäki gämilerde ýüzýänler,
haýbatly suwlarda söwda 

edýänler
 24 Rebbiň işlerini,

çuňluklardaky ajaýyp işlerini 
gördüler:

 25 Ol buýurdy-da, tupanly gaý 
turuzdy,

ol hem deňziň tolkunlaryny 
galkdyrdy.

 26 Gämiçiler göge galdy, çuňluga 
indi,

gorkudan ýaňa janlary çykara 
geldi.

 27 Serhoş kimin yranyp entirekledi,
akyl-huşlary başyndan uçdy.

 28 Olar muşakgatlarynda Rebbi 
çagyrdy,

Ol hem görgülerinden halas 
eýledi.

 29 Ol tupany asudalyga öwürdi,
deňiz tolkunlary köşeşdi.

 30 Şatlandylar, çünki ümsümlik 
boldy,

Ol olaryň islän gämi 
duralgasyna ýetirdi.

 31 Rebbiň sadyk söýgüsi üçin,
adamzada edýän ajaýyp işleri 

üçin,
goý, olar Oňa şükürler etsin.

 32 Olar halk jemagatynda Ony 
beýgeltsin,

ýaşulular mejlisinde Ony 
şöhratlandyrsyn.

 33‑34 Reb ýurt ilatynyň erbetlikleri 
zerarly,

derýalary öwürýär çölüstanlyga,
suwuň gözbaşlaryny – teşne 

topraga,
bereketli topragy – şorluk 

ýerlere.
 35 Ol çöli öwürýär kak köllerine,

gurak topragy – suw gözbaşyna.
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 36 Ol şol ýerde aç-suwsuzlary 
ýaşadýar,

olar hem ýaşamak üçin şäher 
gurunýar.

 37 Olar meýdanlara ekin ekýär, 
üzüm baglaryny oturdýar

hem-de boldan – bol hasyly alýar.
 38 Hudaýyň berekedi arkaly olar 

köpelýär,
Ol mal-garalaryny hiç 

azaltmaýar.
 39 Emma mätäçler ezýet, muşakgat, 

hasrat zerarly,
azalyp, boýun egdirilende,

 40 Ol şazadalaryň üstüne betnamlyk 
guýýar,

olary ýol-ýodasyz çölde 
sergezdan edýär.

 41 Mätäji bolsa görgülerinden 
dyndyrýar,

onuň maşgalasyny süri kimin 
köpeldýär.

 42 Ýüregi dogrular muny görüp 
şatlanýar,

erbetler bolsa agzyny ýumýar.
 43 Paýhasy bolan muňa üns bersin,

Rebbiň sadyk söýgüsini aňlasyn.

107‑nji mezmur
1 Nagma. Dawudyň mezmury

 2 Ýüregim sarsmaz, eý, Hudaý, 
sarsmaz meniň ýüregim:

men nagmalar aýdyp, mukam 
çalaryn.

 3 Oýan sen, eý, meniň ýüregim.
Oýanyň, arfa hem lira!
Men daňy oýararyn nagmalar 

bilen.
 4 Ýa Reb, halklar arasynda Saňa 

şükür ederin,
milletler arasynda Saňa nagma 

aýdaryn.
 5 Çünki Seniň söýgiň göklere ýetýär,

wepalylygyň bulutlara direýär.
 6 Eý, Hudaý, göklerden-de ýokary 

beýgel,
tutuş ýer ýüzüne dolsun Seniň 

şöhratyň!
 7 Öz söýýänleriňiň gutulyp bileri 

ýaly,
goluň bilen halas et, maňa 

jogap ber.
 8 Wada berdi Hudaý Öz mukaddes 

öýünden:
«Uly şatlyk bilen Men Şekemi 

bölerin
hem-de Sukot deresini ölçärin.

 9 Gilgat Meniňki, Manaşa Meniňki,
Efraýym – tuwulgam,
Ýahuda – patyşalyk hasam.

 10 Mowap – ýuwunmak üçin 
legenim,

Edomyň üstüne zyňaryn Men 
çarygymy.

Pilişt topragynda ýeňiş dabarasy 
bilen gygyraryn Men».

 11 Berk gala kim meni elter?
Meni Edoma kim alyp gider?

 12 Eý, Hudaý, eýsem Sen bizi ret 
edäýdiňmi?

Eý, Hudaý, indi goşunlarymyz 
bilen gitjek dälmi Sen?

 13 Duşmanlarymyzy ýeňmäge bize 
kömek et,

sebäbi ynsan kömegi biderek 
zatdyr.

 14 Hudaý arkaly ýeňiş gazanarys,
duşmanlarymyzy depelejek 

Oldur.

108‑nji mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçysyna. 

Dawudyň mezmury
Dymma, eý, senamyň Hudaýy!

 2 Çünki erbetler, hilegärler maňa 
garşy agzyny açyp,
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ýalançy dilleri bilen garşyma 
olar gepleýär.

 3 Olar ýigrenç sözleri bilen meni 
gurşaýar,

sebäpsiz ýere meniň bilen 
uruşýar.

 4 Men olar üçin doga-dileg edýärin,
olar bolsa söýgime derek meni 

ýazgarýar.
 5 Olar ýagşylygyma ýamanlyk 

edýär,
söýgime derek meni ýigrenýär.

 6 Olar şeýle diýýär:
«Goý, onuň garşysyna erbet 

adam çyksyn,
garalawjy onuň sagynda dursun.

 7 Işine garalanda, aýyply çyksyn,
onuň doga-dilegi günä saýylsyn.

 8 Onuň günleri sanlyja bolsun,
başga onuň ornuny alsyn.

 9 Onuň çagalary, goý, ýetim bolsun,
aýaly hem dul bolup galsyn.

 10 Çagalary entäp, goý, gedaý 
gezsin,

harabalyklaryndan çykarylyp, 
çörek dilesin.

 11 Süýthor onuň bar zadyny 
garbasyn,

agyr zähmetiniň rähnetini 
keseki görsün.

 12 Hiç kim oňa, goý, merhemet 
etmesin,

ýetimlerine hiç kimiň haýpy 
gelmesin.

 13 Goý, onuň nesli kesilsin,
geljekki nesilden onuň ady, goý, 

öçürilsin.
 14 Atalarynyň günäsi elmydama 

Rebbiň öňünde,
goý, ýatlanylsyn,
ejesiniň ýazygy öçürilmesin!

 15 Goý, günäleri elmydama Rebbiň 
öňünde bolsun,

ýer ýüzünde ýatlanmaz ýaly, 
goý, Ol ony kesip taşlasyn.

 16 Çünki ol merhemet etmegi ýada 
salmady,

gaýtam garyby, mätäji, ýüregi 
gamlyny

öldürjek bolup, olary yzarlap 
gezdi.

 17 Ol gargyşy söýdi; goý, gargyşy öz 
başyndan insin,

ol hiç kime ýagşylygy 
arzuwlamady,

goý, oňa-da hiç kim ýagşylygy 
arzuw etmesin!

 18 Ol gargyşy don edip geýdi:
goý, ol suw kimin siňsin onuň 

tenine,
ýag kimin – onuň süýeklerine.

 19 Şoňa görä, goý, ol eşik kimin ony 
dolasyn,

günde guşanýan guşagy 
bolsun».

 20 Goý, Rebbe meni 
ýamanlaýanlaryň,

janyma garşy söz aýdýanlaryň 
aljak almyty

şular deý bolsun.
 21 Emma Sen, eý, Hökmürowan Reb,

meniň bähbidimi ara Öz adyň 
hatyrasyna

Sadyk söýgiňiň ýagşydygy 
sebäpli, meni halas et.

 22 Çünki men garyp we mätäçdirin,
ezýet çekýär meniň ýüregim.

 23 Agşam kölegesi dek ýitip 
gidýärin,

olar meni çekirtge deý 
kakýarlar.

 24 Agyz beklemeden ýaňa dyzymyň 
kuwwaty gaçdy,

göwräm ýagsyzlykdan ýaňa 
horlanyp galdy.
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a 109:1 Hudaý rebbime – gadymy döwürde reb diýen söz Hudaýa ýa-da patyşa ýüzlenilende 
ulanyldy. Sözlükde «Reb» sözüne seret.
b 109:2 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.

 25 Meni ýamanlaýanlara boldum bir 
gülki,

meni görenlerinde ýaýkaýar 
olar başyny.

 26 Ýa Reb, Hudaýym, maňa kömek 
et,

Öz sadyk söýgiň hatyrasyna 
meni halas et.

 27 Bilsinler bu işde Seniň eliň 
bardygyny,

ýa Reb, muny Seniň edendigiňi.
 28 Goý, olar gargabersin, emma Sen 

ak pata berersiň!
Olar baş galdyrýar, emma 

masgara bolar,
Seniň bendäň bolsa şadyýan 

bolar.
 29 Meni ýazgarýanlar betnamlyga 

bürensin,
goý, olar ryswalygyny don edip 

geýsin.
 30 Men Rebbe köp şükür etjek,

uly jemagatda Ony 
şöhratlandyrjak.

 31 Çünki Ol mätäjiň sagynda durýar,
ony ölüme höküm edýänleriň 

elinden halas eýleýär.

109‑njy mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Hudaý rebbime a şeýle sözledi:
«Duşmanlaryňy aýak astyna 

salýançam,
Meniň sagymda otur».

 2 Reb Siondan b uzadar şalyk 
hasaňy,

duşmanlaryňa ýöret sen öz 
hökümiňi.

 3 Söweş günüňde gerçekleriň

mukaddes şöhrata beslenip, 
meýletin bolar,

ýaşlygyň säher çygy deý 
dolanyp geler.

 4 Reb ant içdi, Ol ondan dänmez:
«Mäliksadyk derejesindäki
müdimilik ruhanysyň sen».

 5 Taňry seniň tarapdaryňdyr:
Ol gazaba münen gününde
şalary kül-peýekun eder.

 6 Reb milletlere höküm çykarar,
olaryň ýurduny läşlerinden 

doldurar.
Ol tutuş ýeriň ýüzünde

baştutanlary kül-peýekun eder.
 7 Sen bolsa ýoldaky çeşmeden içip,

öz başyňy belent tutarsyň.

110‑njy mezmur
 1 Rebbe şan-şöhrat bolsun!
Alef

Men dogrularyň mejlisinde we 
jemagatda

Bet
tutuş kalbym bilen Rebbe şükür 

ederin.
Gimel
 2 Beýikdir Rebbiň işleri,
Dalet

olary agtarýar bar muşdaklary.
He
 3 Onuň işi dabaradan, şöhratdan 

doly,
Waw

Onuň dogrulygy dowam edýär 
ebedi.

Zaýin
 4 Ol ýatdan çykmajak gudratly 

işleri etdi,
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Ḥet
Reb merhemetli hem-de rehimli.

Ṭet
 5 Ol Özünden gorkýanlara berýär 

rysgaly,
Ýod

eden ähti ýadyndadyr müdimi.
Kaf
 6 Ol halkyna işleriniň gudratyny 

görkezdi:
Lamed

milletleriň mirasyny olara berdi.
Mem
 7 Onuň elleriniň işleri wepaly we 

adalatly,
Nun

Onuň bar buýruklary 
ygtybarlydyr.

Sameh
 8 Elleriniň işleri berkarar edildi 

asyrlarboýy,
Ğaýin

wepalylyk we dogrulyk olaryň 
binýatlary.

Pe
 9 Reb Öz halkyny halas eýledi,
Tsadi

Öz ähtini baky buýurdy;
Onuň ady mukaddes hem-de 

wehimli.
Reş
 10 Rebden gorkmak – danalyk başy,
Şin

muny amal edýänleriň 
düşünjeleri dogry.

Taw
Onuň senasy dowam edýär 

asyrlarboýy.

111‑nji mezmur
 1 Rebbe şan-şöhrat bolsun!
Alef

Rebden gorkýan,

Bet
buýruklaryndan lezzet alýan 

nähili bagtly!
Gimel
 2 Onuň zürýady ýurtda kuwwatly 

bolar,
Dalet

dogrularyň nesli bereket tapar.
He
 3 Bolelinlik, baýlyk onuň öýünde 

bolar,
Waw

dogrulygy dowam eder 
asyrlarboýy.

Zaýin
 4 Dogry ynsan üçin hatda 

garaňkyda nur dogar,
Ḥet

ol mähriban, dogruçyl we 
rehimlidir.

Ṭet
 5 Jomart, karz berýän ynsan 

gowudyr,
Ýod

ol işlerini adalatly ýola goýýandyr.
Kaf
 6 Çünki dogry ynsan hiç haçan 

sarsmaz,
Lamed

müdimilik ol unudylmaz.
Mem
 7 Ol şum habardan gorkmaz,
Nun

Rebbe bil baglap, ýüregi sarsmaz.
Sameh
 8 Onuň ýüregi mäkäm,
Ğaýin

ol asla eýmenmez,
iň soňunda duşmanlarynyň 

ýeňlişin görer.
Pe
 9 Ol sahylyk bilen paýlady, mätäje 

berdi,
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Tsadi
onuň dogrulygy dowam eder 

ebedi,
atabraýy bilen bile artýar 

kuwwaty.
Reş
 10 Erbet adam muny görüp, gazaba 

münýär,
Şin

dişini gyjaýar we ruhdan 
düşýär;

Taw
erbet adamyň göwün islegleri puç 

bolar.

112‑nji mezmur
 1 Rebbe şan-şöhrat bolsun!

Eý, Rebbe hyzmat edýänler, 
şöhratlandyryň,

Rebbiň adyna şan-şöhrat 
bolsun!

 2 Şindiden ebedä çenli
Rebbiň ady alkyşly bolsun!

 3 Günüň dogýan ýerinden batýan 
ýerine çenli,

Rebbiň adyna şan-şöhrat 
bolsun!

 4 Reb ähli milletlerden belentde,
Onuň şan-şöhraty gökler 

üstünde.
 5 Eýsem Hudaýymyz Reb kimin 

barmy?
Ol göklerde oturan bolsa-da,

 6 eglip, göge, ýere nazar aýlaýar.
 7 Ol garyplary ýerden galdyrýar,

mätäçleri kül içinden çykarýar,
 8 olary şazadalaryň ýanynda,

Öz halkynyň şazadalary bilen 
oturdýar.

 9 Önelgesiz aýalyň öýüni dikýär,
ony çagalaryna guwandyryp, 

bagtyýar edýär.
Rebbe şan-şöhrat bolsun!

113‑nji mezmur
 1 Ysraýyl Müsürden çykyp 

gaýdanda,
Ýakup nesli dili başga halkdan 

gaýdanda,
 2 Ýahuda Hudaýyň mukaddes 

öýüne,
Ysraýyl hem Onuň şalygyna 

öwrüldi.
 3 Deňiz görüp, ökje göterdi,

Iordan derýasy ters ugra akdy.
 4 Daglar bökjekleşdi goçlar ýaly,

depeler hem – guzular ýaly.
 5 Eý, deňiz, näme üçin gaçdyň?

Eý, Iordan derýasy, näme üçin 
tersine akdyň?

 6 Eý, daglar, näme üçin 
bökjekleşdiňiz siz goçlar ýaly,

depeler hem – guzular ýaly?
 7‑8 Gaýany suw howzuna öwürýän,

çakmak daşy suw gözbaşyna 
öwürýän

Rebbiň öňünde,
Ýakup Hudaýynyň öňünde titre, 

ýer ýüzi!

 9 Bize däl, ýa Reb, bize däl,
söýgiň we wepadarlygyň 

hatyrasyna
şan-şöhrat ber Sen Özüňe!

 10 «Hany olaryň Hudaýy?» diýip,
näme üçin milletler aýtsyn?!

 11 Biziň Hudaýymyz göklerde
Ol göwnüniň islän zadyny 

edýär.
 12 Milletleriň butlary kümüş, 

tylladyr,
olar ynsan elleriniň işidir.

 13 Olaryň agzy bar, ýöne 
gürlemeýär,

gözleri bar, ýöne görmeýär.
 14 Gulaklary bar, ýöne eşitmeýär,
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burunlary hem ys-kok almaýar.
 15 Elleri bar, ýöne hiç zat duýmaýar,

aýaklary bar, ýöne ýöremeýär,
bogazlaryndan ses-üýn 

çykmaýar.
 16 Şolar dek bolar olary ýasanlar,

we olara bil baglan ähli ynsanlar.
 17 Eý, Ysraýyl, Rebbe bil bagla!

Ol seniň kömegiň hem-de 
galkanyň.

 18 Eý, Harunyň nesli, Rebbe bil 
bagla!

Ol seniň kömegiň hem-de 
galkanyň.

 19 Eý, Rebden gorkýan, Oňa bil 
bagla!

Ol seniň kömegiň hem-de 
galkanyň.

 20 Reb bizi ýadyna saldy,
Ol bize ak pata berer.

Ol Ysraýylyň nesline ak pata 
berer,

Ol Harunyň nesline ak pata 
berer.

 21 Rebden gorkýanlara,
uly-kiçä ak pata berer;

 22 goý, Reb sizi hem-de
zürýatlaryňyzy köpeltsin;

 23 goý, gögi-ýeri ýaradan Reb
size ak pata bersin.

 24 Gökler Rebbiňkidir,
ýeri bolsa Reb ynsan ogullaryna 

berdi.
 25 Merhumlar, gabra inýänleriň hiç biri

Rebbi şöhratlandyrmaýar.
 26 Emma şindiden ebedä çenli,

biz Rebbe aýtjak alkyşy.
Rebbe şan-şöhrat bolsun!

114‑nji mezmur
 1 Rebbi söýýärin,

çünki Ol eşitdi sesimi, 
dat-perýadymy.

 2 Ol maňa gulak goýandygy sebäpli,
Ony çagyraryn men ömürboýy.

 3 Ölüm tanaplary maňa oraldy,
ölüler dünýäsiniň sütemleri 

üstüme indi,
meni jebir-jepa, gam-gussa 

basdy.
 4 Men şonda çagyrdym Rebbi:

«Ýa Reb, ýalbarýaryn, halas et 
meniň janymy!»

 5 Reb dogry we merhemetli,
biziň Hudaýymyz rehimli.

 6 Reb goraýar sada ynsany,
tapdan düşenimde, Ol meni 

halas eýledi.
 7 Rahatlygyňa öwrül, eý, meniň 

janym,
çünki Reb saňa jomartlyk etdi.

 8 Sen ölümden halas etdiň janymy,
gözýaşlardan – meniň gözümi,
büdremekden – aýaklarymy.

 9 Men diriler diýarynda
Rebbiň huzurynda gezerin.

115‑nji mezmur
 1 «Ejirlerim juda köp» diýip 

gürledim,
ýöne şonda-da men iman etdim.

 2 Howsala düşen wagtymda:
«Ähli ynsanlar ýalançy» diýdim.

 3 Rebbiň maňa eden 
ýagşylyklarynyň

öwezini nädip dolaýyn?
 4 Gutulyş pyýalasyny galdyryp,

Rebbim diýip Ony çagyraryn.
 5 Bütin halkynyň öňünde

Rebbe eden kasamlarymy 
berjaý ederin.

 6 Rebbiň sadyklarynyň ölümi
Onuň üçin nähili agyr!

 7 Ýa Reb! Men Seniň bendäň,
men Seniň bendäň, Seniň 

gyrnagyň ogly;
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Sen zynjyrlarymy gyryp 
taşladyň.

 8 Saňa şükür gurbanlygyny hödür 
ederin,

Rebbiň adyny men çagyraryn.
 9‑10 Bütin halkynyň öňünde,

Reb öýüniň howlularynda,
eý, Iýerusalim, seniň içiňde,

Rebbe eden kasamlarymy 
berjaý ederin.

Rebbe şan-şöhrat bolsun!

116‑njy mezmur
 1 Rebbe şöhratlandyryň, ähli 

milletler!
Ony beýgeldiň siz, eý, ähli 

halklar!
 2 Çünki Onuň bize bolan söýgüsi uly,

Onuň wepadarlygy baky.
Rebbe şan-şöhrat bolsun!

117‑nji mezmur
 1 Rebbe şükür ediň, çünki Ol ýagşy,

Onuň söýgüsi baky!
 2 Goý, Ysraýyl diýsin:

«Onuň söýgüsi baky».
 3 Goý, Harunyň nesli diýsin:

«Onuň söýgüsi baky».
 4 Goý, Rebden gorkýanlar diýsin:

«Onuň söýgüsi baky».
 5 Darygan çagymda çagyrdym 

Rebbi,
Reb jogap berdi, göwnüme 

saldy giňligi.
 6 Reb – tarapdarym, gorkmaýaryn 

men,
ynsan maňa näme edip bilsin?

 7 Reb kömekçi dek tarapdarymdyr,
meni ýigrenýänlere dabaraly 

seretjekdirin.
 8 Ynsana bil baglandan,

Rebbi pena edinmek ýagşy.
 9 Şalara bil baglandan,

Rebbi pena edinmek ýagşy.
 10 Ähli milletler gurşap aldy 

daşymy,
Rebbiň ady bilen serpikdirdim 

olary.
 11 Olar gurşap aldy meniň daşymy,

çar tarapdan gabady meni,
Rebbiň ady bilen serpikdirdim 

olary.
 12 Olar ary kimin meni gurşady,

ýöne ýandak ody dek söndi,
Rebbiň ady bilen serpikdirdim 

olary.
 13 Ýykylarym ýaly, gaty itildim,

emma Reb boldy meniň 
kömegim.

 14 Reb – güýjüm hem-de aýdymym,
Ol meniň Halasgärimdir.

 15 Dogrularyň çadyrlarynda
şatlyk, ýeňiş nagmalary 

ýaňlanýar:
«Rebbiň goly zor işleri 

görkezýär!
 16 Rebbiň goly belende galýar!

Rebbiň goly zor işleri 
görkezýär!»

 17 Men ölmerin, aman ýaşaryn
hem-de Rebbiň işlerini yglan 

ederin.
 18 Reb meni berk jezalandyrdy,

emma ölüme meni bermedi.
 19 Açyň maňa dogrulyk 

derwezelerini,
men girip, Rebbe şükür edeýin.

 20 Bu – Rebbiň derwezeleri,
dogrular ondan girerler.

 21 Men Saňa şükür edeýin,
çünki jogap berdiň, meni halas 

eýlediň.
 22 Ussalaryň ret eden daşy,

binanyň burç daşy boldy.
 23 Muny Reb etdi,

bu nazarymyzda täsin saýyldy.
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 24 Bu – Rebbiň ýaradan güni,
geliň onda begeneli we şatlanaly.

 25 Ýa Reb, ýalbarýarys, halas et bizi,
Ýa Reb, ýalbarýarys, ber 

üstünligi.
 26 Reb adyndan gelýän bolsun 

alkyşly!
Reb öýünden siziň üçin etjek 

doga-dilegi.
 27 Beýik Hudaýdyr,

üstümize nur saçan Oldur.
Gurbanlyk malyny alyň,

ony gurbanlyk sypasyna daňyň.
 28 Sen – meniň Hudaýym, Saňa 

şükürler etjek,
Sen – meniň Hudaýym, men 

Seni beýgeltjek.
 29 Rebbe şükür ediň, çünki Ol ýagşy,

Onuň söýgüsi baky!

118‑nji mezmur
Alef
 1 Kämil ýoldan ýöreýänler,

Rebbiň kanunyna görä 
ýaşaýanlar bagtlydyr!

 2 Onuň düzgünlerini saklaýanlar,
tutuş kalby bilen Ony 

agtarýanlar bagtlydyr!
 3 Olar nähak işi etmeýär,

olar Onuň ýollaryndan ýöreýär.
 4 Buýruklaryňy yhlasly berjaý 

etmegi,
Sen emr etdiň.

 5 Parzlaryňy berjaý ederim ýaly,
hernä üýtgemesedi meniň 

ýollarym.
 6 Şonda tabşyryklaryňa nazar 

salanymda,
men utanmaryn.

 7 Adalatly hökümleriňi öwrenen 
çagym,

päk ýürekden Saňa öwgi 
aýdaryn.

 8 Seniň parzlaryňy berjaý ederin,
bütinleý terk etmegin meni.

Bet
 9 Ýaş ynsan ýoluny nädip päk 

saklap biler?
Ony Seniň sözüňe görä 

goramak bilen.
 10 Seni agtarýaryn tutuş ýüregim 

bilen,
meni tabşyryklaryňdan 

azaşdyrma Sen.
 11 Saňa garşy günä etmäýin diýip,

Seniň wadaňy ýüregimde aýap 
sakladym.

 12 Ýa Reb, Saňa alkyşlar bolsun!
Maňa öwret Sen Öz parzlaryňy.

 13 Agzyňdan çykan adalatly 
hökümleriň baryny,

men dilim bilen yglan edýärin.
 14 Seniň düzgünleriňden lezzet 

alýaryn,
göýä ähli baýlyga eýe bolan ýaly 

bolýaryn.
 15 Buýruklaryň barada men 

oýlanaryn,
Seniň ýollaryňa dykgat bererin.

 16 Parzlaryňdan lezzet alaryn,
Seniň sözüňi men unutmaryn.

Gimel
 17 Ýaşap, sözüňi saklap bilerim ýaly,

Sen bendäňe et jomartlygy.
 18 Kanunyňyň ajaýyplygyny 

görerim ýaly,
Sen aç meniň gözlermi.

 19 Men bir gelmişek ýeriň ýüzünde,
Öz tabşyryklaryňy gizleme 

menden.
 20 Adalatly hökümleriňe bolan 

küýsegim,
elmydama pagyş-para edýär 

meniň ýüregim.
 21 Sen käýeýärsiň tabşyryklaryňdan 

azaşanlara:

 Zebur 117 ,  118  



 771  

tekepbirlere hem-de 
lagnatlylara.

 22 Utanç bilen betnamlygy Sen 
menden aýyr,

çünki düzgünleriňi men 
saklandyryn.

 23 Hökümdarlar oturyp, maňa garşy 
dil birikdirýär,

bendäň bolsa parzlaryň barada 
oý-pikire batýar.

 24 Seniň 
düzgünleriň – keýpiköklügim,

olar meniň – geňeşdarlarym.
Dalet
 25 Meniň janym gara ýere ýapyşýar,

Öz sözüňe laýyklykda maňa ber 
ömri.

 26 Men beýan edenimde öz 
ýollarymy,

Sen maňa berdiň jogaby;
öwret maňa Öz parzlaryňy.

 27 Maňa düşündir Öz düzgünleriňiň 
ýoluny,

ajaýyp işleriň barada men 
oýlanaýyn.

 28 Gaýgy-gamdan ýaňa janym 
basylýar,

Öz sözüňe laýyklykda maňa 
kuwwat ber.

 29 Ýalan ýollary menden uzak et,
merhemetiň bilen maňa 

kanunyňy öwret.
 30 Wepalylyk ýoluny men saýlap 

aldym,
Seniň adalatly hökümleriňi 

öňümde goýdum.
 31 Ýa Reb, düzgünleriňden mäkäm 

ýapyşdym,
Sen meni utanja goýma.

 32 Tabşyryklaryňyň ýolundan 
ylgaýaryn men,

çünki Sen kalbymyň 
düşünjesini giňeltdiň.

He
 33 Ýa Reb, parzlaryňyň ýoluny 

öwret,
men ony ahyra çenli saklaryn.

 34 Maňa düşünje ber kanunyňy 
berjaý ederim ýaly,

ony tutuş ýüregim bilen 
saklarym ýaly.

 35 Tabşyryklaryňyň ýolundan Sen 
meni ýöret,

çünki men ondan alýaryn lezzet.
 36 Diňe öz bähbidimi aramaz ýaly,

Öz düzgünleriňe tarap öwür 
ýüregimi.

 37 Boş hysyrdylardan sow gözlerimi,
Öz ýollaryňda maňa ber ýaşaýyşy.

 38 Özüňden gorkýanlara berdiň 
wadany:

men–bendäň babatda hem 
tassykla ony.

 39 Menden sow gorkýan 
masgaralygymy,

çünki Seniň adalatly 
hökümleriň ýagşydyr.

 40 Jan-tenden küýseýärin 
buýruklaryňy,

Öz dogrulygyňda maňa ber 
ýaşaýyşy.

Waw
 41 Ýa Reb, Öz beren wadaňa görä,

sadyk söýgiň gelsin, halas et meni.
 42 Şonda özümi ýaňsylanlara jaýdar 

jogap bererin,
çünki Seniň sözüňe bil 

baglaýandyryn.
 43 Hakykat sözüni bütinleý alma 

agzymdan,
çünki adalatly hökümleriňe 

umyt baglaýandyryn.
 44 Men dyngysyz, baky, ebedi

Seniň kanunyňy berjaý ederin.
 45 Men Seniň buýruklaryňy 

agtardym,
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şonuň üçin erkanalykda gezerin.
 46 Şalaryň öňünde düzgünleriňi 

aýdaryn,
hiç utanmaryn.

 47 Seniň tabşyryklaryňdan lezzet 
alýaryn,

çünki olary men söýýändirin.
 48 Tabşyryklaryňy söýüp, olara 

tarap ellerimi gerýärin,
parzlaryň barada oýa batýaryn.

Zaýin
 49 Öz bendäňe beren sözüňi ýatla,

ol arkaly umyt berensiň maňa.
 50 Ol darygan günümde meniň 

tesellim,
çünki Seniň wadaň maňa 

ýaşaýyş berýär.
 51 Tekepbirler meni köp ýaňsylaýar,

şonda-da kanunyňdan ýüz 
öwürmeýän.

 52 Gadymy adalatly hökümleriň 
barada oýlananymda,

ýa Reb, men tapýaryn teselli.
 53 Kanunyňy terk edýän erbetleri 

görenimde,
gahar-gazap gurşaýar meni.

 54 Gelmişek bolup ýaşan her bir 
ýerimde,

Seniň parzlaryň aýdymym boldy.
 55 Ýa Reb, Seni gijesine men 

ýatlaýaryn,
Seniň kanunyňy berjaý edýärin.

 56 Men şeýle durmuşy amal edýärin:
buýruklaryňy berjaý edýärin.

Ḥet
 57 Reb – meniň paýym

Seniň sözüňi saklamagy men 
wada etdim.

 58 Tutuş kalbym bilen Saňa 
ýalbarýaryn:

«Öz wadaňa görä, maňa 
merhemet eýle».

 59 Öz ýollarym barada oýlananymda,

gadamymy düzgünleriňe tarap 
öwürdim.

 60 Tabşyryklaryňy berjaý etmeklik 
üçin

alňasap, olary gijikdirmedim.
 61 Erbetleriň tanaplary maňa duzak 

bolsa-da,
Seniň kanunyňy men 

unutmadym.
 62 Seniň hökümleriň adalatlydygy 

üçin,
ýary gije turup, Saňa öwgi 

aýdýaryn.
 63 Senden gorkýanlaryň baryna,

buýruklaryňy berjaý edýänleriň 
baryna

hemra bolýaryn.
 64 Ýa Reb, ýeriň ýüzi sadyk 

söýgiňden doly,
maňa öwret Öz parzlaryňy.

Ṭet
 65 Ýa Reb, wadaňa görä,

Öz bendäňe etdiň Sen ýagşylygy.
 66 Maňa öwret paýhas bilen bilimi,

çünki tabşyryklaryňa men iman 
etdim.

 67 Ejir çekmezden öň men 
azaşypdym,

emma indi Seniň sözüňi berjaý 
edýärin.

 68 Sen ýagşysyň, edýärsiň 
ýagşylyklary,

maňa öwret Öz parzlaryňy.
 69 Tekepbirler maňa myjabat atýar,

men bolsa tutuş kalbym bilen
buýruklaryňy berjaý edýärin.

 70 Olaryň ýürekleri daşa öwrüldi, 
hiç zat duýmaýar,

men bolsa kanunyňdan lezzet 
alýaryn.

 71 Seniň parzlaryňy öwrenmek üçin,
ejir çekenim maňa ýagşylyk 

boldy.
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 72 Seniň agzyňyň sözlän kanuny
maňa müňlerçe altyn-kümüşden 

gowy.
Ýod
 73 Seniň elleriň meni ýaradyp, maňa 

durk berdi,
tabşyryklaryňy öwrenerim ýaly 

ber düşünjäni.
 74 Senden gorkýanlar meni görüp 

şatlanar,
çünki Seniň sözüňe umyt 

bagladym.
 75 Ýa Reb, bilýärin: adyldyr Seniň 

hökümleriň,
wepalylygyň sebäpli maňa ejir 

çekdirdiň.
 76 Öz bendäňe beren wadaňa görä,

sadyk söýgiň maňa teselli bolsun.
 77 Rehim et, goý, men ýaşaýyn

çünki kanunyň – keýpiköklügim.
 78 Tekepbirler, goý, utanja galsyn,

çünki olar nähak ýere şyltak 
atdylar,

men bolsa buýruklaryň barada 
oýa bataryn.

 79 Senden gorkýanlar düzgünleriňi 
bileri ýaly,

goý, olar maňa öwrülsin.
 80 Utanja galmazym ýaly,

kalbym parzlaryňda, goý, kämil 
bolsun.

Kaf
 81 Halas edişiňe intizar bolup, 

janym örtenýär,
men Seniň sözüňe umyt baglaýan.

 82 Seniň wadaňa intizar meniň 
gözlerim,

«Haçan teselli berersiň?» diýip 
soraýan.

 83 Tüsseden zaýalanan meşik deý 
boldum,

emma Seniň parzlaryňy men 
unutmadym.

 84 Seniň bendäň garaşmaly haçana 
çenli?

Aňtaýjylaryma haçan çykarjak 
Sen hökümiňi?

 85 Tekepbirler maňa çukur gazdylar,
olar Seniň kanunyňa görä 

ýaşamaýarlar.
 86 Seniň tabşyryklaryňyň bary 

ygtybarlydyr,
maňa kömek et, olar nähak ýere 

azar berýärler.
 87 Olar meni tas ýok edipdi ýeriň 

ýüzünden,
şonda-da buýruklaryňy men 

terk etmedim.
 88 Agzyňyň düzgünlerini saklap 

bilerim ýaly,
Öz sadyk söýgiňde maňa ber 

ýaşaýyşy.
Lamed
 89 Ýa Reb, Seniň sözüň göklerde

baky berkarar boldy.
 90 Wepalylygyň dowam edýär 

nesillerboýy,
Sen dünýäni gurduň, ol hem 

mäkäm dur.
 91 Ähli zat şu güne çenli belleýşiň 

dek dur,
çünki olar Saňa gulluk edýärler.

 92 Eger kanunyň keýpiköklügim 
bolmadyk bolsa,

ýok bolup giderdim 
gaýgy-gamymda.

 93 Asla unutmaryn buýruklaryňy,
çünki olar arkaly maňa ýaşaýyş 

berdiň.
 94 Men Seniňki, meni halas et,

çünki buýruklaryňa berdim 
men dykgat.

 95 Erbetler meni ýok etjek bolup, 
bukuda ýatýar,

men bolsa düzgünleriň barada 
pikire batýan.
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 96 Gördüm ähli kämillikleriň 
çäklidigini,

emma Seniň tabşyryklaryň 
çendenaşa giň.

Mem
 97 Seniň kanunyňy juda söýýärin!

Ol uzakly gün meniň 
oýlanmalarym.

 98 Seniň tabşyrygyň meni 
duşmandan paýhasly edýär,

çünki ol elmydama meniň 
aňymda.

 99 Ähli halypalarymdan paýhasly 
boldum,

çünki Seniň 
düzgünleriň – oýlanmalarym.

 100 Ýaşululardan-da köp 
aňlaýandyryn,

çünki buýruklaryňy berjaý 
edýärin.

 101 Seniň sözüňi saklamak üçin,
ähli ýaman ýoldan men gaça 

durdum.
 102 Seniň hökümleriňden ýüz 

öwürmedim,
çünki maňa Sen tälim berdiň.

 103 Seniň wadaň maňa nähili süýji!
Ol agzyma baldan-da süýji!

 104 Buýruklaryň arkaly boldum 
paýhasly,

şonuň üçin ýigrenýärin her 
ýalan ýoly.

Nun
 105 Seniň sözüň – çyra aýaklaryma,

ol – ýagtylyk meniň ýodama.
 106 Adalatly hökümleriňi berjaý 

ederin diýip,
men kasam etdim we berjaý etdim.

 107 Men jebir-jepalar çekdim;
Ýa Reb, Öz wadaňa görä ber 

ýaşaýyşy.
 108 Ýa Reb, gurbanlyk hökmünde 

kabul et alkyşlarymy

hem-de öwret maňa adalatly 
hökümleriňi.

 109 Janym dyngysyz howp astynda 
bolsa-da,

Seniň kanunyňy unutmaýaryn.
 110 Erbetler maňa duzak gursa-da,

Seniň buýruklaryňdan 
azaşmaýaryn.

 111 Seniň düzgünleriň – baky 
mirasym,

çünki olar meniň ýürek şatlygym.
 112 Seniň parzlaryňy berjaý etmegi

ýüregime düwdüm baky, ahyra 
çenli.

Sameh
 113 Ikiýüzlüleri men ýigrenýärin,

Seniň kanunyňy bolsa söýýärin.
 114 Sen meniň gizlenýän ýerim hem-

de galkanym,
men Seniň sözüňe umyt 

baglaýaryn.
 115 Eý, betkärler, menden aýrylyň,

men Hudaýymyň 
tabşyryklaryny berjaý edeýin.

 116 Wadaňa görä meni söýgetle, goý, 
men ýaşaýyn,

öz umydymdan hiç utanmaýyn.
 117 Maňa daýanç bol, halas bolaýyn,

parzlaryňa elmydama dykgat 
bereýin.

 118 Parzlaryňdan azaşanlary Sen ret 
edýärsiň,

çünki olaryň hilesi puçdur.
 119 Çöp-çör kimin taşlaýarsyň ýer 

ýüzündäki ähli erbetleri,
şoňa üçin men söýýärin 

düzgünleriňi.
 120 Seniň wehimiňden titreýär tenim,

men gorkýaryn hökümleriňden.
Ğaýin
 121 Adalatly we hak işleri etdim,

meni sütemkärlerimiň eline 
berme.
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 122 Kepillendir Öz bendäňiň 
abadanlygyny,

tekepbirler ezmesin meni.
 123 Halas edişiňe, dogry wadaňyň 

berjaý bolmagyna
meniň gözlerim intizar galdy.

 124 Bendäňe sadyk söýgiňde gara,
parzlaryňy öwret Sen maňa.

 125 Men Seniň bendäň, paýhas ber 
maňa,

akyl ýetireýin düzgünleriňe.
 126 Indi Rebbiň hereket etmeli wagty,

çünki ynsanlar bozdular Seniň 
kanunyňy.

 127 Men welin altyndan, sap 
altyndan-da köp

söýýärin Seniň tabşyryklaryňy.
 128 Dogry saýýaryn ähli 

buýruklaryňy,
ýigrenýärin her ýalan ýoly.

Pe
 129 Ajaýypdyr Seniň düzgünleriň,

şonuň üçin olary berjaý edýärin.
 130 Sözleriňiň beýany ýagtylyk 

berýär,
sada ynsanlara düşünje berýär.

 131 Tabşyryklaryňa bolan küýsegden 
ýaňa,

agzymy açamda-da, howa 
ýetmeýär maňa.

 132 Adyňy söýýänlere edişiň ýaly,
nazar salyp, maňa merhemet 

eýle.
 133 Öz wadaňa görä mäkäm et 

ädimlerimi,
hiç bir ýamanlyk üstümden 

höküm sürmesin.
 134 Ynsan süteminden azat et meni,

men Seniň buýruklaryňy berjaý 
edeýin.

 135 Bendäňiň üstüne saç ýüzüň 
nuruny,

maňa öwret Öz parzlaryňy.

 136 Gözlerimiň ýaşy sil deýin akýar,
çünki ynsanlar kanunyňy berjaý 

etmeýär.
Tsadi
 137 Ýa Reb, Sen – dogry,

Seniň hökümleriň hem adalatly.
 138 Seniň buýran düzgünleriň

adyl hem-de juda wepaly.
 139 Yhlasym meni ýakyp-ýandyrýar,

çünki duşmanlarym unudýar 
Seniň sözüňi.

 140 Seniň wadaň örän ygtybarlydyr,
Seniň bendäň ony söýýändir.

 141 Äsgerilmän, kemsidilsem-de,
unutmaýaryn buýruklaryňy.

 142 Seniň dogrulygyň – baky 
dogrulyk,

Seniň kanunyň hem hak.
 143 Muşakgat we külpet üstüme 

indi,
şonda-da tabşyryklaryňdan 

lezzet alýaryn.
 144 Seniň düzgünleriň dogry 

asyrlarboýy,
maňa paýhas ber, goý, men 

ýaşaýyn.
Ķof
 145 Tutuş ýüregim bilen perýat 

edýärin,
Ýa Reb, maňa jogap ber,
men parzlaryňy berjaý edeýin.

 146 Seni çagyrýaryn, meni halas et,
düzgünleriňi berjaý edeýin.

 147 Gün dogmanka turup, perýat 
edýärin,

Seniň sözüňe umyt baglaýaryn.
 148 Seniň wadaň barada oýlanmak 

üçin,
gözlerim uzakly gijäni oýa 

geçirdi.
 149 Öz sadyk söýgiňe görä eşit sesimi,

ýa Reb, adalatyňa görä maňa 
ber ýaşaýyşy.
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 150 Meni ýaman niýet bilen 
yzarlaýanlar ýakyna geldi,

olar Seniň kanunyňdan 
uzakdadyrlar.

 151 Emma Sen ýakynsyň, ýa Reb.
Seniň tabşyryklaryň ählisi 

hakdyr.
 152 Bilýärdim ozaldan bäri:

Seniň düzgünleriň baky 
berkarar.

Reş
 153 Jebir-jepamy gör-de, halas et 

meni,
çünki unutmaýan men kanunyňy.

 154 Hakymy alyp ber, azat et meni,
wadaňa görä maňa ber ýaşaýyşy.

 155 Halas bolardan uzakdyr erbetler,
çünki olar agtarmaýar Seniň 

parzlaryňy.
 156 Ýa Reb, ägirt Seniň rehimiň,

maňa adalatly hökümleriňe 
görä ber ýaşaýyşy.

 157 Meni aňtaýanlar hem-de 
duşmanlarym köp,

emma şonda-da düzgünleriňden 
çykýan däldirin.

 158 Ýigrenç bilen garaýaryn men 
dönüklere,

olar buýruklaryňy berjaý 
etmeýär.

 159 Gör, nähili söýýärin 
buýruklaryňy!

Sadyk söýgiňe görä ber 
ýaşaýyşy.

 160 Ýa Reb, hakykatdyr Seniň 
sözleriň!

Adalatly hökümleriňiň bary 
asyrlarboýy.

Şin
 161 Şazadalar meni nähak ýere 

aňtaýar,
emma ýüregim Seniň sözüňden 

gorkýar.

 162 Uly hazyna edinen kimin,
Seniň wadaňa begenýärin men.

 163 Ýalany ýigrenip, ony nejis 
saýýaryn,

men Seniň kanunyňy söýýärin.
 164 Seniň adalatly hökümleriň üçin,

günde ýedi gezek Seni 
şöhratlandyrýaryn.

 165 Uly abadanlyk bar kanunyňy 
söýýänler üçin,

olar asla büdremez.
 166 Ýa Reb, halas edişiňe umyt 

baglaýaryn,
tabşyryklaryňy berjaý edýärin.

 167 Kalbym berjaý edýär 
düzgünleriňi,

men olary juda söýýärin.
 168 Berjaý edýärin buýruklaryňy, 

düzgünleriňi,
çünki meniň ähli ýollarym 

mälimdir Saňa.
Taw
 169 Ýa Reb, perýadym, goý, Saňa 

ýetsin,
Öz wadaňa görä maňa düşünje ber.

 170 Ýalbaryşym, goý, Saňa ýetsin,
Öz wadaňa görä meni halas et.

 171 Dilim öwgüler saçar,
çünki maňa parzlaryňy öwretdiň;

 172 dilim Seniň wadaňy nagma 
ediner,

çünki tabşyryklaryňyň ählisi 
dogry.

 173 Seniň eliň maňa, goý, ýardam 
bersin,

çünki tabşyryklaryňa tabyn 
bolmagy men karar etdim.

 174 Ýa Reb, halas edişiňi küýseýärin 
men,

Seniň kanunyňdan lezzet 
alýaryn.

 175 Goý, köňlüm ýaşasyn, Seni 
şöhratlandyrsyn,
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Seniň adalatly hökümleriň 
maňa, goý, kömek bersin.

 176 Ýiten goýun kimin azaşdym, 
gözle bendäňi,

çünki tabşyryklaryňy 
unutmaýaryn.

119‑njy mezmur
  Zyýarat nagmasy

 1 Muşakgatly wagtym çagyrdym 
Rebbi,

Ol hem maňa berdi jogaby.
 2 Ýa Reb, ýalançy agyzdan,

hileli dilden halas et meni.
 3 Eý, hileli dil, saňa gör-bak näme 

ediler!
Onuň üstesine näme goşular?

 4 Edermeniň ýiti oklary,
ojaryň ýandyryjy közleri!

 5 Dat-bidat meniň halyma!
Çünki Meşekde sergezdan 

boldum,
Kedar çadyrlarynda mesgen 

tutmaly boldum;
 6 dawa-jenjel agtarýan halkyň içinde,

uzak wagtlap mesgen tutmaly 
boldum.

 7 Parahatlygyň tarapdary men,
emma agzymy açan badyma,
olar eýýäm uruş-jenjele taýýar.

120‑nji mezmur
  Zyýarat nagmasy

 1 Gözlerimi daga aýlaýan
maňa ýardam nireden geler?

 2 Ýardam geler
ýeri, gögi ýaradan Rebden.

 3 Ol seniň aýagyňy taýdyrmaz,
seni goraýan Hudaý irkilmez.

 4 Seret, Ysraýyly goraýan Hudaý
ne uklar, ne-de irkiler.

 5 Reb seniň Arkadagyňdyr,
Reb sagyňdaky kölegäňiňdir.

 6 Günortan çagy Gün seni urmaz,
gijesine Aý zeper ýetirmez.

 7 Reb seni bela-beterden gorar,
Ol seniň janyňy gorar.

 8 Şindiden asyrlarboýy,
Reb gorar girişiňi hem çykyşyňy.

121‑nji mezmur
  Dawudyň zyýarat nagmasy

 1 Maňa «Rebbiň öýüne gideli»
diýenlerinde begendim.

 2 Eý, Iýerusalim!
derwezeleriňden ätledi 

gadamlarymyz!
 3 Iýerusalim bitewi bir şäher dek 

bina edilen.
 4 Ysraýyla berlen kanuna görä,

tireler, Reb tireleri
ol ýere Rebbe şükürler etmäge 

gidýär.
 5 Ol ýerde kazylyk tagty –

Dawut öýüniň tagty bina edilen.
 6‑7 «Seni söýýänler aman ýaşasyn!

Diwarlaryňyň içinde 
parahatçylyk bolsun,

gala diňlerinde howpsuzlyk bolsun!»
diýip, Iýerusalimiň parahatlygy 

üçin
doga-dilegler ediň.

 8 Doganlarym bilen ýakynlarymyň 
hatyrasyna,

«Sende rahatlyk bolsun!» 
diýýärin.

 9 Hudaýymyň Rebbiň öýüniň 
hatyrasyna

seniň amanlygyň üçin doga 
edýärin.

122‑nji mezmur
  Zyýarat nagmasy

 1 Eý, göklerdäki tagtda Oturan,
gözlerimi Saňa bakan 

galdyrýaryn.
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 2 Gullaryň öz eýeleriniň eline 
bakyşy kimin,

gyrnaklaryň öz bikeleriniň 
eline bakyşy kimin,

Hudaýymyz Reb bize merhemet 
edýänçä,

biziň gözlerimiz Oňa dikilgi.
 3 Bize merhemet et, ýa Reb, bize 

merhemet et,
kemsidilmeden halys bolduk biz.

 4 Bikärleriň ýaňsylaryndan,
tekepbirleriň kemsitmesinden,
halys boldy biziň janymyz.

123‑nji mezmur
  Dawudyň zyýarat nagmasy

 1 «Eger Reb tarapdarymyz bolmadyk 
bolsa, näme bolardy? –

eý, Ysraýyl, jogap ber şuňa! –
 2 Reb tarapdarymyz bolmadyk bolsa,

adamlar bize garşy aýaga 
galanlarynda,

 3 bize garşy gaharlary ýanyp 
lowlanda,

olar bizi diri ýalmap-ýuwdardy,
 4 siller bizi syryp-süplärdi,

suw akymy bizi girdabyna 
dolardy,

 5 haýbatly suwlar üstümizden aşardy.
 6 Bizi olaryň agzyna aw etmedik 

Rebbe
alkyşlar bolsun!

 7 Awçynyň duzagyndan
guş kimin gaçyp gutuldyk:
duzak gyryldy, biz hem gutuldyk.

 8 Ýeri, gögi ýaradan Reb 
kömegimizdir».

124‑nji mezmur
  Zyýarat nagmasy

 1 Rebbe bil baglaýanlar Sion dagy deý:
ol sarsmaz, ol durar asyrlarboýy.

 2 Daglaryň Iýerusalimi gurşaýşy ýaly,

şindiden asyrlarboýy
Reb gurşaýar Öz halkynyň 

daşyny.
 3 Dogrularyň ýurdunda

erbetler höküm sürmezler baky,
ýogsa dogrularyň hem 

ýamanlyk etmegi ahmal.
 4 Ýa Reb, Sen ýalka,

ýagşylary we päk ýüreklileri.
 5 Emma Reb özleriniň egri 

ýollaryna sowlanlary,
betkärler bilen bile jezalandyrar;
goý, Ysraýylda rahatlyk bolsun!

125‑nji mezmur
  Zyýarat nagmasy

 1 Reb Sionyň abadanlygyny 
gaýtaranda,

bu bize bir düýş kimin göründi.
 2 Şonda gülküden doludy biziň 

agzymyz,
şatlyk şowhunyndan – biziň 

dilimiz.
Şonda milletler arasynda şeýle 

diýildi:
«Reb olara beýik işleri etdi».

 3 Reb bize beýik işleri etdi,
şoňa görä, biz şatlykdan doly.

 4 Ýagşyň çöli gülzarlyga öwrüşi 
kimin,

ýa Reb, gaýtar bize öňki 
abadanlygy.

 5 Gözýaş bilen ekin ekenler,
heşelle kakyp, hasyl orarlar.

 6 Tohumly çuwallary aglap göterip 
barýan,

desselerini göterip, şatlyk bilen 
dolanar.

126‑njy mezmur
  Süleýmanyň zyýarat nagmasy

 1 Eger öýi Reb bina etmese,
ony bina edýänleriň azaby puçdur.
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Eger şäheri Reb goramasa,
garawulyň oýa durmagy puçdur.

 2 Eklenmek üçin der dökmegiňiz,
ir turup, giç ýatmagyňyz puçdur.

Hawa, Ol söýýänine hatda 
ýatyrka-da

rysgal berýändir.
 3 Çagalar Rebden bolan mirasdyr,

ýatgynyň miwesi Ondan sylagdyr!
 4 Ýaşlyk çagynyň ogullary

edermeniň elindäki peýkamlar 
ýaly:

 5 sagdagyny olardan dolduran bagtly!
Ol derwezede duşmany bilen 

gürleşen wagty
utandyrylmaz.

127‑nji mezmur
  Zyýarat nagmasy

 1 Rebden gorkýan,
Onuň ýollaryndan ýöreýän 

nähili bagtly!
 2 Sen öz el zähmetiňiň miwesini 

iýersiň,
ýalkanarsyň, ýagşylyk seniňki 

bolar.
 3 Aýalyň miweli üzüm agajy deý 

bolar seniň öýüňde
ogullaryň zeýtun nahallary 

deý – saçagyňyň başynda
 4 Rebden gorkýan, ine, şeýle ýalkanar!
 5 Reb saňa Siondan ak pata berer!

Ömürboýy Iýerusalimiň 
rowaçlygyny görersiň.

 6 Sen ogullaryňyň ogullaryny 
görersiň.

Goý, Ysraýylda rahatlyk bolsun!

128‑nji mezmur
  Zyýarat nagmasy

 1 «Maňa ýaşlygymdan bäri köp 
hüjüm etdiler –

– diýip, indi Ysraýyl aýtsyn. –

 2 Maňa ýaşlygymdan bäri köp 
hüjüm etdiler.

Ýöne menden üstün çykmadylar.
 3 Sürümçiler meniň arkamy 

sürdüler,
olar uzyn keşlerini çekdiler».

 4 Emma wepaly Reb
erbetleriň tanaplaryny gyryp 

taşlady.
 5 Siony ýigrenýänleriň ählisi

goý, utanyp, yzyna dönsün.
 6 Goý, olar üçekde gögerip,

güllemänkä solýan ot kimin 
bolsun.

 7 Ondan orakçy gysymyny 
doldurmaz,

desse bogýan gujagyny 
doldurmaz.

 8 «Çäjiňe bereket!
Ömrüňe bereket!» diýip, ötegçi 

aýtmaz.

129‑njy mezmur
  Zyýarat nagmasy

 1 Ýa Reb, çuňluklardan çagyrýan 
Seni.

 2 Eý, Taňry, eşit sesimi,
dat-perýatlarymyň sesini 

gulagyň diňlesin ünsli.
 3 Ýa Reb, günäleri hasaba alsaň,

ýa Taňry, huzuryňda kim durup 
biler?

 4 Emma Senden gorkarlar ýaly,
Sende bardyr geçirimlilik.

 5 Men Rebbe intizar, janym intizar,
men Onuň sözüne umyt 

baglaýan.
 6 Garawullar daňyň atmagyna 

intizar,
hawa, garawullar daňyň 

atmagyna intizar,
meniň janym şondan hem köp 

Taňra intizar.
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 7 Eý, Ysraýyl, Rebbe bagla öz 
umydyňy:

Reb sadyk söýgüsini görkezýär,
Ol hemişe halas etmäge taýýar.

 8 Ysraýyly ähli günälerinden Ol 
halas eder.

130‑njy mezmur
  Dawudyň zyýarat nagmasy

 1 Ýa Reb, meniň ýüregimde 
tekepbirlik ýok,

gözlerim hem ulumsylyk bilen 
garanok,

Düşünip bilmeýän juda beýik 
işlere men ulaşamok.

 2 Tersine, süýtden aýrylan çagany
enäniň köşeşdirişi deý,
janyma basalyk berdim we 

köşeşdirdim.
 3 Eý, Ysraýyl, Rebbe bagla öz 

umydyňy,
şindiden asyrlarboýy!

131‑nji mezmur
  Zyýarat nagmasy

 1 Ýa Reb, ýatla Dawudy
hem-de onuň çeken jepalaryny,

 2 onuň Rebbe wada berşini,
Ýakubyň Gudratly Hudaýyna 

äht edişini:
 3‑5 «Reb üçin bir ýer,

Ýakubyň Gudratly Hudaýyna 
mesgen tapýançam,

öýüme girmerin,
düşegime geçip ýatmaryn,

gözlerime uky bermerin,
gabaklarymy 

ymyzgandyrmaryn».
 6 Ine, Efratda Äht sandygy barada 

eşitdik,
Ýegarym topragynda biz ony 

tapdyk.
 7 Ýörüň, Onuň mesgenine gideliň,

Onuň aýagyna ýykylyp, sežde 
edeliň.

 8 Galk, ýa Reb, gir Sen dynçlyk 
mekanyňa

Öz güýjüňiň nyşany Äht 
sandygy bilen.

 9 Ruhanylaryň dogrulyk lybasyna 
beslensin,

sadyklaryň, goý, şatlanyp, 
nagmalar aýtsyn.

 10 Guluň Dawudyň hatyrasyna,
Öz seçip-saýlanyňdan Sen ýüz 

öwürme.
 11 Reb Dawut bilen ygtybarly äht 

baglaşdy,
Ol eden ähtinden dänmez:

«Seniň zürýatlaryňdan birini
oturdaryn seniň tagtyňda.

 12 Eger zürýatlaryň berjaý etse 
ähtimi

hem-de olara öwreden 
düzgünlerimi,

olaryň zürýatlary hem seniň 
tagtyňda

oturarlar ebedi».
 13 Çünki Reb Siony seçip-saýlady,

ony Özüne mesgen etmek isledi:
 14 «Bu Meniň baky dynçlyk 

mekanym,
ony küýsedim: şu ýerde mesgen 

tutaryn.
 15 Men onuň azygyny bolelin 

bereketlärin,
onuň mätäçlerini nandan 

doýraryn.
 16 Ruhanylaryny gutulyş lybasyna 

beslärin,
onuň sadyklary şatlanyp, 

nagmalar aýdar.
 17 Men ol ýerde Dawudyň 

kuwwatyny ösdürjek,
Öz saýlanymyň şamçyragyna 

elmydama nur berjek.
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 18 Onuň duşmanlaryny ryswalyga 
bürärin,

onuň depesindäki täç bolsa 
ýalkymyn saçar».

132‑nji mezmur
  Dawudyň zyýarat nagmasy

 1 Doganlaryň bile ýaşamaklary
gör, nähili gowy hem-de 

ýakymly!
 2 Bu başa guýulýan mukaddes ýag 

ýalydyr,
sakgala, Harunyň sakgalyna,

onuň geýiminiň ýakasyna 
syrygýan

mukaddes ýag ýalydyr!
 3 Ol Sion daglaryna düşýän

Hermonyň boldan-bol çygy 
kimindir.

Çünki Reb ol ýerde ýalkanyş, 
baky ýaşaýyş

bolsun diýip, tabşyryk berdi.

133‑nji mezmur
  Zyýarat nagmasy

 1 Eý, Rebbe ähli hyzmat edýänler –
gijesine Reb öýünde durýanlar,
Rebbi alkyşlaň!

 2 Mukaddes öýe tarap elleriňizi 
galdyryp,

Rebbi alkyşlaň.
 3 Ýeri-gögi ýaradan Reb,

goý, size Siondan ak pata bersin.

134‑nji mezmur
 1‑2 Rebbe şan-şöhrat bolsun!

Eý, Rebbe hyzmat edýänler,
Rebbiň adyny şöhratlandyryň!

Eý, Rebbiň öýünde, 
Hudaýymyzyň

öýüniň howlusynda hyzmat 
edýänler,

Rebbi şöhratlandyryň!

 3 Rebbe şan-şöhrat bolsun!
Çünki Reb ýagşy.

Onuň adyna nagmalar aýdyň,
çünki bu örän lezzetli.

 4 Çünki Reb Özi üçin Ýakup 
neslini,

Öz genji hökmünde Ysraýyly 
seçip-saýlady.

 5 Men bilýärin Rebbiň beýikdigini,
Taňrymyzyň ähli taňrylardan 

üstündigini.
 6 Göklerde, ýeriň ýüzünde,

deňizlerde, bar çuňluklarda
Reb Öz göwnüniň islän zadyny 

edýär.
 7 Ol ýeriň uçlaryndan bulutlary 

turuzýar,
ýagyş üçin ýyldyrymlar 

çakdyrýar,
Öz ammarlaryndan ýeli çykarýar.

 8 Ol Müsürde ynsanlaryň we 
haýwanlaryň

ilkinji doglanlaryny öldürdi.
 9 Eý, Müsür, Ol seniň içiňe –

faraonyň, ähli hyzmatkärleriniň 
üstüne

alamatlary, mugjyzalary 
ýollady.

 10 Ol köp milletleri gyrdy,
güýçli patyşalary öldürdi:

 11 amorlaryň patyşasy Sihony,
başanlaryň patyşasy Ogy
we ähli Kengan şalyklaryny.

 12 Olaryň topragyny miras 
hökmünde,

saýlama mülk hökmünde Öz 
ysraýyl halkyna berdi.

 13 Ýa Reb, Seniň adyň ebedi,
ýa Reb, Sen ýatlanarsyň 

asyrlarboýy.
 14 Reb Öz halkyny hakly çykarar,

Öz bendelerine rehim-şepagat 
eder.
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 15 Milletleriň butlary 
kümüş-tylladyr,

olar ynsan elleriniň işidir.
 16 Olaryň agzy bar, ýöne gürlänok,

gözleri bar, ýöne görenok.
 17 Gulaklary bar, ýöne eşidenok,

agyzlarynda hiç bir dem hem 
ýok.

 18 Şolar dek bolar butlary ýasanlar,
olara bil baglan ähli ynsanlar.

 19 Eý, Ysraýyl nesli, Rebbi alkyşlaň,
eý, Harun nesli, Rebbi alkyşlaň.

 20 Eý, Lewi nesli, Rebbi alkyşlaň,
eý, Rebden gorkýanlar, Rebbi 

alkyşlaň.
 21 Iýerusalimde mesgen tutan Rebbe

Siondan alkyşlar bolsun!
Rebbe şan-şöhrat bolsun!

135‑nji mezmur
 1 Rebbe şükür ediň, çünki Ol ýagşy,

Onuň söýgüsi baky.
 2 Hudaýlar Hudaýyna şükür ediň,

Onuň söýgüsi baky.
 3 Taňrylar Taňrysyna şükür ediň,

Onuň söýgüsi baky.
 4 Beýik gudratlary edýän diňe 

Oldur,
Onuň söýgüsi baky.

 5 Gökleri paýhas bilen ýaradan 
Oldur,

Onuň söýgüsi baky.
 6 Ýeri suwlaryň üstüne ýazan hem 

Oldur,
Onuň söýgüsi baky.

 7 Uly yşyklary ýaradan Oldur,
Onuň söýgüsi baky.

 8 Gündiz höküm sürer ýaly Güni 
ýaradan Oldur,

Onuň söýgüsi baky.
 9 Gije höküm sürer ýaly Aýy,

ýyldyzlary ýaradan Oldur,
Onuň söýgüsi baky.

 10 Müsüriň nowbaharlaryny öldüren 
Oldur,

Onuň söýgüsi baky.
 11‑12 Güýçli eli, uzadan goly bilen,

ysraýyllary Müsürden çykaran 
Oldur,

Onuň söýgüsi baky.
 13 Gyzyl deňzi ikä bölen Oldur,

Onuň söýgüsi baky.
 14 Ysraýyllary onuň ortasyndan 

geçiren Oldur,
Onuň söýgüsi baky.

 15 Faraony, goşunyny Gyzyl 
deňizde

derbi-dagyn eden-de Oldur,
Onuň söýgüsi baky.

 16 Öz halkyna çölde ýol görkezen 
Oldur,

Onuň söýgüsi baky.
 17 Beýik patyşalary öldüren Oldur,

Onuň söýgüsi baky.
 18 Kuwwatly patyşalary ýok eden 

Oldur,
Onuň söýgüsi baky.

 19 Amorlaryň patyşasy Sihony ýok 
eden Oldur,

Onuň söýgüsi baky.
 20 Başanyň patyşasy Ogy ýok eden 

Oldur,
Onuň söýgüsi baky.

 21 Olaryň topragyny miras 
hökmünde beren Oldur,

Onuň söýgüsi baky.
 22 Olaryň topragyny miras 

hökmünde Ysraýyla –
Rebbe hyzmat edýän halka 

beren-de Oldur,
Onuň söýgüsi baky.

 23 Pes günümizde bizi ýatlan Oldur,
Onuň söýgüsi baky.

 24 Duşmanlarymyzdan bizi halas 
eden Oldur,

Onuň söýgüsi baky.
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a 136:2 Lira – kirişli saz guraly. Sözlüge seret.

 25 Ähli janly-jandara iýmit berýän 
Oldur,

Onuň söýgüsi baky.
 26 Gögüň Hudaýyna şükür ediň,

Onuň söýgüsi baky.

136‑njy mezmur
 1 Babyl suwlarynyň boýunda 

oturyp,
Siony ýatlan wagtymyz gözýaş 

döküpdik.
 2 Şol ýerdäki derek agaçlaryndan

öz liralarymyzy a asyp 
goýupdyk.

 3 Bizi ýesir alanlar şol ýerde nagma 
talap etdiler,

bize ezýet berenler şadyýanlygy 
talap etdiler.

«Bize Sion nagmalaryndan 
birini aýdyň» diýdiler.

 4 «Ýat toprakda neneň edip
Rebbiň nagmasyny aýdaly?!»

 5 Eý, Iýerusalim, eger seni 
unutsam,

goý, elim hünärini unutsyn.
 6 Eger seni ýada salmasam,

Iýerusalim şatlygymyň seresidir 
diýmesem,

goý, dilim damagyma 
ýapyşsyn!

 7 Ýa Reb, Iýerusalimiň ýykylan 
güni:

«Ony ýumruň, ony ýumruň 
düýbüne çenli!»

diýen edomlary Sen ýadyňa sal!
 8 Eý, Babyl gyzy, eý, weýran 

bolmuş,
seniň bize edenleriňi gaýtarjak 

nähili bagtly!
 9 Seniň balalaryňy daşa urjak 

nähili bagtly!

137‑nji mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Ýa Reb, tüýs ýürekden Saňa 
şükür ederin,

ylahy barlyklar öňünde Saňa 
nagma aýdaryn.

 2 Mukaddes ybadathanaňyň 
öňünde sežde ederin,

Saňa söýgiň, wepadarlygyň 
üçin şükür ederin.

Çünki Sen Öz adyňy hem-de sözüňi
ähli zatdan beýgeltdiň.

 3 Çagyran günümde Sen jogap berdiň,
janymy güýç bilen 

kuwwatlandyrdyň.
 4 Ýa Reb, ýer ýüzüniň ähli şalary

Saňa şükür edýärler,
çünki eşitdiler agzyňdan çykan 

sözleri.
 5 Olar Rebbiň ýollary barada 

nagma aýdarlar,
çünki Rebbiň şöhraty beýik.

 6 Reb beýik bolsa hem, pespällere 
nazaryn salýar,

emma tekepbirleri uzak ýerden 
saýgarýar.

 7 Muşakgat içinde gezsem-de, meni 
aman saklaýaň,

duşmanlaryma garşy Öz eliňi 
uzadýaň.

Seniň goluň meni halas eýleýär.
 8 Reb meniň arymy alar;

ýa Reb, Seniň söýgiň ebedi galar,
Öz elleriňiň işini Sen terk eýleme.

138‑nji mezmur
  Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçy sy

na. Dawudyň mezmury.
 1 Ýa Reb, meni synaýarsyň we 

tanaýarsyň!
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 2 Oturyp-turşumy Özüň bilýärsiň,
pikirlerimi uzaklardan 

aňýarsyň.
 3 Ýöreýşimi, ýatyşymy 

yzarlaýarsyň,
meniň ähli ýollarymy Sen 

tanaýarsyň.
 4 Heniz agzymdan bir söz 

çykmanka,
ýa Reb, Sen ony eýýäm doly 

bilýärsiň.
 5 Yzymdan, öňümden Sen 

gurşaýarsyň,
Sen üstüme Öz eliňi goýýarsyň.

 6 Muny bilmek meniň üçin juda 
ajaýyp,

ol belent, men ony aňyp 
bilemok.

 7 Seniň Ruhuňdan nirä gideýin?!
Seniň huzuryňdan nirä 

gaçaýyn?!
 8 Göklere galsam, ol ýerde Sen bar!

Ölüler dünýäsine insem,
ol ýerde Sen bar!

 9 Säheriň ganatlaryna münüp,
deňziň iň uzak ýerinde çadyr 

gurunsam,
 10 hatda ol ýerde-de eliň ýol 

görkezer maňa.
Seniň goluň meni söýgetlär.

 11 Diýsem: «Goý, tümlük meni 
büresin,

meni gurşan ýagtylyk gijä 
öwrülsin».

 12 Seniň üçin tümlük garaňky 
däldir!

Gije hem gündiz ýaly ýagtydyr,
Seniň bilen tümlük-de ýagtylyk 

deýdir.
 13 Sen meniň içgoşlarymy 

ýaratdyň,
enem göwresindekäm Sen şekil 

berdiň.

 14 Men Saňa öwgi aýdýaryn,
çünki meni ajaýyp, täsin 

ýaratdyň.
Ajaýypdyr Seniň işleriň,

muny juda oňat bilýändir 
kalbym.

 15 Pynhanlykda ýaradylan mahalym,
ýeriň çuňluklarynda emele 

gelen mahalym,
Senden gizlin däldi meniň 

süňklerim.
 16 Heniz şekilsizkäm meni gözleriň 

gördi,
maňa bellenilen günleriň hiç 

biri heniz gelmänkä,
olaryň her biri Seniň kitabyňda 

eýýäm ýazylgy.
 17 Eý, Hudaý, pikirleriň maňa nähili 

eziz!
Olaryň san-sajagy ýok!

 18 Eger sanaýyn diýsem, olaryň 
sany çägeden-de köp,

olary sanap bilsedim, Sen dek 
ýaşardym uzak.

 19 Eý, Hudaý, erbet adamlary Sen 
ýok etsediň!

Eý, ganhorlar, aýrylyň menden!
 20 Olar Sen barada betpällik bilen 

gürleýär,
duşmanlaryň adyňy ýerliksiz 

ýere agzaýar.
 21 Ýa Reb, Seni ýigrenýänleri men 

ýigrenýärin,
Saňa garşy baş galdyrýanlary 

nejis saýýaryn.
 22 Olary bütinleý men ýigrenýärin,

men olary duşman saýýaryn.
 23 Eý, Hudaý, meni barla-da, 

ýüregimi bil!
meni syna-da, pikirlerimi bil!

 24 Gör, men erbet ýoldan barýan 
bolmaýyn,

ebedilik ýoluna meni ugrukdyr.
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139‑njy mezmur
1 Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçysyna. 

Dawudyň mezmury.
 2 Ýa Reb, ýamanlardan meni halas et,

zalym adamlardan meni penala.
 3 Olar betniýetleri ýüregine düwýär,

olar dyngysyz uruş turuzýar.
 4 Olar ýylan ýaly dillerini ýiteldýär,

agyzlarynda ýylan zäheri bardyr.
 5 Ýa Reb, meni erbediň elinden sakla

hem-de zalym adamdan gora.
Olar aýagyma badak atmak 

isleýär.
 6 Tekepbirler maňa gizlin duzak 

goýdular,
torlarynyň ýüplerini ýazyp 

goýdular,
ýoluň gyrasynda meniň üçin 

gapan gurdular.  Sela
 7 Rebbe diýdim: «Meniň Hudaýym 

Sensiň,
ýa Reb, dady-perýadymyň 

sesini eşit.
 8 Eý, Hökmürowan Reb, güýçli 

Halasgärimsiň
söweş güni başymy Sen 

gorandyrsyň.
 9 Ýa Reb, erbet adamy myradyna 

ýetirme,
onuň betniýetleri berjaý 

bolmasyn,
ol beýgelmesin!»  Sela

 10 Meni gabanlaryň agzyndan çykan 
gargyşlar,

goý, olaryň öz başlaryndan 
insin.

 11 Olaryň üstüne köýdüriji közler 
dökülsin,

goý, olar oda, çuň gorpa düşsün,
goý, olar asla çykyp bilmesin.

 12 Töhmetçiler ýurtda, goý, 
ornaşmasyn,

betbagtlyk zalym adamy, goý, 
aw edinsin.

 13 Bilýärin: Reb ezilenleriň işine 
garar,

mätäçlere adalatly karar çykarar.
 14 Dogrular Seniň adyňa şükür 

ederler,
dogry ynsanlar huzuryňda 

mesgen tutarlar.

140‑njy mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Ýa Reb, Seni çagyrýaryn, tiz 
dadyma ýetiş

dat-perýadymyň sesini eşit!
 2 Huzuryňda dogam saýylsyn 

hoşboý tüsse deý,
ellerimi galdyryşym – agşam 

gurbanlygy deý.
 3 Ýa Reb, garawul goý meniň 

agzyma,
meniň dilimi gora.

 4 Ýüregim ýamanlyga ýykgyn 
bolmasyn,

günä edýän adamlar bilen erbet 
işleri etmäýin,

olaryň näz-nygmatlaryndan asla 
datmaýyn.

 5 Goý, dogry ynsan meni ursun, bu 
ýagşylykdyr,

goý, maňa ol käýesin, bu 
başyma ýakymly ýag 
kimindir,

meniň başym ony, goý, ret 
etmesin.

Dogrudan-da, erbetleriň işlerine 
garşy dileg edýärin.

 6 Olaryň baştutanlary gaýadan aşak 
zyňlanda,

meniň sözlerimi eşider, çünki 
olar ýakymly.

 7 Biriniň ýer sürende topragy 
agdarşy ýaly,
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biziň-de süňklerimiz ölüler 
dünýäsiniň agzynda çaşar.

 8 Meniň gözlerim Saňa dikilgi, ýa 
Hökmürowan Reb!

Seni pena edinýärin, meni 
goragsyz goýma!

 9 Meni gora olaryň duzaklaryndan
hem-de 

betkärleriň – gapanlaryndan.
 10 Goý, erbetler öz torlaryna 

düşsün,
men bolsa sag-aman geçip 

gideýin.

141‑nji mezmur
  Dawudyň maskili, gowakdaka 

aýdan dogasy
 1 Men gaty ses bilen Rebbe perýat 

edýärin,
gaty ses bilen Rebbe men 

ýalbarýaryn.
 2 Onuň öňüne arz-halymy dökýärin,

Onuň öňünde gaýgylarymy 
beýan edýärin.

 3 Ruhum tapdan düşen mahaly,
Sen bilýänsiň meniň ýolumy!
Ýöreýän ýodamda maňa duzak 

gurdular.
 4 Sagyma bak-da, gör:

hiç kim maňa hormat goýmaýar,
maňa indi gaçalga-da ýok,

hiç kim janymyň gaýgysyny 
etmeýär.

 5 Ýa Reb, Saňa perýat edýärin,
diýýärin: «Sen – meniň penam,
diriler diýarynda – meniň 

nesibäm».
 6 Meniň perýadyma dykgat ber,

çünki gaty peselendirin.
Aňtaýanlardan meni halas et,

çünki olar menden güýçlüdir!
 7 Zyndandan azat et meni,

adyňa şükür edeýin!

Ýa Reb! Maňa jomartlyk edeniň 
üçin,

dogrular meni gurşarlar.

142‑nji mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Ýa Reb, dogamy eşit,
dady-perýadyma gulak goý;

Öz sadyklygyňda we 
dogrulygyňda,

maňa jogap ber!
 2 Öz bendäň bilen dawa girişme,

çünki dirileriň hiç biri
Seniň öňüňde aýypsyz çykmaz.

 3 Duşmanlar aňtaýar meniň 
janymy,

ýer bilen ýegsan etdiler 
ýaşaýşymy,

gadymyýetde ölenler kimin,
olar tümlükde oturtdy meni.

 4 Şoňa görä, ruhum sustlandy,
meniň ýüregim sarsdy.

 5 Gadymky günleri ýada salýaryn,
Seniň ähli edenleriň barada oýa 

batýaryn,
Seniň elleriňiň işi barada pikir 

edýärin.
 6 Saňa tarap ellerimi gerýärin.

Janym gurak toprak deý Saňa 
teşnedir.  Sela

 7 Ýa Reb, maňa tizräk jogap 
beräý-dä!

Meniň ruhum ysgyndan düşýär!
Gabra inýänlere meňzemez ýaly,

menden gizleme Sen Öz ýüzüňi.
 8 Ertirlerine maňa duýdur sadyk 

söýgiňi,
çünki Saňa baglaýan bili.

Maňa bildir ýöremeli ýolumy,
çünki men Saňa intizardyryn.

 9 Ýa Reb, duşmanlarymdan halas et 
meni,

men Seni pena edinýändirin!
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a 143:2 Halklary – käbir golýazmalarda meniň halkymy.

 10 Maňa Öz yradaňy berjaý etmegi 
öwret,

çünki meniň Hudaýym Sensiň!
Seniň ýagşy Ruhuň

düz ýoldan meni äkitsin!
 11 Ýa Reb, Öz adyň hatyrasyna,

gora Sen ýaşaýşymy!
Öz dogrulygyňyň hatyrasyna,

muşakgatdan halas eýle 
janymy!

 12 Öz sadyk söýgiňiň hatyrasyna,
meniň duşmanlarymy heläk 

edersiň;
janyma ezýet berýänleriň baryny 

weýran edersiň,
çünki men Seniň bendäňdirin.

143‑nji mezmur
  Dawudyň mezmury

 1 Meniň ellerime uruşmagy,
barmaklaryma söweşmegi 

öwredýän
gaýam Rebbe alkyşlar bolsun!

 2 Ol meniň sadyk söýgimdir,
meniň galam, berkitmäm, 

Halasgärimdir,
meniň galkanym, Penakärimdir.

Ol halklary a maňa tabyn 
edýändir.

 3 Ýa Reb, ynsan kimmişin,
Sen onuň aladasyny ederiň 

ýaly?
Ynsan ogly kimmişin,

Sen onuň pikirini ederiň ýaly?
 4 Ynsan bir dem kimindir,

onuň ömri geçip barýan kölege 
deýdir.

 5 Ýa Reb, Öz gökleriňi ýar we 
aşaga in,

daglara el degir, goý, tütesinler!
 6 Ýyldyrymlar çakdyr, pytrat olary,

peýkamlaryňy ýagdyr, dargat 
olary!

 7 Beýiklikden uzat eliňi,
haýbatly suwlardan, 

kesekilerden
azat et, halas et meni.

 8 Olaryň agzy ýalan sözleýär,
olar ýalan kasam üçin sag elini 

galdyrýar.
 9 Eý, Hudaý, Saňa täze nagma 

aýdaryn,
on kirişli guralda Saňa mukam 

çalaryn.
 10 Sensiň şalara ýeňişler berýän,

bendäň Dawudy zalym 
gylyçdan azat eýleýän.

 11 Meni azat et,
kesekileriň elinden halas et 

meni.
Olaryň agzy ýalan sözleýär,

ýalan kasam üçin olar sag elini 
galdyrýar.

 12 Ogullarymyz ýaş çagynda,
ösümlik deý pajarlap össün.

Gyzlarymyz köşgüň
haşamlanan sütünleri deý 

bolsun.
 13 Ammarlarymyz dürli 

azyk-owkatlardan,
goý, dolup-daşsyn.

Goýunlarymyz örülerde
müňlerçe, on müňlerçe bolup 

örňesin.
 14 Sygyrlarymyzyň höwri köp 

bolsun,
duşman gala diwaryny, goý, 

böwüsmesin;
olar bizi ýesirlige almasyn,

köçelerimizde ahy-nalyş 
bolmasyn!

 15 Şeýle ýalkanan halk nähili bagtly!
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a 144:13 Reb ähli sözlerinde wepadar, Ol ähli işlerinde rehimdar – bu sözler käbir 
golýazmalarda ýok.

Hudaýy Reb bolan halk nähili 
bagtly!

144‑nji mezmur
  Dawudyň Rebbi şöhratlandyrmak 

üçin aýdan mezmury
 1 Eý, Hudaýym, meniň Patyşam! 

Men Seni beýgelderin,
Seniň adyňa ebedi we baky 

alkyş aýdaryn.
 2 Saňa her gün alkyş aýdaryn,

adyňy ebedi we baky 
şöhratlandyraryn.

 3 Reb beýik, Ol çensiz öwgä 
mynasyp,

Onuň beýikligi ynsan aňyna 
sygmaz.

 4 Seniň işleriň nesilerboýy taryp 
ediler,

Seniň gudratly işleriň hem 
yglan ediler.

 5 Seniň belentligiňiň şanly şöwketi,
ajaýyp işleriň barada men 

oýlanaryn.
 6 Olar haýbatly işleriň gudratyndan 

gürrüň bererler,
men hem Seniň beýikdigiňi 

yglan ederin.
 7 Seniň bolelin ýagşylygyň 

dabarasyny beýan ederler,
Seniň dogrulygyň barada 

nagma aýdarlar.
 8 Reb merhemetli hem rehimli,

giň göwünli, sadyk söýgä 
baýdyr.

 9 Reb hemmeler üçin ýagşydyr,
Ol ähli ýaradanlaryna 

merhemet edýär.
 10 Ýa Reb, ähli işleriň Saňa şükür 

ederler,

ähli sadyklaryň Saňa alkyş 
aýdarlar.

 11‑12 Seniň şalygyňyň şanly 
şöwketini,

gudratly işleriňi ynsanlara 
bildirmek üçin,

olar Seniň şalygyňyň şöhratyny 
aýdarlar,

Seniň gudratyňdan gürrüň 
bererler.

 13 Seniň şalygyň – müdimi şalyk,
hökümdarlygyň – nesillerboýy.

Reb ähli sözlerinde wepadar,
Ol ähli işlerinde rehimdar a.

 14 Reb söýgetleýär ähli ýykylanlary,
Ol dikeldýär ähli bükülenleri.

 15 Hemmäniň gözleri Saňa umyt 
bilen garaýar,

Sen öz wagtynda olaryň 
ryskyny berýärsiň.

 16 Sen eliňi açýarsyň,
ähli jandarlara islän zadyny 

berýärsiň.
 17 Reb ähli ýollarynda dogrudyr,

Ol ähli işlerinde 
rehim-şepagatlydyr.

 18 Reb Özüni çagyrýanlaryň 
hemmesine,

Özüni çyndan çagyrýanlaryň 
hemmesine ýakyndyr.

 19 Ol Özünden gorkýanlary 
myradyna ýetirýär,

olaryň nalyşyny eşidýär we 
halas edýär.

 20 Reb Özüni söýýänleriň ählisini 
goraýar,

emma erbetleriň baryny Ol 
heläk eder.

 21 Meniň agzym Rebbe öwgüler 
aýdar,
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janly-jandarlaryň bary 
asyrlarboýy

mukaddes adyna alkyşlar aýdar!

145‑nji mezmur
 1 Rebbe şan-şöhrat bolsun!

Rebbi şöhratlandyr, eý, meniň 
janym!

 2 Men ömürboýy Rebbi 
şöhratlandyraryn,

demim barka Hudaýyma nagma 
aýdaryn.

 3 Şazadalara, ynsan ogluna hiç bil 
baglamaň,

çünki olar halas etmeýär.
 4 Olaryň jany çykyp, topraga 

gaýdyp baranda,
şol günüň özünde niýetleri puç 

bolýar.
 5 Neneň bagtly Ýakubyň Hudaýyna 

daýanýan,
onuň Hudaýy Rebbe umyt 

baglaýan!
 6 Ýeri, gögi, deňzi

we olardaky ähli janly- 
-jandarlary ýaradan Oldur,

sadyklygy ebedi saklaýan Oldur.
 7 Ol ezilenleriň hakyny alyp 

berýändir,
açlara nan berýän Oldur,
Reb ýesirleri boşadýar.

 8 Reb körleriň gözüni açýar,
Reb bükülenleri dikeldýär,
Reb dogry ynsanlary söýýär.

 9 Reb gelmişekleri gözden 
salmaýar,

dul hatynlary, ýetimleri goldaýar,
emma erbetleriň ýoluny weýran 

edýändir.
 10 Reb höküm sürer ebedi,

eý, Sion, seniň 
Hudaýyň – nesillerboýy.

Rebbe şan-şöhrat bolsun!

146‑njy mezmur
 1 Rebbe şan-şöhrat bolsun!

Çünki Hudaýymyzy nagma 
bilen öwmek ýagşydyr,

lezzetlidir, Ol öwgülere 
laýykdyr.

 2 Reb Iýerusalimi bina eýleýär,
Ysraýylyň pytranlaryny jemleýär.

 3 Göwni synyklara Ol şypa berýär,
olaryň ýaralaryny daňýar.

 4 Ýyldyzlaryň sanyny Ol hasaplaýar,
olaryň ählisini Ol atlandyrýar.

 5 Rebbimiz beýikdir, kuwwaty 
köpdür,

paýhasynyň hiç çägi ýokdur.
 6 Reb pespälleri galdyrýar,

Ol erbetleri ýere pylçaýar.
 7 Rebbe şükür nagmalaryny aýdyň,

Hudaýymyza lirada mukamlar 
çalyň!

 8 Ol gökleri bulutlara büreýär,
toprak üçin ýagyşlary taýynlap 

goýýar,
baýyrlarda gök otlary gögerdýär.

 9 Ol haýwanlara,
jüýgüldeşýän garga çagalaryna
olaryň ryskyny berýär.

 10 Ol ne bedewiň güýjünden 
wagtyhoş bolýar,

ne-de urşujynyň aýagyndan 
keýpi çag bolýar.

 11 Reb Özünden gorkýanlardan,
Onuň sadyk söýgüsine umyt 

baglaýanlardan,
keýpi çag bolýar.

147‑nji mezmur
 1 Eý, Iýerusalim, Rebbe öwgi aýt!

Eý, Sion, Hudaýyňa şan-şöhrat 
bolsun!

 2 Çünki Ol derwezeleriňiň 
kiltlerini berkidýär,

 Zebur 144 – 147  
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galadaky çagalaryňa ak pata 
berýär.

 3 Çäkleriňde parahatlygy berkarar 
edýär,

saýlama bugdaýdan seni 
doýurýar.

 4 Ol buýruklaryny ýere gönderýär,
Onuň sözi tizlik bilen ýaýraýar.

 5 Gar ýagdyryp, ýeri ak ýorgana 
büreýär,

kül kimin gyrawy Ol sepeleýär.
 6 Buzlaryny parçalap, ýere taşlaýar,

Rebbiň aýazyna döz geljek 
barmy?

 7 Ol buýurýar, buzlar ereýär,
ýel ösdürip, suwlar akdyrýar.

 8 Ol Ýakup halkyna yglan edýär 
sözüni,

Ysraýyla – parzlaryny we 
hökümlerini.

 9 Reb başga hiç millete şeýle 
etmeýär,

olar Onuň adalatly hökümlerini 
bilmeýär.

Rebbe şan-şöhrat bolsun!

148‑nji mezmur
 1 Rebbe şan-şöhrat bolsun!

Göklerden Rebbi 
şöhratlandyryň,

belentliklerde Ony 
şöhratlandyryň!

 2 Eý, ähli perişdeleri, Ony 
şöhratlandyryň!

Eý, ähli gögüň goşunlary, Ony 
şöhratlandyryň!

 3 Eý, Aý we Gün, Ony 
şöhratlandyryň!

Eý, ähli nurly ýyldyzlar, Ony 
şöhratlandyryň!

 4 Eý, gökleriň gökleri,
eý, gökleriň üstündäki suwlar,
Ony şöhratlandyryň!

 5 Goý, olar Rebbi şöhratlandyrsyn!
Çünki Ol buýurdy, olar emele 

geldi.
 6 Reb olary baky, müdimi berkarar 

etdi,
hiç üýtgemejek bir parzy berdi.

 7 Eý, zeminde ýaşaýanlar, Rebbi 
şöhratlandyryň:

eý, deňiz läheňleri, çuňluklaryň 
ählisi,

 8 eý, ot we doly, gar we duman,
Onuň sözüni berjaý edýän 

tupan ýelleri,
 9 eý, daglar we baýyrlaryň ählisi,

miweli agaçlar, kedr 
daragtlaryň ählisi,

 10 eý, haýwanlar we ähli mal-gara
süýrenijiler we guşlar,

 11 eý, ýer ýüzüniň şalary, ähli 
halklary,

şazadalar, dünýäniň ähli 
hökümdarlary,

 12 eý, ýaş gyzlar hem-de ýigitler,
ýaşulular hem-de çagalar.

 13 Goý, olar Rebbiň adyny 
şöhratlandyrsyn,

çünki diňe Onuň ady 
beýgeldilendir,

Onuň şan-şöhraty ýerden-
gökden belentdir.

 14 Ol Öz halkynyň kuwwatyny 
artdyrdy,

şoňa görä, eý, Onuň ähli 
sadyklary,

Oňa ýakyn bolan ysraýyl halky,
Rebbe şan-şöhrat bolsun!

149‑njy mezmur
 1 Rebbe şan-şöhrat bolsun!

Rebbe täze nagma aýdyň,
sadyklar jemagatynda Oňa 

öwgüler aýdyň!
 2 Ysraýyl Ýaradanyna şatlansyn!
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Sion perzentleri Şasyna, goý, 
begensin!

 3 Olar tans edip, Ony 
şöhratlandyrsyn,

deprekde, lirada Oňa mukamlar 
çalsyn!

 4 Çünki Reb Öz halkyndan 
göwnühoş bolýar,

Ol pespälleri gutulyşa besleýär.
 5 Sadyklar aklanyp, goý, 

beýgelsinler,
düşeklerinde şatlanyp, nagma 

aýtsynlar.
 6 Dillerinde Hudaýa öwgüler 

bolsun,
ellerinde ikiýüzli gylyçlar 

bolsun.
 7 Olar milletlerden, goý, öç 

alsynlar,
halklara jeza bersinler.

 8 Patyşalaryny zynjyrlasynlar,
asylzadalaryna gandal ursunlar.

 9 Olar babatda ýazylan hökümi 
berjaý etsinler!

Munuň özi sadyklaryň bary 
üçin hormatdyr.

Rebbe şan-şöhrat bolsun!

150‑nji mezmur
 1 Rebbe şan-şöhrat bolsun!

Ony mukaddes öýünde 
şöhratlandyryň,

Ony kuwwatly göklerinde 
şöhratlandyryň!

 2 Ony gudratly işleri üçin 
şöhratlandyryň,

Onuň ajaýyp belentligine laýyk 
şöhratlandyryň!

 3 Ony surnaýlaryň sesi bilen 
şöhratlandyryň,

arfada we lirada 
şöhratlandyryň!

 4 Deprek kakyp, tans edip, 
şöhratlandyryň,

kirişli gural, tüýdük çalyp, 
şöhratlandyryň!

 5 Ony owazly kimwallar bilen 
şöhratlandyryň,

Ony belent owazly kimwallar 
bilen şöhratlandyryň!

 6 Burnunda dirilik nepesi 
bolanlaryň bary,

Rebbi şöhratlandyrsyn!
Rebbe şan-şöhrat bolsun! 

 Zebur 149 ,  150  
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Süleýmanyň pähimleri
Giriş

Sü leý ma nyň pä him le ri tym sal lar 
we pä him ler gör nü şin de ber len 
ah lak we di ni tag ly mat lar ýy gyn dy-
syn dan yba rat dyr. Bu la ryň kö pü si 
gün de lik dur mu şy me se le le ri ne 
de giş li dir. Şeý le pä him le riň bi rin-
de: «Reb den gork mak lyk – bi li miň 
baş lan gy jy» di ýip aý dyl ýar. Ki tap-
da di ňe bir di ni, ah lak me se le le ri 
ha kyn da däl, eý sem sag dyn pi kir li 
we oňat hä si ýet li bol mak ha kyn-
da-da öwüt-ne si hat lar be ril ýär. 
Gadymyýetdäki ys ra ýyl mu gal lym-
la ry nyň köp san ly gys ga tym sal la ry 
da na adam la ryň dür li ýag daý la r-
da nä me et me li di gi ni öw red ýär ler. 
Ola ryň kä bir le ri maş ga la gat na-
şyk la ry ha kyn da bol sa, kä bir le ri 
iş me se le le ri ne de giş li dir. Kä bir le-
ri jem gy ýet çi lik gat na şyk la ryn da 
ýer lik li hä si ýet le riň ze rur dy gy ny, 
baş ga la ry bol sa dur nuk ly bol ma gyň 
ze rur dy gy ny nyg ta ýar. Pes gö wün-
li lik, sa byr-ta kat ly lyk, ga ryp la ra 
hor mat goý mak, dost la ry ňa we pa-
ly bol mak ýa ly hä si ýet ler ba ra da 
hem köp ag zal ýar.

Ýew reý pä him le ri we tym sal
la ry türk men pä him le rin den we 
tym sal la ryn dan ta pa wut lan ýan-
dyr. Ýew reý di lin den ter ji me edi len 
pä him sö zi py gam ber lik aýan ly gy 
(Çöl de 23:7) ýa-da tym sal (Eze ki-
ýel (Kif l) py gam be riň ki ta by 17:2) 

bo lup bil ýär. Ýew reý di lin de «pä-
him» sö zü niň ma ny sy türk men çä 
ga ra nyň da has giň dir. Şo nuň üçin-
de, ýew reý pä him le ri tu tuş par ça lar 
gör nü şin de duş gel ýär.

«Sü leý ma nyň pä him le ri» ki ta
byn da ky pä him ler we tym sal lar 
di ňe Sü leý man ta ra pyn dan ýa zy-
lan däl dir. Ola ryň kä bir le ri «Ata lar 
sö zi» (22:17) bol sa, kä bir le ri Agu ryň 
(30:1) we pa ty şa Le mu wa lyň (31:1) 
tym sal la ry dyr. Ýö ne ki ta byň esa sy 
bö le gi ni Sü leý ma nyň pä him le ri tu tup 
(10:1 – 25:1), olar Ýa hu da pa ty şa sy 
Hiz ki ýa nyň emel dar la ry ta ra pyn dan 
top la nan dyr.

Ki tap da köp meň zet me ler ula ny-
lan dyr. Ola ryň kä bi ri di ňe ýew reý 
di li ne mah sus bo lup, türk men di-
lin de hiç ma ny ny ber me ýär. Şo nuň 
üçin-de, şeý le meň zet me ler türk men 
oky jy sy na düş nük li bo lan türk men 
meň zet me le ri bi len ter ji me edil di. 
Bu hak da goş ma ça mag lu mat is-
le se ňiz, çyk gyt la ra se re diň. Kä bir 
adal ga la ry türk men di li ne ter ji me 
et mek kyn bol dy. Da na lyk sö zi we 
onuň si no nim le ri ju da köp duş ýar. 
Şo nuň üçin hem bu lar da aram yzy-
gi der li lik sak la nyl dy. Şeý le hem 
akyl lyak mak we dog ryýa ra maz 
ýa ly gap ma-gar şy lyk ly ma ny da ky 
söz ler de müm kin bol du gy ça yzy-
gi der li lik sak la nyl dy.
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1‑nji bap
1  Ysraýyl patyşasy, Dawut ogly 

Süleýmanyň pähimleri.

 2 Bu pähimler danalygy we öwüt- 
-nesihaty bilmek,

paýhasly sözleriň manysyna 
düşünmek üçindir.

 3 Parasatly hem-de dogruçyl 
bolmak,

adyllyk we deňlik, öwüt-
-nesihaty özleşdirmek,

 4 sadalara paýhas,
ýaşlara bilim we akyl bermek 

üçindir.

 5‑6 Bu pähimlere hem tymsallara,
atalar sözlerine we matallaryna 

düşünmek üçindir.
Akyldarlar bulary eşidip, bilimini 

artdyrsyn,
düşbi adamlar sagdyn maslahat 

alsyn.

 7 Bilimiň başlangyjy – Rebden 
gorkmaklyk;

diňe akmaklar danalygy hem 
öwüt-nesihaty har edýärler.

 8 Diňle, oglum, ataňyň nesihatlaryny,
eneňiň öwütlerinden ýüz 

öwürme.

 9 Ol seniň başyňa ajaýyp täç,
boýnuňa monjuk bolar.

 10 Eý, oglum, seni günäkärler 
azdyrjak bolsa ylalaşma.

 11 Eger olar: «Biziň bilen ýör.
Gan dökmek üçin bukuda 

garaşaly,
sebäpsiz ýere bigünäni öldüreli.

 12 Olary ölüler dünýäsi ýaly diriligine,
gabra inenler deý tutuşlaýyn 

ýuwudalyň.

 13 Her hili baýlyk taparys,
öýümizi oljadan doldurarys.

 14 Ählimiz üçin horjun bir bolsun,
aramyzda şärikligimiz deň 

bolsun» diýseler,

 15 eý, oglum, olar bilen bir ýoldan 
ýöreme,

olaryň ýol-ýodasyna gadam urma.

 16 Çünki olar şere kowalaşýarlar,
gan dökmäge howlugýarlar.

 17‑18 Guşuň gözüniň öňünde oňa tor 
gurmak puçdur.

Ýöne bukuda garaşýanlaryň öz 
gany döküler,

bukuda otyrkalar, olaryň aljak 
jany öz jany bolar.

Mazmuny
Danalygyň şanyna aýdylýan öwgüler ............................................. 1:1–9:18
Süleýman pygamberiň pähimleri ................................................ 10:1–29:27
Aguryň sözleri ...................................................................................30:133
Dürli pähimler ....................................................................................31:131
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 19 Olaryň takdyry a şeýle bolar,
zuluma gyzygyp toplan baýlygy 

öz janyny alar.

 20 Danalyk köçede gaty seslenýär,
bazar ýerlerinde jar çekýär.

 21 Jemendeli ýerlerde gygyrýar,
şäher derwezesiniň agzynda 

sözleýär:

 22 «Eý, nadanlar, haçana çenli 
nadanlygy söýjeksiňiz?

Masgaralaýjylar haçana çenli 
öz masgaralamagyndan keýp 
aljakkalar?

Akmaklar haçana çenli bilimi 
ýigrenjekkäler?

 23 Meniň käýinjime üns berseňiz,
ruhumy üstüňize dökerin.
Men sözümi size bildirerin.

 24 Men sizi çagyrdym, meni ret 
etdiňiz;

elimi uzatdym, hiç kim oňa üns 
bermedi.

 25 Gaýtam ähli maslahatymy ret 
etdiňiz,

meniň käýinjimi duýmak 
islemediňiz.

 26 Men-parasat betbagtlygyňyza 
gülýändirin;

sizi gorky basanda ýaňsylaryn.

 27 Sizi gorky gaý kimin basanda,
betbagtlyk harasat bolup inende,
muşakgat hem gaýgy başyňyza 

düşende,

 28 meni çagyrarsyňyz, ýöne men 
jogap bermerin.

Meni ir ertirden agtararsyňyz, 
emma tapmarsyňyz.

 29 Çünki olar bilimi ýigrendiler,
Rebden gorkmagy makul 

bilmediler.

 30 Meniň maslahatymy kabul 
etmediler,

ähli käýinjimi ýigrendiler.

 31 Munuň üçin olar tutan ýollarynyň 
miwesini iýerler,

öz pällerinden taparlar.

 32 Çünki nadanlar ýoldan çykyp 
ölerler,

akmaklary geleňsizlik heläk 
eder.

 33 Meni diňlänler parahat mekan 
tutarlar,

ýamanlykdan gorkman aman 
bolarlar».

2‑nji bap
 1 Oglum, meniň sözümi kabul 

edip,
buýrugymy kalbyňda saklasaň,

 2 danalyga gulak asyp,
düşünjä ýüregiňi berseň,

 3 hawa, paýhasy çagyrsaň,
düşünjä ýalbarsaň,

 4 ony kümüş ýaly gözleseň,
hazyna dek agtarsaň,

 Süleýmanyň pähimleri 1 ,  2  
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 5 şonda Rebden gorkmaklyga akyl 
ýetirip,

Hudaýy tanamagy başararsyň.

 6 Çünki danalyk berýän Rebdir,
bilim hem düşünje Onuň 

agzyndan çykýandyr.

 7 Ol dogruçyllara ýardam berýär,
sadyklykda gezýänlere galkan 

bolýar.

 8 Ol adalat ýollaryny goraýar,
Özüne sadyklaryň ýoluny goraýar.

 9 Şonda dogruçyllyga we adalata 
akyl ýetirersiň,

adyllyga we ýagşy ýola düşünersiň.

 10 Çünki danalyk seniň ýüregiňe 
girer,

bilim kalbyňa hoş ýakar.

 11 Akyllylyk seni gorar,
düşünje saňa sereder.

 12 Danalyk seni ýaman ýoldan,
erbet gepleýänlerden halas eder.

 13 Olar dogry ýoly taşlap,
garaňkylyk ýolundan ýöreýärler.

 14 Ýaman iş edip şatlanýarlar,
ýamanyň erbetligine 

guwanýarlar.

 15 Olaryň ýollary egridir,
ýodalary öwrümlidir.

 16‑17 Hudaý bilen ähtini unudandan,
başdaşyndan aýrylyşan aýaldan,
dili süýji keseki zenandan 

danalyk seni halas eder.

 18 Çünki şeýle zenanyň öýi ölüme 
eltýär,

ýollary zeminiň teýine barýar.

 19 Onuň ýanyna giren yzyna 
dolanyp bilmez,

gaýdyp ýaşaýyş ýoluna ýetmez.

 20 Şonuň üçin ýagşy iş edýäniň 
ýolundan ýöre,

dogruçyllaryň ýoluny tut.

 21 Çünki ýurtda dogruçyllar mekan 
tutarlar,

sadyklar şol ýerde galarlar.

 22 Ýöne erbetlik edýänler ir ölerler,
haýynlar köki bilen gyrlarlar.

3‑nji bap
 1 Oglum, unutma öwredenlerimi,

buýruklarymy kalbyňda sakla.

 2 Çünki olar ömrüň ýyllaryny uzaldar,
abadanlygyňy köpelder.

 3 Sadyk söýgiňi terk etme.
Bagla olary boýnuňa.
Ýüregiň gatyna ýazyp goý.

 4 Şonda sen Hudaýyň hem 
adamlaryň nazarynda

merhemet we abraý taparsyň.

 5 Öz düşünjäňe daýanma,
bütin ýüregiň bilen Rebbe bil 

bagla.

 6 Bar işleriňde Ony tana,
Ol seniň ýollaryňy dogrular.

 7 Özüňi akylly saýma;

 Süleýmanyň pähimleri 2 ,  3  
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Rebden gork,
ýamandan çekil.

 8 Şonda seniň janyňa sagdynlyk,
bedeniňe şypa berler.

 9 Rebbi bütin baýlygyň hem
ilkinji hasylyň bilen hormatla.

 10 Şonda seniň ammaryň dolup-daşar,
çelekleriň täze şerapdan joşar.

 11 Rebbiň terbiýesini terk etme, 
oglum.

Onuň käýinjine gysynma.

 12 Çünki atanyň eý görýän ogluna 
temmi berşi ýaly,

Reb hem söýenini 
terbiýeleýändir.

 13 Danalyk tapan, düşünje gazanan 
adam bagtlydyr.

 14 Çünki onuň girdejisi kümüşden,
peýdasy altyndan artykdyr.

 15 Danalyk jöwherden gymmat,
hiç bir arzyly zat oňa taý gelmez.

 16 Uzak ömür onuň sag elinde,
baýlyk hem şöhrat sol elinde.

 17 Onuň ýollary ýakymly ýoldur,
barça ýodalary hem 

salamatlykdyr.

 18 Ýapyşanlar üçin ol durmuş 
daragtydyr.

Ony gaýym tutanlar bagtlydyr.

 19 Reb danalyk bilen jahany bina etdi;
düşünje bilen gökleri ýerleşdirdi.

 20 Onuň biliminden çuňluklar 
böwsüldi,

bulutlar çygyny pürkdi.

 21 Oglum, danalygy, akyllylygy 
gorap sakla,

gözüňden salma.

 22 Şeýle etseň, olar janyňa ýaşaýyş,
boýnuňa bezeg bolar.

 23 Onsoň aman-esen gezersiň,
büdremersiň.

 24 Otursaň arkaýyn bolarsyň,
ýatsaň süýji uka gidersiň.

 25 Duýdansyz gelýän howpdan,
erbetleriň başyna inen 

weýrançylykdan gorkma.

 26 Çünki Reb seniň ähtibaryň bolar,
aýagyňy duzaga düşmekden 

saklar.

 27 Eliňden gelýärkä,
mätäçlerden ýardamyňy aýama.

 28 Eliňde barka, ýakynyňa:
«Git, soň gel, ertir bererin» diýme.

 29 Saňa ynanyp, arkaýyn ýaşaýan 
ýakynyňa garşy

ýaman niýet etme.

 30 Ýamanlyk etmedik adam bilen
nähak jedelleşme.

 31 Zalyma gözüň gitmesin,
onuň ýollaryny saýlama.

 32 Reb azgyn adamlary ýigrenýär,
Ol dogruçyllara ýakyn bolýar.

 Süleýmanyň pähimleri 3  
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 33 Reb erbetleriň öýüni näletleýär,
dogruçyllaryň ýurduny bolsa 

ýalkaýar.

 34 Reb ýaňsylaýjylary 
ýaňsylaýandyr,

pespäl adamlara rehim edýändir.

 35 Akyllylar şöhrata eýe bolarlar,
akmaklar bolsa uýada galarlar.

4‑nji bap
 1 Ogullarym, diňläň ataňyzyň 

öwüt-terbiýelerini,
düşünje almak üçin gulak asyň.

 2 Çünki size gowy bilim berýärin,
meniň öwüdimden ýüz 

öwürmäň.

 3 Menem atamyň perzendidim,
enemiň eý görýän ýalňyzydym.

 4 Atam maňa şeýle öwretdi:
«Sözlerimi ýüregiňe bagla.
Buýruklarymy berjaý et, şonda 

ýaşarsyň.

 5 Danalyk al, paýhasa eýe bol.
Aýdanlarymy unutma, 

sözümden çykma.

 6 Danalykdan aýrylma, ol seni 
gorar;

söý ony, saňa gözegçilik eder.

 7 Danalygyň başy şudur – oňa eýe 
bol.

Bir zat satyn alsaň – paýhas al.

 8 Oňa hormat goý, ol seni göge 
göterer;

ony bagryňa bas, ol seni 
şöhratlandyrar.

 9 Başyňa güllerden boglan ajaýyp 
täç geýdirer;

öwüşginli täji serpaý eder».

 10 Diňle, oglum, aýdanlarymy kabul et,
uzalar ömrüň.

 11 Saňa danalyk ýollaryny öwretdim,
dogrulyk ýodalaryndan ýöretdim.

 12 Ýöräniňde aýagyňa päsgelçilik 
bolmaz;

ylganyňda büdremersiň.

 13 Terbiýä berk ýapyş.
Ony goýberme, ony gora.
Çünki ol seniň ýaşaýşyňdyr.

 14 Erbediň ýodasyna gadam basma,
ýöreme ýamanlaryň ýolundan.

 15 Daş dur şol ýoldan.
Ondan gitme.
Ondan sowlup geç.

 16 Çünki ýamanlyk etmeseler uklap 
bilmeýärler;

birini büdretmese, gözi 
bürülmez.

 17 Olar erbetlik nanyny iýýärler,
zalymlyk şerabyny içýärler.

 18 Ýöne dogruçyllaryň ýodasy daň 
şapagy ýalydyr,

gün dogýança, gitdigiçe 
ýagtylýandyr.

 19 Erbetleriň ýoly tüm-garaňkylyk 
ýalydyr,

 Süleýmanyň pähimleri 3 ,  4  
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olar nämä büdrändigini 
bilmeýärler.

 20 Oglum, sözlerime üns ber,
aýdýanlaryma gulak as.

 21 Olary gözüňden salma,
ýüregiň töründe sakla.

 22 Çünki olary tapana ýaşaýyş,
tenlerine şypa berler.

 23 Bar güýjüň bilen ýüregiňi gora,
çünki ýaşaýşyň gözbaşy 

ýürekden gaýdýar.

 24 Agzyňdan egriligi,
diliňden hilegärligi aýyr.

 25 Gözleriň dogry öňe seretsin,
nazaryň göni öňe dikilsin.

 26 Aýak basjak ýodaňy dogrula,
şonda ähli ýollaryň berk 

bolar.

 27 Saga-sola sowulma,
ýamanlykdan daş dur.

5‑nji bap
 1‑2 Oglum, akyllylygy gorar ýaly,

dodagyň bilimi gorar ýaly,
meniň danalygyma üns ber;

düşünjäme gulak as.

 3 Çünki bozuk aýalyň dodagyndan 
bal damýandyr,

sözleri ýagdan ýumşakdyr.

 4 Emma soňunda ýowşan ýaly 
ajydyr,

ikiýüzli gylyç ýaly ýitidir.

 5 Onuň aýaklary ölüme,
ädimleri ölüler dünýäsine 

tarapdyr.

 6 Ol ýaşaýşa barýan ýol barada 
oýlanmaýar;

ugry bulaşyk,
özi muny bilmeýär.

 7 Şonuň üçin, ogullarym, meni 
diňläň,

agzymyň sözlerinden çykmaň.

 8 Ol aýaldan gaça duruň,
onuň bosagasyna ýakynlaşmaň.

 9 Ýogsa abraýdan düşersiň,
zalyma bergidar bolarsyň.

 10 Çeken azabyň hözirini başgalar 
görer,

gazanjyň özgäniň öýüne gider.

 11 Ah çekip nalarsyň ömrüň 
soňunda,

teniň hem bedeniň guranda.

 12 Diýersiň şonda: «Men näme üçin 
terbiýäni ýigrendim,

ýüregim-de käýinji ret etdi?

 13 Mugallymlarymy diňlemedim,
öwredýänlere gulak asmadym.

 14 Jemlenen jemagatyň öňünde,
tas masgara bolupdym».

 15 Suwy diňe öz guýyňdan,
öz çeşmäň akaba suwundan iç.

 16 Çeşmeleriň köçelere,
bulaklaryň meýdançalara 

ýaýrasynmy?
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 17 Olary özge bilen paýlaşma,
olar diňe özüňki bolsun.

 18 Bulagyň suwlary ak pataly bolsun,
ýaşlykda öýleneniňe guwan.

 19 Ol bir söýgüli jeren, näzik maral 
ýalydyr,

onuň göwüsleri seni gandyrsyn.
Mydama keýpli joş.

 20 Oglum, seni näme üçin başga aýal 
joşdurmaly?

Näme üçin zynahor aýaly 
bagryňa basjak?

 21 Ynsanyň ýollary Rebbiň gözüniň 
alnyndadyr,

olaryň ähli ýodalaryny 
synlaýandyr.

 22 Erbetler öz etmişinde tutulyp,
günälerine baglanýarlar.

 23 Olar terbiýesizlikden ölerler,
aşa akmaklygyndan azaşarlar.

6‑njy bap
 1 Oglum, karz aljaga kepil geçip,

oňa derek el beren bolsaň,

 2 öz diliňden duzaga düşensiň,
öz sözleriň bilen tutulansyň.

 3 Ondan halas bolmak üçin şeýle 
etmeli, oglum.

Ýakynyň penjesine düşeniňe görä,
bar-da, onuň öňünde özüňi kiçelt.

Ýalbar.

 4 Gözüňe uky berme,
gabagyňy ýumma.

 5 Awçydan gaçan jeren kimin,
guşbazyň elinden sypan guş 

kimin özüňi gutar.

 6 Eý, ýalta, garynjanyň ýanyna bar;
olaryň işleýşine seret-de, akyl 

al!

 7 Olaryň ne baştutany, ne gözegçisi,
ne-de hökümdary bar.

 8 Tomusda öz iýmitini toplaýarlar,
orakda öz azygyny ýygnaýarlar.

 9 Eý, ýalta kişi, sen haçana çenli 
ýatjak?

Ukudan haçan oýanjak?

 10‑11 Birazajyk uklamak, biraz 
irkilmek üçin,

gyşaryp gol gowşuranyňda,
garyplyk garakçy ýaly,

mätäçlik ýaragly adam mysaly 
başyňdan iner.

 12 Deýýus bilen ýamanyň
ýalan ýaşaýar agzynda.

 13 Ol gözlerini gypýar, aýaklary 
bilen yşarat edýär,

barmagy bilen ümleýär.

 14 Ýüreginde mekir niýet bar,
mydama dawa-jenjel turuzýar.

 15 Şonuň üçin oňa betbagtçylyk 
duýdansyz iner;

pagyş-para bolar, şypa 
tapylmaz.

 16 Reb alty zady,
dogrusy, ýedi zady 

ýigrenýändir:
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 17 tekepbir gözi, ýalançy dili,
bigünä gan dökýän eli,

 18 ýaman niýetli ýüregi,
ýamanlyga ýortýan aýaklary,

 19 ýalan ýagdyrýan galp şaýady,
doganlar arasynda dawa 

döredýän adamy.

 20 Oglum, ataň buýrugyny berjaý et,
eneň öwütlerinden ýüz 

öwürme.

 21 Olary mydam ýüregiňde sakla,
boýnuňa bagla.

 22 Ýolbelet bolarlar saňa ýörän 
mahalyň;

gorarlar seni ýatan mahalyň;
gürrüňdeş bolarlar oýa 

wagtyňda.

 23‑24 Ýaman aýaldan, süýji dilli zynahor 
aýaldan goramak üçin,

buýruk – çyra,
öwüt – nur,

käýinç-terbiýe – ýaşaýşa ýoldur.

 25 Onuň gözelligine ýüregiňden 
höwes etme,

kirpikleriniň ýesiri bolma.

 26 Lolynyň bahasy bir döwüm 
çörege dursa-da,

bu kemçin gymmatly jany 
awlaýandyr.

 27 Kim eteginde ot göterer-de,
eşigini ýakmaz?

 28 Kim közüň üstünden ýörär-de,
dabany köýmez?

 29 Ýakynynyň aýalyna ýanaşan hem 
şeýle bolýar;

oňa el degren jezasyz galmaz.

 30 Açka garnyny doýurmak üçin 
ogurlan

ogryny ýigrenýän däldirler 
ahyryn?

 31 Ýöne ol tutulsa, ýedi esse edip 
gaýtarar,

öýüniň bar baýlygyny bermeli 
bolar.

 32 Zyna edýän adam kemakyldyr,
ol öz janyny heläk edýär.

 33 Ol tenine ýara alar, biabraýçylyga 
uçrar,

päklenip bolmajak uýada galar.

 34 Çünki gabanjaňlyk erkek kişini 
gazaplandyrýar,

ol öç alanda, hiç rehim etmez.

 35 Ol seniň para-peşgeşiňe bakmaz,
näçe töleseň-de, hiç razy bolmaz.

7‑nji bap
 1 Oglum, meniň sözlerimi sakla,

buýruklarymy unutma.

 2 Buýruklarymy sakla, şonda 
ýaşarsyň,

öwütlerimi gözüň göreji ýaly 
aýa.

 3 Olary barmaklaryňa dak,
ýüregiň gatyna ýazyp goý.

 4‑5 Özüňi zynahor aýaldan saklar 
ýaly,
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süýji dilli başga aýaldan gorar 
ýaly,

danalyga: «Sen meniň uýam» diý.
Paýhasa: «Garyndaşym» diý.

 6 Bir gezek men öz öýümiň 
penjiresinden,

gözenegiň arasyndan aşak 
seredýärdim.

 7 Nadan jahyllaryň arasynda
bir kemakyl ýaş ýigidi gördüm.

 8‑9 Alagaraňkyda, agşamara, gije 
aralaşyp, garaňky düşende,

burçdaky ol aýalyň öýüne golaý 
köçeden geçip,

onuň öýüne tarap barýar.

 10 Seret, bir aýal öňünden çykdy,
loly lybasyndaky gara ýürekli 

aýal ony garşy aldy.

 11 Ol şermendedir hem hötjetdir,
öz öýünde oturyp bilmez.

 12 Bir görseň köçede, bir görseň 
bazarda,

her burçda bir adama 
garaşýandyr.

 13 Aýal ýigidi gujagyna garbap, ony 
ogşaýar,

ýüzüni galňadyp, şeýle diýýär:

 14 «Men şu gün wadamy ýerine 
ýetirdim,

salamatlyk gurbanlygyny berdim.

 15 Şonuň üçin seni garşylamaga 
çykdym,

gözlegiňe çykdym-da, indi 
tapdym.

 16 Dürli gülli müsür matasyndan 
düşek ýazdym.

 17 Düşegime hoşboý ysly mür,
ahalot hem dalçyn sepdim.

 18 Gel, ertire çenli yşkdan 
doýup-ganýançak,

aýşy-eşretden lezzet alaly.

 19 Çünki ärim öýde ýok;
ol uzak ýola gitdi.

 20 Ýanyna kümüşli horjunyny 
aldy.

Aý dolýança, öýe dolanmaz».

 21 Ençeme söz bilen özüne maýyl 
edýär,

süýji dili bilen ýigidi yrýar.

 22‑23 Ýigit öldürilmäge alnyp barylýan 
öküz ýaly,

bagryndan ok geçýänçä, duzaga 
howlugýan sugun ýaly,

janynyň kastynadygyny bilmän 
tora barýan guş mysaly,

aýalyň yzyna düşýär.

 24 Şol sebäpli, ogullarym, maňa 
gulak goýuň,

aýtjak sözüme üns beriň.

 25 Ýüregiňiz onuň ýoluna 
yrylmasyn,

onuň ýodalarynda azaşmaň.

 26 Çünki ol köpleri ýaralap ýykdy,
pidalary sansyz-sajaksyzdyr.

 27 Onuň öýi ölüler dünýäsiniň 
ýoludyr,

ölüme inýändir.
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8‑nji bap
 1 Danalyk çagyrmaýarmy eýsem?

Belent jar çekýän düşünje 
dälmidir?

 2 Danalyk ýol ýakasyndaky 
belentligiň üstünde,

ýodalaryň çatrygynda durýar.

 3 Ol şäher derwezeleriniň agzynda,
girelgeleriň öňünde durup jar 

çekýär:

 4 «Eý, adamlar, men sizi 
çagyrýaryn,

çagyryşymy ynsan ogullaryna 
gönükdirýärin.

 5 Nadanlar, akylly boluň!
Siz, akmaklar, akylyňyza 

aýlanyň.

 6 Diňläň, men möhüm zatlary 
aýdýaryn,

dogryny beýan edýärin.

 7 Çünki dilim şeksiz hakykaty 
gepleýär,

agzym ýalany ýigrenýär.

 8 Bar sözüm dogrudyr,
ýokdur egri-ýalany.

 9 Düşünýäne olaryň ählisi aýdyňdyr,
bilim tapanlar üçin dogrudyr.

 10 Kümşi däl, nesihatymy al,
sap altyn ornuna bilim al.

 11 Çünki danalyk jöwherden 
gowudyr,

hiç arzyly zat oňa taý gelmez.

 12 Men danalykdyryn, pähim-
-paýhas bilen ýaşaýaryn,

bilim hem akyllylyk mendedir.

 13 Rebden gorkmak ýamanlygy 
ýigrenmekdir.

Men tekepbirligi hem 
ulumsylygy,

ýamanlyk ýoluny, ýalançy dili 
ýigrenýärin.

 14 Öwüt hem sagdyn çözgüt mendedir.
Paýhas mendirin,
güýç-kuwwat hem mendedir.

 15 Men arkaly patyşalar şalyk 
edýärler,

hökümdarlar adyl höküm 
çykarýarlar.

 16 Serdarlar, emeldarlar, barça 
dogruçyl höküm ýöredýänler

meniň üstüm bilen höküm 
sürýärler.

 17 Meni söýýänleri söýýärin,
meni yhlas bilen agtarýanlar 

tapýarlar.

 18 Baýlyk, şöhrat, tükenmez 
mal-mülk

we adalat mendedir.

 19 Meniň miwäm tylladan, sap 
altyndan gowudyr,

meniň peýdam saýlama 
kümüşden oňatdyr.

 20‑21 Özümi söýýänlere baýlygy miras 
berýän,

olaryň hazynalaryny doldurýan.
Çünki men dogrulyk ýolundan,

adalat ýodalaryndan ýöreýän.
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 22 Reb owal başda meni emele 
getirdi,

Onuň eden işleriniň ilkinjisi 
mendim.

 23 Gadymyýetde,
Dünýä ýaradylmazdan öň, 

başda men berkarar edildim.

 24 Düýpsüz suwlar ýokka,
bol suwly çeşmeler ýokka 

doguldym.

 25‑26 Daglary ýerde dikeltmänkä,
depeler döremezden öň emele 

geldim.
Reb zemini,

ýeriň topragyny entek 
ýaratmandy.

 27 Hudaý gökleri berkarar eden 
mahaly,

düýpsüz suwlaryň ýüzüne 
gözýetim çekende,  
men ol ýerdedim.

 28 Gökde bulutlary berkidip,
düýpsüz suwlarda çeşmeleri 

goýanda,

 29 suwlar buýrugymdan çykmasyn 
diýip,

deňze çäk çeken mahaly,
Ýeriň binýadyny tutan mahaly,

 30 bir ussa ýaly men Onuň 
ýanyndadym.

Her gün Onuň begenjidim,
Onuň huzurynda elmydam 

şatlanýardym.

 31 Onuň tutuş dünýäsinden 
şatlandym,

ynsan ogullaryna begendim.

 32 Indi, ogullarym, meni diňläň!
Meniň ýolumy tutýanlar nähili 

bagtly!

 33 Öwüt-nesihatyma gulak goýup, 
akyl-paýhasly boluň,

ony harlamaň.

 34 Her gün derwezämi garawullap,
gapymy gorap, meni diňleýän 

adam bagtlydyr!

 35 Çünki meni tapan ýaşaýşy tapar
we Rebbiň razylygyny gazanar.

 36 Kim meni tutmasa, öz janyna 
zyýan edýär.

Meni ýigrenýänleriň ählisi 
ölümi söýýändir».

9‑njy bap
 1 Danalyk özüne jaý gurdy,

onuň ýedi sütünini ýondy.

 2 Gurbanlyk soýdy,
şerabyny häzirläp, saçagyny ýazdy.

 3 Kenizlerini ýollap,
şäheriň belent ýerinden jar 

çekdiler:

 4 «Kim nadan bolsa, bärik 
sowulsyn!»

Kemakyla bolsa şeýle diýýär:

 5 «Gel, meniň nanymdan iý,
taýýarlan şerabymdan iç.

 6 Nadanlykdan çyk, şonda ýaşarsyň.
Paýhas ýolundan ýöre».
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 7 Masgaralaýja käýän özüne uýat 
getirer,

erbetlik edýäni ýazgaran özüne 
zyýan ýetirer.

 8 Masgaralaýja käýeme, ýogsa seni 
ýigrener.

Akyldara käýe, ol seni söýer.

 9 Akyldara öwretseň, akyldarlygy 
artar,

dogruçyla öwretseň, bilimi artar.

 10 Danalygyň başlangyjy Rebden 
gorkmakdyr.

Mukaddesligi tanamak bolsa 
pähim-paýhasdyr.

 11 Çünki meniň üstümden seniň 
günleriň uzalar,

ömrüň ýyllary artar.

 12 Akylly bolsaň, özüňe peýda.
Masgaralasaň-da, ony özüň 

çekersiň.

 13 Akmak aýal şermendedir,
nadandyr, hiç zat bilýän däldir.

 14‑15 Öýüniň gapysynyň alnynda,
şäheriň belent ýerinde oturyp,
ýoldan geçip barýanlary 

çagyrmak üçin jar çekýär:

 16 «Kim nadan bolsa, bärik 
sowulsyn!»

Kemakyla bolsa:

 17 «Ogurlyk suw süýjüdir,
gizlin iýilýän nan tagamly» 

diýýändir.

 18 Emma ol ýerde ölümiň bardygyny,

onuň ýanyna baranlaryň ölüler 
dünýäsiniň düýbündedigini 
bilmeýärler.

10‑njy bap
1 Süleýmanyň pähimleri

Akylly ogul atasyna şatlykdyr,
akmak ogul enesine gaýgydyr.

 2 Erbetlik bilen gazanylan baýlygyň 
peýdasy ýokdur,

dogrulyk bolsa ölümden halas 
edýändir.

 3 Reb dogruçyly aç goýýan däldir,
ýöne erbetleriň arzuwyny ret 

edýändir.

 4 Ýalta el garyplyk getirýär,
işeňňir el baýlyk.

 5 Tomusda ýygnaýan parasatly 
oguldyr,

Orak wagtynda uklaýan atasyny 
uýada goýýar.

 6 Dogrularyň başyna bereket ýagýar,
erbediň dilinde zorluk gizlenýär.

 7 Dogrularyň ýatlanmagy 
ýalkanyşdyr,

erbetleriň ady çüýreýändir.

 8 Kalbynda danalyk bolan öwüdi 
kabul eder,

akmagyň dili bolsa bela elter.

 9 Sadyklykda gezen aman 
gezýändir,

egri ýoldan ýörän aýan 
bolýandyr.
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 10 Göz gypýan gam-gussa duçar 
bolar,

akmagyň dili başyna bela 
getirer.

 11 Dogrularyň agzy ýaşaýyş 
bulagydyr,

erbetleriň agzy zorlugy 
örtýändir.

 12 Ýigrenç gahar-gazaby oýarýar,
söýgi bolsa bar ýazygy 

bagyşlaýar.

 13 Düşünjeli adamyň dilinden 
danalyk dökülýär,

kemakylyň arkasyna bolsa 
gamçy garaşýar.

 14 Akyllylar bilimi goraýarlar,
akmagyň dili bolsa heläkçilige 

getirýär.

 15 Baýyň galasy onuň baýlygydyr,
garybyň ýoksullygy onuň 

heläkçiligidir.

 16 Dogrynyň gazanjy ýaşaýşa 
getirýär,

erbetleriň gazanjy günä getirýär.

 17 Terbiýäni saklaýan ýaşaýyş 
ýolundadyr,

käýinji ret edýän bolsa ýoldan 
azaşýandyr.

 18 Ýigrenji ýaşyrýan kişi – ýalançy,
gybat ýaýradýan bolsa 

akmakdyr.

 19 Gepi köpüň ýazygy bardyr,
emma agzyna eýelik edýän 

adam parasatlydyr.

 20 Dogruçylyň dili saýlama 
kümüşdir,

erbetleriň ýüregi hiç zada 
durýar.

 21 Dogruçylyň agzy köpleri bakýar,
akmaklar bolsa kemakyllykdan 

ölýär.

 22 Rebbiň berekedi baýlyk getirýär,
Ol bu baýlyga dert-alada 

goşmaz.

 23 Akmak ýamanlyga şatlanar,
düşünjeli adam danalyga.

 24 Erbediň gorkusy başyna geler,
dogruçyllar myradyna ýeter.

 25 Tupan geçýär, erbetler ýok bolýar,
dogruçyllar bolsa ebedi berkdir.

 26 Işýakmaza iş buýurmak,
diliňe burç degen, gözüňe tüsse 

dolan ýalydyr.

 27 Rebden gorkmak ömri 
uzaldýandyr,

erbediň ömri gysgalýar.

 28 Dogruçylyň umydy şatlyk 
getirýär,

erbediň umydy puja çykýar.

 29 Rebbiň ýoly dogrulara penadyr,
şerlere bolsa gorky-beladyr.

 30 Dogruçyl hiç haçan ornundan 
sarsmaz,

erbetler ýer ýüzünde galmaz.

 31 Dogruçylyň dilinden danalyk 
ýaýraýandyr,
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ýalan sözleýän dil kesilip 
taşlanýandyr.

 32 Dogruçylyň agzy mynasyp sözi 
bilýär,

erbediň agzyndan egrilik 
çykýar.

11‑nji bap
 1 Rebbiň ýigreneni galp terezidir,

dogry ölçegden bolsa göwni hoş 
bolýandyr.

 2 Tekepbirlik gelse, masgaraçylyk 
gelýändir,

akyldarlyk bolsa kiçigöwünliler 
bilendir.

 3 Dogry adamyň dogruçyllygy oňa 
ýol görkezýändir,

dönügiň hilegärligi bolsa ony 
heläk edýändir.

 4 Gazap gününde mal-mülk haýyr 
berýän däldir,

dogruçyllyk bolsa ölümden 
gutarar.

 5 Sadyk adamyň dogrulygy onuň 
ýoluny gönelder,

erbetler bolsa öz erbetligi 
zerarly ýykylar.

 6 Dogry adamlary dogruçyllygy 
halas edýär,

haýynlar öz nebsine 
çolaşýarlar.

 7 Erbet adam ölse, onuň umyt- 
-niýetem ölýär,

onuň baý bolmak tamasy puja 
çykýar.

 8 Dogry adam muşakgatdan 
gutulýar,

oňa derek erbetler muşakgata 
uçraýar.

 9 Imansyz ýakynyny dili bilen 
heläkleýär,

dogruçyl bolsa bilim bilen 
gutulýar.

 10 Dogrularyň işi rowaç alanda, 
şäher begenýär,

erbetler ölende toý-dabara bolýar.

 11 Dogruçyllaryň dileginden şäher 
belende galýar,

erbetleriň dilinden ol weýran 
bolýar.

 12 Ýakynyny kemsidýän kemakyldyr,
düşünjeli adamyň agzyndan söz 

çykmaýar.

 13 Gybatkeş başganyň syryny paş 
edýändir,

ynamdar göwün syrdaş 
bolýandyr.

 14 Maslahatsyz millet heläk 
bolýandyr,

maslahatçy köp bolan ýerde 
ýeňiş bar.

 15 Nätanşa kepil bolan köp zyýan 
çeker,

kepil bolmakdan gaçan dynç 
gezer.

 16 Mylakatly aýal hormat,
zalymlar baýlyk gazanýandyr.

 17 Merhemetli özüne peýda getirýär,
zalym bolsa özüne zyýan edýär.
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 18 Erbediň gazanjy galplykdyr,
dogrulyk ekýän hökman 

hakyny alar.

 19 Ýürekden dogruçyl 
ynsan – ýaşaýşa,

ýamanlygy yzlaýan – ölüme 
barýar.

 20 Gara ýürekliler Rebbe nejisdir,
Reb sadyk ýoldan hoşaldyr.

 21 Men söz berýän, elbetde, ýaman 
jezasyz galmaz,

dogrularyň nesilleri gutular.

 22 Salykatlylykdan ýüz öwren 
görmegeý aýalyň ýagdaýy

doňzuň burnuna dakylan altyn 
ysyrga ýalydyr.

 23 Dogrular diňe ýagşylygy 
arzuwlar,

erbetleriň garaşýany 
gahar-gazap.

 24 Biri bar paýlaýandyr, baýlygy 
bolsa artýar.

Biri bar – gaty gysyk, diňe 
mätäçlige gowuşýar.

 25 Sahy adamyň berekedi artar,
suw berene suw berler.

 26 Gallasyny gizleýäne halk 
gargaýar,

galla satýanyň başyna bereket 
ýagýar.

 27 Ýagşylyk gözleýän merhemet 
gazanýar,

ýamanlyk gözleýän ýamanlyga 
ýeter.

 28 Baýlygyna baýrynýan ýykylar,
dogrular bolsa täze baldak ýaly 

öser.

 29 Hojalygyna betbagtlyk getiren ýel 
gysymlan ýaly bolar,

akmak akylly adamyň 
hyzmatkäri bolar.

 30 Dogrynyň miwesi ýaşaýyş 
daragtydyr,

akyldar adam ynsanlary 
gazanýar.

 31 Dünýäde dogry adam 
jezalandyrylsa,

erbet bilen günäkäriň almyty,
gör, näçe esse bolar!

12‑nji bap
 1 Terbiýäni söýýän bilimi 

söýýändir,
käýinji ýigrenýän bolsa 

samsykdyr.

 2 Ýagşy adam Rebbiň merhemetini 
gazanýandyr,

erbet niýetlini bolsa höküm 
edýändir.

 3 Adam erbetlik bilen berkäp bilmez,
dogrularyň köküni hiç zat 

goparmaz.

 4 Mynasyp aýal äriniň başynyň 
täjidir,

binamys aýal bolsa süýegiňi 
çüýreder.

 5 Dogruçylyň pikiri adyldyr,
erbetleriň maslahaty 

haýynlykdyr.

 Süleýmanyň pähimleri 11 ,  12  



 808  

 6 Erbetleriň gep-gürrüňi gan 
dökmäge teşnedir,

dogrularyň dili bolsa olary 
halas eder.

 7 Erbetler düňderilip ýok bolýandyr,
dogrularyň öýi bolsa berk 

durýandyr.

 8 Ynsan akyl-paýhasyna görä öwülýär,
adamda egri hyýal bolsa 

halanmaýar.

 9 Özüni ulumsy tutup, nana zar 
bolan adamdan,

gününi özi dolaýan garamaýak 
gowudyr.

 10 Dogruçyl kişi malynyň janyny 
hem gaýgyrýar,

erbetleriň rehimi hem zalymlykdyr.

 11 Ýerini bejerýän adamyň nany bol 
bolar,

boş hyýala eýerýän bolsa 
kemakyldyr.

 12 Erbetler ýamanlaryň oljasyny 
isleýär,

dogruçyllaryň bolsa köki ösýär.

 13 Ýamanlar ýazykly gürrüňinden 
duzaga düşýär,

dogruçyllar kynçylykdan ýol 
tapýar.

 14 Ynsan diliniň miwesinden 
ýagşylyk tapar,

elleriniň hyzmaty özüne serpaý 
bolar.

 15 Akmagyň ýoly öz gözüne 
dogrudyr,

akyldar adam maslahaty 
diňleýär.

 16 Akmagyň gahary derrew 
bildirýändir,

seresaply kişi göwne deglenini 
ýaşyrýandyr.

 17 Hakykaty aýdýan adyl 
gepleýändir,

galp şaýat bolsa ýalany.

 18 Oýlanman gepleýän dil gylyç ýaly 
sanjylýandyr,

akyldaryň dili bolsa şypa 
berýändir.

 19 Çyn dil ebedilikdir,
ýalançy dil az salymlykdyr.

 20 Ýaman niýetliniň ýüreginde hile 
bardyr,

salamatlygy niýetleýän bolsa 
şatlyk alar.

 21 Dogruçyl adama hiç bela gelmez,
erbetleriň başy beladan 

gutulmaz.

 22 Ýalan dil Reb üçin nejislikdir,
dogruçyllyk isleýänlerden bolsa 

Ol hoşaldyr.

 23 Seresaplylar bilimi özi üçin 
saklaýar,

akmagyň ýüregi bolsa 
akmaklygyny äşgär edýär.

 24 Janypkeşiň eli höküm sürer,
ýalta mejbury işe gider.

 25 Gaýgyly ýürek adamy çökerýär,
ýagşy söz bolsa ony şatlandyrýar.

 Süleýmanyň pähimleri 12  



 809  

 26 Dogruçyl adam ýakynyna ýol 
görkezýändir,

erbetleriň ýoly bolsa 
azaşdyrýandyr.

 27 Ýaltanyň eli tutan awuny 
bişirmez,

gaýratly bolsa gymmatly hazyna.

 28 Dogrulyk ýolunda ýaşaýyş bardyr,
ol ýolda ölüm ýokdur.

13‑nji bap
 1 Akylly ogul atasynyň öwredenini 

diňleýär,
masgaralaýjy bolsa käýinje 

gulak asmaýar.

 2 Ýagşylar agzynyň miwesinden 
hasyl alar,

ýöne haýynlaryň islegi zulumdyr.

 3 Diline berk janyny goraýandyr,
agzyboşlar heläkçilige barýandyr.

 4 Ýaltanyň göwni isleýär, ýöne hiç 
zat gazanmaýar,

janypkeşiň göwni bolsa 
dokmädedir.

 5 Dogruçyl ýalan sözi ýigrenýär,
erbet bolsa ryswalyk getirýär.

 6 Dogruçyllyk dogrularyň ýoluny 
goraýar,

ýöne günä erbetleri ýykýandyr.

 7 Biri bardyr, özüni baý görkezýändir, 
ýöne hiç zady ýok.

Biri bardyr, özüni garyp 
görkezýändir, emma  
baýlygy köp.

 8 Adamyň baýlygy janyna töleg 
bolýar,

ýöne garyp haýbaty diňleýän 
däldir.

 9 Dogruçylyň nury şöhle saçýar,
erbediň çyrasy öçýär.

 10 Tekepbirlikden diňe jedel döreýär,
maslahat soraýanda danalyk.

 11 Duýdansyz gelen baýlyk barha 
azalar,

el bilen çöpleýän köp gazanar.

 12 Uzaga çeken tama ýürek derdidir,
hasyl bolan isleg ýaşaýyş 

daragtydyr.

 13 Öwüdi äsgermeýän özüni heläk 
edýär,

buýrugy saklaýan bolsa sylag
-serpaý alýar.

 14 Akyldaryň öwüdi
ölüm duzagyndan sowýan 

ýaşaýyş çeşmesidir.

 15 Sagdyn pikir merhemet gazanýar,
haýynyň ýoly muşakgata 

barýar.

 16 Seresaplylar bilim bilen iş 
edýändirler,

akmak bolsa samsyklygyny 
görkezýändir.

 17 Erbet ilçi başa bela getirýär,
sadyk ilçi bolsa şypa getirýär.

 18 Öwüt-nesihaty ret eden garyplyk 
hem biabraýlyk alar,

käýinji kabul edene hormat.
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 19 Amala aşan arzuw jana rahatlyk 
berýär,

ýamanlykdan aýrylmagy akmak 
ýigrenýär.

 20 Akyldarlar bilen ýöreýän akylly 
bolar,

akmak bilen gatnaşýan zyýana 
galar.

 21 Günäkäri betbagtlyk kowalaýar,
dogruçyllar bolsa ýagşylyk 

sylagyny alýar.

 22 Ýagşy adam agtyk-çowluklaryna-
-da miras galdyrýar,

ýöne günä edýänleriň baýlygy 
dogrulara galýar.

 23 Garybyň ýeri bol hasyl berýär,
ýöne ol adalatsyzlyk bilen 

süpürilip äkidilýär.

 24 Taýagyny gaýgyrýan adam 
ogluny ýigrenýändir,

ony söýýän bolsa wagtynda 
terbiýe berýär.

 25 Dogruçylyň doýýança iýjegi 
bardyr,

emma erbetleriň garny aç galar.

14‑nji bap
 1 Akyldar zenan öýüni gurýar,

akmak aýal bolsa öýüni öz eli 
bilen ýumurýar.

 2 Dogrulykda ýöreýän Rebden 
gorkýandyr,

Ýoldan çykýan bolsa, Ony 
ýigrenýändir.

 3 Tekepbiriň sözi – özüne gamçy,

dananyň dodagy bolsa özüni 
goraýandyr.

 4 Öküzler ýok wagty ahyr arassa,
hasylyň bolçulygy bolsa öküziň 

güýji bilendir.

 5 Sadyk şaýat ýalan sözlemez,
galp şaýat her deminde ýalan 

ýagdyrýandyr.

 6 Masgaralaýjy danalyk agtarsa-da, 
ony tapýan däldir,

düşünjeli adama bolsa bilim 
aňsatdyr.

 7 Akmagyň ýanyndan çekil,
çünki onuň agzyndan bilim 

almarsyň.

 8 Paýhasly adamyň danalygy öz 
ýoluna düşünmegi üçindir,

akylsyzyň akmaklygy bolsa 
aldawçylykdyr.

 9 Akmaklar günä gülýändirler,
ýöne hoşallyk dogruçyllaryň 

arasyndadyr.

 10 Ýürek öz derdini özi bilýändir,
şatlansa-da keseki goşulýan däldir.

 11 Erbetleriň öýi weýrana dönýär,
dogruçyllaryň çadyry pajarlap 

ösýär.

 12 Ýol bardyr, adama dogry ýaly 
görünýär,

ýöne onuň soňy ölüme barýar.

 13 Käte gülki içinde-de ýüregiň 
gamgyn,

şatlygyň soňunda-da gam bardyr.
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 14 Wyždansyz öz ýollaryndan,
ýagşy adam öz edeninden 

kanagatlanar.

 15 Nadan her söze ynanýandyr,
paýhasly adam bolsa öz ädimini 

oýlaýandyr.

 16 Akylly adam ýamanlykdan 
gorkup gaça durýandyr,

akmak bolsa hetdenaşa 
batyrsyrap, soňuny saýmaz.

 17 Gaharjaň adam akmaklyk 
edýändir,

mekir adam hem ýigrenilýändir.

 18 Nadanlar akmaklygy miras alýar,
paýhaslylar bolsa bilim täjini 

geýýär.

 19 Ýamanlar ýagşylaryň öňünde,
erbetler dogruçylyň gapysynda 

baş egýändir.

 20 Garyby öz ýakynlary-da 
ýigrenýändir,

baýy bolsa söýýän köpdür.

 21 Öz ýakynyny ýigrenýänler günä 
edýändir,

garyba rehim edýän bolsa 
bagtlydyr.

 22 Ýamanlygy niýet edýänler 
ýalňyşmaýarlarmy?

Ýagşylygy pikir edýänler sadyk 
söýgi gazanmaýarlarmy?

 23 Her bir zähmetden haýyr geler,
boş gep diňe mätäçlik getirer.

 24 Danalygyň baýlygy hormat täjidir,

akmaklaryň bezegi olaryň 
akmaklygydyr.

 25 Çyn şaýat adamy halas edýändir,
ýalançy şaýat bolsa dönüklik 

edýändir.

 26 Rebden gorkýana güýçli gorag 
bardyr,

onuň çagalaryna-da pena bolar.

 27 Ynsany ölüm duzagyndan sowar 
ýaly,

Rebden gorkmak ýaşaýyş 
çeşmesidir.

 28 Patyşanyň şöhraty halkyň 
köplügindedir,

halkyň ýok bolmagy 
hökümdaryň heläkçiligidir.

 29 Giň göwünli adamyň düşünjesi 
köpdür,

dargursak bolsa akmaklygy 
beýgeldýändir.

 30 Asuda paýhas bedene ýaşaýyş 
berýär,

göriplik bolsa süýekleri çüýredýär.

 31 Ejizi ezýän ony Ýaradany 
ynjadýandyr,

mätäje merhemet edýän 
Ýaradany hormatlaýandyr.

 32 Erbet öz ýamanlygyndan 
ýykylýar,

dogruçyla bolsa ölümde hem 
pena garaşýar.

 33 Danalyk düşünjeli ýürekde ýaşaýar,
hatda akmaklar arasynda-da 

bildirýär.
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 34 Dogrulyk milleti beýgeldýän 
bolsa,

günä halklara utançdyr.

 35 Paýhasly iş edýän hyzmatkär 
patyşanyň merhemetini 
gazanýar,

masgara iş edýän bolsa Onuň 
gazabyna duçar bolýar.

15‑nji bap
 1 Mylaýym jogap gahary sowýar,

gaty söz gazaby joşdurýar.

 2 Danalygyň dilinden bilim 
ýaýraýar,

akmagyň agzyndan akmaklyk 
çykýar.

 3 Rebbiň gözi hemme ýerdedir,
ýamana-ýagşa bakýandyr.

 4 Mylaýym dil ýaşaýyş daragtydyr,
bozuk dil ruhy çökerýär.

 5 Akmak atasynyň öwüdini ret 
edýändir,

terbiýä gulak asýan bolsa 
seresaplydyr.

 6 Dogrynyň öýünde baýlyk 
köpdür,

erbediň gazanjynda muşakgat 
bardyr.

 7 Dananyň dili bilim ýaýradýar,
akmagyň aňy beýle däldir.

 8 Erbetleriň gurbanlygy Rebbe 
ýigrenjidir,

dogruçyllaryň dogasy-da Onuň 
guwanjydyr.

 9 Erbetleriň ýoly Rebbe ýigrenjidir,
dogruçyllygy yzlaýany bolsa Ol 

halaýandyr.

 10 Dogry ýoly terk edýän berk jeza 
alar,

terbiýäni ýigrenýän ölüme barar.

 11 Ölüler dünýäsi we heläkçilik ýeri 
Rebbe açyk bolsa,

ynsan ýüregi Oňa has hem 
aýandyr.

 12 Masgaralaýjy adam käýinji 
halaýan däldir,

ol akyldaryň ýanyna hem 
gitmez.

 13 Ýürek şatlygy ýüzi ýagtyldýar,
ýürek yzasy ruhy syndyrýar.

 14 Düşünjeli adamyň ýüregi bilim 
agtarýandyr,

akmaklaryň agzy bolsa 
akmaklykdan ganýandyr.

 15 Garyplaryň hemme güni 
muşakgat,

ýöne ýagşy ýürek mydamalyk 
meýlisdir.

 16 Köp baýlyk bilen kynçylykda 
ýaşanyňdan,

az baýlyk bilen Rebden gorkup 
ýaşamak ýagşydyr.

 17 Ýigrenç bilen iýlen göle etinden,
söýgi bilen iýlen bulamak 

gowudyr.

 18 Gaharjaň dawa turuzýandyr,
giň göwünli bolsa jenjeli 

ýatyrýandyr.
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 19 Ýaltanyň ýoly tikenli aýmança 
meňzeýär,

dogruçylyň ýoly bolsa düzdür.

 20 Akylly ogul atasyny 
guwandyrýar,

akmak ogul bolsa enesini 
ýigrenýär.

 21 Akmaklyk kemakyllara şatlykdyr,
düşünjeliler bolsa dogry ýöreýär.

 22 Maslahat bolmasa maksatlar 
puçdur,

maslahatçy köp bolanda myrat 
hasyl bolýar.

 23 Ynsana şatlyk gowy jogapdan 
gelýändir,

ýerlikli söz adama şatlyk 
getirýändir.

 24 Akyldara ýokardaky durmuş 
ýolundan ýöremegi

aşakdaky ölüler dünýäsinden 
daşlaşmagy üçindir.

 25 Reb tekepbirleriň öýüni 
ýykýandyr,

dul hatynyň çägini bolsa 
goraýandyr.

 26 Ýaman niýet Rebbe ýigrenjidir,
ýakymly sözleri bolsa tämiz 

saýýar.

 27 Nebsine çapýan öýüne alada 
getirýär,

parany ýigrenýän bolsa uzak 
ýaşaýar.

 28 Dogruçylyň aňy jogap berende 
oýlanýandyr,

erbetleriň agzy ýamanlygy 
sowurýandyr.

 29 Reb erbetlerden daşdadyr,
dogruçyllaryň dogasyny bolsa 

eşidýär.

 30 Gözüň nury ýüregi begendirýär,
hoş habar bolsa süňküňe 

kuwwat berýär.

 31 Ýaşaýyş öwüdini diňleýän gulak
parasatlylar arasynda mesgen 

tutar.

 32 Öwüt-nesihaty tutmaýan öz 
janyny ýigrenýändir,

öwüdi diňleýän bolsa düşünje 
gazanýar.

 33 Rebden gorkmaklyk danalygy 
öwredýändir,

hormat pes göwünlilikden soň 
gelýändir.

16‑njy bap
 1 Ýüregiň pikirleri ynsandan,

ýöne diliň jogaby Rebdendir.

 2 Adamyň ähli ýollary öz gözüne 
sapdyr,

ýöne ruhuňa syn edýän Rebdir.

 3 Işleriňi Rebbe tabşyr,
niýetleriň berkarar bolar.

 4 Reb ähli zady bir maksadyna 
döretdi,

hatda erbedi hem ýaman gün üçin.

 5 Ähli tekepbir Rebbe ýigrenjidir.
Hatyrjem bol, olar jezasyz galmaz.
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 6 Sadyk söýgi etmişden saplaýar,
Rebden gorkmak ýamanlykdan 

sowýar.

 7 Adamyň işleri Rebbiň göwnünden 
turanda,

ony hatda duşmanlary bilen 
ýaraşdyrýar.

 8 Haramlykdan gelen uly gazançdan,
halallykdan gelen az gowudyr.

 9 Adam ýüreginden niýet edýär,
onuň ädimine bolsa Reb höküm 

edýär.

 10 Ruhubelent çözgüt patyşanyň 
dilindedir,

ol adalatsyz höküm çykarmaz.

 11 Dogry terezi we gapan 
Rebbiňkidir,

torba içindäki ähli çekim 
daşlary Onuň işidir.

 12 Patyşanyň erbetlik etmegi 
ýigrençlikdir,

sebäbi tagt dogruçyllyk bilen 
berkarardyr.

 13 Dogry söz patyşanyň göwnünden 
turýar,

ol dogry gepleýäni söýýär.

 14 Patyşanyň gazaby ölüm 
çaparydyr,

ýöne parasatly adam ony 
köşeşdirýär.

 15 Patyşanyň ýüzündäki nurda 
ýaşaýyş bardyr,

merhemeti ýaz ýagşyny 
getirýän bulut ýalydyr.

 16 Danalyk almak altyndan gowudyr,
paýhas kümüşden oňatdyr.

 17 Dogruçyllygyň şaýoly 
ýamanlykdan sowulýar,

ýoluna dykgat edýän öz janyny 
goraýandyr.

 18 Heläkçilikden öň tekepbirlik,
ýykylmakdan öň gedemlik 

gelýändir.

 19 Tekepbirler bilen olja paýlaşandan,
kiçigöwünli garyplaryň 

arasynda bolmak gowy.

 20 Söze üns berýän rowaç tapar,
Rebbe ynanýan bolsa bagtlydyr.

 21 Ýüregi parasatla paýhasly 
diýilýär,

ýakymly sözleýiş bilimi 
artdyrýar.

 22 Akyl-paýhas eýesi üçin ýaşaýyş 
çeşmesidir,

akmak üçin akmaklyk jezadyr.

 23 Danalygyň ýüregi dile paýhas 
berýär,

onuň sözüni ynançly edýär.

 24 Ýakymly sözleýiş bal ýaly 
süýjüdir,

jana ýakymly, süňke şypadyr.

 25 Ýol bardyr, adama dogry ýaly 
görünýär,

ýöne onuň soňy ölüme alyp 
barýar.

 26 Zähmet çekdirýän onuň işdäsidir,
açlygy ony mejbur edýändir.
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 27 Ýamanlar erbetligi gazýandyr,
dili köýdüriji ot kimindir.

 28 Egri adam dawa ýaýradýar,
gybatkeş dostlary biri-birinden 

aýyrýar.

 29 Zulum edýän ýakynyny aldap,
ýaman ýola salýar.

 30 Gözüni gyrpýan egri işleri niýet 
edýär,

dodagyny çöwürýän bolsa 
ýamanlyk döredýär.

 31 Dogrulyk ýolunda agaran saç 
hormat täjidir.

 32 Giň göwünli adam güýçlülerden 
üstündir,

özüne erk edýän şäheri basyp 
alandan üstündir.

 33 Bije etege atylýar,
ýöne höküm Rebdendir.

17‑nji bap
 1 Rahatlykdaky bir döwüm gury nan

dawadan doly jaýdaky 
meýlisden gowudyr.

 2 Masgara ogluň üstünden paýhasly 
gul höküm sürer

we doganlar hatarynda mirasa 
şärik bolar.

 3 Kümüş göweçde, altyn kürede 
synalýan bolsa,

ýürekleri barlaýan Rebdir.

 4 Ýamanlyk edýän erbet dodaklara 
üns berýändir,

ýalançy ýaman niýetli dile 
gulak asýandyr.

 5 Garyby ýaňsylaýan Ýaradany 
kemsidýändir,

betbagtlyga şatlanýan bolsa 
jezasyz galmaz.

 6 Agtyklar garry adamlaryň 
täjidir,

ogullaryň şan-şöhraty bolsa 
ene-atalarydyr.

 7 Dürdäne söz akmaga ýaraşmasa,
aldawly söz hem asylzada hiç 

gelişmeýär.

 8 Para ony berýäniň gözüne bir 
tumar kimindir,

ol nirä öwrülse, üstünlik 
getirer.

 9 Ýazygy geçýäni söýgi 
höweslendirýändir,

dawa-jenjeli gaýtalaýan bolsa 
dostuny ýitirýär.

 10 Düşünjeli adama bir käýinç
akmaga urlan ýüz kötekden 

agyrdyr.

 11 Ýamanlar diňe bulagaýlyk 
turuzýandyr,

olara garşy bolsa zalym çapar 
gönderiler.

 12 Akmagyň akylsyzlygyna duş 
bolanyňdan,

çagasyny aldyran aýa duş 
gelmek gowudyr.

 13 Ýagşylyga ýamanlyk gaýtarýanyň
öýünden ýamanlyk gitmez.
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 14 Dawa-jenjeliň başy böwsülen 
böwet ýalydyr,

şonuň üçin ony tutaşmanka 
bes et.

 15 Erbedi aklaýan bilen dogruçyl 
adamy ýazgarýanyň ikisini-de

Reb ýigrenýändir.

 16 Näme üçin akmagyň elinde 
danalyk almaga pul bolsun?

Onda öwrenmek niýeti ýok.

 17 Ýakynyň seni hemme wagt 
söýýändir,

dogan kynçylykly pursadyň 
üçin doglandyr.

 18 Düşünjesi kemlik edýän kemakyl
ýakynynyň deregine el berip 

kepil bolýandyr.

 19 Ýazygy söýýän dawany söýýändir,
kim bosagasyny belent gursa, 

süňküniň döwülmegine 
garaşýandyr.

 20 Egri ýürek ýagşylyk tapmaýar,
egri dil bolsa, kynçylyga düşýär.

 21 Akmagyň atasy hasrat çeker,
akylsyzyň atasy şatlygy bilmez.

 22 Şadyýan ýürek oňat şypadyr,
synyk ruh süýegiňi guradýandyr.

 23 Adalat ýodalaryny ýoýmak üçin,
erbet adam gizlin para alýandyr.

 24 Düşünjeli adam danalyga 
seredýändir,

akmagyň nazary ýeriň aňry 
çetine.

 25 Akmak ogul atasyna hasrat,
dograna dertdir.

 26 Ýazyksyza jerime salmak 
nädürsdir,

asylzada-da dogruçyllygy üçin 
jeza bermek dürs däldir.

 27 Sözüni jylawlaýan bilimlidir,
düşünjeli adam bolsa mylaýym 

ruhludyr.

 28 Akmak hem dymanda akylly,
agzyny ýumanda, düşünjeli 

saýylýandyr.

18‑nji bap
 1 Üzňelikde ýaşaýan öz islänini 

edýändir,
ol ähli sagdyn öwüde garşy 

gidýändir.

 2 Akmak adam düşünjeden däl-de,
diňe öz pikirini aýtmakdan 

keýplenýändir.

 3 Erbetlik bilen ýigrenç gelýändir,
biabraýlyk bilen-de masgaraçylyk.

 4 Ynsanyň agzyndan çykýan sözler 
düýpsüz suwlar kimindir,

danalyk bolsa joşup akýan 
bulak mysalydyr.

 5 Hökümde erbediň tarapynda bolup,
dogruçyly haksyz çykarmak 

dürs däldir.

 6 Akmagyň dili jenjel turuzýar,
onuň agzy taýagy çagyrýar.

 7 Akmaga dilinden bela gelýändir,
onuň dodagy janyna duzakdyr.
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 8 Gybatkeşiň sözleri datly lukma 
ýalydyr,

olar garnyňa siňýär.

 9 Işinde ýaltalyk edýän
ýumrujynyň doganydyr.

 10 Rebbiň ady berk galadyr,
dogruçyllar onuň içine özüni 

atyp howpsuz bolýarlar.

 11 Baýlaryň baýlygy – olaryň berk 
galasy,

onuň hyýalynda beýik haýat 
kimindir.

 12 Heläkçilikden öň adamyň ýüregi 
tekepbir bolýandyr,

hormat pes göwünlilikden soň 
gelýär.

 13 Diňlemän jogap bermek
akmaklyk hem utançdyr.

 14 Adamyň derdini ruhy çekip bilýär,
ýöne synyk ruha kim çydam eder.

 15 Paýhasly adam bilim alýandyr,
danalygyň gulagy bilim 

agtarýar.

 16 Sowgat gapylary açýar,
emeldarlaryň ýanyna eltýär.

 17 Başga biri gelip, oňa sorag 
berýänçä,

dawada ilki geplän dogry ýaly 
görünýändir.

 18 Bije dawany togtadýandyr,
güýçli garşydaşlaryň 

arasyndaky meseläni 
çözýändir.

 19 Öýkeli dogan içine aralaşyp 
bolmaýan berk galadyr,

aralykdaky dawa bolsa, galanyň 
gözenekli gapysy ýalydyr.

 20 Adam agzynyň miwesinden 
kanagatlanýar,

diliniň hasylyndan doýýar.

 21 Ölümem, ýaşaýyşam diliň 
ygtyýarynda,

dili söýýän hasylyndan iýer.

 22 Gowy aýala gowşan gowulyk 
tapýandyr

we Rebbiň razylygyny 
gazanýandyr.

 23 Garyp ýalbaryp gepleýändir,
baý bolsa gödek jogap 

berýändir.

 24 Dosty köp bolanyň heläkçiligi-de 
bolar,

ýöne dogandan-da ýakyn dost 
bar.

19‑njy bap
 1 Egri dilli akmakdan,

sadyklykda gezýän garyp 
gowudyr.

 2 Bilimsiz gaýrat ýagşy däldir,
Aşa howlugýan ýoluny ýitirýär.

 3 Adamy öz akmaklygy ýykýar,
ýüreginden bolsa Rebbe 

gaharlanýar.

 4 Baýlyk tanyşlary beter köpeldýär,
garyp bolsa öz ýakynyndanam 

aýrylýar.
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 5 Galp şaýat jezasyz galmaz,
ýalan sözleýänem gaçyp 

gutulmaz.

 6 Jomardyň ýüzüni küýseýänler köp,
hemmeler eli açyga dost.

 7 Garyby hemme doganlary 
ýigrenýän bolsa,

dostlary ondanam beter terk 
edýär,

ýalbaryp yzyndan ylgasa, olar 
eýýäm ýokdur.

 8 Pähim-paýhas gazanýan özüni 
söýýär,

düşünjeliligi saklaýan bolsa 
rowaçlyk tapýar.

 9 Galp şaýat jezasyz galmaz,
ýalan sözleýän hem heläk bolar.

 10 Akmaga aýşy-eşretde ýaşamagyň 
gelişmeýşi ýaly,

gula hem begiň üstünden 
höküm sürmek has beter 
gelişýän däldir.

 11 Paýhasly adam giň göwünli 
bolar,

ýazyk geçmek onuň şöhratydyr.

 12 Patyşanyň gazaby arslan nagrasy 
kimindir,

onuň razylygy bolsa otlaryň 
üstüniň çygy ýalydyr.

 13 Akmak ogul atasyna beladyr,
aýalyň igenji üznüksiz damja 

ýalydyr.

 14 Öý we mal-mülk atalardan miras,
ýöne paýhasly aýal Rebdendir.

 15 Ýaltalyk gafat ukusyna batyrýar,
ýalta adam açlyk çekýär.

 16 Hudaýyň buýrugyny amal edýän 
öz janyny goraýar,

ýollaryna üns bermeýän bolsa 
öler.

 17 Kim garyba merhemet edýän 
bolsa, Rebbe karz berýär,

Reb onuň öwezini gaýtarar.

 18 Umyt barka ogluňa temmi ber,
ýöne gaharyň gelip, ony heläk 

etme.

 19 Gaty gaharjaň adam jeza çeker,
eger ony halas etseň, muny ýene 

gaýtalamaly bolarsyň.

 20 Ahyr akylly bolaryň ýaly,
nesihata gulak goý, öwüdi 

kabul et.

 21 Adamyň ýüreginde niýet köpdür,
emma Rebbiň maksady amala 

aşýar.

 22 Adamdan garaşylýany 
wepalylykdyr,

Garyp adam ýalançydan 
ýagşydyr.

 23 Kim Rebden gorkýan bolsa 
ýaşar!

Ol kanagatly hem kynçylyksyz 
ýaşar.

 24 Ýalta tabaga uzadan elini
hatda agzyna ýetirmez.

 25 Masgaralaýjyny ur, nadanlar 
paýhaslylyk öwrener,
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düşünjelini terbiýele, ol bilim 
alar.

 26 Atasyna zulum edýän we enesini 
kowýan ogul

masgaralyk hem ysnat getirýär.

 27 Oglum, eger bilimli sözlerden 
azaşsaň,

öwüdi diňlemekden saklanarsyň.

 28 Nämynasyp şaýat adalatyň 
üstünden gülýär,

erbetleriň agzy ýamanlyk iýýär.

 29 Masgaralaýjy üçin jeza,
akmagyň ýagyrnysyna urgy 

taýýardyr.

20‑nji bap
 1 Şerap biabraý edýändir, çakyr 

dawa-jenjel turuzýandyr.
Oňa aldanýanyň ählisi 

akylsyzdyr.

 2 Patyşanyň gazaby arslanyň 
nagrasy kimindir,

onuň gaharyny getirýän öz 
janyna töwekgellik edýändir.

 3 Dawadan gaçmak adama abraý 
getirýär,

bar akmak jedele taýýar.

 4 Ýalta ýer sürmän,
orak wagtynda hasyl gözlär, 

ýöne tapmaz.

 5 Ynsanyň ýüregindäki pikir çuň 
suw kimindir,

düşünjeli adam ony çekip 
çykarar.

 6 Köp adam özüne «Men wepaly» 
diýýändir,

ýöne ynamdar birini kim tapyp 
biler?

 7 Dogruçyl sadyklykda ýöreýär,
onuň yzynda çagalary nähili 

bagtly bolar!

 8 Hökmürowan tagtynda oturýan 
patyşa

ähli ýamanlygy gözleri bilen 
saýgarýar.

 9 «Ýüregimi tämizledim,
günäden päklendim» diýip, 

kim aýdyp biler?

 10 Iki dürli terezi daşynyň,
iki dürli ölçegiň ikisi hem 

Rebbe ýigrenjidir.

 11 Hatda çaga hem eden işiniň 
päkdigini

ýa dogrudygyny öz hereketi 
bilen aýan edýär.

 12 Diňleýän gulagy, görýän gözi –
ikisinem Reb ýaradandyr.

 13 Garyp bolmazyň ýaly, ukyny söýme,
gözüňi aç, nanyň bol bolar.

 14 Satyn alýan: «Erbet, erbet» 
diýýändir,

aňyrrak baryp bolsa öwýändir.

 15 Altyn bar, jöwherem köpdür,
ýöne bilimli dil tapylgysyz 

zatdyr.

 16 Nätanşa kepil bolanyň geýimini al,
kesekä kepil bolandan girew al.
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 17 Hile bilen gazanylan nan süýjüdir,
soňra agzy çagyldan dolar.

 18 Maksatlar maslahat bilen berkarar 
bolýandyr;

sagdyn maslahatlar bilen urşa 
git.

 19 Gybatkeş syry paş edýändir,
agzyboş bilen gatnaşyk açma.

 20 Ata-enesini näletleýäniň
tüm garaňkylykda çyrasy söner.

 21 Başda basym alnan miras
soňunda bereketli bolmaz.

 22 «Ýamanlygy ýerine salaryn» 
diýme, Rebbe garaş,

Ol seni halas eder.

 23 Galp terezi daşy Rebbe 
ýigrenjidir,

hileli terezi hem gowy däldir.

 24 Adamyň her ätjek ädimi 
Rebdendir.

Şeýle bolansoň, adam öz ýoluna 
nädip düşünsin?

 25 Zadyny pähimsiz bagyş edýän 
adam duzaga düşer,

ol äht edenden soň oýlanar.

 26 Akylly patyşa erbetleri sowrup,
olaryň üstünde döwek döwýär.

 27 Adamyň ruhy Rebbiň çyrasydyr,
ol ynsan kalbynyň bütin 

jümmüşini barlaýar.

 28 Sadyklyk we ynamdarlyk 
patyşany goraýar,

onuň tagty sadyklykdan 
berkarar bolýar.

 29 Ýigitlik kuwwaty olaryň 
şöhratydyr,

çal saçlar bolsa garrylaryň 
abraýydyr.

 30 Yz galdyrýan urgy ýamanlykdan 
tämizleýär,

kötekler bolsa kalbyň 
jümmüşini päkleýär.

21‑nji bap
 1 Patyşanyň ýüregi Rebbiň elinde 

akar ýap ýalydyr,
ony islän tarapyna 

öwürýändir.

 2 Adamyň ähli ýoly öz gözüne 
dogrudyr,

emma ýürekdäkini ölçeýän 
Rebdir.

 3 Dogrulyk we adalatlylyk etmek
Rebbe gurbanlyk berenden 

ýakymlydyr.

 4 Ulumsy nazar, tekepbir ýürek,
erbetleriň çyrasy günädir.

 5 Janypkeşiň maksady diňe 
bolçulyga getirýär,

alňasak adamlaryň bary mätäç 
düşýändir.

 6 Ýalan söz bilen toplanan hazyna
ölüme kowalap barýan 

ümür-dumandyr.

 7 Erbetleriň zorlugy özlerini 
süpürip äkidýändir,
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çünki olar adalaty berjaý 
etmekden boýun gaçyrýandyr.

 8 Ýazyklynyň ýoly egridir,
päkleriň bolşy dogrudyr.

 9 Igenjeň aýal bilen öýde ýaşandan,
üçegiň bir burçunda ýaşamak 

ýegdir.

 10 Erbediň göwni ýamanlyk 
küýseýär,

ýakyny onuň göwnünden 
turmaýar.

 11 Masgaralaýja jeza berlende, 
nadan akylly bolýandyr,

dana adam tälim alanda, 
bilimini artdyrýandyr.

 12 Dogruçyl erbediň öýüni 
synlaýar,

erbetler heläkçilige barýar.

 13 Garybyň dady-perýadyna gulak 
asmadygyň

öz dady-perýadyna-da jogap 
berilmez.

 14 Gizlin berlen sowgat gahary,
goltuga sokulan para güýçli 

gazaby ýatyrýar.

 15 Adalaty berjaý etmek dogruçyl 
adama şatlykdyr,

ýaman iş edýäne heläkçilikdir.

 16 Düşünje ýolundan sowlan
ölüler toparynda ornaşar.

 17 Hezilligi söýýän mätäçdir,
şeraby we ýagy söýýän 

baýamaz.

 18 Erbetler dogruçyl üçin,
biwepalar hem sadyk üçin töleg 

bolar.

 19 Igenjeň hem gaharjaň aýal bilen 
ýaşandan,

çölde ýaşamak gowudyr.

 20 Arzyly hazyna hem ýag dananyň 
jaýyndadyr,

akmak bolsa baryny symyşlar.

 21 Dogruçyllyk hem sadyklyk 
yzlaýan adam

ýaşaýyş hem hormat tapar.

 22 Akyldar adam güýçlüleriň 
şäherine baryp,

olaryň bil baglaýan 
berkitmesini ýumurýar.

 23 Agzyna we diline berk
janyny beladan goraýandyr.

 24 Çendenaşa bihaýa iş edýän
gedem hem tekepbir adamyň 

ady masgaralaýjydyr.

 25 Ýaltany öz höwesi öldürýär,
çünki onuň elleri işden boýun 

gaçyrýar.

 26 Ol uzak gün açgözlük bilen isleýär,
dogruçyl bolsa ölçemän berýär 

we gysganmaýar.

 27 Erbetleriň gurbanlygy ýigrenjidir,
eger ol ýaman niýet bilen 

getiren bolsa,
ondanam beterdir.

 28 Galp şaýat heläk bolar,
diňleýän adamyň sözi dowam eder.
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 29 Erbet adam ýüzüni galňadýandyr,
dogruçyl adam bolsa öz ýoluny 

oýlaýandyr.

 30 Rebbe garşy durup biljek hiç bir 
danalyk,

düşünje ýa-da maslahat ýokdur.

 31 At söweş güni üçin seýislenýändir,
emma ýeňiş Rebdendir.

22‑nji bap
 1 Ýagşy at-abraý köp baýlykdan artyk,

sylag-hormat hem kümüş- 
-altyndan ýagşydyr.

 2 Baý bilen garybyň bir meňzeşligi 
bar,

olaryň ikisini-de ýaradan Rebdir.

 3 Paýhasly adam howpy görüp 
gizlenýändir,

nadan göni gidip jeza alýandyr.

 4 Kiçigöwünliligiň, Rebden 
gorkmagyň

sylagy baýlyk, abraý we 
ýaşaýyşdyr.

 5 Egri adamyň ýolunda tikenler we 
duzaklar bardyr.

Öz janyna haýpy gelýän olardan 
daş durar.

 6 Çagany dogry ýol bilen terbiýele,
ulalanda hem şondan sowulmaz.

 7 Baýlar garyplaryň üstünden 
höküm sürýändir,

bergili-de karz bereniň guludyr.

 8 Adalatsyzlyk ekýän bela-beter orar,
gazabyň taýagyndan heläk bolar.

 9 Sahy adam ýalkanýandyr,
çünki ol çöreginden ejizlere 

berýär.

 10 Masgaralaýjyny kow, şonda jenjel 
ýok bolar,

töhmetdir-dawanyň yzy kesiler.

 11 Päk ýürekliligi söýýän,
merhemetli sözleýän patyşanyň 

ýakyny bolar.

 12 Rebbiň gözleri bilimi goraýandyr,
wepasyzyň sözlerini bolsa 

ýalana çykarýandyr.

 13 Ýalta diýýär: «Daşarda arslan bar,
ýolda ol meni parçalar».

 14 Azgyn aýalyň agzy düýpsüz 
gorpdur,

Rebbiň gazabyna duşan oňa 
ýykylar.

 15 Çaganyň ýüreginde akmaklyk 
kök urýandyr,

ýöne terbiýe taýagy 
ony akmaklykdan 
uzaklaşdyrýandyr.

 16 Baý bolmak üçin garyplary ezýän 
hem-de

baýlara sowgat berýän diňe 
garyp düşer.

 17 Gulak as-da, akyldarlaryň sözüni 
diňle,

meniň öwretjek zatlaryma 
dykgat et.

 18 Sen olary kalbyňda saklasaň,
olaryň ählisi diliňde bolsa 

ýakymly bolar.
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 19 Seniň Rebbe ynanjyň bolary ýaly,
men şu gün saňa, hut saňa 

öwredýärin.

 20‑21 Gaýdanyňda seni ýollanlara
çyn söz hem ynamly jogap 

bereriň ýaly,
men saňa maslahat hem bilim üçin

otuz nesihat ýazyp bereýin.

 22 Garyby garyplygy sebäpli talama,
mätäji mejlisde ezme.

 23 Çünki olaryň tarapyny Reb tutar,
olary talany Ol talar.

 24‑25 Olaryň ýollaryna öwrenişip,
janyňy duzaga düşürmeziň üçin,

gaharjaň adam bilen tirkeşme,
gyzma adam bilen gatnaşyk 

açma.

 26 Biri bilen el berişme,
birine kepil bolýanlardan bolma.

 27 Tölemäge zadyň bolmasa,
aşagyňdaky düşegiňi 

almazlarmy näme?

 28 Ata-babaň goýan
gadymy araçäk daşyny 

süýşürme.

 29 Işine ökde adamlary görýäňmi?
Olar garamaýagyň hyzmatyny 

etmez, patyşalaryň 
huzurynda durar.

23‑nji bap
 1 Hökümdar bilen nahar iýmäge 

oturanyňda,
öňüňde goýlana syn et.

 2 Horan bolsaň,
bogazyňa pyçak goý.

 3 Onuň näz-nygmatyna höwes etme,
çünki ol hileli çörekdir.

 4 Baýajak bolup agyr zähmet 
çekme,

pähimli bol, bu pikiriňden el çek.

 5 Seniň gözüň baýlyga kaklyşanda, 
şol baýlyk gidýändir,

çünki ol birden ganat çykaryp, 
bürgüt ýaly asmana uçýandyr.

 6 Gysganç adamyň çöregini iýme,
onuň lezzetli näz-nygmatlaryna 

höwes etme.

 7 Çünki ol içinden peýdasyny 
hasaplaýan ýalydyr,

«Iý, iç!» diýýändir, ýöne ýüregi 
seniň bilen däldir.

 8 Iýen lukmaňy gusarsyň,
süýji sözleriňi ýele sowrarsyň.

 9 Akmaga söz aýtma,
çünki ol aýdan danalygyňy 

ýigrener.

 10 Gadymy araçäk daşyny süýşürme,
ýetimleriň ekin ýerinden alma.

 11 Çünki olaryň Hossary güýçli,
olaryň dawasyny seniň bilen Ol 

tutar.

 12 Kalbyňy öwüt-nesihata,
gulaklaryňy-da bilimli sözlere ber.

 13 Terbiýäni çagalaryňdan gaýgyrma;
terbiýe taýagy olary öldürmez.
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 14 Eger sen olary taýak bilen ursaň,
janlaryny ölüler dünýäsinden 

halas edersiň.

 15 Oglum, seniň ýüregiň akylly 
bolsa,

meniň ýüregim hem şatlanar.

 16 Sen dogry sözläniňde,
meniň göwnüm şatlanar.

 17 Günäkärlere gözüň gitmesin,
mydam Rebden gorkup gez.

 18 Çünki seniň geljegiň bolar ahyryn,
umydyň üzülmez.

 19 Oglum, diňle, sen akylly bol,
ýüregiňi dogry ýola sal.

 20 Şerap içegenleriň ýa-da
et iýegenleriň arasynda bolma.

 21 Çünki içegen we iýegen har düşer,
ukuçyllyk bolsa adama ýyrtyk 

jul geýdirýändir.

 22 Ataňy diňle, ol seni dünýä inderdi,
eneňi ýigrenme garran wagtynda.

 23 Hakykaty satyn al, ony satma.
Danalygy, öwüdi, paýhasy hem 

satyn al.

 24 Dogruçylyň atasy köp begener,
parasatly perzendi dünýä 

inderen, oňa guwanar.

 25 Ata-eneň guwansyn,
seni dogran begensin.

 26 Oglum, ýüregiňi maňa bagla,
gözleriňi meniň ýollaryma dik.

 27 Çünki loly düýpsüz gorpdur,
kemçin-de dar guýudyr.

 28 Ol garakçy kimin ýolda peýläp 
durup,

wepasyzlaryň sanyny artdyrýar.

 29 Ah çekýän kim? Wah çekýän kim? 
Jenjel kimiňki? Nala kimiňki?

Sebäpsiz ýaralanan kim? 
Gözleri gyzaran kim?

 30 Şerabyň başynda uzak 
oturýanlaryňky,

garyşyk içgini içip görýänleriňki.

 31 Şerabyň alyna, pyýalada öwşün 
atyşyna,

aňsatlyk bilen aşak sarkýanyna 
bakma.

 32 Soňunda ýylan kimin çakýandyr,
alahöwren bolup sokýandyr.

 33 Gözleriň geň-taň zatlary görer,
seniň aňyň egri sözler aýdar.

 34 Sen kä deňiz ortasynda ýatan ýaly,
kä gäminiň bogaldagynda 

oturan ýaly bolarsyň.

 35 «Meni urdular, agyry duýmadym; 
meni ýençdiler, ony bilmedim.

Ýaňadan içmek üçin, haçan 
turaryn?» diýersiň.

24‑nji bap
 1 Ýamanlara gözüň gitmesin,

olar bilen bile bolmak isleme.

 2 Çünki olaryň göwni zorluk 
barada pikir edýändir,
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dilleri içigaraçylygy 
gepleýändir.

 3 Öý danalyk bilen gurulýandyr,
düşünje bilenem berkarar 

edilýändir.

 4 Bilim bilen öýüň içi
gymmatly hem ýakymly 

baýlykdan dolýandyr.

 5 Parasatly adam güýçlülerden 
güýçlüdir,

bilimli adam öz güýjüni 
artdyrar.

 6 Çünki sen urşuňy sagdyn 
maslahat bilen alyp 
barýarsyň,

maslahatçynyň köp ýerinde 
ýeňiş bardyr.

 7 Akmak üçin danalyk örän 
belentdedir,

mejlisde ol agzyny açyp 
bilmeýär.

 8 Niýetini ýamana dikýäne
pitneçi diýilýändir.

 9 Akmaklygy niýetlemek günädir,
masgaralaýjy bolsa adamlara 

ýigrenjidir.

 10 Agyr günde tapdan düşseň,
seniň güýjüň azdyr.

 11 Ölüme alnyp barylýanlary halas et,
büdräp barýanlary yzyna çek.

 12 Eger sen: «Biz bilmedik» diýseň,
ýürekleri Synaýan muny 

bilmezmi?

Seniň janyňy Goraýan ony 
aňmazmy?

Ol her kime işine laýyk 
gaýtarmazmy?

 13 Oglum, bal iý, çünki ol 
ýakymlydyr,

bal damagyňa datlydyr.

 14 Danalyk hem seniň janyňa bal 
ýalydyr,

ony tapsaň, geljegiňi taparsyň.
Umydyň üzülmez.

 15 Erbet adam ýaly dogruçylyň 
mesgenine garşy bukuda ýatma,

onuň ýurduny ýykma.

 16 Çünki dogruçyl adam ýedi gezek 
ýykylsa-da, ýerden galýandyr,

erbedi betbagtlyk ýykýandyr.

 17 Duşmanyň ýykylanda şatlanma,
büdrese ýüregiň begenmesin.

 18 Ýogsa ony Reb görüp, Ol senden 
närazy bolar,

gaharyny duşmanyňdan sowar.

 19 Ýamanlyk edýänler üçin 
gaharyňy getirme,

erbetlere gözüň gitmesin.

 20 Çünki olaryň geljegi bolmaz,
erbetleriň çyrasy öçer.

 21 Oglum, Rebden hem patyşadan 
gork.

Olara garşy pitneçiler bilen 
gatnaşyk etme.

 22 Çünki olaryň betbagtlygy 
duýdansyz geler,
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Reb hem patyşadan ýetjek 
weýrançylygy kim biler?

 23 Şular hem akyldarlaryň sözleridir:
Hökümde tarapgöýlik etmek 

ýagşy däldir.

 24 Erbede: «Sen dogrusyň» diýeni 
halklar näletlär,

ony milletler ýigrener.

 25 Karar çykarýanlaryň şähdi şat 
bolar,

olara ýagşy alkyşlar geler.

 26 Dogry jogap
dodagyňdan ogşalýan ýalydyr.

 27 Daşardaky işleriňi bitir,
ekin meýdanyňy tertibe sal,
soňra öýüňi gur.

 28 Ýakynyňa sebäpsiz ýere şaýatlyk 
etme,

diliň bilen aldama.

 29 «Maňa näme eden bolsa, menem 
şony ederin,

etmişine görä gaýtararyn» diýme.

 30 Men ýalta adamyň meýdanyndan,
kemakylyň üzüm bagynyň 

gapdalyndan geçdim.

 31 Ine, bar ýeri haşal ot basan eken,
üstüni bürmek örten eken,
daşyndaky diwary ýykylan eken.

 32 Nazar saldym hem oýa batdym,
görenimden sapak aldym.

 33‑34 Birazajyk uklamak, biraz 
irkilmek üçin,

gyşaryp gol gowşuranyňda,
garyplyk galtaman ýaly,

mätäçlik ýaragly adam mysaly 
başyňdan iner.

25‑nji bap
1 Bular hem Süleýmanyň pähimle ri dir. 

Olary Ýahuda patyşasy Hiz kiýa nyň 
emeldarlary göçürip alypdyrlar.

 2 Ýaşyryn iş Hudaýyň şöhratydyr,
işi derňemek bolsa patyşanyň 

şöhratydyr.

 3 Asman belent, ýeriň aşagy çuň;
patyşanyň ýüregi hem 

şeýledir,
ony derňäp bolýan däldir.

 4 Kümüşden hapany aýyr,
zergäre bir gap bolar.

 5 Erbet adamy patyşanyň 
huzuryndan aýyr,

şonda tagt dogruçyllyk bilen 
berkarar bolar.

 6 Patyşanyň huzurynda özüňi 
ýokary tutma,

beýikleriň ornunda durma.

 7 Çünki asylzadalaryň öňünde 
kiçelmegiňden,

emeldaryň saňa: «Töre geç» 
diýmegi gowudyr.

Gözüň gören zadyny
 8 derrew kaza getirme.

Soňra ýakynyň seni 
utandyranda näme edersiň?

 9 Dawany ýakynyň özi bilen et,
başganyň syryny paş etme.
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a 25:20 Ýara – käbir golýazmalarda heke.

 10 Ýogsa eşiden adam seni uýada 
goýar,

hemişe ýaman atly bolarsyň.

 11 Ýerinde aýdylan söz kümüş 
mejimäniň içinde goýlan

altyn alma ýalydyr.

 12 Diňleýän gulaga akyldaryň 
käýinji

tylla ysyrga we altyn bezeg 
ýalydyr.

 13 Sadyk ilçi özüni iberenler üçin,
orak wagtynda garyň 

salkynlygy ýalydyr.
Ol öz hojaýynynyň nepesini 

janlandyrar.

 14 Berilmedik sowgat bilen 
öwünýän adam

ýagmyrsyz bulut we boş ýel 
ýalydyr.

 15 Hökümdar sabyr bilen yrylýandyr,
mylaýym söz iň kütegiň hem 

aňyna ýetýändir.

 16 Bal tapdyňmy? Ýeterlik iý,
aşa düşüp gusaýma.

 17 Ýakynyň öýüne ýygy-ýygy 
barmakdan aýagyňy kes,

senden irip, seni ýigrenäýmesin.

 18 Ýakynyna garşy galp şaýatlyk 
edýän adam

gürzüdir, gylyçdyr, ýiti okdur.

 19 Aladaly günde wepasyz adama 
ynanmak,

çüýrük dişe we maýyp aýaga 
ynanan ýalydyr.

 20 Gamly ýürege aýdym aýtmak
sowuk howada geýim çykarmak 

we ýara a sirke guýmak 
ýalydyr.

 21 Eger duşmanyň aç bolsa, oňa  
nan ber,

suwsan bolsa suw ber.

 22 Şonda onuň başyna köz 
goýarsyň,

Reb seni sylaglar.

 23 Demirgazyk ýeli ýagyş 
getirýändir,

gybatkeş dil ýüzleri gaharly 
edýändir.

 24 Igenjeň aýal bilen öýde ýaşandan,
üçegiň bir burçunda ýaşamak 

gowudyr.

 25 Uzak ýurtdan gelen hoş habar
teşne bokurdaga sowuk suw 

ýalydyr.

 26 Erbetleriň öňünde ýan beren 
dogruçyl adam

bulandyrylan çeşme, hapalanan 
bulak mysalydyr.

 27 Baly köp iýmek ýagşy däldir,
şöhratparazlykdan şöhrat 

gözlemek gowy däldir.

 28 Özüne buýrup bilmeýän kişi
diwarsyz, weýran edilen şäher 

kimindir.

 Süleýmanyň pähimleri 25  



 828  

26‑njy bap
 1 Tomusda gar we orak döwründe 

ýagyn ýaly,
akmaga hem hormat ýaraşýan 

däldir.

 2 Serçäniň eýläk-beýläk uçuşy ýaly, 
garlawajyň uçup gidişi kimin,

sebäpsiz näletem täsir etmez.

 3 Ata gamçy, eşege nogta,
akmagyň ýagyrnysyna-da taýak 

ýaraşýandyr.

 4 Akylsyzyň akmaklygyna görä 
jogap berme,

ýogsa senem oňa meňzärsiň.

 5 Akylsyza akmaklygyna görä 
jogap ber,

ýogsa özüni akylly saýar.

 6 Akmagyň üsti bilen habar ýollaýan
özüne zyýan eder hem azap çeker.

 7 Ysmazyň aýagy nähili salparýan 
bolsa,

akmagyň agzyndaky pähim 
hem şeýledir.

 8 Daşy sapana berk daňyp goýan 
adam nähili bolsa,

akmaga hormat goýýan-da 
şeýledir.

 9 Serhoşuň eline batan tiken nähili 
bolsa,

pähim-de akmagyň agzynda 
şeýledir.

 10 Duş geleni ýaralaýan kemançy 
nähili bolsa,

akmagy, bir ötegçini hakyna 
tutýan hem şeýledir.

 11 Öz gusugyna öwrülip gelýän it 
nähili bolsa,

akmaklygyny gaýtalaýan 
akmak hem şeýledir.

 12 Öz gözüne akyldar görünýän 
adamy gördüňmi?

Akmaga bolan umyt onuňkydan 
köpdür.

 13 Ýalta: «Köçede arslan,
ýolda ýolbars bar» diýýändir.

 14 Gapy öz petlelerinde nähili 
aýlanýan bolsa,

ýalta-da öz düşeginde  
şeýledir.

 15 Ýalta elini tabaga uzadyp,
ony agzyna ýetirmäge 

ýadaýandyr.

 16 Ýalta öz gözüne
sagdyn pikirli jogap berýän 

ýedi kişiden-de akyllydyr.

 17 Özüne degişli bolmadyk dawa 
goşulýan

geçip barýan itiň gulagyndan 
tutýan adam ýalydyr.

 18‑19 Öz ýakynyny aldap:
«Men oýun edýän ahyryn» 

diýýän adam
gor, ok we ölüm ýagdyrýan kişi 

ýalydyr.

 20 Odun gutaranda, ot sönýändir,
şugulçynyň ýok ýerinde dawa 

tükenýändir.
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 21 Kömür köz üçin, odun ot üçin,
jenjelçi dawa tutaşdyrmak üçin 

gerek.

 22 Gybatkeşiň sözleri datly lukma 
kimindir,

olar hut içiňe siňýändir.

 23 Süýji dilli hem ýaman ýürekli 
adam

kümüş suwy çaýylan toýun gap 
ýalydyr.

 24 Ýigrenjini dili bilen örtýändir,
göwnünde bolsa hile saklaýandyr,

 25 onuň mylaýym gepleýşine 
ynanma,

çünki ýüreginde ýedi ýigrenç 
bardyr.

 26 Ýigrenjini hile bilen örtse-de,
ýamanlygy jemagata aýan 

bolýandyr.

 27 Kim gorp gazsa, oňa özi ýykylar,
kim ýokary daş togalasa, ol öz 

üstüne gaýdar.

 28 Ýalançy dil ynjydýan adamlaryny 
ýigrenýändir,

ýaranjaňlyk edýän dil heläkçilik 
döredýändir.

27‑nji bap
 1 Ertirki günüň barada öwünme,

çünki sen günüň näme 
getirjegini bilýän dälsiň.

 2 Seni öz agzyň däl, başgalar 
öwsün,

öz diliň däl, keseki öwsün.

 3 Daş agyrdyr, çäge ýükdür,
ýöne akmagyň meçew bermegi 

ol ikisinden-de agyrdyr.

 4 Gazap zabundyr, gahar sil kimindir,
emma gabanjaňlygyň öňünde 

kim durup biler?

 5 Açyk käýinç
ýaşyryn söýgüden gowudyr.

 6 Dostuň salan ýarasy 
wepalylykdandyr,

ýöne duşmanyň posalary 
köpdür.

 7 Dok adam baly ýigrenýändir,
aç kişä ajy zatlar hem süýjüdir.

 8 Höwürtgesinden daş giden guş 
nähili bolsa,

öz öýünden daşlaşan adam-da 
şeýledir.

 9 Hoşboý ýag we atyr ýüregi 
şatlandyrýandyr,

ýakynyň ýakymy ýürekden 
beren maslahatyndadyr.

 10 Öz ýakynyňy, ataň ýakynyny terk 
etme,

başyňa bela gelen güni doganyň 
öýüne gitme,

uzakdaky dogandan, ýakyn 
goňşy ýagşydyr.

 11 Oglum, akylly bol, meniň 
ýüregimi şatlandyr,

şonda gyjalat berseler, men 
jogap bererin.

 12 Paýhasly adam bela-beteri görüp 
gizlenýändir,
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nadan bolsa, öňe geçip zyýan 
çekýändir.

 13 Nätanşa kepil bolanyň geýimini al,
kesekä kepil bolandan girew al.

 14 Biri daň-säher turup,
gaty ses bilen goňşusyndan 

saglyk-amanlyk sorasa,
oňa nälet saýylar.

 15‑16 Igenjeň aýal hem üznüksiz 
damýan damjalar

biri-birine meňzeşdir.
Ol aýaly saklamak

ýeli duruzmak ýa-da sag eliň 
bilen ýagy gysymyňda 
saklamak ýalydyr.

 17 Demir demri,
adam adamy ýiteldýändir.

 18 Injir agajyna seredýän onuň 
miwesini iýer,

hojaýynyna seredýän hormatly 
bolar.

 19 Suwuň ýüzünde ýüzüň görnüşi 
ýaly,

adam ýüreginde hem özi görünýär.

 20 Ölüler dünýäsiniň we heläkçilik 
ýeriniň doýmaýşy ýaly,

adamyň gözi-de asla doýýan 
däldir.

 21 Kümüş göweçde, altyn kürede 
synalýan bolsa,

adam hem öwgüde synalýandyr.

 22 Akmagy sokuda galla garyp, 
sokudaşy bilen döwseň-de,

ondan akmaklygy aýrylmaz.

 23 Öz sürüleriň ýagdaýyny ýagşy bil,
mallaryňa üns ber.

 24 Çünki baýlyk ebedi däldir,
täç-de elmydama nesilden-nesle 

geçýän däldir.

 25 Otlar orlup, maýsa görnende,
daglaryň oty ýygnalanda,

 26 toklular seni geýindirer,
tekeler meýdanyň bahasyny ödär.

 27 Geçileriň süýdi seniň iýjegiň,
içeriň iýmiti, hyzmatkäriň 

güzeranyna hem ýeterlik 
bolar.

28‑nji bap
 1 Erbet adam hiç kim kowalamasa-

-da gaçýandyr,
dogruçyl bolsa arslan kimin 

batyrdyr.

 2 Ýurt gozgalaň etse, serdary 
köpelýändir,

aň-düşünjeli adam arkaly bolsa, 
abadanlyk dowam edýändir.

 3 Ejizleri ezýän garyp
hasyly süpürip äkidýän çabga 

ýalydyr.

 4 Kanuny bozýanlar erbetleri 
öwýändir,

kanuny saklaýanlar bolsa olar 
bilen göreşýändir.

 5 Ýaman adamlar adalata düşünýän 
däldir,

Rebbi agtarýanlar bolsa oňa 
doly düşünýändir.
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 6 Sadyk ýolda gezýän garyp
egri ýoldan ýöreýän baýdan 

ýagşydyr.

 7 Düşünjeli ogul kanuny  
saklaýar,

horanlar bilen ýoldaş bolan 
atasyna ysnat getirer.

 8 Peýda we göterim bilen 
baýlygyny artdyrýan

ony garyplara sahawat edýän 
adam üçin ýygnaýandyr.

 9 Kim kanuny diňlemezlik üçin 
gulagyny dykýan bolsa,

onuň Hudaýdan dilegi-de 
ýigrenjidir.

 10 Kim dogruçyllary ýaman ýola 
çekýän bolsa,

öz gazan gorpuna özi ýykylar.
Sadyklar bolsa ýagşylygy miras 

alarlar.

 11 Baý öz gözüne akyllydyr,
düşünjeli garyp bolsa ony 

synlap tanaýandyr.

 12 Dogrular üstün çykanda, uly 
dabara bolýandyr,

emma erbetler güýje eýe bolsa, 
adamlar bukulýandyr.

 13 Ýazyklaryny ýaşyran üstünlik 
gazanmaz,

olary boýun alyp terk etse, 
merhemet tapar.

 14 Mydama Rebden gorkýan adam 
nähili bagtly!

Ýüregini gataldýanlar bolsa bela 
uçraýar.

 15 Ejiz halkyň erbet hökümdary
arlaýan arslan, topulýan aýy 

ýalydyr.

 16 Düşünjesiz hökümdar juda 
zalymdyr,

adalatsyz gazanjy ýigrenýän 
bolsa ömrüni uzaldýandyr.

 17 Biriniň ganyna galan adam
gabra çenli gaçar,
ony hiç kim goldamasyn.

 18 Sadyk gezýänler halas bolar,
egri ýolly adamlar bolsa 

duýdansyz ýykylar.

 19 Öz ýerini bejerýäniň nany bol 
bolar,

boş işlere kowalaşýan 
garyplyga duçar bolar.

 20 Sadyk adamyň ýalkawy köp 
bolar,

baýlygyň yzynda hars urýan 
bolsa jezasyz galmaz.

 21 Tarapgöý bolmak ýagşy däldir,
bir döwüm nan diýip ynsan 

ýazykly bolar.

 22 Gysganç adam baýlygyň yzynda 
hars urup,

başyna garyplygyň geljegini 
bilýän däldir.

 23 Dili bilen ýaranjaňlyk edýänden,
birine käýeýän köp göwün 

awlar.

 24 Ata-enesini talap, ýene «Bu 
ýazyk däldir» diýýän

garakçynyň şärigidir.
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 25 Açgöz adam jenjelçidir,
Rebbe bil baglaýan bolsa 

doklukda ýaşar.

 26 Özüne ynanýan akmakdyr,
parasatly gezýän bolsa 

gutular.

 27 Ýoksula ýardam edýän mätäç 
bolmaz,

görmezlige salýan bolsa, 
näletsiz galmaz.

 28 Erbetler güýje eýe bolanda, 
adamlar bukulýandyr,

olar heläk bolanda bolsa, 
dogruçyllar güýçlenýändir.

29‑njy bap
 1 Köp gezek käýelse-de 

boýnuýogynlyk edýän
duýdansyz heläkçilige uçrar, 

melhem ýokdur.

 2 Dogruçyllar güýçlenende, halk 
begenýändir.

Erbetler höküm sürende, halk 
ahy-nala çekýändir.

 3 Danalygy söýýän ogul atasyny 
şatlandyrýandyr,

emma lolulara ýaran bolan mal- 
-mülküni ýoklaýandyr.

 4 Patyşa ýurdy adalat bilen 
berkidýändir,

para alýan bolsa ony 
tozdurýandyr.

 5 Ýakynyna ýaranjaňlyk edýän 
adam

onuň aýagyna tor gurýandyr.

 6 Ýaman adamyň ýazygy özüne 
gapandyr,

dogruçyl bolsa aýdym aýdyp 
şatlanýandyr.

 7 Dogruçyl adam ejizleriň hakyna 
üns berýändir,

erbet bolsa şu meselä 
düşünýänem däldir.

 8 Masgaralaýjy adamlar şäherde ot 
gorsaýandyrlar,

akyldarlar bolsa gahar-gazaby 
köşeşdirýändirler.

 9 Akylly adam akmak bilen 
kazyýetde dawalaşanda,

akmak gyzanda-da, gülende-de 
rahatlyk bermez.

 10 Ganhor aýypsyz adamlary 
ýigrenýändir,

hatda dogry adamlaryň janyny 
almakçy bolýandyr.

 11 Akmak bar gaharyny daşyna 
çykarýandyr,

akylly adam bolsa gaharyna 
basalyk berýändir.

 12 Hökümdar ýalan söze gulak 
salsa,

onuň ähli emeldarlary erbet 
bolar.

 13 Garyp bilen zalymyň bir 
meňzeşligi bar,

ikisiniň gözüne-de Reb 
ýagtylyk berýär.

 14 Patyşa ejizlere adalatly höküm 
çykarsa,

onuň tagty ebedi berkarar bolar.
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 15 Taýak we käýinç danalyk 
getirýändir,

başyna goýberilen çaga bolsa 
enesini utanja goýýandyr.

 16 Erbetler güýçlenende, ýazyk hem 
köpelýändir,

dogruçyllar bolsa olaryň 
ýykylýanyny görerler.

 17 Ogluňy terbiýele, ol saňa rahatlyk 
berer,

özüňe ýakymly bolar.

 18 Gökden aýanlyk bolmasa, halk 
jylawsyz bolýandyr.

Kanuny berjaý edýän bolsa 
bagtlydyr.

 19 Gul diňe söz bilen terbiýelenýän 
däldir,

çünki düşünse-de gulak asmaz.

 20 Oýlanman gepleýän adamy 
gördüňmi?

Akmaga bolan umyt onuňkydan 
köpdür.

 21 Kim guluny ýaşlykdan 
läliksireden bolsa,

soňunda ony mirasdary etmeli 
bolar.

 22 Gaharjaň adam jenjel turuzýandyr,
gazaply adam ýazyk etdirýändir.

 23 Adamyň tekepbirligi ony 
peseldýändir,

pesgöwünli adam bolsa hormat 
gazanýandyr.

 24 Ogry bilen şärik bolýan özüni 
ýigrenýändir,

ol günälenmegi eşitse-de, hiç 
gepläp bilmeýär.

 25 Adamdan gorkmak duzakdyr,
Rebbe bil baglaýan bolsa aman 

galýandyr.

 26 Hökümdaryň gözüne ilmek 
isleýän köpdür,

ýöne adam adalaty Rebden 
alýandyr.

 27 Adalatsyz adam dogruçyllara 
ýigrenjidir,

dogry adam hem erbetlere 
ýigrenjidir.

30‑njy bap
1 Massaly Ýakeniň ogly Aguryň wajyp 

sözleri

Şol adam Itiýele sargaýar,
Itiýele we Ukala şeýle diýýär:

 2 Men adam bolardan samsyk,
ynsan düşünjesi mende ýok.

 3 Ne danalygy öwrendim,
ne Mukaddesi bildim.

 4 Kim göge çykyp, aşak indi?
Ýeli owujynda toplan kim?

Suwlary geýiminde oran kim?
Kim ýeriň ähli uçlaryny 

berkarar etdi?
Onuň ady näme? Onuň oglunyň 

ady näme?
Bilýäňmi näme?

 5 Hudaýyň her bir sözi sap 
hakykatdyr.

Ol Özüne sygynýanlara 
galkandyr.
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 6 Onuň sözlerine hiç zat goşma,
saňa käýinmesin, ýalançy 

çykaýma.

 7 Men Senden iki zat diledim,
ölmänkäm olary menden 

gaýgyrma:

 8‑9 Galplygy, ýalan sözlüligi menden 
daş et,

meni garyp hem, baý hem etme.
Dok bolup: «Rebbim kim?» diýip,

Seni inkär etmezim ýaly,
garyplykda ogurlyk edip,

Hudaýymyň adyna ysnat 
getirmezim ýaly,

ýeterlik paýymy ber meniň.

 10 Hyzmatkäri hojaýynyna ýamanlama,
ýogsa saňa gargyş eder, sen 

ýazykly çykarsyň.

 11 Şeýle adamlar bar, atasyna 
gargaýandyr,

enesine alkyş edýän däldir.

 12 Şeýle adamlar bar, özüni tämiz 
saýýandyr,

aslynda bolsa haramlykdan 
päklenen däldir.

 13 Adamlar bar, bakyşy şeýle 
tekepbir,

gabaklary nähili ýokary.

 14 Şeýle adamlar bar,
ýer ýüzünden garyplary,

adamlar arasyndaky mätäçleri 
symyşlamak üçin

dişleri gylyç, azylary pyçakdyr.

 15 Sülügiň iki gyzy bar:
«Ber! Ber!» diýip gygyrýar.

Üç zat bardyr, hiç doýmaz,
has takygy dört zat «Besdir» 

diýmez:

 16 Ölüler dünýäsi, önelgesiz ýatgy,
suwdan ganmaýan toprak,
«Besdir» diýmeýän ot.

 17 Atasyny masgaralap,
enesini diňlemän, har edýän 

gözi
dere gargalary çokar, bürgütler 

iýer.

 18 Meni haýran galdyrýan üç  
zat bar,

dogrusy dört zada akylym 
ýetmeýär:

 19 Gökde bürgüdiň ýoly,
gaýada ýylanyň ýoly,

deňizde gäminiň ýoly,
ýigidiň ulugyza bolan ýoly.

 20 Zyna edýän aýalyň ýoly-da 
şeýledir:

Ol iýýändir, agzyny süpürip:
«Ýaman iş edemok» diýýändir.

 21 Üç zatdan ýer sarsýandyr,
ýagny dört zady göterip 

bilmeýär:

 22 Gul patyşa bolanda,
akmak iýmitden doýanda,

 23 Halanmaýan garry gyz äre 
çykanda,

gyrnak bikesiniň ornuny 
eýeläninde.

 24 Dünýäde dört maýda zat bar.
Ýöne olar gaty akyllydyrlar:

 Süleýmanyň pähimleri 30  



 835  

 

a 30:31 Goşuny ýanynda bolan patyşa – ýa-da Patyşa garşy gozgalaň ýok.

 25 Garynjalar güýçli jandar däldirler,
azygyny welin tomusda 

taýýarlaýandyrlar.

 26 Gaýa torsuklary kuwwatsyz 
jandardyr,

ýöne hinini gaýada gurýandyr.

 27 Çekirtgeleriň patyşasy ýokdur,
ýöne ählisi sap-sap bolup 

çykýandyr.

 28 Kelpezäni el bilen tutup 
bolýandyr,

ýöne patyşalaryň köşgünde 
bolýandyr.

 29 Gadamy owadan üç zat,
dogrusy ýörişi owadan dört zat 

bardyr:

 30 Haýwanlaryň iň batyry,
hiç birinden gaçmaýan arslan.

 31 Magtanyp ýöreýän horaz we teke,
goşuny ýanynda bolan patyşa a.

 32 Eger sen akmak bolup özüňi 
öwseň

ýa ýamanlygy niýet eden bolsaň,
onda eliňi agzyňa tut.

 33 Çünki süýdi gysmakdan ýag,
burnuňy gysmakdan gan,
gazaby gysmakdan dawa 

çykýandyr.

31‑nji bap
1 Massa patyşasy Lemuwala ejesiniň 

öwreden wajyp sözleri

 2 Näme, oglum? Göwrämden önen 
zürýadym!

Näme diýeýin, Hudaýdan diläp 
alan oglum?

 3 Güýjüňi hem ýollaryňy
patyşalary heläkleýän aýallara 

berme.

 4 Eý, Lemuwal, şerap içmek 
patyşalara ýaraşmaz,

çakyr hökümdarlara gelişmez.

 5 Olar içip, düzgüni unudaýmasynlar,
ähli ezilenleriň hakyny 

ýoýaýmasynlar.

 6 Çakyry heläk bolup barýana,
şeraby ajy hasrat çekýäne 

bergin.

 7 Olar içip, garyplygyny unutsyn,
azabyny ýada salmasyn.

 8 Agzyňy dilsizler üçin,
hossarsyzlaryň haky üçin açgyn.

 9 Geple, dogruçyllyk bilen höküm 
çykar,

garybyň we mätäjiň hakyny 
alyp ber.

 10 Başarjaň aýaly kim tapyp bilýär?
Onuň gadyr-gymmaty 

jöwherden ýokarydyr.

 11 Äri oňa ýürekden bil baglaýandyr,
hiç zada mätäç bolmaz.

 12 Ol ärine ýamanlyk däl-de,
bütin ömrüne ýagşylyk edýändir.
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 13 Ýüňi we zygyry saýlaýandyr,
elleri höwes bilen işleýändir.

 14 Ol söwda gämileri ýaly,
içerisiniň iýjegini uzakdan 

getirýändir.

 15 Entek garaňkyka turup,
içerisine nahar, hyzmatkärlerine 

tabşyryk berýändir.

 16 Oýlanyp, ekin meýdanyny satyn 
alýandyr,

eliniň gazanjy bilen üzümleri 
oturdýandyr.

 17 Bilini berk guşap,
gollaryna güýjüni toplaýandyr.

 18 Harydynyň peýdasyny bilýändir,
çyrasy gijesine-de sönýän däldir.

 19 Elini çarha goýýandyr,
barmaklary igi tutýandyr.

 20 Garyba eli açykdyr,
mätäje elini uzadýandyr.

 21 Içerisi üçin gardan gorkýan däldir,
çünki bütin içerisi galyň 

geýinýändir.

 22 Özi ýorgan köpeýändir,
lybasy nepis keteni we gyrmyzydyr.

 23 Äri şäher derwezesiniň alnynda 
tanalýar,

ýurduň ýaşulularynyň arasynda 
oturýandyr.

 24 Keteniden lybaslar tikip 
satýandyr,

söwdagärlere guşaklar eltip 
berýändir.

 25 Güýç hem hormat onuň 
lybasydyr.

Geljege seredip guwanýandyr.

 26 Danalyk bilen sözleýändir,
dilinde oňat öwütler bardyr.

 27 Içerisiniň işlerine oňat 
seredýändir,

ýaltalyk çöregini iýýän däldir.

 28 Çagalary turup, oňa alkyş 
aýdýandyr,

äri hem turup, ony 
taryplaýandyr:

 29 «Başarjaňlyk bilen işleýän zenan 
köpdür,

ýöne sen olaryň baryndan 
ýokarysyň».

 30 Görmegeýlik aldawçydyr, 
owadanlyk puçdur,

diňe Rebden gorkýan aýal 
taryplanýandyr.

 31 Elleriniň miwesini oňa beriň,
goý, şäher derwezesinde ony 

işleri öwsün. 
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Wagyz kitaby
Giriş

Wa gyz ki ta by pa ty şa lyk sü ren 
Sü leý man py gam ber ta ra pyn dan ýa-
zy lan dyr. Ýew reý di lin de ko he let sö zi 
«mu gal lym» ýa-da «wa gyz çy» diý-
me gi aň lad ýar. Mu kad des Ýaz gy la ryň 
«Eý ýup», «Sü leý ma nyň pä him le ri», 
«Ze bur» ýa ly, «Wa gyz ki ta by» hem 
pä him-paý has dan do lu dyr.

Wa gyz çy öz ki ta byn da yn san la ryň 
dur mu şy na syn edip, äh li za dyň 
bi de rek di gi ni ýü ze çy kar ýar (1:1). 
Bi rin ji den, yn san lar nä çe jan çek-
se ler-de, dur mu şyň mi ze mez asyl 
ma ny sy na ýe tip bil me ýär ler. Ikin-
ji den, pä him-paý has ak mak lyk dan 
go wy, em ma şon da-da yn san paý-
ha sy äh li me se le le ri çö züp bil me ýär. 
Üçün ji den, yn san lar dur muş da bü-
tin leý gap ma-gar şy bo lan ýag daý la ra 
duş bol ýar lar, yn san paý ha sy bu 
gap ma-gar şy lyk la ry saz laş dy ryp 
bil me ýär. Şeý le ýag daý la ryň iň 
er be di hem yn san öm rü niň hem 
haý wan la ryň ky ýa ly ölüm bi len 
ta mam la nyp, ola ryň top ra ga do-
lan ma gy dyr. Dör dün ji den, Hu daý 

yn san la ry dog ru çyl edip ýa rat sa-da, 
olar he mi şe baş ga la ry öz bäh bit le ri 
üçin ulan ma ga ym ty lyp, Hu da ýy nä-
ra zy ed ýär ler. Bä şin ji den, yn san lar 
öz le rin den soň, hat da ýa kyn ge-
le jek de nä me le riň bol jak dy gy ny 
bil me ýär ler. Al tyn jy dan, Hu daý 
yn san la ry öz orun la ry ny bi ler ýa-
ly ed ýär. Iň soň ku sy-da, Hu daý äh li 
zat la ryň ter ti bi ni we or nu ny kes git-
le di, yn san ola ry üýt ge dip bil mez. 
Şo ňa gö rä-de, pä him-paý has şu la ra 
eýer me gi mas la hat ber ýär:

1. Yn san dy gy ňa şü kür edip, dur-
muş dan lez zet al.
2. Ýe tip bil me jek mak sat la ry ňa 
ym tyl ma.
3. Dur muş ýö rel gäň de paý has-
ly bol.
4. Hu daý dan gork we Onuň buý-
ruk la ry ny ber jaý et (12:13).
Wa gyz çy öz ki ta by nyň ahy ryn da 

Hu da ýa ýü re gi mi ziň tö rün den orun 
be rip, Onuň buý ruk la ry na la ýyk lyk da 
ma ny ly, mak sat ly we şa dy ýan dur-
muş da ýa şa ma gy ün de ýär.

Mazmuny
Durmuşyň manysy barmyka?.......................................................... 1:1–2:26
Durmuş barada pikir ýöretmeler ..................................................... 3:1–11:8
Jemleýji nesihat.............................................................................. 11:9–12:8
Soňky söz ...........................................................................................12:914
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1‑nji bap

Bar zat biderekdir
1 Bu Iýe ru sa lim de pa ty şa lyk eden Da-

wu dyň og ly Wa gyz çy nyň söz le ri dir. 
2  Wa gyz çy: «Bi de rek! Bi de rek! Ba ry 
bi de rek!» diý ýär.

3 Yn san Gü nüň as tyn da çek ýän zäh-
me tin den nä me peý da tap ýar? 4  Bir ne sil 
gi dip, bir ne sil gel ýär; em ma bu dün ýä 
ebe di lik gal ýar. 5 Gün dog ýar, ýaş ýar; öz 
dog jak ýe ri ne ta rap how lug ýar. 6 Ýel gün-
or ta ta rap öwüs ýär, soň ra de mir ga zy ga 
öw rül ýär. Ol tö we re ge aý la nyp-aý la nyp, 
ýe ne öz aý la wy na do lan ýar. 7 Äh li der ýa-
lar deň ze ak ýar, em ma de ňiz dol ma ýar. 
Der ýa lar tä ze den ak mak üçin öz ak ýan 
ýe ri ne do lan ýar lar. 8  Bar zat iriz ýär. Mu-
ny söz bi len be ýan edip bol maz. Göz 
gör mek den doý ma ýar, gu lak-da eşit-
mek den. 9 Nä me bo lan bol sa, ýe ne şol 
bo lar, nä me edi len bol sa, ýe ne şol edi ler. 
Gü nüň as tyn da tä ze zat ýok. 10 «Se ret, 
ine, şu tä ze» di ýip bol jak zat bar my? Ol 
owal dan bar dy, biz den öňem bo lup dyr. 
11 Öň ki bo lup ge çe ni hiç kim ýat la maz; 
in di ki gel jek ler-de hä zir ki hem soň ky 
bol jak zat la ry ýat la maz.

Paýhasa eýe bolmak salgyma 
çapmak ýalydyr

12  Men, Wa gyz çy, Iýe ru sa lim de Ys ra-
ýy lyň pa ty şa sy dym. 13 Gö güň as tyn da 
edil ýän äh li zat lar ba ra da paý has bi len 
göz leg hem bar lag ge çir me gi ýü re gi me 
düw düm. Iş li bol sun lar di ýip, bu Hu da-
ýyň yn san la ra be ren agyr ýumşudyr. 
14  Gü nüň as tyn da edil ýän äh li iş le ri gör-
düm; ine, ba ry bi de rek, sal gy ma çap mak.

 15 «Egrini göneldip bolmaz; ýok 
zady-da sanap bolmaz».

16  Öz-özü me şeý le diý dim: «Ine, men 
be ýik bo lup, paý has da özüm den öň 
Iýe ru sa lim de hök mü ro wan lyk eden-
le riň hem me sin den oz dum. Ýü re gim 
paý has bi len bi li me baý dy». 17 Akyl dar-
ly ga, tel be lik dir ak mak ly ga dü şün mä ge 
ýü re gi mi ber dim. Mu nuň-da sal gy ma 
çap mak dy gy ny bil dim.

 18 «Paýhas näçe köp bolsa, gussa-da 
şonça köpdür.

Bilimini artdyrýanlar, derdini-de 
artdyrýandyrlar».

2‑nji bap

Lezzet biderekdir
1 Öz-özü me şeý le diý dim: «Gel, se ni 

lez zet bi len sy na ýyn, lez zet al». Em ma 
bu-da bi de rek bol dy. 2  Gül ki ba ra da: 
«Ak mak lyk», lez zet ba ra da: «Nä me 
peý da ge tir ýär?» diý dim. 3 Be de ni me 
şe rap bi len lez zet ber me gi, ak mak ly ga 
ur ma gy ýü re gi me düw düm, ýü re gim 
ma ňa en te gem paý has bi len ýol gör kez-
ýär di. Men mu ny öz gys ga ömür le ri niň 
do wa myn da gö güň as tyn da eder le ri ýa ly, 
yn san lar üçin nä mä niň ýag şy dygy ny 
bil mek üçin et dim.

4  Be ýik iş ler et dim: jaý lar gur dum, 
üzüm agaç la ry ny ek dim, 5  özü me bak-
ja lar we se ýil bag la ry ny edin dim; olar da 
her hi li mi we li agaç la ry ek dim. 6  Ösüp 
otu ran bag la ry su war mak üçin, ho-
wuz lar edin dim. 7 Gul lar dyr gyr nak lar 
sa tyn al dym; öz öýüm de dog lan gul la-
rym bar dy, sü ri-sü ri mal-ga ram bar dy. 
Olar men den öň Iýe ru sa lim de bo lan-
la ryň ky dan köp di. 8  Özüm üçin al tyn, 
kü müş we pa ty şa la ryň, we la ýat la ryň 
ha zy na la ry ny top la dym. Er kek dir aýal 
aý dym çy la ry ha ky na tut dum. Is len dik 
er ke giň göw nü ne ýa ram ly gö zel gyr nak 
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aýal lar edin dim. 9 Şeý dip, men beý ge lip, 
özüm den öň Iýe ru sa lim de bo lan la ryň 
äh li sin den oz dum. Paý ha sym şon da-da 
me niň bi len di. 10  Göz le ri miň is län za-
dy ny gaý gyr ma dym; ýü re gi mi hiç bir 
lez zet den mah rum et me dim; kal bym 
eden her işim den lez zet al dy. Bu çe ken 
äh li zäh me ti miň muz du dy. 11 On soň 
el le ri miň eden äh li iş le ri ne, çe ken äh li 
zäh me ti me se ret dim. Ine, bu la ryň ba ry 
bi de rek di, sal gy ma çap mak dy. Gü nüň 
as tyn da hiç bir peý da ly zat ýok dy.

Akylly-da, akylsyz-da unudylar
12  Soň ra men ün sü mi akyl dar ly ga, 

tel be li ge we ak mak ly ga ta rap gö nük-
dir dim. Pa ty şa nyň ýe ri ne gel jek adam 
eý ýäm edi len iş ler den baş ga nä me 
edip bi ler? 13 Ýag ty ly gyň ga raň ky lyk-
dan bäh bit li bol şy ki min, akyl dar ly gyň 
hem ak mak lyk dan bäh bit li di gi ni bil-
dim. 14  «Akyl ly nyň göz le ri baş yn da dyr; 
akyl syz bol sa ga raň ky lyk da gez ýän-
dir. Em ma hem me si niň tak dy ry nyň 
bir eken li gi ni bil dim». 15  On soň men 
öz-özü me: «Akyl sy zyň ba şy na ge len 
me niň-de ba şy ma ge ler. On da akyl ly bol-
ma gy myň peý da sy nä me?» Öz-özü me: 
«Bu-da bi de rek» diý dim. 16  Çün ki akyl-
ly-da akyl syz ki min unu dy lar, gel jek de 
hem me ler unu dy lar. Nä me üçin akyl ly 
akyl syz ki min öl ýär? 17 Şo nuň üçin dur-
mu şy ýig ren dim, çün ki Gü nüň as tyn da 
edil ýän iş ler ma ňa has rat ge tir di. Ba ry 
bi de rek, sal gy ma çap mak.

18  Men Gü nüň as tyn da çe ken äh li 
zäh me ti mi ýig ren dim, çün ki men bar 
ga zan jy my özüm den soň gel je ge go ýup 
git me li. 19 Onuň akyl ly ýa-da akyl syz 
bol jak dy gy ny kim bil ýär? Mu ňa ga ra-
maz dan, olar Gü nüň as tyn da paý has 
bi len çe ken bü tin zäh me ti me eýe lik 
eder ler. Bu-da bi de rek. 20 Şeý dip, men 

Gü nüň as tyn da çe ken bü tin zäh me tim-
den umy dy my üz düm. 21 Çün ki adam 
paý has, bi lim we us sat lyk bi len zäh met 
çek ýär, ýö ne ol ba ry ny hiç bir zäh met 
çek me dik baş ga ada ma gal dyr ma ly bol-
ýar. Bu-da bi de rek, uly ada lat syz lyk! 
22  Yn san lar Gü nüň as tyn da çe ken äh li 
zäh me tin den, özü ne zor sal mak dan nä-
me peý da tap ýar? 23 Ola ryň bü tin öm ri 
dert den, zäh me ti gus sa dan do ly; ýü-
re gi gi je si ne-de ra hat lan ma ýar. Bu-da 
bi de rek!

24  Ada ma iýip-iç mek den we çe ken 
zäh me tin den lez zet al mak dan baş ga 
go wy zat ýok. Em ma mu nuň-da Hu daý-
dan dy gy na göz ýe tir dim. 25 Çün ki kim 
On suz iýip, lez zet alyp bil ýär? 26  Çün ki 
Hu daý paý ha sy, bi li mi we şat ly gy Özü-
ni ra zy ede ne ber ýän dir. Gü nä li ada ma 
bol sa, Hu da ýy ra zy ede ne ber sin di ýip 
top la mak, ýyg na mak işi ni ber ýär. Bu-da 
bi de rek, sal gy ma çap mak.

3‑nji bap

Her zadyň öz wagty bar
1 Her za dyň öz möw ri ti bar, gö güň 

as tyn da her za dyň öz wag ty bar:
 2 Dogulmagyň öz wagty bar, 

ölmegiň öz wagty;
ekmegiň öz wagty bar, ormagyň 

öz wagty.
 3 Öldürmegiň öz wagty bar, şypa 

bermegiň öz wagty;
ýumurmagyň öz wagty bar, 

dikeltmegiň öz wagty.
 4 Aglamagyň öz wagty bar, 

gülmegiň öz wagty;
ýas tutmagyň öz wagty bar, tans 

etmegiň öz wagty.
 5 Daşlary pytratmagyň öz wagty 

bar, 
daş üýşürmegiň öz wagty;
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gujak açmagyň öz wagty bar, 
ondan saklanmagyň öz wagty.

 6 Agtarmagyň öz wagty bar, 
ýitirmegiň öz wagty,

saklamagyň öz wagty bar, 
zyňmagyň öz wagty.

 7 Ýyrtmagyň öz wagty bar, 
tikmegiň öz wagty;

dymmagyň öz wagty bar, 
geplemegiň öz wagty.

 8 Söýmegiň öz wagty bar, 
ýigrenmegiň öz wagty;

urşuň öz wagty bar, 
parahatçylygyň öz wagty.

Ynsanyň paýy
9 Iş le ýä ne çek ýän zäh me tin den nä me 

peý da bar? 10  Yn san la ra iş li bo lar la ry 
ýa ly Hu da ýyň be ren işi ni gör düm. 11 Hu
daý äh li za dy öz wag tyn da gö zel et di. 
Şeý le hem ebe di li gi yn sa nyň ýü re gi-
ne sal dy, ýö ne şon da-da olar Hu da ýyň 
owal dan ahy ra çen li eden işi ni aň lap 
bil mez ler. 12  Yn san üçin şat lan mak dan 
we ömür bo ýy ýag şy lyk et mek den go wy 
za dyň ýok du gy ny bil ýä rin. 13 Her ke siň 
iýip-içip, öz bar zäh me tin den lez zet al-
ma gy Hu da ýyň be ren sy la gy dyr. 14  Men 
Hu da ýyň eden her işi niň ebe di gal jak-
dy gy ny bil ýä rin; oňa hiç za dy go şup 
bol maz, on dan hiç za dy aý ryp bol maz. 
Hu daý bu iş le ri ni hem me ler Özün den 
gork sun lar di ýip et di. 15 Hä zir nä me bar 
bol sa, ol öň hem bo lan dyr; gel jek de 
bol jak hä zir hem bar dyr. Hu daý öte ni 
ýe ne gaý tar ýar.

16  Men ýe ne Gü nüň as tyn da ka zy lyk da 
ada la tyň de re gi ne-de, dog ru ly gyň de-
re gi ne-de pis li giň bar dy gy ny gör düm. 
17 Içim den: «Hu daý dog ry ada ma hem, 
er bet ada ma hem ka zy lyk eder; çün ki 
Hu da ýyň Özi her me se le, her iş üçin 
wagt bel le di» diý dim.

18  Yn san lar ba ra da içim den: «Öz le ri-
niň haý wan lar ýa ly dyk la ry ny gör sün ler 
di ýip, Hu daý yn san la ry sy na ýar» diý-
dim. 19 Yn san la ryň-da, haý wan la ryň-da 
tak dy ry bir dir. Bi ri nä hi li öl ýän bol sa, 
beý le ki si-de şeý le öl ýär; hem me si niň bir 
de mi bar; adam haý wan dan üs tün däl dir, 
çün ki ba ry bi de rek. 20 Äh li si bir ýe re gid-
ýär; äh li si top rak dan dyr, äh li si-de ýe ne 
top ra ga do lan ýar. 21 Yn san la ryň ru hy ýo-
ka ryk gal ýar my, haý wan la ryň ru hy aşak 
ýe re in ýär mi, kim bil ýär? 22  Şeý dip, men 
yn sa na öz eden işin den lez zet al mak dan 
baş ga ýag şy za dyň ýok du gy ny gör düm, 
çün ki bu onuň muz du dyr. Dün ýä den 
öten den soň, nä me bol ja gy ny gör kez mek 
üçin hiç kim yn sa ny yzy na ge ti rip bil mez.

4‑nji bap

Dünýäniň ezýetleri
1 Men ýe ne Gü nüň as tyn da edil ýän bar 

zu lum la ry gör düm. Ezil ýän le riň göz-
ýaş la ry ny gör düm, ola ra te sel li ber ýän 
ýok dy. Güýç ola ry ez ýän le riň elin de di, 
ezil ýän le re te sel li ber ýän ýok dy. 2‑3 Bi
reý ýäm ölüp gi den le ri di ri ler den bagt ly 
saý dym. Em ma en tek do gul ma dyk, Gü-
nüň as tyn da edil ýän pis iş le ri gör me dik, 
bu la ryň iki sin den-de bagt ly dyr.

4  Men ýe ne-de bir ada myň bar çe ken 
zäh me ti niň, us sat lyk bi len eden äh li iş-
le ri niň goň şu sy na bo lan gö rip lik ze rar ly 
edi len di gi ni gör düm. Bu-da bi de rek, 
sal gy ma çap mak.

 5 «Akylsyz goluny gowşuryp 
oturyp, özüni heläk edýär».

6  Em ma bir owuç asu da lyk iki owuç zäh-
met den we sal gy ma çap mak dan go wu dyr.

7 Men Gü nüň as tyn da ýe ne-de bir 
bi de rek lik gör düm: 8  Ine, bir ýal ňyz 
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adam bar dy; onuň ne og ly bar dy, ne-
-de do ga ny. Çek ýän zäh me ti niň so ňy 
ýok dy, ýö ne şon da-da gö zi baý lyk dan 
doý ma ýar dy. Ol: «Men kim üçin zäh met 
çek ýä rin? Kim üçin özü mi lez zet al mak-
dan mah rum ed ýä rin?» di ýip so ra dy. 
Bu-da bi de rek, ýo wuz ýu muş.

9 Iki adam bir adam dan ýag şy dyr, çün-
ki zäh met le ri üçin ýag şy muzd al ýar lar. 
10 Eger bi ri ýy kyl sa, beý le ki si ýol da şy ny 
gal dy rar. Em ma ýy ky lan da ýe ke bo la nyň 
ha ly na waý! Ýy kyl sa ony gal dyr jak ýok-
dur. 11 Iki ki şi bi le ýat sa, ýyl nar lar; em ma 
ýe ke ki şi nä hi li ýyl nyp bi ler? 12  Bi ri niň 
ýe ke ki şi den üs tün çyk ma gy äh ti mal, 
ýö ne iki ki şi oňa gar şy lyk gör ke zer. Üç 
tar ýüp aň sat lyk bi len üzül mez.

13  Mas la ha ta gu lak goý ma ýan gar-
ry, akyl syz pa ty şa dan ga ryp, akyl ly 
ýi git ýag şy dyr. 14  Ha ky kat dan-da, öz 
ýur dun da ga ryp dog lan hem bol sa, 
ben di lik den bo şan pa ty şa bo lup bi ler. 
15  Men Gü nüň as tyn da ge zip ýö ren äh li 
yn san la ryň, pa ty şa nyň or nu ny eýe län 
bu ýi gi diň yzy na eýer ýän di gi ni gör düm. 
16  Onuň baş tu tan lyk ed ýän äh li hal ky 
san-sa jak syz dy. Em ma soň ge len ler 
on dan ra zy bol maz lar. El bet de, bu-da 
bi de rek, sal gy ma çap mak. 17 Hu da ýyň 
öýü ne gi den ma ha lyň he re ket le ri ňe 
ese wan et; Hu da ýy diň le mek üçin hu-
zu ry na gel mek, akyl syz lar ta ra pyn dan 
hö dür le nen gur ban lyk dan oňat dyr; 
çün ki olar ýa man lyk ed ýän le ri ni bil-
ýän däl dir ler.

5‑nji bap

Hudaýdan gorkmaly
1 Hiç ha çan al ňa sak lyk bi len gep le me, 

Hu da ýyň hu zu ryn da ýü rek sö zü ni aýt-
ma ga how luk ma; çün ki Hu daý gök de dir, 
sen ýer de siň. Şo nuň üçin az söz le.

2  Düý şüň gaý gy-ala da nyň köp dü gi 
üçin gel şi ýa ly, sam syk gep-de, köp 
söz lü lik den gel ýän dir.

3  Hu da ýa aý dy lan hu daý ýo ly ňy gi-
jik dir me. Çün ki Hu daý akyl zys lar dan 
ho şal däl dir; wa da ňy ber jaý et. 4  Wa da 
ber mez lik wa da be rip, ony ber jaý et-
mez lik den ýag şy dyr. 5 Di liň sa ňa gü nä 
et dir me sin; Hu da ýyň il çi si niň öňün de: 
«Wa dam säw lik» diý me. Nä me üçin Hu-
daý se niň sö zü ňe ga har la nyp, el le ri ňiň 
işi ni ýok et sin? 6  Köp hy ýal ly lyk we boş 
söz ler bi de rek dir; sen Hu daý dan gork.

Ynsana zähmetinden lezzet 
almak ýaramlydyr

7 Eger ýurt da ga ryp la ryň ezi li şi ni, ada-
la tyň we dog ru ly gyň bo zu ly şy ny gör seň, 
mu ňa haý ran gal ma; çün ki her ýo ka ry 
we zi pe li niň üs tün den özün den ýo ka ry 
baş tu tan go ýul ýar we ola ryň üs tün de 
öz le rin den ýo ka ry bo lan lar bar. 8  Hem-
me ler ekin meý dan dan peý da gör ýär, 
hat da pa ty şa hem on dan gir de ji al ýar.

9 Pu ly söý ýän, pul dan doý maz, baý ly gy 
söý ýän-de, ga zanç dan. Bu-da bi de rek. 
10 Ha ryt lar kö pe len de, ony iý ýän ler-de 
kö pel ýän dir; göz le ri bi len gör mek den 
baş ga eýe si ne on dan nä me ha ýyr bar?

11 Az iý se-de, köp iý se-de, zäh met ke şiň 
uku sy süý jü dir. Em ma ba ýyň baý ly gy 
ony uku dan sak lar.

12  Gü nüň as tyn da bir er bet dert gör-
düm: top la nan baý lyk eýe si ne ze lel 
ge tir di. 13 Baý lyk bet bagt çy lyk bi len ýok 
bo lup git di. Ça ga la ry bol sa-da, ola ra ber-
mä ge hiç zat gal maz. 14 Ene sin den nä hi li 
dog lan bol sa, bu dün ýä den şeý le-de gi der. 
Zäh me tin den hiç bir za dy elin de gö te rip, 
özi bi len äki dip bil mez. 15 Bu-da bir er-
bet dert dir: nä hi li ge len bol sa, şeý le-de 
gi der. Boş ýe re çe ken zäh me ti niň oňa 
nä me haý ry bar? 16  Ömür bo ýy çö re gi ni 
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ga raň ky lyk, gaý gy-gus sa lyk, has sa lyk 
we ga zap için de iý ýän dir.

17 Ine, me niň gö re nim şu dur: yn sa na 
iýip-içip, Hu da ýyň özü ne be ren gys ga 
öm rü niň için de Gü nüň as tyn da çek ýän 
bü tin zäh me tin den lez zet al mak ýa ram-
ly dyr; çün ki bu onuň tak dy ry dyr. 18  Şeý le 
hem Hu daý bir ada ma baý lyk, mal-mülk 
be rip, oňa bu la r dan lez zet al ma ga, tak-
dy ry na ka ýyl bo lup, öz zäh me tin den 
lez zet al ma ga kuw wat be ren bol sa, bu 
Hu da ýyň peş ge şi dir. 19 Yn san öm rü niň 
gün le ri ni köp ýat la maz, çün ki Hu daý 
onuň kal by ny şat lyk bi len eýe le ýär.

6‑njy bap

Ynsan üçin nämäniň 
gowudygyny kim bilýär?

1 Gü nüň as tyn da gö ren bir er bet za dym 
bar, bu yn sa na ag ram sal ýar. 2  Hu daý 
ada ma baý lyk, mal-mülk we ab raý ber-
ýär, äh li is län za dyn dan kem lik ed ýä ni 
ýok, ýö ne oňa bu la r dan lez zet al ma ga 
müm kin çi lik ber me ýär, ony bir ke se ki 
iý ýär. Bu bi de rek, er bet dert dir.

3 Eger bir adam ýüz ça ga nyň ata sy 
bo lup, köp ýyl ýa şa sa, öm ri uzak bo lup, 
ýö ne dur mu şyň näz-nyg mat la ryn dan 
lez zet al ma sa, hor mat bi len jaý la nyl-
ma sa, me niň üçin öli dog lan ça ga on dan 
go wu dyr. 4 Çün ki öli ça ga bi de rek do gul-
ýar, ga raň ky lyk için de ýi tip gid ýär, ady 
ga raň ky ly ga ör tül ýär. 5 Şeý le hem ol ne 
Gü ni gör di, ne-de bir zat bil di. Em ma bu 
ça ga nyň ra hat ly gy ol ada myň ky dan ar-
tyk dyr. 6  Ol adam iki müň ýyl ýa şa sa-da, 
aba dan lyk dan lez zet al sa-da, ahy ryn da 
beý le ki ler ýa ly ol hem ötüp git me ýär mi?

7 Yn sa nyň bar zäh me ti ag zy üçin dir, 
ýö ne şon da-da ol hiç ka na gat lan maz. 
8  Akyl ly nyň akyl syz dan nä me ar ty gy 
bar? Ga ryp yn san la ryň öňün de nä hi li 

gez me li di gi ni bil se-de, mu nuň oňa nä me 
haý ry bar? 9 Ba ry ňa ka na gat et mek kal-
byň ar zuw et me sin den ýag şy dyr. Bu-da 
bi de rek, sal gy ma çap mak. 10 Nä me bar 
bol sa, oňa eý ýäm at goý lan dyr; yn sa nyň 
nä me di gi bel li dir. Ol özün den güýç li 
bi len da wa la şyp bil mez. 11 Köp söz bi de-
rek li gi art dyr ýar; mu nuň yn sa na nä me 
peý da sy bar? 12  Bi de rek dur mu şyn da, 
kö le ge ki min ge çip gid ýän gys ga öm-
rü niň gün le rin de yn san üçin nä mä niň 
go wu dy gy ny kim bil ýär? Bu dün ýä den 
gi den den soň, Gü nüň as tyn da nä me 
bol jak dy gy ny yn sa na kim aý dyp bi ler?

7‑nji bap

Danalaryň maslahaty
1 Ýag şy at hoş boý ys ly ýag dan, ölüm gü-

ni dog luş gü nün den go wu dyr. 2 Ýas öýü ne 
git mek toý öýü ne git mek den go wu dyr. 
Çün ki her ke siň ahy ry ölüm dir; ýa şa-
ýan lar mu ny ýat da sak la syn lar. 3 Gus sa 
gül küd en ýag şy dyr, çün ki ýü züň gam-
gyn bol ma gyn dan ýü rek go wu lan ýan dyr. 
4  Akyl ly nyň ýü re gi ýas öýün de dir; akyl-
sy zyň ýü re gi bol sa he zil lik öýün de dir.

5  Bi aky lyň aý dy myn dan akyl ly nyň 
kä ýin ji ýag şy dyr. 6  Dog ru dan-da, akyl-
sy zyň gül kü si ga za nyň as tyn da ýan ýan 
ýan da gyň şa tyr dy sy ýa ly dyr. Bu-da 
bi de rek. 7 Ha ram ga zanç akyl ly ny aky-
lyn dan azaş dyr ýar, pa ra ýü re gi az dyr ýar.

8  «Öňüm ge len den so ňum gel sin» diý-
len dir; sa byr ly te kep bir den go wu dyr. 
9 Tiz ga har bol ma, çün ki ga har akyl syz-
la ryň gur sa gyn da or naş ýar. 10  «Nä me 
üçin ge çen gün ler bu gün den go wu dy?» 
di ýip so ra ma, çün ki bu so wa ly paý has 
bi len so ra ma ýar syň.

11 Da na lyk mi ras ki min go wu dyr; 
dün ýä de ýa şa ýan lar üçin ha ýyr ly-
dyr. 12  Da na ly gyň sa ýa sy pu luň sa ýa sy 
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ki min dir. Bi li miň bäh bi di bu dur: da na lyk 
oňa eýe bo lan la ra ýa şa ýyş ber ýär.

13 Hu da ýyň işi ne se ret; Onuň eg rel-
de ni ni kim dog ral dyp bil ýär? 14  Ýag şy 
gün de şat bol, ga ra gün de mu ny ýat la: 
yn san özün den soň nä me bol ja gy ny 
bil me sin di ýip, Hu daý ýag şy ly gy-da, 
bet bagt ly gy-da ýa rat dy.

Netijesiz durmuş
15 Ne ti je siz öm rüm de bar za dy gör düm: 

dog ry adam dog ru ly gyn da ýok bol ýar, 
pis adam pis li gin de öm rü ni uzald ýar. 
16  Öte dog ry bol ma, öte akyl dar lyk et me. 
Nä me üçin özü ňi he läk et jek? 17 Ga ty 
er bet bol ma, ak ma gam bol ma. Nä me 
üçin öz wag tyň dan öň öl me li? 18  Bu 
duý du ryş la ryň bi ri ne ýa py şyp, beý le ki-
sin den el çek mez li giň go wu dyr, çün ki 
Hu daý dan gork ýan adam bu la ry tu tar.

19 Paý has da na ada my şä her dä ki on 
hö küm dar dan has güýç li ed ýän dir.

20 Dog ru sy, ýer ýü zün de di ňe ýag şy-
lyk edip, hiç bir gü nä et me ýän dog ry 
adam ýok.

21 Adam la ryň diý ýän her sö zü ne üns 
ber me, ýog sam hyz mat kä riň sa ňa ed-
ýän gar gy şy ny eşi der siň. 22  Se niň hem 
baş ga la ra te lim ge zek gar gan dy gy ňy 
kal byň bil ýän dir.

23 Bu la ryň ba ry ny paý has bi len sy na-
dym; «Da na bo la ryn» diý dim. Em ma ol 
men den uzak dy. 24  Uzak, ga ty çuň bo lan 
za dy kim ta pyp bi ler? 25 Men akyl dar ly gy, 
so rag la ry myň jo ga by ny bil mä ge, ag ta-
ryp tap ma ga, pis li giň ak mak lyk dy gy ny, 
ak mak ly gyň tel be lik di gi ni bil mä ge ýü-
re gi mi gö nük dir dim.

26  Du zak ki min, ýü re gi ga pan dyr tor 
ki min, el le ri zyn jyr ki min bo lan aýa ly 
ölüm den ajy gör düm. Hu da ýy ho şal 
ed ýän adam ol aýal dan ga çyp gu tul ýar, 
ýö ne gü nä kär onuň eli ne düş ýär.

27 Ine, Wa gyz çy şeý le diý ýär: «So rag la-
ry myň jo ga by ny tap mak üçin bir-bir den 
sa nap çyk dym; 28  ýü re gim öw ran-öw ran 
ag tar dy, ýö ne men tap ma dym. Müň ki şi-
niň ara syn dan bir dog ry ada my tap dym, 
ýö ne ola ryň äh li si niň ara syn dan bir dog ry 
aýa ly-da tap ma dym. 29 Ine, men mu ny bil-
dim: Hu daý yn sa ny dog ry edip ýa rat dy, 
ýö ne olar köp tos la ma lar oý lap tap dy lar».

8‑nji bap
1 Da na taý gel jek bar my? Zat la ryň 

ma ny sy ny kim bil ýär? Paý has yn sa nyň 
ýü zü ni nur lan dyr ýar, oňa mä hir ber ýär.

Patyşa gulak asyň
2  Hu da ýyň hu zu ryn da pa ty şa sa dyk 

bol jak dy gy ňa ant içen di giň üçin, onuň 
tab şy ryk la ry ny sak la. 3 Pa ty şa nyň hu-
zu ryn dan çyk ma ga how luk ma, ýa man 
işiň ta rap da ry bol ma, çün ki pa ty şa is-
län za dy ny ed ýän dir. 4  Pa ty şa nyň sö zi 
güýç lü dir. Kim oňa: «Nä me ed ýär siň?» 
di ýip bi ler? 5 Tab şy ry gy ber jaý ed ýä ne 
ze lel ýet mez; da na ada myň ýü re gi ha çan 
nä me et me li di gi ni bil ýän dir. 6  Yn sa nyň 
der di ga ty agyr bol sa-da, her bir işiň öz 
möw ri ti bar dyr. 7 Ol ha ky kat dan nä me 
bol jak dy gy ny bil ýän däl dir; kim oňa 
nä me bol jak dy gy ny aý dyp bi ler? 8  Ýe li 
sak la ma ga hiç ki miň güý ji ýet ýän däl dir, 
ölüm gü nü ni sak la ma ga-da hiç ki miň 
güý ji ýet mez. Bu sö weş den ga çyp bol-
maý şy ýa ly, pis lik-de pis ada my ölüm 
gü nün den ha las edip bil mez.

Pisler we dogrular
9 Men bu la ryň hem me si ni gör düm, Gü-

nüň as tyn da edil ýän äh li işe üns ber dim; 
bir ada myň beý le ki niň üs tün den aga-
lyk et me si onuň zy ýa ny na dyr. 10 Soň ra 
men pis le riň jaý la na ny ny gör düm: olar 
mu kad des ýe re ge lip-gi der di ler, eden 
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pis lik le ri üçin şä her de ta ryp la nar dy lar. 
Bu-da bi de rek. 11 Ýa man işe gar şy hö-
kü miň tiz çy ka ryl ma ýan dy gy üçin, 
yn san la ryň ýü re gi ýa man lyk et mä ge 
ta ýyn dyr. 12  Gü nä kär ýüz ge zek ýa man-
lyk edip, öm rü ni uzald ýan bol sa-da, men 
ýe ne Hu daý dan gork ýan la ryň go wu lyk 
gör jek di gi ni bil ýä rin, çün ki olar Onuň 
hu zu ryn da gork ýar lar. 13 Em ma pis adam 
go wu lyk gör mez, kö le gä niň uza ly şy ýa ly 
onuň öm ri uzal maz, çün ki ol Hu da ýyň 
hu zu ryn da gork ýan däl dir.

14  Ýer ýü zün de edil ýän bir bi de rek lik 
bar: pis le riň işi ne my na syp bo laý jak zat 
dog ry adam la ryň ba şy na gel ýär; dog ry 
adam la ryň işi ne my na syp bo laý jak zat 
pis le riň ba şy na gel ýär. Men bu-da bi de-
rek lik diý ýä rin. 15 Şo nuň üçin men lez zet 
al mak ly gy ma kul gör ýä rin, çün ki Gü nüň 
as tyn da yn san üçin iýip-iç mek den we 
lez zet al mak dan go wy zat ýok. Hu da ýyň 
Gü nüň as tyn da be ren öm rü niň bü tin 
gün le rin de çe ken zäh me tin den yn sa na 
hem ra bol jak di ňe şat lyk dyr.

16  Men paý ha sy bil me gi, yn sa nyň göz-
le ri niň gi je-gün diz uky gör män, ýer 
ýü zün de ed ýän işi ni öw ren me gi ni ýe-
ti me düw düm. 17 Şeý dip, Hu da ýyň äh li 
iş le ri ni gör düm. Gü nüň as tyn da edil ýän 
iş le re dü şü nip bol ma ýar. Yn san ony ag-
tar jak bo lup, nä çe sy na nyş sa-da, tap maz, 
hat da da na adam mu ny bil ýän di gi ni 
aýt sa-da, ta pyp bil mez.

9‑njy bap

Hemmäniň takdyry birdir
1 Bu la ryň hem me si ni ýü re gim de sak-

lap, şeý le ne ti jä gel dim: dog ru lar, da na 
adam lar we ola ryň iş le ri Hu da ýyň elin-
de. Söý gi niň ga raş ýan dy gy ny ýa-da 
ýig ren jiň ga raş ýan dy gy ny yn san bil-
ýän däl dir. 2  Hem mä niň tak dy ry bir dir: 

dog ru çy lyň-da, pi siň-de, ýag şy nyň-da, 
ýa ma nyň-da, tä mi ziň-de, ha ra myň-da, 
gur ban lyk ber ýä niň-de, gur ban lyk ber-
me ýä niň-de tak dy ry bir dir. Ýag şy ada ma 
nä me bol sa, gü nä kä re-de şol bo lar; ant 
iç ýä ne nä me bol sa, ant iç mek den gork-
ýa na-da şeý le bo lar. 3 Gü nüň as tyn da 
edil ýän iş le riň iň ýa ma ny şu dur: hem mä-
niň tak dy ry bir. Ine, yn san la ryň ýü re gi 
pis lik den do lu dyr; ömür le ri niň do wa-
myn da ýü rek le rin de tel be lik bar. Soň ra 
olar ölü le re go şul ýan dyr lar. 4  Äh li ýa şa-
ýan la ryň ara syn da ky her kes üçin umyt 
bar; çün ki di ri it öli ýol bars dan ýag şy dyr. 
5 Ýa şa ýan lar öl jek di gi ni bil ýän dir ler, ýö-
ne ölü ler hiç zat bil ýän däl dir. Olar üçin 
mun dan beý läk peş geş bol maz, hat da 
ola ry ýat la maz lar hem. 6  Ola ryň söý gü si, 
ýig ren ji we ga ban jaň ly gy eý ýäm ýok 
bo lan dyr. Ölü ler Gü nüň as tyn da bo lup 
geç ýän äh li zat la ra go şu lyp bil mez ler.

7 Git-de, çö re gi ňi şat lyk bi len iý, şe ra-
by ňy göw nü hoş luk bi len iç; çün ki Hu daý 
se niň eden iş le riň den eý ýäm ra zy bol dy. 
8  Eşi giň my da ma ak bol sun; ba şy ňyň 
hoş boý ys ly ýa gy kem lik et me sin. 9 Gü-
nüň as tyn da özü ňe ber len boş öm rüň 
bü tin do wa myn da söý ýän aýa lyň bi len 
dur muş dan lez zet al, çün ki dur muş dan, 
Gü nüň as tyn da çek ýän zäh me tiň den 
ga lan pa ýyň bu dur. 10 Eliň et mä ge nä me 
tap sa, ony bar güý jüň bi len et, çün ki 
se niň bar ýan ölü ler di ýa ryň da ne iş, ne 
dü şün je, ne bi lim, ne-de da na lyk bo lar.

11 Gü nüň as tyn da ýe ne bir zat gör-
düm: ýa ryş ýüw rük le riň ki däl, 
sö weş-de güýçlüleriňki; çö rek da na-
la ryň ky däl, baý lyk-da dü şün je li niň ki; 
mä hir-de bi lim li niň ki däl dir. Çün ki her 
kes amat syz wag ta we ha dy sa du çar 
bol ýan dyr. 12  Yn san ha çan has rat gel jek-
di gi ni bil ýän däl dir. Za lym to ra dü şen 
ba lyk lar ki min, du za ga dü şen guş lar 
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ki min yn san lar hem üs tü ne bet bagt lyk 
duý dan syz inen de, to ra düş ýär ler.

Danalyk we nadanlyk 
hakdaky oýlanmalar

13 Gü nüň as tyn da men ýe ne bir da na-
ly gy gör düm, me niň çe ol ju da wa jyp. 
14 Az ilat ly bir ki çi şä her bar dy. Bir güýç li 
pa ty şa oňa hü jüm edip, ony ga ba dy; 
gar şy sy na äpet ga baw des ga la ry ny 
gur dur dy. 15  Bu şä her de bir da na ga-
ryp ta pyl dy, ol şä he ri paý ha sy bi len 
ha las et di. Em ma hiç kim bu ga ry by 
ýat la ma dy. 16  On soň men diý dim: «Da-
na lyk güýç den go wu dyr», ýö ne ga ryp 
ada myň paý ha sy äs ge ril me ýär, onuň 
söz le ri eşi dil me ýär. 17 Akyl ly nyň imi-
sa la lyk da aý dan söz le ri, akyl syz la ryň 
ara syn da ky hö küm da ryň gy ky ly gyn dan 
go wu dyr. 18  Akyl dar lyk uruş ýa rag la-
ryn dan go wu dyr, ýö ne bir gü nä kär köp 
ýag şy lyk la ry ýok ed ýän dir.

10‑njy bap
1 Öli si ňek le riň atyr çy nyň ýa gy ny 

por sa dyp za ýa laý şy ýa ly, aza jyk ak-
mak lyk-da akyl dar ly gy we hor ma ty 
ha rap la ýan dyr. 2  Akyl ly nyň ýü re gi dog-
ru ly ga ta rap, akyl sy zyň ýü re gi bol sa 
eg ri li ge ta rap dyr. 3 Akyl syz ýol da ýö-
rän de-de, dü şün je si kem lik ed ýän dir, ol 
ak mak dy gy ny hem me le re äş gär ed ýän-
dir. 4 Hö küm da ryň sa ňa ga ha ry gel se-de, 
ýe ri ňi taş lap git me, çün ki my la ýym lyk 
uly ýa zyk la ryň üs tü ni ör týän dir.

5 Gü nüň as tyn da ýe ne-de bir ýa man-
lyk gör düm. Bu hö küm dar ta ra pyn dan 
goý be ril ýän säw lik dir: 6  Ak mak ýo ka ry 
ýer ler de go ýul ýar, baý pes ýer de otur ýar. 
7 Men at mün ýän gul la ry, gul lar ýa ly 
py ýa da ýö re ýän hö küm dar la ry gör düm.

8  Çu ku ra ony gaz ýa nyň özi gaç ýan dyr; 
di wa ry deş ýä ni ýy lan çak ýan dyr. 9 Daş 

kes ýä ne daş lar dan şi kes ýe ter; odun 
aýyr ýan özü ne howp sa lar.

10  Eger pal ta kü tek bol sa, ýü zi ýi-
tel dil me se, oňa köp räk güýç sarp 
et me li bol ýan dyr. Da na lyk bol sa üs-
tün li ge elt ýän dir.

11 Eger ýy lan ow sun maz dan öň çak sa, 
ow sun çy nyň peý da sy ýok dur.

12  Akyl ly nyň söz le ri oňa hor mat ge-
ti rer, akyl sy zyň söz le ri bol sa ony he läk 
eder. 13 Di lin dä ki söz le ri ak mak lyk bi len 
baş la nyp, ýa man tel be lik bi len gu tar ýar. 
14 Akyl syz köp gep le ýän dir. Hiç kim nä me 
bol ja gy ny bil ýän däl dir. Kim oňa özün-
den soň nä me bol jak dy gy ny aý dyp bi ler?

15 Akyl sy zyň zäh me ti ony ýa dad ýan-
dyr, hat da ol şä he re gid ýän ýo ly-da 
bil ýän däl dir.

16  Eý, ju wan pa ty şa ly, hö küm dar la ry 
er ti ri ne meý lis gur ýan ýurt, dat gü nü ňe! 
17 Şa sy asyl za da, hö küm dar la ry ser hoş lyk 
üçin däl-de, güýç len mek üçin öz wag-
tyn da meý lis gur ýan ýurt bagt ly dyr!

18  Ýal ta lyk ze rar ly üçek çök ýän dir, iş siz 
el ler ze rar ly öýe suw geç ýän dir.

19 Meý lis keý pi-sa pa üçin edil ýän dir, 
şe rap dur mu şa şat lyk ber ýän dir, pul her 
mä täç li giň öwe zi ni dol ýan dyr.

20 Pa ty şa hat da içiň den-de gar ga ma, öz 
ýat ýan ota gyň da ba ýa gar ga ma, çün ki 
gök dä ki guş ha bar äki der, ga nat ly guş 
sö zü ňi ýe ti rer.

11‑nji bap

Zähmetiň möhümligi
1 Na ny su wa at, bir nä çe gün den ýe ne 

ony ta par syň. 2  Em lä gi ňi ýe di, hat da 
se kiz ki şä paý la, çün ki sen bu dün ýä-
de nä hi li bet bagt çy ly gyň bol jak dy gy ny 
bil ýän däl siň. 3 Ga ra bu lut ýa gyş ýag dyr-
ýan dyr. Gün or ta ýa de mir ga zy ga ta rap 
ýy ky lan agaç ýy ky lan ýe rin de ga lar. 
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4  Ýe le se red ýän ekin ek mez; bu lut la ra 
bak ýan orak or maz.

5  Ýe liň ýo lu ny we göw re li enä niň 
göw re sin dä ki ça ga nä dip jan gir ýä ni ni 
bil meý şiň ýa ly, sen hem me za dy ýa ra-
dan Hu da ýyň iş le ri ni-de bil ýän däl siň.

6  To hu my ňy ir den sep, ag şam-da eliň 
boş dur ma syn. Çün ki sen haý sy işiň 
bäh bit li bol jak dy gy ny bil ýän däl siň.

Juwanlara maslahat
7 Yşyk gö zel dir. Gü ni gör mek göz le re 

hoş ýak ýan dyr. 8  Uzak ýyl lap ýa şa ýan-
lar hem her bir ýa şan gü ne şat lan syn lar, 
ýö ne köp ga raň ky gün le riň bol jak dy-
gy ny-da unut ma syn lar. Bar bol ýan zat 
bi de rek dir.

9 Eý, ýaş ýi git, ýaş ly gyň da şat lan; goý, 
ýü re giň se ni ju wan gün le riň de be gen-
dir sin. Ýü re giň is lä ni bi len, göz le riň 
gö re ni bi len git. Em ma bi lip goý, bu la ryň 
hem me si üçin Hu daý sa ňa ka zy lyk eder. 
10  Gaý gy ny ýü re giň den çy kar, aza by 
be de niň den daş laş dyr, çün ki ýaş lyk-da, 
ju wan lyk-da gys ga wagt lyk dyr.

12‑nji bap
1 Ju wan ly gyň da, agyr gün ler gel män kä, 

«olar dan lez zet al ma ryn» diý jek ýyl la ryň 
go laý laş man ka, özü ňi Ýa ra da ny ýat la. 
2  Se niň üçin Gün, yşyk, Aý, ýyl dyz lar 
ga ral man ka, ýa gyş dan soň bu lut lar yzy-
na gaýt man ka, Ony ýat la. 3 Şol gün öýi 
go ra ýan lar tit re şer ler, güýç li adam lar 
eg ler ler, el de gir me ni bi len dä ne üwe-
ýän ler işi ni tog ta dar lar, se bä bi ola ryň 
sa ny az dyr, pen ji re den se red ýän le riň 

göz le ri ga raň ky ra ýar. 4  Kö çä açy lan ga-
py lar ýa py lar, de gir me niň se si ke si ler; 
adam lar guş se si ne oýa nar lar, gyz la ryň 
nag ma sy ke si ler. 5 Be ýik lik den gor kar lar, 
ýol lar gor ku ly bo lar; ba dam aga jy gül lär, 
çe kirt ge özü ni zor bi len çe ker, hö wes 
ýi ter, çün ki yn san öz ebe di öýü ne gi der, 
ýas tut ýan lar kö çe ler de aý la ny şar lar. 
6  Kü müş zyn jyr gy ryl man ka, al tyn kä se 
dö wül män kä, bu lak ba şyn da ky küý ze 
ow ran man ka, gu ýy nyň ba şyn da ky çarh 
dö wül män kä, 7 ýer dä ki top rak owal ky 
ýag da ýy na öw rül män kä, ruh ony be ren 
Hu da ýyň ýa ny na do la nyp bar man ka, 
özü ňi Ýa ra da ny ýat la. 8  Wa gyz çy: «Bi-
de rek! Bi de rek! Ba ry bi de rek!» diý ýär.

Soňky söz
9 Wa gyz çy da na bol mak dan baş ga-da 

hal ka bi lim hem öw ret di. Ol göz leg 
ge çi rip, öw re nip, köp pä him le ri ýer-
li-ýe rin de goý dy. 10 Wa gyz çy ýa kym ly 
söz le ri tap ma ga ça lyş dy. Onuň ýa zan la ry 
dog ry we hak söz ler di.

11 Da na nyň söz le ri çiş ler ki min dir; 
top la nan pä him li söz ler berk ka ky lan 
çüý ler ýa ly dyr. Pä him li söz ler bir ço-
pan ta ra pyn dan ber len dir. 12  Bu la r dan 
baş ga-da, eý, og lum, sak bol. Köp ki tap 
ýaz ma gyň so ňy ýok dur, köp oka mak 
be den üçin ar gyn lyk dyr.

13 Hem me zat aý dyl dy. Ne ti je şu dur: 
Hu daý dan gork we Onuň tab şy ryk la ry ny 
sak la, çün ki bu yn sa nyň esa sy bor ju dyr; 
14  her bir işe, giz lin bo lan her işe – is le 
ýag şy bol sun, is le ýa man – Hu daý ka-
zy lyk eder. 
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1‑nji bap
Süleýmanyň nagmalar nagmasy

Gyz:
 1 Dodaklary bilen, goý, meni 

öpsün!

Çünki şerapdan datlydyr söýgiň!
 2 Müşki-anbarlaryň neneňsi hoşboý,

adyň-da dökülen atyr deý,
şonuň üçin gyzlar söýýärler seni.

 3 Meni özüň bilen alaý, howlugaly.
Şazadam meni içki otagyna 

getirdi.

Nagmalar nagmasy
Giriş

Nag ma lar nag ma sy ki ta by adyn-
dan bel li bol şy ýa ly, iň saý la ma, iň 
gö zel nag ma la ryň ýy gyn dy sy dyr. Bu 
nag ma la ryň kä bi ri pa ty şa lyk sü ren 
Sü leý man py gam ber ta ra pyn dan ýa-
zy lan bol sa, kä si ol ba ra da ýa-da onuň 
üçin ýa zy lan dyr.

Sü leý ma nyň pä him le ri ki ta byn da 
da na ly gyň ze nan keş bin de su rat lan-
dy ry ly şy ýa ly (8:1), bu ki tap da ky 
nag ma çy nyň se si hem ze na na de giş-
li dir. Ol öz nag ma la ryn da söý gi niň 
gö zel li gi ni, söý gü li ýa ry nyň owa-
dan ly gy ny wasp ed ýär.

Ki tap öwüt-ün dew ähe ňin de ýa zy-
lan dyr. Ol söý gü li ýar la ryň ni ka da ky 

lez zet li gat na şyk la ry nyň Hu daý ta-
ra pyn ozal dan kes git le nen di gi ni 
bel le ýär. Bu gat na şyk lar lez zet den 
do ly we diý seň aja ýyp dyr! Em ma 
kä bir adam lar bu nag ma lar Hu daý 
bi len ys ra ýyl hal ky nyň ýa-da Isa 
Me sih bi len iman ly lar ýyg na gy nyň 
gat na şyk la ry ny wasp ed ýär di ýip 
dü şün ýär ler.

Ki ta byň asyl nus ga sy ýew reý 
di lin de aja ýyp goş gu lar gör nü şin-
de ýa zy lan dyr. Şo nuň üçin-de, ol 
türk men di li ne hem müm kin bol-
du gyn dan şa hy ra na lyk bi len ter ji me 
edil di.

Mazmuny
Birinji nagma ..................................................................................... 1:1–2:7
Ikinji nagma .......................................................................................2:8–3:5
Üçünji nagma .....................................................................................3:6–5:1
Dördünji nagma .................................................................................5:2–6:3
Bäşinji nagma ................................................................................... 6:4–8:4
Altynjy nagma ......................................................................................8:514
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a 1:12 Mür – ýakymly ysly ösümlik. Sözlüge seret.

Gyzyň boýdaşlary:
Seniň üçin şatlanaly we 

guwanaly;
şerapdanam zyýada taryplaly 

seniň yşkyňy.

Gyz:
Sen olaryň söýgüsine mynasyp!

 4 Eý, Iýerusalim gyzlary,
garaýagyz-da bolsam, 

görmegeýdirin,
gara men Kedaryň çadyrlary deý,

owadan men Süleýmanyň 
perdeleri deý.

 5 Garaýagyzlygyma bakmaň,
Gün garaltdy meni.

Enemiň ogullary maňa 
gaharlandylar;

üzüm bagyna meni sakçy 
goýdular,

ýöne öz üzüm bagyma bakyp 
bilmedim.

 6 Eý, köňlümiň aşygy, aýtsana maňa,
nirede bakýaň süriňi?

Günorta çagy olara nirede dynç 
berýäň?

Ýoldaşlaryňyň sürüleriniň 
ýanynda

näme üçin sergezdan zenan dek 
bolaýyn?

Ýigit:
 7 Eý, gözelleriň soltany!

Eger bilmeseň,
süriniň yzy bilen git,

çopanlaryň çadyrynyň ýanynda
owlaklaryňy bak.

 8 Faraonyň söweş arabasyna 
goşulan

baýtala meňzedýän seni,
eý, meniň magşugym!

 9 Şelpeli ýaňaklaryň,
hünjüli boýnuň ne gözel!

 10 Kümüş düwmeli
tylla şelpeler ýasarys saňa.

Gyz:
 11 Şazadam suprasynda otyrka,

nard atyrym hoşboý ysyny 
saçdy.

 12 Aşygym meniň üçin
göwüslerimiň arasynda ýatýan
mür a bogdajygydyr.

 13 Aşygym meniň üçin
Eýngedi üzüm baglaryndaky
hyna gülleriniň çogdamydyr.

Ýigit:
 14 Sen neneňsi gözel,

Söýgüli dildarym, meniň!
Sen neneňsi gözel,

gögerçin gözlim!

Gyz:
 15 Gör, nähili syratly sen,

eý, meniň söýgüli ýarym,
neneňsi hoşroý sen!

Gök maýsalykdyr ýatýan 
ýerimiz.

 16 Kedrdendir diregleri öýmüziň,
arçadandyr üçegi.

2‑nji bap
 1 Men Şaronyň bägüli,

dereleriň çigildemidirin.

Ýigit:
 2 Tiken arasyndaky çigildemdir 

dildarym,
gyzlar içinde.

 Nagmalar 1 ,  2  



 849  

 

a 2:17 Beser daglary – ýa-da beýiklipesli daglar.

Gyz:
 3 Jeňňel agaçlarynyň arasyndaky 

alma agajy deý,
ýigitleriň arasynda söýgüli ýarym.

Lezzetlidir maňa saýasy onuň,
miwesiniň tagamy agzymdan 

gitmez.
 4 Ol meni meýlishana getirdi,

maňa söýgi meýli bardy onda.
 5 Kişmişler bilen meni güýçlendir,

gurplandyr almalar bilen,
çünki yşk heseri meni gaplady.

 6 Sol eli kellämiň astynda,
gujaklaýar meni sag eli bilen.

 7 Eý, Iýerusalim gyzlary,
jerenlerdir çöl marallaryndan

ant içýärin:
özi isleýänçä
yşky oýarmaň, birahatlandyrmaň!

Bahar aýdymy
 8 Ýarymyň owazydyr bu!

Ine, ol daglaryň üstünde bökjekläp,
depeleriň üstünde towsaklap 

gelýär.
 9 Jerene,

keýik owlagyna meňzeýär 
dildarym.

Ine, ol howlymyzyň daşynda 
durup,

penjirelerden garaýar,
gözeneklerden seredýär.

 10 Söýgülim maňa şeýle diýdi:
«Tur, dildarym, gözelim tur,
ýör bile gideli.

 11 Gyş ötdi,
ýagyş-da diňdi.

 12 Ýerde güller açylyp,
nagma pursady geldi.

Ülkämizde gumrynyň

owazy eşidilýär.
 13 Injir miwesini düwýär,

üzümler gül açýar,
hoşboý ysyny saçýar.

Tur, dildarym,
gözelim, ýör bile gideli».

Ýigit:
 14 Gaýa gowaklaryndaky,

uçut kenardaky gögerçinim,
jemalyňy göreýin,

eşideýin seniň owazyň,
şirin owazyň,

jemalyň-da ajaýypdyr.

Gyz:
 15 Bize tilkileri,

üzüm baglaryny weýran edýän
tilkijikleri tutup beriň,

çünki üzüm baglarymyz gül açýar.
 16 Söýgülim meniňki, men-de 

onuňkydyryn;
sürüsini çigildemleriň arasynda 

bakýar ol.
 17 Daň atyp,

kölegeler ýitýänçä,
dolan yzyňa, söýgülim,

Beser daglaryndaky a jeren deý,
keýik owlagy deý bol!

3‑nji bap

Yşk arzuwy

 1 Kö ňül aşy gy my gi je
düşegimden agtardym;
gözläp tapmadym ony.

 2 Indi turup, şähere çykaryn,
köçelerden, meýdançalardan

köňül aşygymy agtararyn.
Gözläp tapmadym ony.

 3 Aýlanyp ýören,

 Nagmalar 2 ,  3  
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a 3:11 Sion gyzlary – bu Iýerusalim halky diýmekdir. Sözlüge seret.

şäher gözegçileri
duşdy maňa.

Olardan: «Köňül aşygymy
gördüňizmi?» diýip soradym.

 4 Olaryň deňinden geçen dessime,
köňül aşygymy tapdym men.

Ony saklap, enemiň öýüne,
meni dogranyň otagyna
getirýänçäm, goýbermedim.

 5 Eý, Iýerusalim gyzlary,
jerenlerdir çöl marallaryndan

ant içýärin:
özi isleýänçä
yşky oýarmaň, birahatlandyrmaň!

Giýew we onuň toýy
 6 Tüsse sütüni deý

çölden çykyp gelýän kim?
Ondan täjirleriň hoşboý ysly 

atyrlaryndan edilen
mürüň we ýakymly ysly tütetginiň 

hoşboý ysy bark urýar.
 7 Ana, Süleýmanyň şa paýtuny!

Ysraýylyň altmyş gerçegidir
onuň daşynda.

 8 Ählisi gylyçly,
söweşe ökde;

gijäniň wehiminden
billeri gylyçlydyr.

 9 Süleýman şa liwan agaçlaryndan
özüne şa paýtunyny ýasatdy:

 10 sütünleri kümüşden,
tirsekligi gyzyldan,

oturgyjy gyrmyzy mahmaldan.
Içi Iýerusalim gyzlarynyň 

söýgüsine beslenen.
 11 Eý, Sion gyzlary a,

daşa çykyň-da,
Süleýmany toý gününde,

ýürekden şat gününde
ejesiniň başyna geýdiren

täjine bakyň!

4‑nji bap

Ýigit:
 1 Ne neň si gö zel sen, dil da rym,

neneňsi gözel!
Bürenjegiň astynda

gögerçin gözlim.
Gilgat dagyndan inip gelýän

geçileriň sürüsine ogşaýar saçyň.
 2 Gyrkylyp,

suwdan çykyp gelýän
goýun sürüsine ogşaýar dişleriň.

Ählisi ekizlidir,
ýalky däldir olar.

 3 Gyrmyzy sapak deý dodaklaryň,
agzyň-da ne ajaýyp.

Bürençekde gizlenen ýaňaklaryň
enara meňzeýär.

 4 Dawudyň gorhana diňidir boýnuň,
müň gerçegiň galkany 

asylgydyr ondan.
 5 Maýsalykda otlaýan ekiz jeren

owlagyna ogşaýar iki göwsüň.
 6 Daň atyp,

kölegeler ýitýänçä,
mür dagyna,

ýakymly ysly tütetgi
baýryna giderin.

 7 Katdy-kamatyň neneňsi gözel,
eý, dildarym!
Sende hiç bir kemlik ýok.

 8 Liwandan bile gideli, eý, gelinligim;
Liwandan meniň bilen gaýt!

Amana depesinden,
Senir, Hermon depelerinden,

şirleriň sürenlerinden,
gaplaňly daglardan aşyp gel.

 9 Eý, ezizim, gelinligim,
köňlümi maýyl etdiň,

 Nagmalar 3 ,  4  
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gözleriň bilen bir bakyşda,
boýnuň hünjüsiniň biri bilen

köňlümi maýyl etdiň.
 10 Ne şirin söýgiň seniň,

eý, ezizim, gelinligim!
Yşkyň şerapdan,

atyryňyň hoşboý ysy
ähli hoşboý ysly zatlardan 

lezzetlidir!
 11 Dodaklaryňdan bal damýar,

eý, gelinligim;
bal bilen süýt bar diliň astynda;

lybaslaryňyň ýakymly ysy
Liwanyň hoşboý ysy deý.

 12 Eý, ezizim, gelinligim,
sen bir gapysy ýapyk bagsyň,

agzy ýapyk guýusyň,
möhürlenen çeşmesiň.

 13 Nahallaryň nar bakjasydyr:
saýlama miweleri bilen,
hyna hem nard atyrlary bilen,

 14 atyrdyr zagpyran bilen,
ysly gamyşdyr dalçyn bilen,

dürli ýakymly ysly agaçlar bilen,
hoşboý mürdür ahalot bilen,
dürli hoşboý ysly zatlar bilen.

 15 Sen bag çeşmesisiň,
şypaly suw guýusysyň,
Liwanyň akar suwusyň.

Gyz:
 16 Oýan, eý, demirgazyk ýeli!

Gel, eý, günorta ýeli!
Bagymyň üstünden öwüs,

onuň atyr ysy çar tarapa 
ýaýrasyn.

Ýarym öz bagyna gelsin,
saýlama miwelerini iýsin!

5‑nji bap

Ýigit:
1 Eý, ezi zim, ge lin li gim,

men bagyma gelýärin;
mürüm bilen atyrymy ýygnaýan,

bal öýjügimi, balymy iýýän,
şerabymy, süýdümi içýän.

Gyzyň boýdaşlary:
Iýiň, eý, söýgüli ýarlar!

Eý, yşkyň ýesirleri,
iýip-içiň, yşkdan mes boluň!

Gyz:
 2 Men ukuda, ýöne köňlüm oýa.

Ine, bu ýarymyň owazy.
«Gapyny aç, ezizim, dildarym 

meniň,
gögerçinim, päkizäm meniň!

Başym çyga ezilen,
saçym-da gijäniň nemine».

 3 Eşigimi çykarypdym
geýeýinmi ýene?

Aýaklarymy ýuwupdym
hapalaýynmy ýene?

 4 Elini gapy deşiginden uzatdy 
ýarym,

yşkym oňa galkyndy.
 5 Turdum ýaryma gapy açmaga,

ellerimden damdy mür,
barmaklarymdan akdy mür

gulpuň tutawajyna.
 6 Gapyny açdym ýaryma,

ýöne giden eken ol.
Owazyna ezildi ýüregim.

Agtardym, tapmadym ony;
çagyrdym, jogap bermedi.

 7 Şäherde aýlanyp ýören gözegçiler
maňa duşdular;

meni urdular, ýaraladylar,
şäher diwarlarynyň sakçylary
bürenjegimi başymdan aýyrdylar.

 8 Eý, Iýerusalim gyzlary!
Size ýalbarýaryn,

ýarymy görseňiz aýdyň,
yşkdan heserländirin.

 Nagmalar 4 ,  5  
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Gyzyň boýdaşlary:
 9 Ýaryň beýlekilerden nämesi artyk,

eý, gözeller gözeli?
bize ant içeriň ýaly,

ýaryňyň beýlekilerden nämesi 
artyk?

Gyz:
 10 Akmeňiz, gülgüne ýüzlüdir, 

ýarym,
on müňleriň arasynda saýlanýar ol.

 11 Sap altyndyr başy,
saçlary buýra,
garga deý gara.

 12 Onuň gözleri bulak başynda 
süýde ýuwnup oturan 
gögerçin ýaly;

olar oturdylan gymmatbaha 
daşlary ýaly.

 13 Atyr saçýan
gülhana deý ýaňaklary,

mür damdyrýan
bägüle ogşaýandyr dodaklary.

 14 Gollary ýüzi sary ýakut
bilen bezelen togalak altyndyr,

göwresi gök ýakuda gaplanan
pil süňküdir.

 15 Aýaklary sap altyn üstünde 
oturdylan

mermer sütünler deý,
görki Liwan deý,

saýlama kedr agaçlary deý.
 16 Dodaklary iň datly,

katdy-kamaty owadan.
Bu meniň ýarymdyr, dostumdyr,

eý, Iýerusalim gyzlary!

6‑njy bap

Gyzyň boýdaşlary:
1 Ýa ryň ni rä git di,

eý, gözelleriň gözeli?

Haýsy ýana ýöneldi ol?
Ony yzlaly seniň bilen.

Gyz:
 2 Ýarym öz bagyna,

atyr saçýan gülhanasyna,
baglarda sürüsini bakmaga,

çigildemler ýygmaga gitdi.
 3 Ýarym meniňki, men onuňky;

sürüsini çigildemleriň arasynda 
bakýar ol.

Ýigit:
 4 Eý, dildarym,

Tirsa şäheri deý gözelsiň sen,
hoşroýsyň Iýerusalim deý,

tugly goşun deý şöwketli.
 5 Gözleriňi menden sow,

men olara bendi!
Gilgat dagyndan inip gelýän

geçi sürüsine ogşaýar saçyň.
 6 Gyrkylyp,

suwdan çykyp gelýän
goýun sürüsine ogşaýar dişleriň.

Ählisi ekizlidir,
ýalky däldir olar.

 7 Bürençekde gizlenen ýaňaklar
enara meňzeýär.

 8 Şanyň altmyş aýaly bar hem 
segsen gyrnagy,

gyzlar-da san-sajaksyzdyr.
 9 Gögerçinimiň, päkizämiň bolsa 

deňi-taýy ýok,
enesiniň eziz gyzy ol,

naýbaşysy ol.
Gyzlar ony görüp, oňa bagtly 

diýdiler;
şa aýallarydyr gyrnaklary ony 

öwdüler.
 10 Şapak deý ýalpyldaýan,

Aý dek gözel, Gün deý parlaýan,
tugly goşun deý şöwketli kim bu?
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a 7:14 Mandragora – söýgi hyjuwyny artdyrýan ösümlik.

 11 Jülgäniň hasylyna seretmäge,
üzüm baglarynyň gunçalaryny,

narlaryň güllerini görmäge
hoz bagyna gitdim.

 12 Bilmän galdym, isleg-hyjuwym 
meni nädip

şanly halkymyň söweş 
arabalaryna mündürdi.

7‑nji bap

Gyzyň boýdaşlary:
1 Do lan, eý, şu lam ly gyz, do lan!

Dolan, saňa bakaly, dolan.

Ýigit:
Iki toparyň tansyna tomaşa edýän 

deý,
şulamly gyza bakjaksyňyz 

näme üçin?
 2 Ne gözel çarykly aýaklaryň,

eý, asylzada gyzy!
Butlaryň ökde zergäriň

elinden çykan göwher mysaly.
 3 Garyşyk şeraply hiç egsilmez

şa käse mysalydyr göbegiň.
Garnyň çigildemlere guşanan

bugdaý topbagyna meňzeýär.
 4 Ekiz jeren

owlagyna ogşaýar iki göwsüň.
 5 Boýnuň pil süňkünden edilen diň 

deý,
gözleriň Batrabbim 

derwezesiniň
ýanyndaky Heşbon howuzlary deý.

Burnuň Damaska bakyp duran
Liwan diňi deý.

 6 Başyň Karmel dagy deý dik 
bolup,

zülpleriň benewşedir,
şa olara bendi boldy.

 7 Sen neneňsi gözel, neneňsi hoşroý,
eý, mylakatly dildarym!

 8 Boýuň serwi agajyna,
göwüsleriň üzüm salkymlaryna 

meňzeýär.
 9 Serwi agajyna çykyp,

şahalaryndan ýapyşaýyn 
diýdim.

Göwüsleriň üzüm salkymlary 
deý,

demiň almalar deý hoşboý,
 10 Dodaklaryň saýlama şerap deý 

lezzet eçilsin.

Gyz:
Şerap ýarym üçin aksyn,

uklap ýatanlaryň 
dodaklaryndan süzülsin.

 11 Men ýarymyňky,
ol maňa maýyl.

 12 Eý, ýarym,
giň sähra çykaly, gel;
gel, oba gijelerine seýil edeli.

 13 Ir säher üzüm baglaryna gideli,
göreli, gunçalapmy,

gülläpmi üzüm,
hem-de nar.
Şol ýerde yşkymy bagyş ederin 

saňa.
 14 Mandragoralaryň a ysy bark urýar,

gapymyzda täze hem 
guradylan

dürli saýlama miweler bar,
olary seň üçin sakladym, eý, 

ýarym.

8‑nji bap
1 Käş gä ene miň göw sün den emen

agam deý bolsadyň maňa!
Daşarda duşanymda, öperdim 

seni,
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hiç kim meni ýazgarmazdy.
 2 Öňüňe düşüp,

enemiň öýüne getirerdim seni,
öwüt bererdiň sen maňa.

Hoşboý ysly şerapdan,
enarlarymyň suwundan 

içirerdim saňa.
 3 Sol eli kellämiň astynda,

Gujaklaýar meni sag eli bilen.
 4 Eý, Iýerusalim gyzlary,

size ýalbarýaryn:
özi isleýänçä

yşky oýarmaň, 
birahatlandyrmaň!

Gyzyň boýdaşlary:
 5 Ýaryna söýenip,

çölden çykyp gelýän kim?

Gyz:
Alma agajynyň astynda oýardym 

seni.
Eneň şol ýerde dünýä inderdi 

seni,
ol şol ýerde agyry çekip, 

dogurdy seni.
 6 Ýüregiňde,

goluňda sakla meni möhür deý;
çünki yşk ölüm deý güýçli,

gabanjaňlyk gabyr deý ýowuz.
Yşkyň ýalny otly ýalyndyr,

lowlaýan ýalyndyr ol.
 7 Yşky ne bol suwlar söndürer,

ne-de derýalar ony gark edip 
biler.

Ynsan yşk üçin bary-ýoguny 
berse-de,

ol ýigrenç bilen ret edilerdi.

Gyzyň boýdaşlary:
 8 Kiçi uýam bar,

mämeleri heniz tözlenmedik,
uýamyza söz aýdylan güni

onuň üçin näme ederis?
 9 Diwar bolan bolsady ol,

üstünde kümüş diňler gurardyk,
gapy bolan bolsady,

ony kedr agajyna gaplardyk.

Gyz:
 10 Men bir diwar,

göwüslerim-de diňler deý.
Şoňa görä ýarymyň gözüne

kämil görünýän men.
 11 Süleýmanyň Bagalhamonda

üzüm bagy bardy,
ony sakçylara tabşyrdy ol;

hersi hasyl üçin
müň kümüş teňňe bermelidi.

 12 Meniň-de üzüm bagym 
özümiňkidir;

eý, Süleýman, müň teňňe 
seniňki bolsun,

iki ýüz kümüş hasylyň 
sakçylarynyňky bolsun!

Ýigit:
 13 Eý, baglarda mesgen tutan!

Ýoldaşlarym owazyňy 
diňleýärler;

men-de owazyňy eşideýin.

Gyz:
 14 Ylga, eý, ýarym!

Bark urýan daglaryň üstünde
jeren deý, keýik owlagy deý 

bolgun. 

 Nagmalar 8  



 855  

Işaýa pygamberiň kitaby
Giriş

Işa ýa py gam ber iň be ýik py gam-
ber le riň bi ri di. Onuň ady «Reb ha las 
ed ýär» diý me gi aň lad ýar. Ol Amos, 
Ho şe ýa we Mi ka py gam ber le riň döw-
rün de ýa şap, b. e. öň 740-njy ýyl da 
py gam ber lik edip baş la dy. Onuň 
py gam ber lik edip baş lan döw rün de 
ýur dy Uzy ýa pa ty şa do lan dyr ýar dy. 
Uzy ýa dan soň şa lyk sü ren üç pa ty şa-
nyň döw rün de hem Işa ýa py gam ber 
Reb biň aý dan la ry ny Ýa hu da hal ky na 
ýe tir di. Şol dö wür de Aşur pa ty şa ly gy 
öz çäk le ri ni gi ňeld ýär di. Mil let ler 
Aşur pa ty şa ly gy na gar şy gö reş mek 
üçin bir leş ýär di ler, ýö ne aşur ly lar 
ahyr so ňy Ys ra ýy ly we goň şy döw let-
le ri ba syp al ýar lar. Müň ler çe adam 
ýe sir al nyp, sür gün edil ýär. Ýa hu da 
pa ty şa ly gy do ly ba sy lyp alyn man dy-
gy na ga ra maz dan, Aşur pa ty şa ly gy na 
agyr sal gyt tö le mä ge mej bur edil ýär.

Işa ýa py gam ber Hu da ýy «Ys ra ýy lyň 
Mu kad de si» we «Hök mü ro wan Reb» 
di ýip at lan dyr ýar. «Hök mü ro wan 
Reb» ýew reý di lin de Ado naý Ýah-
we diý me gi aň lad ýar. Ado naý sö zi 
adat ça Taň ry, Ýah we – Reb di ýip 
ter ji me edil di. Em ma bu söz le riň 
ut ga şyp ge len ýag daý la ryn da, olar 
Hök mü ro wan Reb di ýip ter ji me edil di.

Işa ýa py gam ber ot-ala wy je za ber-
mek li giň ny şa ny hök mün de, üzüm 
aga jy ny we üzüm çi li gi Ys ra ýyl hal-
ky nyň ny şa ny hök mün de ulan ýar (5:7).

Ki tap şu aşak da ky bö lüm le re 
bö lün ýär:

Işa ýa 1–39: Sür gün edil mez den 
öň ki dö wür – Hö küm ki ta by.
Işa ýa 40–66: Sür gün we on dan 
soň ky dö wür – Te sel li ki ta by.
Ba byl sür gü ni niň ta ry hy 2-nji Pa

ty şa lar ki ta by nyň 25-nji ba byn da 
be ýan edil ýär.

Işa ýa py gam ber ki ta by nyň bi rin ji 
bö lü min de tu tuş dün ýä niň Pa ty şa-
sy bo lan Reb biň mu kad des li gi we 
hök mü ro wan ly gy aý ra tyn nyg tal ýar. 
Mu kad des Pa ty şa hök mün de Reb-
biň ýa hu da hal ky nyň pis li gi ne gar şy 
ga har-ga za by tu tuş ýar. Döw let baş-
tu tan la ry pa ra-peş ge şe ýa typ dy, äh li 
ýer de ada lat syz lyk we zor luk hö küm 
sür ýär di. Em ma Reb ýa hu dy hal ky-
nyň Özü ne do la nyp, Oňa bil bag lan 
ýag daý la ryn da ony ha las et jek di gi ni 
we go ra jak dy gy ny wa da ber ýär.

Ki ta byň ikin ji bö lü min de Reb ozal 
hö küm edi len adam la ra gür läp (40:1-2), 
ruh dan dü şen hal ky na umyt ber ýär. 
Reb ola ryň daş dan ýa agaç dan ýa sa-
lan but la ryň hiç güý jü niň ýok du gy na, 
ýe ke-täk Hu da ýyň di ňe Ol du gy na dü-
şün mek le ri ni is le ýär. Eger ys ra ýyl 
hal ky to ba edip, Hu da ýa do lan sa, ony 
Ba byl sür gün li gin den azat et jek di gi ni, 
beý le ki mil let le riň ara syn da pyt raň ňy 
ýa şap ýö ren le ri ni hem ata ýurt la ry-
na gaý tar jak dy gy ny wa da ber ýär. 
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1‑nji bap
1 Ýa hu da pa ty şa la ry Uzy ýa nyň, Ýo ta-

myň, Aha zyň we Hiz ki ýa nyň döw rün de 
Amo zyň og ly Işa ýa nyň Ýa hu da we Iýe-
ru sa lim ba bat da gö ren gör nüş le ri.

Ýahuda halkynyň pisligi
 2 Eý, gök, eşit,

eý, ýer, gulak goý!
Reb şeýle diýýär:

«Men çagalary ekledim, ulaltdym,
emma olar garşyma baş göterdiler.

 3 Öküz öz eýesini tanaýar,
eşek-de eýesiniň ahyryny,

emma Ysraýyl Meni tanamaýar,
halkym Maňa düşünmeýär».

 4 Günä edýän milletiň,
ýazygy agyr halkyň,

pislik edýän zürýatlaryň,
azgynlyk edýän çagalaryň

halyna waý!
Olar Rebbi terk etdiler,

Ysraýylyň Mukaddesini 
äsgermediler,

Ondan ýüz öwürdiler.

 5 Näme üçin ýene-de jeza 
gözleýärsiňiz?

Näme üçin başbozarlygyňyzy 
bes etmeýärsiňiz?

Başyňyz bütinleý ýaralanan,
ýüregiňiz durşuna solup-saralan.

 6 Depäňizden dabanyňyza çenli
sagat ýeriňiz ýok,

gan öýmelerdir, ýaralar,
gany akyp duran ýaralar.

Olar arassalanmadyk, saralmadyk,

Bu la r dan baş ga-da Hu daý Öz hal ky-
nyň Oňa do la nan ýag da ýyn da ony 
ýal kap, be re ke di niň bol dan-bol art dyr-
jak dy gy ny hem wa da ber ýär. Reb bu 
wa da la ry ny ber jaý et me gi ba şar ýan dyr, 
se bä bi Ol tu tuş dün ýä ni ýa ra dyp, ony 
do lan dyr ýar. Şu bö lü miň ahy ryn da Reb 
Özü ne sa dyk ga lan adam la ra aý ra tyn 
ýag ty ge le je gi wa da ber ýär. Bu wa da 
di ňe ýa hu dy hal ky na däl, eý sem äh li 
mil let le re hem de giş li dir.

Işa ýa py gam be riň ki ta by esa san 
hem goş gy gör nü şin de ýa zy lan dyr. 
Ýö ne onuň kä bir par ça la ry – ta ry hy 
mag lu mat la ry be ýan edil ýän ýer-
le ri kys sa gör nü şin de ýa zy lan dyr. 
Bu ta ry hy mag lu mat lar esa san hem 
Pa ty şa lar ki ta byn dan al nan dyr. Py-
gam ber lik ler kä wagt hal ky ha las et jek 
Ha las gär ba ra da bo lup, ola ryň iň 
meş hu ry 53-nji bap da be ýan edil ýär.

Mazmuny
Höküm kitaby ........................................................................................1–39

Duýduryşlar we wadalar .............................................................1:1–12:6
Milletler höküm edilýär .......................................................... 13:1–23:18
Reb ýer ýüzüni jezalandyrýar ................................................ 24:1–27:13
Goşmaça duýduryşlar we wadalar ..........................................28:1–35:10
Ýahudanyň patyşasy Hizkiýa we aşurlylar ...............................36:1–39:8

Teselli kitaby ....................................................................................... 40–66
Wadalar we umyt baradaky pygamberlikler .......................... 40:1–55:13
Duýduryşlar we wadalar ........................................................ 56:1–66:24
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a 1:8 Sion gyzy – bu Iýerusalim halky diýmekdir. Sözlüge seret.

ýag bilen ýumşadylmadyk.
 7 Ýurduňyz harabalyk,

şäherleriňiz oda ýanan;
kesekiler gözüňiziň alnynda

ýurduňyzy ýalmaýarlar,
ony haraba öwürýärler.

 8 Sion gyzy a üzümlikdäki çadyr 
kimin,

hyýar atyzyndaky çatma kimin,
daşy gabalan şäher kimin bolup 

galar.
 9 Eger Hökmürowan Reb

birnäçämizi aman galdyrmadyk 
bolsady,

Sodom ýaly bolardyk,
Gomora meňzärdik.

 10 Eý, Sodom baştutanlary,
Rebbiň sözüni eşidiň!

Eý, Gomora halky,
Hudaýymyzyň kanunyna gulak 

goý!
 11 Reb şeýle diýýär:

«Köp gurbanlyklaryňyzyň 
Maňa haýry nä?

Goçlardan berlen ýakma 
gurbanlyklaryndan,

baga bakylan mallaryň 
ýagyndan doýdum.

Öküzleriň, guzularyň we erkeçleriň
ganyndan lezzet almaýaryn.

 12 Huzuryma şeýle gelip,
howlymy depeläp ýörmegiňizi
kim sizden talap etdi?

 13 Sadaka bermek biderekdir,
ýakymly ysly tütetgiňiz Maňa 

nejislikdir.
Täze Aý baýramynda, Sabat 

gününde
pislik edýärkäňiz

guraýan mejlisiňize,

ýygnanyşygyňyza çydap 
bilmeýärin.

 14 Ýürekden ýigrenýärin
Täze Aý we beýleki 

baýramlaryňyzy.
Bular Maňa ýük boldular,

ýadadym Men olary götermekden.
 15 Dileg edip elleriňizi 

galdyranyňyzda,
size üns bermerin,

näçe dileg etseňiz-de,
sizi diňlemerin;
elleriňiz gana boýalypdyr.

 16 Ýuwnuň, tämizleniň,
pis işleriňizi terk ediň

gözümiň alnyndan,
ýamanlyk etmegi bes ediň.

 17 Ýagşylyk etmegi öwreniň,
adalaty agtaryň,

ezýet çekýäni halas ediň,
ýetimi goraň,
dul hatyna arka duruň».

 18 Reb şeýle diýýär:
«Geliň, indi düşünişeliň,

günäleriňiz gyrmyzy dek bolsa-da,
olar gar kimin ak bolarlar,

gyrmyzy dek gyzyl bolsalar-da,
ak ýüň dek bolarlar.

 19 Eger sözlerimi göwünjeňlik bilen 
diňleseňiz,

ýurduň näz-nygmatyny 
iýersiňiz.

 20 Boýun gaçyryp, baş göteräýseňiz 
welin,

sizi gylyç ýalmar».
Muny Reb aýdýandyr.

Reb Iýerusalimi höküm edýär
 21 Sadyk şäher nähili zynahor boldy!

Ol öň adalatdan doludy,
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a 1:27 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.

dogrulyk mesgen tutupdy onda,
indi bolsa ganhorlar!

 22 Kümşüň galynda öwrüldi,
şerabyňa suw gatyldy.

 23 Hökümdarlaryň pitneçä 
öwrüldiler,

ogrulara şärikdir olar,
ählisi para ýatdy,

peşgeşleriň yzynda hallan 
atýarlar.

Ýetimiň hukugyny goramaýarlar,
dul hatynyň dawasyna 

garamaýarlar.
 24 Şonuň üçin Hökmürowan Taňry 

Reb,
Ysraýylyň gudratly Hudaýy 

şeýle diýýär:
«Ýagylarymyň üstünden 

gazabymy dökerin,
duşmanlarymdan öç alaryn!

 25 Elimi saňa garşy uzadaryn,
haramlygyňyzdan aşgar bilen 

tämizlärin seni,
ähli ýanyklaryňy aýraryn.

 26 Kazylaryňy ozalky halyna,
maslahatçylaryňy öňki halyna 

dikelderin.
Şondan soň saňa:
„Dogrulyk şäheri, sadyk şäher“ 

diýler».

 27 Sion a adalatlylyk bilen halas 
ediler,

toba edenler dogrulyk bilen.
 28 Pitneçiler we günäkärler birlikde 

gyrlarlar,
Rebbi terk edýänler-de ýok 

bolarlar.
 29 Höwes eden

keramatly agaçlaryňyz üçin 
utanarsyňyz,

saýlan baglaryňyz üçin ýüzüňiz 
gyzarar.

 30 Siz ýapragy guran
çynar agajy kimin bolarsyňyz,
suwsuz galan baga meňzärsiňiz.

 31 Güýçlüler çöpe dönerler,
işleri uçguna meňzär,

işleri-de, özleri-de oda ýanarlar,
ol ody söndüren bolmaz.

2‑nji bap

Rebbiň dagy
1 Amo zyň og ly Işa ýa nyň Ýa hu da we 

Iýe ru sa lim ba bat da gö ren gör nüş le ri.
 2 Ahyrky günlerde şeýle bolýar:

Rebbiň öýi daglaryň
iň beýigi deý berkarar ediler,

depelerden belent bolar ol,
ähli milletler oňa tarap eňerler.

 3 Köp halklar gelip, şeýle diýerler:
«Geliň, Rebbiň dagyna –

Ýakubyň Hudaýynyň öýüne 
çykalyň;

ýodalaryndan ýörär ýaly,
Ol bize Öz ýollaryny öwreder».

Çünki kanun Siondan,
Rebbiň sözi Iýerusalimden çykar.

 4 Reb milletler arasynda kazylyk 
eder,

köp halklaryň dawalaryny çözer;
olar gylyçlaryndan azal,

naýzalaryndan orak ýasarlar;
millet millete garşy gylyç 

galdyrmaz,
söweşmegi öwrenmezler indi.

 5 Eý, Ýakubyň nesilleri,
geliň, Rebbiň nurunda ýöräliň!

Rebbiň güni
 6 Sen Öz halkyňy, ýagny

 Işaýa 1 ,  2  



 859  

Ýakubyň neslini terk etdiň.
Olar gündogaryň palçylaryndan,

piliştlileriňki ýaly 
müneçjimlerden doly,

keseki halk bilen el berişýärler 
olar.

 7 Olaryň ýurdy altyn-kümüşden 
doly,

hazynalary tükeniksizdir,
ýurt atlardan doly,

söweş arabalary 
san-sajaksyzdyr.

 8 Olaryň ýurdy butlardan doly,
öz elleriniň işine,
barmaklarynyň ýasan zadyna 

sežde edýärler.
 9 Muňa görä ynsan kiçeldiler,

her kes peseldiler,
olary bagyşlama!

 10 Rebbiň howpundan,
Onuň şan-şöhratyndan

gaýalarda bukulyň,
toprak astynda gizleniň.

 11 Halkyň gedem bakyşlary 
peseldiler,

ynsan tekepbirligi egler,
şol gün diňe Reb beýgeldiler.

 12 Hökmürowan Rebbiň bir güni bar,
şol gün ähli tekepbirleri, 

gedemleri,
ähli beýgeldilenleri peselder,

 13 Liwanyň ähli beýik we belent 
başly kedr agaçlaryna,

Başanyň bar dublaryna 
garşydyr,

 14 Ähli belent daglara,
beýik depelere garşydyr.

 15 Her bir beýik diňe,
her bir berk gala garşydyr.

 16 Tarşyş gämileriniň baryny,
owadan gaýyklaryň hemmesini 

ýok eder.

 17 Ynsan men-menligi,
hem gedemligi peseldiler,
şol gün diňe Reb beýgeldiler.

 18 Butlar bütinleý ýok ediler.
 19 Reb ýeri lerzana salmaga 

galkanda,
ynsanlar Onuň howpundan,

şan-şöhratyndan,
gaýalardaky gowaklara,
ýeriň deşiklerine girerler.

 20 Şol gün adamlar özleriniň
sežde etmek üçin ýasan

altyn-kümüş butlaryny
körsyçanlaryň, ýarganatlaryň 

öňüne oklarlar.
 21 Reb ýeri lerzana salmaga 

galkanda,
ynsanlar Onuň şan-şöhratyndan,

howpundan
gaýalardaky gowaklara,
kert gaýalardaky jaýryklara 

girerler.
 22 Soňy ölümli ynsanlara bil 

baglamaň.
Kim bolupmyş olar?

3‑nji bap

Iýerusalimdäki bitertiplik

 1 Ine, Hökmürowan Taňry Reb
Iýerusalimden, Ýahudadan

ýardamy we azygy,
nany we suwy keser.

 2 Söweşijilerdir esgerleri,
kazylardyr pygamberleri,
palmanlardyr ýaşululary,

 3 ellibaşylary,
atly-abraýly adamlary,

maslahatçylardyr mekir 
gözbagçylary,

ökde jadygöýleri aradan aýrar.
 4 Ýetginjekleri olara baştutan 

ederin,
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göwnüne gelenini edýänler
olara hökmürowanlyk ederler.

 5 Ynsan ynsana,
goňşy goňşusyna sütem eder,

ýaşlar ýaşululary,
garamaýak adamlar
abraýly adamlary sylamazlar.

 6 Garyndaş garyndaşyna ýapyşyp,
öz urugyndan bolana şeýle 

diýer:
«Egniňde eşigiň bar,

sen bize baştutan bol!
Bu harabalyklar

seniň gol astyňda bolsun».
 7 Şol gün ol adam gygyryp, şeýle 

diýer:
«Men ýaraňyzy sarap bilmen;

öýümde ne çörek bar, ne-de 
geýim,

meni halka baştutan etmäň».
 8 Iýerusalimiň büdreýändigi,

Ýahudanyň ýykylýandygy üçin,
Rebbiň şöhratly barlygyny 

äsgermän
sözleriniň we edýän işleriniň
Rebbe garşy bolandygy üçin 

şeýle bolar.
 9 Ýüz keşpleri özleriniň garşysyna 

şaýatlyk edýär,
günälerini Sodom ýaly äşgär 

edýärler,
olary ýaşyrmaýarlar,

olaryň dat gününe!
Betbagtçylygy satyn aldylar olar.

 10 Dogrulara aýdyň,
ýagşylyk görerler olar,
öz işleriniň miwesini iýerler.

 11 Pisleriň dat gününe!
Betbagtçylyk iner olaryň 

başyna,
elleri bilen edenlerini eginleri 

bilen çekerler.
 12 Çagalary halkyma sütem edýärler,

aýallary üstlerinden höküm 
sürýärler.

Eý, halkym, baştutanlaryňyz sizi 
azaşdyrýarlar,

ýörejek ýodalaryňyzy 
bulaşdyrýarlar.

 13 Reb dawa tutmaga ýerinden galýar,
halklara kazylyk etmek üçin 

aýaga galýar.
 14 Reb halkynyň ýaşululary,

hökümdarlary bilen höküme 
girişýär:

«Üzümçiligi weýran eden sizsiňiz,
öýleriňiz garypdan talan 

oljaňyzdan doly.
 15 Halkymy ezip,

garyplary ýere çalmaga näme 
hakyňyz bar?»

Muny Gudratygüýçli–
Hökmürowan Reb aýdýandyr.

Iýerusalim aýallaryna duýduryş
 16 Reb şeýle diýýär:

«Sion gyzlary tekepbirdirler,
tumşuklaryny göge tutup 

ýöreýärler,
näzirgeşip seredýärler,

näz-kereşme bilen ädim ädip,
aýak halkalaryny 

şyňňyrdadýarlar.
 17 Şonuň üçin Taňry

Sion gyzlarynyň kellesini kel 
eder,

Reb maňlaýlaryny takyradar.
 18 Şol gün Taňry owadan 

aýakhalkalaryny,
alyn bezeglerini, gymmatbaha 

monjuklaryny,
 19 gulakhalkalaryny, bileziklerini 

we ýaglyklaryny,
börüklerini, topuk-halkalaryny, 

guşaklaryny,
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atyr çüýşejiklerini we 
doga-tumarlaryny,

 20 ýüzüklerini we burun halkalaryny,
 21 toý lybaslaryny, kürtelerini,

çabytlaryny we el gapjyklaryny,
 22 ýüz aýnalaryny, ýüpek 

lybaslaryny,
börüklerini we bürençeklerini 

aýrar.
 23 Atyryň deregine porsy ys,

bil guşagyň deregine ýüp,
buýra zülpleriň deregine kellik,

bezemen lybasyň deregine jul,
gözelligiň deregine utanç bolar.

 24 Erkekleriň gylyçdan gyrlarlar,
edermen urşujylaryň söweşde 

ölerler.
 25 Sionyň derwezeleri ah çekip, ýas 

tutar,
şäher çolaryp, gury ýerde 

oturar».

4‑nji bap
1 Şol gün ýe di aýal bir er ke ge ýa py şyp, 

şeý le di ýer:
«Öz çöregimizi iýip, öz 

eşiklerimizi geýeris,
seniň adyňy alsak bolýar,
bizi utançdan gutar».

Siondaky aman galanlaryň geljegi
2  Şol gün Reb biň şa ha sy gö zel, şöh-

rat ly bo lar; ýur duň mi we si Ys ra ýy lyň 
aman ga lan la ry na buý sanç hem ab raý 
bo lar. 3 Si on da ga lan la ra – Iýe ru sa lim de 
aman ga lan la ra, Iýe ru sa lim de ady dur-
muş ki ta by na ýa zy lan la ra, «Mu kad des» 
diý ler. 4  Taň ry Si on gyz la ry nyň pis li gi-
ni ýu war, Iýe ru sa lim de dö kü len ga ny 
hö küm we alaw ru hy bi len tä miz lär. 
5 Soň ra Reb Si on da gy nyň her ýa ny ny, 
ol ýer de top la nan la ryň üs tü ni gün di zi ne 
bu lut we tüs se bi len, gi je si ne par lak ot 

ýal ny bi len ör ter. Bü tin şöh ra tyň üs ti 
ört güli bo lar. 6  Bu ör tük gün diz ys sy da 
kö le ge bo lar, gaý da, ýa gyş da pe na we 
ga çy ba tal ga bo lar.

5‑nji bap

Miwesiz üzümçilik hakda nagma

 1 Söýgülime üzümçilik hakdaky
söýgi nagmamy aýdaýyn:

mes toprakly depede
söýgülimiň üzümçiligi bar.

 2 Ony agdaryp, daşlardan 
arassalady,

saýlama üzümler ekdi.
Ortasynda gözegçilik diňini dikdi,

üzüm sykmak üçin çukur gazdy.
Üzüm hasylyna garaşdy,

emma ol ýabany üzüm berdi.

 3 Indi, eý, Iýerusalim ilaty,
Ýahuda halky!

Men bilen üzümçiligimiň 
arasynda

kazylyk ediň.
 4 Üzümçiligim üçin ýene näme 

edeýin Men?
Edilmän galdyrylan iş barmy?

Hasylyna garaşanymda,
näme üçin ýabany üzüm berdi?

 5 Indi Men size üzümçiligime
näme etjekdigimi aýdaryn.

Men onuň haýadyny aýraryn,
ol weýran ediler;

onuň diwaryny ýykaryn,
ony basgylap zaýalarlar.

 6 Ony haraba öwrerin,
ony pudamazlar,

ýeri bejermezler,
onda çalydyr tikenekler biter;

bulutlara-da onuň üstüne
ýagyş ýagdyrmazlygy buýraryn.

 7 Hökmürowan Rebbiň üzümçiligi
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a 5:10 Bir meşik – ýewreýçe bir bat. Bu takm. 22 litre deňdir.
b 5:10 On batman – ýewreýçe bir homer. Bu takm. 200 kg deňdir.

Ysraýylyň nesilleridir,
hoş görýän bagy-da,

ýahuda halkydyr.
Ol adalata garaşdy,

ýöne zulum gördi;
dogrulyga garaşdy,

ýöne dady-perýat eşitdi.

Adalatsyzlyk edýänleriň dat gününe!
 8 Öý üstüne öý,

ýer üstüne ýer
edinýänleriň dat gününe!

Özüňizden başga ýer 
goýmaýarsyňyz,

ýurtda diňe siz ýaşamalymy 
näme?

 9 Hökmürowan Rebbiň şeýle 
diýenini eşitdim:

«Beýik hem gözel jaýlar haraba 
öwrüler,

içinde hiç kim galmaz.
 10 Üzümçiligiň on tanap ýeri bir 

meşik a şerap berer,
on batman b tohum diňe bir 

batman hasyl berer».
 11 Ir turup, çakyr ugrunda 

ylgaýanlaryň,
giç agşama çenli şerap içip,
möwç alýanlaryň dat gününe!

 12 Meýlislerinde liradyr arfa,
deprekdir tüýdük çalnyp, şerap 

içilýär,
ýöne Rebbiň işlerine üns 

bermeýärler,
Onuň eliniň işlerini görmeýärler.

 13 Munuň üçin halkym nadanlykdan 
ýesir edilip äkidiler,

at-abraýly adamlary açlykdan 
öler,

köpleri bolsa teşnelikden gyrlar.

 14 Şonuň üçin doýmagy bilmeýän
ölüler dünýäsi

agzyny giňden açdy;
Iýerusalimiň at-abraýlylary,

köplügi, şowhunçylary,
şady-horramlary bu dünýä 

girerler,
 15 Ynsan peseldiler, her kes 

kiçeldiler,
tekepbir bakyşlar peseldiler.

 16 Emma Hökmürowan Reb
adalatlylykda beýgeldiler,

Mukaddes Hudaý dogrulykda
Öz mukaddesligini görkezer.

 17 Goýunlar öz örülerindäki ýaly 
otlarlar,

owlak-guzular
harabalyklaryň arasynda 

otlarlar.

 18 Etmişi ýalançylyk ýüpleri bilen,
günäni araba tanaplary bilen
süýreýänleriň dat gününe!

 19 Olar: «Goý, Hudaý howluksyn,
işini tiz etsin,

biz-de göreli;
Ysraýylyň Mukaddesiniň 

niýetläni
tiz amala aşsyn,

biz hem ony bileli».
 20 Ýamana ýagşy,

ýagşa ýaman diýýänleriň,
zulmaty nur,

nury zulmat saýýanlaryň,
aja süýji,

süýjä ajy diýýänleriň
dat gününe!

 21 Özlerini paýhasly,
düşünjeli saýýanlaryň
dat gününe!
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a 6:2 Se raf ar – pe riş de le riň bir gör nü şi. Söz lü ge se ret.

 22 Şerap içmekde batyrlaryň,
çakyr garmakda güýçlüleriň,

 23 para üçin günäkäri aklaýanlaryň,
dogryny hakyndan mahrum 

edýänleriň
dat gününe!

Keseki çozuşy öňden aýdylýar
 24 Oduň sypaly ýalmaýşy kimin,

gury otuň alaw içinde aşak 
çöküşi kimin,

olaryň köki-de şeýle çüýrär,
gülleri tozan kimin göge 

sowrular;
çünki olar Hökmürowan Rebbiň 

kanunyny ret etdiler,
Ysraýylyň Mukaddesiniň sözüni 

äsgermediler.
 25 Munuň üçin Rebbiň gazaby

Öz halkyna garşy lowlaýar,
elini olara garşy uzadyp, jeza 

berýär;
daglar titreşýär,

maslyklary zibil kimin köçelerde 
ýatyr,

Şonda-da Onuň gazaby 
köşeşmändi,

eli entek hem jeza bermäge taýyn.
 26 Ol uzakdaky milletlere nyşan 

iberer,
olary ýeriň aňry ujundan 

sykylyk bilen çagyrar,
ine, olar dazlap, tizden ýetip 

gelerler.
 27 Içinde ýadawy, büdreýäni bolmaz,

hiç kim irkilmez ýa-da uklamaz,
billeriniň guşagy gowşamaz,

çaryklarynyň bagy üzülmez.
 28 Oklary ýitidir,

ýaýlary-da dartylandyr,
atlarynyň toýnaklary

çakmakdaşa meňzeýär,
arabalarynyň tigirleri tüweleýe.

 29 Arryldylary arslanyňky deý,
ýaş şirler kimin arlaýarlar;

arlap, awuny tutýarlar,
ony alyp gidýärler,
halas etjek ýok.

 30 Şol gün olar awunyň üstünde
deňiz güwwüldisi kimin 

arlarlar,
kim ýurda nazar salsa,

ine, garaňkylyk hem hasrat;
nur gara bulutlar bilen örtüler.

6‑njy bap

Reb Işaýany çagyrýar
1 Uzy ýa pa ty şa nyň ölen ýy ly be ýik hem 

şöh rat ly tag tyň üs tün de otu ran Taň ry ny 
gör düm. Ly ba sy nyň sy ýy yba dat ha na ny 
dol dur ýar dy. 2  Onuň ýo kar syn da se raf-
lar a dur dy; her si niň al ty ga na ty bar dy. 
Olar ga nat la ry nyň iki si bi len ýüz le ri ni, 
beý le ki iki si bi len aýak la ry ny bü re ýär-
di ler, ga lan iki si bi len-de uç ýar dy lar. 
3 Olar bi ri-bi ri ne şeý le diý di:

«Hökmürowan Reb mukaddesdir, 
mukaddesdir, mukaddesdir.

Tutuş älem Onuň şöhratyndan 
doludyr».

4  Ola ryň se si ne ga py nyň sö ýe le ri sars dy, 
Hu da ýyň öýi tüs se den dol dy. 5 Men hem 
şeý le diý dim: «Me niň dat gü nü me! Men 
he läk bol dum, çün ki men ag zy ha ram 
adam dy ryn we ag zy ha ram adam la ryň 
ara syn da ýa şa ýa ryn. Ine, göz le rim Şa-
ny–Hök mü ro wan Reb bi gör di».

6  On soň se raf a ryň bi ri ma ňa ta rap 
uç dy. Onuň elin de gur ban lyk sy pa syn-
dan ätişgir bi len al nan kö räp du ran köz 
bar dy. 7 Se raf kö zi ag zy ma deg rip, şeý le 
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diý di: «Ine, bu köz do dak la ry ňa deg di. 
In di ýa zyk la ryň aý ryl dy, gü nä le riň den 
sap lan dyň». 8  Soň ra Reb biň se si ni eşit-
dim. Ol: «Ki mi ibe re ýin? Bi ziň üçin 
kim gi der?» diý di. Men: «Ine, men; 
me ni iber!» diý dim.
 9 Ol şeýle diýdi: «Bar-da bu halka:

„Eşidip dursaňyz-da,
hiç düşünmeýärsiňiz,

seredip dursaňyz-da,
hiç aňlamaýarsyňyz“ diý.

 10 Bu halkyň ýüregini kütelt,
gulaklaryny ker et,

gözlerini gap,
gözleri bilen görmesin,

gulaklary bilen eşitmesin,
aňlary bilen aňlamasyn,
Maňa dönüp, şypa 

tapmasynlar».
11 On soň men: «Ýa Reb ha ça na çen li?» 
di ýip so ra dym.

Ol şeýle jogap berdi:
«Şäherler weýran bolup,

ilatsyz galýançalar,
öýler adamsyz galyp,

ýurt bütinleý haraba 
öwrülýänçä,

 12 Reb hemmeleri uzaklara kowup,
ýurduň içinde terk edilen ýerler 

köpelýänçä,
 13 halkyň ondan biri galsa-da,

ýurt ýene-de ýakylar.
Emma dagdan ýa-da dub 

çapylanda kökleriniň galyşy 
kimin,

mukaddes nesil-de ýurtda kök 
kimin bolar».

7‑nji bap

Ahaz patyşa berlen habar
1 Re sin Si ri ýa nyň pa ty şa sy dy; Re mal-

ýa nyň og ly Pe ka Ys ra ýy lyň pa ty şa sy dy. 

Olar Iýe ru sa li me gar şy uruş et mä ge 
çyk dy lar, ýö ne oňa gar şy sö weş edip 
bil me di ler. Şol dö wür de Uzy ýa nyň ag-
ty gy, Ýo ta myň og ly Ahaz Ýa hu da nyň 
pa ty şa sy dy. 2  Da wu dyň nes li Si ri ýa nyň 
Ef ra ýym bi len bir le şe ni ni eşi den de, Aha-
zyň ýü re gi ýe le tit re ýän jeň ňel agaç la ry 
ýa ly tit re di. 3 On soň Reb Işa ýa şeý le 
diý di: «Og luň Şe ýar ýa şup bi len ýo kar-
ky how za ak ýan ýa byň aýa gyn da ky kir 
ýu wul ýan meý da nyň ýo lun da Aha zy 
gar şy la ma ga gi dip, oňa şu ny aý dyň: 
4  „Gu lak goý, ra hat lan, gork ma. Bu 
tüs se läp du ran iki ot ly ke sin di den, 
Si ri ýa şa sy Re si niň we Re mal ýa nyň 
og lu nyň low la ýan ga za byn dan he der 
et me. 5 Si ri ýa ly lar we ef ra ýym ly lar öz 
pa ty şa sy Re mal ýa nyň og ly bi len sa ňa 
gar şy dil düw şük gu ra dy. 6  Olar: 'Ge-
liň, Ýa hu da nyň üs tü ne ço za lyň, ony 
gor ku zyp, ba syp ala lyň we Ta be ýe liň 
og lu ny pa ty şa ede liň' diý di ler. 7 Em ma 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär:

'Bu amala aşmaz,
berjaý bolmaz ol.

 8 Damask Siriýanyň paýtagtydyr,
Resin Damaskyň baştutanydyr.

Halk bolmakdan galar Efraýym,
altmyş bäş ýylyň içinde synyp.

 9 Samariýa Efraýymyň paýtagty,
Remalýanyň ogly Samariýanyň 

başy,
ynamda berk durmasaňyz,

berk durmarsyňyz asla'“».

Imanuweliň alamaty
10  Reb ýe ne-de Aha za: 11 «Hu da ýyň 

Reb den ala mat so ra; goý, ol ölü ler dün-
ýä sin den çuň, gök ki min be ýik bol sun» 
diý di. 12 Em ma Ahaz: «So ra jak däl, Reb bi 
sy na jak däl» diý di. 13 On soň Işa ýa şeý le 
diý di: «Gu lak go ýuň, eý, Da wu dyň ne-
sil le ri! Yn san la ry iri ze ni ňiz si ze az lyk 
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a 7:14 Ima nu wel – bu söz Hu daý bi ziň bi len diý me gi aň lad ýar.
b 8:1 Ma her-şa lal-haş baz – bu söz ler ta la ňa ok du ryl ýan, ol ja al ma ga how lug ýan diý me gi 
aň lad ýar.

edip, in di Hu da ýy my hem iriz jek mi si-
ňiz? 14  Mu nuň üçin Reb biň Özi si ze bir 
ala mat be rer. Ine, gyz göw re li bo lup, 
ogul dog rar. Onuň ady na Ima nu wel a 
da kar. 15  Ol ýag şy ny ýa man dan saý ga-
ryp bil ýän çä, di ňe gaý mak bi len bal iýer. 
16  Ýö ne og la nyň ýag şy ny ýa man dan saý-
gar ma gy öw ren me zin den öň, se ni gor ka 
sa lan iki pa ty şa nyň ýur dy terk edi ler. 
17 Reb se niň, hal ky ňyň we ata-ba ba la-
ryň ne sil le ri niň baş la ry na Ef ra ýy myň 
Ýa hu da dan bö lü nip aý ry lan gü nün den 
bä ri gö rül me dik gün le ri ge ti rer; Aşur 
pa ty şa sy ny ge ti rer».

18  Şol gün Reb Mü sür der ýa la ry nyň 
aýa guç la ryn da ky si ňek le re, Aşur ýur-
dun da ky ary la ra sy gy rar. 19 Olar hem 
ge lip, ýa pa şak de re ler de, ga ýa la ryň 
jaý ryk la ryn da, äh li ti ke nek li gy rym sy 
agaç lar da we örü ler de or na şar lar.

20  Şol gün Reb Ýew frat der ýa sy nyň 
aňyr syn dan ki re ýi ne al nan pä ki bi len, 
ýag ny Aşur pa ty şa sy bi len sa çy ňy zy, 
aýak la ry ňy zyň tüý le ri ni we sak ga ly-
ňy zy sy rar.

21 Şol gün bir adam bir gu la jyn bi len 
iki go ýun sak lar. 22  Ol sa gyp alan bol 
süý dün den gaý mak iýer; ýurt da ga lan 
her kes gaý mak hem bal iýer.

23  Şol gün ba ha sy müň kü müş teň-
ňä ba ra bar bo lan müň düýp üzüm li 
tu tuş ýer ça ly lyk we ti ken lik ýer le re 
öw rü ler. 24  Tu tuş ýurt ça ly ly ga we ti-
ken li ge öw rü ler; adam lar ol ýe re ok dur 
ýaý la ry bi len gi der. 25  Ça ly lar dan we 
ti ken ler den gor ky ňy za öň ki kät men-
le nen de pe le re gi dip bil mer si ňiz; ol 
ýer ler mal goý be ril ýän, go ýun la ryň 
bas gy la ýan ýe ri bo lar.

8‑nji bap

Işaýanyň ogly halk üçin alamatdyr
1 Reb ma ňa: «Bir uly tag ta al-da, aý dyň 

gö rün ýän harp lar bi len onuň ýü zü ne 
„Ma her-şa lal-haş baz“ b di ýip ýaz. 2  Men 
Ury ýa ru ha ny bi len Ýa be rek ýa nyň og ly 
Za kar ýa ny Özü me ynam ly şa ýat lar hök-
mün de ça gy ra ryn» diý di. 3 On soň men 
py gam ber aýal bi len ýat dym. Ol göw-
re li bo lup, bir ogul do gur dy. Reb ma ňa: 
«Ady na Ma her-şa lal-haş baz dak. 4  Ça ga 
„ka ka“, „eje“ diý me gi öw ren mez den öň, 
Da mas kyň we Sa ma ri ýa nyň baý ly gyny 
Aşur pa ty şa sy ol ja alar» diý di.

5 Reb ýe ne sö zü ni do wam edip: 6  «Bu 
halk ha ýal ak ýan Şi lo wa su wu ny ret 
et di, ola ryň Re si niň hem Re mal ýa nyň 
og lun dan kö ňül le ri şat bol dy. 7 Şo nuň 
üçin Reb Ýew frat der ýa sy nyň güýç li sil 
suw la ry ny, Aşur pa ty şa sy ny we onuň 
şöh ra ty ny bu hal kyň üs tü ne ge ti rer. Ol 
onuň äh li jar la ryn dan aşyp, bü tin ke nar-
la ry na do lar. 8  Ol jo şup, Ýa hu da ge çer we 
ony-da ba sar; ýur duň bo ga zy na ýe ter. 
Ýa ýy lan ga nat la ry nyň ge ri mi ýur duň 
äh li çäk le ri ne ýe ter, eý, Ima nu wel». 9 Eý, 
mil let ler, gi diň, ur şuň, ýö ne siz gyr lar-
sy ňyz! Gu lak go ýuň, eý, uzak da ky äh li 
ýurt lar! Bil le ri ňi zi gu şaň, ýö ne gor kuň! 
Bil le ri ňi zi gu şaň, ýö ne siz gyr lar sy ňyz! 
10 Bi le mas la hat ge çi rer si ňiz, ýö ne ol ba şa 
bar maz; söz söz lär si ňiz, ýö ne ol ama la 
aş maz, çün ki Hu daý bi ziň bi len dir.

Rebbiň duýduryşy
11 Reb biň güýç li eli üs tüm de kä, Ol 

ma ňa bu hal kyň ýo lun dan ýö re mez li gi 
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duý du ryp, şeý le diý di: 12  «Bu hal kyň 
dil düw şük diý ýän her za dy na dil düw şük 
diý mäň, ola ryň gork ýan zat la ryn dan 
gork maň, he der et mäň. 13  Hök mü ro-
wan Reb bi, di ňe Ony mu kad des sa ýyň; 
On dan gor kuň, On dan he der ediň! 14  Ol 
mu kad des öý bo lar, em ma Ol Ys ra ýy lyň 
iki pa ty şa ly gy na büd re me da şy, ýyk ýan 
ga ýa, Iýe ru sa li miň ila ty na du zak we tor 
bo lar. 15 Ola ryň kö pü si büd räp, ýy ky lar, 
ýum ru lar, du za ga dü şü ri lip, tu tu lar».

16  Şä girt le ri miň ara syn da şa ýat ly gy 
bag la, ka nu ny mö hür le. 17 Men Ýa ku byň 
ne sil le rin den ýü zü ni giz le ýän Reb be 
in ti zar, Oňa umyt bag la ryn. 18  Ine, men 
we Reb biň ma ňa be ren ça ga la ry, Si on 
da gyn da mes gen tut ýan Hök mü ro wan 
Reb biň Ys ra ýyl da ky ala mat la ry we 
ny şa ny dyr. 19‑20  Halk si ze şeý le diý se: 
«Py şyr da ýan we sa myr da ýan ruh ça-
gyr ýan la ra we ja dy göý le re ýüz tu tuň; 
halk öwüt-ne si hat üçin öz hu daý la ry na, 
di ri le riň adyn dan ölü le re ýüz tut ma ly 
däl mi nä me?» Şeý le diý ýän ler daň şa-
pa gy ny gör mez ler! 21‑22  Olar mu şak gat 
hem aç lyk için de ýurt da yk man da lyk 
eder ler; aç ga lan la ryn da ga zap la nyp, öz 
pa ty şa la ry ny we hu daý la ry ny nä let lär ler. 
Gö ge-de, ýur da-da ba kar lar, em ma di ňe 
has rat, ga raň ky lyk we el henç tüm lük 
gö rer ler. Olar tüm lü ge kow lar lar.

9‑njy bap

Adyl şa
1 Mu ňa ga ra maz dan, azap için dä ki ler 

tü ke nik siz tüm lük de bol maz. Geç miş de 
Ol Ze bu lun we Naf ta ly ýur du ny pe selt-
di, em ma gel jek de De ňiz ýa ka syn da ky 
ýo ly, Ior da nyň aňyr sy ny we mil let le riň 
Je li le si ni şöh rat lan dy rar.
 2 Beýik bir nur gördi,

tümlükde gezýän halk;

tüm garaňkylykda ýaşaýanlaryň
üstlerine nur saçyldy.

 3 Milleti köpeltdiň Sen,
artdyrdyň olaryň şatlygyn,

hasylda şatlanyşlary deý,
Seniň öňüňde guwanýarlar,

olja paýlaşýan deý
galkynyşýarlar.

 4 Olaryň agyr boýuntyrygyny,
gerişlerindäki serdessesini,

sütemkeşleriniň hasasyny döwdüň
midýanlaryň başyna getiren 

günüň dek.
 5 Söweşdäki esgerleriň ädikleri,

ähli gana bulaşan eşikleri,
oda taşlanyp ýakylar.

 6 Biziň üçin bir çaga doguldy,
bir ogul berildi bize,

hökümdarlyk onuň gerşinde bolar;
Onuň ady

Ajaýyp Maslahatçy, Gudratly Hudaý,
Ebedi Ata, Parahatlyk Şazadasy 

bolar.
 7 Hökümdarlygy dynuwsyz öser,

parahatçylygy tükeniksiz bolar.
Dawudyň tagtyndan

baky berkarar eder öz 
patyşalygyny.

Patyşalygy adalatlylyk hem 
dogrulyk bilen goldar.

Hökmürowan Rebbiň yhlasy 
bilen amala aşar bu.

 8 Taňry Ýakubyň nesline garşy söz 
iberdi,

ol Ysraýylda berjaý boldy.
 9 Bütin halk,

Efraýymyň, Samariýanyň 
ilatlary

muny bilerler.
Olar tekepbirlik,
ýürek buýsanjy bilen şeýle 

diýýärler:
 10 «Kerpiçler ýykyldy,
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ýöne ýonulan daşlardan gurarys 
biz,

kerkaw agaçlary kesilip taşlandy,
ýöne kedr agaçlaryny ekeris biz».

 11 Muňa görä Reb Resiniň 
ýagylaryna

onuň garşysyna çykmaga güýç 
berdi,

duşmanlaryny aýaga galdyrdy 
olaryň,

 12 gündogardan siriýalylary,
piliştlileri günbatardan.

Olar Ysraýyly ýuwudarlar,
agyzlaryny açarlar-da.

Ýöne Rebbiň gazaby sönmändi 
şonda-da,

eli entek-de jeza bermäge taýyn.
 13 Özüne jeza Berene

tarap öwrülmedi halk,
Hökmürowan Rebbe tabyn 

bolmady.
 14 Şonuň üçin Ysraýyldan başy-da, 

guýrugy-da,
palma şahasyny-da, gamşy-da
bir günde kesip taşlar Reb.

 15 Ýaşulular hem at-abraýly 
adamlar-a başdyr,

ýalan zady öwredýän 
pygamberler bolsa guýrukdyr.

 16 Ýol görkezýänler bu halky 
azaşdyrýarlar,

olara eýerenler bolsa 
betbagtçylyga uçraýarlar.

 17 Munuň üçin Reb
olaryň ýaşlaryna guwanmaz,

rehim etmez ýetimine, dul 
hatynyna,

çünki her kes hudaýsyz hem pis,
hemmäniň agzyndan akmak söz 

çykýar.
Bulara garamazdan,

Rebbiň gazaby sönmändi,
eli şindi jeza bermäge taýyn.

 18 Pislik ot kimin ýanýar,
çalydyr tikenleri ýalmaýar ol,

tokaýyň gür ýerlerini tutaşdyrýar,
tüsse al-asmana galýar.

 19 Hökmürowan Rebbiň gazabyndan
ýurt ýanar,

halky ot ýakyp-ýandyrar,
hiç kim öz doganyna rehim etmez.

 20 Halk onda-munda tapanyny iýer,
ýöne şonda-da doýmaz, aç bolar,
her kes öz garyndaşynyň etini 

iýer.
 21 Efraýym bilen Manaşa

biri-birini ýuwudarlar,
bilelikde Ýahuda hüjüm ederler,

sönmändi Rebbiň gazaby barybir,
entek hem jeza bermäge taýyn eli.

10‑njy bap
 1 Adalatsyz parzlary çykarýanlaryň 

dat gününe!
zorluk permanyny ýazýanlaryň 

waý halyna!
 2 Ejizleriň hakyny iýýärsiňiz,

ýoksullary adalatdan mahrum 
edýärsiňiz,

dul hatynlary awlaýarsyňyz,
ýetimler oljaňyz bolýar.

 3 Jeza güni,
uzakdan betbagtçylyk gelende,

näme ederkäňiz?
Kimden kömek sorarkaňyz,
nireden jaý taparkaňyz 

baýlygyňyza?
 4 Ýesirleriň arasynda dyza 

çökmekden,
Jesetlere büdräp ýykylmakdan 

gaýry
çäräňiz bolmaz siziň.

Barybir sönmändi Rebbiň 
gazaby,

jeza bermäge taýyndyr
henizem Onuň eli.
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Rebbiň Aşur baradaky hökümi
 5 Dat günüňe, Aşur!

Ol gaharymyň hasasydyr!
Elindäki taýagydyr gazabym!

 6 Ony hudaýsyz milletiň garşysyna,
gazaplanan halkymyň 

garşysyna iberýärin,
oňa talamagy, talanyny olja 

almagy,
olary köçeleriň palçygy kimin
aýak astyna almagy buýurdym.

 7 Emma Aşur patyşasy beýle niýet 
edenok,

beýle pikir etmeýär ol;
ýüreginde köp milletleri gyrmak,

köki-damary bilen ýok etmek 
küýündedir onuň.

 8 Ol şeýle diýýär:
«Leşgerbaşylarymyň ählisi
patyşa dälmi näme?

 9 Kalno şäheri Karkemiş kimin dälmi?
Arpat kimin dälmi Hamat?
Samariýa Damask kimin dälmi?

 10 Iýerusalim bilen 
Samariýanyňkydan-da beýik 
oýma butlary bolan

butparaz patyşalyklary ele 
salşym ýaly,

 11 Samariýa we onuň butlaryna 
edişim ýaly,

Iýerusalime we onuň butlaryna- 
-da şeýle ederin».

12  Reb Si on da gyn da we Iýe ru sa lim de 
äh li işi ni gu ta ran da şeý le di ýer: «Aşur 
pa ty şa sy ny te kep bir ýü re gi ne, ge dem 
ba ky şy na gö rä je za lan dy ra ryn». 13 Çün ki 
Aşur pa ty şa sy şeý le diý ýär:

«Muny öz elimiň güýji bilen,
öz paýhasym bilen gazandym,

men paýhaslydyryn.
Milletleriň serhetlerini aýyrdym,

olaryň hazynalaryny taladym,
tagtyndan agdardym güýçli şalary.

 14 Milletleriň baýlygyny tapdy elim,
höwürtge tapan ýaly;

terk edilen ýumurtgalaryň
ýygnalyşy kimin,

bütin dünýäni ýygnadym.
Ganat kakyp, agzyny açyp,
ses çykaran bolmady».

 15 Palta özüni işledýäniň ýanynda 
öwünermi?

Byçgy özüni ulanýandan 
beýgeldermi özüni?

Özüni göterýäni göterermi taýak?
Özüni galdyrýany galdyrarmy 

hasa?
 16 Munuň üçin Hökmürowan Taňry 

Reb,
Aşuryň semizlerine horluk ýollar,
Onuň şöhratynyň astynda ot 

ýalyny tutaşar.
 17 Ysraýylyň Nury ot,

onuň Mukaddesi ýalyn bolar,
ýalyn onuň tikenleridir

çalylaryny bir günde 
ýakyp-ýandyrar.

 18 Gözel tokaýlarydyr,
mes toprakly ýerlerini

bütinleý ýok eder Reb,
heläk bolar
agyr derde ýolugan adam deý.

 19 Tokaýlarynda galan agaçlar şeýle 
az welin,

çaga-da sanap, ýazyp biler olary.

Ysraýylyň aman galanlary
20 Şol gün Ys ra ýy lyň aman ga lan la ry 

we Ýa ku byň ne sil le ri niň ha las bo lan la ry 
mun dan beý läk öz le ri ne je za ber ýä ne 
däl-de, eý sem tüýs ýü rek den Ys ra ýy-
lyň Mu kad de si ne bil bag lar lar. 21 Aman 
ga lan lar, Ýa ku byň aman ga lan la ry 
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gud rat ly Hu da ýa do la nar lar. 22  Hal kyň 
Ys ra ýyl de ňiz ýa ka syn da ky çä ge deý 
köp bol sa-da, onuň di ňe aman ga lan-
la ry Hu da ýa do la nar lar. Ka rar edi len 
he läk çi lik dog ru lyk bi len ama la aşy ry-
lar. 23 Gud ra ty güýç li–Hök mü ro wan Reb 
hö küm edi şi ýa ly, bü tin ýer ýü zün de 
he läk çi li gi ama la aşy rar.

24  Şo nuň üçin Gud ra ty güýç li-Hök mü-
ro wan Reb şeý le diý ýär: «Eý, Me niň 
Si on da ýa şa ýan hal kym! Mü sür li ler ki-
min si ze gar şy ha sa sy ny gal dy ryp, ta ýak 
bi len uran da, siz aşur ly lar dan gork maň. 
25 Ine, bi raz wagt dan ga ha rym ýa ty şar, 
ga za bym aşur ly la ry he läk et mä ge gö-
nü ger. 26  Orep ga ýa syn da mid ýan la ry 
weý ran edi şi ki min, Hök mü ro wan Reb 
ola ra gar şy gam çy gal dy rar. Ha sa sy ny 
Mü sür de ýo ka ry gal dy ry şy ki min deň ziň 
üs tü ne uza dar. 27 Şol gün aşur ly la ryň ýü-
ki si ziň ger şi ňiz den, bo ýun ty ry gy si ziň 
boý nu ňyz dan aý ry lar; se miz li gi ňiz den 
ýa ňa bo ýun ty ryk döw ler».

 28 Aýat şäherine gelýärler olar,
Migrondan geçýärler,
Mikmaşda ýüklerini goýýarlar.

 29 Geçelgeden geçýärler olar,
Gebada bir gije düşleýärler,

Rama şäheri lerzana gelýär,
Şawulyň Gibga şäheriniň ilaty 

gaçýar.
 30 Bar sesiňe gygyr, eý, Gallym 

gyzy!
Gulak goý, eý, Laýşa!
Eý, görgüli Anatot!

 31 Madmena gaçyp gidýär,
Gebimiň ilaty pena agtarýar.

 32 Bu gün duşmanlar Nopda galarlar,
Sion gyzynyň dagyna,
Iýerusalimiň depesine ýumruk 

çenär.
 33 Ine, Hökmürowan Taňry Reb

gudratly güýji bilen keser 
şahalary,

iň beýik agaçlar çapylar,
belentlikleri ýere ýazylar.

 34 Tokaýyň gür ýerlerini palta bilen 
çapar,

Liwan Gudratly Bolanyň 
öňünde ýykylar.

11‑nji bap

Ýyşaýyň nesli

 1 Ýyşaýyň kötüginden bir pudak 
çykar,

kökünden gögeren Şaha miwe 
berer.

 2 Rebbiň Ruhy:
danalyk hem paýhas,

maslahat hem güýç-gudrat,
Rebbi bilmek hem

Ondan gorkmak ruhy
Onuň üstünde bolar.

 3 Ol Rebden gorkmakdan lezzet 
alar,

görşüne görä höküm çykarmaz 
Ol,

eşidişine görä karar çykarmaz.
 4 Garyplara dogrulyk bilen kazylyk 

eder Ol,
ýer ýüzündäki pukaralar üçin 

dogry karar çykarar.
Buýruk bilen jezalandyrar 

dünýäni Ol,
pisleri-de Öz sözleri bilen 

öldürer.
 5 Dogrulyk hem sadyklyk guşak 

bolar biline.
 6 Möjek bilen guzy bir ýerde ýaşar,

bir ýerde ýatar gaplaň we owlak,
göle, arslan we bir ýaşar mal 

biledir,
olary bir ýaş bala bakar.

 7 Sygyr aýy bilen bile otlar,
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balalary-da bile ýatar olaryň,
arslan öküz dek saman iýer.

 8 Emýän çaga gara ýylanyň hininiň 
agzynda oýnar,

süýtden aýrylan çaga elini 
kepjebaşyň hinine sokar.

 9 Mukaddes dagymda
zelel ýetirilmez, hiç kim heläk 

edilmez,
bütin ýer ýüzi

deňziň suwdan doluşy deý,
Rebbi bilmekden dolar.

10 Şol gün Ýy şa ýyň kö ki halk la ra ny şan 
bo lar; mil let ler Oňa ýüz tu tar lar, Onuň 
mes ge ni şöh rat ly bo lar. 11 Şol gün Aşur-
dan, Mü sür den, Pat ros dan, Efi opi ýa dan, 
Eý lam dan, Şin gar dan, Ha mat dan we 
ada lar da aman ga lan hal ky ny yzy na 
ge tir mek üçin, Taň ry ikin ji ge zek eli ni 
uza dar.
 12 Ol milletler üçin baýdak galdyrar,

Ysraýylyň sürgündäkilerini 
toplar,

ýer ýüzüniň dört künjeginden,
Ýahudanyň darganlaryny 

ýygnar.
 13 Efraýymyň gabanjaňlygy aýrylar,

Ýahudanyň duşmanlary ýok ediler,
Efraýym Ýahuda göripçilik 

etmez,
Ýahuda Efraýyma duşmançylyk 

etmez.
 14 Olar bilelikde günbatardaky 

piliştlileriň üstüne hüjüm 
ederler,

bilelikde gündogaryň halkyny 
talarlar,

Edoma, Mowaba garşy el 
galdyrarlar,

ammonlar tabyn bolarlar olara.
 15 Müsür deňziniň aýlagyny

bütinleý guradar Reb,
güýçli ýeli bilen

elini Ýewfrat derýasyna 
galgadar,

ýedi çeşmä böler ony,
çarykly geçerler adamlar ondan.

 16 Ysraýyllaryň Müsürden çykan 
güni

Ysraýyla edişi ýaly,
Rebbiň Aşurda aman galan halky 

üçin
uly ýol açylar.

12‑nji bap

Alkyş we öwgi

 1 Şol gün siz, ysraýyllar şeýle 
diýersiňiz:

«Ýa, Reb Saňa şükür ederin,
Sen bize

gaharlanan hem bolsaň,
gaharyň sowuldy,

teselli berdiň bize Sen.
 2 Elbetde, Hudaý Halasgärimdir,

Oňa bil baglaryn, gorkmaryn 
men,

çünki Reb ýeke-täk güýjümdir, 
aýdymymdyr,

Ol meniň Halasgärim boldy».
 3 Şatlyk bilen guýulardan suw 

çekişiňiz deý,
şatlyk bilen-de halas edilersiňiz.

 4 Şeýle diýersiňiz şol gün:
«Rebbe şükür ediň,

Onuň adyna öwgüler aýdyň;
milletleriň arasynda

Onuň işlerini aýan ediň,
Adynyň beýikdigini jar ediň.

 5 Rebbe öwgüler aýdyň,
Ol beýik işler etdi;
ýer ýüzi bilsin muny!

 6 Eý, Sion halky,
heşelle kak, gygyr!
Araňyzdaky Ysraýylyň 

Mukaddesi beýikdir!»
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13‑nji

Babyla garşy pygamberlik
1 Ba byl hak da Amo zyň og ly Işa ýa 

aýan lyk ar ka ly ge len py gam ber lik:
 2 Ýalaňaç dagyň üstünde baýdak 

dikiň,
söweşijilere gygyryň sesiňiz 

ýetdiginden,
begleriň derwezelerinden girer 

ýaly,
olara el bulaň.

 3 Özüme bagyş edilenlere buýruk 
berdim,

urşujylarymy, şanyma 
guwanýanlarymy

gazabymy dökdürtmek üçin 
çagyrdym.

 4 Daglardaky gykylyga gulak 
goýuň,

bu köp halklaryň sesine 
meňzeýär!

Bir ýere ýygnanyşýan milletleriň,
patyşalyklaryň göçgünli sesini 

diňläň!
Hökmürowan Reb söweşe 

goşun toplaýar.
 5 Öz gazabynyň ýaraglary bilen

bütin ýer ýüzüni weýran etmek 
üçin,

uzak ülkelerden,
dünýäniň aňry ujundan geler 

Reb.
 6 Perýat ediň, Rebbiň güni 

ýakyndyr!
Ol Gudratygüýçli tarapyndan 

weýrançylyk deý geler.
 7 Munuň üçin eller gowşar,

her ynsanyň ýüregi ýarylar.
 8 Dowla düşer olar,

yza hem gaýgy basar;

burgusy tutýan deý,
agyry çeker olar,

aňalyp birek-birege bakarlar,
ýüzleri ýalyn dek lowlar.

 9 Ine, Rebbiň güni, ýowuz gün 
gelýär,

ýer ýüzüni haraba öwürmek 
üçin,

ondaky günäkärleri ýok etmek 
üçin,

gazap bilen, gahar ody bilen 
gelýär.

 10 Gökdäki ýyldyzlar,
olaryň toplumy

yşyk bermezler;
Gün dogsa-da garalar,
Aý nuruny saçmaz.

 11 Men dünýäni ýamanlygy üçin,
etmişleri üçin jezalandyraryn 

erbetleri;
tekepbirleriň gedemliginiň 

soňuna çykaryn,
zalymlaryň ulumsylygyny 

peselderin.
 12 Ynsanlary sap altyndan,

adamlary Opyr gyzylyndan-da
has gymmatly ederin.

 13 Şonuň üçin gökleri titrederin,
Rebbiň gahar ody lowlaýan 

güni,
Hökmürowan Rebbiň gazabyndan

ýer ýüzi lerzana geler.
 14 Kowalanýan jeren kimin,

çopansyz goýunlar kimin,
her kes öz halkyna,

her kişi öz ýurduna gaçar.
 15 Tutulanlar naýzadan geçiriler,

ele düşen gylyçdan ötüriler.
 16 Çagalary gözleriniň alnynda

parça-parça ediler,
öýleri talanar,

aýallaryna el urlar.
 17 Ine, Men kümşe gyzmaýan,
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altyny söýmeýän madaýlary
olara garşy öjükdirýärin.

 18 Ýaş ýigitleri ýere ýazar ýaýlary,
bäbeklere rehim etmezler,
gözleri çagalary gaýgyrmaz.

 19 Hudaý patyşalyklaryň iň gözeli 
bolan,

babyllylaryň buýsanjy bolan 
şöhratly Babyly

ýer bilen ýegsan eder
Sodom hem Gomora ýaly.

 20 Ol ýer ilatsyz galar,
hiç haçan ýaşaýyş bolmaz onda,

araplar çadyrlaryny dikmezler,
çopanlar sürülerini bakmazlar.

 21 Wagşy haýwanlar ýatar ol ýerde,
baýguşdan dolar öýleri,

düýeguşlar mesgen tutar,
geçiler bökjeklärler ol ýerde.

 22 Saraýlarynda syrtlanlar,
köşklerinde şagallar uwlaşar;

Babylyň soňy ýakyndyr,
onuň günleri uzak bolmaz.

14‑nji bap

Ýesirler gaýdyp gelýärler
1 Em ma Reb Ýa ku byň nes li ne re him 

eder, Ys ra ýy ly ýe ne saý lar we ola ry öz 
ýur dun da or naş dy rar. Ke se ki ler ola ra 
go şu lyp, ys ra ýyl hal ky na bir le şer ler. 
2  Halk lar ys ra ýyl la ry öz ýer le ri ne alyp 
ge ler ler. Ys ra ýyl hal ky Reb biň be ren 
ýur dun da baş ga halk la ry öz le ri ne gul-

-gyr nak eder ler; öz le ri ni ýe sir eden le ri 
ýe sir edip, öz le ri ne zu lum eden le riň 
üs tün den aga lyk sü rer ler.

3 Reb si zi yza ňyz dan, gaý gy ňyz dan we 
çe ken agyr işi ňiz den azat eden de, 4  Ba
byl pa ty şa sy na şu tym sa ly aý dar sy ňyz:

«Ine, zulumkeşiň soňy geldi!
Onuň tekepbirligi tamam boldy!

 5 Reb pisleriň taýagyny,

hökümdarlaryň hasasyny döwdi.
 6 Ol halklara gazaply,

üznüksiz zarbalar urdy,
milletleri gazap bilen,

dynuwsyz zulum bilen 
dolandyrdy.

 7 Bütin dünýä dynçlykda, 
rahatlykda;

olar aýdyma başlaýarlar.
 8 Serwiler we Liwanyň kedr 

agaçlary
üstünden şatlanyp, şeýle 

diýýärler:
„Aýak astyna düşeliň bäri,

hiç kim bizi çapmaga 
gelmeýär“».

 9 Sen gelýärkäň ölüler dünýäsi
garşylamaga howlugýar;

ol seniň üçin ölüleri,
ýer ýüzüniň ähli başlyklaryny 

oýarýar;
milletleriň ähli şalaryny

tagtlaryndan turuzýar.
 10 Olaryň hemmesi saňa:

«Sen-de biz ýaly ejizlediň,
bize meňzediň!» diýerler.

 11 Şan-şöhratyň, arfalaryň sesi
ölüler dünýäsine inderildi;

astyňa gurtlar düşeldi,
üstüň gurçuklara büreldi.

 12 Eý, parlak ýyldyz, daň ogly,
gökden nähili gaçdyň!

Eý, milletleri ýeňen sen,
indi özüň ýere ýykyldyň!

 13 Sen ýüregiňde diýdiň:
«Göklere çykaryn,

tagtymy Hudaýyň 
ýyldyzlaryndan

ýokarda goýaryn.
Jemagatyň toplanan dagynda,

Zafon dagynda oturaryn.
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 14 Bulutlaryň depesine çykaryn,
Beýik Hudaý ýaly ederin 

özümi».
 15 Emma sen ölüler dünýäsine,

gabryň düýbüne inderilersiň.
 16 Görenler çiňerilip serederler saňa,

sen hakda oýlanyp, şeýle 
diýerler:

«Ýeri sarsdyran,
patyşalyklary titreden,

 17 dünýäni çöle dönderen,
şäherleri ýer bilen ýegsan eden,
ýesirleri öýlerine goýbermedik 

şumy?»
 18 Milletleriň patyşalarynyň ählisi,

hersi öz gabrynda, şöhrat içinde 
ýatyr.

 19 Emma terk edilen çaga kimin
gabryňdan daşary atyldyň;

gylyçdan geçirilen,
gabryň daşly düýbüne atylan

jesetler bilen örtülýärsiň.
Aýak astynda depelenen maslyk 

deý,
 20 beýleki şalar ýaly jaýlanmarsyň;

çünki sen öz ýurduňy weýran 
etdiň,

öz halkyňy gyrdyň.
Pislik edýänleriň nesli
asla ýatlanmasyn!

 21 Atalarynyň etmişleri zerarly,
ogullaryny öldürmäge taýynlaň,

olar galyp, dünýäni eýelemesinler,
ýer ýüzüni şäherlerden 

doldurmasynlar.

22  «Men ola ra gar şy ga la ryn, Ba by lyň 
ady ny, aman ga lan la ry ny, ogul la ry ny 
we ne sil le ri ni ýok ede rin». Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 23 «Ony baý guş ha na, bat ga-
ly ga öw re rin, he läk çi lik süb se si bi len 
sü pü re rin» Mu ny Hök mü ro wan Reb 
aýd ýan dyr.

Aşura garşy pygamberlik
 24 Hökmürowan Reb ant içip, şeýle 

diýýär:
«Nähili niýet eden bolsam,

şeýle-de bolar,
näme karara gelen bolsam,
şol-da amala aşar.

 25 Aşurlylary Öz ýurdumda 
syndyraryn,

daglarymda olary aýak astyna 
alaryn;

olaryň boýuntyrygy halkymdan 
aýrylar,

ýükleri halkymyň gerdeninden 
düşüriler».

 26 Bütin dünýä hakda edilen karar 
budur,

ähli milletlere tarap uzan el 
budur.

 27 Hökmürowan Reb karar etdi,
kim Oňa päsgel berip biler?

Ol elini uzatdy,
kim ony yzyna öwrüp biler?

Piliştlilere garşy pygamberlik
28  Ahaz pa ty şa nyň ölen ýy ly şu py-

gam ber lik gel di:

 29 «Özüňizi uran taýak döwüldi 
diýip

şatlanmaň, eý, piliştliler!
Ýylan tohumyndan kepjebaş dörär,

onuň miwesi-de uçýan mähnet 
ýylan bolar.

 30 Garyplaryň garyby doýar,
mätäçler howpsuzlykda ýatarlar,

emma seniň köküňi açlykdan 
ýaňa gyraryn,

aman galanlaryňyz-da ölersiňiz.
 31 Perýat et, eý, derweze!

Nala çek, eý, şäher!
Eý, piliştliler, gorkudan titräň!
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Demirgazykdan tüsse çykýar,
goşun hatar-hatar bolup gelýär».

 32 Milletiň çaparlaryna näme jogap 
berler?

Reb Siony bina etdi,
Halkynyň mätäçleri onda pena 

taparlar.

15‑nji bap

Mowaba garşy pygamberlik
1 Mo wap ha kyn da ky py gam ber lik:

Hakykatdan Mowabyň Ar şäheri
bir gijede harabalyga öwrülýär,

Mowap weýran boldy!
Hakykatdan Mowabyň Kir şäheri

bir gijede harabalyga öwrülýär,
Mowap weýran boldy!

 2 Dibon halky aglamak üçin 
ybadathana,

seždegählere çykýar;
Mowap halky Nebo,

Meýdeba üçin perýat edýär.
Her kesiň başy takyrlanýar,

her kesiň sakgaly syrylýar.
 3 Köçelerinde jul geýinýärler,

üçeklerde, meýdançalarda
her kes perýat edýär, zar-zar 

aglaşýar.
 4 Heşbon bilen Elgala nalyş edýär,

sesleri Ýahasa çenli eşidilýär.
Şonuň üçin Mowabyň esgerleri 

aglaşýar,
gorkudan ýürekleri galdyraýar.

 5 Ýüregim Mowap üçin nalyş edýär,
gaçgaklary Sogara,

Eglat Şelişiýa gaçýarlar.
Olar aglaşyp,

Luhutyň ýokarsyna çykýarlar.
Weýrançylykdan perýat 

çekýärler
Horonaýym ýolunda.

 6 Nimrim suwlary gurady;

otlar soldy, täze ot gögermedi,
gök öwüsýän zat galmady asla.

 7 Munuň üçin gazanan 
baýlyklaryny,

bar toplan zatlaryny
söwüt jülgesine äkiderler.

 8 Agy bilen doldy
tutuş Mowap ýurdy;

olaryň perýady Eglaýyma,
nalyşy Beýerelime ýetýär.

 9 Dimonyň suwlary gandan doly,
emma Men mundanam beterini 

getirerin
Dimonyň başyna,

Mowapdan gaçanlaryň,
ýurduň aman galanlarynyň

üstüne şir getirerin.

16‑njy bap

Mowaplylar rehim dileýärler

 1 Sähra ýoly bilen Seladan
Sion gyzynyň dagyna,

ýurduň hökümdarlaryna
guzulary ýollaň.

 2 Arnon geçelgesinde
Mowabyň aýallary

höwürtgesinden kowlan
öýsüz-öwzarsyz guşlara 

meňzeýär.
 3 «Maslahat ber,

adalaty berjaý et.
Günortan çagy gije kimin

üstümize saýa sal.
Kowulanlary gizle,

gaçgaklary ele berme.
 4 Mowapdan kowlanlar

mesgen tutsun araňyzda;
weýran edýänlerden

olara pena boluň».

Sütemkär ýok bolup,
weýrançylyk soňlanar,
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a 16:11 Lira – kirişli saz guraly. Sözlüge seret.

talaňçylar ýitirim bolarlar.
 5 Tagt merhemet bilen berkidiler,

sadyklyk bilen şalyk sürer
Dawudyň nesillerinden biri,

adalaty agtarýan hökümdar
dogrulygy ýöreder.

 6 Mowabyň tekepbirligi,
onuň hetdenaşa gedemligi,

men-menligi, ulumsylygy,
gazaby barada eşitdik;
boş ýere öwünýär ol.

 7 Şonuň üçin Mowap perýat etsin,
her kes Mowap üçin nala 

çeksin,
Kirharasediň kişmişli kökeleri 

üçin
ýas tutuň, gam çekiň.

 8 Heşbonyň ekin meýdanlary,
Sibmanyň üzümçilikleri 

gurady;
başga milletleriň baştutanlary

saýlama üzümçilikleri 
basgyladylar;

üzümçilikler Ýazere ýetip,
çöle çenli ýaýyldy;

şahalary ýaýrap,
deňizden-de aşdy.

 9 Şonuň üçin Ýazer agysy bilen
Sibmanyň üzümçilikleri üçin 

aglaryn men;
gözýaşym bilen suwararyn sizi,

eý, Heşbon we Elgala!
Çünki tomus miweleriň,

hasyl ýygnalýan döwründäki
şagalaň şowhunyňyz kesildi.

 10 Şatlyk hem begenç aýryldy
hasylly baglardan;

üzümçiliklerde ne aýdym 
aýdylýar,

ne-de heşelle kakylýar;

üzüm sykýançy üzüm sykmaýar,
kesdim olaryň şagalaň 

şowhunyny.
 11 Şol sebäpden ýüregim Mowap 

üçin,
Kalbym Kirharaset üçin lira a 

dek nala çekýär.
12  Mo wap ly lar sež de gäh le ri ne çy kyp, 

öz le ri ni tap dan dü şür ýär ler; öz mu kad-
des ýer le ri ne di leg et mä ge gid ýär ler, 
ýö ne bu hiç peý da ber mez. 13 Bu Reb biň 
Mo wap ha kyn da geç miş de aý dan sö zü di. 
14  In di Reb şeý le diý ýär: «Ha ky na tut ma 
iş çi niň möh le ti ýa ly üç ýy lyň do wa myn-
da Mo wa byň şan-şöh ra ty uly hal ky bi len 
bir lik de ab raý dan dü şer; gu tu lan la ry 
ju da az we güýç süz bo lar».

17‑nji bap

Damaska garşy pygamberlik
1 Da mask ba ra da ky py gam ber lik:

Ine, Damask indi şäher saýylmaz,
ol harabaçylyga öwrüler.

 2 Aroger şäherleri terk ediler,
sürüleriň ýatýan ýerine öwrüler,
olary ürküzen bolmaz.

 3 Efraýymda gala galmaz,
Damaskda şa bolmaz,

Siriýanyň aman galanlary
Ysraýyl ogullarynyň şöhraty 

deý bolar.
Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.

 4 Şol gün Ýakubyň şöhraty öçer,
semiz göwresi horlanar.

 5 Orakçylaryň däne hasylyny 
ýygnaýşy deý,

däne başlaryny alşy deý 
elleriniň,

Rapalar jülgesine däne 
başlarynyň toplanyşy deý,
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bolar Ysraýyl hem.
 6 Zeýtun agajynyň miwesi kakylyp 

alnandan soň,
depesinde iki-üç zeýtunyň 

galyşy deý,
şahalarynyň uçlarynda dört-

-bäşisiniň galyşy deý,
diňe birazy aman galdyrylar.

Muny Ysraýyl Hudaýy Reb 
aýdýandyr.

 7 Şol gün halk nazaryny Ýaradana 
diker,

gözleri Ysraýylyň Mukaddesini 
görer.

 8 Özleriniň guran
gurbanlyk sypalaryna 

bakmazlar,
elleri bilen ýasan Aşera butlaryna,

tütetgi sypalaryna seretmezler.
 9 Şol gün olaryň berk galalary

ysraýyllardan gaçan hiwileriň, 
amorlaryň

terk eden şäherleri kimin çöle 
döner.

 10 Sen öz Halasgär Hudaýyňy 
unutdyň,

Penakäriň bolan Gaýany 
ýatlamadyň.

Şoňa görä ýakymly ösümlikler 
ekseň-de,

özge ýurtlaň ajaýyp nahallaryny 
oturtsaň-da,

 11 olary eken günüň ösdürseň-de,
oturdylanlary ertesi 

gülletseň-de,
hassalyk we emsiz dert gününde

hasylyň ýele sowrular.
 12 Betbagtçylyk! Köp milletleriň 

güwwüldisi!
Deňziň güwwüldisi deý 

güwleýär olar!
Ah! Halklaryň güwwüldisi!

Güýçli tolkunlar deý 
güwwüldeşýärler!

 13 Milletler güýçli tolkunlaryň 
uwlaýşy dek uwlaşarlar,

emma Ol olara käýär,
daglardaky şemala uçýan çöp- 

-çalam deý,
uzaklara gaçarlar olar,
tüweleýiň öňündäki togalanýan 

toz deý togalanarlar.
 14 Agşamara, ine, howp!

Säherden öň ol ýok bolýar.
Bizi tozdurýanlaryň paýy,

bizi talaýanlaryň kysmaty 
şudur.

18‑nji bap

Efiopiýa garşy pygamberlik

 1 Efiopiýa derýalarynyň aňyrsynda
ganatlaryny pasyrdadýan 

ýurduň dat gününe!
 2 Ol Nil derýasynyň üsti bilen

gamyş gämilerinde ilçilerini 
ýollaýar.

Eý, ýyldam çaparlar,
ýurtlary derýalar bilen 

bölünýän,
uzyn boýly, owadan bedenli 

millete,
her ýana gorky saçan halka,
haýbatly hem basybalyjy 

millete gidiň!

 3 Eý, bütin dünýäniň ilaty,
ýer ýüzünde ýaşaýanlar!

Daglaryň çür başynda
baýdak dikilende serediň!
Surnaý çalnanda diňläň!

 4 Reb maňa şeýle diýdi:
«Günüň howurly yssysy dek,

hasyl wagtyndaky çygly bulut 
dek,
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mesgenimden ümsüm 
serederin».

 5 Hasyl ýygymyndan öň,
gülleme gutaranda,

gül üzüm bolup ýetişende,
ol bag gaýçysy bilen pudaklary 

keser,
ýaýraýan şahalary kesip taşlar.

 6 Hemmesi daglardaky ýyrtyjy 
guşlara,

ýerdäki wagşy haýwanlara 
galdyrylar.

Olar tomsuna ýyrtyjy guşlara,
gyşyna wagşy haýwanlara şam 

bolarlar.
 7 Şol wagt ýurtlary derýalar bilen 

bölünýän,
uzyn boýly, owadan bedenli 

millet,
her ýana gorky saçan halk,

haýbatly hem basybalyjy millet,
Hökmürowan Rebbe,

Hökmürowan Rebbiň adyny 
goýan ýere,

Sion dagyna sowgatlar getirer.

19‑njy bap

Müsüre garşy pygamberlik
1 Mü sür ba ra da ky py gam ber lik:

Ine, ýyldam buluda atlanyp,
Müsüre gelýär Reb,

Müsür butlary titreşerler,
müsürlileriň ýürekleri ýarylar
huzurynda Onuň.

 2 «Müsürlileri biri-birine garşy 
öjükdirerin,

dogan doganyň garşysyna,
goňşy goňşusynyň garşysyna,

şäher şäheriň garşysyna,
patyşalyk patyşalygyň 

garşysyna urşar.
 3 Müsürlileriň zähresini ýararyn,

niýetlerini puja çykararyn,
butlaryndan, öli ruhlaryndan,

jadygöýlerden,
ruh çagyrýanlardan maslahat 

sorarlar.
 4 Müsürlileri zalym hojaýynyň 

eline bererin,
rehimsiz patyşa höküm sürer 

üstlerinden».
Muny Hökmürowan Taňry Reb 

aýdýandyr.

 5 Nilde suw galmaz,
derýa çekiler, gurar.

 6 Onuň ýaplary porsar,
takyrar, gurar Müsür çeşmeleri,
gamyşlar, gargylar çüýrär.

 7 Niliň töweregindäki,
ýakasyndaky çaýyrlar,

onuň boýundaky bar ekinler 
gurap,

sowrulyp, ýok bolup giderler.
 8 Balykçylar ýas tutarlar,

Nile çeňňek taşlaýanlar 
aglaşarlar,

suwa tor atýanlaryň susty 
basylar.

 9 Zygyrdan mata dokaýanlar 
lapykeç bolarlar,

ak biz dokaýanlar umytdan 
düşerler.

 10 Onuň dokmaçylary howsala 
düşerler,

ähli hakyna tutulanlar gam 
çekerler.

 11 Zogan şäheriniň hökümdarlary 
akmakdyr!

Faraonyň paýhasly 
maslahatçylary

pähimsiz maslahat berýärler,
siz faraona nädip:

«Men akyldarlaryň ogludyryn,

 Işaýa 18 ,  19  



 878  

gadymy şalaryň neslidirin» 
diýip bilýärsiňiz?

 12 Hany, nirede seniň akyldarlaryň?
Goý, saňa aýtsynlar olar,

Hökmürowan Rebbiň Müsüre 
garşy

näme niýetländigini aýan 
etsinler.

 13 Zoganyň hökümdarlary akmaklyk 
etdiler!

Memfisiň baştutanlary 
aldandylar,

tire baştutanlary Müsüri 
azaşdyrdylar.

 14 Reb akyly çaşyrýan ruhlary 
iberdi,

serhoşuň öz gusugynyň üstünde 
yranyşy deý,

olar müsürlileri bar işinde 
azaşdyrdylar.

 15 Müsüriň hiç kime dady ýetmez,
ne baş, ne guýruk, ne palma 

şahasy, ne-de gamyş
oňa ýardam eder.

Müsürliler Rebbe bil baglaýarlar
16  Şol gün mü sür li ler aýal ýa ly bo lup, 

Hök mü ro wan Reb biň öz le ri ne gar şy el 
gal dy rar gor ku syn dan ýa ňa tit re şer ler. 
17 Ýa hu da ýur dy mü sür li le re howp sa lar. 
Ýa nyn da Ýa hu da nyň ady ag za lan her 
kes Hök mü ro wan Reb biň Mü sü re gar şy 
ta ýyn la ýan ka ra ryn dan gor kar.

18  Şol gün Mü sür de bäş şä her ken gan 
di lin de gep läp, Hök mü ro wan Reb den 
ant içer ler. Ola ryň bi ri He läk çi lik Şä he ri 
di ýip at lan dy ry lar.

19 Şol gün Mü sü riň or ta ra syn da Reb be 
gur ban lyk sy pa sy, ser he din de bol sa bir 
sü tün di ki ler. 20 Bu Mü sür top ra gyn da 
Hök mü ro wan Reb be ala mat we şa ýat 
bo lar. Olar zu lum dar la ry ze rar ly Reb be 
per ýat eden le rin de, Reb mü sür li le re bir 

ha las gär hem go rag çy ýol lap, ola ry ha las 
eder. 21 Reb Özü ni mü sür li le re ta na dar. 
Şol gün mü sür li ler Reb bi ta nar lar. Olar 
gur ban lyk la ry dyr gal la sa da ka la ry bi len 
Reb be yba dat eder ler; olar Reb be wa da 
be rip, ony ber jaý eder ler. 22  Reb Mü sü ri 
je za lan dy rar, ýe ne-de Özi ola ra şypa 
be rer. Mü sür li ler Reb be do la nar lar, Reb-
de ola ryň ýal bar ma la ry ny diň läp, ola ra 
şypa be rer. 23 Şol gün Mü sür den Aşu ra 
uly ýol bo lar. Aşur ly lar Mü sü re ge ler ler, 
mü sür li ler-de Aşu ra gi der ler. Mü sür li ler 
aşur lar bi len bi le yba dat eder ler.

24 Şol gün Ys ra ýyl Mü sür bi len Aşu ryň 
ýa nyn da üçün ji ýurt bo lar. Ola ryň üs ti 
bi len dün ýä ýal ka nar. 25 Hök mü ro wan 
Reb: «Hal kym Mü sür, Öz eli miň işi 
bo lan Aşur we mi ra sym Ys ra ýyl ýal kan-
syn!» di ýip, ola ra ak pa ta be rer.

20‑nji bap

Müsüre we Efiopiýa 
garşy pygamberlik

1 Aşur pa ty şa sy Sar gon baş ser ker de-
si ni Aş do da ýol lap, oňa gar şy sö we şip, 
Aş do dy ele sal dy. 2  Şol wagt Reb Amo-
zyň og ly Işa ýa: «Git-de, eg niň dä ki ju ly, 
aýa gyň da ky ça ry gy ňy çy kar» diý di. 
Işa ýa şeý le edip, di ňe iç ki ge ýi min de 
aýak ýa laň ge zi ber di. 3  Reb şeý le diý-
di: «Edil gu lum Işa ýa nyň Mü sü re we 
Efi opi ýa ala mat hem ny şan hök mün de 
üç ýyl lap di ňe iç ki ge ýim de, aýak ýa-
laň ge zi şi ki min, 4  Aşu ryň pa ty şa sy-da 
Mü sü re utanç bol sun di ýip, mü sür li le ri 
sür gün edip, efi o pi ýa ly la ry ýe sir alyp, 
ýaş lar dyr gar ry la ry ýa la ňaç, aýak ýa laň, 
otyr ýer le ri açyk hal da äki der. 5 Efi opi ýa 
umyt bag la ýan, Mü sü re öwün ýän halk 
gor kar we utan ja ga lar. 6  Şol gün bu ke-
nar ýa ka syn da ýa şa ýan lar şeý le di ýer ler: 

„Ine, Aşur pa ty şa syn dan ha las bol mak 
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a 21:8 Gözegçi – käbir golýazmalarda arslan.
b 21:11 Segir – bu Edomyň beýleki ady.

üçin ýar dam is läp, umyt bag lan la ry my-
za, gör, nä me ler bol dy! In di biz nä hi li 
ga çyp gu tu la rys?“».

21‑nji bap

Babylyň, Edomyň we Arabystanyň 
garşysyna pygamberlik

1  De ňiz ýa nyn da ky çöl hak da 
py gam ber lik:

Tüweleýleriň günortadan gelşi 
deý,

basybalyjy-da gorkunç ýurtdan, 
çölden geler.

 2 Bir gorkunç görnüş aýan boldy,
haýyn haýynlyk edýär,

talaňçy talaýar.
Hüjüm et, eý, Eýlam!

Gaba, eý, Madaý!
Babyl sebäpli bolan
nalyşlaryň soňuna çykaryn.

 3 Munuň üçin sanjy tutdy bilimden,
dogurýan aýalyň burgusy dek,

burgular tutdy meni;
eşidýänlerimden ýaňa iki 

büküldim,
görýänlerimden ýaňa gorky 

gaplady.
 4 Ýüregim bikarardyr,

saňňyldaýan gorkudan ýaňa;
küýsän alagaraňkylygym

wehime salgar.

 5 Iýýärler, içýärler,
halylar düşäp,

saçak ýazyp.
Eý, serkerdeler, turuň-da,
galkanlary ýaglaň!

 6 Reb maňa şeýle diýdi:

«Git-de bir gözegçi goý,
goý, ol habar bersin görenini.

 7 Ol söweş arabalaryny,
jübüt-jübüt atlylary,

eşeklileri, düýelileri görende,
dykgat bersin, üns bersin».

 8 Gözegçi a gygyrdy:
«Ýa Reb,

gözegçilik diňidir gündizlerine 
ornum,

nobatçylyk çekýän bütin gijeläp.
 9 Jübüt-jübüt atlylar gelýär, ine,

öz söweş arabalaryny tirkäp.
„Ýykyldy, Babyl ýykyldy;

onuň but-hudaýlary ýere ýazyldy,
owradyldy“» diýip jogap berdi ol.

 10 Eý, harmanda döwlen,
ýele sowrulan halkym!

Hökmürowan Rebden,
Ysraýylyň Hudaýyndan 

eşidenlerimdir,
size aýan edýänim.

 11 Duma baradaky pygamberlik:
Segirden b çagyrýar biri meni:

«Eý, gözegçi, daň atara näçe wagt 
bar?

Näçe wagt bar daňyň 
ýagtylmagyna?»

 12 «Daň atyp barýar,
ýöne entek gije.

Ýene sorajak bolsaňyz soraň,
soňra öwrülip geliň» diýýär 

gözegçi.

 13 Arabystan hakyndaky 
pygamberlik:

Eý, dedanlylaryň kerwenleri!
Gijäni Arabystan jeňňelinde 

geçirersiňiz.
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 14 Eý, Teýma ýurdunyň halky,
suwsana suw,
bosgunlara çörek ber.

 15 Olar gylyçdan gaçdylar,
syrylan gylyçdan,

çekilen ýaýdan,
agyr söweşden gaçdylar.

16  Reb ma ňa şeý le diý ýär: «Ha ky na 
tut ma iş çi niň möh le ti ýa ly bir ýy lyň 
do wa myn da Ke da ryň şan-şöh ra ty sö ner. 
17 Ke dar ogul la ry nyň eder men ur şu jy lar-
dan ga lan ke man çy la ry az bo lar». Mu ny 
Ys ra ýyl Hu da ýy Reb diý di.

22‑nji bap

Iýerusalim baradaky pygamberlik
1 Gör nüş jül ge si ba ra da py gam ber lik:

Baryňyz üçeklere çykar ýaly,
size näme boldy?

 2 Eý, şowhun-şagalaňly,
goh-galmagally, şadyýan şäher!

Öldürilenleriň gylyçdan ölmedi,
söweşde-de ölmedi.

 3 Ähli baştutanlaryň bilelikde 
gaçdylar;

ýaýlaryny ulanmadylar,
ýesir düşdüler,

uzaklara gaçdylar, ýöne
tapylanlaryň bary ele düşdi.

 4 Munuň üçin men:
«Nazaryňy menden sow,

zar-zar aglaýyn» diýdim.
Eziz halkymyň weýrançylygy 

üçin
teselli bermäň maňa.

 5 Görnüş jülgesinde
Gudratygüýçli–Hökmürowan 

Rebbiň howsalaly,
tabyn edýän, aljyraňňy güni bolar.

Diwarlar ýykylar bu gün,
daglara perýat ediler.

 6 Eýlam söweş arabalary,

atlylary bilen sagdagyny 
galgadýar,

Kir goşuny galkanlaryny 
somlaýar.

 7 Söweş arabalaryndan
hyryn-dykyndyr gözel jülgeleriň,
atlylar derwezelerde nyzama 

durdular.
 8 Ýahudanyň örtgüsi aýryldy.

Şol gün jeňňeliň gorhanasyna 
seretdiň.

 9 Dawut şäherindäki köp 
jaýryklary gördüňiz,

aşaky howza suw topladyňyz.
 10 Iýerusalimiň öýlerini sanadyňyz,

diwary berkitmek üçin öýleri 
ýykdyňyz.

 11 Köne howzuň suwlary üçin,
iki diwaryň arasyndan

suw howdanyny gazdyňyz.
Ýöne ony Ýaradana seretmediňiz,
owaldan Taýynlany görmediňiz.

 12 Şol gün Gudratygüýçli–
Hökmürowan Reb

ýas baglamaga çagyrdy sizi,
saçlaryňyzy ütüp, jul 

geýinmäge çagyrdy.
 13 Emma siz öküz, goýun öldürip,

et iýip, şerap içip,
şatlanýarsyňyz, begenýärsiňiz.

«Geliň, iýeliň, içeliň,
ertir biz öleris» diýýärsiňiz.

 14 Hökmürowan Reb gulagyma:
«Elbetde, ölýänçäňiz bu 

günäňizden saplanmarsyňyz» 
diýdi.

Muny Gudratygüýçli–
Hökmürowan Reb diýýär.

Köşk emeldary aýyplanýar
15  Gud ra ty güýç li–Hök mü ro wan 

Reb şeý le diý ýär: «Git-de, pa ty şa nyň 
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emel da ry, köşk hä ki mi Şeb na nyň ýa ny na 
bar-da, oňa şeý le diý: 16  „Bu ýer de nä me 
işiň bar? Özü ňe ga byr ga zar ýa ly ki miň 
bar? Özü ňe be lent de ga byr gaz ýar syň, 
ga ýa da özü ňe dynç ýer edin ýär siň. 17 Eý, 
güýç li ki şi, Reb se ni güýç bi len to ga lar. 
Ol se ni yk jam tu tup, 18  aý lap-aý lap, top 
ki min bir giň ýur da taş lar. Sen ol ýer-
de öler siň. Aja ýyp sö weş ara ba la ryň ol 
ýer de ga lar. Öz je na by ňyň öýü ni bi ab raý 
eden sen siň. 19 Se ni or nuň dan ko wa ryn, 
we zi päň den bo şa dy lar syň.

20  Şol gün Men gu lum Hil ki ýa og ly 
El ýa ky my ça gy ra ryn. 21 Se niň do nu ňy 
oňa geý di rip, gu şa gy ňy onuň bi li ne 
gu şa ryn. Hä ki mi ýe ti ňi oňa be re rin; ol 
Iýe ru sa li miň ila ty na we Ýa hu da hal ky na 
ata bo lar. 22  Da wu dyň öýü niň aça ry ny 
onuň ger şin den asa ryn. Onuň aça ny ny 
hiç kim ýa pyp bil mez, ýa pa ny ny hiç 
kim açyp bil mez. 23  Ony ýe re ga zyk 
ki min ga ýym ka ka ryn, ol öz ne sil le ri ne 
hor mat tag ty bo lar. 24  Ça dy ryň ga zy ga 
bag la ny şy ýa ly, onuň uru gy nyň ça ga-
la ry nyň, ag tyk la ry nyň ab ra ýy-da oňa 
bag ly dyr“». 25 Hök mü ro wan Reb: «Şol 
gün ýe re ga ýym ka ky lan ga zyk ýe rin-
den sog ru lar; ol ça py lyp ýy ky lar; oňa 
bag la nan ça dyr-da ýok bo lar» diý ýär. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr.

23‑nji bap

Sur hakyndaky pygamberlik
1 Sur ha kyn da ky py gam ber lik:

Eý, Tarşyş gämileri,
Sur weýran boldy,

perýat ediň!
öýsüz-öwzarsyz galdy ol.
Kiprden size habar geldi.

 2 Eý, ada ilaty,
deňizden geçýänleriň üsti bilen
baýan Sidon täjirleri, dymyň!

 3 Bol suwlar ýakasynda
Şihoryň gallasy,

Niliň hasyly girdejiňdi.
Milletleriň täjiridi ol.

 4 Utan, eý, Sidon, deňiz 
ýakasyndaky gala,

deňiz şeýle diýýär:
«Ne burgy tutdy, ne-de dogurdym,

ne ýaş ýigitleri kemala getirdim,
ne-de ýaş gyzlary ýetişdirdim».

 5 Suruň halyna gynanar Müsür,
ol barada eşidende.

 6 Tarşyşa geçiň,
eý, adalylar, perýat ediň!

 7 Asly owaldan bäri bolan,
uzak ülkeleri ýurt edinen
şagalaňly şäheriňiz şumy?

 8 Täçleri berýän Sura garşy
beýle karar çykaran kim?

Suruň täjirleri şazadalardy,
täjirleri dünýäniň abraýly 

adamlarydy.
 9 Bütin şan-şöhratyň gedemligini 

ýok etmek üçin,
dünýäniň ähli abraýly 

adamlaryny biabraý etmek 
üçin,

Hökmürowan Reb şeýle karar 
çykardy.

 10 Eý, Tarşyş gyzy,
ýurduňdan Nil kimin geç;
indi bökdenç bolmaz.

 11 Reb deňiz üstüne elini uzadyp,
patyşalyklary titretdi;

ýok etmegi buýurdy ol
Kengan galalaryny.

 12 Ol diýdi:
«Eý, Sidonyň ezilen boý gyzy,

sen indi şatlanmarsyň.
Bar, Kipre git,
ol ýerde-de saňa dynçlyk bolmaz».

 13 Babyllylaryň ýurduna sered-ä,
bu halk indi ýok!
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a 23:16 Lira – kirişli saz guraly. Sözlüge seret.

Wagşy haýwanlaryň eline berdi
aşurlylar ony.

Olar gabaw diňlerini dikdiler,
galalaryny ýykyp,
haraba öwürdiler ony.

 14 Perýat ediň, eý, Tarşyş gämileri!
Galaňyz weýran boldy.

15 Şol gün den baş lap, Sur ýet miş ýyl – bir 
pa ty şa nyň öm rü çe unu dy lar. Ýet miş ýyl 
soň Su ruň ba şy na bir kem çin hak da ky 
aý dym da aý dy lan lar ge ler:
 16 Eý, unudylan kemçin,

şähere aýlan lira a al-da!
Lira çal-da,

köp aýdymlar aýt,
seni ýatlarlar belki-de.

17 Ýet miş ýyl dan soň, Reb Su ry idär. 
Sur söw da sy na do la nyp, ýer ýü zün dä ki 
äh li pa ty şa lyk lar bi len zy na eder. 18  Onuň 
dü şe wün di, ga zan jy Reb be ba gyş edi ler. 
Bu lar ha zy na da top la nyp sak lan maz, 
ýö ne ol ga zanç lar Reb biň hu zu ryn da 
ýa şa ýan lar üçin bo le lin azy ga hem gö zel 
eşik le re harç edi ler.

24‑nji bap

Reb ýer ýüzüni jezalandyrýar

 1 Ine, Reb ýer ýüzüni weýran edip 
çolardar,

ýeriň ýüzüni tanar ýaly etmez 
Ol,

ilatyny dargadar.
 2 Halkyň-da, ruhanyň-da,

guluň-da, hojaýynyň-da,
gyrnagyň-da, bikäniň-de,

satyn alýanyň-da, satýanyň-da,
bergidaryň-da, algydaryň-da,

karzdaryň-da, karz bereniň-de

takdyry birdir.
 3 Ýer ýüzi bütinleý weýran edilip 

talanar.
Muny Reb aýdýandyr.

 4 Ýer ýüzi solýar, guraýar
heläk bolup, ýitip gider dünýä;
dünýäniň halklarynyň 

güýçlüleri heläk bolarlar.
 5 Ilatlar harama çykardy dünýäni,

olar kanunlardan çykdylar,
parzlary saklamadylar,

ebedi ähti bozdular.
 6 Muňa görä dünýä lagnat ýagýar,

ilaty ýazyklarynyň jezasyny 
çekýär,

şonuň üçin ýer ýüzüniň ilaty ýanyp,
gaty az adam galýar.

 7 Täze şerap gutarýar,
solýar üzüm agajy,
ah çekýär şadyýanlar.

 8 Depreklerem şat owazyny kesdi,
şadyýan sesler eşidilmedi,
lira sem boldy.

 9 Indi aýdym aýdyp, şerap içmezler,
agyzlara ajy deger içgi.

 10 Weýran bolan şäher harabalykdyr,
hiç kim girmez ýaly, ähli öý 

ýapyldy.
 11 Köçelerde şerap üçin nalaşýarlar,

şatlykdan nam-nyşan galmady,
begenç dünýäni terk etdi.

 12 Şäher harabalyk,
bölek-bölekdir derwezeler.

 13 Zeýtun agajy kakylanda,
hasyl ýygylandan soň,

artyp galan üzümler bilen
näme edilýän bolsa,
dünýädäki milletler bilen-de 

şeýle bolar.
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 14 Olar seslerini gataldyp,
begenjine heşelle kakarlar,

Rebbiň beýikligi üçin
günbatardan gygyryşarlar.

 15 Şonuň üçin gündogarda Rebbi 
öwüň,

Ysraýylyň Hudaýy
Rebbiň adyny şöhratlandyryň

deňiz adalarynda.
 16 Öwgi aýdymlary ýaňlanýar

ýeriň aňry ujunda:
«Dogry Bolana şöhrat!»

Emma men: «Garamaňlaý, 
garamaňlaý!

Dat günüme!
Dönükler dönüklik edýärler,
dönükligi çäksiz olaryň» diýdim.

 17 Eý, ýer ýüzüniň ilaty,
gorky, çukur we duzak 

başyňyzda!
 18 Gorky sesinden gaçan çukura 

gapgarylar,
çukurdan çykan duzaga düşer,

gögüň penjireleri açylar,
ýeriň binýatlary titrär.

 19 Jaýryk-jaýryk bolar ýer ýüzi,
bölekbölek bolar ol,
ýer ýüzi güýçli sarsar.

 20 Serhoş kimin yraň atar ol,
sakçy jaýy kimin çaýkanar,

ýazyklary oňa agyr ýük bolar,
ýykylar-da, soň galmaz ol.

 21 Şol gün Reb
gökde gök goşunlaryny,
ýerde dünýäniň şalaryny 

jezalandyrar.
 22 Ýerzemine tussag kimin 

toplanarlar,
zyndana gabalarlar,
birnäçe günden soň 

jezalandyrylarlar.
 23 Aýyň ýüzi gyzarar,

Gün utanar;
Hökmürowan Reb Sion dagynda,

Iýerusalimde höküm sürer,
Ýaşulularynyň öňünde

Öz şöhratyny görkezer.

25‑nji bap

Rebbe öwgi

 1 Ýa Reb, Sensiň meniň Hudaýym!
Seni arşa çykararyn,

alkyşa beslärin adyňy,
çünki Sen ajaýyp işler etdiň,

owaldan karar etdiň,
kämil sadyklyk bilen.

 2 Sen şäheri daş üýşmegine,
diwarly şäheri harabalyga 

öwürdiň;
kesekileriň köşkleri bolan 

şäherleri ýok etdiň,
olar bina edilmez asla.

 3 Şonuň üçin güýçli halklar 
şöhratlandyrar Seni;

ýowuz milletleriň şäherleri 
Senden gorkarlar.

 4 Sen ýoksullara pena,
mätäçlere mätäçliginde pena 

bolduň,
tupandan goraýan gaçybatalga,

yssydan goraýan kölege bolduň.
Rehimsizleriň gaharly demi

diwara urulýan tupan kimin,
 5 gurak ýerdäki yssy kimindir,

kesekileriň galmagalyny 
ýatyrarsyň;

bulut kölegesi bilen
yssyny basyşyň kimin,
ýowuzlaryň aýdymy-da ýatyryldy.

Rebbiň taýýarlan meýlisi
 6 Hökmürowan Reb

bu dagda ähli halklar üçin
bol iýmitli, sap şeraply,
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ýilikli, bol etden,
süzülen sap şeraply meýlis gurar.

 7 Bütin halklary örten örtügi,
ähli milletleriň üstündäki 

ýapynjany
bu dagdan ýok eder.

 8 Ölümi ebedilik ýuwudar Ol;
gözýaşlary süpürer 

Hökmürowan Reb,
halkynyň utanjyny

bütin ýer ýüzünden
aýrar Ol.

Muny Reb aýdýandyr.
 9 Şol gün şeýle diýler:

«Ine, Hudaýymyz budur,
biz Oňa umyt bagladyk,

Ol bizi halas etdi.
Biziň umyt baglan Rebbimiz 

budur;
halas bolanymyz üçin
begeneliň, şatlanalyň!»

 10 Rebbiň eli bu dagda bolar,
dersli çukurda samanyň 

depelenişi kimin
mowaplylar-da öz ýerlerinde 

basgylanar.
 11 Ýüzüjiniň ýüzjek bolup, ellerini 

galgadyşy kimin,
olar-da onuň içinde ellerini 

galgadarlar;
emma Hudaý elleriniň 

ussatlygyna garamazdan,
olaryň tekepbirlerini peselder.

 12 Ýer bilen ýegsan ediler,
diwarlaryndaky berkitmeler.

26‑njy bap

Alkyş aýdymy
1 Şol gün Ýa hu da ýur dun da şu aý dym 

ýaň la nar:
«Bizde güýçli şäher bar,

Hudaýyň halas edişi

diwarlardyr seňňerler ýalydyr.
 2 Derwezeleri açyň,

sadyk, dogry millet
içeri girsin.

 3 Pikiri Özüňe ýönelenleri
doly rahatlykda saklaýarsyň,
çünki olar Saňa bil baglaýarlar.

 4 Rebbe ebedilik bil bagla,
çünki Beýik Hudaý ebedi 

Gaýadyr.
 5 Tekepbirleri kiçeldýär,

beýik şäheri ýykyp,
ýer bilen ýegsan edýär ony.

 6 Ol şäher ejizleriň aýaklary,
mätäçleriň dabanlary bilen 

basgylanar».

 7 Dogrularyň ýoly düzdür.
Eý, Adyl Bolan,
dogrularyň ýodasyny 

tekizleýärsiň.
 8 Ýa Reb,

Hökümleriňiň ýodasynda,
biz Saňa intizar,

Seniň adyň we ýatlanmagyň
ýüregimiziň islegidir.

 9 Gije kalbym Seni küýseýär,
janym Seni çynlakaý yzlaýar,

hökümleriň ýer ýüzündekä,
dünýäniň bütin ilaty
dogrulygy öwrener.

 10 Pisler merhemet gazansalar-da,
dogrulygy öwrenmezler,

adalatsyzlyk ederler,
dogrularyň ýurdunda.
Rebbiň şan-şöhratyny görmezler.

 11 Ýa Reb, el galdyrdyň,
emma ony görmediler.

Halkyňa bolan yhlasyňy görüp,
utansynlar olar.

Duşmanlaryňa niýetlenen ot,
goý, olary ýuwutsyn.

 12 Ýa Reb, rahatlyk berjek Sensiň,
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ähli eden işlerimizi berjaý eden 
Sensiň.

 13 Ýa Reb, Hudaýymyz,
Senden başga hökümdarlar

bize agalyk etdiler,
emma biz diňe
Seniň adyňa hormat goýýarys.

 14 Ol hökümdarlar öldi,
olar indi ýok,

Sen olary jezalandyryp, heläk 
etdiň,

olary hiç kim ýatlamaz asla.
 15 Ýa Reb, Sen milleti köpeltdiň!

Milleti köpeldip, Özüňe şöhrat 
gazandyň;

ýurduň ähli çäklerini giňeltdiň.

 16 Ýa Reb, hasrat içinde seni 
agtardylar,

Senden temmi alanlarynda,
pyşyrdap zordan dileg etdiler.

 17 Dogurmak pursady ýakynlaşanda,
burgudan ejir çekip,

gygyrýan aýal nähili bolsa,
biz-de, ýa Reb,
Seniň öňüňde şeýle bolduk.

 18 Biz göwreli bolduk, ejir çekdik,
emma ýelden başga zat 

dogurmadyk,
ýer ýüzüne ýeňiş getirmedik,

dünýäniň ilaty ýykylmady.
 19 Emma ölüleriň ýaşar,

jesetler direler.
Eý, toprak astynda ýatanlar,

oýanyň, şatlykdan aýdym 
aýdyň!

Çygyň ertiriň çygy kimindir,
toprakdaky merhumlar ýaşaýşa 

ýeter.
 20 Geliň, eý, halkym,

otaglaryňyza giriň-de,
içinden ýapyň gapylary!

Gazap geçýänçä,

az salym gizleniň.
 21 Ine, Reb dünýäniň ähli ilatyna

etmişleri üçin jeza bermäge
Öz mekanyndan çykyp gelýär;

ýer üstüne dökülen gany äşgär 
eder,

öldürilenlerini ýaşyrmaz indi.

27‑nji bap

Reb öz halkyny toplaýar

 1 Şol gün Reb gazaply, haýbatly,
gudratly gylyç bilen

gaçýan, towlanýan ýylan
Liwýatany –
deňiz aždarhasyny jezalandyrar.

 2 Şol gün
«Ajaýyp üzümçilik barada 

aýdym aýdyň.
 3 Men – Reb onuň sakçysydyryn,

ony her pursat suwarýaryn,
hiç kim zyýan ýetirmesin diýip,

gije-gündiz goraýaryn.
 4 Men gazaply däl,

çalylar, tikenler garşyma çyksa,
olar bilen söweşip,

baryny oda ýakaryn.
 5 Ýa-da ol pena yzlap, Maňa 

ýapyşsyn,
Meniň bilen ýaraşyk etsin,
ýaraşyk etsin Meniň bilen.

 6 Geljekde Ýakup kök urar,
Ysraýyl gunçalap güllär,
ýer ýüzüni miweden doldurar.

 7 Reb ysraýyllary jezalandyranlaryň
jezalandyryşy kimin 

jezalandyrdymy?
ýa-da ysraýyllary öldürenleriň

öldürişi kimin öldürdimi?
 8 Reb Ysraýyla höküm etdi,

kowup, sürgün etdi;
olary gazaply demi bilen kowup 

çykardy,
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gündogardan öwüsýän ýel dek.
 9 Şeýdip, Ýakubyň etmişi ötüler,

günäsiniň ötülmeginiň doly 
miwesi şu bolar:

Gurbanlyk sypalarynyň ähli 
daşlary

hek daşlary deý owradylanda,
ne Aşera butlary, ne-de tütetgi 

sypalary galar.
 10 Diwarly şäher terk edilýär,

çöl kimin terk edilen,
taşlanan ýurtdyr bu;

göleler ol ýerde otlap,
agaçlaryň şahalaryny iýýärler;

ol ýerde ýatýarlar.
 11 Pudaklary gurap döwler,

aýallar gelip, olary ýakarlar.
Bu halk düşünmeýän halkdyr;

şonuň üçin Ýaradany olara 
rehim etmez,

Döredijisi olara merhemet 
görkezmez».

12  Şol gün Reb Ýew frat der ýa syn dan 
Mü sür der ýa sy na çen li si zi har man 
dö we gi deý ýen jer, ys ra ýyl la ry ýe ke-ýe-
ke den top lar. 13 Şol gün uly sur naý çal nar; 
Aşur ýur dun da he läk bo lan lar, Mü sü re 
sür gün edi len ler ge lip, Iýe ru sa lim dä ki 
mu kad des dag da Reb be yba dat eder ler.

28‑nji bap

Efraýymyň dat gününe!

 1 Efraýym serhoşlarynyň buýsanýan
täjiniň dat gününe!

Onuň şöhratly gözelligi
solup barýan güller kimindir,

hasylly deräniň başyndaky
şäheriň dat gününe!

Şerapdan doýanlar oňa 
guwanýarlar.

 2 Ine, Rebbiň gudratly, güýçli bir 
adamy bar;

weýran edýän doly tupany 
kimin,

güýçli ýagyş sili kimin,
Öz eli bilen şäheri ýere çalar.

 3 Efraýymyň serhoşlarynyň
buýsanjy bolan täji
aýak astynda depelener.

 4 Hasylly deräniň başynda ýerleşen,
şöhratly gözelligi solup barýan 

gül,
tomusdan öň ýetişen injir dek 

bolar;
ony gören, tiz ýolup iýer.

 5 Şol gün
halkynyň aman galanlaryna
şöhrat täji, gözellik jygasy bolar 

Hökmürowan Reb.
 6 Höküm kürsüsinde oturýana

adalatlyk ruhy,
derwezede duşmana zarba urýana

medet bolar.

Reb baştutanlary jezalandyrýar
 7 Ruhanydyr pygamberler-de

şerapdan ýaňa yraň atýarlar,
çakyr zerarly entirekleýärler;

şerap içip ýoldan çykýarlar,
şerapdan başlary aýlanýar,

çakyr zerarly entrekleýärler,
nähak görnüşler görýärler,

höküm edenlerinde büdreýärler.
 8 Ähli saçaklary gusukdan doly,

arassa ýer ýokdur asla.
 9 «Olar bilimi kime öwredýärler?

Habary kime düşündirýärler?
Süýtden kesilenleremi?

Emjekden aýrylanlaramy?
 10 Buýruk üstüne buýruk,

buýruk üstüne buýruk,
düzgün üstüne düzgün,

düzgün üstüne düzgün,
biraz bu ýerde, biraz ol ýerde».

 Işaýa 27 ,  28  



 887  

 11 Indi bu halka
keseki agzy bilen geplär Reb
düşnüksiz dilde sözlär.

 12 Olara: «Bu dynçlyk ýeridir,
argynlara dynç beriň,

bu dynçlyk ýeridir» diýdi;
emma diňlemek islemediler.

 13 Şonuň üçin olar gidip,
arkan ýykylyp,

ýaralanarlary ýaly,
duzaga düşüp, tutulary ýaly,

Rebbiň sözi olar üçin:
«Buýruk üstüne buýruk,

buýruk üstüne buýruk,
düzgün üstüne düzgün,

düzgün üstüne düzgün,
biraz bu ýerde, biraz ol ýerde» 

bolar.
 14 Munuň üçin eý, masgaralaýjylar,

Iýerusalimdäki bu halka 
hökümdarlyk edýän siz,

Rebbiň sözüni eşidiň!
 15 Siz: «Biz ölüm bilen äht edişdik,

ylalaşyk baglaşdyk ölüler 
dünýäsi bilen;

uly betbagtçylyk inende ýurda,
geçip gider, bize ýetmez,

çünki biz ýalançylygy pena 
edindik,

galplyk içinde gizlendik» 
diýdiňiz.

 16 Şonuň üçin Hökmürowan Reb 
şeýle diýýär:

«Ine, Men Sionda bina daşyny,
synalan daşy,

gymmatbaha burç daşyny,
ynamdar bina goýýaryn;

Oňa bil baglan howsala düşmez.
 17 Adalaty ölçeg ýüpi,

dogrulygy terezi ederin;
doly ýagyp ýalançylyk penasyny 

süpürip äkider,
suwlar basar gaçybatalgany.

 18 Ölüm bilen eden ähtiňiz ýatyrylar,
Gabyr bilen baglaşan 

ylalaşygyňyz puja çykar;
uly betbagtçylyk gelende,

ýer bilen ýegsan bolarsyňyz.
 19 Betbagtçylyk her geçende,

sizi süpürip äkider,
ol her säher, gije-gündizine 

geçer».
Habara düşüneniňizde,
sizi gorky gaplar.

 20 Üstünde uzalardan gysga bolar 
düşek,

örtünmäge insiz bolar ýorgan.
 21 Öz işini, täsin işini,

amalyny, geň amalyny ýerine 
ýetirmek üçin,

Perazim dagyndaky ýaly aýaga 
galar Reb,

Gibgon jülgesindäki ýaly 
gazaba müner.

 22 Indi masgaralamaňyzy bes ediň,
ýogsam zynjyrlaryňyz agralar,

bütin ýurduň weýran ediljekdigi
barada karara gelendigini
Gudratygüýçli–Hökmürowan 

Rebden eşitdim.

 23 Gulak goýuň, sesimi eşidiň,
üns beriň, sözümi diňläň.

 24 Sürümçiler ekin ekmek üçin
dynuwsyz ýer sürýärlermi?
Ýeri keşläp, malalap 

gezýärlermi?
 25 Ýeri tekizlänlerinden soň,

künji, zire sepmeýärlermi?
Bugdaýy hatarlaýyn,

arpany öz ýerinde,
ýazlyk bugdaýy-da

öz ýerinde ekmeýärlermi?
 26 Hudaýy olara görkezme berer,

öwreder.
 27 Künji döwek bilen döwülmez,
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a 29:1 Ariýel – bu Iýerusalimiň beýleki adym.
b 29:2 Ariýele… gurbanlyk ojagy – ýewreýçe Ariýel we gurbanlyk ojagy sözleriniň 
aýdylyşy meňzeşdir.

tigir ýöredilmez ziräniň 
üstünden,

künji tokmak bilen,
zire-de taýak bilen döwülýär.

 28 Bugdaý çörek üçin üwelýär,
emma ol ebedilik döwülmez,

üstünden arabadyr atlar 
aýlansa-da,

bugdaý üwelmez.
 29 Bu-da Hökmürowan Rebdendir,

Onuň maslahaty ajaýyp,
paýhasy beýikdir.

29‑njy bap

Iýerusalim gabawy

 1 Dawudyň mesgen tutan şäheri
Ariýeliň a dat gününe!

Ýylyň ýylyna
baýramlaryňyz dowam 

edibersin.
 2 Ariýele azap çekdirerin,

ýas tutar, perýat eder ol,
Meniň üçin gurbanlyk ojagy b 

kimin bolar.
 3 Daş-töweregiňde düşelge guraryn,

töweregiňe gabaw diňler gurup, 
seni gabaryn,

garşyňa berkitmeler dikerin.
 4 Sen peseldilip, ýeriň astyndan 

geplärsiň,
sözleriň toprak içinden geler;

sesiň jynyň sesi dek ýerden çykar,
topragyň teýinden pyşyrdap 

eşidiler sözleriň.
 5 Duşmanlaryňyň köpüsi toz dek 

bolar,
zalymlaryň sowrulan saman 

çöpi deýindir.

Birdenkä, duýdansyz,
 6 Hökmürowan Reb gök gürrüldisi 

bilen,
ýer titremesi, uly şowhun bilen,

harasat we tupan bilen,
ýalmaýan oduň ýalny bilen 

geler.
 7 Ariýele garşy söweşýän ähli 

milletler,
onuň we galalarynyň garşysyna 

söweşýänler,
ony gysýanlar

düýş kimin, gijeki görnüş kimin 
bolarlar.

 8 Düýşünde nahar iýen aç kişi,
oýanansoňam aç bolýandyr,

düýşünde suw içen teşne,
oýanansoňam teşnedir.

Sion dagyna garşy söweşýän
ähli milletler topary-da şu 

ahwala düşer.

Nadan halk
 9 Doňup galyň, gatap galyň!

özüňizi kör ediň, göreçden 
galyň,

serhoş boluň, ýöne şerapdan däl,
entirekläň, ýöne çakyrdan däl.

 10 Reb sizi agyr uka batyrdy,
pygamberler gözleriňizi 

ýumdurdy,
görgürler başlaryňyzy örtdi.

11 Äh li gör nüş si ziň üçin mö hür li 
ki ta byň söz le ri ki min dir. Ony okap 
bil ýän le re be rip: «Şu ny oka» diý se ňiz, 
olar: «Okap bil me ýä ris, ol mö hür le nen» 
di ýer ler. 12  Okap bil me ýän le re be rip: 
«Şu ny oka» diý se ňiz, olar: «Okap bil-
me ýä ris» di ýer ler.
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 13 Reb şeýle diýýär:
«Bu halk Maňa ýakynlaşyp,

dili, dodaklary bilen Meni 
hormatlaýar,

ýöne ýürekleri Menden 
uzakdadyr.

Ynsan buýruklaryna görä
Maňa ybadat edýärler olar.

 14 Muňa görä Men ýene
bu halkyň arasynda gudratlar,

gudrat üstüne gudrat görkezerin.
Danalary danalykdan mahrum 

bolar,
akyllylary akyldan aýrylar».

 15 Öz niýetlerini Rebden gizlemäge
çalyşýanlaryň, dat gününe!

Işleri garaňkylykda bolup,
olar: «Bizi kim görýär?
Bizi kim tanaýar» diýýärler.

 16 Siz bar zady tersine öwürýärsiňiz,
küýzegär toýun bilen deň 

hasaplanarmy?
Ýasalan zat özüni ýasana:

«Ol meni ýasamady» diýermi?
Şekillendirilen zat şekillendirene:

«Onuň düşünjesi ýok diýermi?»

Geljege umyt
 17 Liwan az salymyň içinde

hasylly meýdana öwrülmezmi,
mes toprakly ýer tokaý kimin 

görünmezmi?
 18 Şol gün kerler

kitabyň sözlerini eşiderler,
tümlük, garaňkylyk içinde

körleriň gözleri açylar.
 19 Pukaralar ýene Rebde şatlyk 

taparlar,
mätäçler Ysraýylyň 

Mukaddesinde galkynarlar.
 20 Zalymlar ýok bolarlar,

masgaralaýjylaryň soňuna 
çykylar,

ýamanlyk etmäge garaşýanlar 
ýok ediler.

 21 Olar ynsana töhmet atýarlar,
kaza duzak gurýarlar,

şäher derwezesinde.
Haklyny adalatdan nähak 

mahrum edýärler.
 22 Munuň üçin Ybraýymy halas 

eden Reb
Ýakubyň nesilleri hakda şeýle 

diýýär:
«Ýakup indi utanmaz,

Onuň ýüzi gyzarmaz indi.
 23 Öz elim bilen ýaradan çagalarymy

öz aralarynda görenlerinde,
adymy mukaddes saýarlar;

Ýakubyň Mukaddesini 
mukaddes saýarlar,

Ysraýyl Hudaýyndan gorkarlar.
 24 Ýolundan azaşanlar düşünerler,

arz-şikaýat edýänler tälim 
alarlar».

30‑njy bap

Pitneçi halk

 1 «Pitneçi halkyň dat gününe!
Olar Meniňkini däl-de,

öz niýetlerini berjaý edýärler;
Menden soraşman ylalaşyk 

baglaşyp,
günä üstüne günä goşýarlar.

Muny Reb aýdýandyr.
 2 Faraonyň penasynda penalamak 

üçin,
Müsüriň kölegesinde gonalga 

gözlemek üçin,
Menden geňeşsiz Müsüre 

gidýärler.
 3 Faraonyň goragy olara utanç,

ryswalyk bolar Müsüriň 
kölegesini penalamak.

 4 Baştutanlary Zoganda bolup,
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a 30:7 Rahap – gadymy rowaýatlarda duş gelýän äpet deňiz jandary. Sözlüge seret.

ilçileri Hanase ýetenem bolsalar,
 5 özlerine peýdasy bolmadyk

halk zerarly utanja galar olar.
Ne ýardam berýär bu halk,

ne-de peýda berýär,
gaýtam olary utanja we gyjalata 

goýýar».

 6 Negep haýwanlary barada 
pygamberlik:

urkaçy hem erkek arslanyň,
alahöwreniň hem uçýan ýylanyň 

ýaşaýan,
alada hem hasrat ýurdunyň 

üstünden geçip,
baýlyklaryny eşekleriniň 

arkasyna,
hazynalaryny düýeleriniň 

örküjine atyp,
peýdasyz halka äkidip 

berýärler.
 7 Müsüriň ýardamy boş hem 

peýdasyzdyr.
Munuň üçin Men ony:
«Ümsüm oturýan Rahap» a 

diýip atlandyrdym.

 8 Indi git-de, muny ýasy daş 
bölegine ýaz,

düýrlenen kagyza geçir.
Bu geljekki günler üçin

ebedi şaýat bolsun!
 9 Bu pitneçi halk,

hilegär ogullar,
Rebbiň öwüdine

gulak goýmaýan ogullardyr.
 10 Olar görgürlere: «Görmäň»,

pygamberlere: «Bize dogry 
zatlary pygamberlik etmäň,

süýji sözler aýdyň bize,
hileli zatlary pygamberlik ediň.

 11 Ýoldan sowluň, ýodadan aýrylyň,
bizi Ysraýylyň Mukaddesi bilen 

ýüzleşdirmäň» diýýärler.
 12 Munuň üçin Ysraýyl Mukaddesi 

şeýle diýýär:
«Bu sözi ret edip,

zulum hem hilegärlige bil baglap,
olara daýanýandygyňyz üçin,

 13 bu etmiş belent diwarda peýda 
bolup

opurylyp gelýän jaýryk kimin 
bolar;

diwaryň ýykylyşy duýdansyz 
bolup geçer.

 14 Döwlüşi küýzegäriň küýzesiniň 
döwlüşi kimindir;

ol şeýle bir pytrar welin,
döwükleriň arasynda ojakdan ot 

almaga,
guýudan suw almaga
ýarajak bölek tapylmaz».

 15 Munuň üçin Hökmürowan Reb,
Ysraýylyň Mukaddesi şeýle 

diýýär:
«Maňa dolanyp, rahatlyk tapanda 

halas bolarsyňyz;
güýjüňiz asudalykda we 

ynamda bolar»,
ýöne siz islemeýärsiňiz.

 16 Siz: «Ýok, biz atly gaçarys» 
diýdiňiz.

Şonuň üçin gaçarsyňyz!
Siz: «Ýüwrük atlara müneris» 

diýdiňiz.
Şonuň üçin kowguçylar ýüwrük 

bolar.
 17 Bir kişiniň haýbatyndan

müň kişi gaçar,
bäş kişiniň haýbatyndan

siz gaçarsyňyz,
aman galanlaryňyz
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dagyň depesindäki baýdak syrygy,
depedäki baýdak kimin 

bolarsyňyz.

 18 Reb size merhemet etjek bolup 
garaşýar,

ýokarda size rehim etmäge häzir,
çünki Reb adalat Hudaýydyr;

Oňa intizarlar nähili bagtly!
 19 Eý, Sionyň–Iýerusalimiň halky,

aglamarsyňyz indi siz!
Perýat edeniňizde,

size merhemet eder Ol,
ony eşideninde, size jogap berer.

 20 Reb size azap çöregini,
külpet suwuny berse-de,

Mugallymyňyz indi gizlenmez,
gözüňiz bilen Ony görersiňiz.

 21 Saga, sola öwrüleniňizde,
yzyňyzdan: «Ýol budur,
şundan ýöräň» diýen sesi 

eşidersiňiz.
 22 Onsoň kümüş bilen örtülen 

butlaryňyzy,
altyna gaplanan heýkelleriňizi

haram saýarsyňyz;
olary haram esgi hökmünde 

taşlarsyňyz,
siz olara: «Güm boluň!» 

diýersiňiz.
 23 Reb ýere sepen tohumyňyz üçin 

ýagyş berer,
ýer hasylynyň çöregi bol we 

bereketli bolar.
Şol gün mal-garalaryňyz giň 

örülerde otlarlar.
 24 Ýer bejerýän öküzler bilen eşekler

kürek we ýabak bilen sowrulan
saýlama iým iýer.

 25 Uly gyrgynçylyk gününde, diňler 
ýykylanda,

her beýik dagda, her belent 
baýyrda

akar suwly çeşmeler bolar.
 26 Rebbiň Öz halkynyň ýaralaryny 

sarap,
Öz ýetiren şikesine şypa beren 

güni,
Aýyň nury Günüň nury dek,

Günüň nury ýedi Günüň nury dek,
ýedi esse artyk bolar.

Reb Aşury jezalandyrýar
 27 Ine, Rebbiň Özi uzakdan gelýär,

lowlaýan gazap bilen gara 
buludyň içindedir Ol;

dodaklary gahardan doly,
dili ýalmaýan ot kimindir.

 28 Onuň demi joşup,
kekirdege ýetýän çeşme 

kimindir,
milletleri heläkçilik eleginden 

geçirer,
halklaryň agzynda ýoldan 

azaşdyrýan agyzzyryk bolar.
 29 Mukaddes baýram bellenýän

gijesindäki dek
aýdym aýdarsyňyz;

Rebbiň dagyna, Ysraýylyň 
Gaýasyna

tüýdük çalyp çykýan dek,
ýüregiňiz şatlanar.

 30 Reb haýbatly sesini eşitdirer,
lowlaýan gazap bilen,

ýalmaýan ot ýalny bilen,
bulutlaryň partlamasy bilen,

tupan hem doly bilen
golunyň gudratyny görkezer.

 31 Rebbiň sesinden Aşur wehim 
eder,

Ol hasasy bilen Aşury urar.
 32 Rebbiň olaryň üstünden inderýän

jeza hasasynyň her zarbasy
depreklerdir liralar bilen amala 

aşyrylar;
Reb gazaply söweşler bilen
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garşysyna çykar onuň.
 33 Jesetler ýakylýan bir ýer 

taýynlandy,
hawa, ol patyşa üçin 

taýynlandy;
ol ýer çuňňur hem giň edildi,

ol odun bilen dolduryldy.
Kükürt akymy kimin

ony ýandyrar Rebbiň demi.

31‑nji bap

Müsür bilen birleşmek netijesizdir

 1 Medet sorap, Müsüre gidýänleriň,
atlara daýanýanlaryň,

köpdükleri üçin söweş 
arabalaryna,

güýçlüdikleri üçin atlylara bil 
baglaýanlaryň

dat gününe!
Olar Ysraýylyň Mukaddesine 

ýüz tutmaýarlar,
Rebden maslahat soramaýarlar.

 2 Emma Reb danadyr,
Ol betbagtçylyk getirer, sözüni 

yzyna almaz,
ýamanlyk edýänlere garşy aýaga 

galar,
pislere kömek edýänlere garşy 

çykar.
 3 Müsürliler Hudaý däl, ynsandyr,

ruh däldir, tendir atlary;
Reb elini uzadanda,

kömekçi-de, kömek alan-da 
ýykylar,

ählisi birlikde heläk bolar.
 4 Çünki Reb maňa şeýle diýdi:

«Arslan, awunyň başynda 
arlaýan ýaş arslan,

bir topar çopan bolup, daşyna 
geçseler-de,

olaryň sesinden gorkmaz,
galmagallaryndan ürkmez,

Hökmürowan Reb-de,
Sion dagynda, onuň depesinde

uruşmak üçin aşak iner şeýdip.
 5 Guşlaryň ganat gerip,

öz çagalaryny goraýşy dek,
Hökmürowan Reb-de

Iýerusalimi gorar;
Ol ony gorar, halas eder,

rehim eder, azat eder».
 6 Eý, ysraýyl halky,

garşysyna uly pitne turzan
Rebbe tarap öwrüliň!

 7 Şol gün her kes,
günä üçin öz eli bilen ýasan
altyndyr kümüş butlaryny ret 

eder.
 8 «Onsoň aşurlylar ynsanyňky 

bolmadyk gylyçdan 
ýykylarlar,

adamzadyňky bolmadyk 
gylyçdan ölerler,

olar gylyçdan gaçarlar,
ýaş ýigitleri-de gul ediler.

 9 Gorkudan ýaňa ýykylar olaryň 
gaýasy,

serkerdeleri baýdagy görüp 
titreşerler».

Muny ody Sionda,
ojagy Iýerusalimde bolan Reb 

aýdýandyr.

32‑nji bap

Adyl döwlet wada berilýär

 1 Ine, patyşa dogrulyk bilen şalyk 
eder,

hökümdarlar adalatlyk bilen 
höküm sürerler.

 2 Olaryň hersi ýelden buky,
tupandan pena,

gurak ýerde bulaklar,
teşne ýurtdaky uly gaýanyň 

kölegesi dek bolar.
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 3 Görýänleriň gözleri ýumulmaz,
eşidýänler-de gulak goýarlar.

 4 Akylsyzyň akyly goýalar,
sakaw açyk-aýdyň geplär.

 5 Akmaga mundan beýläk asylzada 
diýilmez,

ýaramaza hormat goýulmaz.
 6 Akmak biedeplik bilen gepleýär,

onuň niýeti pislik etmekdir,
işi ýamanlyk etmek,

Rebbe dil ýetirmek,
açlary aç,

suwsuzlary suwsuz goýmakdyr.
 7 Hilegäriň ýaragy ýamandyr,

pukara dogry sözleýän hem bolsa,
olar ýalan sözleri bilen ony heläk 

etjek bolup,
niýetlerini ýamana dikýändirler.

 8 Emma asylzada asylly niýet edýär,
asylly işlerinde berk durýar ol.

Özüne buýsanýan aýala duýduryş
 9 Eý, özlerine buýsanýan aýallar,

turuň, sesimi eşidiň!
Eý, özlerine daýanýan aýallar,

sözüme gulak goýuň!
 10 Eý, özlerine buýsanýan aýallar,

bir ýyldan soňra titreşersiňiz,
çünki üzüm hasyl bermez,

miwe ýygymy bolmaz.
 11 Eý, özlerine daýanýan aýallar 

titreşiň,
eý, özlerine buýsanýan aýallar 

sandyraşyň,
eşikleriňizi çykaryp atyp, 

biliňize jul baglaň!
 12 Ajaýyp ekin meýdanlary üçin,

hasylly üzüm bagy üçin,
döşüňize urup aglaşyň!

 13 Halkymyň tikendir çaly biten 
topragy üçin,

şadyýan şäherdäki şatlykdan 
doly

öýler üçin aglaşyň!
 14 Köşk terk ediler,

şowhunly şäher boş galar;
galadyr gözegçi diňi harabalyga,

gulanlaryň giň ýerine,
sürüleriň örüsine öwrüler.

 15 Üstümize ýokardan Ruh 
dökülýänçä,

çöl hasylly meýdana 
öwrülýänçä,

mes toprakly ýer tokaýa 
dönýänçä şeýle bolar.

Asuda durmuş
 16 Onsoň çölde adalat mesgen tutar,

dogrulyk hasylly meýdanda 
ýaşar.

 17 Dogrulygyň miwesi rahatlyk,
netijesi asudalyk, ebedi 

howpsuzlykdyr.
 18 Halkym öýlerinde rahatlykda,

howpsuz ýerlerde,
asuda mesgende ýaşarlar.

 19 Jeňňel bütinleý ýok bolsa-da,
ýer bilen ýegsan edilenem bolsa 

şäher,
 20 her çeşmäniň boýunda ekin ekýän,

öküzi, eşegi boş iberýän
siz bagtly bolarsyňyz!

33‑nji bap

Ýardam üçin ýalbaryş

 1 Özi weýran edilmän,
weýran edýäniň,

özüne dönüklik edilmän,
dönüklik edýäniň dat gününe!

Weýran edeniňden soň,
özüňi-de weýran ederler;

dönüklik etmegi bes edeniňde,
saňa-da dönüklik ediler.

 2 Ýa Reb, bize merhemet et!
Biz Saňa umyt baglaýarys.
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a 33:8 Antlaryny – käbir golýazmalarda şäherleri.

Säherlerine güýç ber,
hasratly pursatlarda bizi halas 

et!
 3 Gudratly sesiňden halklar 

gaçýarlar,
şan-şöhratyňdan milletler 

dagaşýarlar.
 4 Oljaňyz çekirtgeleriň ýygnaýşy 

kimin ýygnalýar,
olar çekirtgeleriň topulyşy deý 

oljanyň üstüne topulýarlar.
 5 Beýikdir ýokarda oturan Reb,

adalatdan, dogrulykdan
doldurýar Ol Siony.

 6 Ol seniň döwürleriň berk 
binýadydyr,

bol danalyk hem bilim bolar;
Ol yzygiderli halas eder.

Rebden gorkmak halkynyň 
hazynasydyr.

 7 Ine, batyrlary köçelerde perýat 
edýärler,

zar-zar aglaşýarlar parahatçylyk 
ilçileri.

 8 Şaýollar çolarýar,
ýolagçylar ol ýoldan geçmez.

Şertnama bozulýar,
antlaryny a ret edýärler,
ynsanlary äsgermeýärler.

 9 Ýurt ýas tutup, ruhdan düşýär,
Liwan utançdan saralyp-solýar,

Şaron Araba çöli kimindir;
Başan we Karmel ýapraklaryny 

dökýär.
 10 Reb: «Indi aýaga galaryn,

indi beýgelerin,
belende göterilerin.

 11 Siz samandan hamyla bolup,
sypal dogurýarsyňyz;
demiňiz sizi ýalmaýan otdur.

 12 Halklar ýanyp, kül bolarlar,

kesilip, oda ýakylan tikenler 
dek bolarlar».

 13 Eý, uzakdakylar, edenlerimi 
eşidiň,

eý, ýakyndakylar, gudratymy 
biliň!

 14 Siondaky günäkärler dowla düşüp,
hudaýsyzlar lerzana geldi:

«Haýsymyz ýalmaýan oduň 
başynda

ornaşyp bileris?»
 15 Dogruçyl ýaşap, dogry 

sözleýänler
sütem bilen gazanylan gazanjy 

ýigrenýänler,
elini para almakdan saklaýanlar,

gan döküşiklige gulak 
gabartmaýanlar,

ýamanlyga gözlerini ýumýanlar
 16 belentliklerde ýaşarlar.

Gaýalardaky galalar penalary bolar,
çörekleri berler, teşne 

galdyrylmazlar.

Ajaýyp patyşanyň ýurdy
 17 Gözüňiz patyşany gözelliginde 

görer,
uzaklara uzaýan ýurdy görer.

 18 Pikiriňde öňki howply günler 
barada oýlanarsyň:

«Salgyt toplan nirede?
Paç ýygnan nirede?

Diňleri sanan nirede?»
 19 Mundan beýläk wyjyrdaşýan,

ýat dilde gepleýän
tekepbir halky görmersiňiz.

 20 Baýramlar geçirilýän Sion 
şäherine seret!

Gözleriňiz asuda mekan,
sarsmaz çadyr bolan Iýerusalimi 

görer,
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onuň gazyklary sogrulmaz asla,
ýüpleriniň hiç biri üzülmez.

 21 Giň derýalardyr çeşmeleriň bolan 
ýerinde,

şöhratly Reb biz bilen bolar,
olardan ne kürekli gämiler,

ne-de uly gämiler geçer.
 22 Reb biziň kazymyzdyr,

biziň kanun çykaryjymyzdyr,
Reb patyşamyzdyr,

Ol bizi halas eder.
 23 Gämileriňiň ýüpleri çözüldi,

bogaldagy gaýym saklap 
bilmeýär,

ýelkeni açyp bilmedi.
Şonda köp oljalar paýlaşylar;
hatda agsaklar-da olja talaň salar.

 24 Sion ilatynyň hijisi: «Men 
syrkaw» diýmez;

ol ýerde ýaşaýan halkyň 
etmişleri ötüler.

34‑nji bap

Milletlere garşy höküm

 1 Eý, milletler, golaýrak geliň-de, 
eşidiň!

Eý, halklar, diňläň!
Ýer ýüzi we ondaky her kes,

dünýädäkiler, onda döränleriň 
bary eşitsin!

 2 Reb milletlere gaharlanýar,
goşunlaryna garşy gazaby 

tutaşýar,
olary bütinleý ýok eder,

ölüme berer.
 3 Ölüleri daşary taşlanar,

maslyklarynyň ysy ýaýrar,
daglardan olaryň gany akar.

 4 Gögüň ähli goşunlary çüýrär,
asman kagyz kimin düýrlener;

ähli asman jisimleri
üzüm agajynyň ýapragy dek,

injir agajynyň ýapragy dek 
solarlar.

 5 Gylyjym göklerde gandan gandy,
ine, gylyjym Edomyň üstüne,

bütinleý ýok etjek halkymyň 
üstüne

jeza üçin iner.
 6 Rebbiň gylyjy gana bulanandyr,

guzudyr owlaklaryň ganyndan 
doludyr,

ýag, goçlaryň böwrek ýagy bilen 
örtülendir;

Rebbiň Bosrada gurbanlygy bar,
Edomda uly gyrgyn bolar.

 7 Ýabany gäwmişler,
öküzçelerdir, güýçli öküzler

ýere serler.
Ýurtlary gana eziler,
topraklary ýaga.

 8 Rebbiň öç güni,
Sionyň ynjamasyndan ar alyş 

ýyly bolar.
 9 Edomyň çeşmeleri ergin şepbige

topragy kükürde,
ýurdy ýanyp duran şepbige 

öwrüler.
 10 Gije-gündiz sönmez ol,

tüssesi baky tütär,
nesilden-nesle çolarar ýatar,

asyrlar boýy içinden hiç kim 
geçmez.

 11 Gotanlar bilen kirpiler Edomy 
eýelärler,

baýguşlardyr gargalar mesgen 
tutarlar onda,

Reb onuň üstüne aljyraňňylyk 
ýüpüni,

weýrançylyk ýüpüni ölçemek 
üçin çeker.

 12 Şalyk sürer ýaly asylzadalary ýok 
indi,

ähli hökümdarlary hiç indi.
 13 Köşklerinde tikenler,
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a 35:10 Sion – bu Iýerusalimiň beýleki ady. Sözlüge seret.

galalarynda çitçitidir bürmekler 
gögerer,

şagallaryň mekanyna,
düýeguşlaryň mesgenine öwrüler.

 14 Wagşy haýwanlar syrtlanlara 
duşarlar,

dag goçlary höwürlerini çagyrarlar,
gijeki jandarlar-da ol ýerde 

ornaşyp,
dynç almaga ýer taparlar.

 15 Ol ýerde baýguşlar höwürtgeläp,
ýumurtgalar we çagalar,

olary öz saýasyna üýşürerler,
çaýkeller-de jübüt-jübütden 

toplanar.
 16 Rebbiň kitabyndan okap agtaryň:

bulardan hijisi-de kem bolmaz,
hiç biri öz jübütini ýitirmez.

Muny Reb buýurdy,
Onuň Ruhy olary üýşürdi.

 17 Olar üçin bije atdy,
Öz eli bilen ýurdy ölçäp paýlady,

Olar ony baky eýelärler,
ol ýerde ýaşarlar nesiller boýy.

35‑nji bap

Mukaddes ýol

 1 Çöl-beýewan we gury ýer şatlanar,
çöl guwanyp, nerkes kimin güllär.

 2 Gül-pürçük bolar ol,
şatlykdan, guwançdan ýaňa 

nagma aýdar.
Liwanyň gözelligi,

Karmeliň, Şaronyň görki berler 
oňa.

Olar Rebbiň şöhratyny,
Hudaýymyzyň şan-şöhratyny 

görerler.
 3 Ejiz gollara gujur beriň,

kuwwat beriň ejiz dyzlara.

 4 Towşanýüreklilere:
«Gaýrata galyň! Gorkmaň!

Ine, Hudaýyňyz öç almaga gelýär,
Ol mynasyp hak bilen gelip,
sizi halas eder» diýiň.

 5 Şonda körleriň gözleri,
kerleriň gulaklary açylar;

 6 Agsaklar keýik kimin bökjeklärler,
lal diller şatlykdan aýdym aýdarlar;

düzden suwlar,
çölden çeşmeler çogup çykar;

 7 Gyzgyn gum howdana,
teşne toprak suw bulaklaryna 

öwrüler;
şagallaryň mesgen tutan meýdanyna

gamyş, gargy gamyş biter.
 8 Ol ýerde şaýol bolar,

oňa Mukaddes Ýol diýler;
haram adam ondan geçmez,

ol diňe şol Ýola golaý 
ýaşaýanlaryňky bolar,

hatda akmaklar-da ol ýoldan 
azaşmaz.

 9 Arslan bolmaz ol ýerde,
ýyrtyjy haýwan ol ýola çykmaz,

olar onda tapylmaz,
bu ýoldan diňe halas edilenler 

ýörärler.
 10 Rebbiň azat edenleri yza dolanarlar,

aýdym aýdyp, Siona a gaýdyp 
gelerler;

ebedi şatlyga gowşar olar,
begençden, şatlykdan dolarlar,
gaýgydyr gam-gussa ýok bolar.

36‑njy bap

Sanherip Iýerusalimi gorkuzýar 
(2 Patyşalar 18:1337)

1 Hiz ki ýa pa ty şa nyň şa ly gy nyň on dör-
dün ji ýyl yn da Aşur pa ty şa sy San he rip 
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Ýa hu da nyň äh li ga la la ry na gar şy hü jüm 
edip, ola ry ba syp al dy. 2  Aşur pa ty şa sy 
baş we zi ri ni uly go şun bi len La kyş dan 
Iýe ru sa li me Hiz ki ýa pa ty şa nyň ýa ny na 
iber di. Ol ge lip, Çyr py jy meý da ny nyň 
ýo lun da ky ýo kar ky how da nyň ýa nyn-
da ky ýa byň ýa nyn da dur dy. 3  Köş gi 
do lan dy ry jy Hil ki ýa nyň og ly El ýa kym, 
Şeb na kä tip we Asa fyň og ly Ýo wa – pa-
ty şa nyň baş emel da ry, ola ryň ýa ny na 
bar dy lar. 4 Baş we zir ola ra Hiz ki ýa şeý le 
di ýiň diý di: «Be ýik Aşur pa ty şa sy şeý le 
diý ýär: „Sen nä mä bil bag la ýar syň? 5 Sen 
har by uky byň we güýç-kuw wa tyň gür-
rü ňi ni ed ýär siň, em ma olar boş söz ler dir. 
Sen ki me bil bag lap, me niň gar şy ma 
goz ga laň tu ruz dyň? 6  Ine, sen dö wük 
ga myş kys my Mü sü re bil bag la ýar syň. 
Em ma kim şol dö wük gam şa ha sa hök-
mün de sö ýen se, şo nuň eli ne ba tar. Mü sür 
pa ty şa sy fa ra on hem özü ne bil bag la ýan-
la ryň hem me si üçin-de şeý le dir. 7 Eger 
sen ma ňa: ‘Biz Hu da ýy myz Reb be bil 
bag la ýa rys’ diý seň, on da Hiz ki ýa nyň 
Ýa hu da we Iýe ru sa li me ýüz le nip: ‘Siz 
Iýe ru sa lim de şu gur ban lyk sy pa sy nyň 
öňün de sež de ediň’ di ýip, onuň ýy kan 
sež de gäh le ri, gur ban lyk sy pa la ry Hu da-
ýyň ky däl mi nä me? 8  In di gel-de, me niň 
je na bym Aşur pa ty şa sy bi len bäs leş. 
Eger-de men si ze iki müň sa ny at ber-
sem, siz ola ra mün mä ge şon ça adam 
ta pyp bi ler si ňiz mi? 9 On soň siz nä dip 
je na by myň iň pes de re je li ser ker de si ni 
ýe ňip bil jek? Siz sö weş ara ba la ry we 
at ly la ry bar di ýip, Mü sü re bil bag la-
ýar sy ňyz my? 10 Mu nuň üs te si ne-de, siz 
me ni bu ýur dy weý ran et mä ge Reb den 
rug sat syz ge len dir öýd ýär si ňiz mi? Reb 
ma ňa şu ýur duň üs tü ne çoz-da, ony 
der bi-da gyn et diý di“».

11 On soň El ýa kym, Şeb na we Ýo wa baş 
we zi re şeý le diý di ler: «Ha ýyş ed ýä ris, 

biz gul la ryň bi len öz dü şün ýän di li-
miz de – ara meý çe gür leş. Bi ziň bi len 
ýa hu da la ryň di lin de gür leş me, di wa-
ryň üs tün dä ki adam lar diň läp dur lar». 
12  Em ma baş we zir ola ra şeý le jo gap 
ber di: «Je na bym me ni bu söz le ri di ňe 
je na by ňy za we si ze aýt mak üçin ýol la-
dy my nä me? Di wa ryň üs tün de otu ran 
adam la ra aýt mak üçin hem ýol la ma-
dy my eý sem? Olar hem si ziň ýa ly öz 
tä ret le ri ni iýip, öz pe şew le ri ni içer ler».

13 On soň baş we zir dik du rup, bar se si 
bi len gy gy ryp, ýa hu da di lin de gep le di. 
Ol: «Be ýik pa ty şa bo lan Aşur pa ty şa-
sy nyň söz le ri ni diň läň. 14  Pa ty şa şeý le 
diý ýär: „Hiz ki ýa özü ňi zi al dat maň, 
ol si zi ha las edip bil mez“. 15  Hiz ki ýa: 

„Reb bi zi hök man ha las eder we bu 
şä her Aşur pa ty şa sy nyň eli ne be ril-
mez“ di ýip, si ze Reb be bil bag lat ma syn. 
16  Hiz ki ýa gu lak as maň! Aşur pa ty şa sy 
şeý le diý ýär: „Me niň bi len ýa ra şyk 
ediň-de, me niň ýa ny ma ge liň. Şon da 
her kim öz üzüm çi li gi niň hem-de in jir 
da rag ty nyň mi we sin den iýip, öz gu-
ýu syn dan suw içer. 17 Soň ra men ge lip, 
si zi öz ýur du ňy za meň zeş bir ýur da 
alyp ba ra ryn. Ol ýer bug daý, şe rap, 
çö rek, üzüm lik me ka ny dyr“. 18  Hiz-
ki ýa nyň: „Reb bi zi ha las eder“ di ýip, 
al da mak çy bol ýan söz le ri ne gu lak as-
maň. Haý sy mil let le riň hu daý la ry öz 
ýur du ny Aşur pa ty şa sy nyň elin den 
ha las edip dir? 19 Ha ma dyň, Ar pa dyň 
hu daý la ry ni re de? Se par waýy myň hu-
daý la ry ni re de? Sa ma ri ýa nyň hu daý la ry 
ola ry me niň elim den ha las et di ler mi? 
20  Reb biň Iýe ru sa li mi me niň elim den 
ha las ede ri ýa ly, bu hu daý la ryň ara-
syn da öz ýurt la ry ny me niň elim den 
ha las ede ni bar my?»

21 Em ma halk dan ses çyk ma dy, oňa 
jo gap gaý ta ran bol ma dy, çün ki Hiz ki ýa 

 Işaýa 36  



 898  

pa ty şa: «Oňa jo gap gaý tar maň» di ýip 
tab şy ryp dy. 22  Şeý dip, köş gi do lan dy ry jy 
Hil ki ýa nyň og ly El ýa kym, Şeb na kä tip 
we Asa fyň og ly Ýo wa – pa ty şa nyň baş 
emel da ry da gy ýa ka la ry ny ýyr typ, Hiz-
ki ýa nyň ýa ny na ge lip, oňa baş we zi riň 
söz le ri ni aý dyp ber di ler.

37‑nji bap

Hizkiýa patyşa Işaýadan maslahat 
soraýar 
(2 Patyşalar 19:134)

1 Hiz ki ýa pa ty şa Rab şa ka nyň söz le-
ri ni eşi den-de, ýa ka sy ny ýyr typ, jul 
geý nip, Reb biň öýü ne git di. 2  Pa ty şa 
köş gi do lan dy ry jy El ýa ky my, Şeb na 
mür zä ni we ýa şu ly ru ha ny la ry Amo-
zyň og ly Işa ýa py gam be riň ýa ny na 
iber di. Hem me si jul geý di ler. 3  Olar 
Işa ýa py gam be re şeý le diý di ler: «Hiz-
ki ýa pa ty şa şeý le diý ýär: „Şu gün biz 
has rat, je za we rys wa lyk as tyn da dy rys; 
bi ziň ýag da ýy myz kuw wa ty bol ma dyk 
göw re li aýa lyň ça ga do gur ýan bol şy 
ýa ly dyr. 4  Onuň aly hez re ti Aşur pa-
ty şa sy nyň ibe ren baş we zi ri niň di ri 
Hu da ýy mas ga ra la mak üçin aý dan 
söz le ri ni, bel ki, Hu da ýyň Reb eşi-
den dir; Hu da ýyň Reb şol söz le ri üçin 
ola ry je za lan dy rar. In di aman ga lan 
adam lar üçin di leg et“».

5  Hiz ki ýa nyň hyz mat kär le ri Işa-
ýa py gam be riň ýa ny na ge len le rin de, 
6  Işa ýa py gam ber ola ra şeý le diý di: 
«Je na by ňy za aý dyň, Reb şeý le diý ýär: 
„Aşur pa ty şa sy nyň hyz mat kär le ri niň 
Me ni kem si dip aý dan söz le ri ni eşi-
de niň üçin olar dan gork ma. 7 Men 
onuň içi ne bir ruh ibe re rin we lin, ol 
bir ha bar eşi dip, öz ýur du na do la nar. 
Men ony öz ýur dun da gy lyç bi len 
öl dür de rin“».

Aşur patyşasynyň haýbaty
8  Baş we zir Aşur pa ty şa sy nyň La-

kyş dan gaý dan dy gy ny eşi dip, yzy na 
do lan dy. Ol pa ty şa nyň Lib na ga la sy na 
gar şy ur şup ýö ren di gi ni gör di. 9 Pa ty
şa Efi opi ýa pa ty şa sy Tir ha ka nyň özi 
bi len uruş ma ga çy kan dy gy ny eşi den-
de, ol Hiz ki ýa nyň ýa ny na ça par lar 
ýol la dy. 10  Aşur pa ty şa sy Ýa hu da pa-
ty şa sy Hiz ki ýa şeý le ha bar iber di: «Bil 
bag la ýan Hu da ýyň „Iýe ru sa lim Aşur 
pa ty şa sy nyň eli ne be ril mez“ di ýip, se ni 
al da ma syn. 11 Aşur pa ty şa sy nyň äh li 
ýurt la ry bü tin leý ýok edip, halk la ryň 
ba şy na nä gün le ri ge ti ren di gi ni eşi-
den siň. In di siz ha las edi ler mi kä ňiz? 
12  Ata-ba ba la ry myň der bi-da gyn eden 
mil let le ri ni – Go za ny, Ha ra ny, Re se pi 
we Te la sar da bo lan Eden hal ky ny öz 
hu daý la ry ata-ba ba la ry ňyň elin den ha las 
et di mi? 13 Ha mat, Ar pat we Se par wa-
ýym ga la la ry nyň şa la ry, He na nyň we 
Ywa hyň şa la ry ni re de?»

Hizkiýanyň dilegi
14  Hiz ki ýa ha ty ça par la ryň elin den 

alyp oka dy. On soň ol Reb biň öýü ne 
ba ryp, ha ty Reb biň öňün de açyp goý dy. 
15 Hiz ki ýa Reb biň hu zu ryn da di leg edip, 
şeý le diý di: 16  «Eý, ke rup la ryň üs tün de 
tagt gu ran Ys ra ýyl Hu da ýy Reb! Bü tin 
dün ýä niň pa ty şa lyk la ry nyň Hu da ýy 
Sen siň, Sen ýe ke-täk siň. Ýe ri-gö gi ýa-
ra dan-da Sen siň. 17 Ýa Reb, gu lak as-da, 
eşit, ýa Reb, göz le ri ňi aç-da gör. San-
he ri biň di ri Hu da ýy mas ga ra lap aý dan 
söz le ri ni eşit. 18  Ýa Reb, ha ky kat da nam, 
Aşur pa ty şa la ry äh li mil let le ri we ola ryň 
ýurt la ry ny weý ran et di ler. 19 Şol mil let-
le riň hu daý la ry ny oda atyp ýak dy lar, 
olar hu daý lar däl di. Olar adam la ryň 
agaç dan we daş dan ýa san but la ry dy. 
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a 37:22 Sion boý gyzy… Iýerusalim gyzy – bu Iýerusalim halky diýmekdir. Sözlüge seret.

20 In di, eý, Hu da ýy myz Reb, bi zi Aşur 
pa ty şa sy nyň elin den ha las et. Ýa Reb, 
goý, bü tin dün ýä niň äh li pa ty şa lyk la ry 
Se niň ýe ke-täk Hu daý dy gy ňy bil sin ler».

Işaýa Aşur patyşasy barada 
pygamberlik edýär

21 On soň Amo zyň og ly Işa ýa py gam ber 
şeý le söz ler bi len Hiz ki ýa nyň ýa ny na 
adam iber di: «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le 
diý ýär: „Aşur pa ty şa sy San he rip ba ra da 
di leg eden di giň üçin,
 22 Rebbiň ol barada aýdan sözleri 

şudur:
Sion boý gyzy

ýigrenç bilen seni kemsidýär,
Iýerusalim gyzy a
seniň üstüňden gülýär.

 23 Sen kimi masgaralap, kime dil 
ýetirdiň?

Kimiň garşysyna sesiňe bat 
berip,

kime ulumsylyk bilen gabak 
galdyrdyň?

Ysraýylyň Mukaddesine!
 24 Hyzmatkärleriň üsti bilen

Taňryny masgaralap,
şeýle diýdiň:
ʻBirtopar söweş arabalarym 

bilen
daglaryň üstüne çykdym,

Liwanyň jümmüşine bardym,
onuň iň uzyn kedr agaçlaryny,

gözel serwi agaçlaryny çapdym.
Men onuň iň beýik depesine,

gür jeňňeline baryp ýetdim.
 25 Men guýular gazyp,

suwuny içdim.
Müsüriň ähli derýalaryny,

öz dabanym bilen guratdym .̓

 26 Eşitmediňmi näme sen
ozaldan şu netijä gelenimi?

Gadymdan bäri muny ýüregime 
düwüp ýördüm,

indi şu gün ony amala 
aşyrýaryn,

sen galalary weýran edersiň,
harabaçylyga öwrersiň.

 27 Bu galalaryň ilaty ejizdi,
aljyrap howsala düşdüler.

Olar meýdan ösümlikleriniň,
mymyk gök maýsalyklaryň,

tamyň üstündäki otlaryň,
ösmänkä gurap ýok bolşy dek 

boldular.

 28 Emma seniň oturyp-turşuňy,
girip-çykyşyňy,
Maňa garşy dyzaýşyňy bilýärin.

 29 Meniň garşyma dyzanlygyň,
gopbamsylygyň

gulagyma gelip ýetendigi üçin,
burunlygymy burnuňa,

agyzzyrygymy-da agzyňa dakyp,
seni gelen ýoluň bilen
yzyňa ugradaryn Men“».

30 Işa ýa Hiz ki ýa şeý le diý di: «Se niň 
üçin ala mat şu dur: „Şu ýyl we gel jek 
ýyl siz özi bi ten za dy iýer si ňiz, üçün ji 
ýyl bol sa özü ňiz ekip, ha sy ly ny orup 
alyň we üzüm bag la ry ny otur dyň-da, 
şo la ryň mi we le ri ni iýiň. 31 Ýa hu da ne sil-
le ri niň gu tu lyp aman ga lan la ry ýe ne-de 
aşak da kök urup, ýo kar da mi we be rer ler. 
32  Aman ga lan lar Iýe ru sa lim den, ha las 
bo lan lar Si on da gyn dan çy kyp ge ler ler. 
Bu Hök mü ro wan Reb biň yh la sy bi len 
ama la aşar“».

33 Reb Aşur pa ty şa sy ba ra da şeý le diý-
ýär: «Ol bu şä he re gir mez, ok at maz, bu 
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şä he riň gar şy sy na gal kan ly çyk maz we 
şä he riň di wa ry na ýap lap ýap gy dy dik-
mez. 34  Ol ge len ýo ly bi len yzy na gaý dar, 
bu şä he re gir mez. Mu ny Men – Reb 
aýd ýan dy ryn. 35 Men bu şä he ri Özü miň 
hem-de gu lum Da wu dyň ha ty ra sy üçin 
go rap, ony ha las ede rin».

Sanheribiň ölümi 
(2 Patyşalar 19:3537)

36  Reb biň pe riş de si gi dip, aşur ly la ryň 
dü şel ge sin de ýüz seg sen bäş müň ada my 
öl dür di. Er te si daň dan tu rup gör se ler, 
ol ýe ri je set den do ly eken! 37 Aşur pa ty-
şa sy San he rip dü şel gä ni taş lap, öýü ne 
git di. Ol Ni ne wä ge lip, şol ýer de gal dy. 
38  San he rip öz hu da ýy Nis ro kyň but ha-
na syn da oňa sež de edip dur ka, ogul la ry 
Ad ram me lek bi len Sa re ser ka ka la ry ny 
gy lyç bi len öl dür di ler-de, Ara rat ýur du na 
ga çyp git di ler. On soň onuň ýe ri ne og ly 
Esar ha don pa ty şa bol dy.

38‑nji bap

Hizkiýanyň hassalygy 
(2 Patyşalar 20:18)

1 Şol dö wür ler de Hiz ki ýa ke sel läp, 
ölüm ýas sy gyn da ýa tyr dy. Amo zyň 
og ly Işa ýa py gam ber onuň ýa ny na ge-
lip: «Reb şeý le diý ýär: „Öýüň dä ki le re 
wes ýet et, çün ki sen öler siň, sen bu 
ke sel den gu tul mar syň“» diý di. 2  On soň 
Hiz ki ýa ýü zü ni di wa ra ta rap öw rüp, 
Reb be di leg edip: 3 «Sa ňa ýal bar ýa ryn, 
ýa Reb, me niň Sa ňa bü tin kal bym bi len 
we pa ly bo la ny my hem-de Se niň na za-
ryň da dog ry iş le ri ede ni mi ýat la» diý di. 
Hiz ki ýa so jap-so jap ag la dy.

4  Şon dan soň Işa ýa py gam be re Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 5 «Git-de, Hiz ki ýa 
şeý le diý: „Ataň Da wu dyň Hu da ýy Reb: 
‘Se niň di le gi ňi eşit dim, göz ýaş la ry ňy 

gör düm. Men se niň öm rü ňi on bäş ýyl 
uzal da ryn. 6  Men se ni we bu şä he ri Aşur 
pa ty şa sy nyň elin den ha las ede rin. Men 
Iýe ru sa li mi go ra ryn’ diý ýär diý“».

7 Reb be ren wa da sy ny ýe ri ne ýe ti rer. 
Reb den sa ňa ala mat şu dur: 8  «Ine, Men 
Aha zyň bas gan ça gy na dü şen kö le gä ni 
on ädim yza süý şü re rin». Şeý dip, Gün 
düş me li ýe rin den on ädim yza çe kil di. 
9 Ýa hu da pa ty şa sy Hiz ki ýa ke se lin den 
gu tu lan dan soň şu la ry ýaz dy:
 10 «„Ömrümiň iň ýagşy çagynda,

men gitmeli;
ölüler dünýäsiniň 

derwezelerinden girip,
galan ýyllarymdan mahrum 

edildim“ diýdim.
 11 „Diriler ýurdunda Rebbi 

görmerin.
Bu dünýäde ýaşaýanlar kimin
ynsana gözüm düşmez mundan 

artyk“ diýdim.
 12 Öýüm çopanyň çadyry kimin

sogrulyp, elimden alyndy.
Ömrümi dokmaçy kimin kesdim,

Reb meni erişden kesdi;
bir günüň içinde soňuma çykdyň.

 13 Ertire çenli sabyrsyzlyk bilen 
garaşdym;

ol arslan kimin bar süňklerimi 
döwdi;

bir günüň içinde soňuma çykdyň.
 14 Garlawaç, durna kimin gygyrdym,

gumry kimin iňledim,
gözlerim göge bakmakdan 

ýadady.
Ýa Reb, men zulum içinde,
dadyma ýetiş!

 15 Näme diýeýin?
Meniň bilen gepleşen,

muny eden Rebdir,
kalbymyň hasratlydygy zerarly
ömürboýy pespäl gezerin.

 Işaýa 37 ,  38  



 901  

 16 Ýa Reb, ynsanlary ýaşadýan 
Sensiň,

meni-de Sen ýaşadýarsyň,
meni sagalt, meni ýaşat!

 17 Çeken ejirim-ezýetim
öz haýryma boldy;

meni söýendigiň üçin
janymy heläkçilik çukuryndan 

sakladyň,
ähli günälerimi arkaňa atdyň.

 18 Ölüler dünýäsi Saňa şükürler 
aýtmaz,

ölüm Saňa öwgüler aýtmaz,
Seniň wepalylygyňa

umyt baglap bilmezler
gabra inýänler.

 19 Bu gün meniň edişim ýaly,
diriler, diňe diriler

Saňa şükür edýärler,
atalar perzentlerine
Seniň wepalylygyňy bildirýärler.

 20 Reb meni halas eder,
bütin ömrümiz boýy Rebbiň 

öýünde
kirişli saz gurallary bilen

nagmalar aýdarys».
21 Işa ýa py gam ber Hiz ki ýa nyň hyz-

mat kär le ri ne: «Ýen ji len in jir ge ti riň-de, 
ony pa ty şa nyň çy ba ny nyň üs tü ne ýa pyň. 
Şon dan soň ol sa ga lar» di ýip di. 22  Hiz-
ki ýa Işa ýa py gam ber den: «Üçün ji gü ni 
me niň Reb biň öýü ne bar jak dy gy ma 
nä me ala mat bo lar?» di ýip so rap dy.

39‑njy bap

Babyldan gelen çaparlar 
(2 Patyşalar 20:1219)

1 Şol dö wür de Ba byl pa ty şa sy Ba la-
da nyň og ly Me ro dak ba la dan Hiz ki ýa 
pa ty şa nyň ke sel län di gi ni we sa ga lan-
dy gy ny eşi dip, oňa we kil le rin den hat lar 
bi len peş geş ýol la dy. 2  Hiz ki ýa Ba byl 

pa ty şa sy nyň we kil le ri ni şat lyk bi len 
ka bul et di; ola ra ha zy na syn da ky küm-
şü ni, al ty ny ny, hoş boý ys ly zat la ry ny, 
gym mat ba ha ýag la ry ny, ýa rag gor ha na-
sy ny hem-de am mar la ryn da ky zat la ry 
gör kez di. Ol köş gün dä ki we bü tin pa ty-
şa ly gyn da ky zat la ryň ba ry ny we kil le re 
gör kez di. 3 On soň Işa ýa py gam ber Hiz-
ki ýa pa ty şa nyň ýa ny na ge lip, on dan: 
«Bu adam lar sa ňa nä me diý di ler? Olar 
se niň ýa ny ňa ni re den gel di ler?» di ýip 
so ra dy. Hiz ki ýa hem: «Olar uzak ýurt 
Ba byl dan gel di ler» di ýip jo gap ber di. 
4  Işa ýa: «Olar se niň köş güň de nä me ler 
gör dü ler?» di ýip, Hiz ki ýa dan so ra dy. 
Hiz ki ýa: «Olar me niň köş güm dä ki zat-
la ryň äh li si ni gör dü ler. Am mar la rym da 
ola ra gör ke zil me dik za dym gal ma dy» 
di ýip jo gap ber di.

5 On soň Işa ýa py gam ber Hiz ki ýa şeý-
le diý di: «Hök mü ro wan Reb biň sö zü ni 
eşit: 6  „Bir gün se niň köş güň dä ki zat-
la ryň hem me si we ata-ba ba la ry ňyň tä 
şu gü ne çen li ýyg nan zat la ry nyň ba ry 
Ba by la äki di ler, ýe ke je zat hem gal-
dy ryl maz. 7 Se niň öz bag ryň dan önen 
ogul la ryň Ba by la sür gün edi lip, şol 
ýer de pa ty şa nyň köş gün de ag ta lar bo lar-
lar“». 8  On soň Hiz ki ýa Işa ýa py gam be re: 
«Reb biň se niň üs tüň bi len aý dan sö zi 
ýag şy söz dür» diý di. Hiz ki ýa: «Me niň 
döw rüm de asu da lyk we howp suz lyk 
bo lar» di ýip pi kir ed ýär di.

40‑njy bap

Hudaýyň halky köşeşdirilýär

 1 Hudaýyňyz: «Teselli beriň,
halkyma teselli beriň» diýýär.

 2 Iýerusalime mylaýym sözleri 
aýdyň:

söweş möhletiniň 
gutarandygyny,
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ýazyklarynyň geçilendigini,
günäleriniň jezasyny Rebbiň 

elinden
iki esse edip alandyklaryny 

yglan ediň.
 3 Bir ses gygyrýar:

«Sährada Rebbe ýol taýynlaň,
çölde Hudaýymyz üçin ýoda 

düzläň.
 4 Ähli dereler beýgeldiler,

ähli daglar we depeler 
peseldiler,

aňňat ýerler tekizlener,
beýikli-pesli ýerler düzlüge 

öwrüler.
 5 Şonda Rebbiň şöhraty aýan bolar,

ähli ynsanlar ony birlikde 
görerler,

muny aýdýan Rebdir».

 6 «Jar et!» diýýär bir ses.
Men: «Nämäni jar etmeli?» 

diýdim.
Ähli ynsanlar otluk kimindir,

olaryň gözelligi meýdan güli 
kimindir.

 7 Reb demini üfände,
ot guraýar, gül solýar.
Hakykatdan hem, halk otlukdyr.

 8 Ot guraýar, gül solýar,
emma Hudaýymyzyň sözi ebedi 

galýar.
 9 Eý, Sion, hoş habar,

beýik daga çyk!
Eý, Iýerusalim, hoş habar,

sesiňi batly gatalt!
Sesiňi batlandyr, gorkma;

Ýahuda şäherlerine:
«Ine, Hudaýyňyz!» diýiň.

 10 Ine, Hökmürowan Reb güýji bilen 
gelýär,

Ol gudrat bilen höküm sürýär,
baýragy ýanyndadyr,

laýyk haky öňündedir.
 11 Ol sürüsini çopan kimin bakýar,

guzulary Öz eline alýar,
olary göterip, bagryna basýar,

ene goýunlara ýol görkezýär.

Rebbe taý ýok
 12 Suwlary goşawujy bilen,

gökleri garşy bilen ölçän kim?
Ýeriň tozuny ölçege salan,

Baýyrlary terezide,
daglary gapanda çeken kim?

 13 Rebbiň Ruhuna kim akyl ýetirdi?
Kim Oňa maslahat berip bildi?

 14 Akyl üçin Ol kimden maslahat 
sorady?

Adalat ýoluny Oňa öwreden 
kim?

Oňa bilim berip,
paýhas ýoluny görkezen kim?

 15 Ine, milletler ýagyş damjasy 
kimin,

terezilerdäki toz kimin saýylýar,
Ol adalary toz deýin äkidýär.

 16 Liwan jeňňeliniň oduny ýeterlik 
bolmaz,

mallary ýakma gurbanlyga 
azlyk edýär.

 17 Ähli milletler Onuň öňünde hiç 
zatdyr,

olary hiç zat hasaplap, 
boşlukdan-da pes saýýar.

 18 Onda Hudaýy kime 
meňzedýärsiňiz?

Haýsy meňzetmäni 
ulanýarsyňyz Onuň üçin?

 19 Butumy? Ony bir hünärment 
guýýar,

zergär ony altyna gaplaýar,
onuň üçin kümüş zynjyr 

ýasaýar.
 20 Beýle gurbanlyga gurby 

çatmaýan kişi,
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bir çüýremez agajy saýlaýar.
Mäkäm oturdylan but ýasatjak 

bolup,
ökde ussanyň gözlegine çykýar.

 21 Bilmeýärmisiňiz? Eşitmediňizmi?
Size başdan aýdylmadymy?
Dünýä ýaradylany bäri 

düşünmediňizmi?
 22 Zemin gümmezinde oturýan Oldur,

ýerde ýaşaýanlar çekirtgeler 
kimindir,

gökleri perde kimin gerip,
ýaşamak üçin çadyr kimin 

ýazýan Oldur.
 23 Şazadalary hiç edýän,

dünýäniň hökümdarlaryny
puja çykarýan Oldur.

 24 Olar ekilip, sepilip,
baldaklary ýere zordan kök 

uran dessine,
Reb demini üfeýär, olar guraýarlar,

harasat olary saman dek 
sowurýar.

 25 «Meni kime meňzedersiňiz?
Kim Maňa taý geler?»
Muny Mukaddes Bolan diýýär.

 26 Gözleriňizi göge tarap galdyryň,
Bulary ýaradan kim?

Reb gökdäki goşunlary
ýekeme-ýeke çykarýar,

atlaryny tutup, çagyrýar,
Onuň zor güýjüne,

beýik gudratyna görä
olaryň hiç biri kemlik etmeýär.

 27 Näme üçin, eý, Ýakup, eý, 
Ysraýyl:

«Ýolum Rebbe aýan däldir,
Hudaýym hakyma dykgat 

bermedi» diýýärsiňiz?
 28 Bilmeýärsiňizmi? Eşitmediňizmi?

Reb – ebedi Hudaý,
ýeriň ähli künjeginiň Ýaradyjysy.

Ol ejizleýän ýa-da ýadaýan 
däldir,

Onuň düşünjesine akyl ýetmez.
 29 Ol ejizleri kuwwatlandyrýar,

mejalsyzlaryň güýjüni 
artdyrýar,

 30 Hatda ýaşlar-da ysgyndan gaçyp, 
ýadaýarlar,

ýaş ýigitler-de büdräp, 
ýykylýarlar.

 31 Emma Rebbe umyt baglaýanlar
täzeden güýç toplarlar,

bürgütler dek ganat ýaýyp 
belende galarlar,

ýüwrerler, ýöne ýadamazlar,
ýörärler, ýöne ysgyndan 

gaçmazlar.

41‑nji bap

Reb Ysraýyla medet berýär

 1 «Eý, adalar, Meniň huzurymda 
dymyň,

halklar täzeden güýç toplasynlar,
olar ýakyna gelip, geplesinler;

höküm üçin bile toplanalyň.
 2 Gündogardan dogry adamy aýaga 

galdyran kim?
Ony hyzmatyna çagyran kim?

Milletleri onuň eline berýär,
patyşalary aýak astynda ezýär,

olary gylyjy bilen tozana,
sowrulan samana öwürýär ýaýy 

bilen.
 3 Kowalaýar olary,

sag-aman geçýär
aýak basmadyk ýodasyndan.

 4 Başdan nesilleri çagyryp,
bulary eden, tamamlan kim?

Men – Reb olar bilen ilkibaşdan 
boldum,

ahyrda hem olar bilen boljak 
Mendirin.
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 5 Adalar muny görüp, gorkýarlar,
ýeriň aňry uçlary titreşýärler,
olar ýakynlaşyp gelýärler.

 6 Hersi beýlekisine kömek edýär,
biri-birine: „Batyr bol!“ diýýär.

 7 Hünärment zergäri,
çekiç bilen tekizleýän

sandala urýany ruhlandyrýar.
Kebşirleýiş hakda: „Bu gowy 

boldy“ diýýär;
gozganmaz ýaly çüý bilen 

berkidýär.
 8 Emma seni, eý, bendäm Ysraýyl,

Öz saýlanym Ýakup,
dostum Ybraýymyň nesilleri,

 9 ýeriň aňry ujundan topladym,
uzak ýerlerden çagyryp:

„Siz Meniň bendämsiňiz,
Men sizi saýladym, terk 

etmedim“ diýdim.
 10 Gorkmaň, siziň bilendirin Men,

heder etmäň, Hudaýyňyzdyryn 
Men,

size güýç bererin, ýardam ederin,
sadyk sag golum bilen söýget 

bererin.
 11 Size garşy gazaplanýanlaryň 

ählisi
utandyrylar, ile ryswa ediler.

Hiç zat dek ýogalyp giderler
size garşy çykýanlar.

 12 Duşmanlaryňyzy
tapyp bilmersiňiz

agtararsyňyz-da,
hiç zatça bolman ýogalyp 

giderler
size garşy çykýanlar.

 13 Hudaýyňyz Men – Reb
sag eliňizden tutaryn,

size: „Gorkmaň, ýardam ederin“
diýýän Mendirin.

 14 Eý, ýer gurçugy Ýakup,
eý, Ysraýyl adamlary, gorkmaň!

Size kömek ederin.
Muny Men – Reb,
Ysraýylyň Mukaddesi, 

Penakäriňiz aýdýandyr.
 15 Ine, Men sizi ýiti, täze, dişli

döwek guraly etdim;
siz daglary döwersiňiz, 

owradarsyňyz,
baýyrlary saman çöpi kimin 

edersiňiz.
 16 Siz olary sowrarsyňyz,

şemal olary uçuryp äkider,
harasat olary pytradar.

Onsoň siz Rebde şatlanarsyňyz,
Ysraýylyň Mukaddesinde 

şöhratlanarsyňyz.
 17 Garyplar, mätäçler suw agtarýarlar,

ýöne suw ýok;
teşnelikden kepeýär agyzlary,

Men – Reb olara jogap bererin,
Ysraýyl Hudaýy Men olary terk 

etmerin.
 18 Men açyk depelerden derýalar,

dereleriň ortasyndan bulaklar 
akdyraryn;

çöli köle, gury ýeri
suwly çeşmelere öwrerin.

 19 Çölde kedr, akasiýa, mirt,
zeýtun agaçlaryny oturdaryn,
serwini, çynary, arçany sährada 

bile dikerin.
 20 Onsoň hemmeler

muny Rebbiň eliniň edendigini,
Ysraýylyň Mukaddesiniň 

ýaradandygyny
görerler, bilerler,
akyl ýetirerler, düşünerler».

Butlar biderekdir
 21 Reb: «Dawaňyzy aýdyň» diýýär,

Ýakubyň Patyşasy: 
«Subutnamaňyzy getiriň» 
diýýär.
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 22 «Butlaryňyzy getiriň,
goý, olar näme boljagyny 

aýtsynlar,
oýlanyp, soňuny bilerimiz ýaly

geçmişde bolanlary aýan 
etsinler,

ýa-da boljak zatlary bize habar 
bersinler.

 23 Siziň hudaýlardygyňyzy bilerimiz 
ýaly,

bize mundan soň boljak zatlary 
bildiriň;

gorkup, heder ederimiz ýaly,
ýa ýagşylyk, ýa-da ýamanlyk 

ediň.
 24 Emma siz hiç zatsyňyz,

işleriňiz-de biderek;
sizi saýlan ýigrenjidir.

 25 Men demirgazykdan birini 
öjükdirdim,

ol gelýär,
gündogardan adymy tutup 

çagyrýan biri.
Ol küýzegäriň toýny depeleýşi 

kimin
hökümdarlary palçyk kimin 

depelär.
 26 Biz biler ýaly, kim muny 

başlangyçdan yglan etdi?
„Ol mamla“ diýerimiz ýaly, kim 

öňünden habar berdi?
Hiç kim habar bermedi, hiç kim 

jar etmedi,
hiç kim sözleriňizi eşitmedi.

 27 Ilki Siona: „Ine, olar!“ diýip aýan 
etdim,

Iýerusalime habarçy ýolladym.
 28 Seretdim, ýöne hiç kim ýok,

aralarynda maslahatçy ýok,
soragyma jogap berjek ýok.

 29 Ine, olaryň hemmesi galp,
işleri hiç zatdyr,
butlary boş ýeldir».

42‑nji bap

Rebbiň bendesi

 1 Ine, Meniň goldaýan bendäm,
göwnühoş bolup saýlanym;

Ruhumy oňa berdim,
ol milletlere adalat getirer.

 2 Ol gygyrmaz, sesini gataltmaz,
sesi köçelerde asla ýaňlanmaz.

 3 Ýenjilen gamşy döwmez,
tüteýän peltäni söndürmez,
sadyklyk bilen adalat getirer.

 4 Ejizlemez, ruhdan düşmez ol,
ýer ýüzünde adalaty 

berkidýänçä,
adalar onuň kanunyna 

garaşarlar.
 5 Gökleri ýaradyp, olary geren,

ýeri we ondakylary ýaýan,
ondaky ynsanlara dem beren,

onda gezýänlere jan beren 
Hudaý

şeýle diýýär:
 6 «Men – Reb seni dogrulyk bilen 

çagyrdym,
eliňden tutup, goraryn seni,

halka äht hökmünde bererin 
seni,

Seni milletlere nur ederin.
 7 Kör gözleri açmak,

tussaglary tussaglykdan,
zulmatda oturanlary zyndandan

azat etmek üçin seni halka äht,
milletlere nur ederin.

 8 Men Rebdirin. Bu Meniň 
adymdyr;

şöhratymy başga hiç kese,
öwgülerimi butlara bermerin.

 9 Ine, öňki zatlar amala aşdy,
Men täze zatlary yglan edýärin;

ýüze çykmazdan öň
olary size aýan edýärin».
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Rebbe öwgi aýdymy
 10 Eý, deňiz syýahatçylary, deňziň 

içindäkiler,
adalar we onda ýaşaýanlar,

Rebbe täze aýdym aýdyň,
ýeriň aňry ujundan öwgüler 

aýdyň!
 11 Çöl we onuň şäherleri,

kedarlylaryň ýaşaýan obalary
sesini gataltsyn!

Selanyň ilaty şatlykdan aýdym 
aýtsyn,

daglaryň başyndan 
gygyryşsynlar!

 12 Olar Rebbi şöhratlandyryp,
adalarda Oňa öwgüler aýtsynlar.

 13 Reb pälwan dek öňe gidýär,
urşujy kimin gazabyny 

artdyrýar,
gygyryp, söweş nagrasyny çekýär,

duşmanlaryndan üstündigini 
görkezýär.

Reb öz halkyny halas edýär
 14 Men uzak wagtlap dymdym,

ümsüm bolup, Özümi 
sakladym;

indi dogurýan aýal dek 
çygyraryn,

sojap dem alaryn.
 15 Daglary, baýyrlary weýran ederin,

ähli ösümliklerini guradaryn,
derýalary adalara öwrerin,

howdanlary guradaryn.
 16 Körleri bilmeýän ýollaryndan 

äkiderin,
iderin tanyş bolmadyk 

ýodalaryndan,
öňlerinde garaňkylygy ýagtylyga,

çarkandakly ýerleri tekiz ýere 
öwrerin.

Mendirin bulary etjek,

olary terk etmerin.
 17 Oýma butlara bil baglap,

guýma butlara: «Hudaýlarymyz 
sizsiňiz»

diýýänler yzlaryna uly utanç 
bilen dönderiler.

Kör we ker Ysraýyl
 18 Eý, kerler eşidiň!

Eý, körler, serediň, görüň!
 19 Bendämden başga kim kör?

Kim ýollan habarçym dek ker?
Kim Maňa bagyş edilen dek kör?

Ýa Rebbiň bendesi kimin kör?
 20 Ol köp zatlary görýär,

emma üns bermeýär,
gulaklary açyk, ýöne eşitmeýär.

 21 Öz dogrulygy zerarly
kanunyny beýgeltmek, 

şöhratlandyrmak
Rebbe ýarady.

 22 Emma bu dagan, talanan halkdyr.
Ählisi gowaklarda duzaga 

düşen,
Tussaghanalarda gizlenen;

olar olja boldular, halas edýän 
ýok.

Talandylar, «Yzyna gaýtar!» 
diýýän ýok.

 23 Araňyzda muňa gulak goýjak,
geljekde ünsli diňlejek barmy?

 24 Ýakuby talaňçylara,
Ysraýyly garakçylara beren 

kim?
Bu garşysyna günä eden 

Rebbimiz dälmidi?
Olar Onuň ýolundan ýöremek 

islemediler,
Onuň kanunyna gulak 

asmadylar.
 25 Munuň üçin Ol lowlaýan 

gazabyny,
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zalym urşy üstlerinden inderdi;
olary hemme tarapdan otlady,

emma olar şonda-da 
düşünmediler,

olary ýakdy, ýöne üns bermediler.

43‑nji bap

Ysraýylyň Halasgäri

 1 Emma indi, eý, Ýakup, seni 
ýaradan,

eý, Ysraýyl, seni döreden
Reb şeýle diýýär:

«Gorkma, çünki Men seni azat 
etdim,

adyňy tutup çagyrdym, sen 
Meniňkisiň.

 2 Seniň bilen bolaryn suwlardan 
geçeniňde,

derýalardan geçeniňde, seni 
gark etmez olar,

oduň içinden ýöräniňde 
ýanmarsyň,

ýalyn ýakmaz seni.
 3 Men seniň Hudaýyň Reb,

Ysraýylyň Mukaddesi, seniň 
Halasgäriň.

Men saňa töleg hökmünde 
Müsüri,

seniň ýeriňe Efiopiýany, Sebany 
berdim.

 4 Nazarymda eziz, gadyrly bolup,
seni söýýändigim üçin,

seniň öweziňe adamlar,
halklar bererin janyňyň deregine.

 5 Gorkma, Men seniň bilendirin;
perzentleriňi gündogardan,
seni günbatardan getirerin.

 6 Demirgazyga: „Olary ber“,
günorta: „Olary saklama“ 

diýerin;
ogullarymy uzakdan,

gyzlarymy ýeriň çetlerinden,

 7 Maňa degişli bolan her kesi,
Öz şöhratym üçin ýaradanymy,
şekil berip döredenimi getir.

 8 Gözli körleri,
gulakly kerleri öňe çykar.

 9 Ähli milletler bir ýere ýygnansyn,
halklar toplansyn,

olaryň arasynda kim muny yglan 
etdi?

Haýsysy bolup geçenleri öňden 
bildirdi?

Güwälerini getirip, özlerini 
aklasynlar,

başgalar eşidip: „Bu dogry“ 
diýsinler.

 10 Siz Meniň şaýadymsyňyz,
muny Men – Reb aýdýandyryn.
Öz saýlan bendelerimsiňiz,

Siz Meni bilip, Maňa ynam ediň,
Meniň Şoldugyma düşüniň,

Menden öň hiç hudaý bolan 
däldir,

Menden soň-da hijisi bolmaz.
 11 Men, diňe Men Rebdirin,

Menden başga Halasgär ýokdur.
 12 Men yglan etdim, halas etdim, 

aýan etdim,
araňyzda başga hudaý ýok;

siz Meniň şaýatlarym.
Muny Men – Reb aýdýandyryn.

 13 Owaldan bäri Men Olduryn.
Elimden halas edip biljek ýokdur.
Meniň edenimi ýatyryp biljek 

barmy?»
 14 Penakäriňiz, Ysraýylyň 

Mukaddesi
Reb şeýle diýýär:

«Siziň hatyraňyza Babyla leşger 
ýollap,

ähli babyllylary gaçgaklar 
hökmünde

buýsanýan gämilerinde getirerin.
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 15 Siziň Mukaddesiňiz, Ysraýyly 
Ýaradan,

Patyşaňyz Reb Mendirin».
 16‑17 Deňizden ýol,

çuň suwlardan ýoda açýar Reb,
söweş arabalary, atlary,

goşunlary söweşijileri bilen 
çykarýar Ol;

olar ýykylyp, galyp bilmeýärler,
öçürilýärler, pelteler dek 

söndürilýärler.
Bulary edýän Reb şeýle diýýär:

 18 «Ýatlamaň öten zatlary,
köne zatlara üns bermäň.

 19 Ine, Men bir täze zat edýärin,
ol häzir başlaýar, 

görmeýärmisiňiz?
Men çölde ýol,

sährada derýalar emele 
getirerin.

 20 Ýabany haýwanlar,
şagallardyr düýeguşlar

Meni hormatlarlar.
Men Öz saýlan halkymy

gandyrmak üçin çölde suwlar,
sährada derýalar bilen üpjün 

etdim.
 21 Maňa alkyş aýtsynlar diýip,

Özüm üçin ýaratdym bu halky.
 22 Emma sen, eý, Ýakup,

çagyrmadyň Meni,
eý, Ysraýyl, Menden irdiň sen!

 23 Goýunlaryňyzy getirmediňiz 
Maňa

ýakma gurbanlyk üçin,
gurbanlyklaryňyz bilen Meni 

sylamadyňyz.
Sadakalary size agyr ýük 

etmedim,
ýakymly ysly tütetgi bilen 

irizmedim.
 24 Hoşboý ysly gamyş satyn 

almadyňyz Maňa,

gurbanlyklaryňyzyň ýagyndan 
doýurmadyňyz,

günäleriňiz bilen Maňa ýük 
bolduňyz gaýtam,

etmişleriňiz bilen Meni 
irizdiňiz.

 25 Öz hatyram üçin
ýazyklaryňyzy öçürýän 

Mendirin,
Men günäleriňizi ýatlamaryn.

 26 Maňa ýatlat!
Gel, bilelikde dawalaşalyň,

aklanar ýaly
delilleriňi aýt.

 27 Ilkinji ataňyz günä etdi,
töwellaçylaryňyz garşyma 

çykdylar.
 28 Munuň üçin biabraý etdim

ybadathananyň ruhanylaryny,
Ýakuby doly weýrançylyga,

Ysraýyly ryswalyga höküm 
etdim».

44‑nji bap

Ysraýyllar Hudaýyň saýlan halkydyr

 1 «Emma indi, eý, bendäm Ýakup,
saýlan Ysraýylym, gulak goý!

 2 Seni ýaradan, ýatgyda size şekil 
beren

Men Reb gepleýärin.
Gorkma, eý, bendäm Ýakup,

ýagny saýlanym Ýeşurun!
 3 Men suwsuz topraga suwlar 

dökerin,
gury ýerlere çeşmeler 

akdyraryn;
nesilleriňiň üstüne Ruhumy,

perzentleriňiň üstüne 
berekedimi dökerin.

 4 Olar gök ýaýladaky otlar kimin,
akar suwlar ýakasyndaky
söwütler kimin boý alarlar.
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 5 Biri: „Men Rebbiňki“ diýer,
beýlekisi öz adyna Ýakup dakar,

ýene biri: „Rebbiňki“ diýip ýazar 
eline,

özüni Ysraýyl diýip atlandyrar».
 6 Ysraýylyň Patyşasy we Penakäri 

Reb,
Hökmürowan Reb şeýle diýýär:

«Men ilkinji we ahyrkydyryn,
Menden başga hudaý ýokdur.

 7 Maňa meňzeýän barmy? Ol aýan 
etsin,

gadymy halky berkarar edelim 
bäri

bolup geçenleri aýdyp bersin ol;
geljek zatlary yglan etsin,
indi boljak zatlary habar bersin.

 8 Gorkmaň, eýmenmäň,
Saňa owaldan aýtmadymmy,

bildirmedimmi näme?
Siz Meniň şaýatlarym!

Hudaý barmy Menden başga?
Başga Gaýa ýokdur,

hiç birini bilmeýärin».

Butparazlyga garşy pygamberlik
 9 But ýasaýanlaryň bary biderekdir,

olara ýaraýan zatlar 
peýdasyzdyr,

olaryň şaýatlary ne görýär, ne-de 
zat bilýär.

Utanja galdyrylar olar.
 10 Derde ýarawsyz hudaýy,

ýa guýma buty kim ýasaýar?
 11 Ine, onuň ähli ýoldaşlary 

utandyrylar,
hünärmentleriň özleri 

adamlardyr.
Ählisi ýygnanyşyp, ählisi bile 

dursunlar;
dowla düşer olar, utanja galar.

 12 Demirçi guralyny alyp,
onuň bilen közde işleýär;

ol buta çekiç bilen şekil berýär,
güýçli goly bilen onuň üstünde 

işleýär.
Ol ajygyp, güýçden gaçýar;

suwsuzlykdan mejalsyz bolýar.
 13 Agaç ussasy ýüp bilen ölçeýär,

galam bilen bellik edýär,
törpi bilen şekil berýär,

isgene bilen belleýär.
Buthanada goýmak üçin

buty adam şekilli ýasaýar,
ynsan gözelligine görä ýasaýar.

 14 Ol kedr agaçlaryny kesýär,
serwi we dub agaçlaryny alýar.

Tokaýyň agaçlaryndan birini 
saýlaýar,

dagdan agajyny oturdýar, ýagyş 
ony ösdürýär.

 15 Agaç ynsana odun bolýar,
ol getiren oduny bilen hem 

ýylynýar,
oduny ýakyp, çörek bişirýär.

Şeýle hem özüne bir taňry 
ýasap,

ybadat edýär oňa,
but ýasap, sežde edýär oňa.

 16 Odunlaryň ýarysyny ýakyp,
oduň üstünde kebap bişirýär,

ondan iýip doýýar.
Ol ýylnyp, şeýle diýýär:

«Ine, ýylyndym,
alawyň howruny duýdum!»

 17 Galanyndan bolsa bir taňry 
ýasaýar,

özüne but ýasap, sežde edýär 
oňa,

ybadat edýär, dileg edip, şeýle 
diýýär:

«Meni halas et, meniň 
taňrymsyň sen!»

 18 Olar hiç zat bilmeýärler, 
düşünmeýärler,

çünki görmesinler diýip gözleri,
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düşünmesinler diýip ýürekleri 
baglandy.

 19 Hiç kim oýlanyp görmeýär,
«Odunyň ýarysyny ýakdym,

közüne çörek bişirdim,
etden kebap edip iýdim,

indi galanyndan ýigrenji zat 
ýasaýynmy?

Bir bölek agaja sežde 
edeýinmi?»

diýer ýaly akyl-paýhas ýok.
 20 Küli hörek edinýärler

aldanan kalplary azaşdyrýar 
olary,

janlaryny halas edip bilmeýärler,
«Sag elimdäki zat ýalan dälmi?» 

diýip bilmeýärler.

Reb – Ýaradan we Halasgär
 21 «Bulary ýatla, eý, Ýakup,

eý, Ysraýyl, sen meniň 
bendämsiň;

siz meniň bendämsiňiz, Men 
ýaratdym sizi,

eý, Ysraýyl, Men seni 
unutmaryn.

 22 Ýazyklaryňyzy bulut kimin,
günäleriňizi duman kimin 

aýraryn.
Maňa dolan, çünki Men sizi 

yzyňyza aldym».
 23 Aýdym aýdyň, eý, gökler,

çünki muny Reb etdi;
gygyryşyň, eý, ýeriň çuňluklary;

eý, daglar, jeňňel we ondaky 
agaçlar

şatlykdan aýdym aýdyň,
çünki Ýakuby Reb azat etdi,
Ysraýylda Özüni şöhratlandyrdy.

 24 Size ýatgyda şekil beren 
Penakäriňiz

Reb şeýle diýýär:

«Ähli zady ýaradan,
gökleri ýeke Özi ýaýradan,
ýalňyz Özi ýeri ýazan,

 25 galp pygamberleriň alamatlaryny 
puja çykarýan,

palçylary akmak edýän,
akyldarlara zarba berip,

bilýänlerini samsyklyga 
öwürýän,

 26 bendesiniň sözüni tassyklaýan,
ilçileriniň aýdanlaryny amala 

aşyrýan,
Iýerusalime: „Ilatly bolarsyň!“,

Ýahuda şäherlerine: „Bular 
täzeden gurlar,

harabalaryňy dikelderin!“ diýýän,
 27 çuňluga: „Gura,

derýalaryňy guradaryn“ diýýän,
 28 Kureşe: „Meniň çopanymdyr,

bar maksatlarymy ol amala 
aşyrar“,

Iýerusalime: „Täzeden gurlar“,
ybadathana: „Düýbüň tutular“»
diýýän Reb Mendirin.

45‑nji bap

Reb Kureşi saýlaýar

 1 Reb seçip-saýlanyna,
sag elinden tutanyna, Kureşe 

şeýle diýýär:
«Öňüňde milletleri baş egdirerin,

patyşalary güýjünden mahrum 
ederin,

gapylary açaryn öňüňde,
derwezeler ýapylmaz.

 2 Men öňüňden gidip,
daglary tekizlärin,

bürünç gapylary kül ederin,
demir kiltlerini döwerin.

 3 Adyňy tutup çagyran Ysraýyl 
Hudaýy

Meniň Rebdigimi bilmegiň üçin,
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garaňkylygyň hazynalaryny,
gizlin ýerlerdäki baýlyklary 

saňa bererin.
 4 Sen meni tanamasaň-da,

bendäm Ýakubyň,
saýlanym Ysraýylyň hatyrasyna

adyňy tutup çagyryp,
hormat goýdum saňa.

 5‑6 Men Rebdirin, başgasy ýokdur,
Menden başga Hudaý ýokdur.

Meni tanamasaň-da,
saňa Men güýç bererin.

Gündogardan günbatara deňeç
Menden başganyň ýokdugyny 

bilsinler diýip,
Men güýç bererin saňa.

 7 Nury, garaňkylygy ýaradýan 
Mendirin,

abadançylygy, betbagtçylygy 
getirýän-de Mendirin;

bularyň hemmesini Men – Reb 
edýändirin.

 8 Eý, gökler, ýokardan ýagdyryň,
bulutlar dogrulyk ýagdyrsyn;

ýer açylyp, gutulyş miwesini 
bersin,

onuň bilen birlikde dogrulyk 
bitsin;

bulary Men – Reb ýaratdym».
 9 Ýaradany bilen dawalaşýanyň dat 

gününe!
Ýeriň küýze döwükleriniň 

arasyndaky
bir küýze döwügi!

Toýun özüni şekil berýäne:
«Näme ýasaýarsyň?»

«Ýasan zadyň tutawajy ýok» 
diýermi ýa?

 10 Atasyna: «Näme üçin dünýä 
inderdiň meni?»

Enesine: «Näme üçin dogurdyň 
meni?»

diýýäniň dat gününe!

 11 Ysraýylyň Mukaddesi,
ony ýaradan Reb şeýle diýýär:

«Ogullarymyň geljegi hakda
Meni sorag edýäňizmi?
Elimiň işi hakda buýruk 

berýäňizmi Maňa?
 12 Men ýeri döretdim,

onda ynsanlary ýaratdym;
ellerim gökleri gerdi,

asman jisimlerine buýruk 
berdim.

 13 Kureşi dogrulyk bilen oýardym,
bütin ýollaryny dogrularyn;

Meniň şäherimi ol diker,
ýesirlerimi tölegsiz, peşgeşsiz

azat eder ol».
Muny Hökmürowan Reb diýýär.

 14 Reb şeýle diýýär:
«Müsüriň baýlygy, Efiopiýa 

söwdasy,
uzyn boýly sabalylar

saňa gelerler, seniňki bolar.
Gandally gullar ýanyňa gelip,

seniň yzyňa eýererler,
saňa tagzym edip ýalbararlar:
„Hudaý diňe seniň bilendir,

başgasy ýokdur;
Ondan başga hudaý ýokdur“».

 15 Hakykatdan-da, Özüni gizleýän 
Hudaý Sensiň,

eý, Ysraýyl Hudaýy, eý, 
Halasgär!

 16 Ähli but ýasaýanlar utandyrylar, 
ryswa ediler;

ählisi bile ryswa bolar olaryň.
 17 Emma Ysraýyly Reb halas etdi,

Ol baky halas edýär;
asyrlar boýy utanja galmarsyňyz,

ryswa edilmersiňiz.
 18 Gökleri ýaradan,

Ol Hudaý,
dünýäni ýaradan, oňa şekil beren,
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ony berkiden,
boş bolmasyn,

adamly bolsun diýen
Reb şeýle diýýär:

«Men Rebdirin, Menden başga 
hiç kim ýokdur».

 19 Men gizlinlikde,
tümlük mekanynda 

geplemedim,
Ýakubyň nesline:

«Meni çola ýerden agtaryň» 
diýmedim.

Men – Rebbiň sözleýäni 
hakykatdyr,

dogrulykdyr beýan edýäni.

Butlar Babyly halas edip bilmeýär
 20 Eý, milletlerden gaçyp gutulanlar,

toplanyň, bir ýere toplanyň,
birek-birege ýakynlaşyň!

Agaç butlary göterip gezýänler,
halas edip bilmeýän hudaýdan

dileg edýänleriň bilýän zady 
ýokdur.

 21 Bildiriň, dawaňyzy aýdyň,
goý, hemmesi üýşüp 

maslahatlaşsynlar!
Muny owaldan aýdan kim?

Geçmişde aýan eden kim?
Men – Reb dälmidir?

Menden başga hudaý ýokdur,
Men adyl Hudaý we 

Halasgärdirin,
Menden başga hiç kim ýokdur.

 22 Eý, ýeriň dört künjegindäkiler,
Maňa dolanyň-da, halas boluň!
Men Hudaýdyryn, Menden 

başgasy ýokdur.
 23 Öz barlygymdan ant içdim,

agzymdan çykan söz dogrudyr,
ol boş däldir:

«Her bir dyz öňümde epiler,
her bir dil Menden ant içer».

 24 Olar: «Dogrulyk hem kuwwat
ýalňyz Rebdedir» diýerler.

Oňa gazap bildirenleriň ählisi
huzuryna gelip, utanarlar.

 25 Ysraýylyň bütin nesli
Rebde aklanar, şöhratlanar.

46‑njy bap

Rebbiň maksatlary

 1 Bel hudaýy dyza çökýär,
Nebo hudaýy egilýär,

heýkelleri öküzlere ýüklenýär;
daşaýan zatlaryňyz agyr ýük 

deý,
ýadaw haýwanlara ýüklenilýär;

 2 hudaýlar egilýärler, dyza 
çökýärler,

heýkellerini halas edip bilmän,
özleri sürgün edilýärler.

 3 Eý, Ýakubyň nesli,
Ysraýyl nesliniň aman 

galanlary!
Göwrede galanyňyz bäri etdim 

aladaňyzy,
doglanyňyz bäri elimde göterdim.

 4 Garranyňyzda-da, Men Şolduryn,
saçyňyz agaranda hem sizi 

götererin,
sizi Men ýaratdym, Özüm 

götererin,
Men göterip, sizi halas ederin.

 5 Meni kime meňzedýärsiňiz?
Kim bilen deňeşdirýärsiňiz?
Kime deňeýärsiňiz, Maňa 

meňzeýän barmy?
 6 Altyny torbadan guýýanlar,

kümşi terezide çekýänler
bir zergäri hakyna tutýarlar,

ol-da olardan bir hudaý ýasaýar;
olar ýere ýüzin düşüp, oňa 

sežde edýärler.
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 7 Ony gerişlerine alyp göterýärler,
ýerinde goýýarlar, ol şol ýerde 

durýar,
ýerinden gozganyp bilmeýär.

Jogap bermeýär oňa perýat 
edenlerinde,

hiç bir beladan gutarmaýar.

 8 Eý, günäkärler, unutmaň muny,
mert boluň, çykarmaň ýatdan.

 9 Gadymda bolan-geçen zatlary 
ýatlaň,

Men Hudaýdyryn, Menden 
başga Hudaý ýokdur,

Men Hudaýdyryn, Maňa 
meňzeýän ýokdur.

 10 Owaldan ahyra boljagy,
heniz bolmadyklary aýan edýärin.

Men: «Berjaý bolar maksatlarym,
bar isleglerimi amal ederin» 

diýýärin.
 11 Gündogardan bir ýyrtyjy guşy,

maksadymy berjaý etjek birini
uzak ýurtdan çagyrdym.

Bulary aýdan Mendirin,
ýerine-de ýetirerin;

Men niýet etdim, amala 
aşyraryn ony.

 12 Eý, gutulyşdan uzak bolan 
dikdüşdiler,

gulak goýuň Maňa!
 13 Men halas etmek üçin ýakyn 

gelýärin,
uzakda däldirin,

uzak eglemerin halas edişimi,
Siony halas ederin,
Ysraýyla şöhratymy bererin.

47‑nji bap

Babyl şäheriniň synmagy

 1 «Eý, boýy ýeten Babyl gyzy,
aşak düş-de, toza çök!

Eý, kesetler gyzy,
ýerde otur, tagtyň ýokdur!

Näzik, mylaýym,
diýilmez indi saňa.

 2 Degirmen daşlaryny al-da, un 
üwe,

aýyr ýapynjaňy, lybasyňy çykar,
derýalardan geç, baldyrlaryňy 

ýalaňaçla-da.
 3 Ýalaňaçlygyň aýan bolar,

aýbyň açylar.
Öç alaryn Men,

hiç kimi aýamaryn».
 4 Penakärimiz Ysraýylyň 

Mukaddesidir,
Hökmürowan Rebdir ady.

 5 «Eý, Babyl gyzy,
ümsüm otur, tümlüge git!

Saňa „patyşalyklaryň
melikesi“ diýilmez indi.

 6 Halkyma gaharlandym,
mirasymy harlap,

seniň eliňe berdim;
sen olara rehim etmediň;

hatda gojalara-da
agyr boýuntyryk atdyň.

 7 Sen: „Men ebedi melike bolaryn“ 
diýdiň,

bulara üns bermediň,
näme boljagyny oýlanmadyň».

 8 Eý, eşreti söýýän,
howpsuzlykda ýaşap, içinden:

«Diňe men, menden başga ýok,
dul oturmaryn,

perzent ýitgisini görmerin» 
diýýän

sen muňa gulak goý indi!
 9 Bularyň ikisi-de bir günde,

duýdansyz başyňa geler:
perzentleriňden aýrylarsyň, dul 

galarsyň.
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Gözbagçylar köpem bolsa,
jadygöýleriň bolam bolsa,

bularyň bary başyňa geler.
 10 Öz pisligiňe bil bagladyň;

sen: «Meni hiç kim görmeýär» 
diýdiň.

Paýhasyň we bilimiň seni 
azaşdyrdy,

içiňden: «Diňe men,
menden başga ýok» diýdiň.

 11 Munuň üçin başyňa bela geler,
jadygöýlik bilen halas edip 

bilmersiň;
başyňa betbagtçylyk iner,

öňüni alyp bilmersiň sen onuň;
duýdansyz üstüňe geler

oslamaýan weýrançylygyň.

 12 Ýaşlygyňdan bäri ugrunda jan 
çeken

jadygöýleriňdir gözbagçylaryň 
bilen gal,

belki, olardan peýda görersiň,
belki, olar bilen gorkuzarsyň!

 13 Maslahatçylaryň köplüginden 
ýaňa ýadadyň.

Goý, müneçjimler, her aý üçin
täleýnama düzýänler,

ör tursunlar-da,
başyňa geljek zatlardan seni 

gutarsynlar indi.

 14 Ine, olar sypal kimindirler,
ot olary ýandyrýar;

janlaryny ýalnyň güýjünden
halas edip bilmeýärler.

Bu ot ne çoýunara köz,
ne-de alaw bolar başynda 

oturara.
 15 Ine, bile zähmet çekişenler,

ýaşlygyňdan seniň bilen
iş salşanlar nähili bolup 

çykýarlar;

öz ýoluna rowanadyr olaryň 
hersi,

halas eden bolmaz seni.

48‑nji bap

Reb Ýaradyjy hem Penakärdir

 1 Eý, Ýakubyň nesli, gulak goý!
Ysraýylyň ady bilen atlandyrylan,

Ýahudanyň bilinden önen, siz,
Rebden ant içýärsiňiz,

ýatlaýarsyňyz Ysraýyl Hudaýyny,
emma çyn ýürekden,
dogrulyk bilen etmeýärsiňiz 

bulary.
 2 Özlerini mukaddes şäherden diýip,

Ysraýyl Hudaýyna daýanýarlar 
olar;

Onuň ady Hökmürowan Rebdir.

 3 «Geçmişdäkileri owaldan Men 
beýan etdim,

Meniň agzymdan çykdy, Men 
olary bildirdim;

duýdansyz şeýle etdim, olar 
berjaý boldy.

 4 Siziň kesirdigiňizi Men 
bilýändirin.

Ýeňse damaryňyz demirdendir,
maňlaýyňyz misdendir.

 5 Bulary size owaldan beýan etdim.
„Bulary eden meniň butum,

oýma, guýma heýkellerim
bulary buýruk berdi“ 

diýmeziňiz ýaly,
berjaý bolmankalar, olary size 

aýan etdim.

 6 Indi eşidenleriňiziň ählisini görüň;
olary yglan etjek dälmisiňiz?

Indiden beýläk size täze zatlary,
siziň bilmeýän, gizlin 

zatlaryňyzy aýdaryn.
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 7 Bular ýaňy ýaradyldy, geçmişde 
däl,

şu güne deňeç bilmediňiz 
bulary,

„Bulary eýýäm bilýärdik“ 
diýerdiňiz ýogsa.

 8 Ne eşitdiňiz siz, ne-de bildiňiz,
owaldan gulagyňyz açylmandy.

Men siziň dönüklik etjekdigiňizi 
bildim,

doglanyňyzdan bäri size 
topalaňçy diýildi.

 9 Öz adymyň hatyrasyna gaharymy 
ýatyrýaryn,

gaharymy saklaýaryn Öz 
hormatymyň hatyrasyna,

ýok ederdim sizi ýogsam.
 10 Ine, seni sapladym, ýöne kümüş 

dek däl,
azap küresinde synadym seni.

 11 Öz hatyrama, Öz mertebäme 
muny edýärin,

näme üçin Meniň adym 
harlansyn?

Başga bermerin Öz şöhratymy.

Babyldan çykyň!
 12 Eý, Ýakup,

eý, çagyranym Ysraýyl,
Meni diňle!

Men Şolduryn, Ilkinji-de,
Ahyrky-da Mendirin.

 13 Ýeriň binýadyny goýan Meniň 
elimdir,

Meniň sag elimdir gökleri 
ýaýradan;

bary birlikde öňümde durýarlar,
olary çagyranymda».

 14 Hemmäňiz toplanyň, diňläň!
Butlaryň haýsysy bulary öňden 

aýan etdi?
Reb birini saýlap-seçer,

ol Rebbiň Babyla garşy 
maksadyny amala aşyrar,

onuň goly babyllylara garşy bolar.
 15 «Men, hawa, Men gepledim,

ony Men çagyrdym, Men 
getirdim,

ol öz ýolunda üstünlik gazanar.
 16 Maňa ýakynlaşyň-da, muny 

eşidiň!
Owaldan ýaşyryn geplän 

däldirin Men,
şondan bäri Men şol ýerde».

Indi Hökmürowan Reb meni we 
Ruhuny iberdi.

 17 Penakäriňiz, Ysraýylyň 
Mukaddesi

Reb şeýle diýýär:
«Peýdaly zady öwredýän size,

ýöremeli ýoluňyzdan äkidýän
Hudaýyňyz Reb Mendirin.

 18 Tabşyryklaryma gulak asan 
bolsadyňyz,

şonda abadanlygyňyz derýa deý,
dogrulygyňyz deňiz tolkunlary 

deý bolardy.
 19 Perzentleriňiz çäge deý,

nesilleriňiz çäge ownuklary deý 
bolardy;

atlary huzurymdan aýrylmaz,
ýok edilmez».

 20 Babyldan çykyň, kesetlerden 
gaçyň,

muny şatlykly owaz bilen aýan 
ediň, jar ediň,

aňry çetine ýetsin zeminiň;
«Reb bendesi Ýakuby azat etdi!» 

diýiň.
 21 Çölleriň içi bilen äkidilende-de, 

suwsamandy olar,
olar üçin gaýadan suw akdyrdy;
Ol gaýany ýardy, suw çogup 

çykdy ondan.
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 22 Reb: «Pislere rahatlyk ýokdur» 
diýýär.

49‑njy bap

Rebbiň bendesi

 1 Eý, adalar, meni diňläň!
Eý, uzakdaky halklar, gulak 

asyň!
Ýatgydakam Reb meni çagyrdy,

enemiň göwresindekäm adymy 
tutdy.

 2 Dilimi kesgir gylyç kimin etdi,
meni eliniň kölegesinde gizledi;

ýiti ok edip,
Öz sagdagynda ýaşyrdy meni.

 3 Ol maňa: «Sen Meniň bendämsiň,
eý, Ysraýyl, Men sende 

şöhratlanaryn» diýdi.
 4 Onsoň men: «Biderek zähmet 

çekdim,
biderek, bihuda sarp etdim 

güýjümi;
ýöne hakym Reb bilendir,

sylagym Hudaýym bilendir».
 5 Ýakup neslini Özüne 

gaýtarmagym üçin,
Ysraýyly Onuň öňüne 

toplamagym üçin,
ýatgydakam maňa şekil berip, 

bendesine öwürdi Reb meni.
Men Rebbiň nazarynda hormat 

gazandym,
Hudaýym meniň güýç-

-gudratym boldy.
 6 Ol: «Ýakubyň tirelerini täzeden 

dikeltmek üçin,
ysraýylyň goralyp 

saklananlaryny yzyna 
getirmek üçin

bendäm bolmagyň ýeterlik däldir,
seni milletlere nur ederin,

seniň üstüň bilen

ýeriň aňry çägine çenli halas 
ederin» diýýär.

 7 Ynsanyň kemsidýänine,
halkyň ýigrenýänine,

hökümdarlaryň guluna
Ysraýylyň Penakäri,

onuň Mukaddesi Reb şeýle 
diýýär:

«Patyşalar seni görüp, aýaga 
galarlar,

hökümdarlar iki bükülip tagzym 
ederler,

Ysraýylyň Mukaddesi, seni 
saýlan

Reb sadykdyr».

Reb halkyny yzyna getirer
 8 Reb şeýle diýýär:

«Merhemet görkezjek 
döwrümde saňa jogap bererin,

kömek ederin halas etjek 
günümde;

seni goraryn,
halka äht hökmünde bererin seni

sen ýurdy täzeden dikeldersiň,
çolaryp galan mülki paýlarsyň.

 9 Ýesirlere: „Çykyň“,
garaňkydakylara: „Görnüň“ 

diýersiň.
Olar ýol boýlarynda otlarlar,

takyr depelerde öri taparlar.
 10 Ajykmazlar, suwsamazlar,

jöwza hem Gün olary ýakmaz,
çünki olara rehim edeniň Özi ýol 

görkezer,
olary suw çeşmelerine getirer.

 11 Ähli daglarymy ýola öwrerin,
şaýollarym belende galdyrylar.

 12 Ine, olar uzaklardan,
käsi demirgazykdan, käsi 

günbatardan,
hatda Sinim ýurdundan gelerler.

 13 Şatlykdan gygyryň, eý, gökler!
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a 49:24 Zalymyň – käbir golýazmalarda dogruçylyň.

Eý, zemin, begen!
Aýdyma gygyryşyň, eý, daglar!

Reb Öz halkyna teselli berdi,
ejir çekýänlere rehim eder.

 14 Emma Sion: „Reb terk etdi meni,
Taňrym meni unutdy“ diýdi.

 15 Emdirýän ene balasyny unudyp 
bilermi?

Özünden önen çaga rehim 
etmezmi?

Hatda ene öz balasyny unutsa-da,
Men seni unutmaryn.

 16 Ine, Men adyňy ellerimiň aýasyna 
ýazdym,

diwarlaryň göz öňümdedir 
elmydam.

 17 Ogullaryň howlugyşyp gelerler,
seni weýran edenler çykyp 

giderler.
 18 Gözleriňi daş-töwerege aýla-da, 

seret,
olaryň hemmesi toplanyp, 

ýanyňa gelýärler.
Barlygymdan ant içýärin,

olaryň bary seniň üçin bezeg 
bolar,

gelin dek olary dakynarsyň.
Muny Men – Reb aýdýandyryn.

 19 Ýeriň weýran edilip, çolaran 
bolsa-da,

haraba dönen bolsa-da ýurduň,
indi ýurt halkyňa darlyk eder,

seni ýuwudyp-ýalmanlar 
senden uzaklaşarlar.

 20 Agyr ýitgi astynda doglan 
çagalaryň

ýene saňa şeýle diýerler:
„Bu ýer bize darlyk edýär,

mesgen tutara bize ýer ber“.
 21 Şonda sen içiňden diýersiň:

„Bulary maňa kim dogrup berdi?

Çagasyzdym, önelgesizdim,
sürgün edilip kowlupdym;

eýsem bulary kim ulaltdy?
Ýeke-ýalňyz galypdym,
bular nireden gelip çykdylar?“».

 22 Hökmürowan Reb şeýle diýýär:
«Ine, milletlere elim bilen yşarat 

ederin,
halklara baýdagymy galdyraryn;

olar ogullaryňy gujaklarynda 
getirerler,

gyzlaryňy gerişlerinde götererler.
 23 Patyşalar saňa atalyk,

şa aýallary saňa enelik ederler.
Olar saňa tagzym edip,

aýak tozuňyzy ýalarlar.
Şonda sen Meniň Rebdigimi 

bilersiň.
Maňa umyt baglaýanlar utanja 

galmaz».

 24 Güýçliniň elinden oljasyny alyp 
bolarmy?

Zalymyň a ýesir alanlaryny azat 
edip bolarmy?

 25 Emma Reb şeýle diýýär:
«Hawa, güýçliniň ýesirleri 

yzyna alnar,
zalymyň oljasy elinden azat ediler;

Men saňa garşy durana garşy 
durup,

çagalaryňy halas ederin.
 26 Saňa sütem edýänleriň özlerini 

özüne iýdirerin,
täze şerap içen deý öz 

ganlaryndan serhoş bolarlar.
Onsoň ähli ynsanlar Meniň 

Rebdigimi,
seniň Halasgäriňdigimi, 

Penakäriňdigimi,
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Ýakubyň Gudratly 
Hudaýydygymy bilerler».

50‑nji bap
 1 Reb şeýle diýýär:

«Ejeňiz talak zerarly gitdimi?
Eýsem bergidar bolup satdymmy 

sizi?
Ine, siz öz etmişleriňiz sebäpli 

satyldyňyz,
siziň ýazyklaryňyz zerarly 

ejeňiz kowuldy.
 2 Näme üçin gelenimde, hiç kim 

ýokdy?
Näme üçin çagyranymda, hiç 

kim jogap bermedi?
Sizi azat etmäge gysgamy golum?

Ýa sizi halas etmäge Mende 
güýç ýokmy?

Öz käýinjim bilen deňzi 
guradýaryn,

derýalary çöle öwürýärin;
balyklar suwsuzlykdan 

porsaýarlar,
teşnelikden ölýärler.

 3 Göklere gara geýdirýärin,
july olaryň örtgüsi edýärin».

Rebbiň gulunyň ejiri
 4 Mejalsyzlara söz bilen ýardam 

ederim ýaly
Hökmürowan Reb maňa dana 

dil berdi.
Ol dana adamlar deý diňlesin 

diýip,
gulagymy oýarýar her säher.

 5 Hökmürowan Reb gulagymy açdy,
men garşy çykmadym,
yza çekilmedim.

 6 Özümi urýanlara arkamy,
sakgalymy ütýänlere ýaňagymy 

tutdum;
masgaralanmakdan,

tüýkürmeden ýüzümi 
gizlemedim.

 7 Hökmürowan Rebbiň maňa 
ýardam berendigi üçin,

men utanja galmadym,
ýüzümi çakmakdaşy deý etdim,

men utandyrylmajagymy 
bilýärin.

 8 Meni aklajak ýakynymdadyr,
meniň bilen dawalaşjak kim?

Geliň, ýüzleşeliň.
Günäkärleýjim kim meniň?
Goý, ýanyma gelsin!

 9 Maňa ýardam edýän 
Hökmürowan Rebdir.

Kim meni günäli çykarjak?
Olaryň ählisi geýim deý köneler,

olara güýe deger.

 10 Siziň araňyzda Rebden gorkup,
Onuň gulunyň sözüne gulak 

asýan barmy?
Garaňkylykda gezýän, yşygy 

bolmadyk,
Rebbiň adyna bil baglap,
Hudaýyna daýansyn.

 11 Emma ot ýakyp,
alawly oklar guşanan siziň 

hemmäňiz
öz oduňyzyň yşygynda,

ýakan alawly oklaryňyzyň 
arasynda geziň!

Meniň elimden başyňyza geljek 
şudur:

siz azap içinde ýatarsyňyz.

51‑nji bap

Geljege umyt

 1 Reb şeýle diýýär:
«Eý, dogrulygy yzarlaýanlar,

eý, Rebbi agtarýanlar,
Maňa gulak goýuň!
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Kesilip alnan gaýaňyza,
gazylyp çykarylan çukuryňyza 

serediň.
 2 Ataňyz Ybraýyma,

özüňizi dogran Sara nazar aýlaň;
Ybraýymy çagyranymda, ol 

ýekedi,
emma Men ony ýalkadym, 

köpeltdim».
 3 Reb Siona,

onuň ähli harabalaryna teselli 
berer,

onuň çölüni Erem deý eder,
Rebbiň bagy deý eder onuň 

sährasyny;
şatlyk we begenç,

şükür we aýdym sesi eşidiler 
ondan.

 4 «Meni diňle, eý, halkym,
Maňa gulak goý, eý, milletim!

Menden bir kanun çykar;
adalatym halklara nur bolar.

 5 Azat etmek üçin tiz çykaryn,
Men halas etmäge ýola düşdüm,

gollarym halklara höküm eder,
adalar Maňa intizardyrlar,
gudratyma umyt baglaýarlar.

 6 Gözleriňizi göklere dikiň,
aşaga, ýere serediň;

gökler tüsse kimin ýitip gider,
ýer ýüzi eşik kimin tozar;

onda ýaşaýanlar hem çybyn dek 
ölerler,

emma Men ynsanlary baky 
halas ederin,

olary azat ederin.
 7 Eý, dogrulygy bilýänler,

kanunymy ýüreginde 
saklaýanlar,

Meni diňläň!
Ynsanlaryň ýazgarmalaryndan 

gorkmaň,

olaryň sögünçlerinden heder 
etmäň.

 8 Güýe olary eşik kimin iýer,
olary ýüň kimin iýer güýe;

Men bolsa sizi elmydama azat 
ederin,

asyrlar boýy sizi halas ederin».
 9 Oýan, eý, Rebbiň goly, oýan,

gudraty geýin!
Gadym günlerdäki dek,

owalky nesillerdäki dek oýan!
Rahab aždarhany parçalan,

parran deşen Sen dälmidiň?
 10 Deňzi, uly çuňlugyň

suwlaryny guradan,
azat edilenler geçsin diýip,

deňziň çuň ýerlerini
ýola öwren Sen dälmidiň?

 11 Rebbiň azat edenleri dolanarlar,
aýdym aýdyp, Siona gelerler,

başlarynda ebedi şatlyk bolar,
begenç hem şatlyk taparlar olar,
gam-gussa hem nala ýok bolar.

 12 «Size göwünlik berýän Mendirin,
näme üçin ölümli ynsandan,

ot kimin solýan
adam oglundan gorkýarsyňyz?

 13 Sizi ýaradan, gökleri ýaýradan,
ýeriň düýbüni tutan

Rebbi unutdyňyz.
Sizi ýok etmek niýetinde bolan

zulumkäriň gazabyndan uzakly 
gün gorkýarsyňyz.

Hany, zulumkäriň gazaby 
nirede?

 14 Ýesirler basym azat ediler,
ölmez, gabra inmez olar,
çörekleri kemlik etmez.

 15 Tolkunlary uwlasyn diýip, deňzi 
çaýkaýan

Hudaýyňyz Reb Mendirin».
Onuň ady Hökmürowan Rebdir.
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 16 «Sözlerimi agzyňa saldym,
seni elimiň kölegesinde 

gizledim;
gökleri berkarar etdim,

ýeriň düýbüni tutdum,
Siona: „Sen Meniň halkymsyň“ 

diýdim».

Rebbiň gazap käsesi
 17 Oýan, eý, Iýerusalim oýan, aýaga 

gal!
Rebbiň gazap käsesini Onuň 

elinden içdiň,
serhoşlyk käsesini

başyňa çekdiň.
 18 Öz dogran ähli ogullarynyň 

içinde
Iýerusalime ýol görkezýäni ýok;

ekläp-saklan ähli ogullarynyň 
arasynda

elinden tutup, oňa goldaw 
berýäni ýok.

 19 Başyňa bu iki bela:
harabaçylyk we weýrançylyk,
açlyk we gylyç geldi.

Kim saňa duýgudaşlyk bildirer?
Saňa nädip göwünlik bereýin?

 20 Ogullaryň tapdan düşüp,
her köçäniň başynda ýatyrlar,

tora düşen dag keýigi ýaly bolup;
Rebbiň gazabyndan,
Hudaýyň käýinjinden pürepür 

olar.
 21 Munuň üçin, eý, azap çeken,

çakyrsyz serhoş bolan halk, 
muny eşit!

 22 Taňry Rebbiňiz,
Öz halkyny goraýan Hudaýyňyz 

şeýle diýýär:
«Ine, Men serhoş edýän käsäni 

eliňden aldym,
Meniň gazap käsämden
mundan beýläk içmersiň.

 23 Bu käsäni sütemkärleriňiň eline 
bererin,

Olar saňa:
„Üstüňden geçerimiz ýaly, ýerde 

ýüzin ýat“ diýdi.
Senem olar geçer ýaly
ýer kimin, ýol kimin etdiň 

arkaňy».

52‑nji bap

Sionyň şatlygy

 1 Oýan, eý, Sion, oýan! Gudratyňa 
beslen!

Eý, Iýerusalim, mukaddes şäher,
gözel lybasa gir!

Sünnetsizler, haram adamlar
içeri girmezler asla.

 2 Üstüňdäki tozany kak-da,
gal, eý, Iýerusalim, tagtda otur.

Boýnuňdaky zynjyry üz,
eý, Sion, ýesir gyz!

 3 Reb şeýle diýýär:
«Siz mugt satyldyňyz,
yzyňyza pul tölenmän 

alnarsyňyz».
 4 Hökmürowan Reb şeýle diýýär:

«Halkym mesgen tutjak bolup,
owal Müsüre gidipdi;

soňra aşurlar olara nähak sütem 
etdiler».

 5 Reb: «Indi bu ýerde nämäm bar?» 
diýýär.

«Halkym biderek ýere äkidildi,
hökümdarlary perýat edýärler.

Adym uzakly gün harlanýar».
Muny Reb aýdýandyr.

 6 «Munuň üçin halkym Meniň 
adymy biler;

şonuň üçin gepleýäniň 
Mendigimi

şol gün bilerler. Ine, bu 
Mendirin».
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 7 Dagdan aşyp,
parahatlygy yglan edýän

habarçynyň gelşi ne gözeldir!
Ol: «Reb Halasgärdir» diýip jar 

edip,
Siona: «Hudaýyň höküm sürýär» 

diýip,
hoş habar getirýär.

 8 Diňläň! Garawullaryň seslerini 
gataldýar,

şatlanyp, bile aýdym aýdýarlar;
Rebbiň Siona gaýdyp gelşini

öz gözleri bilen görerler olar.
 9 Eý, Iýerusalimiň harabalary,

şatlyk bilen aýdyma gygyryň!
Reb Öz halkyna teselli berdi,

Iýerusalimi azat etdi.
 10 Ähli milletleriň gözleriniň 

alnynda
Reb mukaddes bilegini çermedi;

ýeriň aňry ujy
Hudaýymyzyň halas 

edýändigini görer.
 11 Baryň, gidiň, ol ýerden çykyň!

Haram zatlara el degirmäň;
ol ýerden çykyp, tämizleniň,

eý, Rebbiň gap-gaçlaryny 
göterýänler!

 12 Emma siz gyssagly çykmarsyňyz,
gaçyp gitmersiňiz;

çünki Reb siziň öňüňizden gider,
Ysraýyl Hudaýy yzyňyzda 

gorag bolar.

Rebbiň gulunyň ejir 
çekmesi we beýgeldilişi
 13 Ine, gulum rowaçlanar,

ol beýgeldiler, ýokary 
galdyrylar,

gaty belende çykarylar.
 14 Köpler oňa haýran galdy.

Onuň keşbi ähli ynsanyňkydan 
betnyşandy,

syraty ynsan oglunyňka 
meňzemeýärdi.

 15 Ol köp milletleri geň galdyrar;
patyşalar onuň ýanynda agzyny 

ýumarlar;
çünki olar öň aýdylmadyk zady 

görüp,
eşitmedik zatlaryna düşünerler.

53‑nji bap
 1 Biziň habarymyza kim ynandy?

Rebbiň güýç-gudraty kime aýan 
boldy?

 2 Ol Rebbiň öňünde näzik maýsa 
dek,

gury ýerdäki kök deý ösdi;
biziň oňa serederimiz ýaly,

onda ne şekil, ne syrat bardy,
arzuwlarymyz ýaly keşp ýokdy.

 3 Ol äsgerilmedi, ynsanlar ony ret 
etdi,

ol derdi, hassalygy bilýän 
adamdy;

adamlar ondan ýüzlerini 
öwürdiler,

ol äsgerilmedi,
hiç zatça-da görmedik ony biz.

 4 Ol biziň hassalygymyzy öz 
üstüne ýükledi,

biziň dertlerimizi çekdi;
biz bolsa ol Hudaý tarapyndan 

jezalandyrylyp,
urlup ejir çekendir diýip pikir 

etdik.
 5 Emma ol biziň ýazyklarymyz 

üçin ýaralandy,
biziň etmişlerimiz üçin ezýet 

çekdi,
rahatlygymyz üçin jeza onuň 

başyna geldi,
onuň ýaralary arkaly biz şypa 

tapdyk.
 6 Ählimiz edil goýun ýaly azaşdyk;
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öz ýolumyz bilen gitdik herimiz,
Reb ählimiziň etmişimizi oňa 

ýükledi.
 7 Oňa sütem edildi, ol ejir çekdi,

emma şonda-da agzyny açmady.
Soýulmaga äkidilip barýan guzy 

dek,
gyrkymçynyň öňündäki sessiz 

goýun dek,
hiç agzyny açmady ol.

 8 Ol sütem, adalatsyzlyk bilen 
äkidildi.

Onuň nesli hakda kim aýdyp 
biljek?

Ol diriler diýaryndan mahrum 
edildi,

halkymyň ýazygy üçin zarba 
oňa degdi.

 9 Onuň gabry pisler bilen boldy.
Ol baý adamyň ýanynda 

jaýlandy,
ol hiç hili sütem etmändi,

agzyndan ýalan sözler 
çykmandy.

 10 Emma onuň ezilmesi,
dert çekmesi Rebbiň islegidi.

Onuň jany günä gurbanlygy edilse,
ol neslini görer, onuň ömri uzar;
Rebbiň islegi ol arkaly rowaçlanar.

 11 Janynyň çeken jebir-jepalarynyň
hözirini görüp, ol kanagatlanar.

Öz bilşine görä,
Meniň dogry gulum köpleri 

aklar,
öz üstüne alar olaryň etmişini.

 12 Şonuň üçin Men oňa
beýik adamlaryň arasyndan paý 

bererin;
oljany güýçlüler bilen paýlaşar ol,

janyny gurban etdi ol,
ýazyklylar bilen bir saýyldy;

ol köpleriň günäsini öz üstüne 
aldy,

olaryň ýazyklarynyň 
geçilmegini diledi.

54‑nji bap

Rebbiň ähti

 1 Reb: «Şatlan, eý, çaga dogmadyk, 
önelgesiz,

burguda bolmadyk,
begençden aýdym aýt!

Çünki öň terk edilen aýalyň 
ogullary

ärli aýalyň ogullaryndan köp 
bolar» diýýär.

 2 Çadyryňyň ýerini giňelt,
mesgeniňiň perdelerini ger, 

gaýgyrma;
tanaplaryňy uzalt,

gazyklaryňy berkit.
 3 Sen saga-sola ýaýylarsyň,

nesilleriň milletleri eýeläp,
çola şäherlerde ornaşarlar.

 4 Gorkma, utanja galmarsyň sen;
ruhdan düşme, ryswa 

bolmarsyň sen;
ýaşlygyňdaky utanjyňy 

unudarsyň,
dulluk ryswaňy ýatlamarsyň 

mundan beýläk.
 5 Ýaradyjyň seniň äriňdir,

Onuň ady Hökmürowan Rebdir;
Ysraýylyň Mukaddesi 

Penakäriňdir,
Oňa bütin dünýäniň Hudaýy 

diýilýär.
 6 Reb seni terk edilen,

kalby gussaly aýal dek,
ret edilen ýaş gelin dek çagyrdy.

Muny Hudaý diýýär.
 7 «Men seni bir salym terk etdim,

ýöne beýik rehim bilen seni 
ýygnaryn.

 8 Gazap odunda
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senden bir salym ýüzümi 
gizledim,

emma saňa rehim ederin sadyk 
söýgi bilen».

Muny Penakäriňiz Reb diýýär.
 9 Bu Meniň üçin Nuhuň döwri 

kimindir,
Nuhuň tupany ýer ýüzünde

indi gaýtalanmaz diýip ant içişim 
ýaly,

saňa-da gaharlanmaryn indi,
hiç haçan käýemerin diýip ant 

içdim.
 10 Daglar ýerinden gozgansa-da,

depeler sarssa-da,
sadyk söýgim senden aýrylmaz,

sarsmaz parahatçylyk ähtim.
Saňa rehim eden Reb diýýär 

muny.

 11 «Eý, harasada düşüp, teselli 
tapmadyk

muşakgatly şäher!
Daşlaryňy gymmatbaha 

daşlardan goýup,
gök ýakutlar bilen düýbüňi 

tutaryn.
 12 Küňreleriňi lagyldan,

derwezeleriňi jöwherden,
gymmatbaha daşlardan ederin 

diwarlaryňy.
 13 Ähli çagalaryň Rebden taglym 

alarlar,
çagalaryňyň abadançylygy 

beýik bolar.
 14 Dogrulykda berkarar edilersiň,

sütemden uzakda bolarsyň, 
gorkmarsyň;

howp-hatardan daş bolarsyň, 
golaýlaşmaz saňa.

 15 Saňa hüjüm etse biri,
Menden däldir;

kim saňa hüjüm etse,

saňa boýun eger.
 16 Ine, kömür közüni üfeýän,

öz maksady üçin ýarag ýasaýan 
demirçini

Men ýaratdym.
Ýok etsin diýip,
heläk edijini ýaradan-da 

Mendirin.
 17 Seniň garşyňa ýasalan ýarag 

derde ýaramaz,
hökümde garşyňa çykýan her 

dili aýyplarsyň.
Rebbiň bendeleriniň mirasy şudur,

Men olary aklaryn».
Muny Reb aýdýandyr.

55‑nji bap

Bol ýaşaýşa çagyryş

 1 Eý, teşneler, suwa geliň!
Eý, pulsuzlar, geliň, galla satyn 

alyň, iýiň!
Geliň, şeraby, süýdi pulsuz 

alyň!
 2 Näme üçin puluňy çörek bolmajak 

zada,
zähmetiňi doýurmajak zada 

sarp edýäň?
Meni ünsli diňläň, ýagşy zady 

iýiň,
janyňyz näz-nygmatlardan 

lezzet alar.
 3 Gulak asyň, Maňa geliň,

diňläň, ýaşarsyňyz,
siz bilen baky äht edişerin,

Dawuda wada beren
sadyk söýgimi bererin.

 4 Ine, Men ony halklara şaýat,
baştutan hem baş serkerde etdim.

 5 Ine, siz tanamaýan milletleriňizi 
çagyrýarsyňyz,

sizi tanamadyk milletler-de, 
size gelerler.
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Bu Ysraýylyň Mukaddesi,
Hudaýyňyz Reb sebäplidir,
Ol sizi şöhratlandyrdy.

 6 Rebbi tapylýarka, agtaryň,
ýakyndaka, çagyryň.

 7 Pisler öz ýollaryndan,
erbetler öz pikirlerinden dänip,

Rebbe dolanyp barsynlar,
Reb olara rehim eder;

Hudaýymyza dolansynlar,
Ol gaty geçirimlidir.

 8 «Meniň pikirlerim siziň 
pikirleriňiz däl,

siziň ýollaryňyz Meniň 
ýollarym däl».

Muny Reb aýdýandyr.
 9 «Gökler ýerden nähili beýiklikde 

bolsa,
Meniň ýollarym-da siziň 

ýollaryňyzdan,
Meniň pikirlerim-de siziň 

pikirleriňizden beýikdir.
 10 Ýagşyň, garyň göklerden inip,

ýeri suwaryp, ony önümli,
hasylly edip, ekene tohum,

çörek iýýäne çörek berýänçä,
yzyna dolanmaýşy dek,

 11 Meniň agzymdan çykýan sözüm-
-de şeýle bolar;

Ol Maňa boş gaýdyp gelmez,
maksadymy ýerine ýetirer,

etsin diýip iberen işimde 
üstünlikli bolar» Reb diýýär.

 12 Siz şatlyk bilen çykarsyňyz,
parahatlyk bilen getirilersiňiz,

daglardyr depeler öňüňizde 
aýdyma gygyryşarlar,

bütin meýdanyň agaçlary-da el 
çarpyşarlar.

 13 Tikenekli gyrymsy agajyň ýerine 
serwi,

çitçiti ýerine nar biter;

bu Rebbe şöhrat getirer,
ölmez-ýitmez ebedi alamat 

bolar.

56‑njy bap

Rebbiň ähli milletler bilen eden ähti

 1 Reb şeýle diýýär:
«Adalaty saklaň, dogry işleri ediň,

ine, Men tizara azat etmäge 
gelerin,

halas edişimi aýan ederin.
 2 Muny edýän ynsan,

ony berk saklaýan nähili bagtly!
Ol Sabat gününi amal edip, ony 

harlamaýar,
elini her hili ýaman işden 

saklaýar».

 3 Goý, Rebbe bil baglaýan keseki:
«Reb meni Öz halkyndan aýrar» 

diýmesin,
Agta: «Ine, men bir gury 

agaçdyryn» diýmesin.
 4 Reb şeýle diýýär:

«Sabat günlerimi amal edýän,
Maňa ýaraýan zatlary saýlaýan,

ähtimi berk saklaýan agtalara
 5 öýümde, diwarlarymyň içinde

ogul-gyzlaryňkydan-da zyýada
hatyra hem at bererin;

olara ölmez-ýitmez ebedi at 
bererin.

 6 Rebbe hyzmat etmek üçin,
Rebbiň adyny söýmek üçin,

Onuň bendesi bolmak üçin
Rebbe bil baglaýan kesekileri,

Sabat kanunymy harlaman ýerine 
ýetirýänleri,

ähtimi berk saklaýanlary,
 7 mukaddes dagyma getirerin,

ybadat öýümde şatlandyraryn 
olary;
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ýakma gurbanlyklary, başga 
gurbanlyklary

gurbanlyk sypamda kabul 
ediler;

çünki Meniň öýüm ähli milletler 
üçin

ybadat öýi diýip atlandyrylar».
 8 Ysraýylyň kowlanlaryny toplaýan 

Hökmürowan Reb şeýle 
diýýär:

«Men öýüme eýýäm 
toplananlardan

beýlekilerini-de toplaryn».

Ysraýylyň azgyn baştutanlary
 9 Eý, ähli wagşy haýwanlar,

eý, bütin jeňňel haýwanlary,
geliň, iýmäge geliň!

 10 Ysraýylyň sakçylary kör,
hiç zady bilmeýärler;

ählisi üýrüp bilmeýän lal itlerdir;
olar ýatyp, düýş görýärler,
uklamagy gowy görýärler.

 11 Doýanyny bilmeýän
açgöz itlerdir olar.

Olar düşünjesiz çopanlardyr;
hersi öz ýoly bilen gidýär,
her kes öz bähbidini araýar.

 12 Olar: «Geliň, şerap getireliň!
Çakyrdan julk doýalyň.

Ertirimizem şu gün ýaly bolar,
hatda mundanam has gowy 

bolar» diýýärler.

57‑nji bap
 1 Dogry adamlar ölüp gidýärler,

hiç kim muňa üns bermeýär.
Takwa adamlar ýogalýarlar,

muňa hiç kim düşünmeýär,
dogrular betbagtçylykdan 

gutarylýar.
 2 Olar rahatlyga gowuşýarlar;

dogrulykda gezýänler

öz ýerlerinde dynç alýarlar.
 3 Emma siz, eý, jadygöýiň çagalary,

zynagäriň, kemçiniň zürýatlary,
golaýrak geliň!

 4 Kimiň üstünden gülýärsiňiz?
Kime garşy agyz açyp,

diliňizi çykarýarsyňyz?
Siz ýazykly çagalar dälmisiňiz?
Ýalançy nesiller dälmisiňiz?

 5 Dub agaçlarynyň arasynda,
gür ýaprakly agajyň astynda

butlar bilen zyna gyzyşyp,
derelerde, gaýalaryň 

köweklerinde
çagalaryňyzy gurban edýän siz 

dälmi eýsem?
 6 Derýanyň ýylçyr daşlarynyň 

arasyndadyr paýyňyz,
nesibäňiz şolardyr siziň;

olara sadaka hökmünde şerap 
guýýarsyňyz,

galla sadakasyny 
hödürleýärsiňiz,

bulardan soň sizi jezasyz 
galdyrarynmy?

 7 Beýik, uly dagyň üstünde 
ýerleşdirdiňiz düşegiňizi,

gurbanlyk hödür etmäge 
çykdyňyz ol ýere.

 8 Gapylaryňyzyň, söýeleriňiziň 
arka tarapynda

butparazçylykly heýkeller 
goýduňyz.

Meni terk edip, ýalaňaçlanyp,
düşegiňize geçdiňiz.

Ony giňeltdiňiz;
äht edişdiňiz olar bilen,

olaryň düşegini söýdüňiz,
olaryň ýalaňaç bedenine 

seretdiňiz.
 9 Hoşboý ysly ýag bilen Molek 

hudaýyň ýanyna gitdiňiz,
atyrlaryňyzy köpeltdiňiz;
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uzak ýerlere ýolladyňyz 
ilçileriňizi,

hatda ölüler dünýäsine 
inderdiňiz.

 10 Uzak ýollar sizi ýadatdy,
emma: «Bu biderek» 

diýmediňiz siz.
Güýjüňizi gaýtadan dikeldip,

tapdan düşmediňiz.

 11 Meni aldap, ýatlamazyňyz ýaly,
ýüregiňizde Maňa ýer 

bermeziňiz ýaly,
kimden eýmendiňiz, kimden 

gorkduňyz?
Uzak wagtlap dymandygym 

sebäpli
Menden gorkmaýarsyňyzmy siz?

 12 Dogrulygyňyzy, işleriňizi aýan 
ederin,

nepi degmez bularyň size.
 13 Perýat edeniňizde,

toplan butlaryňyz sizi halas etsin,
olary ýel süpürip äkider,

şemal uçuryp äkider olary.
Ýöne Meni pena tutunýan ýurdy 

mülk ediner,
Meniň mukaddes dagymy 

miras alar.

Pesgöwünlilere teselli
 14 Ol diýer: «Topragy tekizläp,

ýol taýynlaň,
halkymyň ýolundaky 

päsgelçilikleri aýryň».
 15 Beýik hem belent Bolan,

ebedi Ýaşaýan,
ady Mukaddes Bolan şeýle 

diýýär:
«Men beýik, mukaddes ýerde 

ýaşaýaryn,
pesgöwünlileriň ruhuny 

janlandyrmak üçin,

ezilenleriň ýüreklerini 
janlandyrmak üçin,

ezilenler we kiçigöwünliler 
bilen biledirin.

 16 Men hemişe aýyplap,
elmydama gaharlanmaryn;

ýogsam ýaradan ynsanymyň ruhy,
jany tapdan düşer.

 17 Nähak gazanç etmişleri üçin 
gaharlanyp,

olary jezalandyrdym,
gaharlandym, ýüz öwürdim;

emma olar öz islän ýollaryndan 
gitdiler.

 18 Olaryň ýollaryny gördüm,
ýöne şonda-da olara şypa 

bererin,
olara we ýas tutýanlara ýol 

görkezip,
teselli bererin.

 19 Dillerinde öwgini Men ýaratdym,
uzakdakylara-da, 

ýakyndakylara-da rahatlyk,
uly rahatlyk bererin,

olara şypa bererin».
 20 «Emma pisler tolkun atýan deňiz 

ýalydyr,
olar asuda bolup bilmeýärler,
tolkunlary laý we hapa çykarýar.

 21 Pisler üçin rahatlyk ýokdur» 
diýýär Hudaýym Reb.

58‑nji bap

Hakyky ybadat etmeklik

 1 Gaty gygyr, çekinme!
Sesiňi surnaý kimin gatalt!

Halkyma ýazyklaryny,
Ýakubyň nesline günälerini 

yglan et.
 2 Olar her gün Meni agtarýarlar,

lezzet alýarmyşlar ýollarymy 
bilmekden,
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dogry iş edip, Hudaýyň 
hökümlerini

terk etmedik millet kimin
Menden adyl höküm soraýarlar,

Hudaýa ýakynlaşmagy arzuw 
edýärler.

 3 Olar: «Biz agyz bekledik, näme 
üçin görmeýärsiň?

Özümizi kiçeltdik, näme üçin 
üns bermeýärsiň?» diýýärler.

Ine, siz agyz beklän günüňiz
öz isläniňizi edýärsiňiz,
işçileriňizi agyr işledýärsiňiz.

 4 Ine, siz dawa, jenjel bilen,
rehimsiz ýumruklama bilen 

agyz bekleýärsiňiz.
Bu günki agyz bekleýşiňiz bilen

ýokarda sesiňizi eşitdirmersiňiz.
 5 Meniň saýlan agyz beklemäm,

ynsanyň özüni kiçeltmeli güni 
şeýle bolarmy?

Gamyş kimin başyňyzy egip,
juluň, külüň üstünde ýatmak 

üçinmi?
Siz muňa agyz bekleme,

Rebbe ýaramly gün 
diýýärsiňizmi?

 6 Meniň saýlaýan agyz beklemäm
adalatsyzlyk zynjyrlaryny 

gyrmak,
boýuntyryk ýüplerini çözmek,

ezilenleri azat etmek,
her bir boýuntyrygy syndyrmak 

üçin dälmi?
 7 Çöregiňi aç bilen paýlaşyp,

öýsüz garyby öýüňe getirmek 
üçin dälmi?

Ýalaňajy görende, oňa eşik berip,
garyndaşlaryňyzdan 

kömegiňizi
gaýgyrmazlyk üçin dälmi?

 8 Şonda nuruňyz daň kimin 
ýalpyldar,

basym şypa taparsyňyz,
dogrulygyňyz öňüňizden gider,

Rebbiň şöhraty yzda goragyňyz 
bolar.

 9 Onsoň dileg edersiňiz, Reb jogap 
berer;

perýat edersiňiz,
Ol: «Men bu ýerde» diýer.

Araňyzdan boýuntyrygy,
barmak çommaltmagy,

ýaman gepleri aýyrsaňyz,
 10 açlaryň hatyrasyna janyňyzy pida 

etseňiz,
ejirlileri zerur zatlary bilen 

doýursaňyz,
garaňkylykda nuruňyz ýalpyldap,

tümlügiň günorta çagy dek 
bolar.

 11 Reb hemişe size ýol görkezer,
gurak ýerlerde sizi 

kanagatlandyrar,
süýegiňize kuwwat berer.

Siz suwarylan bag kimin,
suwy egsilmeýän çeşme kimin 

bolarsyňyz.
 12 Köne harabalaryňyz täzeden 

dikeldiler,
köp asyrlardan galan

harabalaryň düýbüni gaýtadan 
tutarsyňyz;

olar size: «Jaýryklary bejerýän,
ýaşamak üçin köçeleri 

düzedýän» diýerler.
 13 Sabat gününi bozmakdan,

mukaddes günümde
isläniňizi etmekden saklansaňyz,

Sabat gününi ýakymly,
Rebbiň mukaddes gününi

hormatly saýsaňyz,
özüňize ýaraýany etmän,

isläniňizi etmän,
boş sözleri sözlemän,

ol güni hormatlasaňyz,
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 14 şonda siz Rebden hoşal 
bolarsyňyz,

Men sizi dünýäniň 
belentliklerine çykararyn;

ataňyz Ýakubyň mirasyny size 
bererin.

Muny Reb aýdýandyr.

59‑njy bap

Reb adalatsyzlygy jezalandyrýar

 1 Rebbiň eli gysga däldir halas 
etmez ýaly,

eşitmez ýaly gulagy-da agyr 
däldir.

 2 Ýazyklaryňyz Hudaýyňyz bilen 
araňyza aýralyk saldy,

sesiňizi eşitmez ýaly,
günäleriňiz Onuň ýüzüni 

sizden gizledi.
 3 Siziň elleriňiz gan bilen,

barmaklaryňyz etmişler bilen 
haramlandy;

dilleriňiz ýalan sözleýär,
pis sözler çykýar agzyňyzdan.

 4 Dogrulyga çagyrýan ýok,
adalatly çözýän ýok dawany.

Boş sözlere umyt baglaýar olar,
ýalan sözleýärler,

betbagtlykdan hamyla bolup,
ýamanlyk dogurýarlar.

 5 Kepjebaşyň ýumurtgalaryny 
basyrýarlar,

möý kerebini dokaýarlar;
olaryň ýumurtgalaryny iýen ölýär,

alahöwren çykýar döwlen 
ýumurtgadan.

 6 Kerebinden eginbaş bolmaz 
olaryň,

gazananlary bezenenlerine 
ýetmeýär,

işleri erbet işdir,
ellerinde zorluk işi.

 7 Aýaklary pislige ýortýar,
bigünä gan dökmäge howlugýar,

pikirleri şerdir,
harabalyk, weýrançylyk bar 

ýollarynda.
 8 Parahatlyk ýoly nedir, olar 

bilmeýärler,
adalat ýokdur ýodalarynda,

özlerine egri ýollar etdiler,
ol ýollardan ýöreýänler
parahatlygy bilýän däldirler.

 9 Muňa görä adalat bizden uzakda,
gutulyş bizden daşda;

biz nura garaşýarys, ýöne diňe 
garaňkylyk;

ýagtylyga garaşýarys,
ýöne tümlükden barýarys.

 10 Körler kimin diwary sermeleýäris,
sermeleşip gezýäris gözsüz 

kimin,
günorta çagy alagaraňkyda 

mysaly büdreýäris,
güýçlüleriň arasynda öli 

ýalydyrys.
 11 Ählimiz aýy deý arlaýarys,

gögerçin deý iňňildeýäris.
Adalata garaşýarys, ýöne ol ýok;

halas edilmäge garaşýarys, 
ýöne ol bizden uzakda.

 12 Öňüňde ýazyklarymyz köpdür,
günälerimiz özümize garşy 

şaýatlyk edýär,
ýazyklarymyz ýanymyzdadyr,

etmişlerimizi biz bilýäris.
 13 Ýazykly bolduk, Rebbi ret etdik,

Hudaýymyzdan ýüz öwürdik,
sütemiň, pitnäniň gürrüňini etdik,

kalbymyzdaky ýalan 
sözlerimizi sözledik.

 14 Adalat yza çekilýär,
dogrulyk uzakda;

şäher meýdançasynda büdreýär 
hakykat,
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dogrulyk aramyza girip bilmeýär.
 15 Hakykat ýok,

ýamanlykdan gaça durýan 
talanýar,

Reb muny gördi,
adalatyň ýokdugyna gynandy.

 16 Reb hiç kimiň ýokdugyny gördi,
araçynyň ýokdugyna geň galdy;

Öz goly ýeňiş getirdi Oňa,
Öz dogrulygy goldady Ony.

 17 Ol dogrulygy sowut kimin 
geýindi,

gutulyş tuwulgasyny başyna 
geýdi;

öç alyş lybasyna bürendi,
gazap donuny geýdi.

 18 Ol her kese işlerine görä jeza 
berer,

ýagylaryna gazap,
duşmanlaryna jeza garaşýar,

adalara jeza berer.
 19 Günbatardakylar Rebbiň adyndan,

gündogardakylar Onuň 
şöhratyndan gorkarlar.

Çünki Reb ýel kowalaýan dag 
sili deý geler.

 20 «Siona, Ýakup neslinden bolup,
ýazyklaryndan dönenlere
Penakär geler».

Muny Reb aýdýandyr.
21 «Me niň bol sa, olar bi len ed ýän äh tim, 

ine, şu dur: üs tü ňiz dä ki Ru hum, ag zy-
ňy za sa lan söz le rim şu gün den ebe dä 
çen li öz di li ňiz den, zür ýat la ry ňy zyň 
di lin den, zür ýat la ry ňy zyň zür ýat la-
ry nyň di lin den düş me sin». Mu ny Reb 
aýd ýan dyr.

60‑njy bap

Sion şäheriniň şöhraty

 1 Tur, parla, nuruň geldi,
üstüňde Rebbiň şöhraty dogdy.

 2 Ine, ýer ýüzüni garaňkylyk,
halklary tüm garaňkylyk bürär;

seniň üstüňde bolsa Reb peýda 
bolar,

üstüňde bolar Onuň şöhraty.
 3 Milletler yşygyňa gelerler,

şalar daňyňyň ýagtysyna.

 4 Töwerege ser sal, galdyr başyňy,
ählisi üýşüşip, saňa gelýärler.

Ogullaryň uzakdan gelerler,
gujakda göteriler gyzjagazlaryň.

 5 Şonda olary görüp, ýüzüň 
ýagtylar,

şatlykdan tirpildär ýüregiň,
çünki baýlyk deňiz üsti bilen saňa 

getiriler,
milletleriň baýlygy saňa geler.

 6 Sen düýe sürülerinden,
Midýan, Eýpa köşeklerinden 

dolarsyň;
bütin Şeba halky geler.

Olar altyndyr
ýakymly ysly tütetgi getirip,

Rebbe alkyş aýdarlar.
 7 Kedaryň ähli sürüleri ýanyňa 

toplanar,
Nebaýotyň goçlary saňa hyzmat 

ederler,
olar gurbanlyk sypamda

gurbanlyk hökmünde kabul 
ediler,

şöhratly öýümi 
şöhratlandyraryn Men.

 8 Kimdir bu bulut kimin süýşýänler,
höwürtgelerine gögerçin dek 

uçýanlar?
 9 Adalar Maňa umyt baglaýarlar 

elbetde;
Hudaýyň Rebbiň,

Ysraýylyň Mukaddesiniň adynyň 
hatyrasyna
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a 60:14 Sion – bu Iýerusalimiň beýleki ady. Sözlüge seret.

Tarşyş gämileri öňürti gelýärler,
ogullaryň kümüşdir altynyny

özleri bilen getirýärler.
Reb seni şöhratlandyrdy.

 10 Kesekiler diwarlaryňy dikerler,
olaryň şalary saňa hyzmat 

ederler;
gazabymda seni jezalandyrdym,

ýöne mährimde rehim etdim 
saňa.

 11 Derwezeleriň açyk bolar mydam,
milletleriň öz patyşalarynyň 

baştutanlygynda
baýlyklaryny saňa getirerleri ýaly,

gije-gündiz ýapylmaz.
 12 Saňa hyzmat etmedik

millet we patyşalyk ýok bolar;
şol milletler bütinleý weýran 

ediler.
 13 Mukaddes öýümi bezemek üçin

Liwanyň baýlygy geler saňa,
Aýak basýan ýerimi 

şöhratlandyrmak üçin
serwi, çynar we arça agaçlary 

saňa getiriler.
 14 Saňa ezýet berenleriň nesilleri 

gelip,
tagzym ederler saňa,

seni kemsidenleriň ählisi
aýagyňa ýykylarlar;

saňa Rebbiň şäheri,
Ysraýylyň Mukaddesiniň 

Siony a diýer olar.
 15 Terk edilip, ýigrenilip,

üstüňden hiç kim geçmedi.
Indi bolsa Men seni baky beýik,

nesilden-nesle şatlyk ederin.
 16 Milletleriň süýdüni emersiň,

Sorarsyň şalaryň göwsün.
Şonda sen Men Rebbiň 

Halasgäriňdigimi,

Penakäriňdigimi, Ýakubyň 
Gudratly Hudaýydygymy 
bilersiň.

 17 Bürünç ýerine altyn,
demir ýerine kümüş bererin Men;

agaç ýerine bürünç,
demir bererin daş ýerine.

Parahatçylygy baştutanyň,
dogrulygy gözegçiň edip 

bellärin.
 18 Ýurduňda mundan beýläk zorluk,

serhetleriň içinde weýrançylyk, 
gyrgynçylyk bolmaz;

Hudaý halas edýär,
alkyş bolsun Hudaýa.

 19 Mundan beýläk gündizine Gün 
yşygyň bolmaz,

gijesine Aý saňa yşyk bermez;
çünki Reb seniň ebedi nuruň bolar,

şöhratyň öz Hudaýyň bolar.
 20 Mundan beýläk Günüň batmaz,

Aýyň ýaşmaz,
çünki Reb seniň ebedi nuruň bolar,

ýasly günleriň tamam bolar.
 21 Bütin halkyň dogruçyl bolar,

olar ýurdy baky eýelärler,
Özümiň şöhratlanmagym üçin,

eken nahalym, ellerimiň işidir olar.
 22 Olaryň iň azy urug bolar,

güýçli millet bolar iň ejizi;
Men – Reb muny

öz wagtynda tiz amal ederin.

61‑nji bap

Rebbiň merhemet ýyly

 1 Hökmürowan Rebbiň Ruhy 
üstümdedir.

Garyplara hoş habary 
bildirmegim üçin,
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a 61:1 Meni seçip-saýlady – sözme-söz terjime: başyma ýag guýdy. Kimdir biriniň başyna 
ýag guýup, patyşalyga ýa-da ruhanylyga belleme dessury. Sözlüge seret.

Ol meni seçip-saýlady a;
göwni synyklara şypa bermäge,

tussaglara azatlygy yglan etmäge,
zyndandakylary boşatmaga 

iberdi meni.
 2 Rebbiň merhemet ýylyny,

Hudaýymyzyň öç aljak gününi 
yglan etmäge,

ähli ýas tutýanlara göwünlik 
bermäge,

 3 Sionda ýas tutýanlaryň aladasyny 
etmäge:

külüň deregine owadan 
başatgyjyny,

ýasyň deregine şatlyk ýagyny,
gamgyn ruhuň deregine

alkyş donuny bermäge iberdi meni.
Rebbiň şöhratyny

görkezmek üçin ekilen
dogrulyk dub agaçlary diýler olara.

 4 Olar gadymy harabalary täzeden 
gurarlar,

öňki weýran bolan ýerleri 
dikelderler,

nesilden-nesle weýran bolan 
şäherleri,

harabalyklary abatlarlar.

 5 Kesekiler gelip, sürüleriňizi 
bakarlar,

ýat halklar daýhanyňyz, 
bagbanyňyz bolar.

 6 Size bolsa Rebbiň ruhanylary,
Hudaýymyzyň hyzmatkärleri 

diýerler;
siz milletleriň baýlygyndan lezzet 

alarsyňyz,
olaryň şöhratyna şärik bolarsyňyz.

 7 Utanç deregine iki esse paý 
alarsyňyz,

ryswalyk deregine mirasyňyzda 
şatlanarsyňyz;

munuň üçin siz iki esse mülkli 
bolarsyňyz,

ebedi şatlyk siziňki bolar.
 8 «Men – Reb adalaty söýýändirin,

talaňçylygy, nähaklygy 
ýigrenýändirin.

Olara muzdlaryny takyk bererin,
olar bilen ebedi äht baglaşaryn.

 9 Olaryň nesilleri milletleriň 
arasynda,

zürýatlary halklaryň arasynda 
tanalar,

görenleriň ählisi olaryň Rebbiň
ýalkan halkydygyny bilerler».

 10 Rebde şatlanaryn Men,
janym Hudaýymda joşar,

çünki Ol meni gutulyş lybasyna 
besledi,

giýewiň täç geýşi dek,
gelniň şaý-sep bilen bezenişi deý,

Meni dogrulyk dony bilen örtdi.
 11 Topragyň ösümliklerini ösdürişi 

dek,
bagyň içindäki ekilenleri 

gögerdişi dek,
Hökmürowan Reb-de dogrulyk 

bilen
alkyşy ähli milletleriň öňünde 

ösdürer.

62‑nji bap

Sionyň täze ady

 1 Sionyň dogrulygy nur kimin,
halas ediliş ýanyp duran çyra 

deý parlaýança,
Sionyň hatyrasyna,

 Işaýa 61 ,  62  



 932  

 

a 62:11 Sion gyzy – bu Iýerusalim halky diýmekdir. Sözlüge seret.

Iýerusalimiň hatyrasyna 
dymmaryn.

 2 Milletler dogrulygyňy,
patyşalar şöhratyňy görerler;

Rebbiň Öz agzyndan çykan
täze at bilen atlandyrylarsyň.

 3 Rebbiň elinde gözellik täji,
Hudaýyňyň elinde şalyk jygasy 

bolarsyň.
 4 Mundan beýläk «Terk edilen» 

diýilmez saňa,
mundan beýläk «Harabalyk» 

diýilmez ýurduňa,
emma saňa «Söýdügim»,

ýurduňa «Ärli» diýler;
Reb seni söýýär,

ýurduň ärli bolar.
 5 Ýigidiň gyza öýlenişi dek,

ogullaryň-da saňa eýe çykarlar,
giýewiň gelni üçin şatlanyşy dek,

Hudaý-da seniň üçin şatlanar.
 6 Eý, Iýerusalim,

diwarlaryňda gözegçiler 
goýdum,

gije-gündiz asla dymmaz olar.
Eý, Rebbe ýatladýanlar,
özüňize dynç bermäň,

 7 Iýerusalimi berkidip,
ony ýer ýüzüniň şöhraty 

edýänçä,
oňa ynjalyk bermäň.

 8 Reb Öz sag elinden,
güýçli golundan ant içdi:

«Indi gallaňy duşmanlaryňa
iýmit hökmünde bermerin,

öz zähmetiň siňen şerabyňy
kesekiler içmezler.

 9 Hasylyny ýyganlar iýip,
Rebbe alkyş aýdarlar,

ony toplanlar,

mukaddes howlularymda 
içerler».

 10 Geçiň, geçiň derwezelerden!
Halkyň ýoluny taýynlaň!

Çekiň, çekiň şaýoly,
ony daşlardan arassalaň,
halklar üçin baýdak dikiň!

 11 Reb ýeriň aňry ujuna yglan etdi:
«Sion gyzyna a şeýle diý:

„Ine, Halasgäriň gelýär;
Onuň sylagy ýanyndadyr“».

 12 Olara «Mukaddes halk,
Rebbiň azat edenleri» diýler,

saňa bolsa «Hudaýyň agtarany,
terk edilmedik şäher» diýler.

63‑nji bap

Rebbiň gudraty

 1 Edomdan, Bosradan
gyrmyzy eşikli gelýän bu kim?

Şöhratly lybas içinde
beýik gudrat bilen ýöriş edýän 

bu kim?

«Dabara bilen gepleýän,
halas etmäge güýji ýetýän 

Mendirin!»

 2 Näme üçin lybasyň gyrmyzy,
eşigiň üzüm sykýanyňky 

kimin?

 3 «Üzümi ýeke sykdym,
ýanymda halklardan hiç kim 

ýokdy;
gaharlykam sykdym üzümi,

gazaplykam aýak astyna aldym;
onuň gany eşiklerime syçrady,

bar lybasymy hapalady.
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 4 Öç alyş güni ýüregimdedi,
halas etjek ýylym gelipdi.

 5 Men seretdim, kömekçi ýokdy;
hiç kimiň Meni 

goldamaýandygyna
haýran galdym.

Onsoň Öz golum Maňa ýeňiş 
getirdi,

Öz gazabym Meni goldady.
 6 Gaharyma halklary aýak astyna 

aldym,
gazabyma olary serhoş etdim,
ganlaryny ýere dökdüm».

 7 Rebbiň eden ähli işlerine görä
Onuň ýagşylygyny, alkyşlaryny,

rehimlerine görä, Ysraýyl nesline
görkezen beýik merhemetini,
uly ýagşylygyny agzaýyn.

 8 Ol: «Elbetde, olar Meniň halkym,
Meni aldamajak ogullardyr» 

diýdi.
Şeýdip, olaryň Halasgäri boldy.

 9 Olar azap çekende, gynandy Ol.
Huzuryndan gelen perişde olary 

halas etdi;
söýgüsi we rehimi bilen azat etdi 

olary;
owaldan olary elinde göterip 

geldi.
 10 Emma olar pitne turzup,

Onuň Mukaddes Ruhuny 
ynjatdylar;

Reb-de olara duşman bolup,
garşylaryna söweşdi.

 11 Hudaýyň halky geçmişi,
Rebbiň guly Musany ýatlady.

Sürüsiniň çopanlary bilen bile
olary deňizden geçiren nirede?

Öz Mukaddes Ruhuny
içlerine salan nirede?

 12 Gudratly goluny Musanyň 
sagynda ýöreden,

Özüne ebedi at edinmek üçin
öňlerindäki suwy bölen nirede?

 13 Halkyny deňiz düýbünden 
geçiren kim?

Atyň büdremän çölden geçişi 
dek

olar-da büdremediler.
 14 Derä inýän mal sürüsi dek,

Rebbiň Ruhy olara rahatlyk 
berdi.

Özüňe şöhratly at edinmek üçin
halkyňa, ine, şeýle ýol 

görkezdiň.

 15 Göklerden seret,
Öz mukaddes, şöhratly 

mesgeniňden
bize nazar sal.

Yhlasyň, gudratyň nirede 
Seniň?

Merhemetiň, rehimiň nirede?
Olary bizden sakladyň.

 16 Atamyz Sensiň,
Ybraýym bizi bilmese-de,

Ysraýyl bizi tanamasa-da,
ýa Reb, biziň Atamyzsyň Sen,
owaldan bäri adyň 

«Penakärimizdir».
 17 Ýa Reb, näme üçin bizi Öz 

ýollaryňdan azaşdyrýarsyň,
Senden gorkmazymyz ýaly 

ýüreklerimizi gatadýarsyň?
Öz bendeleriň hatyrasyna,

Mirasyň bolan tireleriň 
hatyrasyna yza dolan.

 18 Mukaddes halkyň az wagt 
mukaddes ýeriňe eýelik etdi,

emma duşmanlarymyz aýak 
astyna atdylar ony.

 19 Owaldan bäri üstlerinden
Sen höküm sürmedik,

Seniň adyň dakylmadyk
halka meňzedik biz.
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64‑nji bap
 1 Gökleri ýaryp, aşak insediň, Sen!

Öňüňde titreşsedi daglar!
 2 Alawyň çalyny ýandyryşy dek,

suwy gaýnadyşy dek oduň
adyňy duşmanlaryňa tanatdyrýaň,

milletler öňüňde lerzana gelerler.
 3 Garaşylmaýan gorkunç işleri 

edeniňde,
ýer ýüzüne indiň, öňüňde daglar 

titreşdi.
 4 Özüne umyt baglaýanlar üçin

şeýle işleri eden Hudaýy
owaldan bäri ne gulak eşidipdi,

ne-de göz görüpdi.
 5 Dogry işleri şatlanyp edýänleri,

Seni ýatlaýanlary garşylaýarsyň 
ýollaryňda.

Ýöne günä batdyk biz,
Sen gaharlandyň,
biz halas edilerismi?

 6 Haram adam deý bolduk ählimiz,
ähli dogry işlerimiz haram 

 esgi deý.
Solýarys biz ýaprak deý,

ýel dek alyp gidýär 
ýazyklarymyz bizi.

 7 Seniň adyňy tutýan,
Saňa daýanjak bolup, oýanýan ýok;

Sen ýüzüňi gizlediň bizden,
bizi ýazyklarymyzyň 

ygtyýaryna berdiň.
 8 Şonda-da Atamyz Sensiň, ýa Reb,

biz toýundyrys, Sen küýzegärimiz,
Seniň eliňiň işidiris ählimiz.

 9 Gaty gaharlanma,
hemişelik ýatlama ýazygy, ýa Reb,

ählimiz Seniň halkyňdyrys,
muny nazara al!

 10 Mukaddes şäherleriň çöl boldy,
Sion düzlüge,
Iýerusalim haraba öwrüldi.

 11 Atalarymyzyň Saňa
öwgi aýdan ýeri bolan

mukaddes hem gözel öýümiz
oda ýandy,
ähli eziz zatlarymyz haraba 

öwrüldi.
 12 Şulara garamazdan, ýa Reb,

saklanjakmy Sen?
Dymyp, şeýle gazaply ezýet 

berjekmi bize?

65‑nji bap

Höküm we gutulyş

 1 Meni soramaýanlara Özümi aýan 
etdim,

agtarmaýanlar tapdylar Meni.
Adymy tutmaýan millete:

«Ine, Men! Ine, Men!» diýdim.
 2 Men öz isleglerine eýerip,

ýaman ýoldan ýöreýän
pitneçi halka,

günuzyn ellerimi uzadyp otyryn.
 3 Ol halk baglarda gurbanlyk berip,

ýakymly ysly tütetgi ýakyp 
kerpiç sypada,

gözümiň alnynda yzly-yzyna
gaharymy getirýär.

 4 Olar gabyrlaryň arasynda oturyp,
gizlin ýerlerde gijäni ötürýärler;

doňuz etini iýýärler,
haram et gaýnadýarlar 

gazanlarynda.
 5 Olar: «Daşda dur, ýakynlaşma,

men Senden mukaddesdirin» 
diýýärler.

Olar burnuma tüssedir,
günuzyn ýanýan otdurlar.

 6 Şeýle ýazylandyr, ine:
«Men dymmaryn, bererin 

almytlaryny;
hawa, almytlaryny 

gursaklaryna bererin.
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 7 Siziň ýazyklaryňyzyň,
daglarda ýakymly ysly tütetgi 

ýakyp,
depelerde Meni äsgermezlik eden

atalaryňyzyň ýazyklarynyň
almytyny bererin.

Öňki eden işlerini ölçäp,
olary başlaryna getirerin» 

diýýär Reb.

 8 Reb şeýle diýýär:
«Üzüm heniz şirelikä,

kimdir biri: „Ony zaýalama,
bereket şondadyr“ diýýär.

Men-de bendelerimiň hatyrasyna 
şeýle ederin,

olaryň hemmesini heläklemerin.
 9 Ýakupdan nesilleri çykararyn,

Ýahudadan daglarymy miras 
aljagy;

Meniň saýlanym ony miras alar,
bendelerim ol ýerde ýaşarlar.

 10 Meni agtaran halkym üçin
Şaron sürülere öri,
Akor jülgesi sygyrlara ýatak bolar».

 11 «Emma siz Rebbi terk edýänler,
mukaddes dagymy unudýanlar,

täleý buty üçin saçak ýazýanlar,
kysmat buty üçin garyşyk şerap 

guýýanlar,
 12 Men-de sizi gylyja niýetlärin,

baryňyz gyrylmak üçin dyza 
çökersiňiz,

çagyranymda jogap bermediňiz,
geplänimde, gulak asmadyňyz,

nazarymda ýigrenýän işlerimi 
etdiňiz,

Maňa ýaramaýany saýladyňyz».
 13 Munuň üçin Hökmürowan Reb 

şeýle diýýär:
«Bendelerim iýerler,

siz bolsa aç bolarsyňyz;
bendelerim içerler,

siz bolsa suwsarsyňyz;
bendelerim şatlanarlar,
siz bolsa utanja goýlarsyňyz;

 14 Bendelerim ýürek şatlygyndan 
aýdym aýdarlar,

ýöne siz ýürek derdinden perýat 
edersiňiz,

hasratly ruh bilen perýat 
edersiňiz.

 15 Adyňyzy Öz saýlanlaryma
gargyş üçin galdyrarsyňyz.

Hökmürowan Reb sizi ölüme 
höküm edip,

başga at berer Öz bendelerine.
 16 Ýurtda özüne ak pata beren,

hakykat Hudaýynyň adyndan 
pata berer;

ýurtda ant içen,
hakykat Hudaýyndan ant içer.

Öňki hasratlar unudylyp,
gözlerimden gizlener».

Täze gök, täze dünýä
 17 «Ine, Men täze gök, täze dünýä 

ýaratmakçy,
öňki zatlar ýatlanmaz, ýada 

düşmez.
 18 Ýaratjak zatlaryma şatlanyp,

baky begeniň;
Ine, Men Iýerusalimi şatlyk üçin,

halkyny-da begenç üçin ýaratjak.
 19 Iýerusalim üçin şatlanaryn,

halkym üçin begenerin.
Indi ne agy sesi

ne-de ahy-nala eşidiler ol ýerde.
 20 Onda birnäçe gün ýaşap ölen 

bäbekler,
ýa-da uzak ömür sürmedik 

gojalar bolmaz;
ýüz ýaşynda ölen ýaş saýylar,

näletlenen saýylar ýüz ýaşa 
ýetmedik.

 21 Olar jaýlar salyp, onda ýaşarlar,
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üzüm agaçlaryny ekip, 
miwesini iýerler.

 22 Başga biri ýaşamaz olaryň 
guranynda,

başga biri iýmez olaryň ekenin.
Çünki halkymyň ömri 

daragtyňky deý uzak bolar.
Saýlanlarym öz elleriniň 

işlerinden lezzet alar.
 23 Olar biderek zähmet çekmezler,

çaga dogurmazlar betbagtlyk üçin,
olaryň özleri-de, nesilleri-de

Rebbiň ýalkan zürýatlary bolar.
 24 Olar çagyrmanka, Men jogap 

bererin,
gepläp durkalar, Men eşiderin.

 25 Böri bilen guzy bile otlar,
öküz deý saman iýer şir,

ýylan gum iýer.
Meniň tutuş mukaddes dagymda

hiç kime zelel ýetirmezler olar,
hiç kimi heläk etmezler»  

diýýär Reb.

66‑njy bap

Höküm we umyt
1 Reb şeý le diý ýär:

«Gökler Meniň tagtym,
ýer aýagyma kürsüdir.

Maňa gurjak öýüňiz hany?!
Dynçlyk mekanym nirede boljak?!

 2 Öz elim ýaratdy bularyň baryn,
hemmesi-de Meniňkidir!

Ýöne Men kiçigöwünlä, ruhy synyga,
sözüme titreýäne nazar salaryn».

Muny Reb aýdýandyr.
 3 «Öz ýollaryny saýlaýanlar,

nejis işlerinden lezzet alýanlar bar.
Öküzi gurbanlyk berýän

adam öldüren bilen deňdir,
guzyny gurbanlyk berýän

itiň boýnuny ýazdyran ýalydyr;

galla sadakasyny beryän
doňzuň ganyny hödürlän bilen 

deňdir,
ýakymly ysly tütetgi tütedyän

buta sežde eden ýalydyr.

 4 Olara zalymlyk etmegi saýlaryn 
Menem,

gorkýan zatlaryny başlaryna 
getirerin;

çünki Men çagyranymda,
hiç kim jogap bermedi,

geplänimde, diňlemediler;
Meniň ýigrenýän işlerimi etdiler,

Maňa ýaramaýan zatlary saýladylar».

 5 Eý, Rebbiň sözüne titreýänler,
Onuň sözüne gulak goýuň:

«Sizi ýigrenýän,
Meniň adym üçin

sizi ret edýän doganlaryňyz:
„Reb şöhratlandyrylsyn,

bizem siziň şatlygyňyzy göreli!“ 
diýdiler.

Emma olaryň özleri utandyrylar».
 6 Şäherden bir güýçli ses,

ybadathanadan bir ses eşidilýär!
Duşmanlarynyň jezasyny berýän

Rebbiň sesidir bu!

 7 Burgusyz dogurdy,
bir ogul dogurdy azap çekmän.

 8 Şeýle zady eşiden barmy?
Gören barmy şeýle zady?

Ýurt bir günde doglarmy?
Bir demde dünýä inermi millet?

Emma Sion burgusy tutan dessine
ogullaryny dogurdy.

 9 «Men dogurma pursadyna ýetiribem,
dogurtmaýynmy?» diýýär Reb.

«Dogurmaga güýç berýän Men
ýatgyny ýaparynmy?» diýýär 

Hudaýyň.
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 10 Iýerusalim bilen bile şatlanyň,
onuň üçin begeniň, eý, ony 

söýýänler,
eý, Iýerusalim üçin ýas tutýanlar,

onuň bilen bile şatlanyň.
 11 Onuň göwsünden emip,

doýarsyňyz, teselli taparsyňyz;
ganyp-ganyp içip,

doly göwsünden lezzet alarsyňyz.
 12 Reb şeýle diýýär:

«Men abadançylygy derýa dek,
milletleriň baýlygyny

daşgyn çeşme dek
oňa ugrukdyraryn,

ol sizi emdirip,
elinde göterer,

aýagynda yralar.
 13 Enäniň çagasyna teselli berşi dek,

Menem size teselli bererin.
Siz Iýerusalimde teselli 

taparsyňyz».
 14 Bulary görüp, kalbyňyz şatlykdan 

dolar,
bedeniňiz maýsa kimin gülläp 

öser;
Rebbiň eliniň bendeleriniň 

üstündedigi aýan bolar,
Onuň gazaby bolsa 

duşmanlaryna garşydyr.
 15 Çünki Reb alaw bilen gelýär,

söweş arabalary tüweleý dek,
lowlaýan gazabyny, käýinjini

ýalynly alaw kimin döker.
 16 Reb bütin adamzada

otdur gylyjy bilen höküm eder,
Rebbiň öldürenleri köp bolar.

 17 Butparaz seždegählerine girmek 
üçin,

özlerini mukaddes edip, inlerini 
tämizlänler,

şeýle-de doňuz, syçan we beýleki 
haram haýwanlaryň etini 
iýenleriň ortasynda

baş bolup duranyň yzyna 
eýerenler ýok bolarlar.

Muny Reb aýdýandyr.

18  Reb şeý le diý ýär: «Men ola ryň iş-
le ri ni-de, ni ýet le ri ni-de bil ýä rin. Äh li 
mil let le ri we dil le ri bir ýe re top la mak 
üçin Men gel ýä rin. Olar ge lip, Me niň 
şöh ra ty my gö rer ler. 19 Men ola ryň ara-
syn da bir ala mat gör ke ze rin. Ola ryň 
ara syn dan ga çyp gu tu lan la ry mil let le riň 
ara sy na, Tar şy şa, Pu la, ýaý çy Lu da, 
Tu ba la, Ýa wa na, Men ba ra da eşit me-
dik, şöh ra ty my gör me dik uzak da ky 
ada la ra ýol la ryn. Olar Me niň şöh ra ty-
my mil let le riň ara syn da yg lan eder ler. 
20 Ys ra ýyl ogul la ry nyň gal la sa da ka sy ny 
ha lal gap da Reb biň öýü ne ge ti riş le ri 
ýa ly, olar hem si ziň do gan la ry ňy zyň 
ba ry ny at lar da, sö weş ara ba la ryn da, 
at ara ba la ryn da, ga tyr lar dyr dü ýe ler de 
äh li mil let le riň için den top lap, Me niň 
mu kad des da gy ma – Iýe ru sa li me Reb be 
peş geş hök mün de ge ti rer ler. 21 Ola ryň 
ara syn dan bir nä çe si ni ru ha ny we le wi 
edip saý la ryn».

22‑23 «Me niň ýa rat jak tä ze gö gü miň, 
tä ze ýe ri miň gö zü miň al nyn da du ruş la ry 
ýa ly, si ziň ne sil le ri ňiz bi len ady ňyz-da 
şeý le bo lar. Her Tä ze Aý baý ra myn da, 
her Sa bat da äh li yn san lar hu zu ry ma 
ge lip, Ma ňa yba dat eder ler». Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 24  Olar da şa çy kyp, Ma ňa 
gar şy baş gal dy ran la ryň je set le ri ni 
gö rer ler. Ola ryň je set le ri ni iý ýän gurt 
öl mez, ola ry ýak ýan ot sön mez; olar 
bü tin adam za da ýig ren ji bo lar lar. 
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Ýermeýa pygamberiň kitaby
Giriş

Ýer me ýa py gam ber Ýa hu da ýur-
dun da, Iýe ru sa li miň de mir ga zyk 
ta ra pyn da ýer leş ýän Ana tot oba syn da 
ru ha ny nyň maş ga la syn da do gul-
ýar. Ys ra ýyl ýur dy ikä bö lü nen den 
soň, Ýa hu da Gün or ta pa ty şa ly gy na 
de giş li di.

Ýer me ýa b. e. öň 626-njy ýyl da py-
gam ber lik edip baş la ýar. Onuň ady 
«Reb beý geld ýär», «Reb ber ka rar 
ed ýär», «Reb aý lap taş la ýar» diý me gi 
aň lad ýar. «Aý lap taş la ýar» – bu ýer-
de duş man çy lyk ly dün ýä py gam be ri 
taş la ýar ýa-da mil let le ri gü nä le ri ze-
rar ly ýe re pyl çap ur ýar di ýen ma ny da 
ulan yl ýar.

Reb Ýa hu da ýur du nyň üs tün den 
je za in der jek bo la ny üçin, Ýer me-
ýa py gam be re öý len me gi we ça ga 
edin me gi ga da gan ed ýär. Şol je za-
lan dy ry ly şyň do wa myn da in di ki ne sil 
bü tin leý ýok edil me li di. Ýer me ýa 
ýa hu dy hal ky je za lan dy ry lyp, Ba by la 
sür gün edil jek di gi ba ra da py gam ber-
lik ede ni üçin, öz dö wür deş le ri niň 
ara syn da ha la nyl ma ýar dy. Ýö ne şeý le 
bo lan dy gy na ga ra maz dan, Ba ruk at ly 
adam onuň sa dyk ýol da şy na öw rü lip, 
py gam be riň äh li aý dan la ry ny ýaz ga 
ge çir ýär. Ýer me ýa öm rü niň ahyr ky 
gün le ri ni Ba byl da däl-de, Mü sür de 
ge çir ýär. Alym la ryň çak la ma la ry na 
gö rä, ol hut şol ýer de ara dan çyk ýar 
ýa-da öl dü ril ýär.

Ýer me ýa nyň py gam ber lik le ri 
kä wagt, aý ra tyn hem Ba byl sür gün-
li gin de ruh dan dü şen hal ka te sel li 
ber ýär di. Reb ola ra Ba byl ýur dun-
da or naş ma gy buý rup, şeý le diý ýär: 
«Öý ler gu rup, olar da ýa şaň; bag lar 
ekip, mi we si ni iýiň. Öý le niň, ogul-
la ry ňyz hem gyz la ry ňyz bol sun. 
Ogul la ry ňy zy öý len di riň, gyz la ry-
ňy zy dur mu şa çy ka ryň. Olar dan-da 
ogul lar we gyz lar dün ýä in sin. Ol 
ýer de azal maň-da, gaý tam kö pe liň. 
Si zi ýe sir edip ge ti ren şä he ri miň pa-
ra hat ly gy ny ga zan mak ly ga çal şyň. Ol 
şä her üçin Reb be di leg ediň, çün ki 
si ziň pa ra hat ly gy ňyz onuň pa ra hat-
ly gy na bag ly dyr» (29:5-7). Şeý le 
py gam ber lik ýa hu da hal ky ny geň gal-
dyr ýar, se bä bi olar ata-ba ba la ry nyň 
ýur du na do lan ma gy küý se ýär di ler. 
Em ma Reb sö zü ni do wam edip, ýa-
hu dy la ra şeý le diý ýär: «Si ziň üçin 
ni ýet län me ýil le ri mi Özüm bil ýä rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. Bu lar si ze ýa-
man lyk et mek däl-de, umyt ly gel jek 
ber mek üçin pa ra hat lyk ni ýet le ri dir». 
(29:11).

Ki tap da Reb biň hal ky nyň gal-
ky ny şy, Onuň ge le jek de olar bi len 
bag la nyş jak tä ze äh ti ba ra da hem 
py gam ber lik ler bar dyr. Bu py gam ber-
lik ler ki ta byň 30 – 33-nji bap la ryn da, 
aý ra tyn-da 31-nji ba byn da be ýan 
edil ýär.
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1‑nji bap
1 Bu lar ben ýa min top ra gyn da ky Ana-

tot oba syn da ýa şa ýan ru ha ny la ryň bi ri 
bo lan Hil ki ýa nyň og ly Ýer me ýa nyň 
söz le ri dir. 2  Amon og ly Ýo şy ýa nyň Ýa-
hu da da pa ty şa ly gy nyň on üçün ji ýyl yn da 
Ýer me ýa Reb biň sö zi aýan bol dy. 3 Ýo şy-
ýa nyň og ly Ýe ho ýa ky myň döw rün den, 
onuň beý le ki og ly Sid ki ýa nyň şa ly gy nyň 
on bi rin ji ýy ly nyň bä şin ji aýy na çen li, 
ýag ny Iýe ru sa lim hal ky nyň ýe sir edi lip 
äki di len wag ty na çen li Ýer me ýa Reb biň 
sö zü niň gel me gi do wam et di.

Reb Ýermeýany çagyrýar
4  Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy:

 5 «Men seni eneňiň göwresinde
şekil bermezimden öň tanadym.

Eneden dogulmazyňdan öň
seni Özüme bagyş etdim,
milletlere pygamber belledim».

6  Şon da men: «Wah, Hök mü ro wan 
Reb bim! Men dü züw li gep le mä ni-de 

oňa ra mok. Men en tek ýaş og lan ahy ry» 
diý dim. 7 Em ma Reb ma ňa şeý le diý di:

«Sen özüňe ýaş oglan diýme.
Kimiň ýanyna ibersem, gidersiň;
näme buýursam, şony aýdarsyň.

 8 Olardan gorkma,
seni halas etmek üçin
Men seniň bilendirin».

Muny Reb aýdýandyr.

9 Soň ra Reb eli ni uza dyp, ag zy ma de gir di 
we ma ňa şeý le diý di:

«Ine, Men sözlerimi seniň agzyňa 
saldym.

 10 Bu gün Men saňa milletleri hem 
şalyklary

sogrup taşlamagy we ýykmagy,
ýok etmegi we ýer bilen ýegsan 

etmegi,
gurmagy we bina etmegi 

tabşyrýaryn».

11 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
«Ýer me ýa, sen nä me gör ýär siň?» di ýip 
so ra dy. Men: «Ba dam aga jy nyň şa ha sy ny 

Ki ta byň ahyr ky bap la ryn da Ba byl 
we Mü sür ýa ly daş-tö we rek de ýer leş-
ýän ýurt lar da ýa şa ýan halk la ra gar şy 
aý dy lan py gam ber lik ler be ýan edil ýär 
(46 – 51-nji bap lar). Bu py gam ber lik ler 
Reb biň tu tuş dün ýä ni gö zeg çi lik de 
sak la ýan dy gy na şa ýat lyk ed ýär. Ki tap 
Ýer me ýa nyň äh li py gam ber lik le ri aý-

dy lyp bol nan dan soň söz so ňy, ýag ny 
Iýe ru sa li miň ýy kyl jak dy gy ba ra da-
ky py gam ber li gi bi len ta mam lan ýar. 
Bu gö zel şä he riň weý ran edil jek di gi 
hem Ýer me ýa py gam ber ta ra pyn dan 
aý dy lyp dy.

Ýer me ýa py gam ber «Ýer me ýa nyň 
agy sy» at ly ki ta byň hem aw to ry dyr.

Mazmuny
Reb Ýermeýa pygamberi çagyrýar ......................................................1:119
Ýoşyýa, Ýehoýakym, Ýehoýakyn we Sidkiýa patyşalaryň  

şalyk süren döwründe aýdylan pygamberlikler......................... 2:1–25:38
Ýermeýanyň durmuşynda bolan wakalar ...................................... 26:1–45:5
Milletlere garşy aýdylan pygamberlikler .................................... 46:1–51:64
Iýerusalimiň ýykylmagy ...................................................................52:134
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a 1:12 Gö zeg çi lik ed ýä rin – ýew reý çe ba dam we gö zeg çi lik ed ýä rin söz le riň aý dy ly şy 
meň zeş dir. Bu söz oý nat ma dyr.

gör ýä rin» diý dim. 12  On soň Reb ma ňa: 
«Dog ry gör düň, çün ki Men her bir sö zü-
miň ama la aş ma gy na gö zeg çi lik ed ýä rin a» 
diý di. 13 Ma ňa ýe ne Reb biň sö zi ge lip, Ol: 
«Nä me gör ýär siň?» di ýip so ra dy. Men: 
«De mir ga zyk da biz ta ra pa gy şa ryp gaý-
nap du ran ga za ny gör ýä rin» di ýip jo gap 
ber dim. 14 Reb ma ňa şeý le diý di: «Ýur duň 
äh li ila ty nyň üs tü ne de mir ga zyk dan bet-
bagt lyk iner. 15 Ine, Men de mir ga zyk da ky 
äh li mil let le ri ça gyr ýa ryn, mu ny Men – 
Reb aýd ýan dy ryn. Ola ryň pa ty şa la ry nyň 
äh li si ge lip, öz le ri niň tag ty ny Iýe ru sa lim 
der we ze le ri niň gi rel ge sin de, onuň daş-tö-
we re gin dä ki di war la ry nyň we Ýa hu da nyň 
äh li şä her le ri niň gar şy syn da gu rar lar. 
16  Ola ryň Men den ýüz öw rüp eden äh li 
pis lik le ri üçin, baş ga hu daý la ra sa da ka lar 
be rip, öz el le ri niň ýa san iş le ri ne sež de 
eden dik le ri üçin, Men ola ryň gar şy sy na 
Öz hö kü mi mi yg lan ede rin. 17 Em ma sen 
we lin, bi li ňi berk gu şa. Tur-da, bu ýur ýan 
äh li zat la ry my ola ra aýt. Olar dan gork ma, 
ýog sam Men-de se ni ola ryň gö zü niň al-
nyn da gor ka sa la ryn. 18  Ine, bu gün Men 
se ni tu tuş ýur duň gar şy sy na – Ýa hu da 
pa ty şa la ry na, onuň ýol baş çy la ry na, ru-
ha ny la ry na, ýur duň hal ky na gar şy berk 
ga la, de mir sü tün we bü rünç di war et dim. 
19 Olar se niň gar şy ňa sö we şer ler, em ma 
sen den üs tün çyk maz lar. Çün ki se ni ha las 
et mek üçin Men se niň bi len di rin». Mu ny 
Reb aýd ýan dyr.

2‑nji bap

Ysraýyl halky Rebden ýüz öwürýär
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Git-de, şu la ry Iýe ru sa lim hal ky na jar 
et. Reb şeý le diý ýär diý:

„Men seniň ýaşlygyňdaky wepaňy,
gelin wagtyňdaky söýgiňi 

ýatlaýan,
çölde – ekin bitmeýän ýerde,

Meniň yzyma eýerişiňi ýatlaýan.
 3 Ysraýyl Reb üçin mukaddes 

halkdyr,
Onuň hasylynyň ilkinji 

miwesidir.
Ondan iýenleriň ählisi ýazykly 

bolup,
üstlerinden betbagtlyk indi“.

Muny Reb aýdýandyr.
 4 Rebbiň sözüne gulak asyň,

eý, Ýakup nesli,
Ysraýylyň ähli kowumlary!

 5 Reb şeýle diýýär:
„Menden uzaklaşar ýaly,

ata-babalaryňyz Menden
näme ýamanlyk gördüler?

Biderek zatlaryň yzyna eýerip,
özleri-de biderek boldular.

 6 Olar: ‘Bizi Müsürden çykaran,
çölde, çukurlykda hem çolalykda,

gurak hem tüm garaňkylykda,
hiç kimiň aýak basmadyk,

hiç kimiň ýaşamadyk ýerinde
bize ýol görkezen Reb nirede?’
diýip soramadylar.

 7 Miwesidir näz-nygmatyndan 
iýsin diýip,

getirdim Men sizi bereketli ýere.
Emma gireniňizde ol ýere,

haram etdiňiz siz ülkämi,
nejis zada öwürdiňiz mülkümi.

 8 Ruhanylar: ‘Reb hany?’ diýip 
soramadylar.

Kazylar Meni tanamadylar,
ýolbaşçylar Maňa garşy pitne 

turuzdylar,
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pygamberler Bagal butunyň 
adyndan

pygamberlik edip,
biderek zatlaryň yzyna 

eýerdiler.
 9 Şonuň üçin hem Men ýene bir 

gezek sizi ýazgarýaryn.
Muny Reb aýdýandyr.

Men siziň çagalaryňyzyň 
çagalaryny hem ýazgarýaryn.

 10 Kipriň kenarýakalaryna gidip 
görüň,

Kedara adam ýollap, üns bilen 
gözden geçiriň.

Ser salyň, heý, öň bolupmy 
şeýle zatlar?

 11 Öz hudaýlaryny çalşan millet 
barmy?

Ýogsam olaryň hudaýlary 
Hudaýam däl.

Emma Meniň halkym öz şöhratly 
Hudaýyny

çalyşdy biderek zada.
 12 Eý, gökler, muňa aňk-taňk boluň,

gorkudan titreşiň.
Muny Reb aýdýandyr.

 13 Çünki Meniň halkym iki sany pis 
iş etdi:

akar suwlaryň gözbaşy bolan 
Meni terk etdiler,

özlerine howdanlar, gyrasy çat 
açan,

suw saklamaýan howdanlar 
gazdylar.

 14 Ysraýyl gulmy näme?
Ol dogabitdi hyzmatkärmi?
Onda neçün ol olja boldy?

 15 Arslanlar oňa garşy arladylar,
seslerine bat berdiler.

Ysraýyl ýurduny weýran etdiler,
şäherlerini haraba öwürdiler,
ol ýerde bir adam-da galmady.

 16 Memfis we Tahpanhes halky

pytratdy kelleçanagyňy.
 17 Terk etdiň ýol görkezýän 

Hudaýyň Rebbi,
inderdiň şeýdip öz başyňdan 

bulary.
 18 Indi näme üçin Niliň suwundan 

içmäge
gidýärsiňiz Müsüre?

Ýewfrat derýasyndan ganmaga
gidýärsiňiz Aşura?

 19 Sizi öz pisligiňiz jezalandyrar,
dönükligiňiz paş eder.

Öz Hudaýyňyz Rebbi terk 
etmegiň,

Ondan gorkmazlygyň 
pislikdigini,

ajydygyny biliň hem görüň.
Muny Gudratygüýçli–Hökmürowan 

Reb aýdýandyr.

20  Sen bi reý ýäm bo ýun ty ry gy ňy 
dö wüp,

diýdiň tanaplaryňy üzüp:
‘Saňa gulluk etmerin’.

Her bir beýik baýyrlykda butlara 
sežde etdiň,

gür ýaprakly her bir agajyň 
astynda

zyna etdiň serlip ýatyp.
 21 Ekipdim seni iň oňat tohumdan

saýlama üzüm agajy hökmünde.
Eýsem nädip sen azyp,

öwrüldiň ýabany üzüm agajyna?
 22 Ýuwsaň-da aşgar bilen özüňi, 

sürtseň-de köp sabyny,
durandyr huzurymda 

ýazygyňyň tagmasy.
Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.

 23 Sen nädip: ‘Men haram däl.
Bagal butunyň yzyna 

eýermedim’ diýip bilýärsiň?
Jülgede eden günäňe seret, näme 

edeniňi gör!
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Sen özüni ol ýere, bu ýere urýan 
ýyldam maýasyň.

 24 Sen çöle öwrenişen,
gyzgyn demi bilen şemala

pyşgyran gulansyň.
Esrän wagty ony kim saklap 

biler?
Ýadamaz ony gözleýänleň hijisi,

esrän wagty taparlar ony.
 25 Aýagyňy ýalaňaçlykdan,

bogazyňy suwsuzlykdan gora.
Emma sen: ‘Tamakin bolma!

Men keseki hudaýlary söýdüm,
olaryň yzyna eýererin!’ diýdiň.

 26 Tutulanynda ogrynyň utanyşy dek,
ysraýyl halky-da, onuň 

patyşalary-da,
ýolbaşçylarydyr ruhanylary-da,

pygamberleri-de utandylar.
 27 Olar bir agaja ‘Sen meniň 

atamsyň’,
bir daşa ‘Meni sen dogurdyň’ 

diýýärler.
Olar Maňa ýüzlerini däl-de, 

ýeňselerini öwürdiler.
Emma başlaryndan bela inende,

‘Gel-de, bizi halas et!’ diýýärler.
 28 Hany, özüňize ýasan 

hudaýlaryňyz nirede?
Başyňyzdan bela inende,

sizi halas edip bilýän bolsalar, 
goý, gelsinler.

Eý, ýahuda halky, şäherleriň 
sany näçe bolsa,

hudaýlaryňyň sany hem 
şonçadyr.

 29 Neçün siz Maňa şikaýat edýäňiz?
Baryňyz Maňa garşy baş 

galdyrdyňyz.
Muny Reb aýdýandyr.

 30 Perzentleriňize nähak temmi 
beren ekenim,

barybir olar ýola gelmediler.

Öz gylyjyňyz ýyrtyjy arslan deý
pygamberleriňizi ýuwutdy.

 31 Eý, bu döwrüň nesilleri,
Rebbiň sözüne gulak goýuň.

Men Ysraýyl üçin bir çöllük,
boldummy tüm garaňky ýurt?

Neçün diýýär halkym: ‘Biz erkin,
barmarys ýanyňa gaýdyp’?

 32 Heý-de gyz öz şaý-seplerini,
gelin öz kürtesini unudarmy?
Emma halkym Meni sansyz 

günläp unutdy.
 33 Sen oýnaşlaryňy gözläniňde,

ýoluňy tapmaga nähili ussat!
Hatda pis aýala-da ýollaryňy 

öwretdiň.
 34 Etegiň-de bigünä garybyň ganyna 

boýalan,
ony sen ogurlykda tutmadyň 

ýogsam.
Bu zatlaryň baryna garamazdan,

 35 sen diýýäň: ‘Men günäsiz, elbetde,
Rebbiň gahary sowuldy 

menden’.
Ine, ‘Men günä etmedim’ diýeniň 

üçin,
Men seniň üstüňden höküm 

çykararyn.
 36 Neçün yzly-yzyna edýärsiň sen 

dönüklik?
Aşurda masgara bolşuň dek,
masgara bolarsyň Müsürde hem.

 37 Reb ret etdi bil baglaýan 
halklaryňy,

indi rowaçlyk gazanmarsyň 
olaň üsti bilen.

Çykarsyň eliňi ýüzüňe tutup, ol 
ýerden hem“».

3‑nji bap
1 «Aý da ly, bir adam aýa ly nyň ta la-

gy ny ber ýär, ol aýal hem onuň bi len 
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a 3:14 Si on – bu Iýe ru sa li miň beý le ki ady. Söz lü ge se ret.

aý ry ly şyp, baş ga bi ri ne bar ýar. Mun dan 
soň ýaň ky adam bu aýa ly ikin ji ge zek 
alar my? Beý le et se ýurt bü tin leý ha ram 
bol maz my? Sen bol sa, eý, Ys ra ýyl, köp 
oý naş lar bi len zy na et diň. In di bir Ma ňa 
ta rap öw rü ler siň mi? Mu ny Reb aýd ýan-
dyr. 2  Se ret, ýa la ňaç ga ýa la ra na zar sal!

Heý, seniň zyna etmedik ýeriň 
barmy?

Çöldäki garakçylar ýaly
ýollaryň gyrasynda oturyp,

oýnaşlaryňa garaşdyň.
Loluçylygyň hem pisligiň bilen

ýurdy harama çykardyň.
 3 Şonuň üçin ýagmyrlaryň yzy 

kesildi,
ýaz ýagşy ýagmady.

Sen bihaýa lola meňzediň,
utanjyň nämedigini bilmediň.

 4 Indi sen Maňa: „Atam,
ýaşlygymdan Sen dostumsyň!

 5 Sen ömürlik gaharlanjakmy?
Öýke-kinäňi baky saklajakmy?“ 

diýip aýtdyň.
Ine, sen şu zatlary aýtsaň-da,

edip bilen ýamanlyklaryňy 
etdiň».

Biwepa Ysraýyl we Ýahuda
6  Ýo şy ýa pa ty şa nyň döw rün de Reb 

ma ňa şeý le diý di: «Sen bi we pa Ys ra-
ýy lyň eden zat la ry ny gör düň mi? Her 
bir be ýik ba ýyr da, gür ýap rak ly her 
bir aga jyň as tyn da zy na et di. 7 Men ol 
bu zat la ry eden den soň, Ma ňa ta rap 
öw rü ler öýt düm, em ma ol öw rül me di; 
mu ny onuň ha ýyn uýa sy gör di. 8  Men äh li 
eden zy na la ry üçin bi we pa Ys ra ýy lyň 
ta la gy ny be rip, ko wup goý be re nim de 
hem onuň ha ýyn uýa sy Ýa hu da nyň hiç 

gork man dy gy ny, gaý tam onuň hem lo ly 
bo lup, zy na eden di gi ni gör düm. 9 Ys ra ýyl 
hiç äh mi ýet ber me di, daş la ra we agaç la ra 
sež de et mek bi len, zy na et di we ýur-
dy bü tin leý ha ra ma çy kar dy. 10 Bu äh li 
zat la ra ga ra maz dan, onuň ha ýyn uýa sy 
Ýa hu da Ma ňa çyn ýü rek den däl-de, ýa-
lan dan do lan dy». Mu ny Reb aýd ýan dyr.

11 Reb ma ňa şeý le diý di: «Bi we pa Ys-
ra ýyl ha ýyn Ýa hu da ga ran da adyl bo lup 
çyk dy. 12  Git-de, bu söz le ri de mir ga zy ga 
jar edip, şeý le diý: „Eý, bi we pa Ys ra ýyl, 
Ma ňa do lan! Mu ny Reb aýd ýan dyr. Men 
mer he met li di rin, in di Men sa ňa ga zap ly 
bak ma ryn, ga ha ry my ba ky sak la ma ryn. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. 13 Em ma sen öz 
ýa zy gy ňy bo ýun al: öz Hu da ýyň Reb biň 
gar şy sy na baş gal dyr dyň, gür ýap rak ly her 
bir aga jyň as tyn da ke se ki hu daý la ra kö ňül 
ber diň, Ma ňa gu lak as ma dyň. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 14 Eý, bi we pa halk, Ma ňa do lan, 
mu ny Men – Reb aýd ýan dy ryn, çün ki 
si ziň ho ja ýy ny ňyz Men di rin. Men si zi 
bir-bir den şä her den, iki-iki den urug dan 
çy ka ryp, Si o na a ge ti re rin. 15 Men si ze Öz 
göw nüm dä ki ýa ly ço pan la ry ber jek, olar 
si zi bi lim we dü şün je bi len ba kar lar. 16 Siz 
ýurt da kö pe lip, san-sa jak syz bo la ny ňyz-
da, olar gaý dyp Reb biň Äht san dy gy ny 
ag za maz lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr. Ol 
kel lä gel mez ýa-da ýat la nyl maz, ony küý-
se mez ler, baş ga sy ny-da ýa sa maz lar. 17 Şol 
dö wür Iýe ru sa lim Reb biň tag ty diý lip 
at lan dy ry lar we äh li mil let ler şol ýer de, 
Iýe ru sa lim de Reb biň hu zu ry na üý şer ler. 
Mun dan beý läk olar ke sir lik bi len ýa man 
ni ýet le ri ne ko wa laş maz lar. 18 Şol gün ler de 
ýa hu da hal ky ys ra ýyl hal ky bi len bir le şer. 
Iki si bir lik de de mir ga zyk ýurt dan çy kyp, 
Me niň ata-ba ba la ry na mülk edip be ren 
ýur du ma ge ler.
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 19 Sizi çagalarymyň arasynda 
ornaşdyryp,

size gözel ýurdy –
ähli milletleriň iň ajaýyp 

mirasyny bermekçidim.
Siz Meni Atam diýip 

çagyrarsyňyz,
Menden ýüz öwürmersiňiz 

öýtdüm.
 20 Emma bir aýalyň öz ärine 

biwepalyk edişi ýaly,
siz hem Maňa biwepalyk 

etdiňiz, eý, ysraýyl halky!“»
Muny Reb aýdýandyr.

21 Ýa la ňaç ga ýa lar dan bir ses eşi dil ýär,
bu ysraýyl halkynyň agysy hem 

ahy-nalasydyr.
Çünki olar ýollaryny urdurdylar,

özleriniň Hudaýy Rebbi 
unutdylar.

22  «Do la nyň, eý, bi we pa per zent ler,
Men biwepalygyňyza şypa 

bererin».
Halk diýer: «Ine, biz Seniň 

ýanyňa gelýäris,
çünki Hudaýymyz Reb Sensiň!»

 23 Dogrudan-da, depelerden, 
daglardan gelýän

gykylykdyr gowgalar ýalandyr.
Hakykatdan hem Hudaýymyz Reb 

Ysraýyly halas edýär.
24  Ýaş ly gy myz dan bä ri ata-ba ba la ry-
my zyň bar zäh me ti ni, ola ryň sy gyr dyr 
go ýun sü rü le ri ni, ogul dyr gyz la ry ny 
bi ha ýa but lar ýu wu dyp-ýal map gel ýär-
ler. 25  Utan jy myz da ýa ta lyň, rys wa lyk 
ýor ga ny myz bol sun; çün ki ata-ba ba-
la ry myz we biz ýaş ly gy myz dan tä şu 
gü ne çen li Hu da ýy myz Reb be gar şy 
gü nä edip gel dik. Hu da ýy myz Reb be 
gu lak as ma dyk.

4‑nji bap
 1‑2 «Eý, Ysraýyl! Eger dolanmak 

isleseň,
Maňa tarap dolan.

Eger azaşmasaň,
ýigrenji butlaryňy

huzurymdan aýyrsaň,
hakykatda, adyllykda we 

dogrulykda
„Diri Rebden ant içýärin!“ diýseň,

onda milletler Rebden pata 
alarlar,

Onuň bilen magtanarlar».
Muny Reb aýdýandyr.

 3 Şonuň üçin Reb ýahuda halkyna 
we Iýerusalim ilatyna şeýle 
diýýär:

«Sürülmedik ýeriňizi sürüň,
tikenleriň arasyna ekin ekmäň.

 4 Eý, ýahuda halky we Iýerusalim 
ilaty,

Men-Reb üçin ýüregiňizi 
sünnetläp,

özüňizi Maňa bütinleý bagyş 
ediň.

Ýogsam pis işleriňiz sebäpli
Men gazabymy ot kimin 

lowladaryn,
ony hiç kim söndürip bilmez».

Demirgazykdan betbagtlyk gelýär
5  Şu ny Ýa hu da da yg lan et, Iýe ru sa-

lim de jar et:
«Ýurtda surnaý çalyň!

Batly gygyryp diýiň:
„Geliň, üýşüp, berk galalara 

gireliň!“.
 6 Siona tarap ýoly görkezýän bir 

nyşan goýuň,
gaçyp gutulyň, eglenmäň!

Çünki Men demirgazykdan bela,
äpet betbagtlyk indererin.
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 7 Arslan süreninden çykdy,
milletleri heläkleýji ýola düşdi.

Ýurduňyzy weýran etmek üçin,
Ol mekanyndan çykdy.

Şäherleriňiz ýer bilen ýegsan bolup,
ilatsyz haraba döner.

 8 Munuň üçin jul geýniň,
zarynlap aglaň.

Çünki Rebbiň gahar-gazaby
bizden sowulmady».

9 «Şol gün pa ty şa nyň we baş tu tan la ryň 
ýü re gi ho pu gar. Ru ha ny lar aňk-taňk bo-
lar lar, py gam ber ler geň ga lar lar». Mu ny 
Reb aýd ýan dyr.

10  On soň men şeý le diý dim: «Wah, 
Hök mü ro wan Reb! Bu hal ky we Iýe-
ru sa li mi bü tin leý al dap, si ziň üçin 
sag-sa la mat lyk bol jak diý diň. Em ma 
gy lyç bo ga zy my za go ýul dy!» 11 Şol wagt 
bu hal ka we Iýe ru sa li me şeý le diý ler: 
«Säh ra da ky ýa la ňaç ga ýa lar dan eziz 
hal ky myň üs tü ne gyz gyn ep gek öw ser, 
bu har man so wur mak ýa-da aras sa la mak 
üçin däl dir. 12  Men den ge len bu ep gek 
bu la r dan has güýç li bo lar. Ola ra gar şy 
hö küm eden Men-Reb di rin.
 13 Ine, duşman bulut kimin gelýär,

söweş arabalary harasat 
kimindir.

Onuň atlary bürgütden 
ýyldamdyr.

Dat günümize, biz weýran 
bolduk!

 14 Ýüregiňi tämizläp päkle pislikden,
eý, Iýerusalim, halas bolarsyň 

şonda.
Erbet niýetleriňi ýene

näçe wagt saklajak içiňde?
 15 Çünki Dandan bir ses eşidilýär,

Efraýym dagyndan ölüm 
habary gelýär».

16  Mil let le re yg lan ediň, Iýe ru sa li me jar 
ediň: «Ine, olar gel di ler! Uzak ýurt dan 

ga baw çy lar ge lip, Ýa hu da şä her le ri ne 
gar şy sö weş nag ra la ry ny çe ker ler. 17 Olar 
ekin sak çy la ry ýa ly onuň daş-tö we re-
gi ni ga bar lar, çün ki Iýe ru sa lim Ma ňa 
gar şy baş gal dyr dy. Mu ny Reb aýd ýan-
dyr. 18  Bu la ry se niň ba şy ňa ge ti ren öz 
ýol la ryň we iş le riň dir. Bu se niň je zaň! 
Nä hi li ajy! Bu se niň ýü re gi ňiň tö rü ne 
ýet di».
 19 Wah janym, wah janym! 

Agyryma çydamok!
Wah, kalbymyň aýnasy! 

Ýüregim hasrat çekýär,
ümsüm bolup bilemok, çünki sen, 

eý, janym,
eşitdiň surnaý sesin, söweş 

nagrasyn.
 20 Betbagtlyk üstüne betbagtlyk geldi,

tutuş ýurt wes-weýran boldy,
ýok boldy birdenkä çadyrlarym,

bir demde perdelerim.
 21 Haçana çenli men söweş tuguny 

görüp,
surnaý sesini eşitmelikäm?

 22 «Meniň halkym akmak,
olar Meni tanamaýarlar.

Olar kemakyl çagalar, olarda 
düşünje ýok.

Olar ýamanlyk etmegi 
başarýarlar-da,

ýagşylyk etmegiň nämedigini 
bilenok».

 23 Men–Ýermeýa ýere syn etdim,
ine, ol şekilsiz boşlukdy.
Asmana bakdym, onda yşyk 

ýokdy.
 24 Daglara seretdim, olar titreýärdi,

ähli depeler ikiýana yraň 
atýardy.

 25 Seretdim, hiç bir ynsan ýokdy,
gökdäki ähli guşlar uçup 

gidipdir.
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a 4:31 Si on gy zy – bu Iýe ru sa lim hal ky diý mek dir. Söz lü ge se ret.

 26 Seretdim, ine, Rebbiň 
huzuryndan,

Onuň lowlaýan gazabyndan ýaňa
hasylly toprak çöle dönüpdir,

ähli şäherler weýran bolupdyr.
27 Mu nuň üçin Reb şeý le diý ýär: «Tu tuş 
ýurt ha ra ba dö ner, ýö ne Men onuň bü-
tin leý so ňu na çyk ma ryn.
 28 Şonuň üçin ýurt ýas tutar, asman 

garalar.
Men sözledim, Men karar etdim,
gaýtmyşym etmerin, 

pikirimden dänmerin».
29 Äh li şä he riň hal ky at ly la ryň we ýaý-
çy la ryň gü pür di sin den gaç ýar. Kim si 
jeň ňe le süm ýär, kim si ga ýa la ra dyr maş-
ýar. Şä her le riň äh li si terk edil di, olar da 
hiç kim ýa şa ma ýar. 30 Eý, sen, weý ran 
bo lan şä her! Sen gyr my zy eşik ler geý-
seň-de, al tyn şaý-sep ler da kyn saň-da, 
gö zü ňe sür me çek seň-de, ga za nan za dyň 
bol maz. Özü ňi bi de rek ýe re be ze ýär siň. 
Oý naş la ryň se ni ýig ren ýär ler, olar se niň 
ja ny ňyň kas ty na çyk dy lar. 31 Men bur gu
sy tut ýan aýa lyň se si ni, il kin ji ça ga sy ny 
do gur ýa nyň iň ňil di si ni, el le ri ni uza dyp: 
«Waý ha ly ma! Gan hor la ryň öňün de ja-
nym tap dan düş ýär-le!» di ýip, so ja ýan 
Si on gyzy nyň a agy sy ny eşit dim.

5‑nji bap

Hudaýyň tutuş halky bihaýalyk edýär
1 «Iýe ru sa li miň kö çe le ri ne aý la nyň,

daş-töweregiňizi synlaň, belläň!
Şäher meýdançalarynda agtaryň.

Eger adalaty berjaý edip,
hakykaty gözleýän bir adam 

tapsaňyz,
onda Men bu şäheri bagyşlaýyn.

 2 „Rebden ant içýärin“ diýseler-de,

olar aslynda ýalan ýere ant 
içýärler».

 3 Ýa Reb, Seniň nazaryň hakykata 
dikilen dälmidir?

Olary urduň, emma olar agyry 
duýmadylar.

Olary heläk etdiň, emma olar
ýüz öwürdiler dogry ýoldan.

Olar ýüzlerini gaýadan-da 
gataldyp,

yzlaryna dolanmak islemediler.
 4 Men şeýle diýdim:

«Bular bir garyp hem akmaklar;
çünki olar Rebbiň ýoluny,

öz Hudaýynyň kanunyny 
bilmeýär.

 5 Men atly-abraýly adamlaryň 
ýanyna gidip,

olar bilen gepleşeýin. Olar 
Rebbiň ýoluny,

öz Hudaýynyň kanunyny 
bilýändirler».

Emma olaryň bary birmeňzeş 
bolup,

boýuntyrygy döwdüler, ýüpleri 
gyrdylar.

 6 Şonuň üçin olaryň ýazyklarynyň 
sansyzdygy,

dönükliginiň çökderdigi üçin 
tokaýdan arslan çykyp,

olary parçalar, çölden bir möjek 
çykyp, olary heläklär.

Şäherleriniň gapdalynda bir 
gaplaň bukuda ýatyp,

kim ol ýerden daşa çyksa, 
bölek-bölek eder.

 7 «Mundan soň Men seni nädip 
bagyşlaýyn?

Çagalaryň Meni terk etdiler,
olar hudaýlaryndan ant içdiler,

ýogsam olar Hudaýam däl.
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Olary doýranymda zyna etdiler,
toparlanyşyp, lolularyň öýlerine 

gitdiler.
 8 Olar esrän aýgyr atlar ýaly bolup,

hersi öz goňşusynyň aýalyna 
kişňeýär.

 9 Bu zatlar üçin Men olary jezasyz 
galdyrarynmy?

Janym beýle milletden öç 
almazmy?»

Muny Reb aýdýandyr.

 10 «Üzümçiligiň içinden geçip, ony 
weýran ediň,

emma bütinleý ýok etmäň.
Şahalaryny döwüp taşlaň,

olar Rebbe degişli däldir.
 11 Ysraýyl we ýahuda halklary

Maňa bütinleý biwepalyk etdiler».
Muny Reb aýdýandyr.

 12 «Olar Rebbiň aýdanyny ret edip, 
şeýle diýdiler:

„Ol hiç zat etmez.
Bela-beter başymyzdan inmez,

biz uruş ýa-da açlyk görmeris.
 13 Pygamberler şemal ýalydyr,

Rebbiň sözi olara aýan däldir.
Bu külpetler olaň öz başyndan 

insin!“».
14  Mu nuň üçin Hök mü ro wan Be ýik Hu-
daý şeý le diý ýär:

«Şeýle sözleri aýdandyklary üçin,
sözlerimi agzyňda alawa 

öwrerin.
Bu halky bolsa odun ederin,

ot olary ýandyryp ýok eder».
 15 «Eý, ysraýyl halky, siziň üstüňize

uzak ýurtdan bir milleti 
çozdurjak.

Ol güýçli hem gadymy milletdir.
Sen ol milletiň dilini bilmersiň,
näme aýdýanyna düşünmersiň.

Muny Reb aýdýandyr.

 16 Olaryň sagdagy açyk gabyr 
ýalydyr,

barysy batyr söweşijilerdir.
 17 Olar siziň hasylyňyzy we 

iýmitiňizi,
ogul-gyzlaryňyzy 

ýuwudyp-ýalmarlar.
Goýunlaryňyzdyr sygyrlaryňyzy,

üzümleriňizdir injirleriňizi 
iýerler.

Siziň bil baglaýan berk 
galalaryňyzy

gylyç bilen weýran ederler.
18  Men hat da şol gün ler de-de se ni bü tin-
leý ýok et me rin. Mu ny Reb aýd ýan dyr». 
19 «Halk sen den: „Nä me üçin Hu da ýy-
myz Reb bi ze bu zat la ry et di?“ di ýip 
so ra sa, sen ola ra şeý le jo gap ber: „Siz 
Ony terk edip, ýur du ňyz da ky ke se ki 
hu daý la ra gul luk et di ňiz. In di siz hem 
özü ňi ze de giş li bol ma dyk bir ýurt da 
ke se ki le re gul luk eder si ňiz“.

 20 Muny Ýakubyň nesline jar et,
ýahuda halkyna yglan et.

 21 Eý, gözli bolup görmeýän,
gulakly bolup eşitmeýän

nadan hem düşünjesiz halk,
indi muňa gulak as:

 22 Menden gorkmarsyňyzmy? Muny 
Reb aýdýandyr.

Huzurymda titreşmersiňizmi?
Men çägäni deňze araçäk etdim,

bu ebedilik araçäk bolar, hiç 
haçan bozulmaz.

Tolkunlar daşsa-da, üstün 
çykmaz,

güwwüldese-de, ondan aşmaz».
 23 Emma bu halk tekepbir we pitneçi.

Olar azdylar, ýoldan çykdylar.
 24 Olar muny ýürekden diýmeýärler:

«Geliň, güýz hem ýaz ýagyşlaryny
öz möwsüminde ýagdyrýan,
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biz üçin orak-ýygym 
hepdelerini saklaýan

Hudaýymyz Rebden gorkalyň».
 25 Etmişleriňiz bulary sizden 

uzaklaşdyrdy,
günäleriňiz sizi ýagşylykdan 

mahrum etdi.

 26 «Meniň halkymyň arasynda erbet 
adamlar bar.

Olar guş awlamak üçin, bukuda 
ýatýanlar ýaly

duzak gurup, ynsanlary tutýarlar.
 27 Guşlardan doly kapasa ýaly,

olaryň öýleri-de hileden doly.
Şeýdip, olar beýgeldiler, baýadylar,

 28 semrediler, ýognadylar.
Hetden aşdy olaryň betpälligi,

çözmediler adalatly ýetimiň 
dawasyny,

goramadylar garybyň hiç bir 
hukugyny.

 29 Bu zatlar üçin Men olary 
jezalandyrmarynmy?

Munuň ýaly milletden, heý-de, 
öç almarynmy?

Muny Reb aýdýandyr.
 30 Ýurtda geň hem elhenç zat boldy:
 31 pygamberler galp pygamberlik 

edýärler,
ruhanylar olaryň görkezmesi 

bilen dolandyrýarlar.
Meniň halkym bolsa muny 

söýýär.
Emma bu zatlaryň soňy gelende 

näme edersiňiz?»

6‑njy bap

Duşmanlar Iýerusalimi gabaýarlar
1 «Eý, ben ýa min hal ky, ja ny ňy zy ha las 

et mek üçin
Iýerusalimden gaçyň!

Tekowada surnaý çalyň,
Beýthakeremde bir nyşan dikiň,

çünki demirgazykdan bir 
betbagtlyk,

äpet weýrançylyk ýetip gelýär.
 2 Sion gyzy – owadan hem näzik 

gyzy heläk ederin.
 3 Çopanlar sürüleri bilen onuň 

ýanyna gelerler.
Çadyrlaryny onuň daş- 

-töwereginde dikip,
her kim özüniň öri meýdanynda 

otlar.
 4 Iýerusalime garşy söweşmäge 

taýýarlanyň.
Turuň, gündiziň güni çozalyň!

Işimiz gaýtdy!
Gün ýaşyp barýar,
öýlän kölegeler uzalýar!

 5 Turuň, gije çozalyň,
galalaryny weýran edeliň!»

 6 Munuň üçin Hökmürowan Reb 
şeýle diýýär:

«Iýerusalimiň agaçlaryny kesiň,
diwaryna çykmak üçin ýapgyt 

guruň.
Bu şäher jezalandyrylmalydyr,
munuň içinde zulumdan başga 

zat ýokdur.
 7 Çeşmeden suw nähili joşýan bolsa,

bu şäherden-de pislik şeýle 
joşýandyr.

Içinde eşidilýär zorluk hem zulum,
hassalyk hem ýaralar bar 

görýänim.
 8 Eý, Iýerusalim, akylyňa aýlan,

ýogsam Men senden ýüz öwrerin.
Seni harabaçylyga,

ilatsyz bir ýurda öwrerin».

 9 Hökmürowan Reb şeýle diýýär:
«Üzümiň soňky salkymynyň 

ýygnalyşy ýaly,
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Ysraýylyň aman galanlary hem
soňkusyna çenli ýygnalar.

Şonuň üçin üzüm ýygýançy deý
eliňi soňky gezek şaha uzat».

 10 «Olar eşider ýaly men kime 
aýdaýyn,

kime duýduryş bereýin?
Serediň, olaryň gulaklary gapyk,

eşitmeýärler.
Olar Rebbiň sözünden hoşal 

bolmaýarlar,
gaýtam, ony ýaňsylaýarlar.

 11 Munuň üçin men Rebbiň 
gazabyndan doludyryn,

gaharymy saklamakdan halys 
irdim».

«Ony köçedäki çagalaryň,
toplanan ýigitleriň üstüne dök.

Är-aýalyň ikisini-de tutup 
äkiderler,

garrydyr goja-da olardan 
sypmaz.

 12 Olar öýleridir mellekleri bilen
aýallary berler başgalara,

Men elimi galdyraryn
bu ýurduň ilatyna».

Muny Reb aýdýandyr.
 13 «Uludan-kiçä ählisi haram 

gazanjyň yşkynda,
pygamberden ruhana çenli
her kes gün görýär hile bilen.

 14 Sag-salamatlyk bolmasa hem
„sag-salamatlyk, sag-salamatlyk“ 

diýip,
halkymyň ýarasyny ýüzleý 

bejerdiler.
 15 Olar özlerini bihaýa alyp baryp,

nejis işler etdiler, emma muňa 
utanmadylar.

Utanyp gyzarmagyň nämedigini 
bilmediler.

Şonuň üçin olar-da heläk bolup,
ýykylanlaryň arasyna 

ýykylarlar,
jezalandyranymda, ýer bilen 

ýegsan bolarlar».
Muny Reb aýdýandyr.

 16 Reb şeýle diýýär:
«Ýoluň çatrygynda durup 

serediň,
owalky ýodalar hakda sorap,

ýagşy ýoluň nirededigini 
öwreniň;

ondan ýöräň, janyňyz rahatlyk 
tapar.

Emma olar: „Ol ýoldan 
ýöremeris“ diýdiler.

 17 Men siziň üstüňizden gözegçi 
goýup:

„Surnaýyň sesine gulak asyň!“ 
diýdim.

Emma olar: „Gulak asmarys“ 
diýdiler.

 18 Şonuň üçin hem, eý, milletler 
gulak goýuň.

Olaryň başyndan näme injegini, 
eý, şaýatlar biliň.

 19 Diňle, eý, ýer ýüzi.
Bu halkyň başyndan betbagtlyk 

indererin.
Bu olaryň eden niýetleriniň 

miwesi bolar,
sebäbi Meniň sözlerime gulak 

asmadylar,
taglymatymy bolsa ret etdiler.

 20 Näme üçin Maňa Şebadan 
ýakymly ysly tütetgi,

uzak ýurtdan hoşboý ysly 
gamyş getirilýär?

Ýakma gurbanlyklaryňyzy kabul 
etmerin,

sadakalaryňyz-da turmaýar 
göwnümden».
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 21 Şonuň üçin hem Men-Reb şeýle 
diýýärin:

«Ine, Men bu halkyň öňüne 
büdreme daşyny goýaryn,

ata-eneler çagalary bilen büdräp 
ýykylar,

goňşusy dosty bilen birlikde 
heläk bolar».

 22 Reb şeýle diýýär:
«Ine, demirgazyk ýurtdan bir 

halk gelýär,
ýeriň ujundan bir beýik millet 

aýaga galýar.
 23 Olar ýaýdyr naýza bilen 

ýaraglanan,
özleri-de rehimsiz hem 

zalymdyrlar.
Sesleri deňiz ýaly güwwüldeýär.

Eý, Sion gyzy! Olar atlara 
atlanyp,

bir adam ýaly söweşe taýýarlanyp,
seniň garşyňa nyzama 

durdular».

 24 «Olar hakdaky habary 
eşidenimizde,

ellerimiziň ysgyny gaçdy.
Dogurýan aýal kimin

çekýäris dert-azaplary.
 25 Daşary çykmaň, ýoldan ýöremäň,

çünki duşmanyň elinde  
gylyç bar,

ähli tarapdan howp abanýar.
 26 Eý, Meniň eziz halkym!

Jul geýnip, kül üstünde otur.
Ýalňyz çagaň üçin ýas tutýan dek 

ajy gözýaş dök,
çünki üstümize duýdansyz 

heläkleýji geler».

 27 «Men seni halkymyň arasynda
barlagçy hem derňewçi goýdum,

eden işlerini barlarsyň, 
derňärsiň.

 28 Olaryň bary tekepbir 
pitneçidirler,

gybatdyr töhmet bilen 
ýaşaýarlar.

Ýüregi bürünç, demir deý gatap,
hemmesi ýoldan çykandyr.

 29 Körük gyzdyrylýar, otda gurşun 
ereýär,

emma zergäriň bu eden işi 
puçdur,

şonda-da pislik hiç aýrylmaýar.
 30 Olara „ýalan kümüş“ diýler,

çünki Reb olary ret etdi».

7‑nji bap

Ýermeýa ybadathanada wagyz edýär
1 Ýer me ýa Reb biň sö zi aýan bol dy: 

2  «Reb biň öýü niň der we ze sin de du-
rup, şu sö zi jar et: „Eý, Reb be yba dat 
et mek üçin, bu der we ze ler den gir ýän 
tu tuş Ýa hu da! Reb biň sö zü ne gu lak 
as“. 3 Ys ra ýy lyň Hu da ýy, Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: „Ýol la ry ňy zy hem 
iş le ri ňi zi dü ze diň, şon da Men si zi bu 
ýer de ýa şa da ryn. 4  ‘Bu Reb biň yba dat-
ha na sy! Reb biň yba dat ha na sy! Reb biň 
yba dat ha na sy bu ýer de!’ di ýen söz le re 
bil bag la maň.

5 Eger ýol la ry ňyzdyr iş le ri ňi zi çyn dan 
dü zet se ňiz, bi ri-bi ri ňi ze ha ky kat dan 
hem ada lat ly ga ra sa ňyz, 6  gel mi şe ge, 
ýe tim bi len dul ha ty na zu lum et me se ňiz, 
bu ýer de nä hak gan dök me se ňiz, özü-
ňi ze zy ýan ýe tir ýän baş ga hu daý la ryň 
yzy na düş me se ňiz, 7 on da Men si zi bu 
ýer de, owal dan ata-ba ba la ry ňy za ba ky 
hem ebe di lik be ren ýur dum da ýa şa da-
ryn. 8  Ine, siz de rek siz ýa lan söz le re bil 
bag la ýar sy ňyz. 9 Siz ogur lyk ed ýär si ňiz, 
adam öl dür ýär si ňiz, zy na ed ýär si ňiz, 
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ýa lan dan ant iç ýär si ňiz, Ba gal bu tu na 
sa da ka hö dür ed ýär si ňiz, ta na ma ýan 
baş ga hu daý la ry ňy zyň yzy na eýer-
ýär si ňiz. 10 Soň ra şu ne jis iş le ri et mek 
üçin Me niň adym da ky lan öýe ge lip, 
hu zu rym da du rup, ‘Biz ha las bol duk!’ 
diý ýär si ňiz mi? 11 Me niň adym da ky lan 
bu öý si ziň üçin ga rak çy la ryň sü re ni ne 
öw rül di mi? Em ma Men nä me ed ýä ni ňi zi 
gör ýä rin. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 12  In di 
Şi lo da ky il kin ji ge zek ady my da kan ýe-
ri me gi diň we ys ra ýyl hal ky myň pis li gi 
üçin, oňa nä me eden di gi mi gö rüň. 13 Bu 
ne jis zat la ryň äh li si ni et di ňiz; mu ny 
Reb aýd ýan dyr. Men si ze öw ran-öw ran 
aý da nym da gu lak as ma dy ňyz, si zi ça-
gy ra nym da jo gap ber me di ňiz. 14  Mu nuň 
üçin Me niň adym da ky lan, si ziň bil 
bag lan bu öýü ňi zi – si ze we ata-ba ba-
la ry ňy za be ren bu ýe ri mi Şi lo ny nä hi li 
ýok eden bol sam, şeý le ede rin. 15  Äh li 
ga ryn daş la ry ňy zy, tu tuş ef ra ýym ne sil le-
ri ni kow şum ýa ly, si zi hem hu zu rym dan 
ko wa ryn“.

Halkyň boýnuýogynlygy
16  Eý, Ýer me ýa, sen bu halk üçin di leg 

et me, olar üçin per ýat et me, ýal bar ma, 
hu zu rym da ola ra tö wel la çy bol ma, ba-
ry bir Men se ni diň le me rin. 17 Ýa hu da nyň 
ga la la ryn da, Iýe ru sa li miň kö çe le rin de 
ola ryň nä me ed ýän dik le ri ni gör me-
ýär siň mi? 18  Ça ga la ry odun ýyg na ýar, 
ata la ry ot ýak ýar, aýal la ry ha myr ýug rup, 
as man me li ke si üçin kö ke bi şir ýär. Bu 
halk baş ga hu daý la ra iç gi sa da ka sy ny 
hö dür le ýär. Bu zat lar Me niň ga ha ry my 
ge tir ýär. 19 Olar Me ni yn jad ýar lar my? 
Ýok, öz le ri ni yn ja dyp, utan ja gal ýar lar. 
Mu ny Men-Reb aýd ýan dy ryn. 20  Mu
nuň üçin Men – Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýä rin: „Ine, Men ga har-ga za-
by my bu ýe riň, yn san dyr haý wan la ryň, 

meý dan da ky agaç la ryň, top ra gyň ha sy-
ly nyň üs tü ne dö ke rin. Ol ot bo lup tu ta şar 
we sön dü ril mez“.

21 Ys ra ýy lyň Hu da ýy, Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: „Ýak ma gur ban ly-
gy ňy zy beý le ki sa da ka la ry ňy za go şup, 
iki si niň hem eti ni iýi be riň. 22  Çün ki Men 
ata-ba ba la ry ňy zy Mü sür den çy ka ryp 
ge ti re nim de, ola ra ýak ma gur ban ly gy 
bi len beý le ki gur ban lyk lar hak da hiç 
zat aýt man dym ýa-da buý ruk ber män-
dim. 23 Ola ra di ňe şu buý ru gy be rip dim: 

‘Ma ňa gu lak asyň. Men si ziň Hu da ýy-
ňyz, siz hem Me niň hal kym sy ňyz. Di ňe 
Me niň gör ke zen ýo lum dan ýö räň, şon da 
go wy gün ler gö rer si ňiz’. 24  Em ma olar 
diň le me di ler, gu lak as ma dy lar, gaý tam, 
ke sir lik bi len öz ýa man ni ýet le ri ne ko-
wa la şyp, pis ýü rek le ri ne gö rä he re ket 
et di ler. Iler le me giň de re gi ne gaý ra tes-
di ler. 25  Ata-ba ba la ry ňy zyň Mü sür den 
çy kan gü nün den tä şu gü ne çen li Men 
si ziň ýa ny ňy za gul la rym bo lan py gam-
ber le ri miň äh li si ni her gün yz ly-yzy na 
iber dim. 26  Em ma halk Me ni diň le me di, 
Ma ňa gu lak as ma dy, gaý tam boý nu-
ýo gyn lyk edip, ata-ba ba la ryn dan hem 
be ter pis lik et di“.

27 Sen ola ra şu söz le riň ba ry ny aý dar-
syň, em ma olar se ni-de diň le mez ler. 
Sen ola ry ça gy rar syň, em ma olar jo gap 
ber mez ler. 28  Mu nuň üçin sen ola ra şeý le 
diý: „Bu öz le ri niň Hu da ýy Reb be gu lak 
as ma ýan, dog ry ýo la gel me ýän mil let dir. 
Hiç kim ha ky ka ty aýt ma ýar, ol hak da 
dil hem ýar ma ýar.

29 Eý, ýa hu da hal ky, sa çy ňy syr-da, 
ýa la ňaç ga ýa lar da agy aýt. Çün ki Reb ga-
za by ny üs tü ne dö ken bu nes li ni terk edip, 
ony taş la dy. 30 Ýa hu da hal ky Me niň na za-
rym da er bet iş le ri et di, mu ny Men – Reb 
aýd ýan dy ryn. Olar Me niň adym da ky lan 
öý de ne jis zat la ry ny go ýup, ony mur dar 

 Ýermeýa 7  



 952  

et di ler. 31 Ogul-gyz la ry ny oda ýa kyp, gur-
ban lyk et mek üçin, Ben hin nom de re sin de 
To pet sež de gäh le ri ni gur du lar. Beý le 
işi Men ola ra bu ýur ma dym, beýt mek 
kel lä me-de gel me di. 32  Şo nuň üçin hem 
şeý le gün ler ge ler, mu ny Reb aýd ýan dyr, 
ol ýe re To pet ýa-da Ben hin nom de re si 
di ýil män, Ölüm jül ge si diý ler. To pet de 
ölü le ri jaý la mak üçin ýer gal maz. 33 Bu 
hal kyň je set le ri guş la ra we ýyr ty jy haý-
wan la ra şam bo lar, ola ry hiç kim kow maz. 
34 Ýur duň ha ra ba çy ly ga öw rü len di gi üçin, 
Ýa hu da nyň şä her le rin de, Iýe ru sa li miň 
kö çe le rin de şat lyk dyr gül ki se si ni, ýi git 
bi len gel niň toý se si ni ke se rin“».

8‑nji bap
1 «Şol wagt Ýa hu da pa ty şa la ry nyň, 

ýol baş çy la ry nyň, ru ha ny la ry nyň, py-
gam ber le ri niň süňk le ri, Iýe ru sa li miň 
ila ty nyň süňk le ri ga byr la ryn dan çy ka-
ry lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 2  Bu süňk ler 
ola ryň öz sö ýen, gul luk eden, yz la ry na 
eýe ren, mas la hat so rap sež de eden zat la-
ry nyň, ýag ny Gü nüň, Aýyň, tu tuş as man 
ji sim le ri niň as ty na ser ler. Olar ýyg na lyp 
jaý la nyl maz, top ra gyň ýü zün de ders 
ýa ly ýa tar. 3 Bu pis ko wum dan aman 
ga lan la ryň hem me si dar ga dan ýer le rim-
de ýa şaý şy däl-de, ölü mi saý lar». Mu ny 
Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr.

Halkda utanç ýok
4  Sen ola ra Reb şeý le diý ýär diý:

«Ýykylan ynsan galmazmy gaýdyp?
Ýolundan azaşanlar gelmezmi 

ýola?
 5 Näme üçin bu halk ýoldan çykdy?

Iýerusalim dyngysyz dönüklik 
edýär.

Olar ýalana berk ýapyşyp,
yza dolanmakdan boýun towlaýar.

 6 Men üns berip diňledim,

dogrusyny aýtmaýar olar.
Hijisi: „Bu edenim näme?“ diýip,

öz pisligine toba etmeýär.
Söweşde çapýan at kimin

hersi öz ýoluna ýortýar.
 7 Hatda leglek hem öz möwsümini 

bilýär.
Gumry, garlawaç, durna-da

göçmeli pursadyny bilýär.
Emma halkym Men-Rebbiň 

parzlaryny bilmeýär.
 8 Nädip siz muny aýdyp bilýäňiz:

„Biz akylly, Rebbiň kanuny 
bizdedir“?

Hakykatda, bu kanuny ýalana 
öwren

hilegär kanunçylaryň galamydyr.
 9 Akyldarlar utanja galdylar,

howp içinde duzaga düşdüler.
Olar Rebbiň sözüni ret etdiler.

Olarda näme pähim bar?
 10 Uludan-kiçä ählisi

haram gazanjyň yşkynda,
pygamberden ruhana çenli

her kes hile bilen gün görýär.
Şonuň üçin aýallaryny başgalara,

melleklerini talaňçylara bererin.
 11 Sag-salamatlyk bolmasa hem

„sag-salamatlyk, sag-salamatlyk“ 
diýip,

halkymyň ýarasyny ýüzleý 
bejerdiler.

 12 Nejis işleri edenlerinde 
utandylarmy?

Ýok, asla utanmadylar.
Ýüz gyzarmanyň nämedigini hem 

bilmediler.
Şonuň üçin hem olar-da heläk 

bolup,
ýykylanlaryň arasyna ýykylarlar,

jezalandyranymda ýer bilen 
ýegsan bolarlar.

Muny Reb aýdýandyr.
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 13 Olaň hasylyny wes-weýran 
ederin,

üzüm şahalary-da,
injir agajy-da miwe bermez,

hatda ýapraklary-da gurar.
Olara näme beren bolsam,

ellerinden alnar».
Muny Reb aýdýandyr.

 14 Näme üçin biz entek hem bu 
ýerde otyrys?

Geliň, üýşüp, berk galalara 
çozalyň-da,

ol ýerde heläk bolalyň.
Rebbe garşy günä edendigimiz 

üçin,
Hudaýymyz Reb zäherli suw 

berip,
bizi ölüme sezewar etdi.

 15 Sag-salamatlyga garaşdyk,
emma hiç gowulyk ýok.

Şypa pursadyna garaşdyk,
emma oňa derek howp abandy.

 16 Duşman atlarynyň horruldysy 
Dandan eşidilýär,

bedewleriniň kişňemesinden 
tutuş ýer ýüzi titreýär.

Olar bu ýurdy, onuň içindäki ähli 
zatlary,

şäheri hem onda ýaşaýanlary 
ýok etmäge geldiler.

 17 «Ine, Men üstüňize zäherli 
ýylanlary,

alahöwrenleri ibererin,
olar sizi çakarlar».

Muny Reb aýdýandyr.

Pygamber halk üçin ýas tutýar
18  Der di me şypa ýok dur,

ýüregim ýaralydyr meniň.
 19 Ine, eziz halkymyň perýady

ýeriň aňry ujundan eşidilýär:
«Reb Sionda dälmidir?

Onuň Patyşasy ol ýerde dälmi?»

«Näme üçin olar özleriniň 
ýigrenji zatlary,

özge nejislikleri bilen gaharymy 
getirdiler?»

 20 Halk: «Orak döwri ötdi, tomus 
gutardy,

emma biz halas bolmadyk» 
diýýär.

 21 Biçäre halkymyň ýarasyndan ötri 
men-de ýaraly,

ýas tutýaryn, üstüme howp 
abandy.

 22 Gilgatda melhem ýokmudyr?
Ol ýerde tebip ýokmudyr?

Onda näme üçin biçäre 
halkymyň

ýarasyna em edilmeýär?

9‑njy bap
1 Wah, käş ge ba şym bir bu lak,

gözlerim gözýaş çeşmesi 
bolsady!

Biçäre halkymyň öldürilenleri 
üçin

aglasadym men gije-gündiz!
 2 Käşge halkymy taşlap,

olardan uzakda bolarym ýaly
çölde bir kerwensaraý tapsadym!

Çünki olaryň hemmesi
zynahor, birtopar haýyn.

 3 «Ýalan üçin dillerini ýaý kimin 
egreldýärler.

Ýurtda olaryň güýji nädogrulyk 
bilen güýçlenýär,

çünki pislik üstüne pislik 
edýärler,

Meni asla tanamaýarlar».
Muny Reb aýdýandyr.
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 4 Her kes öz dostundan ägä bolsun,
hiç bir dogana ynam etmäň.

Çünki her bir dogan ýalançydyr,
her bir dost ýalan gep gezdirýär.

 5 Her kim öz dostuny aldaýar,
hiç kim hakykaty sözlemeýär.

Dillerine ýalan sözlemegi 
öwretdiler,

şer işler edip, toba etmegi 
bilmediler.

 6 Zulum üstüne zulum, ýalan 
üstüne ýalan ýagýar!

Olar Meni tanamakdan ýüz 
öwürýärler.

Muny Reb aýdýandyr.
 7 Munuň üçin Hökmürowan Reb 

şeýle diýýär:
«Men olary eredip, synagdan 

geçirerin.
Biçäre halkymy başga näme 

edip bilerin?
 8 Dilleri öldüriji peýkamdyr,

hile bilen sözleýärler.
Goňşularyna hoş sözler aýdýarlar,

ýüreginde bolsa duzak 
gurýarlar.

 9 Bu zatlar üçin Men olary, heý-de, 
jezalandyrmarynmy?

Beýle milletden öç 
almarynmy?»

Muny Reb aýdýandyr.
 10 Men daglar üçin aglaýaryn, ahy-

-nala çekýärin,
çölüň örüleri üçin ýas tutýaryn,

sebäbi olar harabalyga öwrüldi,
ol ýerden geçýän ýok.

Mal-garalaryň sesi eşidilmeýär,
guşlar-da, haýwanlar-da gaçyp 

gitdiler.
 11 Men Iýerusalimi weýran edip,

şagallar sürenine öwrerin.
Ýahuda şäherlerini ilatsyz goýup,

harabaçylyga öwrerin.

12  Mu ňa dü şü ner ýa ly paý has ly bi ri 
bar my dyr? Mu ny yg lan eder ýa ly Reb-
biň söz län ki şi si kim? Nä me üçin ýurt 
weý ran bo lup, için den hiç kim geç mez 
ýa ly, çöl ki min bo şap ýa tyr? 13 Reb şeý le 
diý ýär: «Olar öz le ri ne be ren ka nu ny my 
ret et di ler, sö zü me gu lak as ma dy lar, ol 
bo ýun ça he re ket et me di ler. 14  Gaý tam, 
ke sir lik bi len ni ýet le ri ni ýa ma na dü wüp, 
ata-ba ba la ry nyň öw re di şi ýa ly, Ba gal 
bu tu nyň yzy na eýer di ler». 15 Şo nuň üçin 
hem Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: «Men bu hal ka ajy ýow şan 
iý di re rin, zä her li suw içi re rin. 16  Men 
ola ry öz le ri niň hem, ata-ba ba la ry nyň 
hem ta na ma dyk mil le ti niň ara sy na pyt-
ra da ryn. Ola ry ýok ed ýän çäm, yz la ry na 
gy lyç sa la ryn».

Halk jezasy üçin ýas tutýar
17 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär:

«Ýagşy oýlanyp görüň, agyçy 
aýallary çagyryň, gelsinler.

Iň ezberlerini çagyrdyň, 
gelsinler.

 18 Derrew gelip, biziň üçin agy 
aýtsynlar.

Goý, gözlerimiziň ýaşy 
kepemesin,

gabaklarymyzdan sil bolup 
aksyn».

 19 Ine, Siondan perýat eşidilýär:
«Bizi, gör, nähili weýran etdiler!

Gaty utanja galdyk,
çünki ýurdumyzy terk etdik,
öýlerimiz ýer bilen ýegsan 

boldy».
 20 Eý, aýallar, Rebbiň sözüni eşidiň,

agzyndan çykýan söze gulak 
asyň.

Gyzlaryňyza ýas tutmagy,
goňşyňyza agy aýtmagy 

öwrediň.
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 21 Köçelerden çagalary,
meýdançalardan ýaş ýigitleri

gyryp taşlamak üçin,
ölüm penjirelerimize dyrmaşyp,
galalarymyza girdi.

 22 Reb şeýle aýdýar diý:
«Ynsan jesetleri ekin 

meýdanyna sepilen ders deý,
orakçynyň yzyndaky desseler deý 

topraga serler.
Olary hiç kim ýygnamaz».

23 Reb şeý le diý ýär: «Paý has ly paý ha-
sy na, güýç li güý jü ne mag tan ma syn, 
baý baý ly gy na öwün me sin. 24  Öwün ýän 
di ňe Ma ňa dü şün ýän li gi we ta na ýan ly-
gy bi len öwün sin, ýer ýü zün de sa dyk 
söý gi, ada lat we dog ru çyl lyk bi len he-
re ket ed ýän Men – Reb di rin. Çün ki 
Men bu la r dan lez zet al ýa ryn. Mu ny 
Reb aýd ýan dyr. 25  Şeý le gün ler ge ler, 
te ni sün net li bo lup-da, ýü re gi sün net siz 
adam la ry je za lan dy ra ryn. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 26  Mü sü ri, Ýa hu da ny, Edo my, 
am mon la ry, Mo wa by we çöl de ýa şa-
ýan gyr çuw sak gal ly la ryň hem me si ni 
je za lan dy ra ryn. Çün ki bu mil let le riň 
äh li si sün net siz, tu tuş ys ra ýyl hal ky nyň 
ýü re gi-de sün net siz».

10‑njy bap

Butlardan gorkmaň!
1 Eý, ys ra ýyl hal ky, Reb biň si ze aýd-

ýan sö zü ni diň läň. 2  Reb şeý le diý ýär:
«Gögüň alamatlaryndan gorkmaň,

olardan diňe milletler 
gorkýandyr.

Milletleriň ýolundan görelde 
almaň.

 3 Halklaryň däp-dessurlary boşdur,
tokaýdan kesilen agaja
ussanyň guraly şekil berýär.

 4 Ony altyn-kümüş bilen bezäp,

gymyldamaz ýaly,
çekiç bilen çüýläp berkidýärler.

 5 Olaryň butlary ekin garantgasy 
ýaly,

gepläp bilýän däldirler.
Ýöräp bilmeýändikleri üçin

olary göterip äkitmelidir.
Olardan gorkmaň:

Çünki olar ne ýamanlyk ederler,
ne-de ýagşylyk».

 6 Saňa meňzeş ýokdur, ýa Reb.
Sen beýiksiň, gudratda adyň 

beýikdir.
 7 Senden gorkmajak barmy, eý, 

milletler Şasy?!
Çünki bu diňe Saňa 

ýaraşýandyr.
Milletleriň ähli akyldarlarynyň,

bar patyşalyklarynyň arasynda
Seniň ýalysy ýokdur.

 8 Olaryň bary akmak hem 
akylsyzdyr.

Biderek butlardan tälim alýarlar,
olar guran agaçdan ýasalandyr!

 9 Tarşyşdan – ýenjilen kümüş,
Upazdan altyn getirilýär.

Ussanyň hem zergäriň hünäridir 
butlar,

gök hem gyrmyzy eşik 
geýdirerler olara,

barysy hem ökde 
hünärmentleriň işidir.

 10 Emma Reb hakyky Hudaýdyr,
Ol diri Hudaý hem baky 

Patyşadyr.
Onuň gaharyndan titreýär tutuş 

ýer,
gazabyna garşy durup bilmez 

milletler.

11 «Ola ra şeý le diý: „Gö gi hem ýe ri ýa-
rat ma dyk hu daý lar ýer ýü zün den we 
gö güň as tyn dan ýok bo lar lar“».
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 12 Ýeri Öz gudraty bilen ýaradan 
Rebdir.

Ol paýhasy bilen dünýäni 
berkarar etdi,

akyly bilen gökleri ýaýdy.
 13 Ol gürlände, şaglaýar gökdäki 

suwlar,
göterilýär ýeriň uçlaryndan 

bulutlar.
Ýagyş üçin ýyldyrymlar 

çakdyrýar,
ammarlaryndan şemal 

öwüsdirýär.
 14 Her bir adam akmak hem 

nadandyr,
her zergär ýasan butlaryndan 

uýada galar,
olar ýasalandyr, olarda jan 

ýokdur.
 15 Bular biderekdir, masgarabazlaň 

işidir;
jezalandyranymda olar ýok 

bolarlar.
 16 Emma Ýakubyň paýy beýle däldir,

çünki ähli zatlary ýaradan 
Hudaýdyr,

Ysraýyl tiresi Onuň mirasydyr,
Onuň ady Hökmürowan Rebdir.

Betbagtlyk gelýär
 17 Eý, gabawda oturanlar,

şaýyňyzy tutuň!
 18 Çünki Reb şeýle diýýär:

«Ine, bu gezek Men bu ýurduň 
ilatyny

uzaklara taşlaryn.
Görsünler diýip,
üstlerine bela indererin».

 19 Çekýän hasratymdan ýaňa dat 
günüme!

Ýaram agyr, emma men:
«Dogrudanam, bu meniň derdim,

muny çekmegim gerek» diýdim.

 20 Çadyrym ýykyldy, üzüldi ähli 
tanaplary.

Çagalarym taşlap gitdiler meni, 
ýok olar indi.

Çadyrymy täzeden dikmäge,
hiç kim ýok perdelerimi asmaga.

 21 Çünki azaşdylar çopanlar 
akylyndan,

Rebbi agtarmadylar.
Şonuň üçin bolmady ugruna işleri,

dargady ähli sürüleri.
 22 Diňläň, bir habar gelýär!

Ýahuda şäherlerini harabalyga,
şagallar sürenine öwürmek üçin

demirgazyk ýurtdan uly 
gopgun gelýär.

 23 Ýa Reb, men ynsanyň ýolunyň öz 
elinde däldigini,

dogry ädim basmagyň 
ygtyýarynda däldigini 
bilýärin.

 24 Gazabyň bilen däl-de, adalatyň 
bilen,

ýa Reb, meni terbiýele!
Ýogsam meni hiç edersiň.

 25 Gazabyňy dök Seni tanamaýan 
milletleriň,

adyňy çagyrmaýan halklaryň 
üstünden.

Çünki olar Ýakubyň neslini 
ýalmadylar,

ony ýuwudyp, ýok etdiler,
mekanyny weýran etdiler.

11‑nji bap

Ysraýyl we ýahuda halky ähti bozýar
1 Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Bu äh tiň şert le ri ne gu lak goý. Ýa hu da 
hal ky bi len Iýe ru sa lim ila ty na be ýan et. 
3 Ola ra Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär 
diý: „Bu äh tiň şert le ri ne gu lak as ma dyk 
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ada ma nä let bol sun! 4  Men ataba ba la
ry ňy zy Mü sür den – de mir oja gyn dan 
çy ka ran gü nüm ola ra şeý le buý ruk ber-
dim: ‘Me niň sö zü me gu lak asyp, Me niň 
buý ran äh li tab şy ryk la ry my ýe ri ne ýe ti-
riň. Şon da siz Me niň hal kym, Men hem 
si ziň Hu da ýy ňyz bo la ryn. 5  Şeýt se ňiz, 
Men ata-ba ba la ry ňy za süýt we bal ak ýan 
ýur dy ber me gi ant içip, be ren sö zü-
mi ýe ri ne ýe ti re rin’. Ine, gör şü ňiz ýa ly, 
ony si ze ber dim“». On soň men: «Goý, 
şeý le bol sun, ýa Reb!» di ýip jo gap ber-
dim. 6  Reb ma ňa bu söz le riň hem me si ni 
Ýa hu da nyň şä her le rin de, Iýe ru sa li miň 
kö çe le rin de jar et-de, şu ny aýt diý di: «Bu 
äh tiň söz le ri ne gu lak asyň, ola ry ber jaý 
ediň. 7 Çün ki Men si ziň ata-ba ba la ry-
ňy zy Mü sür den çy ka ran gü nüm den tä 
şu gü ne çen li dyn gy syz „Sö zü me gu lak 
asyň“ di ýip, berk duý du ryş be rip gel dim. 
8  Em ma olar diň le me di ler, gu lak as ma-
dy lar, gaý tam, ke sir lik bi len öz ýa man 
ni ýet le ri ne eýe rip, her si özü çe he re ket 
et di. Mu nuň üçin Men bu äh tiň äh li söz-
le ri ni ola ryň baş la ryn dan in der dim. Men 
ola ra bu la ry ber jaý et me gi buý rup dym, 
em ma olar et me di ler».

9 Reb ma ňa şeý le diý di: «Ýa hu da hal ky 
bi len Iýe ru sa li miň ila ty nyň ara syn da ky 
dil düw şü giň üs ti açyl dy. 10 Olar ýe ne-de 
söz le ri me gu lak as mak is le me dik ata-ba-
ba la ry nyň et miş le ri ne ta rap do lan dy lar. 
Baş ga hu daý la ryň yzy na dü şüp, ola ra 
gul luk et di ler. Ys ra ýyl we ýa hu da hal-
ky öz le ri niň ata-ba ba la ry bi len eden 
äh ti mi boz du lar. 11 Şo nuň üçin hem Reb 
şeý le diý ýär: „Men ola ryň ba şyn dan 
be la in de re rin, olar ga çyp, gu tu lyp bil-
mez ler. Olar Ma ňa da dy-per ýat eder ler, 
em ma Men ola ry diň le me rin. 12  On soň 
Iýe ru sa li miň we Ýa hu da şä her le ri niň 
ila ty gi dip, öz le ri niň sa da ka be ren hu-
daý la ry na da dy-per ýat eder ler, em ma 

bet bagt lyk ge len de, bu hu daý lar ola ry 
as la ha las et mez. 13 Çün ki hu daý la ryň 
sa ny şä her le riň sa ny bi len deň dir, eý, 
Ýa hu da! Siz Iýe ru sa li miň kö çe le ri niň 
sa ny na gö rä utanç ly zat lar üçin gur ban lyk 
sy pa la ry ny, Ba gal bu tu na gur ban lyk lar 
hö dür et mek üçin gur ban lyk sy pa la ry ny 
gur du ňyz. 14 Eý, Ýer me ýa, sen-de bu halk 
üçin di leg et me, olar üçin da dy-per ýat et-
me, ýal bar ma, çün ki bet bagt çy ly ga uç rap, 
Me ni ça gy ran la ryn da, ola ry diň le me rin. 
15 Köp pis iş ler ede nin den soň, söý gü li 
hal ky myň Me niň öýüm de nä me işi bar-
ka? Hat da Reb be ba gyş edi len et kö mek 
et mez. Siz pis lik et mek de şat lan ýar sy ňyz. 
16 Reb sa ňa ‘Mi we si dat ly, ýa şyl ýap rak ly 
zeý tun aga jy’ di ýip at ber di. Em ma güýç li 
gal ma gal ly gop gun bi len ony oda be rer, 
onuň şa ha la ry ýa nyp kül bo lar. 17 Ys ra ýyl 
bi len ýa hu da hal ky pis lik et di, olar Ba gal 
bu tu na sa da ka lar hö dür edip, Me niň ga-
ha ry my ge tir di ler. Şo nuň üçin se ni ekip 
otur dan Men Hök mü ro wan Reb ba şyň-
dan bet bagt lyk in der me gi ka rar et dim“».

Halk Ýermeýa garşy hile guraýar
18  Şol wagt Reb hal kyň eden pis lik le-

ri ni ma ňa gör kez di.
Ol muny maňa äşgär etdi.

Ýa Reb, olaryň eden işlerini 
maňa aýan etdiň.

 19 Men bolsam damagy çalynmaga 
äkidilen

ýuwaş bir guzy kimindim.
Olaryň: «Geliň, agajy miwesi 

bilen ýok edeliň,
mundan beýläk onuň ady 

ýatlanmaz ýaly,
ony dirileriň ýurdundan kesip 

taşlalyň» diýip,
meniň garşyma hile 

gurýandyklaryny bilmedim.
 20 Emma, eý, adalatly höküm edýän,
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ýürekleri we pikirleri synaýan 
Hökmürowan Reb!

Dawamy Saňa aýan edýärin,
olardan aljak öjüňi göreýin!

21 Şo nuň üçin hem se niň ja ny ňyň kas ty na 
çy kyp: «Sen Reb biň adyn dan py gam ber-
lik et me li däl siň, ýog sam bi ziň eli miz den 
öler siň» diý ýän ana tot hal ky ha kyn da 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýän dir. 22  Ha
wa, Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Men ola ry je za lan dy ra ryn. Ola ryň ýaş 
ýi git le ri gy lyç dan ge çi ri ler, ogul dyr-gyz-
la ry aç lyk dan öler ler. 23 Olar dan aman 
ga la ny bol maz. Çün ki wag ty ge len de, 
Men ana tot hal ky nyň ba şyn dan bet-
bagt lyk in de re rin».

12‑nji bap

Ýermeýa Rebbe nalyş edýär
1 Ýa Reb, Se niň bi len da wa laş sam,

Sen hemişe hakly çykýarsyň.
Emma ýene-de adalat barada

Seniň bilen gürleşmek isleýärin.
Näme üçin erbetleň ýoly 

rowaçlanýar?
Näme üçin haýynlar asuda 

ýaşaýar?
 2 Olary Sen oturtdyň, kök urdular.

Ösüp-ulalyp, miwe berdiler.
Seniň adyň dillerinden düşmeýär,

emma ýürekleri Senden uzakdyr.
 3 Meni bolsa, ýa Reb, Sen 

tanaýarsyň,
meni görýärsiň, Özüň hakdaky

pikirlerimi synaýarsyň.
Olary soýulmaly goýun kimin 

çykar-da,
soýuljak güni üçin taýýarla.

 4 Haçana çenli ýurt ýas tutup,
otlar saralyp solar?

Ol ýerde ýaşaýanlaň pis 
işlerinden ýaňa

haýwanlar bilen guşlar ýitip 
gitdiler.

Çünki bu halk diýýär:
«Ol bize näme boljagyny 

görmeýär».

Reb Ýermeýa jogap berýär
5 Eý, Ýer me ýa, py ýa da lar bi len yl gap 

ýa da ýan bol saň,
onda atlylar bilen nädip ýaryşjak?

Eger howpsuz ýurtda büdreýän 
bolsaň,

onda Iordan jeňňelinden nädip 
çykjak?

 6 Saňa hatda dogan-garyndaşlaryň,
öz maşgalaň-da haýynlyk etdi.

Ýeňsäňden seslerine bat berdiler.
Ýüzüňe ýagşy sözler aýtsalar-da,
ynanmaweri sen olara.

 7 Men hal ky my terk et dim,
mirasymy taşladym,

jandan söýýän halkymy
duşmanlarynyň eline berdim.

 8 Mirasym Meniň üçin
tokaýdaky arslan kimin boldy.

Maňa tarap nagra çekdi,
şonuň üçin Men ony 

ýigrenýärin.
 9 Mirasym nazarymda gyrgy deý 

boldumy?
Her tarapdan wagşy guşlar 

üstüne çozdy.
Gidiň-de, ähli ýabany haýwanlary 

toplaň,
goý, olar mirasymy 

ýuwudyp-ýalmasynlar.
 10 Köp çopanlar üzüm bagymy 

weýran etdiler,
ekin meýdanymy depeläp 

tozdurdylar,
ajaýyp mellegimi takyr çöle 

öwürdiler.
 11 Ony harabaçylyga dönderdiler,
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haraba içinde huzurymda 
aglaýar.

Tutuş ýurt weýran boldy,
emma hiç kimiň piňine-de däl.

 12 Çöldäki ähli depelere
talaňçylar geldiler.

Çünki ýurduň bir çetinden 
beýlekisine çenli

Rebbiň gylyjy heläk eder, hiç 
kim aman galmaz.

 13 Olar bugdaý ekip, tiken ordular,
gara zähmet çekip, haýyr 

görmediler.
Rebbiň gahar-gazabyndan ýaňa

alan hasyllaryna utansynlar.
14  «Ys ra ýyl hal kym üçin be ren mül-
kü me el uran äh li er bet goň şu la ry my 
ýurt la ryn dan sog rup taş la ryn. Ýa hu da 
hal ky ny-da ola ryň ara syn dan sog rup 
taş la ryn. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 15 Hem-
me si ni sog rup taş la nym dan soň, ola ra 
ýe ne ýü re gim awar. Ola ryň her bi ri ni 
öz mül kü ne, öz top ra gy na gaý ta ryp 
ge ti re rin. 16  Hal ky ma Ba ga lyň adyn dan 
ant iç me gi öw re diş le ri ýa ly, öz le ri-de 
hal ky myň ýol la ry ny yh las bi len öw re-
nip: „Reb den ant iç ýä rin“ di ýip, Me niň 
adym dan ant iç me gi öw ren se ler, on da 
olar-da hal ky myň ara syn da or na şar lar. 
17 Em ma gu lak as ma dyk her bir mil le ti 
kö ki bi len bü tin leý go pa ryp taş la ryn 
we ýok ede rin».

13‑nji bap

Zygyr matadan tikilen guşak
1 Reb ma ňa: «Git-de, özü ňe ne pis zy-

gyr ma ta dan ti ki len gu şak sa tyn alyp, 
ony bi li ňe gu şa, ýö ne ony su wa ba tyr-
ma» diý di. 2  Şeý le lik de, men Reb biň 
sö zi bo ýun ça bir gu şak sa tyn alyp, ony 
bi li me gu şa dym. 3 Ma ňa ýe ne Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 4  «Bi liň dä ki sa tyn 

alan gu şa gy ňy al-da, Ýew frat oba sy na 
git. Ony ol ýer de bir ga ýa nyň jaý ry gyn-
da giz le». 5  Reb biň buý ru gy bo ýun ça 
men gi dip, gu şa gy Ýew frat oba syn da 
giz le dim. 6  Köp gün ge çen den soň, Reb 
ma ňa: «Tur, Ýew frat oba sy na git-de, 
giz le me gi buý ran gu şa gy my al» diý di. 
7 On soň men Ýew frat oba sy na git dim, 
giz län ýe rim den ga zyp, gu şa gy al dym. 
Em ma gu şak çüý räp za ýa la nan eken. Ol 
hiç za da ýa ra jak däl di. 8  Ma ňa Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 9 «Reb şeý le diý-
ýär: „Men Ýa hu da nyň te kep bir li gi ni 
we Iýe ru sa li miň aşa ge dem li gi ni hut 
şo nuň ýa ly edip çüý re de rin. 10  Bu pis 
halk ke sir lik bi len öz is leg le ri ne ko wa-
la şyp, sö zü me gu lak as mak is le me ýär. 
Olar baş ga hu daý la ryň yzy na dü şüp, 
ola ra gul luk we sež de ed ýär ler. Şo nuň 
üçin olar hem hiç der de ýa ra ma ýan şu 
gu şak ýa ly bo lar lar. 11 Gu şak yn sa nyň 
bi li ne nä hi li ýa pyş ýan bol sa, Men hem 
tu tuş ys ra ýyl we ýa hu da halk la ry ny 
Özü me şeý le ýa pyş dy ra ryn. Ola ryň 
Ma ňa at-ab raý, öw gi we şöh rat ge tir jek 
Öz hal kym bol ma gy ny is le dim, em-
ma olar gu lak as ma dy lar. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr“.

Şeraply küýze
12  Ola ra şu sö zi ýe tir, Ys ra ýyl Hu da ýy 

Reb: „Äh li küý ze ler şe rap dan do lar“ 
diý ýär diý. Olar sa ňa: „Äh li küý zä niň 
şe rap dan dol ja gy ny biz nä me bil ýän 
däl di ris öýd ýäň mi?“ di ýer ler. 13 Şon da 
ola ra Reb şeý le diý ýär diý: „Bu ýurt da 
ýa şa ýan la ryň äh li si ni: Da wu dyň tag-
tyn da otu ran pa ty şa la ry, ru ha ny la ry, 
py gam ber le ri, Iýe ru sa li miň tu tuş ila ty ny 
ser hoş bol ýan ça lar şe rap dan doý ra ryn. 
14  Men ola ry ata-ene le ri we ça ga la ry 
bi len bir lik de bi ri-bi ri ni gyr lyş dy ra ryn. 
Ola ry ýok ede nim de, gö züm gaý gyr maz, 
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haý pym gel mez, ýü re gim awa maz. Mu-
ny Reb aýd ýan dyr“.

Iýerusalim jezalandyrylar
15  Eşi diň, gu lak go ýuň, te kep bir lik 

et mäň,
çünki Reb gepleýär.

 16 Garaňkylyk düşürmezden öň,
zulmat daglarynda

aýaklaryňyzy büdretmezden öň,
Hudaýyňyz Rebbi 

şöhratlandyryň.
Siz yşyga garaşýarsyňyz,

emma Reb ony ölüm kölegesine 
öwrüp,

tüm garaňkylyga gaplar.
 17 Emma siz muňa gulak asmasaňyz,

tekepbirligiňiz üçin gizlinlikde 
aglaryn;

Rebbiň sürüsiniň ýesir edilendigi 
üçin,

gözlerimiň ýaşy dökülip, sil 
bolup akar.

 18 Patyşa bilen onuň ejesine aýt:
„Tagtyňyzdan düşüp, aşakda 

oturyň,
çünki şöhrat täjiňiz başyňyzdan 

aýryldy“.
 19 Negebiň şäherleri ýapyldy,

olary açjak ýokdur.
Bütin Ýahuda sürgün edildi,

tutuşlygyna sürgün edildi.
 20 Başyňyzy galdyryp,

demirgazykdan gelýänleri 
görüň.

Saňa berlen süri,
ajaýyp süriň nirede?

 21 Ýolbaşçy edip ýetişdiren 
adamlaryňy

Reb özüňe hojaýyn etse, näme 
diýersiň?

Dogurýan aýalyň burgusy ýaly
seni-de sanjy tutmazmy?

 22 Eger içiňden: „Näme üçin bu 
zatlar

meniň başyma düşdükä?“ 
diýýän bolsaň,

bu etmişleriňiň köplügi sebäpli
etegiň açyldy we namysyňa 

degildi.
 23 Efiopiýaly öz teniniň reňkini,

gaplaň meneklerini üýtgedip 
bilermi?

Siz hem şonuň ýaly şer işleriňize 
uýgunlaşansyňyz

ýagşylyk etmegi asla 
bilmeýärsiňiz.

 24 Men olary çöl ýeli bilen 
sowrulýan

saman külkesi kimin dargadaryn.
 25 Seniň nesibäň, saňa ölçäp beren 

paýym budur.
Muny Men – Reb aýdýandyryn,

çünki sen Meni unutdyň,
ýalana bil bagladyň.

 26 Men-de uýat ýeriň açylsyn diýip,
etegiňi ýüzüňe çenli galdyraryn.

 27 Meýdanda we depeleriň üstünde
seniň eden nejis işleriňi: 

zynahorlygyňy,
esräp kişňeýşiňi, haýasyz 

loluçylygyňy gördüm.
Dat günüňe, eý, Iýerusalim!

Tämizlenmegiň üçin,
ýene näçe wagt gerek saňa?!»

14‑nji bap

Gurakçylyk we gylyç
1 Gu rak çy lyk ba ra da Ýer me ýa Reb biň 

şu sö zi aýan bol dy:
 2 «Ýahuda ýas tutýar,

onuň şäherleri perýat edýär.
Halky hasratdan ýaňa ýere çökdi,

Iýerusalimiň perýady barha 
güýjeýär.
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 3 Han-begleri hyzmatkärlerini
suw getirmäge iberýärler.

Olar guýa gelip, suw tapmaýarlar,
yzlaryna boş küýzeli 

dolanýarlar.
Olar aljyraňňylyga düşüp,

utanç içinde başlaryny 
büreýärler.

 4 Ýurtda ýagyş ýagmansoň,
toprak çat açdy.

Muňa daýhanlar utanyp,
başlaryny büreýärler.

 5 Hatda çöldäki keýik hem
iýmäge ot bolmansoň,
taşlaýar ýaňy guzlan owlagyny.

 6 Gulanlar ýalaňaç gaýalarda durup,
edil şagallar ýaly haşlap dem 

alýarlar.
Otly ýaýla bolmansoň,

öçdi olaryň gözleriniň nury».
 7 Etmişlerimiz bize garşy şaýatlyk 

etse-de,
Öz adyňyň hatyrasyna bir zat 

edäý, ýa Reb!
Biziň dönükligimiz çökderdir 

juda,
çünki biz Saňa garşy etdik günä.

 8 Eý, Ysraýylyň Umydy,
hasratly wagtyndaky Halasgäri!

Neçün bolýaň bu ýurtda gelmişek 
ýaly,

gijäni geçirmek üçin düşlän 
ötegçi ýaly?

 9 Neçün Sen çaşan adam ýaly,
halas etmäge güýji ýetmeýän

batyr söweşiji ýaly bolýaň?
Emma Sen biziň aramyzdasyň,

biz Seniň adyň bilen çagyryldyk,
bizi terk etme, ýa Reb!

 10 Bu halk hakda Reb şeýle diýýär:
«Olar, hakykatdan-da, aýlanyp 

gezmegi haladylar,
aýaklaryna dynçlyk bermediler.

Şonuň üçin Men-Reb olardan 
hoşal däldirin.

Indi olaryň etmişlerini ýatlaryn,
günäleri üçin jezalandyraryn».

Ýalan pygamberler
11 On soň Reb ma ňa şeý le diý di: «Bu 

hal kyň aba dan çy ly gy üçin di leg et me. 
12  Olar agyz bek le se ler-de, ola ryň per-
ýa dy na gu lak as ma ryn. Olar ýak ma 
gur ban ly gy ny, gal la sa da ka sy ny hö-
dür le se ler-de, Men ola ry ka bul et me rin. 
Ter si ne, gy lyç, aç lyk we mer gi bi len 
ola ry ýok ede rin». 13 On soň men Reb be: 
«Wah, Hök mü ro wan Reb bim! Py gam-
ber ler ola ra gy lyç ýü zü ni gör mer si ňiz, 
aç lyk be la sy ny çek mer si ňiz, bu ýer de 
ha ky kat dan-da sag-sa la mat ýa şar sy ňyz 
diý ýär ler» diý dim. 14  Reb ma ňa şeý-
le jo gap ber di: «Py gam ber ler Me niň 
adym dan ýa lan dan py gam ber lik ed ýär ler. 
Ola ry Men ýol la ma dym. Ola ra Men ne 
buý ruk ber dim, ne-de olar bi len gep leş-
dim. Ola ryň si ze ed ýän py gam ber lik le ri 
galp gör nüş, bi de rek pal çy lyk bi len öz 
ýü rek le ri niň hi le si dir». 15  Şo nuň üçin 
hem bu py gam ber ler ba ra da Reb şeý le 
diý ýär: «Men ýol la ma sam hem Me niň 
adym dan py gam ber lik edip, „Bu ýur da 
gy lyç we aç lyk gel mez“ diý ýär ler. Em ma 
bu py gam ber le riň öz le ri gy lyç dan we 
aç lyk dan he läk bo lar lar. 16  Ola ryň py-
gam ber lik eden hal ky-da aç lyk we gy lyç 
se bäp li Iýe ru sa li miň kö çe le ri ne taş la nar. 
Ola ryň öz le ri ni, aýal la ry ny we ogul-

-gyz la ry ny jaý lan bol maz. Çün ki eden 
pis lik le ri ni Men ola ryň öz baş la ryn dan 
in de re rin. 17 Sen ola ra şu sö zi ýe tir: „Goý, 
göz le ri miň ýa şy gi je-gün diz ke pe me sin, 
çün ki boý gy zym – eziz hal kym agyr 
ýa ra lan dy, güýç li zar ba se ze war bol dy. 
18  Meý da na çyk sam, gy lyç dan ge çi ri len-
le ri gör ýä rin! Şä he re gir sem, aç lyk dan 
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he läk bo lan la ry gör ýä rin! Py gam ber-de, 
ru ha ny-da hiç za da dü şün män, ýurt da 
en te şip ýör ler“».
 19 Ýa hu da ny bü tin leý ret et diň mi?

Siony ýürekden ýigrenýärsiňmi?
Näme üçin şypa tapmaz ýaly,

bizi beýle ýaraladyň?
Biz parahatlyk gözledik,

emma haýyr tapmadyk.
Şypa wagtyna garaşdyk,

emma howp abanýar.
 20 Ýa Reb, biz öz pisligimizi,

ata-babalarymyzyň ýazygyny 
boýun alýarys.

Çünki biz Saňa garşy günä 
etdik.

 21 Öz adyňyň hatyrasyna bizden 
ýüz öwürme.

Öz şöhratly tagtyňy peseltme.
Biziň bilen eden ähtiňi ýada sal,

ony bozma.
 22 Milletleriň butlarynyň arasynda

ýagyş ýagdyryp bilýäni barmy?
Asman çabga ýagdyryp bilermi?

Muny diňe Sen edip bilýärsiň,
ýa Beýik Hudaýymyz!

Bularyň baryny edýän Sensiň.
Sendedir umydymyz!

15‑nji bap

Reb rehimdarlyk etmeýär
1 Soň ra Reb ma ňa şeý le diý di: «Hat da 

Mu sa bi len Şa mu wel hu zu rym da du-
rup ýal bar sa lar-da, ýü re gim bu hal ka 
ta rap öw rül mez. Hal ky my hu zu rym dan 
kow, goý, git sin! 2  Olar sen den: „Biz 
ni rä gi de li?“ di ýip so ra sa lar, sen ola ra 
Reb şeý le diý ýär diý: „Gyr gy na hö küm 
edi len le ri gyr gy na, gy ly ja hö küm edi-
len le ri gy ly ja, aç ly ga hö küm edi len le ri 
aç ly ga, sür gü ne hö küm edi len le ri sür-
gü ne ibe re rin“». 3 «Ola ryň ba şyn dan 

dört hi li bet bagt lyk in de re rin: öl dür mek 
üçin – gy ly jy, düýt-müýt et mek üçin – 
it le ri, iýip ýok et mek üçin – wag şy 
guş lar bi len ýyr ty jy haý wan la ry ibe-
re rin. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 4  Ýa hu da 
pa ty şa sy Hiz ki ýa nyň og ly Ma na şa nyň 
Iýe ru sa lim de eden iş le rin den ýa ňa bü-
tin dün ýä niň pa ty şa lyk la ry ny howp 
as ty na sa la ryn.

5  Eý, Iýe ru sa lim, ki miň sa ňa ýü re gi 
awar?

Seniň üçin kim aglar?
Hal-ýagdaýyňy soramak üçin 

ýolundan sowlup,
kim seniň ýanyňa geler?»

 6 «Sen Meni ret etdiň, yza tesdiň.
Men hem elimi saňa garşy 

galdyryp,
seni ýok ederin.

Merhemet etmekden halys 
ýadadym.

Muny Reb aýdýandyr.
 7 Ýurduň derwezelerinde

halkymy çarşak bilen sowraryn.
Perzentsiz goýup, olary heläk 

ederin,
çünki olar pis ýollaryndan 

dänmediler.
 8 Olaryň dul aýallaryny

deňiz çägesinden-de köpelderin.
Ýigitleriň hem ejeleriniň üstüne

günorta çagy heläkleýji ibererin.
Ejelerini duýdansyz gorky

we howp astyna salaryn.
 9 Ýedi çagaly aýal

demi-demine ýetmän jan berdi.
Onuň güneşi gündiziň güni 

ýaşdy,
ol utanja galyp, masgara boldy.

Galanlaryny bolsa 
duşmanlarynyň

öňünde gylyja tabşyraryn».
Muny Reb aýdýandyr.
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a 15:14 Ýurduňda duşmanlaryňa gul ederin – bu jümle käbir golýazmalarda ýurduňa 
duşmanlaryň bilen göndererin diýip duş gelýär.

Ýermeýa Rebbe şikaýat edýär
10  «Waý me niň ha ly ma! Wah, ejem, 

sen me ni bü tin dün ýä bi len je del leş sin 
hem da wa et sin di ýip dog rup syň! Men 
hiç ki me karz ber me dim hem, al ma-
dym hem. Şon da-da hem me ler ma ňa 
nä let oka ýar lar».

11 Reb şeý le diý di:
«Men ysraýyl halkyny diňe

ýagşylyk üçin goýbererin.
Betbagtlyk we hasrat döwründe

duşmanyňy saňa tabyn ederin.
 12 Hiç kim demir, onda-da 

demirgazyk demri bilen
bürünji döwüp bilmez.

 13 Ýurduň ähli ýerinde eden günäleň 
üçin

talaňa bererin baýlygyňy we 
hazynaňy.

 14 Men seni tanamaýan ýurduňda
duşmanlaryňa gul ederin a,
gazabym size garşy ot bolup 

tutaşyp, ebedilik ýanar».

 15 «Ýa Reb, Özüň bilýärsiň.
Meni ýada sal, ýardam et maňa.

Meni yzarlanlardan arymy 
alaýyn.

Olara sabyr-takatly bolma,
meni öldürmeklerine ýol berme.

Bu kemsidilmelere Seniň hatyraň 
üçin

çydaýandygymy bilgin.
 16 Seniň sözleriňi tapyp iýdim.

Sözleriň maňa şatlyk, ýüregime 
begenç berdi.

Çünki men Seniň adyň bilen 
tutuldym,

eý, Reb Hökmürowan Hudaý!

 17 Keýp çekýänleriň meýlisinde 
oturmadym,

şatlanmadym men.
Seniň eliň üstümde bolup,

meni gazapdan dolduranyň üçin
ýalňyz özüm oturdym,

 18 Neçün meniň agyrym dyngysyz?
Neçün ýaralaryma şypa ýok?

Neçün olary bejerip bolmaýar?
Sen meniň üçin suwy 

ygtybarsyz bulak,
aldawçy bir çeşme boljakmy?»

 19 Munuň üçin Reb şeýle diýýär:
«Eger toba etseň, seni ýene 

kabul edip,
huzurymda durzaryn.

Eger biderek sözleri däl-de,
gymmatly sözleri aýtsaň,

Meniň dilim bilen geplärsiň.
Bu halkyň özi saňa tarap öwrüler,

emma sen olara tarap 
öwrülmersiň.

 20 Men seni bu halk üçin
bürünçden berk diwar ederin.

Olar seniň garşyňa söweşerler,
emma ýeňip bilmezler.

Halas etmek, ölümden gutarmak 
üçin

Men seniň bilendirin.
Muny Reb aýdýandyr.

 21 Seni erbetleriň elinden azat 
ederin,

rehimsizleriň penjesinden halas 
ederin».

16‑njy bap

Rebbiň Ýermeýa beren tabşyryklary
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Özü ňe aýal al ma, bu ýer de ogul la ryň, 
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gyz la ryň bol ma syn. 3 Bu ýurt da dog lan 
ogul lar we gyz lar, ola ry dün ýä in de ren 
ene-ata lar hak da Men-Reb şeý le diý ýä-
rin: 4  Olar agyr ke sel ler den öler ler, olar 
üçin ýas tu tul maz, je set le ri jaý la nyl maz, 
top ra gyň ýü zün de ders ýa ly bo lup ýa-
tar lar. Olar gy lyç dan we aç lyk dan he läk 
bo lar lar. Je set le ri guş la ra we ýyr ty-
jy haý wan la ra şam bo lar. 5 Çün ki Reb 
şeý le diý ýär: „Ýas tu tu l ýan öýe gir me, 
ma tam tut mak, ag la mak üçin git me. 
Çün ki Men bu halk dan sag-sa la mat ly-
gy my, söý gi mi we re him-şe pa ga ty my 
aýyr dym. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 6  Bu 
ýurt da ulu dan-ki çä hem me ler öler. Ola-
ry jaý la maz lar, hiç kim olar üçin ýas 
tut maz, öz be de ni ni ýa ra la maz ýa-da 
sa çy ny syr maz. 7 Ýas tut ýa ny kö şeş dir-
mek üçin hiç kim onuň bi len çö rek iý mez. 
Ene-ata sy ny ýi ti re ne te sel li kä se sin den 
içir mez ler. 8  Meý lis edil ýän öýe gir me, 
olar bi len otur ma, iýip-iç me“. 9 Ys ra
ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Si ziň gün le ri ňiz de gö zü ňi ziň 
al nyn da bu ýer den şat lyk dyr gül ki se si ni, 
öý len ýän ýi git bi len gel niň toý se si ni 
ke se rin“. 10  Bu söz le riň äh li si ni hal ka 
ýe ti re niň de, olar sa ňa: „Nä me üçin Reb 
bi ziň üs tü miz den bu el henç bet bagt ly gy 
in der je gi ni aýt dy ka? Bi ziň ýazy gy myz 
nä me? Hu da ýy myz Reb be gar şy biz 
nä me gü nä et dik käk?“ di ýer ler. 11 Şon-
da sen ola ra Reb, ine, şeý le aýd ýar diý: 

„Bu si ziň ata-ba ba la ry ňy zyň Me ni terk 
eden dik le ri üçin dir. Olar baş ga hu daý-
la ryň yzy na düş dü ler, ola ra gul luk hem 
sež de et di ler. Men den ýüz öwür di ler, 
ka nu ny my ýe ri ne ýe tir me di ler. 12  Siz 
bol sa ata-ba ba la ry ňyz dan-da be ter pis lik 
et di ňiz. Ma ňa gu lak as man, her bi ri ňiz 
ke sir lik bi len öz er bet ni ýet le ri ňi ziň 
yzy na düş dü ňiz. 13 Mu nuň üçin Men 
si zi bu ýurt dan çy ka ryp, özü ňi ziň-de, 

ata-ba ba la ry ňy zyň-da ta na ma ýan ýur-
du na taş la ryn. Ol ýer de gi je-gün diz 
baş ga hu daý la ra gul luk eder si ňiz, Men 
si ze mer he met et me rin“.

Halk sürgünden gaýdyp gelýär
14 Mu nuň üçin Reb şeý le diý ýär: „Şeý-

le gün ler ge ler, adam lar gaý dyp ys ra ýyl 
hal ky ny Mü sür den çy ka ran Reb den ant 
iç ýä rin diý mez ler. 15 Mu nuň de re gi ne 
ys ra ýyl hal ky ny de mir ga zyk ýurt dan, 
dar ga dy lan beý le ki ýurt lar dan çy ka ran 
Reb den ant iç ýä rin diý jek gün le ri ge ler. 
Çün ki Men ola ry ata-ba ba la ry na be ren 
top ra gy ma gaý ta ryp ge ti re rin“. 16 Reb şeý-
le diý ýär: „Men köp ba lyk çy la ry ýol la ryn, 
ola ry tu tar lar. On dan soň ra Men köp aw-
çy la ry ýol la ryn. Her da gyň, her de pä niň 
üs tün den we her ga ýa nyň go wa gyn dan 
ola ry aw lar lar. 17 Çün ki Me niň göz le rim 
ola ryň ed ýän pis iş le rin de dir. Olar Me niň 
hu zu rym dan giz le nip bil mez, et miş le ri 
na za rym dan syp maz. 18  Olar ýig ren ji 
mas lyk but la ry bi len ýur du my ha ra ma 
çy kar dy lar, mül kü mi ne jis zat la ryn dan 
dol dur dy lar. Şo nuň üçin Men ola ra et miş-
le ri dir gü nä le ri üçin iki es se tö le de rin“».
 19 Reb me niň güý jüm hem ga lam dyr,

betbagtlyk gününde 
Penakärimdir!

Dünýäniň dört künjünden milletler
Seniň huzuryňa gelip:

«Biziň ata-babalarymyz diňe 
ýalan zatlary,

özlerine birjik-de peýdasy 
bolmadyk

biderek butlary miras aldylar» 
diýerler.

 20 Heý, ynsan özüne hudaýlar 
ýasarmy?

Olar hudaý däl ahyryn!
21 «Şo nuň üçin hem, Men-Reb bu ge zek 

ola ra güý jü mi we gud ra ty my hök man 
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a 17:3 Gü nä le ri ňiň tö le gi hök mün de – ýa-da gü nä le riň we sež de gäh le riň se bäp li.

gör ke ze rin. Şon da olar Me niň ady myň 
Reb di gi ni bi ler ler».

17‑nji bap

Ýahudanyň günäsi
1 «Ýa hu da nyň gü nä si de mir ga lam 

bi len ýa zyl dy. Bu ola ryň ýü rek le ri niň 
ga ty na, gur ban lyk sy pa la ry nyň şah la-
ry na çak mak da şy bi len oýu lyp ýa zyl dy. 
2  Her gür ýap rak ly aga jyň ýa nyn da ky 
we be ýik ba ýyr da ky gur ban lyk sy pa-
la ry, Aşe ra but la ry ola ryň ça ga la ry nyň 
ýa dyn da dyr. 3 Se niň baý ly gy ňy we tu tuş 
ha zy na la ry ňy ýur duň da eden gü nä le ri-
ňiň tö le gi hök mün de a ol ja edip paý la ryn. 
4  Sa ňa be ren mül kü mi öz gü näň bi len 
ýi tir diň. Men se ni ta na ma ýan ýur duň-
da duş man la ry ňa gul ede rin, çün ki siz 
Me niň ga za by my tu taş dyr dy ňyz, ol 
ebe di lik low lar».

Rebbe bil bagla!
5 Reb şeý le diý ýär:

«Ynsana bil baglan,
ynsanyň güýjüne daýanan,

ýüregi Rebden daşlaşan
adama nälet bolsun!

 6 Ol çöldäki bir çaly ýalydyr,
ýagşylyk gelende ony görmez.
Gurak çölde, ilatsyz şorlukda 

ýaşar.
 7 Rebbe bil baglan,

Rebbe daýanan adam nähili 
bagtly!

 8 Ol suwuň ýakasynda oturdylan 
agaç kimindir,

çeşmäniň boýunda köküni 
ýaýradar.

Yssydan gorkýan däldir,
ýapragy hemişe ýaşyldyr.

Ýyl gurak gelende hem gaýga 
batmaz,

miwe bermekden asla galmaz».
 9 Ynsan ýüregi ähli zatdan 

hilegärdir,
halys ýoldan çykandyr.
Oňa kim düşünip biler?

 10 «Men-Reb her ynsana tutan 
ýoluna,

eden işlerine görä jeza bermek 
üçin,

ynsanyň ýüregini barlaýaryn,
pikirlerini synaýaryn».

 11 Haram baýlyk toplan öz 
guzlamadyk

ýumurtgalarynyň üstünde 
oturan käkilik kimindir.

Ömri ýarpy bolanda, ol baýlyk 
elden gider,

ömrüniň ahyrynda bolsa ol 
akmak bolup çykar.

 12 Mukaddes öýümiz owal-başdan
belende göterilen
şöhratly tagt kimindir.

 13 Ýa Reb! Eý, Ysraýylyň Umydy!
Seni terk edenleriň bary utanja 

galar.
«Menden ýüz öwrenler toz-

-topraga siňip giderler,
çünki olar Men Rebbi – diri 

suwlar çeşmesini, terk 
etdiler».

 14 Ýa Reb, maňa şypa ber, sagalaýyn.
Meni halas et, halas bolaýyn,
çünki öwgim diňe Sensiň.

 15 Ine, olar maňa: «Rebbiň sözi 
nirede?

Hany, ol amala aşsyn-da!» 
diýýärler.

 16 Men hyzmatyňda çopan 
bolmakdan gaçmadym.

 Ýermeýa 16 ,  17  



 966  

Betbagtlyk gününiň gelmegini-
de islemedim.

Agzymdan çykýan her bir sözi 
Özüň bilýänsiň,

ýa Reb, ol söz huzuryňda 
aýandyr.

 17 Meni howp astyna salma,
betbagtlyk güni penakärim 

Sensiň.
 18 Goý, meni yzarlaýanlar utanja 

galsyn,
emma meni utanja goýma.

Goý, olar gorka düşsün,
emma meni gorka salma.

Başlaryndan betbagtlyk gününi 
inderip,

goşa gyrgynçylyk bilen ýok et 
olary.

19 Reb ma ňa şeý le diý di: «Ýa hu da pa ty-
şa la ry nyň gi rip-çyk ýan Halk der we ze si 
bi len Iýe ru sa li miň äh li der we ze le ri ne 
git-de, ol ýer de dur. 20 On soň hal ka şeý-
le diý: „Eý, Ýa hu da pa ty şa la ry, tu tuş 
Ýa hu da we bu der we ze ler den gir ýän 
äh li Iýe ru sa lim ila ty, Reb biň sö zü ne 
gu lak asyň!“». 21 Reb şeý le diý ýär: «Öz 
ja ny ňy zyň ha ty ra sy na Sa bat gü ni ýük 
gö ter mäň, Iýe ru sa li miň der we ze le rin den 
içe ri ýük sal maň. 22  Sa bat gü ni öýü ňiz-
den ýük çy kar maň, hiç bir iş et mäň. 
Me niň ata-ba ba la ry ňy za buý ru şym ýa-
ly, Sa bat gü nü ni mu kad des ha sap laň. 
23 Em ma olar Me ni diň le me di ler, gu lak 
as ma dy lar. Boý nu ýo gyn lyk edip, Me-
ni diň le me di ler, ter bi ýä mi al ma dy lar». 
24  Reb ýe ne şu ny aýd ýan dyr: «Eger siz 
Ma ňa gu lak asyp, Sa bat gü ni bu şä he riň 
der we ze le rin den ýük sal ma sa ňyz, hiç 
bir iş et män, Sa bat gü nü ni mu kad des 
ha sap la sa ňyz, 25 on da Da wut tag tyn da 
otur jak pa ty şa lar öz emel dar la ry bi len 
sö weş ara ba la ry na, at la ra mü nüp, ýa-
hu da hal ky we Iýe ru sa li miň ila ty bi len 

bir lik de bu şä he riň der we ze le rin den 
gi rer ler. Bu şä her ebe di ilat ly bo lar. 
26  Ýa hu da şä her le rin den, Iýe ru sa li miň 
et rap la ryn dan, ben ýa min top ra gyn dan, 
gün ba tar ba ýyr lyk dan, dag lyk dan we 
Ne gep den adam lar ge ler ler. Olar Reb-
biň öýü ne ýak ma gur ban lyk la ry bi len 
beý le ki gur ban lyk la ry, gal la sa da ka-
sy ny, ýa kym ly ys ly tü tet gi bi len şü kür 
sa da ka sy ny ge ti rer ler. 27 Em ma Me ni 
diň le me se ňiz, Sa bat gü ni Iýe ru sa li miň 
der we ze le rin den ýük li gi rip, Sa bat gü-
nü ni mu kad des ha sap la ma sa ňyz, on da 
Men şä he riň der we ze le ri ni oda be re rin. 
Ot Iýe ru sa li miň iç ki ga la la ry ny ýa kyp 
ýan dy rar, ol hiç wagt sön mez».

18‑nji bap

Ýermeýa küýzegäriň öýünde
1 Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Tur, küý ze gä riň öýü ne gir, söz le ri-
mi şol ýer de sa ňa aýan ede rin». 3 Men 
küý ze gä riň öýü ne git dim. Men onuň 
çar hyň ba şyn da iş läp otu ra ny ny gör-
düm. 4  Küý ze gä riň to ýun dan ýa sa ýan 
küý ze si elin de döw len de, ol öz is leý şi 
ýa ly pal çyk dan baş ga bir küý ze ýa sa dy. 
5 On soň ma ňa ýe ne Reb biň şu sö zi aýan 
bol dy: 6  «Eý, ys ra ýyl hal ky, Men-de 
si zi bu küý ze gä riň ýa saý şy ýa ly ýa sap 
bil me rin mi? Mu ny Men-Reb aýd ýan-
dy ryn. Edil küý ze gä riň elin de to ýun 
nä hi li bol sa, siz hem Me niň elim de 
şeý le si ňiz, eý, ys ra ýyl hal ky! 7 Men bir 
mil le ti ýa-da pa ty şa ly gy sog rup taş-
la mak, ýum rup ýok et mek ba ra da jar 
et sem, 8  em ma gür rü ňi ni eden bu mil-
le tim şon da er bet li gin den dön se, onuň 
ba şyn dan in der jek bet bagt ly gym dan el 
çe ke rin. 9 Aý da ly, Men bir mil le ti ýa-da 
pa ty şa ly gy ber ka rar edip, bi na et mek 
ha kyn da jar eden bol sam, 10 em ma bu 
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mil let me niň na za rym da pis iş ler edip, 
sö zü me gu lak as ma sa, on da Men oňa 
et jek ýag şy ly gym dan el çe ke rin. 11 Şo nuň 
üçin hem in di ýa hu da hal ky bi len Iýe ru-
sa lim ila ty na Reb şeý le diý ýär diý: „Men 
si ze gar şy er bet pi kir ler dü züp, ba şy ňy za 
be la-be ter ge ti re rin. In di her bi ri ňiz pis 
ýol la ryň yz dan dö nüň, ýa şaý şy ňy zy we 
he re ket le ri ňi zi dü ze diň“. 12  Em ma olar: 

„Bi de rek lik! Biz öz pi kir le ri mi ze eýe re ris, 
ke sir lik bi len öz er bet ni ýet le ri mi ze gö rä 
he re ket ede ris“ di ýer ler. 13 Mu nuň üçin 
Reb şeý le diý ýär: „Mil let ler ara syn da 
so raň, bu lar ýa ly za dy kim eşi dip dir? 
Ys ra ýyl boý gy zy örän el henç iş et di. 
14  Li wa nyň ga ry onuň be ýik ga ýa la ry-
ny, heý, terk eder mi? Onuň uzak dan 
ak ýan so wuk bu lak la ry heý ke si ler
mi? 15  Em ma hal kym bol sa Me ni terk 
et di, bi de rek hu daý la ra tü tet gi ýak dy. 
Bu hu daý lar ola ryň git jek ýol la ryn da, 
owal ky ýol lar da büd re mek le ri ne se bäp 
bol du lar. Olar çar kan dak ly ýol dan ýö räp, 
dog ry ýo ly terk et di ler. 16  Olar bu ýur-
dy el henç li ge, ebe di lik mas ga ra çy ly ga 
öwür di ler. On dan geç ýän le riň ba ry ny 
gor ky ba sar, olar geň ga lyp, baş la ry-
ny ýaý kar lar. 17 Ola ry duş man la ry nyň 
öňün de gün do gar şe ma ly ki min pyt ra da-
ryn. Baş la ryn dan bet bagt lyk inen gü ni 
ýü zü mi däl-de, ýeň sä mi gör ke ze rin“». 
18  Şon da halk: «Ge liň, Ýer me ýa gar şy 
dil düw şe liň. Ru ha ny la ryň öw ret jek 
ka nu ny-da, akyl dar la ryň ber jek mas-
la ha ty-da, py gam ber le riň aýan et jek 
sö zi-de ýe ter lik ahy ryn. Ge liň, oňa di-
li miz bi len hü jüm ede liň, hiç bir sö zü ne 
gu lak as ma lyň» diý di.
 19 Ýa Reb, Sen ma ňa gu lak goý,

garşydaşlarymyň sesini eşit!
 20 Ýagşylyga ýamanlyk edilermi?

Emma olar janymy almak üçin 
çukur gazdylar.

Gazabyňy olardan sowmak,
olara ýagşylyk dilemek üçin,
huzuryňda nähili duranymy 

ýadyňa sal.
 21 Munuň üçin çagalaryny açlyga 

ber,
kesgir gylyja tabşyr.

Aýallary perzentsiz dul galsyn,
erkeklerini ajal alsyn,
ýaş ýigitleri söweşde gylyçdan 

ölsün.
 22 Üstlerine garakçylary duýdansyz 

dökeniňde,
öýlerinden dady-perýat eşidilsin.

Çünki meni tutmak üçin çukur 
gazdylar,

aýagymyň astyna gizlin duzak 
gurdular.

 23 Ýa Reb, Sen meni öldürmek üçin 
edilen

bu dildüwşükleriň baryny 
bilýänsiň.

Olaryň ýazygyny bagyşlama,
günälerini nazaryňdan düşürme.

Goý, olar huzuryňda ýykylsynlar,
olara garşy gazabyňda hereket et.

19‑njy bap

Döwlen küýze
1 Reb şeý le diý di: «Git-de, küý ze gä riň 

to ýun dan ýa san bir küý ze si ni sa tyn al. 
Hal kyň we ru ha ny la ryň ýa şu lu la ryn dan 
bir nä çe si ni ýa nyň bi len alyp, 2  Küý ze 
dö wü gi di ýen der we zä niň go la ýyn da ky 
Ben hin nom de re si ne git. Sa ňa aýt jak 
söz le ri mi şol ýer de yg lan et. 3 Ola ra: 

„Eý, Ýa hu da pa ty şa la ry bi len Iýe ru sa-
lim ila ty, Reb biň sö zü ne gu lak asyň“ 
diý. Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Men bu ýe riň üs tün den 
şeý le bir bet bagt lyk in de re rin we lin, ony 
eşi den le riň gu lak la ry şaň lar. 4  Çün ki 

 Ýermeýa 18 ,  19  



 968  

 

a 20:3 Ma gor Mi sa byp – bu söz ler äh li ta rap dan howp diý me gi aň lad ýar.

bu halk Me ni terk et di, bu ýe ri ha ra-
ma çy kar dy. Olar ata-ba ba la ry nyň hem, 
Ýa hu da pa ty şa la ry nyň hem ta na ma ýan 
baş ga hu daý la ry na sa da ka lar hö dür et-
di ler, bu ýe ri bi gü nä dö kü len gan dan 
dol dur dy lar. 5  Ça ga la ry ny ot da ýa kyp, 
Ba gal bu tu na ýak ma gur ban lyk hök-
mün de hö dür le mek üçin sež de gäh ler 
gur du lar. Men ola ra beý le işi bu ýur man-
dym, aýt man dym, beý le zat kel lä me-de 
gel män di. 6  Şo nuň üçin hem in di ol ýe re 

‘To pet’ ýa-da ‘Ben hin nom de re si’ di-
ýil män, ‘Ölüm jül ge si’ di ýil jek gün ler 
ge ler. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 7 Bu ýer de 
Ýa hu da bi len Iýe ru sa li miň ni ýet le ri ni pu-
ja çy ka ra ryn. Ola ry jan la ry nyň kas ty na 
çy kan la ryň eli ne be rip, duş man la ry nyň 
öňün de gy lyç dan he läk ede rin. Je set le-
ri ni guş la ra we ýyr ty jy haý wan la ra şam 
ede rin. 8  Men bu şä he ri ha ra ba çy ly ga 
öw rüp, rys wa ede rin. Ol ýer den geç-
ýän le riň ba ry ny gor ky ba sar we onuň 
ba şyn dan inen äh li be la-be ter ler se bäp li 
oňa sy ky lyk ça lar lar. 9 Ogul la ry nyň we 
gyz la ry nyň eti ni öz le ri ne iý di re rin. Jan-
la ry nyň kas ty na çy kan duş man la ry ola ry 
ga ba wa sa lan da, çek ýän has rat la ryn dan 
ýa ňa bi ri-bi ri niň eti ni iýer ler“.

10  On soň sen özüň bi len gi den le riň 
gö zü niň al nyn da küý zä ni döw. 11 Ola-
ra Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: 

„Küý ze gä riň küý ze si niň döw lü şi ýa ly, 
ony tä ze den be je rip bol maý şy ýa ly, Men 
hem bu hal ky we şä he ri şeý dip dö we rin. 
To pet de ölü le ri jaý la mak üçin ýer gal maz. 
12  Men bu ýe ri hem, onuň ila ty ny hem 
şeý le ede rin. Bu şä he ri edil To pet ýa ly 
ede rin. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 13 Iýe ru sa li
miň öý le ri-de, Ýa hu da nyň pa ty şa la ry nyň 
köşk le ri-de To pet ýa ly mur dar sa ýy lar. 
Çün ki bu öý le riň äh li si niň üçe gin de 

as man ji sim le ri ne ýa kym ly ys ly tü tet gi ler 
ýak dy lar, baş ga hu daý la ra iç gi sa da ka sy-
ny hö dür le di ler“».

14  On soň Ýer me ýa özü ni Reb biň py-
gam ber lik et mek üçin ibe ren ýe ri bo lan 
To pet den gel di. Ol Reb biň öýü niň how-
lu syn da du rup, tu tuş hal ka şeý le diý di: 
15 «Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Ola ryň boý nu ýo gyn lyk 
edip, Ma ňa gu lak as mak dan ýüz öw-
ren dik le ri üçin, in di Men bu şä he riň 
we onuň äh li oba la ry nyň gar şy sy na 
aý dan äh li be la-be ter le ri mi üst le rin den 
in de re rin“».

20‑nji bap

Immeriň ogly Paşhur ruhany
1 Reb biň öýü niň baş gö zeg çi si Im me riň 

og ly Paş hur ru ha ny Ýer me ýa nyň bu söz-
le ri py gam ber lik ede ni ni eşit di. 2  On soň 
Paş hur Ýer me ýa py gam be ri ur dy we 
Reb biň öýün dä ki ýo kar ky Ben ýa min 
der we ze sin de aýak la ry na kün de sal dy. 
3 Er te si sä her bi len Paş hur Ýer me ýa ny 
kün de den bo şa dan da, Ýer me ýa oňa şeý le 
diý di: «Reb se ni Paş hur däl-de, Ma gor 
Mi sa byp a di ýip at lan dyr dy. 4  Çün ki Reb 
şeý le diý ýär: „Men se niň özü ňi we dost-

-ýar la ryň ba ry ny howp as ty na sa la ryn. 
Ola ryň duş man gyly jyn dan he läk bol-
şu ny öz göz le riň bi len gö rer siň. Men 
tu tuş Ýa hu da ny Ba byl pa ty şa sy nyň eli ne 
be re rin. Bu pa ty şa ola ry Ba by la äki der 
we gy lyç dan ge çi rer. 5  Men bu şä he riň 
äh li baý ly gyny, mal-mül kü ni, gym mat-
ba ha zat la ry bi len Ýa hu da pa ty şa la ry nyň 
äh li gen ji-ha zy na la ry ny duş man la ry nyň 
eli ne be re rin. Ola ra ta laň sa lyp, äh li 
zat la ry ny Ba by la äki der ler. 6  Eý, Paş hur, 
sen bi len se niň öýüň de ýa şa ýan la ryň 
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ba ry Ba by la sür gün edi ler. Sen-de, se-
ni söý ýän ler-de, ýag ny se niň ýa lan dan 
py gam ber lik eden adam la ryň-da şol 
ýer de ölüp, şol ýer de jaý la nar sy ňyz“».

Ýermeýa Rebbe şikaýat edýär
 7 Ýa Reb, Sen me ni al da dyň,

men-de aldandym.
Sen menden güýçlüsiň,

Sen meni ýeňdiň.
Bütin gün men boldum gülki,

ýaňsylaýar her kim meni.
 8 Çünki geplesem, perýat edýärin,

«Zorluk we zulum!» diýip 
gygyrýaryn.

Rebbiň sözünden ýaňa bütin gün
kemsidildim we masgara 

boldum.
 9 Men: «Indi Ol hakda dil ýarmaryn,

Onuň adyndan geplemerin» 
diýsem,

Onuň sözi süýeklerime ornaşyp,
ýüregime ot berdi.

Ony içimde saklamakdan irdim,
mundan artyk çydap bilmeýärin.

 10 Men: «Ähli tarapdan howp 
abanýar!

Üstünden arz ediň! Bizem arz 
edeliň!»

diýen pyşyrdylary eşitdim.
Ähli ýakyn dostlarym

büdremegime göz dikip:
«Belki, aldanar, şonda ýeňeris 

ony,
ondan alarys arymyzy» 

diýýärler.
 11 Emma Reb batyr söweşiji kimin 

meniň bilendir,
şonuň üçin meni yzarlaýanlar 

büdrärler,
ýeňip bilmezler.

Üstünlik gazanyp bilmändikleri 
üçin,

olar erbet utanja galarlar.
Olaryň utanjy ebedilik bolar,
hiç wagt unudylmaz.

 12 Eý, Hökmürowan Reb, dogry 
adamlary synaýan,

ýürekleri görýän we pikirleri 
okaýan Sensiň!

Dawamy Saňa mälim edýärin,
olardan aljak öjüňi göreýin!

 13 Rebbe nagma aýdyň,
Rebbe alkyş okaň!

Çünki garybyň janyny
ýaramazlaryň elinden
Ol halas etdi.

 14 Meniň doglan günüme nälet bolsun!
Enemiň meni dogran gününe 

alkyş bolmasyn!
 15 «Ogluň boldy!» diýip,

kakamy begendiren
buşlukça nälet bolsun!

 16 Goý, ol adam Rebbiň gaýgyrman
ýumran şäherleri kimin bolsun!

Säher dady-perýat,
günortan ahy-nala eşidilsin!

 17 Çünki ol adam ýatgydakam 
öldürmedi,

ýogsam enem meniň mazarym 
bolardy,

onuň ýatgysy ebedilik göwreli 
bolardy.

 18 Men näme üçin eneden 
doguldymkam?

Gaýgy-hasrat çekip,
ömrümi ryswalykda geçirmek 

üçinmi?

21‑nji bap

Reb Sidkiýanyň haýyşyny ret edýär
1 Pa ty şa Sid ki ýa Mal ky ýa nyň og ly 

Paş hur bi len Ma ga se ýa nyň og ly Se pan ýa 
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ru ha ny ny Ýer me ýa nyň ýa ny na ibe ren de, 
Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy. Paş-
hur bi len Se pan ýa oňa: 2  «Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sa ryň gar şy my za uruş ýan dy-
gy se bäp li bi ziň üçin Reb be ýal bar sa na. 
Bel ki, Reb bi ziň üçin Öz aja ýyp gud rat-
la ry nyň bi ri ni gör ke zip, Ne bu kad ne sa ry 
ýur du myz dan ko war» diý di. 3 Ýer me ýa 
ola ra Sid ki ýa şu ny aý dyň diý di: 4  «Ys-
ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: „Si ziň 
daş ky di war la ry ňy zy ga ba ýan Ba byl 
pa ty şa sy bi len ba byl ly la ryň gar şy sy na 
ulan ýan eli ňiz dä ki ýa rag la ry ňy zy yzy na 
öw re rin. Ola ryň hem me si ni bu şä he riň 
or ta sy na üý şü re rin. 5  Güýç-gud ra tym 
bi len, güýç li ga ha rym bi len ga zap aty na 
at la nyp, Me niň Özüm si ziň gar şy ňy za 
ur şa ryn. 6  Men bu şä her dä ki le riň ba ry-
ny: yn san dyr haý wa ny ny he läk ede rin. 
Olar aýyl ganç mer gi den öler ler. 7 Mun
dan soň Ýa hu da nyň pa ty şa sy Sid ki ýa ny, 
onuň emel dar la ry ny, bu şä he riň ila ty ny 
uruş dan, aç lyk dan we mer gi den aman 
ga lan la ryň ba ry ny Ba byl pa ty şa sy Ne-
bu kad ne sa ryň, öz jan la ry nyň kas ty na 
çy kan duş man la ry nyň eli ne be re rin. 
Ne bu kad ne sar ola ry gy lyç dan ge çi rer, 
ola ry gaý gyr maz, ola ra haý py gel mez we 
ýü re gi awa maz. Mu ny Reb aýd ýan dyr“.

8  Bu hal ka hem Reb şeý le diý ýär diý: 
„Ine, Men ýa şa ýyş ýo ly bi len ölüm ýo lu ny 
si ziň öňü ňiz de goý ýa ryn. 9 Bu şä her de 
ga lan gy lyç dan, aç lyk dan we mer gi den 
öler, em ma da şa ry çy kyp, öz le ri ni ga-
ban ba byl ly la ryň eli ne dü şen öz ja ny ny 
gu ta ryp aman ga lar. 10 Men bu şä he re 
ýag şy lyk däl-de, bet bagt lyk in der mek 
ka ra ry na gel dim. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
Bu Ba byl pa ty şa sy nyň eli ne ber ler we 
ol hem mu ny oda ýa kar“. 11 Ýa hu da pa-
ty şa sy nyň nes li ne aýt, Reb biň sö zü ne 
gu lak asyň diý: 12  „Eý, Da wu dyň nes li! 
Reb şeý le diý ýär:

‘Ertirine adalaty berjaý ediň,
talanany zalymyň elinden halas 

ediň.
Ýogsam pis işleriňiz zerarly

gazabym ot kimin lowlap 
ýandyraýmasyn,

ony hiç kim söndürip bilmez.
 13 Men saňa garşydyryn,

eý, özüni düzde gaýa saýýan
jülge ilaty!’.

Muny Reb aýdýandyr.
Siz diýýäňiz: ‘Bize kim garşy 

çykyp biler?
Mesgenimize kim girip biler?’

 14 Men sizi eden işleriňize
görä jezalandyraryn,

tokaýyňyza ot bererin,
ot töweregiňizdäki zatlary 

ýakyp ýandyrar“».
Muny Reb aýdýandyr.

22‑nji bap
1 On soň Reb ma ňa Ýa hu da pa ty şa sy-

nyň öýü ne bar-da, ol ýer de şu sö zi aýan 
et diý di: 2  «Eý, Da wut tag tyn da otu ran 
Ýa hu da pa ty şa sy, se niň özüň, emel dar-
la ryň we bu der we ze den gir ýän hal kyň 
bi len bir lik de Reb biň sö zü ni eşi diň! 3 Reb 
şeý le diý ýär: „Ada la ty we dog ru çyl ly gy 
ber jaý ediň, ezi le ni za ly myň elin den 
ha las ediň; gel mi şe ge, ýe tim bi len dul 
aýa la azar ber mäň, zor luk et mäň, bu 
ýer de nä hak gan dök mäň. 4  Eger siz bu 
işi ha ky kat dan et se ňiz, on da Da wut 
tag tyn da otur jak pa ty şa lar at la ra we 
sö weş ara ba la ra mü nüp, ola ryň öz le-
ri, hyz mat kär le ri hem hal ky bu öýüň 
der we ze le rin den gi rer ler. 5  Eger-de bu 
söz le ri diň le me se ňiz, Öz bar ly gym dan 
ant iç ýä rin, bu öý ha ra ba dö ner. Mu ny 
Reb aýd ýan dyr“.

6  Çün ki Ýa hu da pa ty şa sy nyň köş gi 
ba ra da Reb şeý le diý ýär:
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a 22:11 Şal lum – bu Ýe ho ga ha zyň beý le ki ady.

„Sen gözüme gözel Gilgat tokaýy 
deý,

Liwan agaçlaryna bürenen dag 
deý bolsaň-da,

Men seni hökman çöllüge,
ilatsyz şähere öwrerin.

 7 Garşyňa elleri ýaragly
heläkleýjileri bellärin.

Olar saýlama kedrleriňi çapyp,
olary oda atarlar.

8  Köp mil let ler bu şä he riň ýa nyn dan ge-
çen de, bi ri-bi ri ne: ‘Bu be ýik şä he ri Reb 
nä me üçin beýt di kä?’ di ýer ler. 9 Ola ra 
şeý le jo gap be rer ler: ‘Olar öz le ri niň 
Hu da ýy Reb biň äh ti ni terk et di ler, baş-
ga hu daý la ra sež de we gul luk et di ler’“.

Ýahudanyň patyşalary 
jezalandyrylýar
 10 Ölen üçin aglaman, oňa ýas 

tutman,
eýsem sürgüne giden üçin  

zar-zar aglaň,
çünki ol indi öwrülip gelmez,

dogduk mekanyny görmez.

11 Ka ka sy Ýo şy ýa nyň ýe ri ne Ýa hu da nyň 
pa ty şa sy bo lan we ol ýer den çy kyp gaý-
dan Şal lum a ha kyn da Reb şeý le diý ýär: 

„Ol bu ýe re in di öw rü lip gel mez. 12  Ýe sir 
edi lip äki di len ýe rin de öler we bu ýur dy 
gaý dyp gör mez“.

Ýehoýakym patyşa 
hakyndaky pygamberlik

13 Öýü ni nä dog ru lyk bi len gur ýa nyň,
eýwanyny adalatsyzlyk bilen 

giňeldýäniň,
başga birini mugt işledip,

onuň hakyny bermeýäniň dat 
gününe!

 14 „Özüme ýokarky gatda giň
otaglary bolan ajaýyp köşk 

salnaryn“
diýýäniň halyna waý!

Ol köşgüne beýik penjireler 
goýar,

kedr agajy bilen örtüp,
ony gyrmyzy reňke boýar.

 15 Kedr agajyny başgalardan
köp ulananyň bilen näme,

patyşa bolaýarmyň?
Ataň hem doýýança bol 

iýip-içýärdi,
ýöne ol adalatlydy hem 

dogruçyldy.
Şonuň üçinem onuň işleri 

ugruna boldy.
 16 Ol garybyň, mätäjiň hakyny alyp 

berdi;
munuň üçin onuňky ugruna boldy.
Bu Meni tanamagyň manysy 

dälmidir?
Muny Reb aýdýandyr.

 17 Emma seniň gözüň we ýüregiň
haram gazanja, bigünä gan 

dökmäge,
zulum hem zorluk etmäge 

dikilipdir.
18  Mu nuň üçin Ýa hu da pa ty şa sy Ýo-
şy ýa nyň og ly Ýe ho ýa kym hak da Reb 
şeý le diý ýär:

„Onuň üçin: ‘Waý, gardaşym!’
ýa-da ‘Waý, jigerim!’ diýip ýas 

tutmazlar.
‘Waý, aga!’ ýa-da ‘Waý, onuň 

alyhezretleri!’ diýip,
onuň üçin ýas tutup aglamazlar.

 19 Maslygyny süýräp,
Iýerusalim derwezesinden 

çykaryp zyňarlar,
eşek gömen ýaly edip gömerler“.
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Iýerusalim hakyndaky pygamberlik
 20 Liwana çyk-da, perýat et.

Başanda sesiňi gatalt,
Abarymdan perýat et,

çünki ähli oýnaşlaryň gyryldy.
 21 Işiň rowaçka, Men saňa 

ýüzlendim,
ýöne sen: „Diňlemerin“ diýdiň;

ýaşlygyňdan bäri ýoluň şu boldy,
sözüme hiç gulak asmaýardyň.

 22 Ähli ýolbaşçylaryňy ýel äkider,
oýnaşlaryň sürgün ediler.

Şonda eden pislikleriňden ýaňa,
utanja galyp, bolarsyň ryswa.

 23 Eý, Liwanda mesgen tutan,
kedr agaçlarynda höwürtge 

ýasan!
Seni çaga dogurýanyňky ýaly 

burgydyr
sanjy gurşanda, çekersiň 

ahy-nala!
24  Öz bar ly gym dan ant iç ýä rin, mu ny 
Men – Reb aýd ýan dy ryn. Eý, Ýa hu da 
pa ty şa sy Ýe ho ýa ky myň og ly Ýe ho ýa kyn, 
sag elim dä ki mö hür ýü zü gi bo la ýa-
nam bol saň, Men se ni çy ka ryp taş la ryn. 
25  Se ni ja ny ňyň kas tyn da ky la ryň, gork-
ýan adam la ry ňyň eli ne, Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sar bi len ba byl ly la ryň eli ne 
be re rin. 26  Sen bi len se ni dog ran eje ňi 
özü ňi ziň do gul ma dyk ýe ri ňiz bo lan 
baş ga ýur da zy ňa ryn, şol ýer de-de öler-
si ňiz. 27 Si ziň şu ýur da ýe ne do la na sy ňyz 
ge ler, ýö ne oňa hiç wagt ýü zü ňiz düş-
mez». 28  Bu Ýe ho ýa kyn di ýen adam 
äs ge ril me ýän dö wük küý ze bo lup, hiç 
ki me ge rek me jek gap dyr. Ol nes li bi len 
bir lik de öz le ri niň ta na ma ýan ýur du na 
taş lan dy. 29 Eý, ýurt, ýurt, ýurt! Reb biň 
sö zü ni eşit! 30  Reb şeý le diý ýär: «Bu 
ada my zür ýat syz, öm rün de işi oňu na 
bol ma jak adam di ýip ýa zyň. Çün ki in di 

onuň nes lin den hiç ki miň işi oňu na bol-
maz, hiç bi ri Da wut tag tyn da otur maz 
we Ýa hu da da hö küm sür mez».

23‑nji bap

Dogruçyl Şaha
1 «Me niň öri miň go ýun la ry ny ýok edip, 

dar gad ýan ço pan la ryň waý ha ly na! Mu-
ny Reb aýd ýan dyr. 2  Şo nuň üçin Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb hal ky my bak ýan ço pan lar 
hak da şeý le diý ýär: „Siz Me niň sü ri mi 
dar gat dy ňyz, kow du ňyz, ola ry idet me-
di ňiz. Ine, Men ýa ra maz iş le ri ňiz ze rar ly 
si zi je za lan dy ra ryn. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
3 Sü ri miň ga lan la ry ny ola ry dar ga dan äh li 
ýurt la rym dan ýyg na ryn, ola ry gaý ta dan 
agyl la ry na ge ti re rin; olar kö pe ler ler, ör-
ňär ler. 4 Ola ra ço pan lar go ýa ryn, olar in di 
gork maz lar, he der et mez ler we ýi ti rim 
bol maz lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr.

5 Ine, Me niň Da wu dyň nes lin den bir 
dog ru çyl Şa ha çy kar jak gün le rim gel-
ýär; mu ny Reb aýd ýan dyr. Ol şa tag ty na 
çy kyp, paý has ly hö küm sü rer, ýurt da 
ada lat we dog ru çyl lyk bi len he re ket eder. 
6  Onuň döw rün de Ýa hu da ha las bo lar, Ys-
ra ýyl howp suz ýa şar. Ony: ‘Reb – bi ziň 
Hak per we ri miz dir!’ di ýip at lan dy rar lar.

7 Şo nuň üçin hem şeý le gün ler ge ler, 
mun dan beý läk ‘Ys ra ýyl hal ky ny Mü sür 
ýur dun dan çy ka ran Reb biň bar ly gyn dan 
ant iç ýä rin’ di ýil mez. Mu ny Reb aýd-
ýan dyr. 8  Mu ňa de rek: ‘Ys ra ýyl hal ky nyň 
to hum-ti ji ni de mir ga zyk ýur dun dan we 
dar ga dan ýurt la ryn dan çy ka ryp ge ti ren 
Reb biň bar ly gyn dan ant iç ýä rin’ di ýil-
jek gün ler ge ler. Olar öz ýurt la ryn da 
ýa şar lar“».

Galp pygamberler
 9 Py gam ber ler ha kyn da:

Ýüregim içimde syndy,
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ähli süňklerim sandyraýar.
Reb sebäpli,

Onuň mukaddes sözleri sebäpli
men serhoş adam kimin,
şerabyň ýesiri kimin boldum.

 10 Çünki ýurt zynahorlykdan 
doludyr,

ýurt nälet zerarly ýas tutýar,
çölüň örüleri guraýar.

Adamlar pis ýola düşüp,
güýçlerini zorluga sarp edýär.

 11 «Pygamber-de, ruhany-da 
hudaýsyzdyr,

olaryň pisligini hatda Öz 
öýümde-de gördüm.

Muny Reb aýdýandyr.
 12 Munuň üçin ýöreýän ýollary olara

garaňkydaky sürçek ýer kimin 
bolar,

ol ýerde büdräp ýykylarlar.
Çünki jeza ýyly
olaryň başyna bela getirerin.

Muny Reb aýdýandyr.
 13 Samariýa pygamberleriniň 

arasynda
Men bu nejis işi gördüm:

Bagalyň adyndan pygamberlik 
edip,

olar Meniň halkym ysraýyly 
azdyrdylar.

 14 Iýerusalimiň pygamberleriniň 
arasynda-da

aýylganç zat gördüm:
olar zyna edýärler, ýalana 

eýerýärler,
ýamanlyk edýänleri 

güýçlendirýärler,
şeýdip, hiç kim erbetlikden el 

çekmeýär.
Meniň üçin olaryň ählisi Sodom 

kimin,
boldy Iýerusalimiň ilaty 

Gomora kimin.

 15 Şonuň üçin pygamberler hakynda 
Hökmürowan Reb şeýle 
diýýär:

„Men olara ajy ýowşan iýdirjek,
zäherli suw içirjek.

Çünki Iýerusalim 
pygamberleriniň

hudaýsyzlygy tutuş ýurda 
ýaýrady“.

16  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: „Özü-
ňi ze py gam ber lik ed ýän py gam ber le riň 
söz le ri ni diň le mäň, olar si ze bi de rek zat-
lar öw red ýär ler. Olar Reb biň ag zyn dan 
çy kan söz le ri däl-de, öz ýü rek le ri niň 
hy ýa ly ny söz le ýär ler. 17 Olar Me ni ýig-
ren ýän le re he mi şe ‘Reb si ze pa ra hat lyk 
bo lar diý di’ diý ýär ler. Ke sir lik bi len öz 
ýa man ni ýet le ri ne eýer ýän le re ‘Ba şy ňy-
za bet bagt lyk gel mez’ diý ýär ler.

18  Reb biň sö zü ni eşi dip, gör mek üçin,
kim Onuň maslahatynda boldy?

Onuň sözüni ýerine ýetirmek üçin,
kim Oňa gulak asdy?

 19 Ine, Rebbiň gyzgyn gazaby, 
harasady gopup,

gazaply lowlaýan harasady 
erbetleriň başyna iner.

 20 Ýüreginiň niýetini amala 
aşyrýança,

Rebbiň gahar ody ýatyşmaz.
Siz muňa ahyrky günlerde 

düşünersiňiz.
 21 Bu pygamberleri Men 

ýollamadym,
olaryň özleri ylgadylar.

Olar bilen gepleşmedim,
özlerinden pygamberlik etdiler.

 22 Emma olar maslahatymy alsadylar,
halkyma sözlerimi eşitdirerdiler,

şonda halky ýaman ýollaryndan,
şer işlerinden gaýtarardylar.

23 Eý sem Men di ňe ýa kyn da ky Hu daý-
my? Uzak da ky Hu daý däl mi? Mu ny 
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a 23:34 Py gam ber lik sö zi – ýew reý çe mas sa di ýen söz py gam ber lik sö zi, şeý le hem ýük 
diý me gi aň lad ýar. Bu söz oý nat ma dyr.
b 24:1 Ýe kon ýa – bu at 2Pat 24 we 25-de Ýe ho ýa kyn di ýip duş gel ýär.

Reb aýd ýan dyr. 24  Giz lin ýer ler de bu ku-
la ny Me niň gör me jek gü ma nym bar my? 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. As ma ny hem ýe ri 
Men dol dur ma ýa ryn my? Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 25 Me niň adym dan galp py-
gam ber lik ed ýän py gam ber le riň ‘Düýş 
gör düm, düýş gör düm!’ di ýiş le ri ni eşit-
dim. 26 Ýa lan söz le ýän, öz ýü rek hi le le ri ni 
be ýan ed ýän py gam ber le riň kal byn da 
bu ha ça na çen li do wam eder? 27 Ba gal 
se bäp li ata-ba ba lar Me niň ady my unut dy-
lar. In di bu py gam ber ler hem bi ri-bi ri ne 
gür rüň ber ýän düýş le ri ar ka ly hal ky ma 
Me niň ady my unut dyr jak bol ýar lar. 28  Py
gam ber öz gö ren boş düýş le ri ni gür rüň 
be ri ber sin, em ma Me niň sö zü mi eşi-
den her kes sö zü mi ha ky ky be ýan et sin. 
Heý-de, bug da ýy sa man bi len de ňäp 
bo lar my? Mu ny Reb aýd ýan dyr. 29 Me niň 
sö züm ot ki min, ga ýa ny bö lek-bö lek ed-
ýän tok mak ki min däl mi dir? Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 30 Mu nuň üçin Men bi ri-bir-
le rin den sö zü mi ogur la ýan py gam ber le re 
gar şy dy ryn. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 31 ‘Reb 
şeý le diý ýär’ di ýip, öz bi len le ri ni aýd ýan 
py gam ber le re Men gar şy dy ryn“. Mu ny 
Reb aýd ýan dyr. 32 Reb şeý le diý ýär: „Men 
ýa lan düýş ler bi len py gam ber lik ed ýän-
le re gar şy dy ryn. Olar bu düýş le ri aý dyp, 
ýa lan söz le ri we boş öwün me le ri bi len 
Me niň hal ky my az dyr ýar lar. Ola ry Men 
ýol la ma dym, ola ra Men tab şy ryk ber me-
dim. Ola ryň bu hal ka as la peý da sy ýok“. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. 33 Bu halk ýa-da bir 
py gam ber, ýa bol ma sa bir ru ha ny sen den: 

„Reb den ge len py gam ber lik ýü ki nä me?“ 
di ýip so ra sa, sen ola ra: „Si ziň özü ňiz 
ýük ahy ryn. Men si zi terk ede rin“ di ýip 
jo gap ber. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 34  Eger 

bir py gam ber, ru ha ny ýa-da hal kyň için-
den bi ri „Bu Reb den ge len py gam ber lik 
sö zi a“ diý se, ol ada my hem, onuň tu tuş 
ho ja ly gy ny hem je za lan dy ra ryn. 35 Siz 
öz ara ňyz da bi ri-bi ri ňiz den: „Reb nä me 
jo gap ber di? Reb nä me diý di?“ di ýip 
so ra ma ly sy ňyz. 36  Em ma mun dan beý-
läk Reb den ge len py gam ber lik sö zü ni 
ag za mar sy ňyz, çün ki her kes öz sö zü ni 
py gam ber lik sö zi di ýip saý ýar. Şeý dip, 
siz di ri Hu da ýyň, Hök mü ro wan Hu da-
ýy myz Reb biň söz le ri ni ýoý du ňyz. 37 Siz 
py gam ber den: „Reb sa ňa nä me jo gap ber-
di? Nä me diý di?“ di ýip so ra ma ly sy ňyz. 
38  Em ma siz: „Reb den ge len py gam ber lik 
sö zi“ diý ýär si ňiz. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
Men si ze bu söz le ri aýt maň di ýip ha bar 
ibe ren hem bol sam, siz „Reb den ge len 
py gam ber lik sö zi“ di ýen söz le ri ýe ne 
aýt dy ňyz. 39 Şo nuň üçin hem Men si zi 
terk edip, si zi-de, özü ňi ze we ata-ba ba-
la ry ňy za be ren şä he ri mi-de hu zu rym dan 
aý ryp taş la ryn. 40 Üs tü ňi ze hiç wagt unu-
dyl ma jak ebe di lik utanç we tü ke nik siz 
rys wa lyk ge ti re rin».

24‑nji bap

Iki sebet injir
1 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar Ýa-

hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky myň og ly 
Ýe kon ýa ny b, Ýa hu da nyň ýol baş çy la ry ny, 
hü när ment ler bi len de mir çi le ri Iýe ru-
sa lim den Ba by la ýe sir edip äkit di. Bu 
wa ka dan soň Reb ma ňa Özü niň yba-
dat ha na sy nyň öňün de goý lan iki se bet 
in ji ri gör kez di. 2  Bir se bet de ir ýe tiş ýän 
in jir ler bar dy. Olar diý seň go wu dy. Beý-
le ki se bet de bol sa iý mä ge ýa ra ma ýan 
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ga ty er bet in jir ler bar dy. 3 On soň Reb 
men den: «Ýer me ýa, nä me gör ýär siň?» 
di ýip so ra dy. Men: «In jir. Go wu la ry ga ty 
go wy, er bet le ri bol sa ga ty er bet, çüý rük-
li gin den ýa ňa ola ry iýer ýa ly däl» diý dim.

4  On soň ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol-
dy: 5 «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: 

„Bu ýer den ba byl ly la ryň ýur du na sür-
gün edi len Ýa hu da ýe sir le ri ni bu go wy 
in jir ler ýa ly ýag şy sa ýa ryn. 6  Na za rym 
ýag şy lyk üçin olar da bo lar, ola ry ýe ne 
bu ýur da ge ti re rin. Ola ry bi na ede rin, 
ýyk ma ryn; ola ry eke rin, sog rup taş la ma-
ryn. 7 Ola ryň ýü rek le ri ne Me ni ta na mak 
is le gi ni sa la ryn, şon da olar Me niň Reb-
di gi mi bi ler ler. Olar Me niň hal kym bo lar, 
Men-de ola ryň Hu da ýy bo la ryn, çün ki 
olar tu tuş kal by bi len Ma ňa öw rü ler ler“.

8  Reb şeý le diý ýär: „Em ma Ýa hu da 
pa ty şa sy Sid ki ýa ny, onuň ýol baş çy-
la ry ny, bu ýurt da Iýe ru sa li miň aman 
ga lan la ry bi len Mü sür de ýa şa ýan la ry 
edil ýa ram syz çüý rük in jir ýa ly ede rin. 
9 Men ola ry ýer ýü zü niň äh li pa ty şa lyk-
la ry üçin how pa we ýa man ly ga öw re rin. 
Sür gün eden her bir ýe rim de bol sa, olar 
mas ga ra, gep-gür rüň, gül ki bo lup nä let-
le ner ler. 10 Öz le ri ne hem ata-ba ba la ry na 
be ren ýur dum dan do ly ýok bol ýan ça lar 
üst le ri ne gy lyç, aç lyk, mer gi ibe re rin“».

25‑nji bap

Ýetmiş ýyl
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og ly Ýe-

ho ýa ky myň şa ly gy nyň dör dün ji ýyl yn da 
(bu Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň pa-
ty şa ly gy nyň bi rin ji ýy ly dy) Ýer me ýa 
bü tin ýa hu da hal ky ha kyn da Reb biň sö zi 
aýan bol dy. 2  Ýer me ýa py gam ber mu ny 
bü tin ýa hu da hal ky na we tu tuş Iýe ru-
sa lim ila ty na ýe ti rip, şeý le diý di: 3 «Ine, 
ýig ri mi üç ýyl bä ri, Ýa hu da pa ty şa sy 

Amo nyň og ly Ýo şy ýa nyň şa ly gy nyň on 
üçün ji ýyl yn dan tä şu gü ne çen li Reb biň 
sö zi ma ňa aýan bo lup gel ýär. Men-de her 
gün ony si ze dyn gy syz aýt dym, ýö ne siz 
diň le me di ňiz. 4 Reb Özü niň gul la ry bo lan 
py gam ber le ri gaý ta-gaý ta si ze ýol la dy, 
em ma siz diň le me di ňiz, gu lak as ma dy-
ňyz. 5 Olar si ze şeý le diý di ler: „In di her 
bi ri ňiz öz ýa man ýo lu ňyz dan, pis iş le ri-
ňiz den dö nüp, Men-Reb biň owal-baş dan 
özü ňi ze we ata-ba ba la ry ňy za ebe di lik 
be ren ýur dum da mes gen tu tuň. 6  Baş ga 
hu daý la ra gul luk we sež de et jek bo lup, 
ola ryň yzy na düş mäň. El le ri ňi ziň işi bi len 
Me niň ga ha ry my ge tir mäň, Men-de si ze 
zy ýan ýe tir mä ýin“. 7 Ýö ne siz Me ni diň le-
me di ňiz. Mu ny Men – Reb aýd ýan dy ryn. 
Öz el le ri ňi ziň iş le ri bi len ga ha ry my ge-
ti rip, özü ňi ze ze per ýe tir di ňiz. 8  Mu nuň 
üçin Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

„Me niň söz le ri me gu lak as man dy gy ňyz 
üçin, 9 Men-de bü tin de mir ga zyk ti re le-
ri bi len Ba byl pa ty şa sy bo lan ben däm 
Ne bu kad ne sa ry ça gy ra ryn. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. Ola ry bu ýur duň, onuň ila-
ty nyň, daş-tö we rek dä ki äh li mil let le riň 
üs tü ne alyp ge le rin. Bu halk la ry bü tin leý 
ýok edip, bu ýur dy how pa, rys wa çy ly ga 
we ebe di lik ha ra ba çy ly ga öw re rin. 10 Şat-
lyk dyr gül ki se si ni, öý len ýän ýi git bi len 
gel niň toý se si ni, de gir men daş la ry nyň se-
si ni we çy ra nyň yşy gy ny olar dan aý ra ryn. 
11 Bu ýurt tu tuş ly gy na ha ra ba çy ly ga we 
gor kunç ýe re öw rü ler. Bu mil let ler ýet miş 
ýyl lap Ba byl pa ty şa sy na gul luk eder ler. 
12  Ýet miş ýyl dan soň, Men Ba byl pa ty-
şa sy ny, onuň mil le ti ni we ba byl ly la ryň 
ýur du ny et miş le ri üçin je za lan dy ra ryn, 
ony ebe di lik ha ra ba çy ly ga öw re rin. Mu ny 
Reb aýd ýan dyr. 13 Onuň gar şy sy na aý dan 
äh li söz le ri mi, Ýer me ýa nyň äh li mil let ler 
ba ra da eden py gam ber li gi ni, bu ki tap da 
ýa zy lan zat la ryň ba ry ny ol ýur duň ba şy na 
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ge ti re rin. 14 Çün ki köp mil let ler we be ýik 
pa ty şa lar ola ry gu la öw rer ler. Men ola ra 
et miş le ri ne gö rä, el le ri niň işi ne gö rä al-
myt la ry ny be re rin“».

Rebbiň gazap käsesi
15  Ys ra ýyl Hu da ýy Reb ma ňa şeý le 

diý di: «Ga zap dan pü re pür bu kä sä ni 
Me niň elim den al-da, se ni ýan la ry na 
iber jek äh li mil let le ri me ony şe rap dek 
içir. 16  Olar ony içip, iki ýa na yra nar lar we 
ara la ry na iber jek gy ly jym dan dä li rär ler».

17 On soň men kä sä ni Reb biň elin den 
al dym, ony Reb biň me ni ibe ren äh li 
mil let le ri ne içir dim. 18  Bu gün ki bol şy 
ýa ly ha ra ba çy lyk, howp, rys wa çy lyk, 
nä let le nen ýer bol sun di ýip, on dan Iýe-
ru sa li me, Ýa hu da şä her le ri ne, pa ty şa la ry 
bi len ýol baş çy la ry na içir dim. 19 Baş ga-da 
Mü sür pa ty şa sy fa ra ona, onuň emel dar-
la ry na, ýol baş çy la ry na, tu tuş hal ky na; 
20 äh li ke se ki hal ka, Us ýur du nyň hem me 
pa ty şa la ry na, bü tin pi lişt li ler ýur du nyň 
pa ty şa la ry na: Aş ke lo na, Ga za, Ek ro na, 
Aş do dyň aman ga lan la ry na; 21 Edo ma, 
Mo wa ba, am mon la ra; 22  äh li Sur hem 
Si don pa ty şa la ry bi len deň ziň aňyr syn-
da ky halk la ryň pa ty şa la ry na; 23 De da na, 
Teý ma, Bü ze hem-de saç-sak gal la ry ny 
gyr kan äh li halk la ra; 24  Ara bys ta nyň 
we çöl de ýa şa ýan ke se ki halk la ryň äh-
li pa ty şa la ry na; 25  bü tin Zim ri, Eý lam, 
Ma daý pa ty şa la ry na; 26  de mir ga zy gyň 
ýa ky nu-uzak pa ty şa la ry nyň hem me si-
ne we ýer ýü zün dä ki äh li pa ty şa lyk la ra 
no bat ma-no bat içir dim. Iň soň ky bo lup 
on dan Şe şak a pa ty şa sy iç jek dir.

27 «Soň ra sen ola ra Ys ra ýyl Hu da ýy 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: „Içip, 
ser hoş bo luň, gu suň we ara ňy za iber jek 
gy ly jym dan ýy ky lyň, gaý dyp ýe ri ňiz den 

gal maň“. 28  Eger olar eliň dä ki kä sä ni 
al man, iç mek den ýüz öw räý se ler, ola-
ra Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: 

„Hök man içer si ňiz! 29 Ine, Men Öz adym 
da ky lan şä he riň üs tün den bet bagt lyk in-
der mä ge baş la ýa ryn. Siz je za syz ga la rys 
öýd ýär si ňiz mi? Je za syz gal mar sy ňyz, 
çün ki Men ýer ýü zün de ýa şa ýan her 
bir yn sa nyň üs tün den gy lyç in de re rin“. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr.

30 Şo nuň üçin hem ola ra gar şy bu söz le-
riň ba ry ny py gam ber lik et-de, şeý le diý:

„Reb ýokardan nagra çeker,
mukaddes mekanyndan seslener,

agylyna garşy güňleç arlar.
Bütin dünýäniň ilatyna garşy
üzüm sykýanlar kimin gygyrar.

 31 Arryldysy ýer ýüzüniň uçlaryna 
ýeter,

çünki Rebbiň milletler bilen 
dawasy bar.

Ol ähli adamzada höküm çykarar,
erbetleri gylyçdan geçirer“.

Muny Reb aýdýandyr.
 32 Hökmürowan Reb şeýle diýýär:

„Ine, bela milletden-millete 
ýaýraýar,

ýeriň aňry ujundan uly harasat 
gopar“.

33 Ol gün Reb biň öl dü ren le ri ýe riň bir 
ujun dan beý le ki uju na ýe ter. Olar üçin 
ýas tu tul maz, ýyg na lyp jaý la nyl maz. 
Olar zir-zi bil ýa ly ça şyp ýa tar lar.
 34 Möňňüriň, eý, çopanlar! Dady- 

-perýat ediň!
Eý, süriniň baştutanlary, küle 

togalanyň!
Çünki geldi öldüriljek, 

dargadyljak günüňiz,
ýykylyp parçalanarsyňyz 

gymmatly gap kimin.
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 35 Çopanlar gaçyp bilmezler,
süri baştutanlary gutulyp 

bilmezler.
 36 Eşit çopanlaryň perýat edýän 

sesini,
süri baştutanlarynyň 

uwwuldysyny!
Çünki Reb weýran edýär olaň 

örüsini.
 37 Rebbiň gahar-gazabyndan ýaňa

parahat agyllar dargady.
 38 Reb arslan deý süreninden çykdy.

Onuň lowlaýan gazabyndan 
ýaňa,

zalymlaryň gaharyndan ýaňa,
olaň ýurdy harabalyga döndi».

26‑njy bap

Halk Ýermeýany öldürmek isleýär
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og ly 

Ýe ho ýa ky myň pa ty şa ly gy nyň ba şyn da 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2  «Reb şeý-
le diý ýär: Reb biň öýü niň how lu syn da 
dur-da, sež de et mek üçin Ýa hu da şä-
her le rin den ol ýe re ge len her ke se aýt. 
Sa ňa aýt ma gy buý ran söz le ri miň ýe ke-
je si ni-de ga çyr man, ba ry ny ola ra ýe tir. 
3 Bel ki, diň lär ler we ýa man ýol la ryn dan 
dö ner ler. Şon da Men hem ola ryň pis 
iş le ri ze rar ly baş la ryn dan bet bagt lyk 
in der mek ni ýe tim den el çe ke rin. 4  Ola ra 
Reb şeý le diý ýär diý: „Eger siz Ma ňa 
gu lak goý ma sa ňyz, be ren ka nu ny ma 
gö rä ýö re me se ňiz, 5  si ze gaý ta-gaý ta 
ýol lan gul la rym py gam ber le riň söz le ri ni 
öň ki ýa ly ýe ne-de diň le me se ňiz, 6  on da 
Men bu öýi Şi lo ki min ýok ede rin. Bu 
şä he ri bol sa ýer ýü zü niň äh li mil let le-
ri niň ara syn da nä le te du çar ede rin“».

7 Ru ha ny lar, py gam ber ler we äh li halk 
Reb biň öýün de Ýer me ýa nyň aý dan bu 
söz le ri ni eşit di ler. 8  Ýer me ýa Reb biň äh li 

hal ka aýt di ýip, özü ne buý ran zat la ry nyň 
ba ry ny aý dyp bo la nyn da, ru ha ny lar, py-
gam ber ler we äh li halk ony tu tup: «Sen 
hök man öler siň! 9 Nä me üçin sen: „Bu 
öý Şi lo ki min bo lar we bu şä her ilat syz 
ha ra ba çy ly ga öw rü ler“ di ýip, Reb biň 
adyn dan py gam ber lik et diň?» diý di ler. 
Reb biň öýün de äh li halk Ýer me ýa nyň 
da şy ny ga ba dy.

10 Ýa hu da nyň ýol baş çy la ry bu zat la ry 
eşi den le rin de, pa ty şa nyň köş gün den 
çy kyp, Reb biň öýü ne gel di ler we Tä-
ze der we zä niň gi rel ge sin de otur dy lar. 
11 On soň ru ha ny lar, py gam ber ler ýol-
baş çy lar bi len äh li hal ka ýüz le nip: «Öz 
gu lak la ry ňyz bi len eşi di şi ňiz ýa ly, ol 
ada my bu şä he re gar şy py gam ber lik 
eden di gi üçin, ölüm je za sy na hö küm 
et me li» diý di ler. 12  Şon da Ýer me ýa äh li 
ýol baş çy la ra we tu tuş hal ka ýüz le nip, 
şeý le diý di: «Bu öý bi len şä her hak da 
ýaň ky eşi den söz le ri ňi zi py gam ber lik 
et me gim üçin me ni Reb ýol la dy. 13 In di 
ýol la ry ňy zy we iş le ri ňi zi dü ze diň, Hu da-
ýy ňyz Reb be gu lak asyň. Şon da Reb-de 
si ziň gar şy ňy za aý dan bet bagt çy ly gy ny 
goý bol sun eder. 14  Men bol sa, ine, si ziň 
eli ňiz de. Nä mä ni go wy hem dog ry gör-
se ňiz, ma ňa şo ny ediň. 15  Em ma şu ny 
berk bi lip go ýuň, eger me ni öl dür se ňiz, 
bu şä her-de, mun da ýa şa ýan ilat bi len 
siz-de dö kü len bi gü nä gan üçin jo gap kär 
bo lar sy ňyz. Ha ky kat dan hem, bu söz le-
riň ba ry ny si ziň gu la gy ňy za ýe tir me gim 
üçin me ni Reb ýol la dy».

16  On soň ýol baş çy lar bi len äh li halk 
ru ha ny la ra: «Bu adam bi ze Hu da ýy myz 
Reb biň adyn dan gep län di gi üçin, ol 
ölü me hö küm edil me li däl dir» diý di ler. 
17 On soň ýur duň bir nä çe ýa şu lu sy öňe 
çy kyp, ol ýer de ýyg na nan hal ka şeý le 
diý di: 18  «Ýa hu da pa ty şa sy Hiz ki ýa nyň 
döw rün de mo re şet li Mi ka py gam ber lik 
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edip, ol äh li hal ka Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär di ýip ýüz len di:

„Sion ekin meýdany kimin sürler.
Iýerusalim harabaçylyga 

öwrülip,
dag depesindäki ybadathanany

jeňňellik basar“ a.
19 Ýa hu da pa ty şa sy Hiz ki ýa we tu tuş Ýa-
hu da Mi ka ny öl dür di mi? Ýok, Hiz ki ýa 
Reb den gor kup, Oňa ýal bar dy. Reb-de 
hal kyň gar şy sy na aý dan bet bagt çy-
ly gy ny goý bol sun et di. Biz bol sak öz 
ja ny my za el henç bet bagt lyk ge tir ýä ris!» 
20  Reb biň adyn dan py gam ber lik eden 
ýe ne bir adam bar dy, ol kir ýat ýe ga rym-
ly Şe mag ýa nyň og ly Ury ýa dy. Ol hem 
edil Ýer me ýa ýa ly söz läp, bu şä her bi len 
ýur duň gar şy sy na py gam ber lik et di.

21 Ýe ho ýa kym pa ty şa bi len onuň äh li 
eder men ur şu jy la ry, emel dar la ry onuň 
söz le ri ni eşi den le rin de, pa ty şa ony öl-
dür jek bol dy. Em ma Ury ýa mu ny eşi den 
ba dy na, gor kup, Mü sü re ga çyp git di. 
22  Ýe ho ýa kym pa ty şa Ak bo ryň og ly El-
na ta ny we onuň bi len bir nä çe ada my 
Mü sü re iber di. 23 Olar Ury ýa ny Mü sür-
den çy ka ryp, Ýe ho ýa kym pa ty şa nyň 
ýa ny na ge tir di ler. Ol ony gy lyç bi len 
öl dü rip, je se di ni hem ýö ne keý hal kyň 
go nam çy ly gy na zyň dyr dy.

24  Em ma Şa pa nyň og ly Ahy ka myň 
Ýer me ýa ny go ra ýan dy gy se bäp li, ol öl-
dü ril mä ge hal kyň eli ne be ril me di.

27‑nji bap

Ýermeýa boýuntyryk dakynýar
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og ly 

Sid ki ýa nyň b şa ly gy nyň baş lan gy jyn da 
Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy. 2 Reb 

ma ňa şeý le diý di: «Agaç dan bir bo ýun ty-
ryk ýa sap, ta nap bi len ony boý nu ňa dak. 
3 Soň ra Iýe ru sa lim dä ki Ýa hu da pa ty şa sy 
Sid ki ýa nyň ýa ny na ge len ça par la ryň üs ti 
bi len Edom, Mo wap, Am mon, Sur we 
Si don pa ty şa la ry na bo ýun ty ryk lar iber. 
4  Ça par la ra öz ho ja ýyn la ry na Ys ra ýyl 
Hu da ýy Hök mü ro wan Reb biň şeý le 
diý ýän di gi ni bu ýur: 5 „Men dün ýä ni, ýer 
ýü zün de ýa şa ýan yn san lar dyr haý wan-
la ry be ýik gud ra tym hem güý jüm bi len 
ýa rat dym. Ola ry göw nü miň is län ki şi-
si ne be re rin. 6  In di bu ýurt la ryň ba ry ny 
Ba byl pa ty şa sy ben däm Ne bu kad ne sa ra 
ber dim. Hyz mat et sin ler di ýip, ýa ba ny 
haý wan la ry-da oňa ber dim. 7 Ýur du nyň 
so ňy gel ýän çä, äh li mil let ler onuň özü-
ne, og lu na we ag ty gy na gul luk eder ler. 
Soň ra bol sa, köp mil let ler we be ýik 
pa ty şa lar ony öz le ri ne gul eder ler.

8  Em ma haý sy hem bol sa bir mil let 
ýa-da pa ty şa lyk Ba byl pa ty şa sy Ne-
bu kad ne sa ra gul luk et me se, onuň 
bo ýun ty ry gy ny da kyn ma sa, Men ola ry 
bu pa ty şa nyň eli bi len do ly ýok ed ýän-
çäm, şol mil le ti gy lyç, aç lyk we mer gi 
bi len je za lan dy ra ryn. Mu ny Men – Reb 
aýd ýan dy ryn“. 9 „Şo nuň üçin hem siz 

‘Ba byl pa ty şa sy na gul luk et mäň’ diý-
ýän py gam ber le ri ňi zi, pal çy la ry ňy zy, 
düýş ýo ru jy la ry ňy zy, ja dy göý le ri ňi zi, 
mü neç jim le ri ňi zi diň le mäň. 10 Olar si ze 
ýa lan dan py gam ber lik ed ýär ler. Mu nuň 
ne ti je sin de Men si zi ýur du ňyz dan aý ryp, 
sür gün ede rin we siz he läk bo lar sy ňyz. 
11 Em ma Ba byl pa ty şa sy nyň bo ýun ty ry-
gy ny da ky nyp, oňa gul luk eden mil le ti 
öz top ra gyn da go ýa ryn. Olar top ra gy 
be je rip, ol ýer de ýa şar lar. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr“».
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12  Men Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa 
hem hut şol söz le ri aý dyp, şeý le diý-
dim: «Boý nu ňy za Ba byl pa ty şa sy nyň 
bo ýun ty ry gy ny da ky nyp, onuň özü ne 
hem hal ky na gul luk ediň we di ri ga lyň. 
13 Reb Ba byl pa ty şa sy na gul luk et me jek 
her bir mil le tiň öl jek di gi ni aýt dy ahy ryn. 
Nä me, sen hem öz hal kyň bi len gy lyç dan, 
aç lyk dan, mer gi den öl mek çi mi? 14  Siz: 

„Ba byl pa ty şa sy na gul luk et mäň“ diý-
ýän py gam ber le riň söz le ri ni diň le mäň, 
çün ki olar si ze ýa lan dan py gam ber lik 
ed ýär ler. 15 Ola ry Men ýol la ma dym, olar 
si ze Me niň adym dan galp py gam ber lik 
ed ýär ler. Mu nuň ne ti je sin de Men si zi-de, 
si ze py gam ber lik ed ýän bu py gam ber le-
ri-de ko wup çy ka ra ryn, si ziň ba ry ňyz 
he läk bo lar sy ňyz. Mu ny Men – Reb 
aýd ýan dy ryn».

16 Soň ra men ru ha ny la ra we tu tuş hal ka 
Reb şeý le diý ýär di ýip ýüz len dim: «Siz 
özü ňi ze: „Reb biň yba dat ha na syn da ky 
gap-gaç lar ba sym Ba byl dan yzy na ge ti-
ri ler“ diý ýän py gam ber le ri ňi ziň söz le ri ni 
diň le mäň. Olar si ze ýa lan dan py gam ber-
lik ed ýär ler. 17 Ola ry diň le mäň, Ba byl 
pa ty şa sy na gul luk edip, di ri ga lyň. Bu 
şä her nä me üçin weý ran bol sun? 18  Eger 
olar py gam ber bol ýan bol sa lar, Reb biň 
sö zi olar da bol sa, on da Reb biň yba dat ha-
na syn da, Ýa hu da pa ty şa sy nyň köş gün de 
we Iýe ru sa lim de ga lan gap-gaç lar Ba by la 
äki dil me sin di ýip, Hök mü ro wan Reb be 
ýal bar syn lar.

19‑20 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 
Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky myň og ly 
Ýe kon ýa we Ýa hu da nyň, Iýe ru sa li miň 
beg za da la ry ny Iýe ru sa lim den Ba by-
la ýe sir edip äki den de alyp git me dik 
zat la ry: sü tün ler, ho wuz, ara ba we 
beý le ki gap-gaç lar bar. Hök mü ro wan 
Reb olar hak da söz aç ýar. 21 Ha wa, Ys
ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb Öz 

yba dat ha na syn da, Ýa hu da pa ty şa sy nyň 
köş gün de we Iýe ru sa lim de ga lan şol 
gap-gaç lar hak da şeý le diý ýär: 22  „Olar 
Ba by la äki di ler, ola ra gaý ta dan na zar 
sal jak gü nü me çen li, şol ýer de ga lar. 
On soň Men ola ry çy ka ryp, bu ýe re gaý-
ta ryp ge ti re rin“. Mu ny Reb aýd ýan dyr».

28‑nji bap

Azuryň ogly Hananýa galp pygamber
1 Şol ýy lyň, ýag ny dör dün ji ýy lyň bä-

şin ji aýyn da Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa nyň 
pa ty şa ly gy nyň baş lan gy jyn da gib gon ly 
Azu ryň og ly Ha nan ýa py gam ber Reb-
biň yba dat ha na syn da ky ru ha ny lar bi len 
äh li hal kyň öňün de ma ňa şeý le diý di: 
2  «Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Ba byl pa ty şa sy nyň bo-
ýun ty ry gy ny döw düm. 3 Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sa ryň bu ýer den alyp, Ba-
by la äki den Reb biň yba dat ha na sy nyň 
äh li gap-gaç la ry ny iki ýy lyň için de bu 
ýe re yzy na ge ti re rin. 4  Ýa hu da pa ty şa-
sy Ýe ho ýa ky myň og ly Ýe kon ýa bi len 
Ýa hu da dan Ba by la sür gün edi len le riň 
äh li si ni yzy na bu ýe re ge ti re rin, çün ki 
Ba byl pa ty şa sy nyň bo ýun ty ry gy ny dö-
we rin“. Mu ny Reb aýd ýan dyr».

5 On soň Ýer me ýa py gam ber ru ha ny la-
ryň we Reb biň yba dat ha na syn da du ran 
äh li hal kyň göz le ri niň al nyn da Ha nan ýa 
py gam ber bi len gep leş di. 6  Ýer me ýa py-
gam ber şeý le diý di: «Omyn! Aý da nyň 
gel sin! Goý, Reb Öz yba dat ha na sy nyň 
gap-gaç la ry ny we sür gü ne gi den le riň 
ba ry ny Ba byl dan bu ýe re yzy na ge ti rip, 
se niň py gam ber lik edip aý dan söz le ri ňi 
ama la aşyr syn! 7 In di bol sa sa ňa we äh li 
hal ka eşit di rip aýt jak bu sö zü mi diň le. 
8  Men de nem, sen de nem öň ýa şap ge-
çen py gam ber ler köp ýurt la ra we be ýik 
pa ty şa lyk la ra gar şy ur şy, bet bagt ly gy, 
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mer gi ni owal dan bä ri py gam ber lik 
edip di ler. 9 Em ma sag-sa la mat ly gy py-
gam ber lik ed ýä niň sö zi ha ky kat dan-da 
ama la aşan da, di ňe şon da ol py gam be ri 
Reb biň ýol lan dy gy bel li bo lar».

10 Şon da Ha nan ýa py gam ber Ýer me ýa-
nyň boý nun da ky bo ýun ty ry gy çy ka ryp, 
ony döw di. 11 On soň Ha nan ýa äh li hal kyň 
öňün de söz söz läp: «Reb şeý le diý ýär: 

„Men iki ýy lyň için de Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sa ryň bo ýun ty ry gy ny äh li 
mil let le riň boý nun dan aý ryp, şeý le dö-
we rin“» diý di. Ýer me ýa py gam ber bol sa 
öz ýo lu na git di. 12  Ha nan ýa py gam ber 
Ýer me ýa py gam be riň boý nun da ky bo-
ýun ty ry gy dö we nin den soň ra, Ýer me ýa 
Reb biň sö zi aýan bol dy: 13 «Bar, Ha nan ýa 
Reb şeý le diý ýär di ýip aýt: „Sen agaç 
bo ýun ty ry gy döw düň, em ma onuň ýe ri-
ne de mir bo ýun ty ryk ýa sar syň! 14  Çün ki 
Ys ra ýyl Hu da ýy Men Hök mü ro wan Reb 
bu mil let le riň hem me si Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sa ra gul luk et sin ler di ýip, 
boý nu na de mir bo ýun ty ryk sal dym, olar 
oňa gul luk eder ler. Onuň yg ty ýa ry na 
hat da ýa ba ny haý wan la ry-da ber dim“». 
15  On soň Ýer me ýa py gam ber Ha nan ýa 
py gam be re şeý le diý di: «Eý, Ha nan ýa, 
in di eşit! Se ni Reb ýol la ma dy, em ma 
sen bu hal ky ýa lan gep le re ynan dyr dyň. 
16  Mu nuň üçin Reb şeý le diý ýär: „Ine, 
Men se ni ýer ýü zün den sog rup taş la ryn. 
Şu ýyl öler siň, çün ki sen Reb biň gar şy-
sy na gep le diň“». 17 Şeý le lik de, Ha nan ýa 
py gam ber şol ýy lyň ýe din ji aýyn da öl di.

29‑njy bap

Ýermeýanyň sürgündäkilere 
ýazan haty

1 Ýer me ýa py gam ber sür gün dä ki le riň 
ara syn da aman ga lan ýa şu lu la ra, ru ha ny-
la ra, py gam ber le re we Ne bu kad ne sa ryň 

Iýe ru sa lim den Ba by la äki den äh li hal-
ky na Iýe ru sa lim den bir hat ýol la dy. 2  Bu 
hat Ýe kon ýa pa ty şa bi len onuň eje si, 
köşk emel dar la ry, Ýa hu da nyň we Iýe-
ru sa li miň ýol baş çy la ry, hü när ment ler 
hem-de de mir çi ler Iýe ru sa lim den sür-
gün edi len den soň ibe ril di. 3 Bu Ýa hu da 
pa ty şa sy Sid ki ýa nyň Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sa ryň ýa ny na ibe ren Şa pa-
nyň og ly Ela sa nyň we Hil ki ýa nyň og ly 
Ge mar ýa nyň eli bi len gow şu ryl dy. On da 
şeý le di ýil ýär:

4  «Ys ra ýyl Hu da ýy Men Hök mü ro wan 
Reb Iýe ru sa lim den Ba by la ýe sir edip 
äki den äh li adam la ry ma şeý le diý ýä rin: 
5 „Öý ler gu rup, olar da ýa şaň; bag lar ekip, 
mi we si ni iýiň. 6  Öý le niň, ogul la ry ňyz 
hem gyz la ry ňyz bol sun. Ogul la ry ňy-
zy öý len di riň, gyz la ry ňy zy dur mu şa 
çy ka ryň. Olar dan-da ogul lar we gyz-
lar dün ýä in sin. Ol ýer de azal maň-da, 
gaý tam kö pe liň. 7 Si zi ýe sir edip ge ti ren 
şä he ri miň pa ra hat ly gy ny ga zan mak-
ly ga çal şyň. Ol şä her üçin Reb be di leg 
ediň, çün ki si ziň pa ra hat ly gy ňyz onuň 
pa ra hat ly gy na bag ly dyr“. 8  Ys ra ýyl Hu
da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

„Ara ňyz da ky py gam ber le ri ňi ze, pal man-
la ry ňy za özü ňi zi al dat maň, si ziň üçin 
gör ýän düýş le ri ne gu lak as maň. 9 Olar 
si ze Me niň adym dan ýa lan py gam ber lik 
ed ýär ler. Ola ry Men ýol la ma dym, mu ny 
Reb aýd ýan dyr“.

10 Çün ki Reb şeý le diý ýär: „Ba byl da-
ky sür gün li gi ňi ziň ýet miş ýy ly do lan da, 
Men si ze na zar sa la ryn. Si zi bu ýe re 
gaý ta ryp ge tir mek li ge be ren hoş sö zü-
mi Men ama la aşy ra ryn. 11 Çün ki si ziň 
üçin ni ýet län me ýil le ri mi Özüm bil ýä rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. Bu lar si ze ýa man-
lyk et mek däl-de, umyt ly gel jek ber mek 
üçin pa ra hat lyk ni ýet le ri dir. 12  On soň 
Me ni ça gy rar sy ňyz, ge lip, Ma ňa do ga 
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okar sy ňyz, Men-de si zi eşi de rin. 13 Me
ni ag ta rar sy ňyz; bü tin ýü re gi ňiz bi len 
ag ta ran ma ha ly ňyz Me ni ta par sy ňyz. 
14  Şon da siz Me ni ta par sy ňyz, mu ny 
Men – Reb aýd ýan dy ryn. Men si ze öň-
ki aba dan çy ly gy ňy zy gaý ta ryp be re rin, 
si zi ko wan ýer le ri miň ba ryn dan, äh li 
mil let le riň ara syn dan yzy ňy za ýyg na-
ryn. Mu ny Reb aýd ýan dyr. Men si zi 
ni re den sür gün eden bol sam, şol ýe re 
hem gaý ta ryp ge ti re rin. 15  Em ma siz: 

‘Reb Ba byl da bi ziň üçin py gam ber ler 
bel le di’ diý ýär si ňiz. 16  Reb Da wu dyň 
tag tyn da otu ran pa ty şa hak da, bu şä her-
de ýa şa ýan äh li halk, ýag ny si ziň bi len 
sür gü ne git me dik do gan la ry ňyz hak da 
şeý le diý ýän dir“. 17 Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Men ola ryň üs tü ne gy ly-
jy, aç ly gy, mer gi ni ýol la ryn. Ola ry iýip 
bol ma ýan çüý rük in jir ler ki min ede rin. 
18  Ola ry gy lyç, aç lyk, mer gi bi len ko wa-
lap, ýer ýü zün dä ki äh li pa ty şa lyk lar üçin 
howp sa la ryn. Dar ga dyp goý be ren äh li 
mil let le ri miň ara syn da ola ry gar gy şa, 
how pa, rys wa çy ly ga we kä ýin je öw re rin. 
19 Çün ki olar Me niň söz le ri mi we gaý-
ta-gaý ta öz le ri ne ýol lan gul la rym bo lan 
py gam ber le riň söz le ri ni diň le me di ler. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. Eý, sür gün dä ki ler, 
siz hem gu lak as ma dy ňyz. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 20 Şo nuň üçin hem, Iýe ru sa-
lim den Ba by la sür gün edi len ba ry ňyz 
Men-Reb biň sö zü ni diň läň“.

21 Me niň adym bi len si ze ýa lan dan 
py gam ber lik ed ýän Ko la ýa nyň og ly 
Ahap bi len Ma ga se ýa nyň og ly Sid ki ýa 
hak da Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: „Men ola ry Ba byl 
pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň eli ne tab şy-
ra ryn. Ol hem gö zü ňi ziň al nyn da ola ry 
öl dü rer. 22  Ýa hu da dan Ba by la sür gün 
edi len le riň ba ry ola ryň ady ny gar gyş 
hök mün de ula nyp: ‘Goý, Reb se ni Ba byl 

pa ty şa sy nyň di ri li gi ne oda ýa kan Sid-
ki ýa we Ahap ki min et sin!’ di ýer ler. 
23  Olar Ys ra ýyl da ýa ra maz iş le re baş 
goş du lar, goň şu la ry nyň aýal la ry bi len 
zy na et di ler, öz le ri ne bu ýur ma sam hem 
Me niň adym dan ýa lan söz le ri aýt dy lar. 
Bil ýän hem gü wä geç ýän Men di rin“. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr».

24‑25  «Ne he lam ly Şe mag ýa Ys ra ýyl 
Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: „Sen Iýe ru sa lim dä ki äh li hal ka, 
Ma ga se ýa nyň og ly Se pan ýa ru ha na we 
äh li ru ha ny la ra öz adyň dan hat lar ýol lap, 
şeý le diý diň:

26  ‘Ru ha ny Ýe ho ýa da nyň de re gi ne 
se ni Reb biň Özi ru ha ny edip bel le-
di. Reb biň öýü niň baş gö zeg çi le ri 
ol ýer de özü ni py gam ber edip gör-
kez ýän her bir dä li ada my kün de läp, 
de mir zyn jy ra bag la syn lar. 27 On da 
nä me üçin si ze py gam ber lik ed ýän 
ana tot ly Ýer me ýa çä re gör me ýär-
si ňiz? 28  Ol bi ze ýe sir li giň uza ga 
çek jek di gi, öý ler gu rup, olar da ýa-
şa ma gy my zy, bag lar ekip, ola ryň 
mi we si ni iý me gi mi zi aý dyp, bu ýe-
re – Ba by la ha bar ýol la dy ahy ryn’“».

29 Se pan ýa ru ha ny bu ha ty Ýer me-
ýa eşit di rip oka dy. 30  On soň Ýer me ýa 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 31 «Äh li sür-
gün dä ki le re ha bar ýol lap, Reb ne he lam ly 
Şe mag ýa hak da şeý le diý ýär diý: „Men 
ony ýol la ma dyk hem bol sam, Şe mag ýa 
si ze py gam ber lik edip, ýa la na bil bag-
lad ýar“. 32  Şo nuň üçin hem, Reb şeý le 
diý ýär: „Ne he lam ly Şe mag ýa Men-Reb-
biň gar şy sy na gep län di gi üçin ony we 
onuň nes li ni je za lan dy ra ryn. Bu hal kyň 
ara syn da onuň nes lin den ýe ke je ki şi 
hem aman gal maz, Me niň Öz hal ky ma 
et jek ýag şy lygy my gör mez. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr“».
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a 30:17 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.

30‑njy bap

Rebbiň Öz halkyna beren wadasy
1 Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: 
„Sa ňa aý dan äh li söz le ri mi bir ki ta ba 
ýaz. 3 Çün ki hal kym Ys ra ýyl bi len Ýa-
hu da nyň öň ki aba dan çy ly gy ny di kelt jek 
gün le rim ýe tip gel ýär. Mu ny Reb aýd-
ýan dyr. Men ola ry ata-ba ba la ry na be ren 
ýur du ma gaý ta ryp ge ti re rin, olar hem ol 
ýe ri eýe lär ler. Mu ny Reb aýd ýan dyr“».

4  Reb biň Ys ra ýyl bi len Ýa hu da ha kyn-
da aý dan söz le ri şu lar dyr. 5  Reb şeý le 
diý ýär:

«Siz: „Biz sag-salamatlyk däl-de, 
howp hem howsala sesini 
eşitdik“ diýýäňiz.

 6 Indi soraň, görüň,
heý, erkegem çaga dograrmy?

Näme üçin çaga dogurýan aýal 
ýaly

erkekleriň ellerini bilinde 
görýärin?

Näme üçin hemmäniň ýüzi 
soluk?

 7 Wah, bu nähili gorkunç gün,
onuň ýaly gün başga ýokdur.

Bu Ýakup üçin aladaly döwürdir,
emma ol ondan ýene-de gutular».

8‑9 «Ol gün şeý le bo lar, Men se niň 
boý nuň da ky bo ýun ty ry gy ňy dö we rin, 
ta nap la ry ňy gy ra ryn. In di ke se ki ler se ni 
öz le ri ne gul et mez ler. Mu ňa de rek sen 
öz Hu da ýyň Reb be we Onuň Da wu dyň 
nes lin den tagt da oturt jak pa ty şa la ry na 
hyz mat eder siň». Mu ny Hök mü ro wan 
Reb aýd ýan dyr.
 10 «Gorkma, eý, gulum Ýakup,

howatyrlanma, eý, Ysraýyl!

Çünki Men seni uzak ýerlerden,
nesliňi sürgün bolan ýurtdan 

halas ederin.
Ýakup yzyna dolanyp,

dynçlykda hem asudalykda bolar,
indi ony hiç kim gorkuzmaz.

Muny Reb aýdýandyr.
 11 Men seniň bilendirin,

Men seni halas ederin.
Seni aralaryna dargadan 

milletlerimiň
baryny ýok etsem-de,

seniň soňuňa çykmaryn.
Saňa adalatly temmi bererin,
emma jezasyz-da galdyrmaryn».

Muny Reb aýdýandyr.
 12 Reb şeýle diýýär:

«Seniň ýaraňy bejerip bolmaz,
derdiň gutulgysyzdyr.

 13 Seniň dawaňy çözüp berjek ýok;
ýaraňa şypa berjek melhem ýok.

 14 Ähli oýnaşlaryň seni unutdy,
olar seni sorap agtarmaýarlar,

ýazygyňyň çökderdigi sebäpli,
günäleriňiň san-sajaksyzdygy 

üçin
seni duşman zarbasy bilen urdum,

saňa rehimsizlik bilen jeza 
berdim.

 15 Näme ýaraň üçin perýat edýärsiň?
Derdiňe şypa tapylmaz.

Ýazygyňyň çökderdigi zerarly,
günäleriňiň sansyzdygy sebäpli
seni şu güne saldym.

 16 Emma seni iýenleriň ählisi iýler,
ähli duşmanlaryň sürgün ediler,

seni talanlar talanarlar,
olja alanlar olja bolarlar.

 17 Saňa „Taşlanan“ diýen ady dakyp:
„Bu Sion a, halyny soraýan ýok“ 

diýdiler.
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Emma Men seni ýene-de 
sagaldaryn,

ýaralaryňa şypa bererin».
Muny Reb aýdýandyr.

 18 Reb şeýle diýýär:
«Ýakubyň çadyrlarynyň 

abadançylygyny dikelderin,
onuň ýaşaýan mesgenlerine 

rehim ederin.
Şäher öz depelerinde bina ediler,
berk gala öz ýerinde oturdylar.

 19 Olardan şükür hem şatlyk sesleri 
geler.

Men olary köpelderin, olar 
azalmaz,

olara hormat goýduraryn, olar 
peselmez.

 20 Çagalary öňküsi ýaly bolar,
jemagaty huzurymda berkarar 

bolar,
olara sütem edýänleri 

jezalandyraryn.
 21 Baştutany olaryň özünden bolar,

hökümdary öz aralaryndan 
çykar.

Men ony Özüme 
ýakynlaşdyraryn,

ol hem Maňa ýakynlaşar.
Men çagyrmasam,

ýakynlaşmaga kim milt edip biler?
Muny Reb aýdýandyr.

 22 Siz Meniň halkym bolarsyňyz,
Men-de siziň Hudaýyňyz 

bolaryn».
 23 Ine, Rebbiň gyzgyn gazaby, 

harasady gopup,
gazaply lowlaýan harasady 

erbetleriň başyna iner
 24 Ýüreginiň niýetini amala 

aşyrýança,
Rebbiň gahar-gazaby ýatyşmaz.
Siz muňa ahyrky günlerde 

düşünersiňiz.

31‑nji bap
1 «Şol dö wür de Men äh li Ys ra ýyl ti re-

le ri niň Hu da ýy bo la ryn, olar-da Me niň 
hal kym bo lar».

Muny Reb aýdýandyr.
2  Reb şeý le diý ýär:

«Özlerine rahatlyk gözläp, uzak 
ýol sökenlerinde,

gylyçdan gutulan halk çölde 
merhemet tapar».

 3 Reb uzakdan maňa görnüp, şeýle 
diýdi:

«Men seni tükeniksiz söýgi 
bilen söýdüm,

şeýdip, saňa sadyklygymy 
görkezdim.

 4 Men seni ýene dikelderin,
sen täzeden dikelersiň,

eý, Ysraýyl boý gyzy!
Sen ýene deprekleriňi alyp,
şadyýan tans edýänlere 

goşularsyň.
 5 Samariýa daglarynda ýene-de

üzüm agaçlaryny ekersiň.
Bag ekenler miwesinden-de 

iýerler.
 6 Gözegçileriň Efraýym daglarynda:

„Turuň, Hudaýymyz Rebbiň 
ýanyna,

Siona çykalyň“ –
diýip gygyrjak günleri geler».

 7 Çünki Reb şeýle diýýär:
«Ýakup üçin begençli aýdym 

aýdyň,
milletleriň baştutany üçin batly 

gygyryň.
Jar ediň, öwgüler aýdyp, şeýle 

diýiň:
„Ýa Reb, halas et halkyňy,

Ysraýylyň aman galanlaryny“.
 8 Ine, Men olary demirgazyk 

ýurdundan getirerin,
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dünýäniň aňry uçlaryndan 
ýygnaryn;

olaryň arasynda kör, agsak,
göwreli we çaga dogurýan hem 

bolar;
olar uly mähelle bolup bu ýere 

dolanar.
 9 Olar aglaý-aglaý gelerler,

yzlaryna getirenimde doga 
okarlar.

Olary akar suwlaryň boýy bilen,
taýmazlar ýaly tekiz ýoldan 

ýörederin.
Çünki Men Ysraýylyň 

Atasydyryn,
Efraýym-da Meniň 

nowbaharymdyr.
 10 Rebbiň sözüni diňläň, eý, milletler,

ony uzakdaky kenarlarda yglan 
edip diýiň:

„Ysraýyly dargadan Hudaý ony 
ýygnar,

çopanyň öz sürüsini goraýşy 
ýaly gorar“.

 11 Çünki Reb Ýakuby halas eýledi,
ony özünden güýçliniň elinden 

azat etdi.
 12 Olar gelip, Sionyň belent 

depesinde aýdym aýdarlar,
Rebbiň beren bereketlerine: 

bugdaýa, şeraba, ýaga,
owlak-guza we gölelere begenip, 

göwnühoş bolarlar.
Olar suwarylan bag kimin 

bolarlar, asla solmazlar.
 13 Şonda ýaş gyzlar tans edip 

bökjekleşerler,
gojalardyr ýaş ýigitler birlikde 

şatlanarlar.
Çünki Men olaryň ýasyny şatlyga 

öwrerin,
gaýgylaryna teselli berip, olary 

şatlandyraryn.

 14 Ruhanylary doýraryn bol 
iýmitden,

halkym hem doýar 
näz-nygmatdan».

Muny Reb aýdýandyr.
 15 Reb şeýle diýýär:

«Ramadan bir ses eşidildi,
agy we ajy perýat sesleri,

Rahel çagalary üçin aglaýar,
teselli berilmegini islemeýär,

çünki indi olar ýok».
 16 Reb şeýle diýýär:

«Sesiňi agydan, gözleriňi 
ýaşdan sakla,

çünki çekýän zähmetiňiň öwezi 
tölener,

çagalaň duşman ýurdundan 
yzyna geler.

Muny Reb aýdýandyr.
 17 Seniň geljegiň üçin umyt bardyr,

çagalaň öz dogduk mekanyna 
dolanar.

Muny Reb aýdýandyr.
 18 Men Efraýymyň nalaýan sesini 

eşitdim:
„Men baş öwredilmedik öküz 

ýalydym.
Sen maňa terbiýe berdiň,

men sapak aldym.
Meni dogry ýola sal, ýola 

geleýin,
çünki meniň Hudaýym Reb 

Sensiň.
 19 Ýolumy urduramdan soň puşman 

eýledim,
akylyma aýlananymda dyzyma 

urdum.
Ýaşlygymda eden aýyp 

işlerimden ýaňa
utandym hem ile ryswa 

boldum“.
 20 Efraýym Meniň eziz oglum 

dälmidir?
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Ol Meniň hoşal bolan balam 
dälmidir?

Onuň adyny agzan çagymda,
ony söýgi bilen ýatlaýaryn Men.

Şonuň üçin ýüregim ony küýseýär,
oňa, elbetde, rehim ederin.

Muny Reb aýdýandyr.
 21 Özüň üçin çelgiler goý,

ýol görkezýän sütünler dik,
ýoluňy, ýörän şaýoluňy gowuja 

anykla.
Yzyňa dolan, eý, Ysraýyl boý 

gyzy,
öz şäherleriňe tarap öwrül!

 22 Sen haçana çenli ikirjiňlenip 
ýörjek,

eý, biwepa gyz?
Reb dünýäde täze zat ýaratdy:

aýal goraýar erkegi».
23 Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: «Men ola ra öň ki aba dan çy-
ly gy ny gaý ta ryp be re nim de, olar Ýa hu da 
ýur dun da we onuň şä her le rin de ýe ne-de 
şu söz le ri aý dar lar:

„Reb seni ýalkasyn, eý, dogrulyk 
mekany,

eý, mukaddes dag!“
24  Daý han lar bi len sü rü le ri ni bak ýan ço-
pan lar Ýa hu da da we onuň şä her le rin de 
bi le ýa şar lar.
 25 Argyn jana dynçlyk bererin,

ähli mejalsyzlary doýraryn».
26  Şol pur sat men oýa nyp se ret dim we lin, 
ukym şeý le süý ji eken.

27 Reb şeý le aýd ýan dyr: «Ys ra ýyl da we 
Ýa hu da da yn sa nu-haý wa ny kö pelt jek 
gün le rim hök man ge ler. 28  Men ola ry 
sog rup taş la ma gyň we ýyk ma gyň, ýer 
bi len ýeg san edip, ýok et me giň, üst le-
rin den bet bagt lyk in der me giň çe mi ni 
nä hi li aň tan bol sam, gu rup, bi na et me gi 
hem şon ça aň ta ryn. Mu ny Reb aýd ýan-
dyr. 29 Şol gün ler adam lar: „Ata lar tur şy 

üzüm iý di ler, ogul la ryň di şi ga maş dy“ 
di ýip, mun dan beý läk bu na ky ly aýt-
maz lar. 30 Ýö ne her kim öz ýa zy gy üçin 
öler, tur şy üzüm iýen her ada myň öz 
di şi ga ma şar».

Täze äht wadasy
31 Reb şeý le diý ýär: «Ys ra ýyl we ýa hu-

da hal ky bi len Me niň tä ze äht bag laş jak 
gün le rim hök man ge ler. 32  Bu äht Me niň 
ola ryň ata-ba ba la ry nyň el le rin den tu tup, 
Mü sür den çy ka ran gü nüm bag la şan äh-
tim ýa ly däl dir. Men ola ryň Ho ja ýy ny 
bol sam-da, olar şol äh ti mi boz du lar». 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. 33 Reb şu ny aýd-
ýan dyr: «Ine, ol gün ler den soň, Me niň 
ys ra ýyl hal ky bi len bag laş jak äh tim 
şu dur: Men ka nu ny my ola ryň aňy na 
sa lyp, ýü rek le ri ne ýa za ryn. Men ola-
ryň Hu da ýy bo la ryn, olar-da Me niň 
hal kym bo lar. 34  Mun dan beý läk hiç kim 
öz ga ryn da şy na ýa-da dost-ýar la ry na: 

„Reb bi ta naň!“ di ýip öw ret mez, se bä bi 
ola ryň ulu dan-ki çä hem me si Me ni ta nar. 
Men ola ryň et miş le ri ni ba gyş la ryn, in di 
gü nä le ri ni ýat la ma ryn». Mu ny Reb aýd-
ýan dyr. 35 Gün di zi ne yşyk bol sun di ýip, 
Gü ni be ren, gi je si ne yşyk bol sun di ýip, 
Aýyň we ýyl dyz la ryň ka nun la ry ny dü-
zen, tol kun lar güw wül de şer ýa ly, deň zi 
öjük di ren Reb, ady Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: 36  «Eger bu ka nun lar Me-
niň hu zu rym da ýa ty ryl sa, on da Ys ra ýyl 
nes li-de hu zu rym da mil let bol mak dan 
ebe di lik aý ry lar». Mu ny Reb aýd ýan-
dyr. 37 Reb şeý le diý ýär: «Eger ýo kar da 
gök le ri öl çäp bol ýan bol sa, aşak da ýe riň 
bin ýat la ry ny bar lap bol ýan bol sa, on da 
eden äh li iş le ri üçin Men hem bü tin 
Ys ra ýyl nes li ni ret ede rin». Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 38  Reb şu ny aýd ýan dyr: «Ha-
na nel di ňin den Burç der we ze si ne çen li 
Iýe ru sa lim şä he ri niň Men-Reb üçin 
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a 32:9 Otuz bäş mys gal – ýew reý çe on ýe di şe kel. Bu takm. 200 gr deň dir.

tä ze den gu rul jak gün le ri hök man ge ler. 
39 Bu ýer den öl çeg ýü pi Ga rep de pe si ne 
çen li dog ry uza lyp gi der we Go wa ta rap 
öw rü ler. 40 Je set ler we kül ler taş la nan 
jül ge le riň hem me si, Kid ron de re si ne 
çen li bo lan äh li ýer ler, gün do gar da-
ky At der we ze si niň çe ti ne çen li Ma ňa 
mu kad des bo lar. Şä her in di ýe rin den 
sö kül mez, in di hiç ha çan ýy kyl maz».

32‑nji bap

Ýermeýa ekin meýdanyny satyn alýar
1 Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa nyň şa ly gy-

nyň onun jy ýyl yn da Ýer me ýa Reb biň 
sö zi aýan bol dy. Şol ýyl Ne bu kad ne sa ryň 
şa ly gy nyň on se ki zin ji ýy ly dy. 2  Şol wagt 
Ba byl pa ty şa sy nyň go şu ny Iýe ru sa li mi 
ga bap dy. Ýer me ýa py gam ber Ýa hu da 
pa ty şa sy nyň köş gün dä ki ga ra wul ha na da 
tus sag lyk da sak lan ýar dy. 3 Ýa hu da pa ty-
şa sy Sid ki ýa ony tus sag edip, şeý le diý di: 
«Sen nä me üçin beý le py gam ber lik et diň? 
Sen Reb şu la ry aýd ýar diý diň: „Men bu 
şä he ri Ba byl pa ty şa sy nyň eli ne be re rin, 
ol ony ba syp alar. 4  Ýa hu da pa ty şa sy Sid-
ki ýa ba byl ly la ryň elin den ga çyp gu tu lyp 
bil mez, gaý tam, ol Ba byl pa ty şa sy nyň 
eli ne tab şy ry lar we ony öz göz le ri bi len 
gö rüp, onuň bi len ýüz be-ýüz gep le şer. 
5 Ol Sid ki ýa ny Ba by la äki der. Men Sid-
ki ýa bi len Özüm ha sap laş ýan çam, ol şol 
ýer de bo lar. Ba byl ly la ryň gar şy sy na 
sö weş se ňiz hem ýe ňiş ga zan mar sy ňyz“. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr». 6 Ýer me ýa özü ne 
Reb biň şu sö zü niň ge len di gi ni aýt dy: 
7 «Da ýyň Şal lu myň og ly Ha na mel ge lip, 
sa ňa şeý le di ýer: „Me niň Ana tot da ky 
ekin meý da ny my sa tyn al, se bä bi iň ýa-
kyn ga ryn da şym bo la nyň üçin, ony sa tyn 
al ma ga sen borç lu syň“». 8  Şeý le lik de, 

Reb biň sö zü ne gö rä da ýy myň og ly Ha na-
mel ga ra wul ha na, me niň ýa ny ma ge lip: 
«Ben ýa min top ra gyn da ýer leş ýän Ana tot 
oba syn da ky me niň ekin meý da ny my 
sa tyn al sa na, se bä bi mi ras hu ku gy bo-
ýun ça ony sa tyn al ma ga sen borç lu syň. 
Ony özüň üçin sa tyn al» diý di. Şon da 
men bu sö züň Reb biň ki di gi ni bil dim. 
9 On soň men Ana tot da ky ekin meý da-
ny ny da ýy myň og ly Ha na mel den sa tyn 
al dym. Ekin meý da ny üçin oňa otuz bäş 
mys gal a kü müş çe kip ber dim. 10 Şa ýat lar 
ça gy ryp, şert na ma ýa zyp mö hür le dim 
we küm şi te re zi de çek dim. 11 Men ka
da-ka nun lar ýa zy lan mö hür li we açyk 
nus ga ly sa tuw şert na ma sy ny al dym. 
12  Men sa tuw şert na ma sy ny da ýy myň 
og ly Ha na me liň, oňa gol çe ken şa ýat-
la ryň we ga ra wul ha na da otu ran äh li 
ýa hu da la ryň göz le ri niň al nyn da Mah-
se ýa nyň ag ty gy, Ne ri ýa nyň og ly Ba ru ga 
ber dim. 13 Ola ryň göz le ri niň al nyn da Ba-
ru ga tab şy ryp, şeý le diý dim: 14  «Ys ra ýyl 
Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

„Bu iki şert na ma ny – mö hür le nen sa tuw 
şert na ma sy bi len açyk şert na ma ny al-da, 
uzak wagt lap sak la nar ýa ly, bir to ýun 
ga ba sa lyp goý“. 15  Çün ki Ys ra ýyl Hu-
da ýy Hök mü ro wan Reb: „Bu ýurt da 
ýe ne öý ler, ekin meý dan la ry we üzüm 
bag la ry sa tyn al nar“ diý ýär». 16  Sa tuw 
şert na ma sy ny Ne ri ýa nyň og ly Ba ru ga 
be re nim den soň, Reb be di leg edip, şeý le 
diý dim: 17 «Eý, Hök mü ro wan Reb! Be ýik 
gud ra tyň we güý jüň bi len ýe ri we gö gi 
ýa rat dyň. Se niň üçin hiç bir kyn zat 
ýok. 18  Sen müň ler çe yn san la ra sa dyk 
söý gi ňi gör kez ýär siň, em ma ata la ryň 
et mi şi niň je za sy ny ola ryň ça ga la ry na 
çek dir ýär siň. Eý, be ýik we gud rat ly Hu-
daý! Se niň adyň Hök mü ro wan Reb dir. 
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19 Se niň tag ly ma tyň ne neň si be ýik, iş le-
riň nä hi li gud rat ly! Göz le riň yn san la ryň 
ed ýän äh li iş le ri ni gör ýän dir. Her ke se öz 
tu tan ýo lu na gö rä, işi niň mi we si ne gö rä 
sy lag la ýar syň. 20 Sen Mü sür ýur dun da 
ala mat lar, mug jy za lar gör kez diň. Bu 
ala mat la ry Ys ra ýyl da we tu tuş adam zat 
ara syn da hem gör ke zip, şu gü ne çen li 
Özü ňe at ga zan dyň. 21 Sen ala mat lar dyr 
mug jy za lar bi len, güýç-gud rat we äpet 
el henç lik le riň güý ji bi len Öz hal kyň 
Ys ra ýy ly Mü sür ýur dun dan çy kar dyň. 
22  Ata-ba ba la ry na wa da eden bu süýt 
we bal ak ýan ýur dy ola ra ber diň. 23 Olar 
ge lip, ony eýe le di ler, em ma Sa ňa gu lak 
as ma dy lar. Se niň ka nu ny ňa eýer me di ler, 
ber jaý et mek le ri üçin buý ran tab şy ryk-
la ry ňyň hiç bi ri ni ýe ri ne ýe tir me di ler. 
Şo nuň üçin hem, Sen bu bet bagt çy lyk-
la ryň äh li si ni ola ryň ba şyn dan in der diň.

24  Ine, duş man lar şä he ri ele sal mak 
üçin ýap gyt lar gur du lar. Gy lyç, aç lyk 
we mer gi se bäp li şä her öz gar şy sy na 
sö weş ýän ba byl ly la ryň eli ne be ril di. Öz 
gör şüň ýa ly, Se niň aý dan la ryň äh li si 
ber jaý bol dy. 25  Ýa Hök mü ro wan Reb! 
Şä her ba byl ly la ryň eli ne be ril se-de, Sen 
ma ňa: „Şa ýat la ryň gat naş ma gyn da ekin 
meý da ny ny kü müş be rip, özü ňe sa tyn 
al“ diý diň».

26  On soň Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan 
bol dy: 27 «Ine, bü tin adam za dyň Hu da ýy 
Reb Men di rin. Me niň üçin kyn zat bar-
my? 28  Şo nuň üçin hem Men-Reb şeý le 
diý ýä rin: „Men bu şä he ri ba byl ly la ryň 
we Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 
eli ne be re rin, ol ony ba syp alar. 29 Bu 
şä he riň gar şy sy na sö weş ýän ba byl ly lar 
ge lip, ony ot lar lar. Me niň ga ha ry my ge-
ti rip, üçek le rin de Ba gal bu tu na hoş boý 
ys ly tü tet gi ler ýa kan we baş ga hu daý la ra 
iç gi sa da ka la ry ny hö dür län hal ky myň 
öý le ri ni oda ýa kar lar. 30 Çün ki ys ra ýyl 

we ýa hu da halk la ry ýaş ly gyn dan bä ri 
Me niň na za rym da di ňe er bet iş le ri et-
di ler. Ys ra ýyl hal ky el le ri niň işi bi len 
he mi şe Me niň ga ha ry my ge tir di. Mu-
ny Reb aýd ýan dyr. 31‑32  Ýa hu da nyň we 
Iýe ru sa li miň ila ty, ola ryň pa ty şa la ry, 
han-beg le ri, ru ha ny la ry, py gam ber le ri, 
ýag ny ys ra ýyl we ýa hu da halk la ry nyň 
ba ry di ňe pis lik edip, Me niň ga ha ry my 
ge tir di. Bu şä he riň bi na edi len gü nün den 
tä şu gü ne çen li Me niň ga ha ry my ge ti-
ren di gi üçin, ony na za rym dan ýok edip 
taş la jak. 33 Olar Ma ňa ýüz le ri ni däl-de, 
ýeň se le ri ni öwür di ler. Me niň gaý ta-gaý-
ta öw re den le ri me olar gu lak as ma dy lar, 
dog ry ýo la gel me di ler. 34  Me niň adym 
da ky lan öý de öz ne jis zat la ry ny go ýup, 
öýü mi mur dar et di ler. 35 Ogul-gyz la ry ny 
Mo lek hu da ýy na ýak ma gur ban lyk edip 
ber mek üçin, olar Ben hin nom de re sin-
de Ba gal bu tu na sež de gäh ler gur du lar. 
Şeý le ne jis iş ler edip, Ýa hu da nyň gü nä 
ga zan ma gy ny Men bu ýur ma dym, bu lar 
ýa ly zat lar kel lä me-de gel me di“.

36  Şo nuň üçin hem, si ziň „Gy lyç, aç-
lyk, mer gi bi len Ba byl pa ty şa sy nyň 
eli ne be ril di“ diý ýän bu şä he ri ňiz hak-
da Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: 
37 „Men hal ky my ga har-ga za bym, ot ly 
ga za bym bi len dar ga dan ýurt la rym-
dan ýyg na ryn. Ola ry bu ýe re yz la ry na 
ge ti re rin we howp suz lyk da ýa şa da ryn. 
38  Olar Me niň hal kym bo lar, Men-de 
ola ryň Hu da ýy bo la ryn. 39 Olar he mi şe 
Men den gor kar ýa ly, bir ýü rek we bir 
ýol be re rin. Bu ola ryň öz le ri üçin hem, 
öz le rin den soň ky ça ga la ry üçin hem 
ýag şy lyk bo lar. 40  Ýag şy lyk et mek den 
ýüz dön der me jek di gi me olar bi len ebe di 
äht bag la şa ryn. Men den hiç ýüz öw rüp 
git mez lik le ri üçin, ýü rek le ri ne Men den 
gork ma gy sa la ryn. 41 Men ola ra ýag şy lyk 
et mek den şat la na ryn we ha ky kat dan 
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hem tu tuş ja nym-te nim bi len ola ry bu 
ýurt da or naş dy ra ryn“.

42  Çün ki Reb şeý le diý ýär: „Bu hal kyň 
ba şy na şu el henç bet bagt ly gy nä hi li 
ge ti ren bol sam, ola ra hä zir ki söz be ren 
äh li ýag şy lyk la ry my-da şeý le ge ti re rin. 
43 Si ziň: ‘Ba byl ly la ryň eli ne ber lip, adam-
syz we haý wan syz ha ra ba ly ga öw rü len’ 
diý ýän bu ýur du ňyz da ýe ne-de ekin 
meý dan la ry sa tyn al nar. 44  Ben ýa min 
top ra gyn da, Iýe ru sa li miň tö we re gin dä ki 
ýer ler de, Ýa hu da ga la la ryn da, dag lyk 
ga la lar da, gün ba tar ba ýyr lyk da we Ne-
gep ga la la ryn da ekin meý dan la ry küm şe 
sa tyn al nyp, şert na ma la ra gol çe ki ler, 
mö hür le nip, şa ýat lar ça gy ry lar. Çün ki 
Men ola ryň öň ki aba dan çy ly gy ny gaý-
ta ryp be re rin“. Mu ny Reb aýd ýan dyr».

33‑nji bap

Reb ýurduň öňki 
abadançylygyny dikelder

1 Ýer me ýa ga ra wul ha na da he ni zem 
tus sag lyk da sak lan ýar ka, oňa ikin ji ge zek 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2  «Ýe ri ýa ra-
dan, oňa şe kil be rip, ber ka rar eden, ady 
Reb Bo lan şeý le diý ýär: 3 „Me ni ça gyr, 
sa ňa jo gap be re ýin, se niň bil me ýän be ýik 
hem pyn han zat la ry ňyň sy ry ny aý da ýyn“. 
4  Ýap gyt lar bi len ço zu jy lar dan go ran-
mak üçin ýy ky lan bu şä he riň öý le ri dir 
Ýa hu da nyň pa ty şa la ry nyň köşk le ri ha-
kyn da Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär: 
5 „Es ger ler ba byl ly lar bi len sö weş mä ge çy-
kar lar, em ma olar öý le ri ga har-ga za bym da 
he läk eden yn san la ry myň je set le rin den 
dol du rar lar. Şol yn san la ryň eden äh li er-
bet lik le ri üçin, Men bu şä her den ýü zü mi 
giz le dim. 6  Em ma Men ol şä he re ýe ne 
sag lyk we şypa be re rin, ola ry sa gal da ryn, 
ola ra aba dan çy lyk we pa ra hat lyk eçi le-
rin. 7 Men Ýa hu da nyň we Ys ra ýy lyň öň ki 

aba dan çy ly gy ny gaý ta ryp be re rin, ola ry 
öň kü si ýa ly edip bi na ede rin.
 8 Olary Maňa garşy eden ähli

günälerinden saplaryn;
Maňa garşy eden ähli günälerini,

bar eden etmişlerini bagyşlaryn.
9 Dün ýä dä ki hem me mil let ler ola ra et-
jek äh li ýag şy lyk la ry my eşi der ler. Bu 
şä her ola ryň öňün de Me niň üçin at-ab-
raý, şat lyk, öw gi hem şöh rat bo lar. Äh li 
mil let ler Iýe ru sa li miň hal ky na eden 
ýag şy lyk la rym we eçi len pa ra hat ly gym 
se bäp li gor kup tit re şer ler“.

10 Reb şeý le diý ýär: „Siz bu şä her weý-
ran bo lup, yn san syz we haý wan syz çöl 
bo lar diý di ňiz. Em ma ila ty gal man, yn-
san syz we haý wan syz ço la ran Ýa hu da 
şä her le rin de, Iýe ru sa lim kö çe le rin de 
ýe ne-de 11 şat lyk dyr gül ki se si, öý len ýän 
ýi git bi len gel niň toý se si, Reb biň öýü ne 
şü kür sa da ka la ry ny ge ti rip, şu aý dy my 
aýd ýan la ryň se si ýaň la nar:

‘Hökmürowan Rebbe alkyş bolsun!
Çünki Reb ýagşydyr,
sadyk söýgüsi bakydyr!’

Men ýur duň öň ki aba dan çy ly gy ny ozal-
ky sy ýa ly gaý ta ryp be re rin. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr“.

12  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: „Yn-
san syz we haý wan syz ha ra ba bo lup ga lan 
bu ýer de, onuň äh li şä her le rin de ýe ne 
ço pan la ryň öz sü rü le ri ni bak jak ýaý la-
la ry bo lar. 13 Dag lyk, gün ba tar ba ýyr lyk, 
Ne gep we Ben ýa min ga la la ry bi len Iýe-
ru sa li miň tö we re gin dä ki ýer ler de we 
Ýa hu da ga la la ryn da ço pan lar ýe ne-de 
go ýun sa nar lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr“.

14  Reb şu ny aýd ýan dyr: „Me niň ys ra-
ýyl bi len ýa hu da hal ky ha kyn da be ren 
mer he met li sö zü mi ýe ri ne ýe tir jek gün-
le rim ge ler. 15  Şol gün ler de, şol wagt da 
Men Da wu dyň nes lin den bir dog ru çyl 
Şa ha çy ka ra ryn. Ol ýurt da ada la ty hem 
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dog ru çyl ly gy ber jaý eder. 16 Şol gün ler de 
Ýa hu da ha las bo lar, Iýe ru sa lim howp suz 
ýa şar. Ony: ‘Reb – bi ziň Hak per we ri-
miz dir!’ di ýip at lan dy rar lar“.

17 Çün ki Reb şeý le diý ýär: „Da wu-
dyň nes li Ys ra ýyl tag tyn da ba ky otu rar. 
18  Me niň hu zu rym da ýak ma gur ban-
lyk la ry ny, gal la sa da ka sy ny, beý le ki 
gur ban lyk la ry ber mek de le wi ru ha ny-
la ry hiç wagt kem lik et mez“».

19 Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
20 «Reb şeý le diý ýär: „Gün diz bi len gi je 
öz wag tyn da bol maz ýa ly, Me niň gi je-

-gün diz ba ra da ky äh ti mi bo zup bil se ňiz, 
21 on da tag tyn da pa ty şa lyk et jek og ly 
bol ma syn di ýip, gu lum Da wut bi len 
we Ma ňa hyz mat eden le wi ru ha ny la-
rym bi len eden äh ti mi-de bo zup bo lar. 
22  Gu lum Da wu dyň nes li ni we Ma ňa 
hyz mat ed ýän le wi le ri san-sa jak syz 
as man ji sim le ri ki min, öl çäp bol ma ýan 
deň ziň çä ge si ki min kö pel de rin“».

23 Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol-
dy: 24  «Bu hal kyň: „Reb Öz saý lan iki 
taý pa sy ny-da ret et di“ di ýip aýd ýa ny ny 
gö re ňok my? Olar in di Me niň hal ky my 
kem sid ýär ler, ony mil let ha sap et me ýär ler. 
25 Reb şeý le diý ýär: „Gi je-gün diz bi len äht 
bag la şyp, gö güň we ýe riň düz gün le ri ni 
Men ber ka rar et dim. 26  Hut şu nuň ýa ly, 
Ýa ku byň nes li bi len gu lum Da wu dyň 
nes li ni-de ret et me dim. Yb ra ýy myň, Ys-
ha gyň we Ýa ku byň nes li niň üs tün den 
Da wu dyň ogul la ryn dan bi ri ni hö küm-
dar lyk et mek üçin saý la dym. Çün ki Men 
ola ryň öň ki aba dan çy ly gy ny gaý ta ryp 
be re rin we ola ra re him dar lyk ede rin“».

34‑nji bap

Sidkiýa gelen habar
1 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar äh-

li go şu ny, öz gol as tyn da bo lan bü tin 

dün ýä dä ki pa ty şa lyk lar we halk lar bo lup, 
Iýe ru sa lim bi len onuň şä her le ri niň gar-
şy sy na ur şup ýör kä ler, Ýer me ýa Reb den 
şu söz gel di: 2 «Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le 
diý ýär: „Git-de, Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki-
ýa ýüz le nip, oňa Reb şeý le diý ýär diý: 
‘Men bu şä he ri Ba byl pa ty şa sy nyň eli ne 
be re rin, ol ony oda ýa kar. 3 Sen, Sid ki ýa, 
onuň elin den ga çyp gu tu lyp bil mer siň, 
adam lar se ni tu tup, onuň eli ne tab şy rar-
lar. Ba byl pa ty şa sy ny öz göz le riň bi len 
gö rüp, onuň bi len ýüz be-ýüz gep le şer siň. 
Soň ra Ba by la äki di ler siň. 4  Ýö ne, eý, Ýa
hu da pa ty şa sy Sid ki ýa, Reb biň sö zü ni 
eşit! Reb se niň gy lyç dan öl me jik di gi ňi 
aýd ýar. 5 Sen sag-sa la mat lyk da öler siň. 
Sen den öň pa ty şa bo lan ata-ba ba la ryň 
üçin hoş boý ys ly tü tet gi ler ýa kyş la ry 
ýa ly, se niň üçin-de mu ny ýa kar lar we 
sa ňa: ‘Waý, aga!’ di ýip ag la şar lar. Çün ki 
mu ny Men – Reb aýd ýan dy ryn’“».

6  Şeý dip, Ýer me ýa py gam ber bu 
söz le riň ba ry ny Iýe ru sa lim de Ýa hu-
da pa ty şa sy Sid ki ýa ýe tir di. 7 Şol wagt 
Ba byl pa ty şa sy nyň go şu ny Iýe ru sa li-
miň gar şy sy na we Ýa hu da nyň en tek 
ele sa lyn ma dyk ga la la ry nyň: La ky şyň 
we Aze ka nyň gar şy sy na ur şup ýör di. 
Ýa hu da nyň berk ga la la ryn dan di ňe şu-
lar ga lyp dy.

Gullar aldanylýar
8  Sid ki ýa pa ty şa Iýe ru sa lim dä ki äh li 

halk bi len äht bag la şyp, gul la ra azat lyk 
yg lan ede nin den soň, Ýer me ýa Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy. 9 Bu äh te gö rä her 
kim öz ýew reý gu lu ny we gyr na gy ny 
azat et me li di, ola ryň hiç bi ri baş ga bir 
ýa hu dy ly ny gul et me li däl di. 10  Äh li 
ýol baş çy lar bi len tu tuş halk bu äh te 
gu lak as dy lar. Her kim öz gu lu ny we 
gyr na gy ny azat et mek, mun dan beý läk 
ola ry gul et mez lik äh ti bo ýun ça he re ket 
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et di ler. Olar mu ňa bo ýun bo lup, ola ry 
azat ly ga goý ber di ler. 11 Em ma soň ra söz-
le rin den dä nip, azat eden gul la ry ny we 
gyr nak la ry ny yz la ry na ge tir di ler, ola ry 
ýe ne-de zor bi len gul we gyr nak et di ler.

12  Şon da Ýer me ýa Reb biň sö zi ge lip, 
13 Ys ra ýyl Hu da ýy Reb şeý le diý ýär diý di: 
«Men ata-ba ba la ry ňy zy Mü sür ýur dun-
dan, ýag ny gul bo lup ýa şan ýur dun dan 
çy ka ran gü nüm olar bi len äht bag la şyp, 
şeý le di ýip dim: 14  „Öz le ri ni gul edip 
sa typ, si ze al ty ýyl gul luk eden ýew-
reý do ga ny ňy zy ýe din ji ýyl da azat ly ga 
goý be riň“. Ýö ne si ziň ata-ba ba la ry ňyz 
Me ni diň le me di ler, gu lak as ma dy lar. 
15  In di bol sa siz to ba edip, Me niň na za-
rym da dog ry iş le ri et di ňiz. Her bi ri ňiz öz 
ýew reý do ga ny ňy zyň azat ly gy ny yg lan 
et di ňiz. Hu zu rym da, adym da ky lan öý-
de bu ba ra da äht bag laş dy ňyz. 16  Em ma 
soň ra sö zü ňiz den dä nip, Me niň ady ma 
ys nat ge tir di ňiz. Öz is län ýer le ri ne gi den 
gul dur gyr na gy äh li ňiz yzy na ge tir di ňiz, 
ola ry ýe ne-de zor bi len gul we gyr nak 
edin di ňiz. 17 Şo nuň üçin hem, Reb şeý le 
diý ýär: „Gul bo lan öz ga ryn daş la ry ňy zy, 
dost-ýar la ry ňy zy bo şat mak ba ra da siz 
Ma ňa gu lak as ma dy ňyz. In di Men-de 
si zi gy lyç, mer gi, aç lyk be la la ryn dan 
go ra mak dan boş. Si zi dün ýä niň äh li 
pa ty şa lyk la ry üçin how pa dön de re rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. 18  Äht bag la şy lan-
da gö lä ni ikä bö lüp, onuň bö lek le ri niň 
ara syn dan geç ýär ler. Men hem äh ti mi 
bo zup, hu zu rym da bag la şy lan äh tiň 
şert le ri ni ber jaý et me dik le ri edil şol 
gö le ki min ikä bö le rin. 19 Gö lä niň bö lek-
le ri niň ara syn dan ge çen Ýa hu da bi len 
Iýe ru sa lim ýol baş çy la ry ny, köşk emel-
dar la ry ny, ru ha ny la ry we ýur duň tu tuş 
hal ky ny 20  jan la ry nyň kas ty na çy kan 
duş man la ry nyň eli ne be re rin. Ola ryň 
je set le ri guş la ra we ýyr ty jy haý wan la ra 

şam bo lar. 21 Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa ny 
öz emel dar la ry bi len bir lik de jan la ry nyň 
kas ty na çy kan duş man la ry nyň eli ne, 
siz den hä zir lik çe yza çe ki len Ba byl 
pa ty şa sy nyň go şu ny nyň eli ne be re rin. 
22  Men buý ruk be rip, ba byl ly la ry bu 
şä he re gaý ta ryp ge ti re rin. Olar şä he re 
gar şy hü jüm edip, ony ba syp alar lar we 
oda ýa kar lar. Men Ýa hu da şä her le ri ni 
ilat syz ha ra ba çy ly ga öw re rin“. Mu ny 
Reb aýd ýan dyr».

35‑nji bap

Rekaplaryň göreldesi
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og ly Ýe-

ho ýa ky myň döw rün de Ýer me ýa Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 2  «Re ka byň ko wum-
la ry nyň ýa ny na gi dip, olar bi len gep leş 
we ola ry Reb biň öýü niň otag la ry nyň 
bi ri ne ge tir-de, şe rap içir». 3 On soň men 
Ha ba syn ýa nyň ag ty gy, Ýer me ýa nyň 
og ly Ýa ga zan ýa ny, onuň do gan la ry ny, 
ogul la ry ny we Re ka byň äh li ko wum la-
ry ny alyp, 4 ola ry Hu da ýyň ada my bo lan 
Ýyg dal ýa nyň og ly Ha na nyň ogul la ry-
nyň Reb biň öýün dä ki ota gy na ge tir dim. 
Bu otag ýol baş çy la ryň ota gy nyň gap-
da lyn da, ga py sak çy sy Şal lu myň og ly 
Ma ga se ýa nyň ota gy nyň ýo kar syn da dy. 
5 On soň men Re ka byň ko wum la ry nyň 
öňün de şe rap dan do ly küý ze ler bi len kä-
se ler go ýup, ola ra: «Şe rap içiň» diý dim. 
6  Em ma olar şeý le jo gap ber di ler: «Ýok, 
biz iç jek däl, çün ki ata myz Re ka byň 
og ly Ýo na dap bi ze şeý le buý ruk ber di: 

„Si ziň özü ňiz-de, ça ga la ry ňyz-da hiç 
wagt şe rap iç me li däl si ňiz. 7 Özü ňiz 
üçin öý gur maň, ekin ek mäň, üzüm 
agaç la ry ny oturt maň, bu zat la ry edin-
mäň. Eý sem bü tin öm rü ňi ze ça dyr lar da 
ýa şaň. Şon da gel mi şek bo lup ýa şa ýan 
ýur du ňyz da uzak ömür sü rer si ňiz“. 8  Biz 
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ata myz Re ka byň og ly Ýo na da byň özü-
mi ze tab şy ran äh li buý ruk la ry ny ýe ri ne 
ýe tir dik. Bi ziň özü miz-de, aýal la ry-
myz-da, ogul-gyz la ry myz-da hiç wagt 
şe rap iç me dik. 9 Için de ýa şar ýa ly öý ler 
gur ma dyk, bag lar, üzüm çi lik ler, ekin-
ler ek me dik. 10 Biz ça dyr lar da ýa şa dyk. 
Ata myz Ýo na da ba gu lak asyp, özü mi-
ze tab şy ran äh li buý ruk la ry ny ýe ri ne 
ýe tir dik. 11 Em ma Ba byl pa ty şa sy Ne bu-
kad ne sar bu ýur da hü jüm eden de, biz: 

„Ge liň, ba byl ly la ryň we si ri ýa ly la ryň 
go şu nyn dan ga çyp, Iýe ru sa li me gi de liň“ 
diý dik. Şo nuň üçin hem biz Iýe ru sa lim de 
ýa şap ýö rüs».

12  On soň Ýer me ýa Reb biň sö zi ge lip, 
13 Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär diý di: «Git-de, ýa hu da hal ky 
bi len Iýe ru sa li miň ila ty na şeý le diý: „Siz 
Me niň söz le ri mi diň läp, hiç bir sa pak 
al jak däl mi si ňiz? Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
14  Re ka byň og ly Ýo na da byň öz ne sil le ri-
ne şe rap iç mäň di ýen tab şy ry gy ber jaý 
edil ýär. Olar tä şu gü ne çen li şe rap iç män, 
ata-ba ba la ry nyň tab şy ry gy na gu lak as-
ýar lar. Men bol sam si ze ir gin siz aýt dym, 
em ma Me ni diň le me di ňiz. 15  Men si ziň 
ýa ny ňy za yz ly-yzy na gul la rym bo lan 
py gam ber le ri miň äh li si ni ibe rip: ‘In di 
her bi ri ňiz pis ýol la ryň yz dan dö nüp, 
ýag şy lyk ediň, baş ga hu daý la ra gul luk 
et mek üçin ola ryň yzy na düş mäň, şon da 
siz özü ňi ze hem ata-ba ba la ry ňy za be ren 
ýur dum da ýa şar sy ňyz’ diý dim. Em ma 
siz Me ni diň le me di ňiz, Ma ňa gu lak 
as ma dy ňyz. 16  Re ka byň og ly Ýo na da-
byň ne sil le ri öz ata-ba ba la ry nyň be ren 
tab şy ry gy ny ber jaý et di ler, em ma bu 
halk Me ni diň le me di“. 17 Şo nuň üçin 
hem, Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: „Men Öz aý dan äh li 
be la-be ter le ri mi Ýa hu da bi len Iýe ru sa-
lim de ýa şa ýan her bir ada myň ba şyn dan 

in de re rin. Çün ki Men ola ra aýt dym, 
ýö ne olar diň le me di ler, ola ry ça gyr dym, 
ýö ne jo gap ber me di ler“».

18  Ýer me ýa Re ka byň ko wum la ry na 
Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär diý di: «Siz ata ňyz Ýo na da byň 
buý ru gy na gu lak as dy ňyz, onuň äh-
li tab şy ryk la ry ny ber jaý et di ňiz, si ze 
buý ran äh li zat la ry ny ýe ri ne ýe tir di ňiz. 
19 Mu nuň üçin Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü-
ro wan Reb şeý le diý ýär: „Re ka byň og ly 
Ýo na da byň nes lin den Me niň hu zu rym da 
hyz mat et jek adam la ryň sa ny hiç wagt 
ke mel mez“».

36‑njy bap

Baruk kagyza ýazylan sözleri 
ybadathanada okaýar

1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og-
ly Ýe ho ýa ky myň şa ly gy nyň dör dün ji 
ýyl yn da Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan 
bol dy: 2  «Özü ňe düýr le nen ka gyz al-
da, Ýo şy ýa nyň döw rün de se niň bi len 
gep le şen gü nüm den tä şu gü ne çen li 
Ys ra ýyl, Ýa hu da we äh li mil let ler ha-
kyn da sa ňa aý dan la ry myň ba ry ny ýaz. 
3 Bel ki, ýa hu da hal ky ba şyn dan in der-
me gi ni ýet eden äh li be la-be ter le rim 
ha kyn da eşi den de, öz ýa man ýo lun dan 
dö ner, Men-de ola ryň et miş le ri ni we 
gü nä le ri ni ba gyş la ryn».

4  On soň Ýer me ýa Ne ri ýa nyň og ly 
Ba ru gy ça gyr dy. Ba ruk hem Reb biň 
Ýer me ýa aý dan äh li söz le ri ni onuň di lin-
den bir ka gy za ýaz dy. 5 Ýer me ýa Ba ru ga 
şeý le buý ruk ber di: «Ma ňa Reb biň öýü ne 
bar mak ga da gan. 6  Ýö ne sen git-de, me-
niň di lim den ýa zyp alan Reb biň söz le ri ni 
agyz bek le me gü ni Reb biň öýün de hal ka 
okap ber. Ony Ýa hu da şä her le rin den ge-
len äh li hal ka eşit di rip okap ber. 7 Bel ki, 
olar Hu da ýyň hu zu ryn da ýal ba rar lar 
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a 36:22 Do ku zyn jy aý – bu aý gyş möw sü mi ne de giş li dir.

we öz ýa man ýo lun dan dö ner ler. Çün-
ki Reb biň bu hal kyň gar şy sy na aý dan 
sö zi ga har-ga zap dan do lu dyr». 8  Reb biň 
öýün de Ne ri ýa nyň og ly Ba ruk düýr le nen 
gol ýaz ma dan Reb biň söz le ri ni oka dy. 
Ol Ýer me ýa py gam be riň tab şy ran äh li 
za dy ny ber jaý et di.

9 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og ly 
Ýe ho ýa ky myň şa ly gy nyň bä şin ji ýy ly-
nyň do ku zyn jy aýyn da Iýe ru sa lim bi len 
Ýa hu da şä her le rin den ge len äh li halk 
Reb biň öýün de agyz bek le me gi yg lan 
et di. 10 Şon da Ba ruk ýo kar ky how lu da, 
Reb biň öýü niň Tä ze der we ze si niň gi-
rel ge sin de ýer leş ýän Şa pa nyň og ly kä tip 
Ge mar ýa nyň ota gyn da Ýer me ýa nyň 
söz le ri ni äh li hal ka eşit di rip oka dy.

11 Şa pa nyň ag ty gy, Ge mar ýa nyň og ly 
Mi ka ýa düýr le nen gol ýaz ma dan oka lan 
Reb biň söz le ri ni eşi den de, 12  pa ty şa-
nyň köş gün dä ki kä ti biň ota gy na git di. 
Äh li ýol baş çy lar, Eli şa ma kä tip, Şe-
mag ýa nyň og ly De la ýa, Ak bo ryň og ly 
El na tan, Şa pa nyň og ly Ge mar ýa we 
Ha nan ýa nyň og ly Sid ki ýa hem-de äh li 
köşk emel dar la ry ol ýer de otyr dy lar. 
13  Ba ru gyň gol ýaz ma dan hal ka okap 
be ren äh li söz le ri ni Mi ka ýa ola ra aý dyp 
ber di. 14  On soň äh li köşk emel dar la ry: 
«Hal ka oka lyp ber len gol ýaz ma ny al-da, 
ýa ny my za gel» di ýip, Ku şy nyň çow lu gy, 
Şe lem ýa nyň ag ty gy, Ne tan ýa nyň og ly 
Ýe gu dy ny Ba ru gyň ýa ny na ýol la dy lar. 
Ne ri ýa nyň og ly Ba ruk-da gol ýaz ma ny 
alyp, ola ryň ýa ny na gel di. 15  Olar oňa: 
«In di otur-da, ony bi ze okap ber» diý-
di ler. Şeý le lik de, Ba ruk ony ola ra okap 
ber di. 16  Olar bu söz le ri eşi den le rin de, 
gor ku dan ýa ňa bi ri-bir le ri ne ba ky şyp, 
Ba ru ga: «Biz bu söz le riň äh li si ni hök-
man pa ty şa aý da rys» diý di ler. 17 On soň 

olar Ba ruk dan: «In di bi ze aýt, sen bu 
söz le ri nä dip ýaz dyň? Ýer me ýa nyň öz di-
lin den mi?» di ýip so ra dy lar. 18  Ba ruk: «Ol 
bu söz le riň ba ry ny ma ňa dil den aýt dy, 
men hem sy ýa bi len ka gy za ge çir dim» 
di ýip jo gap ber di. 19 On soň köşk emel-
dar la ry Ba ru ga: «Gi diň-de, Ýer me ýa 
iki ňi zem giz le niň, ni re de di gi ňi zi hiç 
kim bil me sin» diý di ler. 20 Olar gol ýaz ma-
ny kä tip Eli şa ma nyň ota gyn da goý du lar, 
öz le ri bol sa, köşk dä ki pa ty şa nyň ýa ny na 
gi dip, äh li söz le ri oňa ýe tir di ler. 21 Pa
ty şa gol ýaz ma ny ge tir mä ge Ýe gu dy ny 
iber di. Ol hem ony kä tip Eli şa ma nyň 
ota gyn dan alyp gel di. Soň ra Ýe gu dy ony 
pa ty şa we onuň hu zu ryn da ky emel dar-
la ra eşit di rip oka dy.

Ýehoýakym patyşa 
golýazmany oda ýakýar

22  Do ku zyn jy aý dy a, pa ty şa gyş köş-
gün de otyr dy. Öňün dä ki ojak da bol sa, 
ot ýa nyp dur dy. 23 Ýe gu dy her par ça ny 
okan da, pa ty şa kä ti biň py ça gy bi len 
düýr le nen gol ýaz ma nyň şol bö le gi ni 
ke sip, ýa nyp du ran oja ga taş la ýar dy, 
ol gol ýaz ma nyň hem me si ni ot da ýa-
kyp bol ýan ça, şeý le et di. 24  Ýö ne bu 
söz le riň hem me si ni eşi den pa ty şa dyr 
onuň äh li hyz mat kär le ri gork ma dy lar, 
egin baş la ry nam ýyrt ma dy lar. 25 El na tan, 
De la ýa we Ge mar ýa pa ty şa dan gol ýaz-
ma ny ýak maz ly gy ny ýal ba ryp ha ýyş 
et se ler-de, pa ty şa ola ra gu lak as ma dy. 
26  Pa ty şa Ýe rah me ýel şa za da, Az ry ýe liň 
og ly Se ra ýa we Ab de ýe liň og ly Şe lem ýa 
da gy Ba ruk kä ti bi we Ýer me ýa py gam-
be ri tus sag et me gi bu ýur dy. Em ma Reb 
ola ry giz läp di.

27 Ba ru gyň Ýer me ýa nyň di lin den ýa-
zyp alan ka gy zy ny pa ty şa ýa kan yn dan 
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soň, Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol-
dy: 28  «Baş ga bir düýr le nen ka gyz al-da, 
Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky myň ýa kan 
gol ýaz ma syn da ky söz le riň äh li si ni oňa 
ýaz. 29 Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky ma 
bol sa, Reb şeý le diý ýär diý: „Sen gol-
ýaz ma ny ýak dyň. Ba byl pa ty şa sy nyň 
ge lip, bu ýur dy weý ran et jek di gi, on dan 
yn sany-da, haý wa ny-da ýok edip taş la-
jak dy gy ha kyn da nä me üçin bu ka gyz da 
ýaz dyň di ýip, Ýer me ýa dan so ra dyň?“. 
30  Mu nuň üçin Reb Ýa hu da pa ty şa sy 
Ýe ho ýa kym ba ra da şeý le diý ýär: „Onuň 
nes lin den hiç kim Da wut tag tyn da otur-
maz. Je se di gün di ziň ys sy sy na, gi jä niň 
aýa zy na taş la nar. 31 Et miş le ri üçin onuň 
özü ni, nes li ni we hyz mat kär le ri ni je-
za lan dy ra ryn. Olar hak da aý dan äh li 
be la-be ter le ri mi ola ryň öz le ri niň, Iýe-
ru sa lim ila ty bi len ýa hu da hal ky nyň 
ba şyn dan in de re rin, se bä bi olar Ma ňa 
gu lak as ma dy lar“». 32  On soň Ýer me ýa 
baş ga bir düýr le nen ka gy zy Ne ri ýa nyň 
og ly Ba ruk kä ti be ber di. Ba ruk hem Ýa-
hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky myň oda ýa kan 
ka gy zy nyň äh li söz le ri ni Ýer me ýa nyň 
di lin den oňa ýaz dy. Bu düýr le nen ka-
gy za baş ga-da köp py gam ber lik söz le ri 
ýa zyl dy.

37‑nji bap

Ýermeýa bilen Sidkiýa patyşa
1 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar Ýo-

şy ýa nyň og ly Sid ki ýa ny Ýe ho ýa ky myň 
og ly Ýe ho ýa ky nyň or nu na Ýa hu da ýur-
du na pa ty şa edip bel le di. 2  Em ma ne 
onuň özi, ne hyz mat kär le ri, ne-de ýur-
duň hal ky Reb biň Ýer me ýa py gam be riň 
üs ti bi len aý dan söz le ri ne gu lak as dy lar. 
3 Sid ki ýa pa ty şa Şe lem ýa nyň og ly Ýe hu-
ka ly ny we Ma ga se ýa nyň og ly Se pan ýa 
ru ha ny ny şeý le ha bar bi len Ýer me ýa 

py gam be riň ýa ny na iber di: «Bi ziň üçin 
Hu da ýy myz Reb be ýal bar sa na!» 4  Ýer
me ýa he niz tus sag edil män di, ol hal kyň 
ara sy na ar ka ýyn çyk ýar dy. 5 Şol ara da 
fa ra o nyň go şu ny Mü sür den çy kyp dy. 
Iýe ru sa li miň da şy ny ga ban ba byl ly lar 
olar hak da ky ha ba ry eşi dip, Iýe ru sa-
lim den çe ki lip di ler.

6  Şon da Ýer me ýa py gam be re Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 7 «Men den me det 
so ra mak üçin si zi Me niň ýa ny ma ibe ren 
Ýa hu da pa ty şa sy na Ys ra ýyl Hu da ýy Reb 
şeý le diý ýär di ýiň: „Ine, si ze ýar dam 
ber mek üçin, Mü sür den çy kan fa ra o-
nyň go şu ny öz ýur du na Mü sü re do la nar. 
8  Ba byl ly lar bol sa ýe ne ge lip, bu şä he re 
ço zar lar we ony eýe läp ýa kar lar“. 9 Reb 
şeý le diý ýär: „‘Ba byl ly lar hök man üs-
tü miz den aý ry lyp gi der’ di ýip, özü ňi zi 
al da maň; olar git mez ler! 10 Özü ňi ze gar şy 
sö weş ýän ba byl ly la ryň tu tuş go şu ny ny 
der bi-da gyn et se ňiz-de, ara la ryn da di ňe 
ýa ra ly adam lar gal sa-da, olar ýe ne öz 
ça dyr la ryn da aýa ga ga lyp, bu şä he ri 
ýa kar lar“».

Ýermeýa tussag edilýär
11 Fa ra o nyň go şu ny ze rar ly ba byl-

ly la ryň go şu ny Iýe ru sa lim den yza 
çe ki len de, 12  Ýer me ýa ben ýa min top ra-
gy na ba ryp, hal kyň ara syn da öz pa ýy na 
dü şen mül kü ni al mak üçin Iýe ru sa-
lim den git mek is le di. 13 Ol Ben ýa min 
der we ze si ne ýe ten de, Ha nan ýa nyň 
ag ty gy, Şe lem ýa nyň og ly Ýi ri ýaý at ly 
baş gö zeg çi Ýer me ýa py gam be re: «Sen 
ba byl ly la ryň ta ra py na geç jek bol ýar syň» 
di ýip, ony tus sag et di. 14  Ýer me ýa bol-
sa: «Ýa lan! Men ba byl ly la ryň ta ra py na 
geç jek bo la mok» diý di. Ýö ne Ýi ri ýaý 
oňa gu lak as ma dy we Ýer me ýa ny tus-
sag edip, ýol baş çy la ryň ýa ny na ge tir di. 
15  Ýer me ýa ga har la ry ge len ýol baş çy lar, 
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ony ýen jip, tus sag ha na taş la dy lar. Bu 
zyn dan öň Ýo na tan kä ti biň öýü di. 16  Ýer
me ýa ny zyn dan da ky çu ku ra ga ba dy lar, 
ol en çe me gün läp, ol ýer de gal dy.

17 On soň Sid ki ýa pa ty şa adam ýol lap, 
Ýer me ýa ny öz köş gü ne ge tirt di. Pa ty şa 
giz lin lik de on dan: «Reb den, heý, söz 
bar my?» di ýip so ra dy. Ýer me ýa-da: 
«Ha wa, bar. Sen Ba byl pa ty şa sy nyň 
eli ne tab şy ry lar syň» diý di. 18  Ýer me-
ýa ýe ne-de Sid ki ýa pa ty şa şeý le diý di: 
«Me ni tus sag ha na sa lar ýa ly, men sa ňa, 
hyz mat kär le riň dir bu hal ka gar şy nä me 
gü nä et dim? 19 „Ba byl pa ty şa sy si ziň 
üs tü ňi ze, bu ýur duň üs tü ne çoz maz“ 
di ýip, si ze we li lik eden py gam ber le-
ri ňiz ha ny ni re de? 20  In di ma ňa gu lak 
goý, eý, je na bym pa ty şa! Bu ha ýy şy my 
ber jaý et me gi ňi to wak ga ed ýä rin, me ni 
gaý dyp Ýo na tan kä ti biň öýü ne iber me, 
ol ýer de öl mä ýin». 21 On soň Sid ki ýa 
pa ty şa Ýer me ýa ny ga ra wul ha na da ga-
bap sak la mak la ry ny bu ýur dy. Şä her de 
çö rek bü tin leý gu tar ýan ça, her gün oňa 
çö rek çi le riň kö çe sin den bir çö rek ge ti rip 
ber mek le ri ni bu ýur dy. Şeý dip, Ýer me ýa 
ga ra wul ha na da gal dy.

38‑nji bap

Ýermeýa gurruk guýa taşlanýar
1 Mat ta nyň og ly Şe pat ýa, Paş hu ryň 

og ly Ge dal ýa, Şe lem ýa nyň og ly Ýe hu kal 
we Mal ky ýa nyň og ly Paş hur Ýer me-
ýa nyň äh li hal ka aý dan bu söz le ri ni 
eşit di ler: 2  «Reb şeý le diý ýär: „Bu şä-
her de ga lan adam gy lyç dan, aç lyk dan 
we mer gi den öler, em ma ba byl ly la ryň 
ta ra py na ge çen adam di ri ga lar, öz ja-
ny ny gu ta ryp aman ga lar“. 3 Reb şeý le 
diý ýär: „Bu şä her, el bet de, Ba byl pa ty-
şa sy nyň go şu ny nyň eli ne ber ler, ol ony 
ba syp alar“». 4  Mu nuň üçin ýol baş çy lar 

pa ty şa şeý le diý di ler: «Bu adam öl dü-
ril sin, se bä bi ol şeý le söz le ri aý dyp, bu 
şä her de aman ga lan ur şu jy lar bi len äh li 
hal ky ruh dan dü şür ýär. Çün ki bu adam 
bu hal ka ýag şy lyk däl-de, ýa man lyk 
is le ýär». 5 Sid ki ýa pa ty şa: «Ine, ol si ziň 
eli ňiz de, pa ty şa si ze gar şy hiç bir zat 
edip bil mez» diý di. 6  On soň Ýer me ýa-
ny tu tup, pa ty şa nyň og ly Mal ky ýa nyň 
gur ruk gu ýu sy na taş la dy lar, ol gu ýy 
ga ra wul la ryň how lu syn da ýer leş ýär di. 
Ony ta nap bi len aşak sal la dy lar. Gu ýu da 
suw ýok dy, di ňe lä bik bar dy. Ýer me ýa 
lä bi ge bat dy. 7 Pa ty şa nyň efi opi ýa ly köşk 
emel da ry Ebet me lek Ýer me ýa nyň gu ýa 
taş la na ny ny eşit di. Şol wagt pa ty şa Ben-
ýa min der we ze sin de otyr dy. 8  Ebet me lek 
pa ty şa nyň köş gün den çy kyp, pa ty şa ýüz-
le nip: 9 «Eý, je na bym pa ty şa! Bu adam lar 
Ýer me ýa py gam be ri gur ruk gu ýa taş lap 
pis lik et di ler. Ol aç lyk dan öler, se bä bi 
in di şä her de çö rek ýok» diý di. 10 On soň 
pa ty şa efi opi ýa ly Ebet me le ge: «Ýa ny ňa 
otuz adam al-da, Ýer me ýa py gam ber 
öl män kä, ony gu ýu dan çy kar» di ýip 
buý ruk ber di. 11 Şeý le lik de, Ebet me lek 
adam la ry ýa ny na alyp, pa ty şa nyň köş-
gün dä ki ýer ze mi ne gir di we ol ýer den 
ýyr tyk egin baş la ry, kö ne-sö ne es gi le ri 
al dy. Ola ry ta nap bi len gu ýy nyň içi ne – 
Ýer me ýa sal la dy. 12  Efi opi ýa ly Ebet me lek 
Ýer me ýa: «In di ýyr tyk egin baş lar bi len 
es gi le ri gol tu gy ňyň aşa gy na goý-da, 
ta na py ge çir» diý di. Ýer me ýa-da aý-
dy ly şy ýa ly et di. 13 Şeý dip, Ýer me ýa ny 
ta nap bi len çe kip, gu ýu dan çy kar dy lar. 
Ýer me ýa ga ra wul ha na da gal dy.

Sidkiýa patyşa Ýermeýadan 
ýene maslahat soraýar

14  On soň Sid ki ýa pa ty şa adam ibe rip, 
Ýer me ýa py gam be ri Reb biň öýü niň üçün-
ji gi rel ge si ne ge tirt di. Pa ty şa Ýer me ýa: 

 Ýermeýa 37 ,  38  



 995  

«Men sen den bir zat so ra jak, ýö ne men-
den hiç za dy giz le me» diý di. 15 Ýer me ýa 
Sid ki ýa: «Eger sa ňa aýt sam, me ni öl dü-
rer siň. Eger-de sa ňa mas la hat ber sem, 
me ni diň le mer siň» diý di. 16  Sid ki ýa pa-
ty şa giz lin lik de ant içip, Ýer me ýa: «Bi ze 
bu ja ny be ren di ri Reb den ant iç ýä rin, 
se ni öl dür me rin we ja ny ňyň kas ty na 
çy kan la ryň eli ne se ni ber me rin» diý di. 
17 On soň Ýer me ýa Sid ki ýa şeý le diý di: 
«Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Eger Ba byl pa ty şa sy nyň 
ýol baş çy la ry nyň ýa ny na bar saň, ja nyň 
di ri ga lar we bu şä her oda ýa kyl maz, 
öý-içe riň bi len bi le di ri ga lar syň. 18  Em-
ma Ba byl pa ty şa sy nyň ýol baş çy la ry nyň 
ýa ny na bar ma saň, bu şä her ba byl ly la ryň 
eli ne ber ler. Olar ony ýa kar lar, sen-de 
ola ryň elin den ga çyp gu tul mar syň“». 
19 Sid ki ýa pa ty şa Ýer me ýa: «Men ba-
byl ly la ryň ta ra py na ge çen ýa hu da la ryň 
eli ne ber le rin, olar ma ňa azar be rer ler 
di ýip gork ýa ryn» diý di. 20 Ýer me ýa şeý le 
diý di: «Eli ne ber mez ler. Özü ňe aý dan 
zat la rym ba bat da sen Reb be gu lak goý 
ahy ry. Şon da özüň üçin ýag şy bo lar, 
di ri ga lar syň. 21 Em ma bo ýun eg me seň, 
Reb ma ňa şu ny gör kez di: 22  Ine, Ýa hu da 
pa ty şa sy nyň köş gün de ga lan äh li aýal-
lar Ba byl pa ty şa sy nyň ýol baş çy la ry na 
ge ti ri ler. Ol aýal lar sa ňa:

„Ynamdar dostlaň seni aldawa 
saldy,

olar seni ýeňlişe sezewar etdi;
batga batdy seniň aýaklaryň,

ynamdarlaň senden gaçyp gitdi“.
23 Se niň äh li aýal la ryň bi len ogul la ry ňy 
ba byl ly la ryň eli ne be rer ler. Sen ola ryň 
elin den ga çyp gu tul mar syň, Ba byl pa-
ty şa sy nyň eli ne dü şer siň. Bu şä her bol sa 
oda ýa ky lar».

24  On soň Sid ki ýa Ýer me ýa şeý le diý-
di: «Bu gür rü ňi mi zi hiç kim bil me sin, 

ýog sam öler siň. 25 Eger ýol baş çy lar me niň 
se niň bi len gep le şen di gi mi eşi dip, ýa ny-
ňa ge lip: „Pa ty şa bi len ara ňyz da nä me 
gür rüň bo lan bol sa, hiç za dy ýa şyr man 
bi ze aý dyp ber, ýog sam se niň ýo gu ňa 
ýa na rys“ diý se ler, 26  ola ra: „Me ni yzy ma 
Ýo na ta nyň öýü ne iber me, ýog sam men 
ol ýer de öle rin di ýip pa ty şa ýal bar dym“ 
di ýip aýt». 27 On soň äh li ýol baş çy lar Ýer-
me ýa nyň ýa ny na ge lip, ony so rag et di ler. 
Ol hem pa ty şa nyň buý ran söz le ri ne gö rä 
jo gap ber di. Edi len gür rüň bi lin män 
ga lan soň, olar oňa hiç zat diý me di ler. 
28  Ýer me ýa Iýe ru sa li miň ba sy lyp al nan 
gü nü ne çen li ga ra wul ha na da gal dy.

39‑njy bap
1 Iýe ru sa lim ba sy lyp al nan da, Ýer me ýa 

he niz-de şol ýer de di.

Iýerusalimiň synmagy
Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa nyň şa ly gy-

nyň do ku zyn jy ýy ly nyň onun jy aýyn da 
Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar äh li go-
şu ny bi len Iýe ru sa li miň üs tü ne ýö riş 
edip, onuň da şy ny ga ba dy. 2  Sid ki ýa nyň 
şa ly gy nyň on bi rin ji ýy ly nyň dör dün ji 
aýy nyň do ku zy gü ni şä he riň di wa ry 
böw sül di. 3 Ba byl pa ty şa sy nyň äh li ýol-
baş çy la ry içe rik gi rip, Or ta ky der we ze de 
otur dy lar. Olar: sam gar ly Ner gal Şa re-
ser, köşk emel da ry Ne bo sar se kim, baş 
ge ňeş çi Ner gal Şa re ser we pa ty şa nyň 
äh li beý le ki ýol baş çy la ry dy. 4  Ýa hu da 
pa ty şa sy Sid ki ýa we onuň äh li es ger le ri 
diýerler gö ren le rin de, gi je pa ty şa nyň ba-
gy nyň ýo lun dan, iki di wa ryň ara syn da ky 
der we ze den çy kyp, Ara ba düz lü gi ne 
ta rap ga çyp git di ler. 5  Em ma ba byl ly-
la ryň go şu ny ola ryň yz yn dan kow dy 
we Ýe ri ho düz lü gin de yz la ryn dan ýe tip, 
Sid ki ýa ny tut dy. On soň ba byl ly lar ony 
tu tup, Ha mat ýur du nyň Rib la ga la syn da 
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bo lan Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 
ýa ny na ge tir di ler, ol hem Sid ki ýa ba-
ra da hö küm çy kar dy. 6  Ba byl pa ty şa sy 
Rib la da Sid ki ýa nyň ogul la ry ny öz gö-
zü niň al nyn da öl dürt di. Şeý le-de, ol 
Ýa hu da nyň äh li ýol baş çy la ry ny öl dürt di. 
7 Ol Sid ki ýa nyň göz le ri ni oý dur dy, ony 
zyn jyr bi len da ňyp, Ba by la alyp git di. 
8  Ba byl ly lar pa ty şa nyň köş gü ni, hal-
kyň öý le ri ni ýak dy lar we Iýe ru sa li miň 
di war la ry ny ýyk dy lar. 9 Jan pe na la ryň 
baş tu ta ny Ne bu za ra don hal kyň şä her de 
aman ga lan la ry nyň, Ba byl pa ty şa sy nyň 
ta ra py na ge çen gaç gak lar bi len beý le ki 
ga lan ila tyň ba ry ny ýe sir edip äkit di. 
10  Em ma jan pe na la ryň baş tu ta ny şol 
wagt ýurt da ky hiç bir em lä gi bol ma dyk 
ga ryp-ga sar la ra üzüm bag la ry bi len ekin 
meý dan la ry ny ber di.

11 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar jan-
pe na la ryň baş tu ta ny Ne bu za ra do na 
Ýer me ýa ba ra da şeý le buý ruk ber di: 
12  «Ony al-da, oňa go wu ja göz-gu lak 
bol, hiç bir ze per ýe tir me, nä me so ra sa, 
şo ny et». 13 Jan pe na la ryň baş tu ta ny Ne-
bu za ra don, köşk emel da ry Ne bu şaz ban, 
baş ge ňeş çi Ner gal Şa re ser we Ba byl 
pa ty şa sy nyň äh li beý le ki ýol baş çy la ry 
14  adam ýol lap, Ýer me ýa ny ga ra wul ha-
na dan ge tirt di ler. Olar Şa pa nyň ag ty gy, 
Ahy ka myň og ly Ge dal ýa ony öýü ne 
äkit me gi tab şyr dy lar. Şeý dip, Ýer me ýa 
öz hal ky nyň ara syn da gal dy.

15  Ga ra wul ha na da tus sag lyk da ka, 
Ýer me ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
16  «Git-de, efi opi ýa ly Ebet me le ge Ys-
ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär diý: „Men bu şä he re gar şy aý dan 
söz le ri mi ýag şy lyk bi len däl-de, ýa man-
lyk üs ti bi len ama la aşy ra ryn. Bu lar şol 
gün se niň göz le ri ňiň al nyn da ama la 
aşar. 17 Em ma ol gün Men se ni ha las 
ede rin, mu ny Men – Reb aýd ýan dy ryn. 

Sen gor kup ýö ren adam la ry ňyň eli ne 
düş mer siň. 18  Men se ni hök man ha las 
ede rin. Sen gy lyç dan öl mer siň, Ma ňa 
bil bag lan dy gyň üçin, sen öz ja ny ňy 
gu ta ryp aman ga lar syň“. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr».

40‑njy bap

Ýermeýa ikinji gezek boşadylýar
1 Ba by la sür gün edi len äh li Iýe ru sa lim 

we Ýa hu da ýe sir le ri bi len bir lik de Ýer-
me ýa hem zyn jyr bi len bag la nyp, Ra ma 
äki dil di. Ol ýer de jan pe na la ryň baş tu ta ny 
Ne bu za ra don Ýer me ýa ny ta nap, ony bo-
şat dy. Soň ra Ýer me ýa Reb biň sö zi aýan 
bol dy. 2 Jan pe na la ryň baş tu ta ny Ýer me ýa-
ny ýa ny na ça gy ryp, oňa şeý le diý di: «Bu 
ýur duň üs tün den bet bagt lyk in der jek di gi 
ha kyn da Hu da ýyň Reb aý dyp dy. 3 Ine, ony 
in de rip, aý dy şy ýa ly hem et di. Bu zat la-
ryň ba ry Reb be gar şy gü nä eden di gi ňiz 
we Oňa gu lak as man dy gy ňyz üçin si ziň 
ba şy ňyz dan in di. 4 In di men se ni el le ri ňi 
zyn jyr dan bo şa da ýyn. Eger me niň bi len 
Ba by la git mek is le seň, ýör, gi de li, men sa-
ňa göz-gu lak bo la ryn. Em ma me niň bi len 
Ba by la git mek is le me seň, on da gal. Ine, 
öňüň de tu tuş ýurt ýa tyr! Ni rä git mek gö-
zü ňe hoş ýak sa we dog ry bol sa, şo ňa git». 
5 Ýer me ýa en tek jo gap gaý tar man ka, ol 
ýe ne sö zü ni do wam et di: «Ba byl pa ty şa-
sy ta ra pyn dan Ýa hu da şä her le ri ne hä kim 
goý lan Şa pa nyň ag ty gy, Ahy ka myň og ly 
Ge dal ýa nyň ýa ny na git-de, onuň bi len 
bi le hal kyň ara syn da ýa şa ber ýa-da ni rä 
git me gi dog ry ha sap la saň, şo ňa-da git». 
Şeý le lik de, jan pe na la ryň baş tu ta ny oňa 
azyk-ow kat we peş geş ler be rip, ony ýo la 
sal dy. 6 On soň Ýer me ýa Mis pa da ky Ahy-
ka myň og ly Ge dal ýa nyň ýa ny na git di. 
Mis pa ba ryp, onuň bi len bir lik de ýurt da 
ga lan hal kyň ara syn da ýa şa dy.
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Ýahudanyň häkimi Gedalýa 
(2 Patyşalar 25:2324)

7 Sö weş meý da nyn da ky äh li go şun 
ser ker de le ri bi len ola ryň adam la ry 
Ba byl pa ty şa sy nyň Ahy ka myň og ly 
Ge dal ýa ny hä kim edip bel län di gi we 
Ba by la sür gün edil me dik ga ryp er kek le-
ri, aýal la ry, ça ga la ry oňa tab şy ran dy gy 
ba ra da eşit di ler. 8  Ne tan ýa nyň og ly Ys-
ma ýyl, Ka re ýa nyň ogul la ry Ýo ha nan 
hem Ýo na tan, ne to pa ly Tan hu me tiň og ly 
Se ra ýa we ma ga kat ly nyň og ly Ýa zan ýa 
da gy öz go şun la ry bi len Mis pa da ky 
Ge dal ýa nyň ýa ny na gel di ler. 9 Ahy ka
myň og ly, Şa pa nyň ag ty gy Ge dal ýa 
ola ra we ola ryň go şu ny na ant içip, şeý le 
diý di: «Ba byl ly la ra gul luk et mek den 
gork maň. Ýurt da ga lyp, Ba byl pa ty şa-
sy na gul luk ediň. Şon da özü ňi ze oňat 
bo lar. 10 Men bol sam bu ýe re gel jek ba-
byl ly la ryň öňün de si ze we kil çi lik eder 
ýa ly, Mis pa da gal jak. Em ma siz mi we ler 
ýy gyp, şe rap, ýag ýyg naň. Ola ry am ma-
ry ňyz da go ýuň-da, eýe län şä her le ri ňiz de 
ýa şa be riň». 11 Mo wap da, am mon la ryň 
ara syn da, Edom da we baş ga ýurt lar da 
ýa şa ýan äh li ýa hu da lar-da Ba byl pa ty-
şa sy nyň Ýa hu da ýur dun da bir to pa ry 
aman gal dy ran dy gy ny, ola ryň üst le rin-
den Şa pa nyň ag ty gy, Ahy ka myň og ly 
Ge dal ýa ny hä kim bel län di gi ni eşit di ler. 
12  Ýa hu da la ryň äh li si dar ga dy lan ýer le-
rin den yz la ry na do lan dy lar. Olar Ýa hu da 
ýur du na, Mis pa da ýa şa ýan Ge dal ýa nyň 
ýa ny na gel di ler. Ga ty köp mi we ýyg nap, 
bo le lin şe rap ön dür di ler.

13 Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan bi len sö weş 
meý da nyn da ky äh li go şun ser ker de-
le ri Mis pa da ky Ge dal ýa nyň ýa ny na 
ge lip, 14  oňa: «Am mon la ryň pa ty şa sy 
Ba ga ly syň se ni öl dürt mek üçin, Ne-
tan ýa nyň og ly Ys ma ýy ly ibe ren di gi ni 

bil ýär siň mi?» diý di ler. Em ma Ahy-
ka myň og ly Ge dal ýa ola ra ynan ma dy. 
15 On soň Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan Mis-
pa da Ge dal ýa bi len giz lin lik de gep le şip: 
«Gel, men gi dip, Ne tan ýa nyň og ly Ys-
ma ýy ly öl dü re ýin, mu ny hiç kim bil mez. 
Bol ma sa, ol se ni öl dü rer we ýa ny ňa ýyg-
na nan äh li ýa hu da lar dar gar. Ýa hu da da 
aman ga lan lar hem he läk bol sun my?» 
diý di. 16  Em ma Ahy ka myň og ly Ge dal-
ýa Ka re ýa nyň og ly Ýo ha na na: «Sen 
Ys ma ýyl hak da ýa lan söz le ýär siň. Bu 
işi et me!» diý di.

41‑nji bap

Ysmaýyl Gedalýany öldürýär
1 Ýe din ji aý da pa ty şa nes lin den we 

pa ty şa nyň ýol baş çy la ry nyň bi ri bo lan 
Eli şa ma nyň ag ty gy, Ne tan ýa nyň og ly 
Ys ma ýyl özü niň on ada my bi len Mis-
pa da ky Ahy ka myň og ly Ge dal ýa nyň 
ýa ny na gel di. Ol ýer de bi le iýip-içip 
otyr ka lar, 2  Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl 
bi len onuň ýa nyn da ky on adam tu rup, 
Ba byl pa ty şa sy nyň ýur duň üs tün den bel-
län hä ki mi Şa pa nyň ag ty gy, Ahy ka myň 
og ly Ge dal ýa ny gy lyç bi len öl dür di. 
3 Ys ma ýyl Mis pa da Ge dal ýa bi len bi le 
bo lan äh li ýa hu da la ry-da, ol ýer dä ki 
ba byl es ger le ri ni-de öl dür di.

4  Ge dal ýa öl dü ril en den bir gün ge çen-
soň, en tek mu ny hiç kim bil me ýär kä, 
5 Şe kem den, Şi lo dan we Sa ma ri ýa dan 
seg sen adam gel di. Ola ryň sak gal la ry 
sy ryl gy dy, egin baş la ry sal-sal dy, be-
den le ri ne ýa ra sal nyp dy, el le rin de bol sa 
Reb biň öýü ne ge tir mek üçin gal la sa da-
ka sy bi len ýa kym ly ys ly tü tet gi bar dy. 
6  Ola ry gar şy la mak üçin, Mis pa dan 
Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl gel di. Ol ag-
laý-ag laý adam la ryň de ňi ne ge lip, ola ra: 
«Ahy ka myň og ly Ge dal ýa nyň ýa ny na 
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a 42:1 Ýe zan ýa – Ýe zan ýa nyň beý le ki ady Azar ýa. Ýrm 43:2 se ret.

ba ryň» diý di. 7 Olar şä he riň içi ne gi ren-
le rin de, Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl bi len 
onuň ýa nyn da ky adam lar ola ry öl dü rip, 
gur ruk gu ýa taş la dy lar. 8  Ýö ne ola ryň 
ara syn dan on adam: «Bi zi öl dür me! Bi-
ziň meý dan da giz läp go ýan bug da ýy myz, 
ar pa myz, ýa gy myz we ba ly myz bar» 
diý di. Şeý le lik de, ol pi ki rin den dä nip, 
ola ry ýol daş la ry bi len bir lik de öl dür-
me di. 9 Ys ma ýyl öl dü ren adam la ry nyň 
je set le ri niň ba ry ny gur ruk gu ýa taş la dy. 
Mu ny öň Asa pa ty şa sy Ys ra ýyl pa ty şa sy 
Bag şa dan go ran mak üçin gaz dy ryp dy. 
Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl ony adam 
je se din den dol dur dy. 10 On soň Ys ma ýyl 
jan pe na la ryň baş tu ta ny Ne bu za ra do nyň 
Mis pa da Ahy ka myň og ly Ge dal ýa be ren 
hal ky nyň äh li si ni, pa ty şa nyň gyz la ry ny, 
umu man, ol ýer de aman ga lan hal kyň 
hem me si ni ýe sir al dy. Ne tan ýa nyň og ly 
Ys ma ýyl ola ry ýe sir alyp, am mon la ryň 
ta ra py na geç mek üçin ýo la düş di.

Ýohanan halky halas edýär
11 Em ma Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan we 

onuň ýa nyn da ky äh li go şun ser ker de le ri 
Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýy lyň eden pis 
iş le ri ni eşi den le rin de, 12  adam la ry nyň 
ba ry ny alyp, Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl 
bi len uruş ma ga git di ler. Olar ony Gib-
gon da ky äpet how zuň ba şyn dan tap dy lar. 
13  Ys ma ýy lyň ýa nyn da ky adam la ryň 
hem me si Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan bi len 
onuň go şun ser ker de le ri ni gö ren le rin de 
be gen di ler. 14  Şeý le lik de, Ys ma ýy lyň 
Mis pa dan ýe sir alan adam la ry nyň ba ry 
yzy na öw rü lip, Ka re ýa nyň og ly Ýo ha-
na na go şul dy. 15 Em ma Ne tan ýa nyň og ly 
Ys ma ýyl se kiz ada my bi len Ýo ha nan-
dan ga çyp, am mon la ryň ýa ny na git di. 
16  Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan ýa nyn da ky 

go şun ser ker de le ri bi len aman ga lan la ryň 
hem me si ni: es ger le ri, aýal la ry, ça ga la ry 
we köşk ag ta la ry ny Gib gon dan yz la ry-
na ge tir di. Ne tan ýa nyň og ly Ys ma ýyl 
Mis pa da Ahy ka myň og ly Ge dal ýa ny 
öl dü re nin den soň, ola ry ýe sir alyp dy 
we Gib go na ge ti rip di. 17‑18  Ýur duň üs tün-
den Ba byl pa ty şa sy nyň bel län hä ki mi 
Ahy ka myň og ly Ge dal ýa ny Ne tan ýa nyň 
og ly Ys ma ýy lyň öl dü ren di gi üçin, olar 
ba byl ly lar dan gork ýar dy lar we olar dan 
gaç mak üçin Mü sü re ta rap ýo la düş dü-
ler. Olar Beý tul la ha myň go la ýyn da ky 
Ge rut Kim ham da sak lan dy lar.

42‑nji bap

Halk Ýermeýadan Rebbiň islegini 
bilip bermegini soraýar

1 On soň go şun ser ker de le ri, Ka re ýa-
nyň og ly Ýo ha nan, Ho şa ýa nyň og ly 
Ýe zan ýa a we ulu dan-ki çä äh li halk go-
la ýa ge lip, 2  Ýer me ýa py gam be re şeý le 
diý di ler: «Ha ýy şy my zy ber jaý et me gi ňi 
to wak ga ed ýä ris, bi ziň üçin, bu aman 
ga lan lar üçin Hu da ýyň Reb be di leg et. 
Öz gö züň bi len gör şüň ýa ly, biz köp çü-
lik dik, in di bol sa aza lyp gal dyk. 3 Ni rä 
git me li di gi mi zi, nä me iş et me li di gi mi-
zi, goý, Hu da ýyň Reb bi ze gör kez sin». 
4  Ýer me ýa py gam ber ola ra: «Bol ýar, ine, 
aý dy şy ňyz ýa ly, men Hu da ýy ňyz Reb be 
di leg ede rin we Reb nä me jo gap ber se, 
ony si ze aýan ede rin. Siz den hiç za-
dy ýa şyr ma ryn» diý di. 5 Olar Ýer me ýa 
ýe ne şeý le diý di ler: «Eger Hu da ýyň 
Reb biň bi ze bil dir mek üçin sa ňa aýan 
eden her bir sö zü ni ýe ri ne ýe tir me sek, 
goý, Reb biň Özi bi ze gar şy ha ky ky we 
we pa ly şa ýat bol sun. 6  Ýag şy bol sa-da, 
ýa man bol sa-da, se ni ýa ny na iber ýän 
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Hu da ýy myz Reb be gu lak asa rys. Işi-
miz oňu na bo lar ýa ly, biz Hu da ýy myz 
Reb be gu lak asa rys».

7 On gün den soň, Ýer me ýa Reb biň sö zi 
aýan bol dy. 8  On soň ol Ka re ýa nyň og ly 
Ýo ha na ny, onuň bi len bir lik de go şun ser-
ker de le ri ni we ulu dan-ki çä tu tuş hal ky 
ça gyr dy. 9 Ola ra şeý le diý di: «Di le gi ňi-
zi mä lim et me gim üçin me ni Ys ra ýyl 
Hu da ýy Reb biň hu zu ry na iber di ňiz. Ol 
hem şeý le diý ýär: 10 „Eger siz şu ýurt da 
gal sa ňyz, Men si zi gu ra ryn, ýyk ma-
ryn; bi na ede rin, sog rup taş la ma ryn. 
Çün ki Men si ziň ba şy ňyz dan in de ren 
bet bagt çy ly gy ma ökün ýä rin. 11 Ba byl 
pa ty şa syn dan gork maň. Siz on dan gork-
ýar dy ňyz, em ma in di on dan gork maň. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. Çün ki si zi ha las 
et mek we onuň elin den gu tar mak üçin 
Men si ziň bi len di rin. 12  Men onuň si ze 
re hi mi iner ýa ly ede rin, şon da onuň si ze 
haý py ge lip, si zi öz ýur du ňy za ibe rer“.

13 Em ma siz: „Biz bu ýurt da ýa şa jak 
däl“ diý se ňiz we Hu da ýy ňyz Reb be gu-
lak as man, 14  „Ýok, biz Mü sür ýur du na 
git jek, ol ýer de uruş ga ra sy ny gör me ris, 
sur naý se si ni eşit me ris, çö rek siz aç lyk 
çek me ris, biz ol ýer de ýa şa rys“ diý se ňiz, 
15  Reb biň sö zü ni diň läň, eý, Ýa hu da-
nyň aman ga lan la ry! Ys ra ýyl Hu da ýy 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: „Eger 
siz Mü sü re gi dip, ol ýer de or naş ma gy 
ka rar et se ňiz, 16  gork ýan gy ly jy ňyz ol 
ýer de yzy ňyz dan ýe ter, gork ýan aç ly gy-
ňyz Mü sür de si ziň ýa ka ňyz dan ýa py şar 
we siz ol ýer de öler si ňiz. 17 Or naş mak 
üçin Mü sü re git me gi ka rar eden her kes 
gy lyç dan, aç lyk dan we mer gi den öler. 
Baş la ryn dan in der jek bet bagt ly gym dan 
hiç kim di ri gal maz we hiç kim ga çyp 
gu tul maz“.

18  Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Iýe ru sa lim hal ky nyň 

üs tü ne ga har-ga za by my dö kü şim ýa ly, 
Mü sü re git se ňiz, si ziň üs tü ňi ze-de ga ha-
ry my dö ke rin. Siz nä le te, how pa, utan ja 
we gar gy şa se ze war bo lar sy ňyz. Bu ýe re 
gaý dyp gel mer si ňiz“. 19 Eý, Ýa hu da nyň 
aman ga lan la ry, Reb si ze: „Mü sü re git-
mäň“ di ýip bu ýur dy. Bi lip go ýuň, bu gün 
mu ny si ze duý du ran dy ryn. 20 Me ni Hu da-
ýy ňyz Reb biň ýa ny na ibe rip: „Bi ziň üçin 
Hu da ýy myz Reb be di leg et; Hu da ýy myz 
Reb biň aý dan äh li zat la ry ny bi ze bil dir, 
biz-de ýe ri ne ýe ti re ris“ di ýe ni ňiz de, siz 
uly ha ta goý ber di ňiz. 21 Men ony si ze bu 
gün ha bar ber dim, em ma Hu da ýy ňyz 
Reb biň me niň üs tüm bi len si ze aý dan 
söz le ri niň hiç bi ri ne gu lak as ma dy ňyz. 
22  In di bol sa bi lip go ýuň, gi dip, ýa şa jak 
bol ýan ýe ri ňiz de siz gy lyç dan, aç lyk dan 
we mer gi den öler si ňiz».

43‑nji bap

Halk Müsüre gitmegi karar edýär
1 Ýer me ýa tu tuş hal ka öz le ri niň Hu-

da ýy Reb biň söz le ri ni, ola ryň Hu da ýy 
Reb biň öz üs ti bi len ibe ren söz le ri niň 
ba ry ny do ly ýe ti ren de, 2  Ho şa ýa nyň og-
ly Azar ýa, Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan 
we te kep bir adam lar Ýer me ýa şeý le 
diý di ler: «Sen ýa lan söz le ýär siň! Hu da-
ýy myz Reb se ni bi ze: „Mes gen tut ma ga 
Mü sü re git mäň“ diý mek üçin ýol la nok. 
3 Ba byl ly lar bi zi öl dür sin ler ýa-da Ba by la 
ýe sir edip äkit sin ler di ýip, bi zi ola ryň 
eli ne tab şyr mak üçin Ne ri ýa nyň og ly 
Ba ruk se ni bi ziň üs tü mi ze küş gür ýär». 
4  Şeý dip, Ka re ýa nyň og ly Ýo ha nan, go-
şun ser ker de le ri niň hem me si we tu tuş 
halk Ýa hu da ýur dun da ýa şa mak ba bat da 
Reb be gu lak as ma dy lar. 5  Ka re ýa nyň 
og ly Ýo ha nan we go şun ser ker de le ri 
öň äh li mil let le re dar ga dy lyp, in di Ýa-
hu da ýur du na do la nyp ge len hal kyň 
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aman ga lan la ry nyň ba ry ny alyp git di ler. 
6  Ola ryň ara syn da jan pe na la ryň baş tu-
ta ny Ne bu za ra do nyň Şa pa nyň ag ty gy 
Ahy ka myň og ly Ge dal ýa nyň ýa nyn da 
gal dy ran er kek le ri, aýal la ry, ça ga la-
ry, pa ty şa nyň gyz la ry – äh li adam la ry, 
Ýer me ýa py gam ber we Ne ri ýa nyň og ly 
Ba ruk da gy hem bar dy. 7 Olar Reb be 
gu lak as man, Mü sür ýur du na git di ler 
we Tah pan he se gel di ler.

8  On soň Tah pan hes de Ýer me ýa Reb biň 
şu sö zi aýan bol dy: 9 «Eli ňe uly daş lar 
al-da, Tah pan hes de fa ra o nyň köş gü niň 
gi rel ge sin dä ki meý dan ça nyň ker piç le ri-
niň ara syn da göm. Mu ny ýa hu da la ryň 
göz le ri niň al nyn da et. 10  On soň ola ra 
Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär diý: „Ine, Men Ba by lyň pa ty şa sy 
ben däm Ne bu kad ne sa ry bu ýe re ge ti rip, 
tag ty ny bu gö men daş la ry myň üs tün de 
gu ra ryn. Ne bu kad ne sar öz şa ça dy ry ny 
bu daş la ryň üs tün de di ker. 11 Ol ge lip, 
Mü sür ýur du ny weý ran eder. Ölü me 
hö küm edi len ölü me, sür gü ne hö küm 
edi len sür gü ne, gy ly ja hö küm edi len 
hem gy ly ja ber ler. 12  Men Mü sür hu-
daý la ry nyň but ha na la ry ny oda ýa ka ryn. 
Ba byl pa ty şa sy but la ryň kä bi ri ni ýan-
dy rar, kä bi ri ni-de ýa ny bi len äki der. Bir 
ço pan öz ýa pyn ja sy ny bü re ler den nä hi li 
tä miz le ýän bol sa, Mü sür ýur du ny hem 
şeý le tä miz lär. Soň ra Ba byl pa ty şa sy 
ýer den sag-aman çy kar. 13 Ol Mü sür dä ki 
Gün hu da ýy nyň but ha na sy nyň dik me 
daş la ry ny ýy kar we Mü sür hu daý la ry nyň 
äh li but ha na la ry ny oda be rer“».

44‑nji bap

Rebbiň Müsürdäki Öz 
halkyna ýollan habary

1 Mü sü riň Mig dol, Tah pan hes, Mem-
fis ga la la ryn da we Pat ros we la ýa tyn da 

ýa şa ýan äh li ýa hu da lar hak da Ýer me ýa 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2‑3  «Ys ra-
ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Siz Me niň Iýe ru sa lim bi len 
tu tuş Ýa hu da şä her le ri niň ba şyn dan 
in de ren bet bagt çy lyk la ry my gör dü-
ňiz. Si ziň özü ňiz, ol şä her li ler we 
ata-ba ba la ry ňyz ta na ma ýan baş ga 
hu daý la ry ňy za ýa kym ly ys ly tü tet gi 
ýak ma ga, ola ra gul luk et mä ge gi dip, 
Me niň ga ha ry my ge tir di ňiz. Şol se bäp li, 
ine, bu gün şä her ler weý ran bol dy we 
ilat syz gal dy“. 4  Men si ziň ýa ny ňy za 
yz ly-yzy na gul la rym bo lan py gam ber-
le ri mi ibe rip: „Bu ne jis işi et mäň, Men 
ony ýig ren ýä rin“ diý dim. 5  Em ma olar 
diň le me di ler, gu lak as ma dy lar, baş ga 
hu daý la ra tü tet gi ýak dy lar, er bet lik le-
rin den hiç dön me di ler. 6  Mu nuň üçin 
ga har-ga za bym dö kü lip, Ýa hu da nyň 
şä her le rin de, Iýe ru sa lim kö çe le rin de 
low la dy; olar edil bu gün kü si ýa ly weý-
ran we ha ra ba bo lup ýa tyr lar.

7 In di bol sa Ys ra ýy lyň Hu da ýy, Hök-
mü ro wan Be ýik Hu daý şeý le diý ýär: 

„Nä me üçin siz öz ba şy ňyz dan bu 
ägirt uly bet bagt çy ly gy in der ýär si ňiz? 
Özü ňiz den soň hiç kim gal maz ýa ly, Ýa-
hu da dan er ke gi, aýa ly, ça ga-çu ga ny we 
bä be gi gy ryp taş la jak sy ňyz my? 8  Nä me 
üçin or naş ma ga bar ýan ýur du ňyz bo lan 
Mü sür de baş ga hu daý la ra tü tet gi ýa kyp, 
öz eden iş le ri ňiz bi len Me niň ga ha ry-
my ge tir ýär si ňiz? Siz öz ba şy ňyz dan 
bet bagt lyk in de rip, dün ýä niň äh li mil let-
le ri niň ara syn da özü ňi zi nä le te we utan ja 
se ze war eder si ňiz. 9 Ýa hu da ýur dun da, 
Iýe ru sa li miň kö çe le rin de ata-ba ba la ry-
ňy zyň, Ýa hu da pa ty şa la ry nyň, ola ryň 
aýal la ry nyň, özü ňi ziň we aýal la ry ňy zyň 
eden pis iş le ri ni unut dy ňyz my? 10 Olar 
bu gü ne çen li to ba et me di ler, gork ma dy-
lar, si ziň we ata-ba ba la ry ňy zyň öňün de 
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go ýan ka nun la ry ma we parz la ry ma 
eýer me di ler“.

11 Şo nuň üçin Ys ra ýyl Hu da ýy Hök-
mü ro wan Reb şeý le diý ýär: „Men 
üs tü ňiz den bet bagt lyk in de rip, tu tuş 
ýa hu da hal ky nyň so ňu na çyk mak ka ra-
ry na gel dim. 12  Mü sü re gi dip, ol ýer de 
or naş ma gy ýü re gi ne dü wen Ýa hu da nyň 
aman ga lan la ry ny ýok edip taş la ryn, 
ola ryň hem me si Mü sür ýur dun da he läk 
bo lar lar. Olar gy lyç dan we aç lyk dan gyr-
lar lar, ulu dan-ki çä hem me si gy lyç dan 
we aç lyk dan öler ler. Olar nä le te, how-
pa, utan ja we gar gy şa se ze war bo lar lar. 
13 Mü sür ýur dun da ýa şa ýan la ry-da Men 
gy lyç, aç lyk we mer gi bi len Iýe ru sa li mi 
je za lan dy ry şym ýa ly je za lan dy ra ryn. 
14  Ýa şa mak üçin Mü sü re gi den ýa hu da-
ly la ryň aman ga lan la ry nyň hiç bi ri-de 
ga çyp gu tul maz, di ri ga lyp, Ýa hu da 
ýur du na do la nyp bar maz. Ol ýe re do la-
nyp bar ma gy nä çe is le se ler-de, ol ýer den 
ga çan la ryň di ňe kä bi ri do la nyp ba rar“».

15 On soň aýal la ry nyň baş ga hu daý la ra 
tü tet gi ýak ýa ny ny bil ýän äh li er kek ler, 
ol ýer de du ran äh li aýal lar, uly je ma gat – 
Mü sür ýur dun da ky Pat ros da ýa şa ýan 
tu tuş halk Ýer me ýa şeý le jo gap ber di ler: 
16  «Biz se niň Reb biň adyn dan aýd ýan 
söz le ri ňe gu lak as ma rys. 17 Ter si ne, biz 
äh li za dy öz eden ka sa my my za la ýyk 
ede ris. As man me li ke si ne tü tet gi ýa ka-
rys we oňa iç gi sa da ka sy ny hö dür lä ris. 
Bi ziň özü miz, ata-ba ba la ry myz, pa ty-
şa la ry myz we ýol baş çy la ry myz Ýa hu da 
şä her le rin de, Iýe ru sa lim kö çe le rin de 
nä me eden bol sak, şo ny hem ede ris. Şol 
dö wür de biz bo le lin iýip-içer dik, gül läp 
öser dik, ýa man lyk ga ra sy ny gör mez dik. 
18  Em ma biz as man me li ke si ne tü tet gi 
ýak ma gy we oňa iç gi sa da ka sy ny hö-
dür le me gi bes ede ni miz den soň bar za da 
mä täç lik çek ýä ris, gy lyç dan we aç lyk dan 

he läk bol ýa rys». 19 Aýal lar ýe ne-de: «Ha-
wa, biz as man me li ke si ne tü tet gi ýa kyp, 
iç gi sa da ka sy ny hö dür et dik. Em ma biz 
onuň keş bin de kö ke ler bi şi rip, oňa iç gi 
sa da ka sy ny hö dür ede ni miz de är le ri miz 
mun dan bi ha bar bo lan dyr öýd ýä ňiz mi?»

20  On soň Ýer me ýa hal ka, er kek le re 
we aýal la ra, ýag ny özü ne jo gap ber ýän 
äh li hal ka şeý le diý di: 21 «Si ziň özü ňi ziň, 
ata-ba ba la ry ňy zyň, pa ty şa lary ňy zyň, 
ýol baş çy la ry ňy zyň, ýur duň hal ky nyň 
Ýa hu da şä her le rin de we Iýe ru sa li miň 
kö çe le rin de tü tet gi ýa kany ňy zy Reb 
ýa dyn dan çy kar dy my? Mun dan Onuň 
ha ba ry ýok mu dyr? 22  Reb ed ýän pis iş-
le ri ňiz den we ne jis zat la ry ňyz dan ýa ňa 
mun dan ar tyk sak la nyp bil me di. Mu nuň 
üçin ýur du ňyz bu gün ki bol şy ýa ly, ilat-
syz ha ra ba çy ly ga öw rül di, how pa we 
gar gy şa se ze war bol dy. 23  Siz tü tet gi 
ýak dy ňyz, Reb be gar şy gü nä et di ňiz, 
Reb be gu lak as ma dy ňyz, Onuň ka nun-
la ry ny, parz la ry ny we per man la ry ny 
ber jaý et me di ňiz. Şo nuň üçi nem, ine, 
ba şy ňyz dan bu gün ki be la-be ter ler in di».

24 Ýer me ýa äh li hal ka we aýal la ra ýe ne 
şeý le diý di: «Eý, Mü sür ýur dun da ky äh li 
ýa hu da ly lar, Reb biň sö zü ni diň läň! 25 Ys
ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Siz aýal la ry ňyz bi len bir lik de 
as man me li ke si ne tü tet gi ýak mak we oňa 
iç gi sa da ka sy ny hö dür le mek üçin be ren 
wa da my zy ber jaý ede ris di ýip, ag zy ňyz 
bi len aýt dy ňyz we eli ňiz bi len et di ňiz. 
Bol ýar, ha ny be ren sö zü ňi zi ýe ri ne ýe-
ti riň-dä, wa da ňy zy ber jaý ediň-dä!“. 
26  Ýö ne, eý, Mü sür ýur dun da ýa şa ýan 
äh li ýa hu da ly lar, Reb biň sö zü ni diň-
läň: „Men Öz bar ly gym dan ant iç dim, 
mun dan beý läk tu tuş Mü sür ýur dun da 
ýa hu da ly lar Me niň ady my ag za maz. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. Ola ryň hiç bi ri 
di ri Hök mü ro wan Reb den ant iç ýä rin 
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diý mez. 27 Men ola ry ýag şy lyk üçin däl-
de, ýa man lyk üçin aň ta ýa ryn. Mü sür 
ýur dun da ky ýa hu da ly la ryň hem me si 
do ly gyr lyp ýok bol ýan ça, gy lyç dan 
we aç lyk dan he läk bo lar lar. 28  Gy lyç dan 
ga çyp gu tu lan di ňe az san ly adam lar 
Mü sür ýur dun dan Ýa hu da ýur du na gaý-
dyp ge ler ler. Mü sü re or naş ma ga ge len 
ýa hu da hal kyn dan aman ga lan lar şon da 
Me niň sö zü miň ýa-da ola ryň sö zü niň 
ama la aş ýan dy gy ny bi ler ler. 29 Si zi bu 
ýer de je za lan dyr ma gym, özü ňiz üçin 
bir ala mat bo lar, mu ny Reb aýd ýan dyr. 
Şon da Me niň si ziň gar şy ňy za aý dan söz-
le ri miň ama la aş jak dy gy ny bi ler si ňiz“. 
30 Reb şeý le diý ýär: „Ýa hu da pa ty şa sy 
Sid ki ýa ny ja ny nyň kas ty na çy kan duş-
ma ny Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 
eli ne ber şim ýa ly, Mü sür pa ty şa sy fa ra-
on Hop ra ny-da ja ny nyň kas ty na çy kan 
duş man la ry nyň eli ne be re rin“».

45‑nji bap

Baruga gelen habar
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň og ly 

Ýe ho ýa ky myň şa ly gy nyň dör dün ji ýyl-
yn da Ne ri ýa nyň og ly Ba ruk Ýer me ýa nyň 
di lin den şu söz le ri ki ta ba ýa zyp otyr ka, 
Ýer me ýa py gam be riň oňa aý dan sö zi: 
2  «Eý, Ba ruk! Ys ra ýyl Hu da ýy Reb sa ňa 
şeý le diý ýär: 3 Sen: „Dat gü nü me! Çün ki 
Reb der di me gaý gy-has rat goş dy, ahy-
na lam dan ýa ňa tap dan düş düm, ra hat lyk 
tap ma ýa ryn“ diý diň». 4 Reb Ba ru ga şeý le 
diý ýär di ýip aýt: «Ine, tu tuş ýer ýü zün-
de di ke ni mi ýy ka ryn, eke ni mi sog rup 
taş la ryn. 5 Ne çün sen özü ňe çen de na şa 
köp so ra ýar syň? So ra ma, çün ki Men 
bü tin adam za dyň ba şyn dan bet bagt lyk 
in de re rin. Mu ny Reb aýd ýan dyr. Em ma 
ni rä git seň-de, sy lag hök mün de ja ny ňy 
aman sak la ryn».

46‑njy bap

Müsür hakyndaky pygamberlik
1 Mil let ler ha kyn da Ýer me ýa py gam-

be re Reb biň sö zi aýan bol dy. 2  Bu Mü sür 
hak da dyr. Ýa hu da pa ty şa sy Ýo şy ýa nyň 
og ly Ýe ho ýa ky myň şa ly gy nyň dör dün ji 
ýyl yn da, Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa-
ryň Ýew frat der ýa sy nyň ýa ka syn da ky 
Kar ke miş de Mü sür pa ty şa sy fa ra on 
Ne ko nyň go şu ny ny der bi-da gyn et jek-
di gi ha kyn da ky ha bar dyr: 3 Uly hem 
ki çi gal kan la ry taý ýar lap, söweşe giriň!
 4 Atlary eýerläp, münüň, eý, atlylar!

Tuwulgaňyzy geýip, ornuňyzda 
duruň,

naýzalary ýiteldiň we sowutlar 
geýiň.

 5 Men näme görýärin?
Olar gorkup, yza çekildiler.

Batyrlary ýere çalnyp,
yzlaryna garaman gaçdylar.

Ähli tarapdan howp abanýar.
Muny Reb aýdýandyr.

 6 Ýüwrük gaçyp gutulmaz,
batyr halas bolup bilmez;

demirgazykda, Ýewfradyň 
kenarynda

olar büdräp ýykylarlar.
 7 Ol nämedir Nil kimin daşyp,

suwlar kimin çaýkanýan?
 8 Ol Müsürdir, Nil deý joşup,

suwlar kimin çaýkanýan.
Ol diýdi: «Men beýgelip, ýer 

ýüzüni gaplaryn,
şäherleri ilaty bilen birlikde ýok 

ederin».
 9 Eý, atlar, ýel bolup uçuň!

Eý, söweş arabalar, däliräp 
çapyň!

Eý, batyrlar, galkanly Efiopiýa 
we Put,
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a 46:15 Näme üçin öküz hudaýyň – Apys gaçdy? – bu jümle käbir golýazmalarda Näme 
üçin batyrlar ýere serildi? diýip duş gelýär.

eý, eli ýaýly lutlar, orta söweşe 
çykyň!

 10 Bu gün Gudratygüýçli–
Hökmürowan Rebbiň günüdir;

bu gün ýagylaryndan ar 
alynýan öç günüdir;

gylyç olary iýip doýar, ganlaryny 
içip serhoş bolar;

çünki demirgazyk ýurdunda, 
Ýewfradyň kenarynda

Hökmürowan Taňry Rebbe 
gurbanlyk berilýär.

 11 Eý, biçäre Müsür halky,
Gilgada git-de, melhem al!

Dermany köp içmegiň puçdur;
seniň derdiňe şypa ýokdur.

 12 Seniň utanjyňy milletler eşitdiler,
ýer ýüzüne doldy dady-perýadyň.

Iki urşujy biri-birine büdräp,
ikisi-de birlikde ýere ýazyldy.

13 Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň uruş-
mak üçin Mü sür ýur du na gel jek di gi 
ba ra da Ýer me ýa py gam be re Reb biň şu 
sö zi aýan bol dy:
 14 «Müsürde yglan ediň, Migdolda 

eşitdiriň,
Memfisde we Tahpanhesde 

eşitdirip, şeýle diýiň:
„Taýýar boluň, ornuňyzda duruň,

gylyç daşyňdakylary gyryp 
gutarýar“.

 15 Näme üçin öküz hudaýyň – Apys 
gaçdy? a

Ol näme üçin durup bilmedi?
Çünki ony Reb ýer bilen ýegsan 

etdi.
 16 Köp esgerler büdredi,

biri-biriniň üstüne ýykylyp:
„Turuň, zalym gylyçdan gaçyp, öz 

halkymyza,

dogduk mekanymyza dolanalyň“ 
diýdiler.

 17 Ol ýerde: „Müsür patyşasy faraon 
bir ýaňra,

ol pursady elden sypdyrdy“ 
diýip gygyryň.

 18 Ady Hökmürowan Reb bolan 
Patyşa şeýle diýýär:

„Öz barlygymdan ant içýärin: 
biri geler –

ol daglar içinde beýik Tabor dagy 
kimindir,

deňiz ýakasyndaky Karmel 
dagy deýdir.

 19 Eý, Müsüriň ilaty,
goşuňy düw, sürgün edilersiň!

Memfis weýran bolar,
ilatsyz bir haraba döner.

 20 Müsür bir enaýyja göle bolsa-da,
demirgazykdan oňa gögeýin çozar.

 21 Hakyna tutulan esgerleri
baga bakylan öküz kimin bolsa-da,

olar-da yza dönüp, bilelikde gaçdylar.
Öz orunlarynda durup bilmediler.

Çünki başlaryna heläkçilik 
günleri,

jezalandyryljak günleri ýetip geldi.
 22 Duşman goşuny bilen hüjüm 

edende,
ol süýrenip gaçýan ýylan ýaly 

haşşyldar.
Duşman agaç çapýan deý

Müsüre garşy eli paltaly çozar.
 23 Gür bolsa-da, tokaýyny çaparlar,

muny Reb aýdýandyr.
Olar çekirtgelerden-de köpdür,

hasaby ýok, san-sajaksyzdyr.
 24 Müsür gyzlary uýada galar,

demirgazyk halkynyň eline 
berler“.
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a 48:2 Ýewreýçe Heşbon we dildüwşük gurdular diýen sözleriň aýdylyşy meňzeşdir.

25  Ys ra ýyl Hu da ýy Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Men Te bes şä he ri-
niň hu da ýy Amo ny, fa ra ony, Mü sü ri, 
onuň hu daý la ry ny, pa ty şa la ry ny je-
za lan dy ra ryn. Fa ra ona bil bag lan la ry 
26 ola ryň jan la ry nyň kas ty na çy kan Ba byl 
pa ty şa sy Ne bu kad ne sar bi len onuň ser-
ker de le ri niň eli ne tab şy ra ryn. Şon dan 
soň Mü sür ga dym ky sy ýa ly ýe ne ilat ly 
bo lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr“.

 27 Gorkma, eý, gulum Ýakup,
howatyrlanma, eý, Ysraýyl!

Çünki Men seni uzak ýerlerden,
nesliňi sürgün edilen 

ýurdundan gutararyn.
Ýakup yzyna dolanyp, dynç hem 

asuda bolar,
indi ony hiç kim gorkuzmaz.

 28 Gorkma, eý, gulum Ýakup,
çünki Men seniň bilendirin.

Seni aralaryna dargadan
milletlerimiň baryny ýok 

etsem-de,
seniň soňuňa çykmaryn.

Emma saňa adalatly temmi 
bererin,

seni jezasyz galdyrmaryn.
Muny Reb aýdýandyr».

47‑nji bap

Piliştliler hakyndaky pygamberlik
1 Fa ra o nyň Ga za ny ýeň me zin den öň, 

pi lişt li ler ha kyn da Ýer me ýa Reb biň şu 
sö zi aýan bol dy: 2  «Reb şeý le diý ýär:

„Demirgazykdan suwlar joşup,
derýa kimin dolup-daşar-da,

ýurdy we ondaky ähli zatlary,
şäheri hem ýaşaýjylaryny basar.

Adamlar dady-perýat ederler,

ýurduň bütin halky ahy-nala 
çeker.

 3 Daýaw atlaryň toýnak sesinden,
söweş arabalarynyň 

takyrdysyndan,
tigirleriniň seslerinden ýaňa

elleri tapdan düşen atalar öwrülip,
çagalaryna ýardam bermezler.

 4 Çünki ähli piliştlileriň ýok ediljek 
güni geler.

Sura bilen Sidona kömek edip 
biljek

aman galanlaryň ählisi ýok ediler.
Reb Kaptoryň kenarynda aman 

galan
piliştlileri derbi-dagyn eder.

 5 Gaza saçyny ýolar,
Aşkelon sus bolar.

Eý, barja aman galanlar,
haçana çenli özüňizi ýaralajak?

 6 Eý, Rebbiň gylyjy!
Sen haçana çenli köşeşjek däl?
Gynyňa gir, ynjal-da, asuda bol.

 7 Reb oňa tabşyryk berensoň,
ol nädip köşeşsin?

Ol ony ol ýere – Aşkelona,
deňiz kenaryna garşy ýollady“».

48‑nji bap

Mowap hakyndaky pygamberlik
1 Mo wap ha kyn da Ys ra ýyl Hu da ýy 

Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär:
«Nebonyň halyna waý!

Çünki ol haraba döndi.
Kirýataýym ryswa bolup, basylyp 

alyndy;
gala masgara bolup, weýran edildi.

 2 Indi Mowaba öwgi aýdylmaz;
Heşbonda oňa garşy dildüwşük 

gurdular a:
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a 48:2 Ýewreýçe Madmen we sesiň gapylar diýen sözleriň aýdylyşy meňzeşdir.
b 48:7 Kemoş – mowaplaryň hudaýy.

„Geliň, millet bolmaz ýaly, ony 
ýok edeliň“ diýdiler.

Eý, Madmen, seniň sesiň 
gapylar a,

gylyç seni kowalar.
 3 Horonaýymdan dady-perýat 

eşidilýär:
„Harabaçylyk, uly weýrançylyk!“

 4 Mowap derbi-dagyn boldy,
balalarynyň perýady eşidildi.

 5 Aglaý-aglaý Luhyt ýolundan 
çykýarlar,

olar Horonaýym eňňidinde
weýrançylyk perýadyny 

eşidýärler.
 6 Gaçyň! Janyňyzy halas ediň,

çöldäki ýylgyn kimin boluň.
 7 Eý, Mowap, öz eden işleriň üçin,

hazynaňa bil baglanyň üçin 
tutularsyň.

Ruhanylary hem emeldarlary 
bilen

Kemoş b sürgün ediler.
 8 Rebbiň aýdyşy ýaly,

ähli şähere heläkleýji döküler,
bir şäher-de gutulmaz,

jülge ýok bolar, düzlük berbat 
bolar.

 9 Mowap topragyna duz döküň,
ol hökman weýran ediler;

onuň şäherleri-de ýumrulyp,
ol ýerde hiç kim ýaşamaz.

 10 Nälet bolsun Rebbiň işine ýaltalyk 
edýäne,

Onuň gylyjyny gan dökmekden 
saklaýana!

 11 Mowap ýaşlygyndan rahat ýaşady,
ol hiç haçan sürgün edilmedi.
Çaýkalmadyk al-elwan şerap deý

ol gapdan-gaba boşadylmady.

Şeýdip, tagamy özünde galdy,
özüniň hoşboý ysyny ýitirmedi.

12  Em ma ony gap dan-ga ba bo şat jak 
adam la ry iber jek gün le rim ge ler. Mu-
ny Reb aýd ýan dyr. Ony dö ker ler, onuň 
gap la ry ny bo şa dar lar, küý ze le ri ni bö-
lek-bö lek eder ler. 13 Ys ra ýyl hal ky bil 
bag lan Beý te lin den nä hi li uta nan bol sa, 
Mo wap-da öz hu da ýy Ke moş dan uta nar. 
14  Siz nä dip: „Biz eder men hem güýç li 
ur şu jy dy rys“ di ýip bil ýär si ňiz?
 15 Mowap weýran ediler,

şäherleri basylyp alnar.
Saýlama ýigitleri öldürilmek üçin 

iberildi.
Muny ady Hökmürowan Reb bolan 

Patyşa aýdýar.
 16 Mowabyň heläkçiligi golaýlap 

gelýär,
onuň muşakgaty gyssanyp 

gelýär.
 17 Eý, onuň töwereginde ýaşaýanlar,

onuň adyny tanaýanlar, oňa ýas 
tutup:

„Wah, gudratly hasa, şöhratly taýak
nädip döwüläýdi!“ diýiň.

 18 Eý, Dibon galasynda ýaşaýan 
halk,

şan-şöhratdan düş-de, gurak 
ýerde otur,

çünki Mowaby weýran ediji
seniň üstüňe çozup,
galalaryňy weýran eder.

 19 Eý, Arogerde mesgen tutan,
ýoluň ýakasynda dur-da, seret.

Gaçan erkekden we gutulan 
aýaldan:

„Näme boldy?“ diýip sora.
 20 Mowap masgara boldy,

ol derbi-dagyn edildi.
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Perýat et we agla!
Mowabyň weýran bolandygyny
Arnonda yglan et.

21 Te kiz lik dä ki şä her le re – Ho lo na, 
Ýah sa, Meý pa ga da; 22  Di bo na, Ne bo, 
Beýt dib la ta ýy ma; 23 Kir ýa ta ýy ma, Beýt-
ga mu la, Beýt me go na; 24 Ke ri ýo ta, Bos ra 
we Mo wa byň uzak da ky we go laý da ky 
äh li ga la la ry na hö küm gel di. 25 Mo wa byň 
güýç-kuw wa ty gaç dy, gud ra ty ke sil di. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. 26 Ony ser hoş ediň, 
se bä bi ol Reb be te kep bir lik et di. Mo wap 
öz gu su gyn da to ga la nar, ol ile mas ga ra 
bo lar. 27 Siz ys ra ýyl hal ky nyň üs tün den 
gül me di ňiz mi? Eý sem, ol og ru lar bi len 
bi le tu tul dy my? Nä me ol hak da gür rüň 
ede ni ňiz de, ba şy ňy zy ýaý ka ýar sy ňyz?
 28 Eý, Mowabyň ilaty,

şäherleri taşlap, gaýada ýaşaň.
Höwürtgesini kert gaýalaň 

üstünde
ýasan gögerçin kimin boluň.

 29 Biz Mowabyň tekepbirligi,
onuň çensiz gedemligi,

badyhowalygy, buýsanjaňlygy,
kalbynyň ulumsylygy barada 

eşitdik.
 30 Men onuň bihaýadygyny 

bilýärin.
Onuň öwünmeleri boş, işleri 

puçdur.
Muny Reb aýdýandyr.

 31 Şol sebäpli Mowap üçin ahy-nala 
çekerin,

bütin Mowaba dady-perýat 
ederin,

Kirharaset halky üçin ýas 
tutaryn.

 32 Eý, Sibmanyň üzüm agajy!
Saňa Ýasere aglan agymdan-da 

köp aglaryn.
Seniň şahalaryň deňze,

Ýazer deňzine ýetdi.

Heläkleýji tomus miweleriňi,
üzüm hasylyňy weýran etdi.

 33 Mowabyň bol miweli 
baglaryndan,

ekin meýdanlaryndan
şatlyk we begenç zym-zyýat 

boldy.
Üzüm sokusyndan akýan şeraby 

kesdim.
Hiç kim şowhun bilen üzüm 

depelemez;
şowhun bar, ýöne şatlyk 

şowhuny däl.
34  Olar ses le ri ni Heş bon dan El ga la we 
Ýa ha sa çen li, So gar dan Ho ro na ýy ma we 
Eg lat Şe li şi ýa çen li eşit dir di ler; Nim rim 
suw la ry-da gu ra dy. 35 Men Mo wap da sež-
de gäh ler de gur ban lyk hö dür ede ni we öz 
hu daý la ry na tü tet gi ýa ka ny ýok ede rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. 36 Bu se bäp den ýü-
re gim Mo wap üçin gar gy tüý dük ki min 
ahy-na la çek ýär. Kir ha ra set hal ky nyň 
ga za nan baý lyk la ry dar ga dy, şo nuň 
üçin hem ýü re gim tüý dük ki min iň le-
ýär. 37 Her ki miň saç-sak ga ly sy ryl dy; 
äh li el ler ýa ra la nan we äh li bil le re jul 
ora lan. 38  Mo wa byň äh li üçek le rin den we 
meý dan ça la ryn dan di ňe agy se si gel ýär. 
Çün ki Men Mo wa by ha lan ma ýan gap 
ki min döw düm. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
39 Wah, ol nä hi li weý ran bol dy! Adam lar 
per ýat ed ýär ler. Wah, Mo wap utanç dan 
yzy na öw rül ýär! Mo wap tö we re gin dä ki-
le riň ba ry sy üçin gül ki we howp bol dy.
 40 Reb şeýle diýýär:

„Serediň! Duşman bürgüt kimin 
uçup,

ganatlaryny Mowaba tarap 
ýaýýar.

 41 Şäherler ele salnar, galalar 
basylyp alnar.

Şol gün Mowabyň 
urşujylarynyň ýüregi
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dogranda sanjy tutýan aýalyň 
ýüregi kimin bolar.

 42 Mowap Rebbe garşy
baş galdyrandygy üçin,
halk bolmakdan mahrum bolar.

 43 Eý, Mowabyň ilaty,
seniň öňüňde howp,
gorp we duzak dur!

Muny Reb aýdýandyr.
 44 Howpdan gaçan gorpa ýykylar,

gorpdan çykan duzaga düşer,
çünki Meniň Mowap halkyny

jezalandyrjak günlerim gelýär.
Muny Reb aýdýandyr.

 45 Gaçanlar Heşbon kölegesinde 
mejalsyz durdular.

Çünki Heşbondan ot, Sihon 
galasynyň ortasyndan ýalyn 
çykyp,

mowaplylaryň maňlaýyny,
pitneçileriň süýr depesini ýakyp 

ýandyrar.
 46 Dat günüňe, eý, Mowap!

Kemoş halky ýok edildi,
ogullaryň sürgün edildi,

gyzlaryň ýesir alyndy.
 47 Emma ahyrky günlerde Men 

Mowabyň
öňki abadançylygyny gaýtaryp 

bererin“.
Muny Reb aýdýandyr.

Ine, Mowabyň jezasy şu ýerde 
gutarýar».

49‑njy bap

Ammonlar hakyndaky pygamberlik
1 Reb am mon lar ba ra da şeý le diý ýär:

«Ysraýylyň ogullary ýokmy?
Onuň mirasdary ýokmy?

Onda näme üçin Milkom Gady 
eýeläp,

halky onuň şäherlerinde ýaşaýar?»

 2 Reb şeýle diýýär:
«Ammonlaryň Raba şäherine

uruş nagralaryny eşitdirjek 
günlerim geler.

Raba bir harabaçylyk üýşmegi 
bolar,

obalary oda ýakylar.
Onsoň Ysraýyl özüni eýelänleri 

eýelär.
Muny Reb aýdýandyr.

 3 Ahy-nala çek, eý, Heşbon!
Çünki Aý galasy weýran boldy!

Eý, Rabanyň obalary, perýat ediň,
jul guşanyp, ýas tutuň,

ekin meýdanlaryňyzda ikiýana 
ylgaň.

Çünki ruhanylarydyr 
ýolbaşçylary bilen

birlikde Milkom sürgün ediler.
 4 Eý, biwepa gyz, neçün güýjüňe 

buýsanýaň?
Seniň güýjüň gaçar.

Sen hazynalaryňa buýsanyp:
„Meniň üstüme kim çozar?“ diýdiň.

5 Ine, daş-tö we re giň dä ki le riň ba ryn dan 
üs tü ňe howp in de re rin. Mu ny Gud ra ty-
güýç li–Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr. Siz 
dar ga dy lar sy ňyz, her adam çem ge len 
ýe re ga çar; ga çan la ry hiç kim ýyg na maz. 
6 Em ma mun dan soň ra Men am mon la ryň 
öň ki aba dan çy ly gy ny gaý ta ryp be re rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr».

Edom hakyndaky pygamberlik
7 Edom hak da Hök mü ro wan Reb şeý-

le diý ýär:
«Teýman şäherinde indi paýhas 

ýokmy?
Danalarda maslahat galmadymy?
Olaryň akyldarlygy küteldimi?

 8 Eý, Dedanyň ilaty, gaçyň,
yzyňyza öwrüliň, bukularda 

gizleniň!
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a 49:21 Gyzyl deňiz – ýewreýçe Gamyş deňzi.

Men Ysawy jezalandyran 
wagtymda,

onuň başyndan betbagtlyk 
indererin.

 9 Eger üzümçiler bagyňa girse,
birki salkym üzüm 

galdyrmazlarmy?
Gije öýüňe ogrular girse,

özlerine geregini 
ogurlamazlarmy?

 10 Emma Ysawy çuw ýalaňaç edip,
Men eşigini sypyraryn,

onuň gizlin ýerini äşgär ederin,
ol özüni gizläp bilmez.

Onuň tohum-tiji, 
dogan-garyndaşlary,

goňşulary heläk bolar, özi-de 
ýok bolar.

 11 Ýetimleriňi taşla, olary diri 
saklaryn.

Dul hatynlaryň hem Maňa bil 
baglasyn».

 12 Reb şeýle diýýär:
«Jeza käsesinden içmäge laýyk

bolmadyklar içenlerinden soň,
heý-de, sen içmän, jezasyz 

galarmyň?
Ýok, jezasyz galmarsyň,

jeza käsesinden hökman içersiň.
 13 Çünki Öz barlygymdan ant içýärin,

Bosra howpa, masgaraçylyga,
harabaçylyga, nälete sezewar 

bolar».
Muny Reb aýdýandyr.

 14 Men Rebden bir habar eşitdim,
milletler arasyna çapar ýollandy:

«Edoma çozmak üçin toplanyň,
söweşe aýaga galyň».

 15 «Men seni milletler arasynda 
kiçelderin,

ynsanlar arasynda ýigrenje 
duçar ederin.

 16 Düşen howpuň we tekepbir 
ýüregiň

seni aldawa saldy.
Eý, gaýanyň jaýrygynda ýaşaýan,

belent depeleriň çür başyny 
eýelän!

Sen höwürtgäňi bürgüt kimin
belent uçutlarda gursaň-da,
Men seni ol ýerden aşak düşürerin.

Muny Reb aýdýandyr.
17 Edom how pa öw rü ler, ol ýer den geç ýän 
her kes aňk-taňk bo lup, onuň bet bagt lyk-
la ry na sy ky lyk ça lar. 18  Edil So domyň, 
Go mo ra nyň we ola ryň goň şu la ry nyň 
ýer bi len ýeg san bol şy ýa ly, ol ýer de 
ýe ke adam gal maz, hiç yn san ýa şa maz. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr.
 19 Men arslan kimin Iordan 

jeňňelinden
ýap-ýaşyl öri meýdana çykaryn.

Edomlary duýdansyz ol 
meýdandan çykararyn.

Öz saýlanymy üstlerinden 
baştutan bellärin.

Çünki Maňa meňzeş kim bar?
Menden hasabat sorajak kim?
Garşyma çykjak çopan kim?

 20 Munuň üçin Rebbiň Edom 
hakdaky kararyny,

Teýman ilatyna niýetlän 
maksadyny eşidiň:

Hakykatdan hem sürüleriniň iň 
kiçisi-de dargadylar,

sürüleri olaryň kysmatyndan 
ýaňa dowla düşerler.

 21 Ýykylýanlaň gürpüldisinden ýaňa 
ýer ýüzi sarsar,

gykylyklarynyň sesi Gyzyl 
deňze a çenli eşidiler.
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 22 Ine, duşman bürgüt kimin ýokary 
uçar,

ganatlaryny Bosranyň üstüne 
ýaýar.

Şol gün Edom urşujylarynyň 
ýüregi

dogranda sanjy tutýan aýalyň 
ýüregi kimin bolar».

Damask hakyndaky pygamberlik
23 Da mask ha kyn da py gam ber lik:

«Hamat we Arpat utandy,
erbet habary eşidip, gorkudan 

titreşdi,
tolkun atýan deňiz kimin

ikiýana alakjap yrandylar.
 24 Damask mejalsyz galdy,

gaçjak bolup öwrülende,
ony gorky gaplady.

Çaga dogurýan aýal kimin
ony sanjy we agyry tutdy.

 25 „Wah, neçün şatlygymyň mekany 
bolan

bu şöhratly şäher abat 
galmady?!“

 26 Munuň üçin ýaş ýigitleri 
meýdançalarda heläk bolar,

onuň ähli urşujylary ol gün 
dymdyrylar.

Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.
 27 Damask diwaryny oda ýakaryn,

ot Benhadadyň galalaryny 
ýakyp ýok eder».

Kedar we Hasor hakyndaky 
pygamberlik

28  Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň ba-
syp alan Ke dar we Ha sor pa ty şa lyk la ry 
ha kyn da Reb şeý le diý ýär:

«Turuň, Kedara hüjüm ediň,
gündogar halkyny ýok ediň.

 29 Olaryň çadyrlary, sürüleri 
ellerinden alnar,

perdeleri, gap-gaçlary we 
düýeleri talanar;

halk: „Ähli tarapdan howp 
abanýar!“ diýip gygyrar».

 30 «Eý, Hasoryň ilaty!
Gaçyň, uzaklara gidiň, 

bukularda gizleniň!
Muny Reb aýdýandyr.

Çünki Babyl patyşasy 
Nebukadnesar

siziň garşyňyza karar kabul etdi,
siziň garşyňyza dildüwşük 

gurady.
 31 Turuň, asuda we howpsuz 

ýaşaýan
halkyň üstüne hüjüm ediň.

Muny Reb aýdýandyr.
Olaryň ne derwezeleri, ne-de 

kiltleri bar,
olar ýeke ýaşaýarlar.

 32 Olaryň düýeleri talanyp,
köp mallary olja alnar.

Saç-sakgallaryny gyrkan bu 
adamlary

Men çar tarapyň ýeli bilen 
dargadaryn,

her ýandan başlaryna betbagtlyk 
indererin.

Muny Reb aýdýandyr.
 33 Hasor şagallaryň sürenine

we ebedi harabaçylyga öwrüler.
Ol ýerde-de ýeke adam galmaz,

hiç bir ynsan ýaşamaz».

Eýlam hakyndaky pygamberlik
34  Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa nyň şa-

ly gy nyň baş la ryn da Eý lam ha kyn da 
Ýer me ýa py gam be re Reb biň şu sö zi 
aýan bol dy: 35 «Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Men Eý la myň kuw wa ty nyň 
göz ba şy bo lan ýa ýy dö we rin. 36  As ma-
nyň dört ujun dan dört ýe li Eý la myň 
ba şyn dan in de rip, ola ry bu ýel le riň çar 
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a 50:5 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.

ta ra py na dar ga da ryn. Eý la myň sür gün 
edi len le ri niň aýak bas ma dyk ýur dy gal-
maz. 37 Men Eý la my duş man la ry nyň, 
ja ny nyň kas ty na çy kan la ryň öňün de 
gor ka sa la ryn. Low la ýan ga za bym bi-
len baş la ryn dan bet bagt lyk in de re rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr. Ola ry bü tin leý 
ýok ed ýän çäm, yz la ryn dan gy lyç sa la-
ryn. 38  Men tag ty my Eý lam da bi na edip, 
onuň pa ty şa la ry ny we ýol baş çy la ry ny ol 
ýer den ýok ede rin. Mu ny Reb aýd ýan-
dyr. 39 Ýö ne ahyr ky gün ler de Eý la myň 
öň ki aba dan çy ly gy ny gaý ta ryp be re rin. 
Mu ny Reb aýd ýan dyr“».

50‑nji bap

Babyl hakyndaky pygamberlik
1 Ba byl hak da, ba byl ly la ryň ýur dy 

hak da Reb biň Ýer me ýa py gam be riň üs ti 
bi len aý dan sö zi: 2  «Mil let ler ara syn da 
yg lan ediň,

olara eşitdiriň, bir baýdak dikiň.
Hiç zady gizlemän, şuny jar ediň:

„Babyl basylyp alyndy,
Bel hudaýy utanja galdy,

Merodak hudaýy bölek-bölek 
edildi.

Onuň heýkelleri masgara boldy,
nejis butlary parçalandy“.

 3 Çünki demirgazykdan bir millet 
oňa garşy çykar,

ol onuň ýurduny harabaçylyga 
öwrer,

onda hiç kim ýaşamaz.
Ynsan-da, haýwan-da ondan 

gaçyp gider».
 4 «Şol günlerde, şol döwürde

ysraýyl we ýahuda halklary bile 
gelerler,

özleriniň Hudaýy Rebbi agtaryp,

aglaýaglaý gelerler.
Muny Reb aýdýandyr.

 5 Olar ýüzlerini Siona a tarap 
öwrüp,

oňa gidýän ýoly sorarlar.
„Geliň, unudylmajak ebedi äht 

arkaly
Reb bilen birleşeliň“ diýerler.

 6 Meniň halkym ýiten goýundyr,
olary çopanlary azaşdyrdylar,

daglarda entetdiler,
olar dagdan daga çykyp,
öz agyllaryny unutdylar.

 7 Kim tapsa iýdi olary.
Duşmanlary diýdiler: „Biz 

ýazykly däl,
sebäbi olar hakykat örüsi bolan 

Rebbe garşy,
atalarynyň umydy bolan Rebbe 

garşy günä etdiler“.

 8 Babyldan gaçyp gutulyň,
babyllylaryň ýurdundan çykyň,
süriniň öňüni çekýän erkeç 

kimin boluň.
 9 Demirgazyk ýurdundan beýik 

milletler toplumyny
Men Babylyň garşysyna 

örüzerin,
olar oňa garşy nyzama durarlar,

şol ýerde ony ele salarlar.
Oklary mergen ýigidiň oky kimin 

bolar,
hiç biri boş geçmez.

 10 Babyllylaryň ýurdy talaňa salnar,
ony talanlaryň bary oljadan 

doýar.
Muny Reb aýdýandyr.

 11 Eý, mirasymy talaýan babyllylar,
siz şatlanýarsyňyz, 

galkynýarsyňyz,
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a 50:21 Merataýym – bu söz goşa gozgalaň diýmegi aňladýar.
b 50:21 Pekot – bu söz jeza diýmegi aňladýar.

otlagdaky öküzçe deý 
bökjekleýäňiz,

aýgyr atlar kimin kişňeýärsiňiz.
 12 Emma siziň ene ýurduňyz utanja 

galar,
göbek ganyňyz daman ýeri aýak 

astyna salnar.
Ine, ol milletler içinde iň 

ähmiýetsizi bolup:
çöllüge, gurak ýere we çola 

ýurda öwrüler.
 13 Ol Rebbiň gazabyndan ýaňa 

ilatsyz galyp,
bütinleý harabalyga öwrüler.

Babyldan geçenler onuň 
ýaralaryna

haýran bolup sykylyk çalarlar.
 14 Eý, kemançylar,

Babylyň daş-töwereginde 
nyzama duruň.

Oňa ok atyň, oky gaýgyrmaň,
çünki ol Rebbe garşy günä etdi.

 15 Töwerek-daşdan oňa gygyryşyň,
ol boýun egdi; onuň minaralary 

ýykyldy,
diwarlary ýer bilen ýegsan boldy.

Bu Rebbiň öjüdir, ondan öç 
alyň.

Özi näme eden bolsa, oňa hem 
şony ediň.

 16 Ekin ekeni, orak döwri orakçyny
Babyldan ýok ediň.

Zalym gylyjyň zarbyndan gaçyp,
her kim öz halkyna tarap 

öwrülsin,
her kim öz ýurduna gaçsyn.

 17 Ys ra ýyl ars lan lar ko wa lap 
dar ga dan

goýun sürüsine meňzeýär.
Ony ilki Aşur patyşasy ýuwutdy,

Babyl patyşasy Nebukadnesar
soňra onuň süňklerini gemirdi».

18  Mu nuň üçin Ys ra ýyl Hu da ýy Hök-
mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Men Aşur 
pa ty şa sy ny je za lan dy ry şym ýa ly, Ba byl 
pa ty şa sy bi len onuň ýur du ny-da şeý le 
je za lan dy ra ryn.
 19 Ysraýyly ýene öz örüsine 

getirerin,
ol Karmelde, Başanda otlap,
Efraýym dagyndaky Gilgatda 

gerk-gäbe doýar.
 20 Men aman galdyranlarymy 

bagyşlaryn.
Şol günlerde, şol döwürde

Ysraýylyň ýazygy agtarylar,
ýöne onuň hiç bir ýazygy bolmaz,

Ýahudanyň günäleri agtarylar,
ýöne ondan hiç zat tapylmaz.

Muny Reb aýdýandyr.
 21 Merataýym a ýurduna we Pekot b 

halkyna hüjüm et.
Olary öldür, aman galanlary 

bütinleý ýok et,
özüňe buýruşym ýaly et.

Muny Reb aýdýandyr.
 22 Ýurtda uruş galmagaly, uly 

weýrançylyk bar!
 23 Babyl milletler arasynda nähili 

weýran boldy!
Bütin dünýäni tokmaklan nähili 

döwlüp parçalandy!
 24 Men saňa duzak gurdum, eý, 

Babyl ýurdy,
sen bilmän oňa düşdüň.

Rebbe garşy çykandygyň üçin,
sen tapyldyň hem tutuldyň.

 25 Gudratygüýçli–Hökmürowan Reb
babyllylaryň ýurdunda etmeli 

işiniň bardygy üçin,
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Reb gorhanasyny açyp,
gazap bilen ýaraglaryny 

çykardy.
 26 Babyla her tarapdan hüjüm ediň,

onuň ammarlaryny açyp,
ony galla üýşmekleri kimin 

üýşüriň,
ony bütinleý ýok ediň;
ondan hiç zat galmasyn.

 27 Öküzleriniň ählisini öldüriň, olar 
soýulmaga äkidilsin.

Waý olaryň halyna!
Çünki olaryň güni doldy, jeza 

pursady geldi.

 28 Babyldan gaçyp gutulanlar
Hudaýymyz Rebbiň öjüni,

Onuň ybadathanasynyň öjüni
Sionda yglan edýärler,
Olaryň seslerini eşidiň!

 29 Ok atýanlary, kemançylaryň 
baryny

Babylyň garşysyna çagyryň!
Onuň töwerek-daşynda düşelge 

guruň,
hiç kim ol ýerden gaçyp 

gutulmasyn.
Eden işine görä onuň almytyny 

beriň,
ähli edenlerini onuň özüne ediň.

Ol Rebbe, Ysraýyl Mukaddesine
garşy küpürlik etdi.

30 Mu nuň üçin onuň ýaş ýi git le ri meý-
dan ça lar da he läk bo lar, äh li ur şu jy la ry ol 
gün dym dy ry lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
31 Eý, te kep bir, Men sa ňa gar şy dy ryn, 
mu ny Gud ra ty güýç li–Hök mü ro wan Reb 
aýd ýan dyr. Çün ki se niň gü nüň dol dy, 
se ni je za lan dyr jak wag tym ge lip ýet di. 
32  Te kep bir büd räp ýy ky lar, ony hiç kim 
gal dyr maz. Men onuň şä her le ri ni oda 
ýa ka ryn, daş-tö we re gin dä ki äh li za dy 
ot ýa kyp ýan dy rar».

33 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär:
«Ysraýyl bilen ýahuda halky-da 

ejir çekýär,
ýesir alanlaryň bary olary berk 

saklaýar,
azat etmekden boýun gaçyrýar.

 34 Emma Ysraýylyň Penakäri 
güýçlüdir,

Onuň ady Hökmürowan 
Rebdir.

Ol Ysraýylyň işini derňäp, ýurda 
rahatlyk berer,

emma Babylyň ilatyna 
biynjalyk berer».

 35 «Babyllylara garşy gylyç insin!
Babyl ilatyna, ýolbaşçylarydyr
akyldarlaryna garşy gylyç insin!

Muny Reb aýdýandyr.
 36 Galp pygamberleriň depesinden 

gylyç insin!
Olar akmak bolarlar.

Urşujylarynyň depesinden gylyç 
insin!

Olar tapdan düşerler.
 37 Atlarynyň, söweş arabalarynyň 

depesinden,
aralaryndaky ähli keseki 

esgerleriň üstünden gylyç 
insin!

Olar heleý ýaly bolarlar.
Hazynalaryna garşy gylyç 

insin!
Olar talaňa salnarlar.

 38 Babyl butlar ýurdudyr,
gorkunç butlar olary dälireder.

Goý, onuň suwlary gurasyn,
olar takyrap galsyn!

 39 Munuň üçin ol ýerde wagşy 
haýwanlar,

şagallardyr düýeguşlar mesgen 
tutarlar.

Mundan beýläk onda ynsan 
ýaşamaz,
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a 51:1 Leb ka maý – bu Ba by lyň beý le ki ady. Leb ka maý Me niň gar şy ma baş gal dyr ýan la
ryň ýü re gi diý me gi aň lad ýar.

nesiller boýy hiç kim aýak 
basmaz.

 40 Edil Sodomyň, Gomoranyň,
olaryň goňşularynyň ýer bilen 

ýegsan bolşy ýaly,
ol ýerde-de ýeke adam galmaz,

hiç bir ynsan ýaşamaz».
Muny Reb aýdýandyr.

 41 Reb şeýle diýýär:
«Ine, demirgazyk ýurtdan bir 

halk gelýär,
ýeriň aňry ujundan bir beýik millet,

köp patyşalar aýaga galýar.
 42 Olar ýaýdyr naýza bilen 

ýaraglanan,
özleri hem rehimsiz hem 

zalymdyrlar.
Olar atlara atlanan, sesleri deňiz 

ýaly güwleýär.
Olar bir adam ýaly söweşe 

taýýar bolup,
seniň garşyňa nyzama durdular, 

eý, Babyl gyzy!
 43 Babyl patyşasy olar hakdaky 

habary eşidende,
elleriniň ysgyny gaçdy.

Dogurýan aýal kimin
çekýär dert-azarlary.

 44 Men-Reb arslan kimin Iordan 
jeňňelinden

ýap-ýaşyl öri meýdana çykaryn.
Edomlary duýdansyz ol 

meýdandan çykararyn.
Öz saýlanymy üstlerinden 

baştutan bellärin.
Çünki Maňa meňzeş kim bar?

Menden hasabat sorajak kim?
Garşyma çykjak çopan kim?

 45 Munuň üçin Rebbiň Babyl 
hakdaky kararyny,

babyllylaryň ýurduna niýetlän 
maksadyny eşidiň:

Hakykatdan hem sürüleriniň iň 
kiçisi-de dargadylar,

sürüleri olaryň kysmatyndan 
ýaňa dowla düşerler.

 46 Babyl ele salnanda boljak 
galmagaldan ýer ýüzi sarsar;

gykylyklarynyň sesleri 
milletleriň arasyndan 
eşidiler».

51‑nji bap
1 Reb şeý le diý ýär: «Men Ba by lyň, 

ýag ny Leb ka ma ýyň a ila ty nyň gar şy-
sy na he läk leý ji ýel tur za ryn.
 2 Ba by la gel mi şek le ri ýol la ryn,

ony sowrup, ýurduny boş 
goýarlar.

Betbagtlyk güni ony
her tarapdan gurşarlar.

 3 Kemançy ýaýyny gursun,
sowudyny geýip taýýar bolsun.

Babylyň ýaş ýigitlerini 
gaýgyrmaň,

ähli goşunyny bütinleý ýok ediň.
 4 Öldürilenler babyllylar ýurdunda,

ýaralylar onuň köçelerinde 
ýazylsyn.

 5 Olaryň ýurdy Ysraýyl 
Mukaddesine garşy

günälerden doly bolsa-da,
özleriniň Hudaýy Hökmürowan 

Reb
Ysraýyl bilen Ýahudany terk 

etmedi.
 6 Babyldan gaçyň,

her kim janyny halas etsin!
Onuň ýazygy sebäpli heläk 

bolmaň,
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çünki bu Rebbiň öç aljak 
wagtydyr,

Babylyň almytyny berjek Oldur.
 7 Babyl Rebbiň elinde bütin 

dünýäni
serhoş edýän altyn pyýala 

kimindi.
Milletler onuň şerabyndan içdiler,

munuň üçin akylyndan 
azaşdylar.

 8 Babyl duýdansyz ýykylyp kül 
boldy,

onuň üçin perýat ediň!
Ýarasyna melhem çalyň,

belki-de, şypa tapar.
 9 Biz Babyla şypa berjek bolduk,

ýöne ol şypa tapmady!
Ony taşlaň, gideliň!

Her kim öz ýurduna gitsin!
Onuň agyr hökümi göklere ýetdi,

bulutlara çenli beýgeldi.
 10 Reb bizi aklady,

geliň, Hudaýymyz Rebbiň işini
Sionda yglan edeliň.

 11 Oklary ýiteldiň,
sagdaklary dolduryň!

Reb ma daý la ryň pa ty şa la ry nyň ru hu-
ny oýar dy; Onuň mak sa dy Ba by ly ýok 
et mek dir, Reb Öz öjü ni – yba dat ha na-
sy nyň öjü ni alar.
 12 Babyl galasyna garşy tugy 

galdyryň;
gözegçiligi güýçlendiriň, 

sakçylar goýuň,
bukulary taýynlaň; çünki Reb 

Babyl ilatyna
garşy niýetlänini we aýdanyny 

ýerine ýetirdi.
 13 Eý, bol suwlar ýakasynda,

baý hazynaly ýerde ýaşaýan 
halk!

Seniň soňuň geldi,
ömür tanapyň kesildi!»

 14 Hökmürowan Reb Özünden ant 
içdi:

«Seni çekirtge sürüsi kimin 
esgerler bilen dolduraryn,

olar saňa garşy ýeňiş nagrasyny 
çekerler».

15  Ýe ri Öz gud ra ty bi len ýa ra dan 
Reb dir.

Ol paýhasy bilen dünýäni 
berkarar etdi,

akyly bilen gökleri ýaýdy.
 16 Ol gürlände, şaglaýar gökdäki 

suwlar,
göterilýär ýeriň uçlaryndan 

bulutlar.
Ýagyş üçin ýyldyrymlar 

çakdyrýar,
ammarlaryndan şemal 

öwüsdirýär.
 17 Her bir adam akmak hem 

akylsyzdyr,
her zergär ýasan butlaryndan 

uýada galar,
olar ýasalandyr, olarda jan 

ýokdur.
 18 Bular biderekdir, masgarabazlaň 

işidir;
jezalandyranymda olar ýok 

bolarlar.
 19 Emma Ýakubyň paýy beýle däldir,

çünki ähli zatlary ýaradan 
Hudaýdyr,

Ysraýyl tiresi Onuň mirasydyr,
Onuň ady Hökmürowan Rebdir.

 20 «Sen Meniň gürzim – uruş 
ýaragymsyň,

Men seniň bilen milletleri 
gyraryn,

seniň bilen patyşalyklary 
weýran ederin.

 21 Seniň bilen atlary we 
çapyksuwarlaryny gyraryn,
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seniň bilen söweş arabalaryny 
we arabaçysyny gyraryn.

 22 Seniň bilen erkekleri hem aýallary,
garrylardyr ýaşlary,
oglanlardyr gyzlary gyraryn.

 23 Seniň bilen çopany we sürüsini,
daýhany we ýer sürýän 

öküzlerini,
ýolbaşçylary we häkimleri 

gyraryn.
24  Si on da gö zü ňi ziň al nyn da Ba byl ýur-
du nyň we äh li ba byl ly la ryň eden hem me 
ýa man lyk la ry ny öz le ri ne gaý ta ryp be-
re rin. Mu ny Reb aýd ýan dyr.
 25 Men saňa garşydyryn,

eý, weýran edýän dag!
Bütin dünýäni ýykan dag!

Muny Reb aýdýandyr.
Elimi saňa garşy uzadyp,

seni gaýalardan aşak togalaryn,
seni ýanan daga öwrerin.

 26 Senden burç daşyny,
binýat daşyny almazlar,
sen ebedilik haraba bolarsyň».

Muny Reb aýdýandyr.
 27 Ýurtda baýdak dikiň,

milletler arasynda surnaý çalyň,
milletleri Babyl bilen uruşmaga 

taýýarlaň.
Ararat, Minni we Aşkenaz 

patyşalyklaryny
Babylyň garşysyna çagyryň,

onuň garşysyna serkerde belläň,
üstüne çekirtge sürüsi kimin 

atlar ýollaň.
 28 Milletleri, ýolbaşçylary, 

häkimleri bilen birlikde
madaý patyşalaryny we olaryň 

gol astyndaky ähli ýurtlary
Babylyň garşysyna söweşe toplaň.

 29 Ýurt titräp, lerzana gelýär!
Çünki Babyl ýurduny ilatsyz 

haraba öwürmek baradaky

Rebbiň niýeti amala aşýar.
 30 Babylyň batyrlary söweşmekden 

el çekdi,
öz berkitmelerinde otyrlar, 

olaryň güýji gaçyp,
heleý ýaly boldular, ýaşaýan 

ýerlerine ot berildi,
derwezeleriniň kiltleri döwüldi.

 31 Çapar üstüne çapar,
habarçy üstüne habarçy ylgaşyp,

Babyl patyşasyna şu habary 
ýetirdiler:

«Şäher doly basylyp alyndy,
 32 geçelgeler ele salyndy,

gamyşly batgalyklara ot berildi,
urşujylara gorky aralaşdy».

 33 Ysraýyl Hudaýy Hökmürowan 
Reb şeýle diýýär:

«Döwek wagty harman ýeri 
nähili tapbatlanýan bolsa,

Babyl gyzy-da şeýle ediler.
Ýene az salymdan onuň oruljak 

wagty geler.
 34 Babyl patyşasy Nebukadnesar 

bizi çeýnedi,
bizi owradyp ýenjip,

boş gaba öwürdi.
Aždarha kimin ýuwutdy bizi,

garnyny näz-nygmatdan doýrup,
soňra bizi gusup taşlady.

 35 Sionyň ilaty: „Maňa we ysraýyl 
doganlaryma

edilen zorluk Babylyň başyna 
gelsin!“ diýer.

Iýerusalim: „Dökülen ganymyzyň 
huny,

goý, babyllylardan soralsyn!“ 
diýer».

36  Munuň üçin Reb şeýle diýýär:
«Men seniň hakyňy alyp bererin,

seniň öjüňi alaryn,
Babyl deňzini takyradaryn,

çeşmesini guradaryn.
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a 51:41 Şeşak – bu Babylyň beýleki ady.

 37 Babyl daş üýşmeklerine,
şagallar sürenine öwrüler,

howp we ryswaçylyga dönüp,
ol ýerde hiç kim ýaşamaz.

 38 Ba byl hal ky ars lan deý ar lar,
arslan çagasy kimin hyňranar.

 39 Işdäleri açylan wagty bolsa,
Men olara meýlis guraryn.

Şatlanyp, ebedi uka gitsinler,
hiç wagt oýanmasynlar diýip,

olary serhoş ederin.
Muny Reb aýdýandyr.

 40 Olary guzy, goç, geçi kimin
soýulmaga ibererin.

 41 Wah! Şeşak a basylyp alyndy!
Wah! Bütin dünýäniň şöhraty 

ele salyndy!
Babyl milletler arasynda howpa 

öwrüldi!
 42 Babyly deňiz basdy;

äpet tolkunlar ony büredi.
 43 Onuň şäherleri weýran boldy,

ýurdy hiç kim ýaşamaýan,
hiç bir ynsan geçmeýän

gurak bir çöle döndi.
 44 Babyl hudaýy Beli jezalandyraryn,

ýuwudanyny gusduraryn,
milletler gaýdyp oňa tarap 

eňmezler,
Babylyň diwary ýykylar.

 45 Eý, halkym, ol ýerden çyk,
Rebbiň gahar-gazabyndan
hemmäňiz janyňyzy halas ediň.

 46 Ýurtda eşidiljek myş-myşlara
ýüregiňiz tapdan düşmesin, 

gorkmaň.
Bir ýyl bir habar geler,

soňraky ýyl başga bir habar.
Ýurtda zorluk höküm sürüp,

bir şanyň başga bir şa 
garşydygy hakda

gep-gürrüňler ýaýrar.
 47 Munuň üçin Meniň Babylyň 

butlaryny
jezalandyrjak günlerim geler.

Onuň tutuş ýurdy utanja galar,
jesetleri ýurduň ortasynda ýere 

serler.
 48 Onsoň demirgazykdan gelen

ýok ediji oňa hüjüm edende,
asman, ýer we olardaky ähli zat

Babylyň başyna gelen zatlara 
şatlanyp gygyryşar.

Muny Reb aýdýandyr.
 49 Eý, Ysraýylyň öldürilenleri!

Tutuş ýer ýüzüniň öldürilenleri 
üçin

Babyl-da öz gezeginde heläk 
bolar.

 50 Eý, gylyçdan gaçyp gutulanlar,
gidiň, saklanmaň!

Rebbi uzak ýurtda ýatlaň
Iýerusalim hakda oýlanyň.

 51 Biz käýinç eşidenimizde utandyk.
Gelmişekler Rebbiň öýüniň

mukaddes ýerlerine girdiler,
şonda ýüzümizi ryswalyk örtdi».

 52 «Onuň butlaryny jezalandyrjak 
günlerim geler,

onuň bütin ýurdunda ýaralylar 
iňlär.

Muny Reb aýdýandyr.
 53 Babyl göklere çyksa-da,

galasyny belent ýerde 
berkitse-de,

Men üstüne ýok edijini 
ýollaryn».

 54 Babyldan gykylyk sesi eşidilýär,
ol ýerden weýrançylyk sesi 

gelýär!
 55 Çünki Reb Babyly weýran edýär,

şowhunyny basyp ýatyrýar.
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Tolkunlary bol suw deý güwleýär,
galmagally sesleri eşidilýär.

 56 Babylyň garşysyna heläkleýji 
çykdy,

onuň batyr ýigitleri ele salyndy,
ýaýlary bölek-bölek boldy,

çünki Reb öç alýan Hudaýdyr;
onuň etmişiniň almytyny berer.

 57 Men onuň ýolbaşçylaryny, 
akyldarlaryny,

häkimlerini, serkerdelerini,
urşujylaryny serhoş ederin.

Olar ebedi uka gidip 
oýanmazlar.

Muny ady Hökmürowan Reb bolan 
Patyşa aýdýar.

58  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär:
«Babylyň galyň diwarlary ýer 

bilen ýegsan bolar,
onuň belent derwezeleri ýakylar,

halklar biderek ýere zähmet 
çekerler,

milletleriň der döken zähmeti 
oda taşlanar».

59 Bu Ýa hu da pa ty şa sy Sid ki ýa nyň pa ty-
şa ly gy nyň dör dün ji ýy ly dy. Mah se ýa nyň 
ag ty gy, Ne ri ýa nyň og ly Se ra ýa pa ty şa-
nyň baş do lan dy ry jy sy dy. Ol Sid ki ýa 
bi len bi le Ba by la bar ýar ka, Ýer me-
ýa py gam ber oňa şu sö zi tab şy ryp dy. 
60 Ýer me ýa Ba by lyň ba şy na gel jek äh li 
bet bagt lyk la ry, Ba by la de giş li bu söz le-
riň ba ry ny bir ka gy za ýaz dy. 61 Ýer me ýa 
Se ra ýa şeý le diý di: «Ba by la ba ra nyň da, 
bu söz le riň äh li si ni hal ka okap ber me-
gi unut ma. 62  On soň şeý le diý: „Ýa Reb, 
bu ýe ri ýok et jek di gi ňi, on da yn san-da, 
haý wan-da ýa şa ma jak dy gy ny, ýur duň 
ebe di lik ha ra ba çy ly ga öw rül jek di gi ni 
Özüň aýt dyň“. 63 Bu ka gyz da ky ýa zy lan-
la ry okap bo la nyň dan soň, ony bir da şa 
bag lap, Ýew frat der ýa sy nyň or ta sy na 
at. 64  Soň ra şeý le diý: „Ba byl-da şeý dip 

su wa ba tar, onuň ba şyn dan in der jek bet-
bagt ly gym dan ýa ňa, in di ol hiç ha çan 
ga lyp bil mez“».

Ýer me ýa nyň söz le ri şu ýer de gu tar ýar.

52‑nji bap

Iýerusalimiň synmagy 
(2 Patyşalar 24:1820; 25:117)

1 Sid ki ýa pa ty şa bo lan da, ýig ri mi bir 
ýa şyn da dy. Ol Iýe ru sa lim de on bir ýyl 
pa ty şa lyk et di. Onuň eje si Ha mu tal 
lib na ly Ýer me ýa nyň gy zy dy. 2  Sid ki ýa 
hem Ýe ho ýa kym ýa ly Reb biň na za ryn da 
ýig ren ji iş le ri et di. 3 Reb biň Iýe ru sa li me 
we ýa hu da hal ky na gar şy bo lan ga ha ry 
tu taş ýar dy. Ol şo nuň üçin ola ry Öz hu-
zu ryn dan kow dy.

Sid ki ýa Ba byl pa ty şa sy na gar şy uruş 
tu ruz dy. 4  Sid ki ýa nyň pa ty şa ly gy nyň 
do ku zyn jy ýy ly nyň onun jy aýy nyň onu-
na Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sar tu tuş 
go şu ny bi len Iýe ru sa li me hü jüm edip, 
onuň gar şy syn da dü şel ge gur dy. Olar 
Iýe ru sa li me gir mek üçin, daş-tö we re gin-
de ýap gyt gur du lar. 5 Şeý dip, Sid ki ýa nyň 
pa ty şa ly gy nyň on bi rin ji ýy ly na çen li 
Iýe ru sa lim ga baw da dur dy. 6  Dör dün ji 
aýyň do ku zy na şä her de aç lyk güý jäp, 
ýur duň ila ty iý mä ge çö rek tap ma dy. 
7 Ga la nyň di wa ry nyň bir bö le gi duş man 
ta ra pyn dan ýy kyl dy. Ba byl ly lar ga la nyň 
daş-tö we re gi ni ga ba sa lar-da, äh li es ger-
ler gi je pa ty şa nyň ba gy nyň ýo lun dan, iki 
di wa ryň ara syn da ky der we ze den çy kyp, 
Ara ba düz lü gi ne ta rap ga çyp git di ler. 
8  Em ma ba byl ly la ryň go şu ny pa ty şa nyň 
yz yn dan ko wup, Ýe ri ho düz lü gin de 
yz yn dan ýet di. Pa ty şa nyň äh li go şu ny 
onuň ýa nyn dan ga çyp, da ga şyp git di ler. 
9 On soň ba byl ly lar pa ty şa ny tu tup, Ha mat 
ýur dun da ky Rib la ge tir di ler. Şol ýer de 
Ba byl pa ty şa sy oňa hö küm çy kar dy. 
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10 Ba byl pa ty şa sy Sid ki ýa nyň ogul la ry ny 
onuň gö zü niň al nyn da öl dür di. Rib la da 
Ýa hu da nyň äh li ýol baş çy la ry ny-da öl-
dür di. 11 Ol Sid ki ýa nyň göz le ri ni oý dur dy 
we zyn jyr bi len bag lap, Ba by la alyp 
git di. Ol ony öl ýän çä zyn dan da sak la dy.

12  Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ryň 
pa ty şa ly gy nyň on do ku zyn jy ýy-
ly nyň bä şin ji aýy nyň onu na şa nyň 
jan pe na la ry nyň baş tu ta ny hem emel-
da ry Ne bu za ra don Iýe ru sa li me gel di. 
13 Ne bu za ra don Reb biň öýü ni, pa ty şa nyň 
köş gü ni we Iýe ru sa li miň äh li jaý la ry ny 
oda ber di, ol uly jaý la ryň äh li si ni ýak dy. 
14  Ba byl ly la ryň jan pe na la ry nyň baş tu-
ta ny bi len ge len go şun Iýe ru sa li miň 
daş-tö we re gin dä ki di war la ryň äh li si ni 
ýyk dy. 15  Jan pe na la ryň baş tu ta ny Ne bu-
za ra don hal kyň ga ryp la ry ny, şä her de 
aman ga lan la ry, Ba byl pa ty şa sy nyň ta-
ra py na ge çen gaç gak la ry we aman ga lan 
se net kär le ri ýe sir edip äkit di. 16  Em ma 
jan pe na la ryň baş tu ta ny Ne bu za ra don 
ýur duň ga ryp-ga sar la ry nyň kä bir le ri ni 
üzüm çi lik we daý han çy lyk bi len meş-
gul lan syn lar di ýip go ýup gaýt dy.

17 Ba byl ly lar Reb biň öýün dä ki bü rünç 
sü tün le ri, şeý le hem ol ýer dä ki ara ba la ry 
we bü rünç how zy par ça lap, äh li bü rün ji 
Ba by la alyp git di ler. 18  Olar yba dat ha na 
hyz ma ty üçin ula nyl ýan ga zan la ry, pil-
çe le ri, ätiş gir le ri, le gen le ri, ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýak mak üçin ula nyl ýan gap la ry 
we beý le ki bü rünç gap-gaç la ryň ba ry ny 
alyp git di ler. 19 Jan pe na la ryň baş tu ta ny 
bu la r dan baş ga-da oka ra la ry, maň ňal-
la ry, le gen le ri, ga zan la ry, çy ra dan la ry, 
gap la ry, kä se le ri alyp git di. Ol al tyn dan 
ýa sa lan zat la ry al ty ny üçin, kü müş den 
ýa sa lan zat la ry hem küm şi üçin alyp 
git di. 20  Sü leý man pa ty şa nyň Reb biň 
öýi üçin ýa san iki sü tü ni, bir how zy we 
how zuň aşa gyn da ky on iki sa ny bü rünç 

ökü zi üçin sarp edi len bü rün jiň ag ra my 
çäk siz di. 21 Bir sü tü niň be ýik li gi on se-
kiz tir sek di. Tö we re gi niň aý la wy on iki 
tir sek di. Ga lyň ly gy dört bar mak bo lup, 
içi boş dy. 22  Sü tü niň de pe sin de-de bir 
sa ny bü rünç täç bar dy. Bir tä jiň be ýik-
li gi bäş tir sek di we tä jiň daş-tö we re gi ne 
aý la nan nar lar dyr ör me zyn jyr lar hem 
tu tuş bü rünç den ýa sa lan dy. Beý le ki 
ikin ji sü tün-de nar lar bi len be ze lip, edil 
bi rin jä meň zeş di. 23 Her ha ta ryň tö we-
re gin de je mi ýüz nar bar dy we ýer den 
di ňe tog san al ty sy gör nüp dur dy.

Ýahuda halky Babyla sürgün edilýär 
(2 Patyşalar 25:1821)

24  Baş ru ha ny Se ra ýa bi len ikin ji ru-
ha ny Se pan ýa ny hem-de üç sa ny ga py 
sak çy sy ny jan pe na la ryň baş tu ta ny Ba-
by la ýe sir edip äkit di. 25 Ol şä her de ga lan 
es ger le riň baş tu ta ny edip bel le nen bir 
har by ser ker dä ni, şä her den ta py lan pa ty-
şa nyň ýe di sa ny mas la hat çy sy ny, ýur duň 
ila ty ny go şu na ýaz ýan ser ker dä niň mür-
ze si ni we ýur duň ila ty nyň alt myş sa ny 
baş tu ta ny ny alyp git di. 26  Jan pe na la-
ryň baş tu ta ny Ne bu za ra don ola ry tu tup, 
Rib la ga la syn da ky Ba byl pa ty şa sy nyň 
ýa ny na ge tir di. 27 Ha mat ýur du nyň Rib la 
ga la syn da Ba byl pa ty şa sy ola ry öl dür di. 
Şeý dip, ýa hu da hal ky öz ýur dun dan 
sür gün edil di.

28  Ne bu kad ne sa ryň ýe sir edip ge ti ren 
hal ky, ine, şu la r dan yba rat: pa ty şa ly-
gy nyň ýe din ji ýyl yn da üç müň ýig ri mi 
üç ýa hu da ny; 29 Ne bu kad ne sa ryň pa-
ty şa ly gy nyň on se ki zin ji ýyl yn da 
Iýe ru sa lim den se kiz ýüz otuz iki ada my; 
30 ýig ri mi üçün ji ýyl yn da jan pe na la ryň 
baş tu ta ny Ne bu za ra don ýa hu da lar dan 
ýe di ýüz kyrk bäş ada my ýe sir edip 
äkit di. Olar je mi dört müň al ty ýüz 
adam dyr.
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Ýehoýakynyň ýesirlikden 
boşadylmagy 
(2 Patyşalar 25:2730)

31  Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky nyň 
sür gün li gi niň otuz ýe din ji ýyl yn da 
Ewil me ro dak Ba by la pa ty şa bol dy. Ol 
şol ýy lyň on ikin ji aýy nyň ýig ri mi bä-
şin de Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky na 

ýag şy lyk edip, ony tus sag lyk dan bo şat dy. 
32  Ol Ýe ho ýa kyn bi len mä hir li söh bet et-
di we ony Ba by la sür gün edi len beý le ki 
şa lar dan ile ri tut dy. 33 Şeý dip, Ýe ho ýa kyn 
tus sag lyk da ky ge ýim le ri ni çy kar dy. Ol 
ga lan öm rü niň äh li gün le rin de pa ty şa-
nyň sa ça gyn dan na har lan dy. 34  Onuň 
gün de lik ek len ji tä öl ýän çä Ba byl pa-
ty şa sy ta ra pyn dan be ril di. 
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Ýermeýa pygamberiň agysy
Giriş

Bu ki tap ýew reý di lin de «Nä dip?» 
diý me gi aň lad ýar, ýö ne be ýan ed ýän 
wa ka la ry na gö rä Ýer me ýa nyň agy sy 
di ýip at lan dy ryl ýar. Ki ta by ki miň 
ýa zan dy gy anyk mä lim bol ma sa-da, 
ony Ýer me ýa py gam ber ýa zyp dyr 
di ýip ha sap la ýar lar. Ta ry hy wa ka la-
ryň be ýa ny na gö rä, b. e. öň 586-njy 
ýyl da, ýag ny Iýe ru sa li miň weý ran 
edi len wag tyn da Ýer me ýa py gam ber 
şol ýer de di. Bu bol sa ki tap Ýer me ýa 
py gam ber ta ra pyn dan ýa zy lan dyr 
di ýip pi kir et mä ge do ly esas ber ýär. 
Mu kad des Ýaz gy lar da ahy-na la lar 
di ňe «Ýer me ýa nyň agy syn da» däl, 
eý sem «Mez mur lar» ki ta byn da hem 
köp be ýan edi len dir.

Ki tap goş gy gör nü şin de ýa zy lan-
dyr. Bu goş gu lar şyg ry ýe tiň ýö ri te 
tä rin de dü zü lip, her se ti ri ýa-da her 
ben di niň se tir le ri elip biý ter ti bin-

de gel ýän harp dan baş lan ýar. Şeý le 
tär de dü zü len goş gy nyň se tir le ri-
niň baş ky harp la ry ýo kar dan aşak 
oka lan da haý sy dyr bir sö zi ýa-da 
jüm lä ni düz ýär. Ýew reý elip bi ýi niň 
bi rin ji harp la ry א (alef) we ב (bet) 
harp la ry bo lup, ol je mi 22 harp dan 
yba rat dyr. Ki tap da aýat la ryň haý sy 
harp dan baş lan ýan dy gy ny gör kez mek 
üçin, goş ma ça söz ba şy lar ýew reý 
elip bi ýi niň harp la ry bi len aň la dy-
lan dyr. Üçün ji ahy-na la (3-nji bap) 
66 aýat dan yba rat bo lan soň, 3 aýat 
alef-den, 3 aýat bet-den we şo ňa meň-
zeş ter tip de baş lan ýar. Bu ahy-na la 
ki ta byň or ta syn da ýer le şip, aýat la ry-
nyň 3 es se köp bol ma gy onuň aý ra tyn 
nyg tal ma gy na ýar dam ed ýär. Ak ro-
goş gy – se tir le ri niň baş ky harp la ry 
ýo kar dan aşak oka lan da haý sy dyr 
bir sö zi ýa-da jüm lä ni düz ýän goş gy.

Mazmuny
Iýerusalimiň ahy-nalasy ......................................................................1:122
Iýerusalimiň jezasy ..............................................................................2:122
Jeza we umyt ........................................................................................3:166
Iýerusalim ýykylýar.............................................................................4:122
Rehimdarlyk üçin dileg .......................................................................5:122
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a 1:4 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.
b 1:6 Sion gyzy – bu ysraýyl halky diýmekdir. Sözlüge seret.

1‑nji bap

Iýerusalimiň ahy-nalasy

Alef
 1 Wah, öň adamdan doly şäher,

indi ýalňyz boşap galdy!
Milletler arasynda beýik bolan

indi dul hatyna meňzäp galdy!
Öň welaýatlaryň melikesi bolan,

indi gyrnaga öwrüldi!

Bet
 2 Gijesine zar-zar aglaýar,

ýaňaklarynda gözýaşy.
Oýnaşlaryndan

köşeşdirýän ýok ony.
Ähli dostlary haýynlyk edip,

oňa duşman boldular.

Gimel
 3 Ýahuda köp hasrat we agyr 

zähmet çekdi,
indi bolsa ýesir edip äkidildi.

Ol milletler arasynda ýaşaýar.
Ol hiç bir dynçlyk tapman,

betbagtlyga uçranynda,
kowguçylarynyň eline düşdi.

Dalet
 4 Siona a barýan ýollar ýas baglaýar,

çünki baýramçylygyna gelýän ýok.
Ähli derwezeleri çolaryp galan,

ruhanylary ahy-nala çekýär.
Gaýgy-hasrat çekýär ýaş gyzlary,

özi hem gam-gussa batýar.

He
 5 Ýagylary hökümdar bolýar,

duşmanlary rowaçlanýar.

Ýazygynyň agyrdygy üçin Reb
bu hasraty çekdirdi Siona.

Duşmanynyň öňüne salnyp,
çagalary sürgün edildi onuň.

Waw
 6 Sion gyzynyň b ähli şan-şöhraty 

gaçdy.
Ýolbaşçylary öri tapmaýan 

keýik kimindi,
kowguçylardan gaçmaga 

mejallary ýokdy.

Zaýin
 7 Hasratly hem sergezdanlyk 

gününde Iýerusalim
öňki günlerdäki eýe bolan 

baýlygyny ýatlaýar.
Halky duşmanyň eline düşende,

hiç kim oňa kömek etmedi.
Ol ýer bilen ýegsan bolanda,

duşmany üstünden güldi.

Ḥet
 8 Iýerusalim agyr günä etdi,

şeýdip, ol gülki boldy.
Öňki sylaýanlar ýalaňaçlygyny 

görüp,
indi ony ýigrenýärler.

Munuň üçin onuň özi ah çekip,
hemmelerden ýüzüni gizleýär.

Ṭet
 9 Iýerusalimiň ahlaksyzlygy 

etegindedi,
gelejegi hakda pikir etmedi.

Onuň ýykylyşy aýylgançdy,
oňa teselli berýän ýokdy.

«Ýa Reb, agyr halyma nazar sal,
çünki duşman üstün çykdy!»
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Ýod
 10 Duşman onuň iň gymmatly 

zatlaryna el urdy,
milletlere ybadathana girmegi 

gadagan etseň-de,
Iýerusalim olaryň 

girýändiklerini gördi.

Kaf
 11 Bir döwüm çörek gözläp,

bütin halky ah çekýär;
täzeden güýje girmek üçin,

hazynalaryny iýmite berýär.
«Ýa Reb, ine, halyma seret,

men nähili dereksiz boldum.

Lamed
 12 Eý, ötegçiler, siziň üçin bu hiç 

zatmy?
Ine, halymy görüň,

heý-de, meniň başymdan inen
gam-gussa ýaly gam-gussa 

barmy?
Reb gazapdan dolup lowlan güni

bu hasraty çekdirdi maňa.

Mem
 13 Ýokardan ot iberip,

süňklerimi köýdürdi;
aýagyma duzak gurup,

meni arkan agdardy;
meni weýran edip,

bütin gün tapdan düşürdi.

Nun
 14 Günälerim boýuntyrygyma 

baglandy,
Rebbiň Öz eli bilen işilip,

meniň boýnumdan asyldy,
Ol güýjümi tüketdi;

Taňry meni garşy durup bilmedik
duşmanlarymyň eline berdi.

Sameh
 15 Terk etdi Taňrym ähli 

urşujylarymy,
goşun çagyrdy gyrmak üçin 

ýigitlerimi.
Taňry Ýahuda boý gyzyny

üzüm sykýan dek sykyp ýençdi.

Ğaýin
 16 Men bular üçin aglaýaryn,

gözýaşlarym sil bolup akýar.
Janyma aram berýän ýok,

teselli beriji menden uzakda.
Çagalarym derbi-dagyn edildi,

çünki duşman üstün çykdy».

Pe
 17 Sion elini uzadýar,

emma oňa teselli berýän ýok.
Ýakuba duşman boluň diýip,

Reb emr etdi goňşy halklara.
Iýerusalim olaryň arasynda

murdar zada öwrüldi.

Tsadi
 18 Reb adyldyr,

men bolsa buýrugyna garşy 
çykdym,

emma siz, eý, bütin halklar, gulak 
goýuň,

meniň çekýän derdimi görüň;
sürgün edildi ýaş gyzdyr 

ýigitlerim.

Ķof
 19 Oýnaşlarymy çagyrdym,

emma olar meni aldawa 
saldylar.

Ruhanylarym we ýaşulularym
täzeden güýje girmek üçin

özlerine iýmit gözleýärkäler,
şäherde heläk boldular.
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Reş
 20 Seret, ýa Reb, nähili ejir çekýän,

içim ýanýar,
ýüregim çat açýar,

çünki Saňa garşy baş galdyrdym.
Daşarda gylyç gyrýar,

içerde ölüm höküm sürýär.

Şin
 21 Olar ahy-nalamy eşitdiler,

emma maňa teselli berýän ýok.
Jebrimi ähli duşmanlarym eşitdi,

Seniň muny edeniňe şatlandylar.
Yglan eden günüňi getir,

olar-da meniň ýaly bolsunlar.

Taw
 22 Ähli pislikleri Saňa aýan bolsun;

tutuş ýazyklarym sebäpli
maňa näme eden bolsaň,

olara hem şony etgin.
Ahy-nalam köpdür,

ýüregim tapdan düşendir.

2‑nji bap

Iýerusalimiň jezasy

Alef
 1 Wah, Taňry gazap atyna 

atlanyp-ha,
Sion gyzyny gara buluda 

gaplady-la!
Ol Ysraýylyň gözelligini

gökden ýere taşlady.
Ol gahary gelen güni Öz

aýagynyň kürsüsini terk etdi.

Bet
 2 Taňry Ýakubyň ähli mekanyny 

weýran etdi
hiç rehimdarlyk etmedi.

Ýahuda gyzynyň galalaryny ýykdy

gahar-gazaby ýatmady.
Patyşalygyny hem 

hökümdarlaryny
masgaralap, ýer bilen ýegsan etdi.

Gimel
 3 Çogýan gahary bilen

Ysraýylyň ähli güýjüni ýok etdi.
Duşman çozanda sag elini yza 

çekdi.
Daş-töweregini oda berip,
alawly ot kimin Ýakubyň 

ýurduny ýakdy.

Dalet
 4 Duşman kimin ýaýyny çekdi,

elini galdyrdy ýagy kimin.
Göz-guwanjymyzyň baryny 

öldürdi;
Sion gyzynyň çadyrynyň üstüne
gazabyny ot kimin pürkdi.

He
 5 Taňry duşman ýaly bolup,

Ysraýyly ýumurdy.
Ähli köşklerini ýykyp,

galalaryny weýran etdi.
Ýahuda gyzynyň ýasdyr

ahy-nalasyny has-da köpeltdi.

Waw
 6 Ybadathanasyny çatma deý 

ýykdy,
halkyň ybadat öýüni 

wes-weýran etdi.
Reb Sionda baýramlardyr

Sabat gününi unutdyrdy.
Gahar-gazaba münüp,

patyşany we ruhanyny ret etdi.

Zaýin
 7 Taňry gurbanlyk sypasyny taşlady,

mukaddes öýüni terk etdi.

 Ýermeýanyň agysy 1 ,  2  



 1024  

Köşkleriniň diwarlaryny
duşmanyň eline berdi.

Rebbiň öýündäki duşmanyň 
gykylygy

baýramçylyk gündäki owaza 
meňzedi.

Ḥet
 8 Reb Sion gyzynyň diwaryny

weýran etmegi ýüregine düwdi.
Ölçeg ýüpüni gerip,

ýykmakdan el çekmedi.
Daşky, içki diwar doldy ýas bile,

ikisi-de ýegsan boldy ýer bile.

Ṭet
 9 Onuň derwezeleri ýere çökdi;

Reb kiltlerini döwüp ýok etdirdi.
Patyşasy we ýolbaşçylary

ýat milletleriň arasynda galdy.
Indi halka öwüt-nesihat 

berilmeýär,
pygamberlerine Rebden görnüş 

gelmeýär.

Ýod
 10 Sion gyzynyň ýaşululary

ýerde çök düşüp otyrlar ümsüm.
Jul geýindiler,

başlaryndan sowurdylar gum.
Başlaryny aşak egdiler,

Iýerusalimiň ýaş gyzlary hem.

Kaf
 11 Gözlerim ýaş dökmekden küteldi,

içim ýanýar.
Eziz halkymyň weýrançylygy 

zerarly
gara bagrym gan bolýar,

çünki şäheriň köçelerinde
çagalardyr bäbekler mejalsyz 

ýykylýar.

Lamed
 12 Şäher köçelerinde ýaralanan dek 

huşuny ýitirýärler.
«Hany çörek we şerap?» diýip,

ejelerine perýat edýärler.
Olaryň gujagynda jan berýärkä.

Mem
 13 Men saňa näme diýeýin?

Eý, Iýerusalim gyzy, seni nämä 
meňzedeýin?

Eý, Sion boý gyzy,
teselli berer ýaly, seni nämä 

deňeşdireýin?
Seniň heläkçiligiň deňiz deý ägirt,

kim şypa berer saňa?

Nun
 14 Sen hakda pygamberleriň

galp, manysyz görnüşler 
gördüler.

Öňki kaddyňa dikeltmek üçin
etmişiňi ýüzüňe basmadylar.

Gaýtam, seni ýoldan çykarýan
ýalan görnüşler gördüler.

Sameh
 15 Ähli ötegçiler saňa el çarpýarlar.

Iýerusalim gyzyna sykylyk 
atyp:

«Bütin dünýäň şatlygy, gözellik 
görki

diýilýän şäher şumy?» diýşip,
başlaryny ýaýkaýarlar.

Pe
 16 Ähli duşmanlaryň seni 

ýaňsylaýarlar,
sykylyk atyp, dişlerini gyjaýarlar.

Olar: «Biz ony ýuwutdyk!
Ine, şudy biziň garaşýan 

günümiz.
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Ahyry muny-da gördük!» diýip 
gygyryşýarlar.

Ğaýin
 17 Reb Öz niýetini amala aşyrdy,

owaldan belleýşi ýaly,
Öz sözlerini berjaý etdi.

Seni rehimsizlik bilen heläk 
etdi,

şat etdi halyňa duşmanyňy,
ýagylaryňa kuwwat berdi.

Tsadi
 18 Halk Rebbe ýürekden perýat 

edýär.
Gije-gündiz gözýaşyň sil bolup 

aksyn,
gözleriňiň ýaşy kepemesin,

eý, Sion gyzynyň diwary!

Ķof
 19 Tur! Gijeki nobat başynda  

perýat et!
Ýüregiňi Taňrynyň huzurynda 

suw kimin dök!
Her köçäniň başynda açlygyndan 

ýykylýan
çagalaryňyň jany üçin eliňi ser 

Oňa.

Reş
 20 Seret, ýa Reb, halkyňyň halyna 

bak!
Kimi beýle güne salanyňy gör!

Aýallar öz dogran eziz çagalaryny 
iýsinlermi?

Ruhany we pygamber mukaddes 
öýüňde öldürilsinmi?

Şin
 21 Ýaşy-garrysy ýoluň üstünde ýatyr,

gyzlarymdyr ýigitlerimi 
gylyçdan geçirdiler.

Gaharyň gelen güni Sen olary 
öldürdiň,

rehimsizlik bilen baryny 
gyrdyň.

Taw
 22 Çar tarapdan maňa howp 

salanlary çagyrdyň,
baýramçylyk günündäki kimin 

olary üýşürdiň.
Rebbiň gahary gelen güni hiç kim 

gaçyp gutulmady,
olaryň arasyndan diri galany 

bolmady,
söýüp ulaldan çagalarymy 

duşmanym heläk etdi.

3‑nji bap

Rebbiň sadyk söýgüsi tükenmezdir

Alef
 1 Hudaýyň gazap taýagyndan

hasrat çeken adam men.
 2 Ol meni idip,

yşyksyz tüm garaňkylyga 
getirdi.

 3 Ol bütin gün gaýta-gaýta
garşyma elini galdyrdy.

Bet
 4 Etimi, hamymy çüýretdi,

süňklerimi döwüp taşlady.
 5 Üstüme çozup, daşymy gabady,

başyma hasrat hem dert saldy.
 6 Bireýýäm ölenler kimin

meni garaňkylykda ýaşatdy.

Gimel
 7 Gaçmaz ýaly daşyma diwar aýlady,

boýnuma agyr zynjyrlar saldy.
 8 Perýat edip, kömege çagyranymda,

Ol dilegime gulak salmady.
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a 3:22 Rebbiň sadyk söýgüsi tükenmezdir – bu jümle käbir golýazmalarda Rebbiň söýgüsi 
sebäpli biz ýok bolup gitmedik diýip duş gelýär.

 9 Ýonma daşlar bilen ýolumy 
ýapdy,

ýodalarymy egreltdi.

Dalet
 10 Hudaý meni peýleýän aýydyr,

bukuda ýatan arslandyr.
 11 Ýolumdan azaşdyryp parçalady,

halys sandan çykardy.
 12 Ol ýaýyny çekdi,

meni okuna nyşan edindi.

He
 13 Sagdagyndaky oklary atyp,

bagrymy deşdi.
 14 Men ähli halkyma gülki boldum,

günuzyn olaryň aýdymy 
boldum.

 15 Ol meni hasratdan doýrup,
ýowşanyň ajy suwuny içirdi.

Waw
 16 Çagyl bilen dişlerimi owratdy,

kül içinde depip, dyza çökdürdi.
 17 Meniň janym rahatlygy unutdy,

şatlygyň nämedigi ýatdan çykdy.
 18 Özüme diýdim: «Jandan el 

üzdüm,
Rebbe bolan ähli umydym 

öçdi».

Zaýin
 19 Hasratymdyr sergezdanlygym 

hakda oýlansam,
ajy ýowşan bilen zäher-zakgun 

içen ýalydyr!
 20 Janym muny dyngysyz ýatlaýar,

şonuň üçin ýüregim paralanýar.
 21 Emma şuny ýatda saklaýan,

şonda ýene-de umyt döreýär:

Ḥet
 22 Rebbiň sadyk söýgüsi 

tükenmezdir a,
çünki Onuň rehimdarlygy 

bakydyr.
 23 Her säher bular täzelenýär,

Seniň wepadarlygyň beýikdir!
 24 Janym diýýär: «Reb meniň 

paýymdyr.
Şoňa görä Oňa intizardyryn».

Ṭet
 25 Reb Özüne bil baglaýanlara,

Özüni ýürekden agtarýanlara 
ýagşydyr.

 26 Rebbiň halas edişine
ümsüm garaşmak gowudyr.

 27 Adama boýuntyrygy
ýaşlykdan götermek gowudyr.

Ýod
 28 Ynsan dymyp, ýalňyz otursyn,

çünki boýuntyrygy dakan Rebdir.
 29 Ýere ýüzin ýykylsyn,

belki, umyt bardyr.
 30 Özüni urana ýaňagyny tutsun,

masgaralanmakdan doly bolsun.

Kaf
 31 Çünki Taňry hiç wagt

ömürlik terk etmez.
 32 Ol birine hasrat çekdirse-de,

bol merhemetine görä rehim-de 
eder.

 33 Hasrat berip, gaýga batyrsa-da,
bulary Ol ýürekden etmez.

Lamed
 34 Ýurduň ähli ýesirleri

aýak astynda depelenende,
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 35 Beýik Hudaýyň huzurynda
ynsan hukuklary kemsidilende,

 36 dawada birine adalatsyzlyk edilen 
wagty,

Taňry olary görýän dälmidir?

Mem
 37 Bulary Taňrynyň Özi buýurmasa,

kim buýruk berip ýerine 
ýetirderdi?

 38 Ýagşylyk hem, ýamanlyk hem
Beýik Hudaýyň agzyndan 

çykmaýarmy?
 39 Öz günäleri üçin jezasyn alsa,

diri galan adam näme üçin 
zeýrensin?

Nun
 40 Geliň, ýollarymyzy synap göreliň,

täzeden Rebbe gaýdyp baralyň.
 41 Geliň, gökdäki Hudaýa

elimizi-de, ýüregimizi-de 
açalyň.

 42 Biz günä edip baş galdyrdyk,
Sen bizi bagyşlamadyň.

Sameh
 43 Kowaladyň bizi gazap bilen,

rehimsizlik bilen öldürdiň.
 44 Özüňi buluda bürediň,

dilegler eşidilmesin diýip.
 45 Bizi milletler arasynda

syr-süplüge, zir-zibile öwürdiň.

Pe
 46 Ähli duşmanlarymyz

bizi ýaňsyladylar.
 47 Üstümize howp we hile,

harabaçylyk we weýrançylyk 
abandy.

 48 Eziz halkymyň heläkçiliginden 
ýaňa

gözýaşlarym sil bolup akýar.

Ğaýin
 49‑50 Reb gökden aşak nazar salýança,

gözýaşlarym hiç tükenmez, asla 
kepemez.

 51 Şäherimdäki gyzlaryň halyna
ýüregim gyýym-gyýymdyr.

Tsadi
 52 Maňa nähak duşman bolanlar

meni guş kimin awlap tutdular.
 53 Diriligime çukura taşlap,

üstümden daş okladylar.
 54 Suwlar depämden aşdy,

«Men heläk boldum» diýdim.

Ķof
 55 Çukuryň düýbünden

Seni çagyrdym, ýa Reb.
 56 «Gulagyňy dykma, perýadyma 

gulak goý»
diýen sözlerimi eşitdiň.

 57 Seni çagyranymda, ýanyma gelip:
«Gorkma!» diýdiň.

Reş
 58 Eý, Taňry, janymy gutaran 

Sensiň,
ömrümi halas eden Sensiň.

 59 Ýa Reb, maňa edilen 
adalatsyzlygy gördüň,

meniň hakymy alyp ber.
 60 Menden nähili öç alyşlaryny 

gördüň,
garşyma guran dildüwşüklerini 

bildiň.

Şin
 61 Ýa Reb, olaryň masgaralaýşyny 

eşitdiň,
garşyma guran dildüwşüklerini 

gördüň.
 62 Duşmanlarymyň bütin gün meniň 

garşyma

 Ýermeýanyň agysy 3  



 1028  

edýän hyşy-wyşylaryny we 
hüňürdilerini eşitdiň.

 63 Ertirden agşama çenli
men olaryň ýaňsy aýdymy boldum.

Taw
 64 Olaryň elleri bilen edenlerini

eginleri bilen çekdir, ýa Reb!
 65 Ýüreklerine howsala sal.

Goý, näletiň olaryň üstünden 
insin!

 66 Gazap bilen kowalap,
gökleriň astyndan olary ýok et, 

ýa Reb!

4‑nji bap

Iýerusalim ýykyldy

Alef
 1 Wah, altyn nähili garaldy-la!

Sap altyn nähili üýtgedi-le!
Mukaddes daşlar çaşyp ýatyr

her köçäniň başynda.

Bet
 2 Sionyň jandan eziz çagalary

sap altyndan-da gymmatlydy!
Wah, indi küýzegäriň eliniň işi

gury bir toýna deň bolup galdy!

Gimel
 3 Hatda şagallar-da emjek berip,

öz balalaryny emdirýändir,
emma eziz halkym çöl düýeguşy 

kimin
çagalaryna rehimsiz boldy.

Dalet
 4 Süýt emýän çaganyň dili

teşnelikden damagyna ýapyşýar.
Çagalar çörek diläp ýalbarýarlar,

emma hiç kim hiç zat bermeýär.

He
 5 Näz-nygmatlar iýip ýaşanlar

köçelerde açlyk çekýärler.
Gyrmyzy don geýip ulalanlar

iýmit gözläp, zir-zibili 
dörýärler.

Waw
 6 Çünki eziz halkymyň jezasy

ynsan eli degmezden
bir demde ýykylan

Sodomyň jezasyndan uludyr.

Zaýin
 7 Onuň ýolbaşçylary gardan arassa,

süýtden akdylar.
Bedenleri merjenden gyzyl,

daş sypatlary ýakut kimindi.

Ḥet
 8 Indi ýüzleri kömürden gara,

köçelerde tanalmaýarlar.
Derileri süňklerine ýapyşyp,

gury agaja döndüler.

Ṭet
 9 Açlykdan öleniňden

gylyçdan öleniň gowudyr.
Ýeriň hasylyndan mahrum bolup,

olaryň ömür tanaplary gyryldy.

Ýod
 10 Ýuka ýürek aýallar çagalaryny

öz elleri bilen özleri bişirdi.
Eziz halkymyň heläkçilik 

gününde
çagalary olara iýmit boldy.

Kaf
 11 Reb gahar-gazabyny pürkdi,

lowlaýan gaharyny saçdy.
Siona garşy tutaşdyran ody

onuň düýplerini-de ýandyrdy.
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Lamed
 12 Dünýädäki patyşalaryň, 

ynsanlaryň hijisi
Iýerusalimiň derwezelerinden 

ýagylardyr
duşmanlaryň girjegine 

ynanmazdylar.

Mem
 13 Bularyň bary pygamberleriniň 

günäsi,
ruhanylarynyň etmişi üçin 

boldy.
Çünki olar şäheriň ortasynda

dogruçyllaryň ganyny dökdüler.

Nun
 14 Kör kimin köçelerde entediler,

gan bilen haram boldular.
Muňa görä geýimlerine

el degrip bilen bolmady.

Sameh
 15 Halk olara: «Ýok boluň, eý, 

haramlar!
Gaçyň! Aýrylyň! Ellemäň!» 

diýdi.
Şeýdip, olar kowlup, sergezdan 

boldular.
Milletler arasynda olara şeýle 

diýildi:
«Bu ýerde mundan artyk 

galmasynlar!»

Pe
 16 Rebbiň Özi olary dargatdy,

Reb indi olara nazar salmaz.
Ruhanylaryna hormat goýulmaz,

ýaşulularyna rehim edilmez.

Ğaýin
 17 Kömege biderek garaşmakdan

gözlerimiz küteldi.

Biz sakçylyk diňinde köp 
garaşdyk,

halas etmeýän millete garaşan 
ekenik.

Tsadi
 18 Yzymyzy yzarladylar,

köçelerimizde gezip bilmedik;
ahyrymyz golaý, günlerimiz 

gutardy,
çünki soňumyz ýetip gelipdi.

Ķof
 19 Bizi kowalaýanlar

gökdäki bürgütlerden 
ýyldamdy.

Olar daglarda bizi yzarladylar,
çölde bizi peýläp ýatdylar.

Reş
 20 Dirilik nepesimiz, Rebbiň 

seçip-saýlany
olaryň çukuryna gaçdy.

Biz ol hakda: «Onuň saýasynda
milletler arasynda ýaşarys» 

diýipdik.

Şin
 21 Eý, Us ýurdunda ýaşaýan

Edom gyzy, şatlan, begen!
Ýöne käse gezegi saňa-da ýeter,

serhoş bolup ýalaňaçlanarsyň 
şonda.

Taw
 22 Eý, Sion gyzy, günäňiň jezasy 

tamamlandy,
Reb indi seni gaýdyp sürgün 

etmez,
emma seniň etmişiňiň jezasyn 

berip,
günäleriňi paş eder Ol, eý, 

Edom gyzy.
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5‑nji bap

Rehimdarlyk üçin dileg

 1 Ýa Reb, biziň başymyza gelenini 
ýatla.

Seret-de, biziň 
masgaraçylygymyzy gör!

 2 Mirasymyz kesekilere,
öýlerimiz gelmişeklere galdy.

 3 Biz atasyz ýetim galdyk,
ejelerimiz bolsa dul galdy.

 4 Suwumyzy pul töläp içdik,
odunymyzy-da satyn aldyk.

 5 Bizi boýuntyryk dakyp 
kowaladylar,

tapdan düşdük, dynçlyk 
bermeýärler.

 6 Doýa-garna çörek iýmek üçin
Müsüre we Aşura elimizi serdik.

 7 Ata-babalarymyz günä etdiler;
indi olar ýok,
emma olaryň jezasyny biz 

çekýäris.
 8 Üstümizden gullar höküm 

sürýär,
olaryň elinden bizi halas edýän 

ýok.
 9 Çöldäki garakçynyň gylyjy 

zerarly
nanymyzy janymyzdan geçip 

gazanýas.
 10 Ýakyp barýan açlygyň derdinden

derimiz ýanýan köz kimin 
gyzardy.

 11 Ýahudanyň şäherlerinde 
gyzlaryň,

Sionda gelinleriň namysyna 
degildi.

 12 Ýolbaşçylaryny ellerinden 
asdylar,

baştutanlaryna hormat 
goýmadylar.

 13 Ýigitler degirmen daşyny 
aýlaýarlar,

olar odun ýüküň astynda 
ýegşerýärler.

 14 Garrylar şäher derwezesinde 
oturmaýarlar,

ýaş ýigitler saz gurallaryny 
çalmaýarlar.

 15 Ýüreklerimiziň şatlygy kesildi,
tanslarymyz indi ýasa öwrüldi.

 16 Başymyzdan täç gaçdy.
Waý halymyza! Çünki günä 

etdik.
 17 Munuň üçin ýüregimiz agyrdy,

gözlerimiz küteldi.
 18 Çünki Sion dagy weýran bolup,

şagallar sümsünişip ýör üstünde.
 19 Ýöne Sen, ýa Reb, ebedi höküm 

sürersiň,
Seniň tagtyň nesilden-nesle 

dowam eder.
 20 Neçün Sen bizi ebedilik 

unudýarsyň?
Neçün bizi uzak wagtlap terk 

edýärsiň?
 21‑22 Bize çäksiz gaharlanyp,

bütinleý ret etmedik bolsaň,
bizi Özüňe öwür, ýa Reb, biz 

öwrüleris,
bize öňki günlerimizi gaýtaryp 

ber!  
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Ezekiýel pygamberiň kitaby
Giriş

Ýa hu dy hal ky Ba byl sür gün li gin-
de bo lan döw rün de, b. e. öň 593-nji 
ýyl da Reb Eze ki ýel (Kif) py gam be ri 
ça gyr ýar. Eze ki ýel py gam ber mu ny 
şeý le be ýan ed ýär:

«Ke bar ka na ly nyň ýa ka syn da sür
gün edi len le riň ara syn da kam, 
gök ler açyl dy we men Hu daý
dan ge len gör nüş le ri gör düm. 
Bu sür gün de bol ýan wagty my zyň 
otu zyn jy ýy ly nyň dör dün ji aýy nyň 
bä şi ne bol dy. Bu Ýo ýa kyn pa ty
şa nyň sür gün edil me gi niň bä şin ji 
ýy ly dy. Dör dün ji aýyň bä şi ne 
ba byl ly la ryň ýur dun da ky Ke bar 
ka na ly nyň ýa ka syn da Bu zy nyň 
og ly Eze ki ýel ru ha na Reb biň sö zi 
aýan bol dy. Ol ýer de Reb biň eli 
onuň üs tün de di»

1:13.
Eze ki ýel hem py gam ber, hem ru-

ha ny dy. Ol ru ha ny la ryň nes lin den 
bo lup, Hu da ýa hyz mat et mä ge saý-
la ny lan maş ga la da dog lup dy. Onuň 

py gam ber lik le ri ru ha ny nyň ýü-
re gi ni şat lan dyr ýar dy. Olar dan 
yba dat ha na nyň di kel dil me gi ba ra-
da ky (40 – 43-nji bap lar), ru ha ny ly gyň 
gal kyn ma gy (44-nji bap) we Hu da ýyň 
şa ly gy (45 – 48-nji bap lar) ba ra da-
ky py gam ber lik le ri aý ra tyn bel läp 
geç mek bo lar. Eze ki ýe liň kä bir py-
gam ber lik le ri apo ka lip tik žan ryn da 
ýa zy lan dyr. Şeý le žanr da ýa zy lan 
py gam ber lik ler ada ty bol ma dyk şe kil-
ler den we gör nüş ler den yba rat bol ýar. 
Da ny ýel py gam ber bi len Za kar ýa 
py gam ber le riň gö ren gör nüş le ri niň 
be ýa ny hem şu žan ra de giş li dir.

Eze ki ýel py gam be riň ki ta byn da 
Hu daý köp lenç Hök mü ro wan Reb 
di ýip at lan dy ryl ýar. Bu at il kin ji ge-
zek 2:4-de duş gel ýär. Ýew reý di lin de 
bu Ado naý Ýah we diý me gi aň lad ýar. 
Ado naý sö zi adat ça Taň ry, Ýah we – 
Reb di ýip ter ji me edil di. Em ma bu 
söz le riň ut ga şyp ge len ýag daý la ryn da 
Hök mü ro wan Reb di ýip ter ji me edil di.

Mazmuny
Reb Ezekiýel pygamberi çagyrýar .................................................. 1:1–3:27
Iýerusalimiň ykbaly baradaky pygamberlik ................................. 4:1–24:27
Reb milletleri höküm edýär ..........................................................25:1–32:32
Reb Öz halkyna wada berýär ...................................................... 33:1–37:28
Hökümdar Goga garşy pygamberlik aýdylýar ............................38:1–39:29
Gelejekki ybadathana we ýurt baradaky görnüşler ....................40:1–48:35
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a 1:3 Bu zy nyň og ly Eze ki ýel ru ha na – ýa-da Bu zy ru ha ny nyň og ly Eze ki ýe le.

1‑nji bap

Reb Ezekiýel pygambere aýan bolýar
1 Ke bar ka na ly nyň ýa ka syn da sür gün 

edi len le riň ara syn da kam, gök ler açyl dy 
we men Hu daý dan ge len gör nüş le ri gör-
düm. Bu sür gün de bol ýan wagty my zyň 
otu zyn jy ýy ly nyň dör dün ji aýy nyň bä şi-
ne bol dy. 2 Bu Ýo ýa kyn pa ty şa nyň sür gün 
edil me gi niň bä şin ji ýy ly dy. Dör dün ji 
aýyň bä şi ne 3 ba byl ly la ryň ýur dun da ky 
Ke bar ka na ly nyň ýa ka syn da Bu zy nyň 
og ly Eze ki ýel ru ha na a Reb biň sö zi 
aýan bol dy. Ol ýer de Reb biň eli onuň 
üs tün de di.

4 Men de mir ga zyk dan tu pan ly şe ma lyň 
gel ýä ni ni gör düm. Şöh le li, üz nük siz ot 
saç ýan äpet bu lut gel ýär di, oduň or ta syn-
da ýa ku da meň zeş bir zat ýal pyl da ýar dy. 
5  Bu lu dyň or ta syn da keşp le ri yn sa na 
meň zeş dört sa ny jan da ryň du ra ny ny 
gör düm. 6  Ola ryň her si niň dört ýü zi we 
dört ga na ty bar dy. 7 Aýak la ry gö nü di, 
da ban la ry gö lä niň toý na gy na meň ze ýär-
di we ýal dy ra wuk bü rünç ki min şöh le 
saç ýar dy. 8  Ga nat la ry nyň as tyn dan, dört 
gap da lyn dan yn san el le ri çy kyp dur dy. 
Dör dü si niň-de ýüz le ri we ga nat la ry şeý-
le di: 9 ola ryň ga nat la ry bi ri-bi ri ne de gip 
dur dy. Jan dar lar ýö rän le rin de hiç ýa na 
öw rül män, her haý sy öz ta ra py na gö ni 
gid ýär di. 10  Ola ryň dör dü si niň-de ýüz 
keşp le ri şeý le di: öň de dör dü si niň-de 
yn san ýü zi, sag ta ra pyn da ars lan ýü zi, 
çep ta ra pyn da öküz ýü zi we yz da bür-
güt ýü zi bar dy. 11 Ola ryň ýüz le ri şeý le di. 
Ga nat la ry bol sa ýo ka ryk ge ril gi di; her 
jan da ryň ga nat la ry nyň iki si bi ri-bi ri ne 
gal ta şyp dur dy, beý le ki iki ga na ty bol sa, 
ola ryň be den le ri ni ör týär di. 12 Ola ryň her 

bi ri gös-gö ni he re ket ed ýär di. Olar hiç 
ýa na so wul man, Ru huň is le ýän ug ru na 
gid ýär di ler. 13 Bu jan dar la ryň gör nü şi 
ýa nyp du ran oduň köz le ri ni ýa-da şam-
çy rag la ry ýa da sal ýar dy; ot jan dar la ryň 
or ta syn da dyn gy syz he re ket ed ýär di. 
Ot şöh le saç ýar dy we on dan ýyl dy rym 
çyk ýar dy. 14  Jan dar lar ýyl dy rym çalt ly-
gyn da ge lip-gi dip dur du lar.

15  Men jan dar la ra se re de nim de, ine, 
dört ýüz li jan dar la ryň ýa nyn da ola-
ryň her si üçin ýer de bir ti gir gör düm. 
16  Ti gir le riň gör nü şi we gur lu şy şeý le di: 
olar sa ry ýa kut ki min ýal pyl da ýar dy 
we dör dü si-de bi ri-bi ri ne meň zeş di; 
ola ryň gör nüş le ri we gur luş la ry ti gir 
için dä ki ti gir ýa ly dy. 17 Çar ta ra pa ýö räp 
bil ýär di ler; ti gir ler hiç ýa na öw rül me ýär-
di ler. 18  Ti gir le riň gur şaw la ry be lent hem 
gor kunç dy; dör dü si niň-de gur şaw la ry 
tu tuş la ýyn göz ler den do lu dy.

19 Jan dar lar ýö rän le rin de, ti gir ler-de 
ola ryň ýa ny bi len ýö re ýär di ler; jan dar lar 
ýer den ga lan la ryn da, ti gir ler-de bi le ýer-
den gal ýar dy lar. 20 Ruh ni rä git mek is le se, 
olar-da şol ýa na gid ýär di ler. Jan dar la ryň 
ru hy ti gir ler de di gi üçin, ti gir ler-de olar 
bi len bi le ýer den gal ýar dy lar. 21 Jan dar lar 
ýö re se ler, ti gir ler-de ýö re ýär di ler; jan-
dar lar dur sa lar, ti gir ler-de dur ýar dy lar. 
Jan dar la ryň ru hy ti gir ler de di gi üçin, 
olar ýer den ga lan la ryn da, ti gir ler-de 
bi le gal ýar dy lar.

22  Güm me ze ça lym daş, buz ýa ly ýal-
dy ra ýan gor kunç bir zat jan dar la ryň 
kel le le ri niň üs tü ne ýa ýy lyp dy. 23 Güm-
me ziň aşa gyn da ola ryň ga nat la ry 
bi ri-bi ri ne ta rap ge ril gi ýag daý da gö-
nel ip dur dy. Ola ryň her si niň be de ni ni 
ör t ýän baş ga-da iki ga na ty bar dy. 24 Olar 
ýö rän le rin de, ga nat la ryn dan çyk ýan 
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se si eşit dim: jo şup ak ýan suw la ryň şag-
gyl dy sy, Gud ra ty güýç li niň se si we uly 
go şu nyň gür pül di si ýa ly dy. Olar du ran la-
ryn da, ga nat la ry ny aşak goý ber ýär di ler. 
25  Ga nat la ry ny aşak goý be ren le rin de, 
kel le le ri niň üs tün dä ki güm mez den bir 
ses gel ýär di. 26  Güm me ziň de pe sin de ýa-
kut gör nüş li tag tyň keş bi bar dy; tag tyň 
keş bi niň üs tün de yn san gör nü şin de bir 
keşp bar dy. 27 Men keş biň bi lin den ýo kar-
da ky gör nü şi ni gör düm, ol içi tu tuş la ýyn 
ot gör nüş li ýal dy ra ýan ýa kut ki min di, 
keş biň bi lin den aşak da ky gör nü şi ni-de 
gör düm, ol ot de ýin par lap, tö we rek-da şa 
şöh le sa çyp dur dy. 28  Daş-tö we rek dä ki 
şöh lä niň gör nü şi ýa gyş ly gün bu lut da 
peý da bo lan älem go şar ki min di. Bu 
Reb biň şöh ra ty nyň gör nü şi niň keş bi di.

Men mu ny gö ren ba dy ma ýü zin ýy-
kyl dym we kim dir bi ri niň gep le ýän 
se si ni eşit dim.

2‑nji bap

Reb Ezekiýel pygamberi çagyrýar
1 Gep le ýän ses ma ňa: «Eý, yn san og ly, 

aýak üs tü ne gal, se niň bi len gep leş jek» 
diý di. 2  Ol gep län de, Ruh içi me gi rip, 
me ni aýak üs tü ne gal dyr dy. Men Onuň 
özü me ýüz le nip gep le ýä ni ni eşit dim. 
3 Ol ma ňa şeý le diý di: «Eý, yn san og ly, 
Men se ni gar şy ma baş gö te ren pit ne çi 
mil let bo lan ys ra ýyl hal ky nyň ara sy na 
iber ýä rin. Şu gü ne çen li olar we ola ryň 
ata-ba ba la ry Ma ňa gar şy bo lup gel di ler. 
4  Bu halk dik düş di we te kep bir dir. Men 
se ni ola ryň ýa ny na iber ýä rin. Sen ola-
ra: „Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär“ 
diý. 5  Bu pit ne çi halk se ni is le se diň le-
sin, is le me se diň le me sin, ýö ne olar öz 
ara la ryn da bir py gam be riň bar dy gy ny 
bil sin ler. 6  Eý, yn san og ly, sen olar dan 
we ola ryň söz le rin den gork ma. Da şy ňy 

ça ly dyr ti ke nek ler gur şa sa-da, iç ýan lar 
ara syn da ýa şa saň-da gork ma. Ola ryň 
söz le rin den gork ma, ýüz le rin den he der 
et me, olar pit ne çi halk dyr. 7 Olar se ni 
is le diň le sin ler, is le diň le me sin ler, ola ra 
söz le ri mi aýt, çün ki olar pit ne çi halk dyr. 
8  Ýö ne sen, eý, yn san og ly, özü ňe aýd-
ýan la ry my diň le. Bu pit ne çi halk ýa ly 
dik düş di bol ma, ag zy ňy aç-da, sa ňa 
ber jek za dy my iý». 9 On soň men özü me 
ta rap uzal ýan bir el gör düm; ol el de bir 
düýr le nen ka gyz bar dy. 10  Ony me niň 
öňüm de açyp goý dy, onuň iki ta ra py 
hem ýa zyl gy dy, on da agy lar, iň ňil di ler 
we na lyş söz le ri ýa zyl gy dy.

3‑nji bap
1 Ol ma ňa: «Eý, yn san og ly! Özü ňe 

ber le ni iý, şu ka gy zy iýe niň den soň 
bol sa git-de, ys ra ýyl hal ky bi len gep leş» 
diý di. 2  On soň men ag zy my aç dym we 
Ol bu ka gy zy ma ňa iý mä ge ber di. 3 Ol 
ma ňa: «Eý, yn san og ly! Gar ny ňy do ýur, 
bu ka gyz dan içi ňi dol dur; mu ny sa ňa 
ber ýä rin» diý di. On soň men ony iý dim, 
ol ag zym da bal ýa ly süý jü di. 4  Ol ma ňa 
şeý le diý di: «Eý, yn san og ly! Bar, git-de, 
ys ra ýyl hal ky na Me niň söz le ri mi aýt. 
5 Men se ni düş nük siz gep le ýän we di li 
kyn mil le te däl-de, ys ra ýyl hal ky nyň 
ara sy na iber ýä rin. 6  Ha wa, se ni düş-
nük siz gep le ýän, di li kyn we söz le ri ne 
dü şü nip bol ma ýan beý le ki köp mil let le-
riň ara sy na ibe re mok. Ola ra iber se dim, 
olar se ni hök man diň lär di ler. 7 Em ma 
ys ra ýyl hal ky se ni diň le mek is le mez, 
olar hat da Me ni-de diň le mek is le me-
ýär ler; çün ki bü tin ys ra ýyl hal ky keç jal 
we doň ýü rek dir. 8  Se ret, Men se ni edil 
olar ýa ly keç jal we doň ýü rek et dim. 
9 Se niň maň la ýy ňy al maz ýa ly çak mak-
da şyn dan hem ga ty et dim. Olar pit ne çi 
halk dyr, olar dan gork ma, ýüz le rin den 
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he der et me». 10 Ol ma ňa ýe ne-de şu la-
ry diý di: «Eý, yn san og ly! Me niň sa ňa 
aýd ýan äh li söz le ri me go wu ja gu lak goý 
we ýü re gi ňe or naş dyr. 11 On soň sür gün 
edi len il deş le riň ýa ny na git-de, ola ra aýt. 
Is le diň le sin ler, is le diň le me sin ler, ola ra: 

„Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär“ diý».
12  Ruh me ni ýo ka ry gal dyr dy, men 

ýeň säm den: «Reb biň şöh ra ty na Öz 
me ka nyn da al kyş bol sun!» di ýen uly 
gop gun ly se si eşit dim. 13 Bu jan dar la ryň 
bi ri-bir le ri ne deg ýän ga nat la ry nyň we 
ola ryň gap dal la ryn da ky ti gir le riň uly 
gop gun ly se si di. 14  Ruh me ni ýo ka ry 
gö te rip, bu ýer den alyp git di. Reb biň eli 
me niň üs tüm de berk dur dy we ja nym 
ga har dan do lup, men gaý gy-has rat da 
git dim. 15  On soň men Ke bar ka na ly nyň 
ýa ka syn da ky Te la byp da ýa şa ýan sür gün-
dä ki le riň ýa ny na bar dym. Men ola ryň 
ýa şa ýan ýe rin de, ola ryň ara syn da ýe di 
gün läp aňk-taňk bo lup otur dym.

Reb Ezekiýel pygamberi 
gözegçi edip belleýär

16  Ýe di gün ge çen den soň, ma ňa Reb-
biň şu sö zi aýan bol dy: 17 «Eý, yn san 
og ly! Men se ni ys ra ýyl hal ky na gö zeg çi 
bel le dim. Me niň her bir aýd ýan sö zü-
mi diň le-de, Men den ola ra duý du ryş 
ber. 18  Men er bet ada ma: „Sen hök man 
öler siň“ diý sem, sen hem oňa duý du ryş 
ber me seň ýa-da onuň öm rü ni ha las et-
mek üçin er bet ýol la ryn dan el çek mek 
ba ra da onuň bi len gep leş me seň, ol er bet 
adam öz gü nä si ze rar ly öler, em ma onuň 
ga ny üçin Men se niň bi len hak la şa ryn. 
19 Em ma sen er be de duý du ryş ber seň, 
ol-da er bet lik den el çek me se, ýa ra maz 
gy lyk la ry ny üýt get me se, ol öz gü nä si 
ze rar ly öler, em ma sen öz ja ny ňy ha las 
eder siň. 20 Eger dog ru çyl adam dog ru-
çyl ly gyn dan dö nüp, er bet li ge ýüz ur sa, 

Men ony agyr gü ne sa la ryn, ol hem öler. 
Sen ol ada ma duý du ryş ber me seň, ol öz 
gü nä si ze rar ly öler we onuň eden dog ry 
iş le ri ýat lan maz. Men onuň ga ny ny bol-
sa sen den ta lap ede rin. 21 Ýö ne dog ru çyl 
adam gü nä et mez ýa ly, oňa duý du ryş 
ber seň, ol-da gü nä et me se, el bet de, ol 
di ri ga lar, se bä bi oňa duý du ryş be ril di; 
sen hem öz ja ny ňy ha las eder siň».

22  Ol ýer de Reb biň eli me niň üs tüm de-
di. Ol ma ňa: «Tur, düz lü ge git, ol ýer de 
Men se niň bi len gep leş jek» diý di. 23 Şeý-
le lik de, men tu rup, düz lü ge git dim. Ol 
ýer de Reb biň şöh ra ty Ke bar ka na ly nyň 
ýa ka syn da gö ren şöh ra tym ýa ly dy, men 
ýü zin ýy kyl dym. 24 Ruh içi me gi rip, me ni 
aýak üs tü ne gal dyr dy. Ol me niň bi len 
gep le şip, şeý le diý di: «Git-de, öýüň-
de ga py ny için den gulp la. 25 Ýö ne sen, 
eý, yn san og ly, boý nu ňa ta nap aty lyp 
bag la nar syň. Şeý dip, sen hal kyň ara-
sy na gi dip bil mer siň. 26  Ola ryň pit ne çi 
halk dy gy üçin Men di li ňi da ma gy ňa 
ýa pyş dy ra ryn, sen lal bo lar syň we ola-
ra öwüt be rip bil mer siň. 27 Em ma Men 
se niň bi len gep le şip, di li ňi aça ryn we 
sen ola ra: „Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär!“ di ýer siň. Goý, diň län diň le sin, 
diň le me dik ýüz öwür sin, çün ki olar bir 
pit ne çi halk dyr».

4‑nji bap

Iýerusalimiň gabawy 
hakyndaky pygamberlik

1 «Sen, eý, yn san og ly! Özü ňe bir 
ker piç alyp, öňüň de goý-da, onuň ýü-
zü ne Iýe ru sa lim şä he ri niň su ra ty ny çek. 
2  Onuň da şy ny ga ba, gar şy sy na ber kit-
me ler sal, di wa ry na çyk mak üçin ýap gyt 
gur; dü şel ge ler dik, tö we rek-da şyn da 
di war ýyk ýan pürs ler ýer leş dir. 3 On soň 
bir de mir jam al-da, de mir di war bo lar 
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a 4:10 Ýa rym ga dak – ýew reý çe ýig ri mi şe kel. Bu takm. 220 gr deň dir.
b 4:11 Ýar ty küý ze – ýew reý çe hi niň al ty dan bir bö le gi. Bu takm. 0,75 lit re deň dir.

ýa ly, ony özüň bi len şä he riň ara syn da 
ýer leş dir; ýü zü ňi oňa ta rap öwür. Şä-
her ga baw da bo lar, ony özüň ga bar syň. 
Bu ys ra ýyl hal ky üçin bir ala mat bo lar. 
4  On soň çep gap da ly ňa gy şa ryp ýat-da, 
ys ra ýyl hal ky nyň ýa zy gy ny öz üs tüň de 
ýer leş dir; çep gap da ly ňa gy şa ran gün-
le ri ňiň sa ny na gö rä ola ryň ýa zyk la ry ny 
çe ker siň. 5 Men ola ryň ýa zyk la ry nyň her 
ýy ly ny bir gün ha sa by na öw rüp, se niň 
üs tü ňe ýük le dim. Bu üç ýüz tog san 
gün dür. Şeý le lik de, ys ra ýyl hal ky nyň 
ýa zy gy ny sen çe ker siň. 6  Bu la ry gu ta
ra nyň dan soň, ikin ji ge zek gy şar, ýö ne 
bu ge zek sag gap da ly ňa gy şar. Şeý dip, 
ýa hu da hal ky nyň ýa zy gy ny çe ker siň. 
Men mu ny her ýy ly bir gün ha sa by na 
öw rüp, je mi kyrk gü ni se niň üs tü ňe 
ýük le dim. 7 Ýü zü ňi Iýe ru sa li miň ga ba-
wy na ta rap öwür-de, gol la ry ňy çer mäp, 
onuň gar şy sy na py gam ber lik et. 8  Ine, 
Men se ni ta nap bi len bag la ryn, sen 
ga baw gün le ri ňi ta mam la ýan çaň, bir 
gap da lyň dan beý le ki gap da ly ňa öw-
rü lip bil mer siň. 9 Bug daý, ar pa, noý ba, 
mer ji mek, da ry we çow da ry alyp, bir 
ga ba guý-da, olar dan özü ňe çö rek bi şir; 
gap da ly ňa gy şar jak gün le riň sa ny na 
gö rä üç ýüz tog san gün läp on dan iý. 
10  Her gün ki iý jek iý mi ti ňiň ag ra my 
ýa rym ga dak a bo lar; sen mu ny bel le-
nen wagt da iýer siň. 11 Su wy hem öl çeg 
bi len içer siň. Ol ýar ty küý ze b bo lar; 
ony bel le nen wagt da içer siň. 12  Ar pa 
kö ke ler iýer siň; kö ke le ri hal kyň gö zü niň 
al nyn da adam ne ja sa ty ny ýa kyp, şo-
nuň üs tün de bi şi rer siň». 13 Reb: «Me niň 
ara la ry na kow jak mil let le ri miň için de 
ys ra ýyl hal ky çö rek le ri ni şeý dip, ha-
ram edip iýer ler» diý di. 14  On soň men: 

«Wah, Hök mü ro wan Reb bim! Men hiç 
ha çan özü mi ha ram eden däl di rin, men 
ýaş ly gym dan tä şu wag ta çen li hiç wagt 
mas lyk ýa par ça la nan haý wan iý me dim, 
ag zy ma ha ram et de gir me dim» diý dim. 
15 Ol ma ňa: «Bol ýar, sen adam ne ja sa-
ty nyň de re gi ne sy gyr te ze gi ni ula ny ber, 
çö re gi ňi şo nuň üs tün de bi şi rer siň» diý di. 
16  Soň ra Ol sö zü ni do wam edip, ma ňa: 
«Eý, yn san og ly! Men Iýe ru sa lim de ola ry 
bir dö wüm çö re ge zar ede rin. Olar çö-
rek le ri ni gor ky için de bel le nen ag ram da 
iýer ler we suw la ry ny howp as tyn da öl çeg 
bi len içer ler. 17 On soň olar çö rek bi len 
su wa zar bo lup, bi ri-bir le ri ne gor ky bi len 
se re di şer ler we öz et miş le ri niň as tyn da 
he läk bo lar lar» diý di.

5‑nji bap

Hudaýyň halky pytradylýar
1 «Eý, yn san og ly, özü ňe bir kes gir 

gy lyç al, ony del lek pä ki si hök mün de ula-
nyp, saç-sak ga ly ňy syr. Soň öl çär ýa ly bir 
te re zi al-da, saç-sak ga ly ňy bö lek le re böl. 
2  Şä he riň ga baw gün le ri ta mam la nan da, 
onuň üç den bi ri ni şä he riň or ta syn da ýak. 
Beý le ki üç den bi ri ni al-da, tu tuş şä he riň 
tö we re gi ne gy lyç bi len pyt rat. Ga lan 
üçün ji bö le gi ni bol sa ýe le so wur, Men-de 
gy ly jy my ýa la ňaç lap, ola ryň yz yn dan 
ko wa la ryn. 3 Sen saç-sak gal dan bi ra za-
jyk alyp, do nu ňyň ete gi ne daň. 4 Olar dan 
ýe ne-de alyp, oda taş la-da ýak, on dan 
bü tin ys ra ýyl hal ky na gar şy ot çy kar».

5  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Bu Iýe ru sa lim dir; Men ony mil let le-
riň mer ke zin de goý dum, ýurt la ry onuň 
tö we re gin de ýer leş dir dim. 6 Em ma Iýe ru-
sa lim tö we re gin dä ki äh li mil let ler den we 
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ýurt lar dan has be ter er bet lik edip, Me niň 
hö küm le ri me we parz la ry ma gar şy baş 
gal dyr dy, Me niň hö küm le ri mi ret et di 
we parz la ry my tut ma dy». 7 Şo nuň üçin 
hem Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Siz tö we re gi ňiz dä ki mil let le re ga ran da 
has be ter pit ne çi bol du ňyz, parz la ry my 
ber jaý et me di ňiz, hö küm le ri mi ýe ri ne 
ýe tir me di ňiz, hat da siz tu tuş daş-tö-
we re gi ňiz dä ki mil let le riň hö küm le ri ne 
gö rä-de he re ket et me di ňiz». 8  Mu nuň 
üçin Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Ine, Men, hut Me niň Özüm si ze gar şy 
çy ka ryn, mil let le riň göz le ri niň al nyn da 
si ze hö küm çy ka ra ryn. 9 Äh li ne jis iş le-
ri ňiz üçin Men si ze öň et me dik, in dem 
et me jek zat la ry my ede rin. 10 Mu nuň üçin 
si ziň ara ňyz da ata-ene ler ça ga la ry ny, 
ça ga lar bol sa ata-ene le ri ni iýer ler. Men 
si ziň gar şy ňy za hö küm ler çy ka ra ryn 
we siz den di ri ga lan la ryň äh li si ni ýe liň 
çar ta ra py na dar ga da ryn». 11 Mu nuň 
üçin Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Bar ly gym dan ant iç ýä rin, äh li ýig ren ji 
zat la ry ňyz we ne jis iş le ri ňiz bi len mu-
kad des öýü mi mur dar eden di gi ňiz üçin, 
Men-de si zi gy lyç bi len gy ryp taş la ryn; 
gö züm gaý gyr maz we haý pym gel mez. 
12  Si ziň üç den bir bö le gi ňiz mer gi den, 
ýe ne üç den bir bö le gi ňiz daş-tö we re-
gi ňiz dä ki gy lyç dan öler; beý le ki üç den 
bir bö le gi ňi zi bol sa ýe liň çar ta ra py na 
sow rup, gy ly jy my ýa la ňaç lap, yzy ňyz-
dan ko wa la ryn.

13 Ga za by my ola ryň üs tü ne dö küp, ga-
ha rym ýa ty şan dan soň, Men kö şe şe rin. 
Ola ra ga har-ga za by my dö ke nim de, olar 
Men-Reb biň ga ban jaň lyk bi len gep-
län di gi mi bi ler ler. 14  Tö we re gi ňiz dä ki 
mil let le riň ara syn da we äh li öteg çi le riň 
göz le ri niň al nyn da, si zi weý ran çy ly-
ga we mas ga ra çy ly ga se ze war ede rin. 
15  Ga har-ga zap we agyr je za lar bi len 

si ze hö küm ler çy ka ra nym da, siz tö we-
re gi ňiz dä ki mil let le re mas ga ra, sö günç, 
duý du ryş hem gor ky bo lar sy ňyz. Mu-
ny Men-Reb aýt dym. 16  Aç ly gyň ölüm 
ok la ry ny ýol la nym da, olar si zi weý ran 
et sin ler di ýip ýol la ryn. Üs tü ňiz dä ki 
aç ly gy has-da art dy ra ryn, bir dö wüm 
çö re ge zar ede rin. 17 Üs tü ňi ze aç lyk we 
ýyr ty jy haý wan la ry ýol la ryn; olar si zi 
per zent siz go ýar lar; mer gi we uruş si zi 
ýok edip taş lar, ba şy ňyz dan gy lyç sa la-
ryn. Mu ny Men-Reb aýt dym».

6‑njy bap

Ysraýylyň butparazlygy paş edilýär
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Eý, yn san og ly! Ýü zü ňi Ys ra ýyl dag-
la ry na ta rap öwür-de, ola ra py gam ber lik 
et. 3 Eý, Ys ra ýyl dag la ry, Hök mü ro wan 
Reb biň sö zü ni diň läň! Hök mü ro wan Reb 
dag la ra we de pe le re, jül ge le re we de re-
le re şeý le diý ýän dir diý: „Ine, hut Men, 
Me niň Özüm üs tü ňi ze gy lyç ge ti re rin, 
sež de gäh le ri ňi zi ýok ede rin. 4 Gur ban lyk 
sy pa la ry ňyz weý ran bo lar, ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýak ýan sy pa la ry ňyz kül-pe ýe kun 
edi ler; gy lyç dan ge çi ri len le ri ňi zi but la-
ry ňy zyň öňü ne taş la ryn. 5 Men ys ra ýyl 
hal ky nyň je set le ri ni öz but la ry nyň öňün-
de go ýa ryn, süňk le ri ňi zi bol sa gur ban lyk 
sy pa la ry ňy zyň tö we re gi ne pyt ra da ryn. 
6  Ni re de ýa şa sa ňyz hem ga la la ry ňyz 
weý ran bo lar, sež de gäh le ri ňiz ha ra ba dö-
ner. Şo nuň üçin gur ban lyk sy pa la ry ňyz 
döw lüp ýy kyl syn, but la ry ňyz par ça la-
nyp, ýer bi len ýeg san bol sun, ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ýak ýan sy pa la ry ňyz ýok 
edil sin we el iş le ri ňiz den hiç zat gal ma-
syn. 7 Adam la ry ňyz äh li ýer de öl dü ril er, 
şon da siz Me niň Reb di gi mi bi ler si ňiz.

8  Em ma Men bir nä çä ňi zi aman gal-
dy ra ryn. Kä bi ri ňiz mil let le riň ara syn da 
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gy lyç dan ga çyp gu tu lar sy ňyz we baş ga 
ýurt la ra dar ga dy lar sy ňyz. 9 Ga çyp gu tu-
lan la ry ňyz ýe sir li ge äki di len ýer le rin dä ki 
mil let le riň ara syn da Me ni ýat lar lar. Men 
ola ryň Özüm den ýüz öw ren zy na hor 
ýü rek le rin den, but la ry nyň yzy na eýe-
ren zy na hor göz le rin den ýa ňa ajy has rat 
çek dim. Olar äh li ne jis iş le rin de eden pis-
lik le rin den ýa ňa öz-öz le ri ni ýig re ner ler. 
10 On soň olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler, 
Men ola ra bu ýa man ly gy et jek di gi mi 
ýö ne ýe re aýt ma dym“». 11 Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: «Eli ňi zi maň la ýy ňy za, 
aýak la ry ňy zy ýe re uruň we şeý le di ýiň: 

„Ys ra ýyl hal ky nyň eden äh li pis, ne jis 
iş le ri üçin waý-u-dat! Olar gy lyç dan, 
aç lyk dan we mer gi den he läk bo lar lar. 
12  Uzak da ky lar mer gi den öler ler; ýa-
kyn da ky lar gy lyç dan he läk bo lar lar we 
ga lyp-ga çyp aman ga lan lar bol sa aç lyk-
dan öler ler. Men ola ra bo lan ga za by my 
şeý le ta mam la ryn. 13 Her bir be ýik baý ryň 
de pe sin dä ki, äh li dag la ryň ba şyn da ky, 
her bir gür ýap rak ly aga jyň as tyn da ky we 
be lent dub aga jy nyň as tyn da ky gur ban-
lyk sy pa la ry nyň we but la ry nyň ara syn da, 
tü tet gi hö dür edil ýän äh li ýer le rin de ola-
ryň gy lyç dan ge çi ri len le ri serl ip ýa tan da, 
siz Me niň Reb di gi mi bi ler si ňiz. 14 Men 
ola ra gar şy eli mi uza dyp, ola ryň çöl lük-
den tä Dib la çen li bo lan ilat ly ýer le ri ni 
ha ra ba çy ly ga we weý ran çy ly ga öw re rin. 
On soň olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler“».

7‑nji bap

Ysraýyl halkynyň soňky günleri
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Eý, yn san og ly! Hök mü ro wan Reb 
Ys ra ýyl ýur du na şeý le diý ýär:

„Soňy geldi!
Ýurduň dört künjeginiň soňy 

geldi!

 3 Ine, siziň soňuňyz geldi!
Men siziň üstüňizden gazabymy 

indererin.
Öz tutan ýollaryňyza laýyklykda

üstüňizden höküm çykararyn,
ähli nejis işleriňizi öz başyňyza 

getirerin.
 4 Araňyzda nejis işler edýändigiňiz 

üçin,
Men sizi öz ýollaryňyza görä 

jezalandyraryn.
Gözüm gaýgyrmaz, haýpym 

gelmez.
On soň siz Me niň Reb di gi mi bi ler si ňiz“».

5 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär:
«Betbagtlyk! Ine, öň görlüp-

eşidilmedik betbagtlyk gelýär!
 6 Soňuňyz geldi; hawa, soňuňyz 

geldi!
Ol siziň garşyňyza oýandy; ine, 

gelýär!
 7 Nobat size ýetdi, eý, ýurduň ilaty!

Wagt geldi, ol gün ýakynlaşdy.
Daglarda şowhunly baýramçylyk

deregine howsala güni geldi.
 8 Indi Men gazabymy basym 

üstüňize dökerin,
size bolan gaharymy 

tamamlaryn.
Öz tutan ýollaryňyza laýyklykda 

höküm çykararyn,
ähli nejis işleriňizi öz başyňyza 

getirerin.
 9 Araňyzda nejis işler edýändigiňiz 

üçin,
öz tutan ýollaryňyza görä 

jezalandyraryn.
Gözüm gaýgyrmaz, haýpym 

gelmez.
Şon da özü ňi zi je za lan dy ra nyň Men-
Reb di gi mi bi ler si ňiz.
 10 Ine, ol gün! Ine, ol gün ýetip 

gelýär!
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Nobatyňyz ýetdi, taýak 
gunçalady,

tekepbirlik gülledi.
 11 Zulum güýjäp, heläkçilik 

taýagyna öwrüldi.
Olardan hiç zat galmaz,

olaryň bolçulygyndan,
baýlygyndan zat galmaz,
aralarynda şan-şöhratlylyk 

bolmaz.
 12 Wagt geldi, ol gün golaýlaşdy;

müşderi şatlanmasyn, satyjy 
ýas tutmasyn,

çünki gazap ähli jemagatyň 
üstünden inýär.

13 Bu aýan lyk onuň äh li je ma ga ty na de-
giş li di gi üçin sa ty jy di ri kä, sa tan ýe ri ni 
yzy na al maz. Ýa zyk ly her bir ada myň 
ýa şaý şy berk bol maz.
 14 Surnaý çalyndy, ähli zat taýýar;

ýöne hiç kim söweşe gitmeýär,
çünki gazabym ähli jemagatyň 

üstündedir.
 15 Daşarda gylyç, içerde mergi we 

açlyk bar;
şäheriň daşyndakylar gylyçdan 

ölerler;
içindäkiler açlykdan we 

mergiden heläk bolarlar.
 16 Aman galanlaryň ählisi gaçyp,

öz etmişleri zerarly
dere gögerçinleri kimin

daglarda ahy-nala çekerler.
 17 Hiç kimiň golunda kuwwat galmaz,

ähli kişiniň dyzlary titrär.
 18 Olar jul geýerler,

olary howsala gaplar.
Hemmäniň ýüzi utançly bolar,

ähli başlaryň saçy syrylar.
 19 Kümüşleri köçelere taşlanar,

altynlary murdar hasaplanar.
Al tyn-kü müş ola ra gü nä et dir ýän büd re-
me da şy na öw rül di. Şo nuň üçin Reb biň 

ga zap gü nün de ola ry al tyn-kü müş le ri 
ha las et mez, aç lyk dan gu tar maz ýa-da 
ga ryn la ry ny do ýur maz. 20 Olar Me niň 
öýü miň şaý-sep le ri niň gö zel li gi bi len 
öz le ri ni gop bam sy tut du lar we olar dan 
ne jis but la ry we ýig ren ji zat la ry ýa sa dy-
lar. Şo nuň üçin hem Men bu şaý-sep le ri 
olar üçin mur dar za da öwür dim.
 21 Men ony olja hökmünde 

gelmişekleriň eline,
talaň hökmünde dünýädäki 

ýaramazlaryň eline bererin,
ony murdar ederler.

 22 Olardan ýüz öwrenimde,
olar Meniň hazynamy harlarlar,
talaňçylar girip, ony harlarlar.

 23 Zynjyrlar ýasa!
Ýurt ganly jenaýatdan,
şäher zorlukdan doly.

 24 Ysraýyllaryň öýlerini eýelär ýaly,
Men milletleriň iň ýamanyny 

getirerin.
Men güýçlüleriň tekepbirliginiň 

soňuna çykaryn,
olaryň mukaddes ýerleri murdar 

bolar.
 25 Gorky gaplanda,

olar parahatçylyk agtararlar,
ýöne tapmazlar.

 26 Betbagtlyk üstüne betbagtlyk 
geler,

erbet habar üstüne erbet habar 
çykar.

Pygamberden boş ýere aýanlyk 
tama ederler;

ruhany kanun öwretmez,
ýaşuly öwüt bermez.

 27 Patyşa ýas tutar,
hökümdary aljyraňňylyk gaplar,

ýurduň halkynyň gorkudan elleri 
titrär.

Men olaryň tutan ýollaryna 
görä hasaplaşaryn,
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a 8:17 Bu run la ry na çy byk tut ýar lar – but pa raz çy lyk des sur la ry nyň bi ri bol ma gy müm kin.

öz hökümlerine laýyklykda 
höküm çykararyn.

On soň olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler».

8‑nji bap

Rebbiň öýündäki nejis zatlar
1 Sür gün de bol ýan wagty my zyň al-

tyn jy ýy ly nyň al tyn jy aýy nyň bä şi ne 
öýüm de Ýa hu da ýa şu lu la ry bi len otyr-
kam, Hök mü ro wan Reb eli ni me niň 
üs tü me goý dy. 2  Men se re de nim de, oduň 
gör nü şin de bir ada myň şe ki li ni gör düm. 
Onuň bi lin den aşa gy oda meň ze ýär di, 
bi lin den ýo kar sy bol sa ýa kut ýa ly şöh le 
saç ýar dy. 3 Ol ele meň zeş bir zat uza dyp, 
me niň sa çym dan tut dy. Ruh me ni ýer 
bi len gö güň ara sy na gal dyr dy we Hu-
daý dan ge len gör nüş de Iýe ru sa li me, iç ki 
how ly nyň de mir ga zyk der we ze si niň 
gi rel ge si ne ge tir di. Ol ýer de Hu daý da ga-
ban jaň lyk dö red ýän ne jis but gu rul gy dy. 
4 Ys ra ýyl Hu da ýy nyň şöh ra ty şol ýer de di. 
Ol me niň düz lük de gö ren gör nü şim ýa-
ly dy. 5 On soň Hu daý ma ňa: «Eý, yn san 
og ly! De mir ga zyk ta rap da ky ýo la se ret» 
diý di. Gör sem, gur ban lyk sy pa sy nyň 
de mir ga zyk der we ze si niň gi rel ge sin de 
ýaň ky ne jis but bar eken. 6  Ol ma ňa ýe ne: 
«Eý, yn san og ly! Ola ryň nä me ed ýä ni ni 
gör ýär siň mi? Me ni mu kad des öýüm den 
daş laş dyr jak bo lup, ys ra ýyl hal ky bu 
ýer de ne jis iş ler ed ýär. In di mun dan-da 
be ter ne jis li gi gö rer siň» diý di.

7 Ol me ni how ly nyň gi rel ge si ne ge tir-
di. Gör sem, di war da bir de şik bar eken. 
8  Soň ra Ol ma ňa: «Eý, yn san og ly, gel, 
di wa ry oý» diý di. Men di wa ry oý dum; 
ol ýer de bir gi rel ge peý da bol dy. 9 Ma ňa: 
«Içe ri gir-de, ola ryň bu ýer de ed ýän has 
ne jis iş le ri ni gör» diý di. 10 Men içe rik 

gi rip se ret dim, di wa ryň tö we rek-da-
şy na her hi li süý re ni ji le riň, ýig ren ji 
haý wan la ryň we ys ra ýyl hal ky nyň äh li 
but la ry nyň su rat la ry çe ki len di. 11 Ola ryň 
öňün de bol sa ys ra ýyl hal ky nyň ýa şu-
lu la ryn dan ýet miş ki şi dur dy. Ola ryň 
or ta syn da Şa pa nyň og ly Ýa zan ýa dur dy. 
Her haý sy nyň elin de ýa kym ly ys ly tü tet-
gi ga by bar dy. Tü tet gi niň ysy bu lut ki min 
ýo ka ry gö te ril ýär di. 12  On soň Ol ma ňa: 
«Eý, yn san og ly! Ys ra ýyl ýa şu lu la ry nyň 
her bi ri niň ga raň ky da but lar dan do ly 
otag la ryn da nä me ed ýä ni ni gör düň mi? 
Olar Reb bi zi gör me ýär, Reb ýur dy terk 
et di diý ýär ler» diý di. 13 Ma ňa ýe ne-de: 
«Beý lä ňe öw rül, ola ryň mun dan be ter 
ne jis li gi ni gö rer siň» diý di. 14 On soň me ni 
Reb biň öýü niň de mir ga zyk ta ra pyn da ky 
der we ze si niň gi rel ge si ne ge tir di. Ine, ol 
ýer de Tam muz hu da ýy üçin ýas tut ýan 
aýal lar otyr dy lar. 15 Ol ma ňa: «Eý, yn san 
og ly, gör düň mi? Ýe ne öw rül, mun dan 
hem be ter ne jis li gi gö rer siň» diý di.

16  On soň me ni Reb biň öýü niň iç ki 
how lu sy na ge tir di. Ine, Reb biň yba dat-
ha na sy nyň gi rel ge sin de eý wan bi len 
gur ban lyk sy pa sy nyň ara ly gyn da ýig ri-
mi bä şe go laý adam bar dy. Ola ryň ar ka 
ta ra pyn da Reb biň yba dat ha na sy, öz le ri 
bol sa gün do ga ra ta rap ba kyp dur du lar. 
Olar gün do ga ra ta rap ba kyp, Gü ne sež de 
ed ýär di ler. 17 Ol ma ňa şeý le diý di: «Eý, 
yn san og ly, gör düň mi? Ýa hu da hal ky na 
bu ýer de ne jis iş le ri et mek az lyk ed ýär-
mi kä? Olar ýur dy zor luk dan dol dur dy lar, 
ýe ne-de Me niň ga ha ry my ge tir ýär ler; 
se ret, bu run la ry na çy byk tut ýar lar a. 
18  Mu nuň üçin Men-de ga har-ga zap bi len 
he re ket ede rin, gö züm gaý gyr maz, haý-
pym gel mez. Ga ty ses bi len gu la gy ma 
gy gyr sa lar-da, ola ry diň le me rin».
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9‑njy bap

Iýerusalim jezalandyrylýar
1 Soň ra Ol me niň gu la gy ma ga ty ses 

bi len: «Şä he ri je za lan dyr jak bol ýan-
la ryň her bi ri eli ne gyr ýan ýa ra gy ny 
alyp, go la ýa gel sin» di ýip gy gyr dy. 
2  Ine, de mir ga zyk ta rap da ky ýo kar ky 
der we zä niň ýo lun dan al ty adam gel di. 
Her bi ri niň elin de gyr ýan ýa ra gy bar dy, 
ara la ryn da bol sa egin ba şy ne pis zy gyr 
ma ta dan ti ki len we bi li ýa zuw es bap ly 
bir adam bar dy. Olar içe ri gi rip, bü rünç 
gur ban lyk sy pa sy nyň ýa nyn da dur du lar. 
3 Ys ra ýyl Hu da ýy nyň şöh ra ty ke rup la-
ryň üs tün den aý ry lyp, Hu da ýyň öýü niň 
bo sa ga sy na gel di. Reb egin ba şy ne pis 
zy gyr ma ta dan ti ki len, bi lin de ýa zuw 
es ba by bo lan ada my ça gy ryp, 4  oňa: 
«Iýe ru sa lim şä he ri niň için den geç-de, 
on da edil ýän ne jis iş ler den ýa ňa ah çe-
kip, ag la ýan la ryň maň la ýy na tag ma bas» 
diý di. 5 Beý le ki le re bol sa ma ňa eşit di rip: 
«Onuň yzy bi len şä he riň için den ge-
çiň we öl dü riň; gö zü ňiz gaý gyr ma syn, 
haý py ňyz gel me sin. 6  Go ja la ry, ýi git le-
ri, boý gyz la ry, ça ga lar bi len aýal la ry 
öl dü riň, em ma maň la ýyn da bel lik bo-
lan la ra go laý laş maň. Me niň mu kad des 
öýüm den baş laň» diý di. Olar-da öýüň 
öňün dä ki ýa şu lu lar dan baş la dy lar. 7 Soň-
ra ola ra: «Ba ryň, yba dat ha na ny mur dar 
ediň, how lu la ry gy lyç dan ge çi ri len-
ler den dol du ryň!» diý di. Şeý dip, olar 
gi dip, şä her dä ki le ri öl dür mä ge baş la-
dy lar. 8  Olar öl dü rip ýör kä ler, men ýe ke 
gal dym we ýü zin ýy ky lyp, da dy-per ýat 
et dim: «Wah, Hök mü ro wan Reb bim! 
Ga har-ga za by ňy Iýe ru sa li miň üs tün den 
dö küp, Ys ra ýy lyň aman ga lan hal ky nyň 
hem ba ry ny gy raý jak my?» 9 Ol ma ňa: 
«Ys ra ýyl bi len ýa hu da hal ky nyň ýa zy gy 

ju da çök der, ýurt gan dan, şä her ada lat-
syz lyk dan do ly. Olar: „Reb ýur dy terk 
et di, Reb gör me ýär“ diý ýär ler. 10 Mu nuň 
üçin Me niň hem gö züm gaý gyr maz, 
haý pym gel mez, eden iş le ri ni öz baş la-
ryn dan in de re rin» diý di. 11 Ine, egin ba şy 
ne pis zy gyr ma ta dan ti ki len we bi li 
ýa zuw es bap ly adam: «Buý ru şyň ýa ly 
et dim» di ýip ha bar ber di.

10‑njy bap

Rebbiň şöhraty Iýerusalimi 
terk edýär

1 Soň ra men ke rup la ryň ýo kar syn-
da ky güm me ziň de pe sin de ýa kut ýa ly 
tag tyň şe ki li ni gör düm. 2  Reb egin ba şy 
ne pis zy gyr ma ta dan ti ki len ada ma: 
«Ke rup la ryň aşa gyn da ky ti gir le riň ara-
sy na gir. Ke rup la ryň ara la ryn da ýa nyp 
du ran köz ler den go şa wu jy ňy dol dur-da, 
şä he riň üs tü ne seç» diý di. Ol adam me-
niň gö zü miň al nyn da ti gir le riň ara sy na 
gir di. 3 Ýaň ky adam gi ren de ke rup lar 
Hu da ýyň öýü niň gün or ta ta ra pyn da 
dur du lar. Bu lut iç ki how ly ny dol dur dy. 
4  Reb biň şöh ra ty ke rup la ryň üs tün den 
aý ry lyp, Hu da ýyň öýü niň bo sa ga sy-
na ge lip dur dy. Hu da ýyň öýi bu lut dan 
dol dy; how ly bol sa Reb biň şöh ra ty nyň 
ýal ky myn dan do lu dy. 5 Ke rup la ryň ga-
nat la ry nyň se si Gud ra ty güýç li Hu da ýyň 
gep lä nin dä ki se si ýa ly daş ky how lu da-

-da eşi dil di. 6  Ol egin ba şy ne pis zy gyr 
ma ta dan ti ki len ada ma: «Ti gir le riň ara-
syn dan, ke rup la ryň ara ly gyn dan köz al» 
di ýip tab şy ran yn da, ýaň ky adam gi rip, 
ti gir le riň ýa nyn da dur dy. 7 Ke rup la ryň 
bi ri öz le ri niň ara la ryn da ky kö ze eli ni 
uza dyp, on dan al dy-da, egin ba şy ne pis 
zy gyr ma ta dan ti ki len ada myň el le ri niň 
aýa syn da goý dy. Ol-da ony alyp çyk dy. 
8  Ke rup la ryň ga nat la ry nyň aşa gyn dan 
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adam eli niň şe ki li gö rün di. 9 Gör sem, 
ke rup la ryň gap da lyn da dört ti gir bar 
eken. Her bir ke rubyň gap da lyn da bir 
ti gir bar dy, ti gir ler sa ry ýa kut ki min 
ýal pyl da ýar dy. 10 Dör dü si niň-de gör nü şi 
bir di, edil ti gir için de ti gir bar ýa ly dy. 
11 Olar ýö rän le rin de, dört ta ra pa he re ket 
ed ýär di ler; sa ga-so la öw rül me ýär di ler, 
bir kel le haý sy ta ra pa öw rül se, beý le ki-
ler hem hiç ýa na gy şar man, şol ta ra pa 
ýö re ýär di ler. 12  Bü tin göw re le ri, ar ka la ry, 
el le ri, ga nat la ry we ti gir le ri dör dü si-
niň-de ti gir le ri tu tuş ly gy na göz ler den 
do lu dy. 13 Ti gir ler bol sa, me niň eşi di şim 
ýa ly, «Aý lan ýan ti gir ler» diý lip at lan dy-
ryl dy. 14  Ola ryň her haý sy nyň dört ýü zi 
bar dy. Bi rin ji ýüz ke rup ýü zü ne, ikin ji 
ýüz yn san, üçün ji ýüz ars lan, dör dün ji 
ýüz bol sa bür güt ýü zü ne meň ze ýär di.

15  Ke rup lar ýe rin den gal dy lar. Bu lar 
me niň Ke bar ka na ly nyň ýa ka syn da 
gö ren jan dar la rym dy. 16  Ke rup lar ýö rän-
le rin de, ti gir ler-de ola ryň gap da lyn dan 
ýö re ýär di ler. Ýer den gal mak üçin ke-
rup lar ga nat la ry ny gal dy ran la ryn da, 
ti gir ler-de ola ryň gap da lyn dan aý ryl-
ma ýar dy lar. 17 Jan dar lar du ran la ryn da, 
ti gir ler-de dur ýar dy lar. Jan dar la ryň 
ru hy ti gir ler de di gi üçin, jan dar lar ýo-
ka ry ga lan la ryn da, bu lar-da gal ýar dy lar. 
18  Reb biň şöh ra ty Hu da ýyň öýü niň bo sa-
ga syn dan aý ry lyp, ke rup la ryň üs tün de 
dur dy. 19 Ke rup lar ga nat la ry ny gal dy ryp, 
me niň gö zü miň al nyn da ýo ka ry gal-
dy lar. Olar çy kan la ryn da, ti gir ler-de 
olar bi len bi le çy kyp, Reb biň öýü niň 
gün do gar der we ze si niň gi rel ge sin de 
dur du lar. Ys ra ýyl Hu da ýy nyň şöh ra ty 
bol sa ola ryň de pe sin de di.

20 Bu lar me niň Ke bar ka na ly nyň ýa-
ka syn da, Ys ra ýyl Hu da ýy nyň aýa gy nyň 
as tyn da gö ren jan dar la rym dy. Men ola-
ryň ke rup lar dy gy na göz ýe tir dim. 21 Her 

haý sy nyň dört ýü zi, dört ga na ty bo lup, 
ga nat la ry nyň aşa gyn da yn san eli ne meň-
zeş bir zat bar dy. 22  Ola ryň ýüz keşp le ri 
edil me niň Ke bar ka na ly nyň ýa ka syn da 
gö ren ýüz le rim ýa ly dy, her bi ri gös-gö ni 
öňe ýö re ýär di.

11‑nji bap

Ysraýyl ýolbaşçylary jezalandyrylýar
1 Ruh me ni ýo ka ry gal dy ryp, Reb biň 

öýü niň gün do gar ta rap da ky der we ze si ne 
ge tir di. Der we zä niň gi rel ge sin de ýig ri mi 
bäş adam bar dy. Men ola ryň ara syn da 
hal kyň ýol baş çy la ryn dan Azu ryň og ly 
Ýa zan ýa bi len Be na ýa nyň og ly Pe lat ýa ny 
gör düm. 2  Reb ma ňa: «Eý, yn san og ly! 
Pä li ýa man lar, şä her de er bet öwüt ler 
ber ýän ler şu adam lar dyr. 3 Bu lar: „Öý-
le ri gur ma gyň wag ty ba sym gel mez mi? 
Bu şä her bir ga zan dyr, biz bol sa onuň 
için de abat sak lan ýan et di ris“ diý ýär-
ler. 4  Mu nuň üçin sen ola ryň gar şy sy na 
py gam ber lik et. Ha wa, py gam ber lik et, 
eý, yn san og ly!» diý di.

5  On soň Reb biň Ru hy üs tü me inip, 
ma ňa şu la ry aýt ma gy my bu ýur dy: 
«Reb şeý le diý ýär: „Eý, ys ra ýyl hal-
ky, Men si ziň ag zy ňyz dan çyk ýan her 
bir sö zi, kel lä ňiz dä ki pi ki ri bil ýä rin. 
6  Bu şä her de siz köp ada my öl dür di ňiz, 
onuň kö çe le ri ni gy lyç dan ge çi ri len ler-
den dol dur dy ňyz“». 7 Şo nuň üçin hem 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Si ziň 
gy lyç dan ge çi rip taş lan la ry ňyz et, bu 
şä her bol sa ga zan dyr, em ma siz onuň 
için den çy ka ry lar sy ňyz. 8  Siz gy lyç dan 
gork ýar sy ňyz, em ma Men üs tü ňiz den 
gy ly jy sa la ryn. Mu ny Hök mü ro wan 
Reb diý ýär. 9 Si zi onuň için den çy ka ryp, 
gel mi şek le riň eli ne be re rin, gar şy ňy za 
hö küm ler çy ka ra ryn. 10 Siz gy lyç dan he-
läk bo lar sy ňyz, si ze Ys ra ýyl ser he din de 
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hö küm ede rin, on soň Me niň Reb di gi mi 
bi ler si ňiz. 11 Bu şä her si ziň üçin ga zan 
bol maz, si zem on da et bol mar sy ňyz. 
Men Ys ra ýyl ser he din de si ze hö küm 
çy ka ra ryn. 12  On soň siz Me niň Reb di-
gi mi bi ler si ňiz. Siz Me niň parz la ry my 
ber jaý et me di ňiz, hö küm le ri mi ýe ri ne 
ýe tir me di ňiz, gaý tam tö we re gi ňiz dä ki 
mil let le riň hö küm le ri ne gö rä he re ket 
et di ňiz». 13 On soň şeý le bol dy: men py-
gam ber lik edip ýör käm, Be na ýa nyň og ly 
Pe lat ýa öl di. Men ýü zin ýy kyl dym, ga ty 
ses bi len: «Wah, Hök mü ro wan Reb bim! 
Sen Ys ra ýy lyň aman ga lan adam la ry-
nyň hem so ňu na çy kaý jak my?» di ýip 
per ýat et dim.

Reb Ysraýyly dikelder
14  On soň ma ňa Reb biň şu sö zi aýan 

bol dy: 15 «Eý, yn san og ly! Iýe ru sa li miň 
ila ty se niň sür gün dä ki do gan la ryň, hos-
sar la ryň we bü tin ys ra ýyl hal ky ha kyn da: 

„Olar Reb den daş laş dy lar, bu ýurt mülk 
hök mün de bi ze be ril di“ diý di ler. 16  Şo-
nuň üçin hem Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär diý: „Ola ry uzak da ky mil let le riň 
ara sy na iber dim, ýurt la ra dar gat dym. 
Şon da-da gi den ýurt la ryn da gys ga 
möh let üçin ola ra mu kad des öý bo lan 
Men di rin“». 17 Şo nuň üçin Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär diý: «Men si zi halk-
la ryň ara syn dan ýyg na ryn, dar ga dy lan 
ýurt la ry ňyz dan bir ýe re jem lä rin we 
Ys ra ýyl top ra gy ny si ze be re rin. 18  Ýur da 
do la nyp, äh li ýig ren ji we ne jis zat la ry-
ny ol ýer den aý ryp zy ňar lar. 19 Ola ryň 
ýü re gi ni bir ede rin, tä ze ruh be re rin. 
Iç le rin dä ki daş ýü re gi aý ryp, ola ra et-
den bo lan ýü rek be re rin. 20 Şon da olar 
parz la ry my ber jaý edip, hö küm le ri mi 
sak lap, ola ry do ly ber jaý eder ler. Şeý le 
hem olar-a Me niň hal kym, Me nem ola-
ryň Hu da ýy bo la ryn. 21 Em ma ýü rek le ri 

ýig ren ji we ne jis zat la ryň yzy na eýe-
ren adam la ry je za lan dy ra ryn, ola ryň 
eden iş le ri ni öz baş la ryn dan in de re rin». 
Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 22  On-
soň ke rup lar ga nat la ry ny gal dyr dy lar, 
ti gir ler-de ola ryň gap da lyn da dy. Ys ra-
ýyl Hu da ýy nyň şöh ra ty bol sa ola ryň 
üs tün de di. 23 Reb biň şöh ra ty şä her den 
çy kyp, şä he riň gün do ga ryn da ky da gyň 
üs tün de dur dy. 24  Gör nüş de Hu da ýyň 
Ru hy me ni ýo ka ry gal dy ryp, ba byl ly-
la ryň ýur dun da ky sür gün edi len le riň 
ýa ny na ge tir di. On soň gö ren gör nü şim 
gö züm den ga ýyp bol dy. 25 Men Reb biň 
özü me gör ke zen äh li zat la ry ny sür gün 
edi len le re gür rüň ber dim.

12‑nji bap

Ýahuda sürgün edilýär
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Eý, yn san og ly! Sen pit ne çi hal kyň 
ara syn da ýa şa ýar syň, ola ryň gör mä ge 
göz le ri bar, ýö ne gör me ýär ler, eşit mä ge 
gu lak la ry bar, ýö ne eşit me ýär ler, çün ki 
olar bir pit ne çi halk dyr. 3 Şo nuň üçin, 
eý, yn san og ly, sen ýe sir edip äki dil ýän 
adam ýa ly, öz go şu ňy taý ýar la-da, gün di-
ziň gü ni ola ryň göz le ri niň al nyn da ýo la 
düş. Sen ýe sir edip äki di len ýa ly, ola ryň 
göz le ri niň al nyn da öz ýe riň den baş ga bir 
ýe re göç. Olar pit ne çi halk bol sa lar-da, 
bel ki, mu ňa dü şü ner ler. 4  Gün diz ola ryň 
göz le ri niň al nyn da sür gün edil ýä niň 
go şy ki min go şu ňy çy kar we sür gün 
edil ýän ki şi ki min ola ryň göz le ri niň 
al nyn da ag şam ýo la düş. 5 Ola ryň göz-
le ri niň al nyn da di wa ry oý-da, go şu ňy 
on dan çy kar. 6 Ola ryň göz le ri niň al nyn da 
go şu ňy ger şiň de gö ter-de, ga raň ky da 
çyk, bu ýur dy gör mez ýa ly ýü zü ňi bü re, 
çün ki Men se ni ys ra ýyl hal ky üçin bir 
ala mat et dim».
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7 Men hem özü me buý ru ly şy ýa ly et-
dim. Go şu my sür gü ne gid ýä niň go şy 
ki min il ki gün diz çy kar dym. Ag şam 
di wa ry elim bi len oýup, go şu my ga-
raň ky da çy kar dym, ola ryň göz le ri niň 
al nyn da ony ger şim de gö ter dim.

8  Sä her bi len ma ňa Reb biň şu sö zi 
aýan bol dy: 9 «Eý, yn san og ly! Bu pit-
ne çi ys ra ýyl hal ky sen den: „Sen nä me 
ed ýär siň?“ di ýip so ra dy, şeý le däl mi?» 
10 Ola ra Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: «Bu Iýe ru sa lim dä ki hö küm da ra 
we onuň için dä ki äh li ys ra ýyl hal ky na 
de giş li py gam ber lik dir. 11 Ola ra: „Men 
si ze bir ny şan dy ryn, men nä me eden 
bol sam, olar-da şeý le eder ler, olar ýe sir 
dü şüp, sür gü ne gi der ler“ diý. 12  Ara la
ryn da ky hö küm dar goş la ry ny ger şin de 
gö te rip, ga raň ky da da şa ry çy ka rar. Ony 
çy kar mak üçin di wa ry oýar, bu ýur dy 
gör mez ýa ly ýü zü ni bü rär. 13 Men to ru
my ýa za ryn, ol du za gy ma dü şer. Ony 
Ba byl ýur du na ge ti re rin, em ma ol şol 
ýer de Ba by ly gör män öler. 14  Onuň tö we-
re gin dä ki le ri, äh li kö mek çi le ri ni we äh li 
nö ker le ri ni ýe liň çar ta ra py na sow rup, 
gy ly jy my ýa la ňaç lap, yz la ryn dan ko wa-
la ryn. 15 Ola ry ýurt la ra dar ga da nym da, 
mil let ler ara sy na pyt ra da nym da, Me niň 
Reb di gi mi bi ler ler. 16  Ba ran ýer le rin dä-
ki mil let le riň ara syn da öz ne jis lik le ri ni 
gür rüň be rer ýa ly, ola ryň bi ra zy ny gy-
lyç dan, aç lyk dan we mer gi den alyp 
ga la ryn. On soň olar Me niň Reb di gi mi 
bi ler ler».

17 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
18  «Eý, yn san og ly! Çö re gi ňi san dy rap iý, 
su wu ňy gor ku dan ýa ňa tit räp iç. 19 Ýur
duň hal ky na, Iýe ru sa lim ila ty na we 
ys ra ýyl hal ky na Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär diý: „Olar çö rek le ri ni gor ky bi len 
iýip, suw la ry ny howp as tyn da içer ler, se-
bä bi ol ýer de ýa şa ýan la ryň eden zor lu gy 

ze rar ly ýurt ço la ryp ga lar. 20 Ilat ly ga la lar 
weý ran bo lar, ýurt ha ra ba dö ner. On soň 
olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler“».

21 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
22  «Eý, yn san og ly! Si ziň ys ra ýyl ýur dun-
da „Gün ler ge çer gi der, her bir aýan lyk 
puç bo lar“ diý ýän bu na ky ly ňyz nä me? 
23 Şo nuň üçin hem ola ra Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär diý: „Men bu na ky ly 
ýok ede rin, gaý dyp ony Ys ra ýyl da na kyl 
edip aýt maz lar“. Ýe ne-de ola ra: „Gün ler 
ýa kyn dyr, äh li aýan ly gyň ama la aş ma-
gy nyň gün le ri ýa kyn dyr“ diý. 24 Mun dan 
beý läk ys ra ýyl hal ky nyň ara syn da ýa lan 
aýan lyk we al daw çy pal çy lyk bol maz. 
25  Mu ny Reb bo lan Men aýd ýan dy ryn 
we Me niň aý dan zat la rym ama la-da 
aşar. Eý, pit ne çi halk, in di bu gaý ra 
go ýul maz, Men sö zi aý da ryn we ony 
ama la aşy ra ryn». Mu ny Hök mü ro wan 
Reb aýd ýan dyr.

26  Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
27 «Eý, yn san og ly! Ine, ys ra ýyl hal ky: 

„Oňa ge len aýan lyk gel jek ki gün ler üçin-
dir, ol uzak gel jek ba ra da py gam ber lik 
ed ýär“ diý ýär. 28  Mu nuň üçin ola ra Hök-
mü ro wan Reb biň sö zü ni ýe tir: „Me niň 
söz le ri miň hiç bi ri in di gaý ra go ýul maz, 
nä me aýt sam, şol söz ama la aşar“». Mu-
ny Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr.

13‑nji bap

Galp pygamberler jezalandyrylýar
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2 «Eý, 

yn san og ly! Py gam ber lik ed ýän Ys ra ýyl 
py gam ber le ri ne gar şy py gam ber lik et. 
Öz-öz le rin den py gam ber lik ed ýän ol 
py gam ber le re Reb biň sö zü ni diň le me gi 
tab şyr. 3 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: „Ak mak py gam ber le riň dat gü nü ne! 
Olar hiç bir zat gör män, öz hy ýal la-
ry nyň yzy na eýer ýär ler. 4  Eý, Ys ra ýyl, 
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se niň py gam ber le riň ha ra ba lyk da gez ýän 
şa gal lar ki min dir. 5 Reb biň gü nün de ys-
ra ýyl hal ky nyň sö weş de berk dur ma gy 
üçin, di wa ryň opu ry lan ýer le ri ni tä ze den 
be jer me di ňiz. 6  Olar ‘Reb biň sö zi’ di ýip, 
boş gör nüş le re we ýa lan pal la ra uý du lar. 
Ola ry Reb ýol la ma dy, em ma şon da-da 
söz le ri niň ama la aş ma gy na umyt bag-
la ýar lar. 7 Men aýt ma dyk hem bol sam, 

‘Reb biň sö zi’ di ýe ni ňiz de, boş gör nüş ler 
gö rüp, ýa lan dan pal at ma dy ňyz my?“.

8  Mu nuň üçin Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Siz ýa lan söz le di ňiz, boş gör-
nüş ler gör dü ňiz, mu nuň üçin Men si ze 
gar şy dy ryn. Mu ny Hök mü ro wan Reb 
diý ýär. 9 Boş gör nüş ler gör ýän, ýa lan dan 
pal at ýan py gam ber le riň gar şy sy na el 
gal dy ra ryn. Olar Me niň hal ky myň mas-
la ha ty na gat naş maz lar, ys ra ýyl hal ky nyň 
sa na wy na ýa zyl maz lar we Ys ra ýyl 
ýur du na gir mez ler. On soň siz Me niň 
Hök mü ro wan Reb di gi mi bi ler si ňiz.

10  Bu py gam ber ler pa ra hat çy lyk ýok 
ýe re ‘pa ra hat çy lyk’ di ýip, Me niň hal ky-
my az dyr ýar lar; bi ri di war sa lan da, olar 
mu ňa hek çal ýar lar. 11 Hek çal ýan la ra 
di war ýy ky lar diý; güýç li ýa gyş bi len 
daş ly do lu lar ýa gar; di wa ry tu pan ly ýel 
ýum rar. 12 Di war ýy ky lan da, siz den ça lan 
he ki ňi ziň ni re de di gi ni so ra maz lar my?!“. 
13 Mu nuň üçin Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Men ga zap la nyp, tu pan ly ýel 
bi len di wa ry ýum ra ryn, ga ha rym bi len 
güýç li ýa gyş we daş ly do ly ýag dy ryp, 
di wa ry ýer bi len ýeg san ede rin. 14  Hek 
ça lan di wa ry ňy zy ýy ka ryn, ony ýer 
bi len ýeg san ede rin, onuň düý bi gör ner. 
Di war ýy ky lyp, siz için de he läk bo-
lar sy ňyz. On soň siz Me niň Reb di gi mi 
bi ler si ňiz“. 15‑16  Men di wa ra we oňa hek 
ça lan la ra ga za by my dö küp, si ze şeý le 
di ýe rin: „Di war-da, oňa hek ça lan lar-da 
ýok bol du lar. Iýe ru sa lim de pa ra hat çy lyk 

ýok ýe re ‘pa ra hat çy lyk’ ba ra da aýan lyk 
alan Ys ra ýyl py gam ber le ri-de ýok bol dy“. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär.

17 Ýö ne sen, eý, yn san og ly, öz-öz le rin-
den py gam ber lik ed ýän hal kyň gyz la ry na 
ta rap ýü zü ňi öwür-de, ola ra gar şy py-
gam ber lik et. 18  Ola ra Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär diý: „Her bir yn sa nyň ja ny ny 
aw la jak bo lup, her ki miň bi le gi ne bi le zik 
dak ýan, dür li boý da ky adam la ryň ba şy na 
bü ren jek tik ýän aýal la ryň dat gü nü ne! 
Siz Me niň hal ky myň ja ny ny aw la mak 
bi len öz ja ny ňy zy ha las ed ýän di ris öýd-
ýär si ňiz mi? 19 Bir gy sym ar pa we bir 
dö wüm çö rek üçin hal ky myň ara syn da 
Ma ňa ys nat ge tir di ňiz. Ýa la na gu lak as-
ýan hal ky ma ýa lan söz le mek bi len ölü me 
la ýyk däl jan la ry öl dür di ňiz, ölü me la ýyk 
jan la ra bol sa ýa şa jak dyk la ry ny yg lan 
et di ňiz“. 20 Mu nuň üçin Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: „Ine, Men si ziň yn-
san ja ny ny guş ki min aw la ýan ja dy göý 
bi le zik le ri ňi ze gar şy dy ryn. Men ola ry 
gol la ry ňyz dan sy py ra ryn. Guş ki min 
aw la ýan jan la ry ňy zy bo şa dyp goý be re rin. 
21 Bü ren jek le ri ňi zi-de ýyr typ, hal ky my 
eli ňiz den ha las ede rin, in di olar si ziň eli-
ňiz de ýe sir bol maz lar. On soň siz Me niň 
Reb di gi mi bi ler si ňiz. 22  Me niň yn jat mak 
is le me dik dog ru çyl ki şi miň ýü re gi ni 
ýa lan zat lar bi len yn jat dy ňyz we er bet 
adam öz er bet ýo lun dan dö nüp, di ri gal-
maz ýa ly, onuň go lu na kuw wat ber di ňiz. 
23 Mu nuň üçin siz in di ýa lan gör nüş ler 
gör mer si ňiz we pal çy lyk et mer si ňiz. Men 
hal ky my si ziň eli ňiz den ha las ede rin. 
On soň siz Me niň Reb di gi mi bi ler si ňiz“».

14‑nji bap

Reb butparazlary jezalandyrýar
1 Ys ra ýyl ýa şu lu la ryn dan bir nä çe si me-

niň al ny ma ge lip otur dy. 2  On soň ma ňa 
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Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 3 «Eý, yn san 
og ly! Bu adam la ryň ýü re gi but la ra bag-
lan dy. Gü nä edip, büd re me da şy ny öz 
öň le rin de goý du lar. Heý, şun dan soň 
hem Men bu la ra Özü me mas la hat sal-
dy ra ryn my? 4  Şo nuň üçin hem olar bi len 
gep leş-de, Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: „Ýü re gi ni but la ra bag lan, et miş le ri ni 
büd re me da şy hök mün de öz öňün de go-
ýan, soň hem py gam be riň ýa ny na ba ran 
her bir ys ra ýyl la, Men-Reb but la ry nyň 
köp lü gi ne la ýyk lyk da Özüm jo gap be re-
rin. 5 Şeý dip, but la ry ze rar ly Ma ňa ke se ki 
bo lan bü tin ys ra ýyl hal ky nyň ýü re gi ni 
tä ze den Özü me ta rap öw re rin“». 6 Mu nuň 
üçin ys ra ýyl hal ky na Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär diý: «To ba ediň we but la ry-
ňyz dan el çe kiň, äh li ne jis iş le ri ňiz den 
ýüz öw rüň. 7 Aý da lyň, ys ra ýyl hal kyn dan 
bo lan ýa-da Ys ra ýyl da gel mi şek bo lup 
ýa şa ýan bi ri Me ni terk edip, ýü re gi ni 
but la ra bag lap, et mi şi ni büd re me da şy 
hök mün de öz öňün de go ýup dyr. On soň 
ol Ma ňa mas la hat sa lyp, py gam ber le re 
ýüz tut sa-da, Men-Reb oňa öz et miş le-
ri ne gö rä jo gap be re rin. 8  Ol adam dan 
ýü zü mi öw rüp, ony ala ma ta we tym sa la 
öw re rin, ony hal ky myň için den sog rup 
taş la ryn. On soň siz Me niň Reb di gi mi 
bi ler si ňiz. 9 Eger bir py gam ber al da nyp, 
bir söz aýt sa, ol py gam be ri al da wa sa-
lan Men-Reb di rin. Men oňa gar şy eli mi 
uza dyp, ony hal kym Ys ra ýy lyň için den 
sog rup taş la ryn. 10 Olar öz et miş le ri niň 
je za sy ny çe ker ler. Py gam ber-de, on dan 
mas la hat so ran-da bir meň zeş je za lan-
dy ry lar. 11 Şeý dip, ys ra ýyl hal ky in di 
Men den aý ryl maz, gü nä le ri bi len öz le-
ri ni ha ram et mez ler. Olar Me niň hal kym, 
Men-de ola ryň Hu da ýy bo la ryn». Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär.

12  Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
13 «Eý, yn san og ly! Bir ýurt dö nük lik edip, 

Ma ňa gar şy gü nä eden de, oňa gar şy eli-
mi uza dyp, ola ry bir dö wüm çö re ge zar 
ede rin. Üs tü ne aç lyk ibe rip, yn san la ry 
we haý wan la ry gy ryp taş la ryn. 14  Eger 
şu üç adam Nuh, Da ny ýel we Eý ýup ol 
ýer de bol sa lar-da, olar dog ru çyl lyk la ry 
bi len di ňe öz jan la ry ny ha las edip bi ler ler. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 15 Eger 
Men ol ýur da ýyr ty jy haý wan la ry ýol la-
sam, olar-da ony adam syz goý sa lar, ýurt 
ha ra ba dö nüp, ýaň ky haý wan lar dan ýa ňa 
onuň için den hiç kim geç me se, 16  Öz bar-
ly gym dan ant iç ýä rin, Hök mü ro wan Reb 
diý ýär, bu üç adam ol ýurt da ýa şa sa-da, 
olar ne ogul la ry ny, ne-de gyz la ry ny ha-
las eder ler. Di ňe öz jan la ry ny ha las edip 
bi ler ler. Ýurt bol sa ha ra ba dö ner. 17 Ýa-da 
ol ýur duň üs tü ne gy lyç ge ti rip: „Eý, gy lyç, 
ýur duň için den geç!“ diý sem, on da ky yn-
san la ry we haý wan la ry gy ryp taş la sam, 
18  Öz bar ly gym dan ant iç ýä rin, Hök mü-
ro wan Reb diý ýär, bu üç adam ol ýer de 
bol sa lar-da, ne ogul la ry ny, ne-de gyz-
la ry ny ha las eder ler. Di ňe öz jan la ry ny 
ha las edip bi ler ler. 19 Ýa-da ol ýur da mer gi 
ýol lap, gan dök mek üçin üs tü ne ga za by-
my dö küp, yn sa ny we haý wa ny gy ryp 
taş la sam, 20 Öz bar ly gym dan ant iç ýä rin, 
Hök mü ro wan Reb diý ýär, Nuh, Da ny ýel 
we Eý ýup ol ýer de bol sa lar-da, ne ogul la-
ry ny, ne-de gyz la ry ny ha las eder ler. Olar 
dog ru çyl lyk la ry bi len di ňe öz jan la ry ny 
ha las edip bi ler ler». 21 Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: «Iýe ru sa lim dä ki yn san la ry 
we haý wan la ry ýok et mek üçin üst le ri ne 
dört agyr hö kü mi mi: gy lyç, aç lyk, ýyr-
ty jy haý wan lar we mer gi ýol la nym da, 
ola ryň ýag da ýy has çök der bo lar.

22  Mu ňa ga ra maz dan, ol ýer de ga çyp 
gu tu lan ogul la ry ňyz we gyz la ry ňyz 
gal dy ry lyp, ol ýer den çy ka ry lar. Olar 
si ziň ýa ny ňy za ba rar lar, siz ola ryň er-
bet ýol la ry ny we iş le ri ni gö rüp, Me niň 
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a 16:6 Se niň öz ga ny ňa bu la şyp ýa ta ny ňy gö rüp: «Di ri gal!» diý dim – kä bir gol ýaz ma-
lar da bu söz ler iki ge zek gaý ta lan ýar.

Iýe ru sa li miň ba şy na sa lan ýa man ly-
gym dan, ba şyn dan in de ren zat la rym dan 
te sel li ta par sy ňyz. 23 Ola ryň er bet ýol la-
ry ny we iş le ri ni gö re ni ňiz de, si ze te sel li 
be rer ler we siz Me niň Iýe ru sa lim de eden 
äh li iş le ri mi bi de rek ýe re et män di gi mi bi-
ler si ňiz». Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär.

15‑nji bap

Peýdasyz agaç
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2 «Eý, 

yn san og ly! Üzüm aga jyn dan, ýag ny 
jeň ňel agaç la ry nyň ara syn da ky üzüm 
şa ha syn dan nä me edil ýär? To ka ýyň äh-
li agaç la ry bi len de ňeş di re niň de, onuň 
peý da sy ýok dur. 3 Iş üçin on dan agaç 
alyn ýar my? Ýa üs tün den bir zat as mak 
üçin as gyç ýa sal ýar my? 4  Ol odun hök-
mün de ýa kyl ýar. Ot onuň iki uju ny ýa kyp, 
or ta sy ny ga ral dan soň, ol der de ýa rar my? 
5 Abat ka der de ýa ra ma dyk zat, oda ýa nyp 
ga ra lan soň der de ýa rar my?» 6 Mu nuň üçin 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Men to-
kaý agaç la ry nyň ara syn dan üzüm aga jy ny 
odun hök mün de nä dip ýa kan bol sam, Iýe-
ru sa li miň ila ty ny-da şeý dip oda ýa ka ryn. 
7 Men olar dan ýü zü mi öw re rin. Olar bir 
ot dan ga çyp gu tul sa lar-da, beý le ki bir ot 
ba ry bir ola ry ýan dy rar. Ola ra gar şy çy ka-
nym da, siz Me niň Reb di gi mi bi ler si ňiz. 
8  On soň ola ryň Ma ňa dö nük lik eden di gi 
üçin ýur dy ha ra ba öw re rin». Mu ny Hök-
mü ro wan Reb diý ýär.

16‑njy bap

Biwepa Iýerusalim
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2 «Eý, 

yn san og ly! Iýe ru sa li me öz ne jis iş le ri ni 

bil dir. 3 Hök mü ro wan Reb Iýe ru sa li me 
şeý le diý ýär diý: „Se niň as lyň, dog lan 
ýe riň Ken gan ýur du dyr. Se niň ka kaň 
amor, ejeň het ti re sin den dir. 4  Gö be giň 
dog lan gü nüň ke sil me di, aras sa la mak 
üçin suw bi len ýu wul ma dyň, duz bi len 
sür tül me diň we gun dal ma dyň. 5 Hiç ki-
miň haý py ge lip, sa ňa bu la r dan bi ri ni 
hem et me di, re him-şe pa gat gör kez me di. 
Gaý tam, dün ýä inen gü nüň se ni ýig re nip, 
meý da na taş la dy lar. 6  Men gap da lyň dan 
ge çe nim de, se niň öz ga ny ňa bu la şyp 
ýa ta ny ňy gö rüp: ‘Di ri gal!’ diý dim a. 
7 Se ni me ý dan ösüm li gi ki min ös dür-
dim, sen ösüp, ke ma la gel diň, aň ry baş 
gö zel li ge ýet diň, gö wüs le riň töz le nip, 
sa çyň uzyn bol dy, ýö ne sen alaň-açyk 
we ýa la ňaç dyň. 8  On soň ýe ne gap da lyň-
dan ge çip, sa ňa se ret dim. Se niň tüýs 
söý gi ça gyň dy; ete gi mi üs tü ňe ýa zyp, 
ýa la ňaç ly gyňy ört düm. Sa ňa ant içip, 
se niň bi len äht bag laş dym, sen-de Me-
niň ki bol duň. Mu ny Hök mü ro wan Reb 
diý ýär. 9 Se ni su wa dü şür dim, ga ny ňy 
ýu wup aras sa la dym we zeý tun ýa gy ny 
çal dym. 10 Sa ňa keş de li eşik ler geý dir dim, 
aýa gy ňa ga ýyş dan ça ryk, ba şy ňa ne pis 
ma ta dan ýag lyk da ňyp, gym mat ba ha 
ge ýim ler geý dir dim. 11 Se ni şaý-sep-
ler bi len be ze dim, bi le gi ňe bi le zik ler, 
boý nu ňa zyn jyr dak dym. 12  Bur nu ňa 
ysyr ga, gu lak la ry ňa gu lak hal ka lar da-
kyp, ba şy ňa gö zel lik tä ji ni geý dir dim. 
13 Sen al tyn-kü müş bi len be zel diň, eşi giň 
ne pis zy gyr ma ta, gym mat ba ha ly we 
keş de li ma ta dy. Hö re gi ňe oňat un, bal 
we ýag iý diň, owa dan ly gyňyň çe ni-ça ky 
bol man, şa aýa ly nyň de re je si ne ýet diň. 
14  Owa dan ly gyň se bäp li şöh ra tyň mil-
let le riň ara sy na ýaý ra dy, sa ňa ba gyş lan 

 Ezekiýel 14 – 16  



 1047  

şöw ke tim se bäp li owa dan ly gyň kä mil di. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 15 Ýö ne 
sen owa dan ly gy ňa bil bag la dyň, şöh ra-
tyň dan peý da la nyp, zy na gär lik et diň. 
Her ge çe ne kö ňül ber diň, owa dan ly gyň 
onuň ky bol dy. 16  Sen ne pis ge ýim le riň-
den özü ňe owa dan sež de gäh ler sa lyp, 
ola ryň üs tün de zy na et diň, beý le zat öň 
bo lan däl dir we in di hem bol maz. 17 Me
niň be ren al tyn-kü müş be zeg şaý la ry my 
alyp, er kek le riň heý kel le ri ni ýa san dyň 
we olar bi len zy na et diň. 18  Keş de li 
eşik le ri ňi alyp, ola ra geý dir diň. Me niň 
zeý tun ýa gy my we ýa kym ly ys ly tü tet gi-
mi ola ryň öňün de goý duň. 19 Sa ňa be ren 
çö re gi mi, iý di ren oňat unu my, zeý tun 
ýa gy ny we ba ly hoş boý ys lar hök mün-
de ola ryň öňün de goý duň, ha wa, şeý le 
et diň. Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 
20  Me niň üçin dog ran ogul la ry ňy we 
gyz la ry ňy alyp, iý mit hök mün de but la ra 
gur ban et diň. Ha ma la, zy na gär li giň az 
ýa ly dy! 21 Ça ga la ry my öl dür diň, ola-
ry oda ýa kyp, but la ra gur ban ber diň. 
22  Äh li ne jis iş le riň de, zy na gär li giň de 
ýaş lyk gün le ri ňi, alaň-açyk we ýa la ňaç 
bo lup, ga ny ňa bu la şan wag ty ňy ýat la-
ma dyň“». 23‑24  Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: «Waý ha ly ňa! Se niň ha ly ňa waý! 
Äh li pis lik le riň den soň, her bir açyk 
meý dan ça da özü ňe ça dyr we sež de gäh 
sal dyň. 25 Her kö çä niň ba şyn da sež de gäh 
gu rup, owa dan ly gy ňy har la dyň, her bir 
öteg çä özü ňi hö dür läp, zy na gär li gi ňi 
art dyr dyň. 26  Da ýaw be den li goň şu la ryň 
mü sür li ler bi len zy na gär lik et diň we 
Me niň ga ha ry my ge tir mek üçin zy na-
gär li gi ňi art dyr dyň. 27 Şo nuň üçin hem, 
Men sa ňa gar şy el gö ter dim, rys ga ly ňy 
ke melt dim we se ni özü ňi ýig ren ýän le re, 
se niň zy na gär li giň den utan ýan pi lişt li 
gyz la ryň er ki ne ber dim. 28  Sen aşur ly lar 
bi len-de zy na et diň, se bä bi sen doý maz-

dol maz dyň, olar bi len-de zy na et diň, 
şon da-da gan ma dyň. 29 Zy na gär li gi ňi 
söw da gär le riň ýur dy bo lan ba byl ly la ryň 
ýur du na çen li art dyr dyň; ýö ne mu nuň 
bi len-de doý ma dyň.

30  Bu iş le riň äh li si ni, utanç syz lo ly-
nyň iş le ri ni ede niň de, ýü re giň nä hi li 
me jal syz bol dy. Mu ny Hök mü ro wan 
Reb diý ýär. 31 Her kö çä niň ba şyn da sen 
özü ňe ça dyr gur duň, her bir açyk meý-
dan ça da sež de gäh sal dyň. Sen beý le ki 
lo lu lar ýa ly bol ma dyň, se bä bi muz dy 
äs ger me diň. 32 Sen zy na gär, äri niň ýe ri ne 
ke se ki le ri ka bul ed ýän aýal syň! 33 Äh li 
lo lu la ra sow gat lar be ril ýär, sen bol sa 
äh li oý naş la ry ňa özüň sow gat ber ýär siň, 
zy na gär li giň üçin her ta rap dan gel sin ler 
di ýip pa ra ber ýär siň. 34  Zy na gär li giň de 
beý le ki aýal la ra meň ze me ýär siň, se bä bi 
zy na gär lik et mek üçin hiç kim se niň 
yzy ňa düş me ýär. Sa ňa muzd tö len män, 
özüň ola ra muzd tö le ýär siň, mu nuň üçin 
beý le ki le re meň ze me ýär siň». 35 Mu nuň 
üçin, eý, az gyn aýal, Reb biň sö zü ni 
diň le: 36  «Hök mü ro wan Reb şeý le diý-
ýär: „Se niň ha ýa syz ly gyň äş gär bo lup, 
oý naş la ryň we äh li ne jis but la ryň bi len 
zy na ed ýär käň, ýa la ňaç ly gyň üs ti açyl-
dy. Ola ra be ren ogul la ry ňyň ga ny üçin 
37 keý pi-sa pa eden äh li oý naş la ry ňy, äh li 
sö ýen le ri ňi bü tin ýig re nen le riň bi len 
bir lik de üý şü re rin. Ola ry tu tuş la ýyn 
gar şy ňa üý şü rip, ola ryň öňün de se ni 
ýa la ňaç la ryn. Şeý dip, se niň tu tuş ýa-
la ňaç ly gyňy gö rer ler. 38  Men sa ňa zy na 
eden we gan dö ken aýal la ra de giş li hö-
küm ler çy ka ra ryn. Öç li ga har-ga za bym 
we ga ban jaň ly gym bi len se niň ga ny ňy 
ak dy ra ryn. 39 Se ni ola ryň eli ne be re rin, 
olar se niň ça dy ry ňy ýy kar lar, sež de gäh-
le ri ňi kül-pe ýe kun eder ler, eg niň den 
eşi gi ňi sy py rar lar, şaý-sep le ri ňi alyp, 
se ni ýa la ňaç we alaň-açyk gal dy rar lar. 
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a 16:57 Edom – kä bir gol ýaz ma lar da Si ri ýa.

40 Olar je ma ga ty se niň gar şy ňa küş gü-
rer ler, se ni daş lar lar, gy lyç dan ge çi rer ler. 
41 Öý le ri ňi oda ýa kyp, köp aýal la ryň göz-
le ri niň al nyn da sa ňa hö küm çy ka rar lar. 
Men zy na gär li gi ňi bes et di re rin, in di 
gaý dyp oý naş la ry ňa muzd tö le mer siň. 
42 Şeý le lik de, sa ňa bo lan ga har-ga za by my 
öçü re rin, sa ňa bo lan ga ban jaň ly gym aý-
ry lar, on soň Men kö şe şe rin we mun dan 
soň ga har lan ma ryn. 43 Sen ýaş lyk gün-
le ri ňi ýat la man, eden äh li he re ket le riň 
bi len Me ni ga zap lan dyr dyň. Ine, Men-de 
eden iş le ri ňi öz ba şyň dan in de re rin“. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär.
„Nä me üçin sen äh li ne jis iş le ri ňiň 

üs tü ne bu ha ýa syz ly gy ňy-da goş duň? 
44  Ine, hem me ler se niň gar şy ňa ‘Ene-
si ni gör-de, gy zy ny al’ di ýen na ky ly 
aý dar lar. 45 Sen öz äri ni we og lu ny kem-
sid ýän enä niň gy zy syň, öz är le ri ni we 
ogul la ry ny kem sid ýän uýa la ryň uýa-
sy syň, si ziň eje ňiz het li, ka ka ňyz bol sa 
amor ly dy. 46  Gyz la ry bi len bir lik de se niň 
de mir ga zyk ta ra pyň da ýa şa ýan uly uýaň 
Sa ma ri ýa dyr, gyz la ry bi len se niň gün-
or ta ta ra pyň da mes gen tu tan ki çi uýaň 
So dom dyr. 47 Sen ola ryň ýol la ryn dan 
ýö räp, ola ryň ne jis iş le ri ni et me diň mi? 
Bu hem az ýa ly, öz ýol la ryň da olar dan 
hem be ter bo zul dyň. 48  Öz bar ly gym dan 
ant iç ýä rin Hök mü ro wan Reb diý ýär 
uýaň So dom öz gyz la ry bi len se niň 
özü ňiň we gyz la ry ňyň ede ni ni et me di. 
49 Ine, se niň uýaň So domyň et mi şi şu dy: 
onuň özi-de, gyz la ry-da te kep bir di ler, 
olar da bol nan we do ly ra hat lyk bar dy, 
em ma olar ga ry by we mä tä ji gol da ma dy. 
50 Olar öz le ri ne gu wan dy lar we Me niň 
gö zü miň al nyn da ne jis iş ler et di ler. Şo-
nuň üçin hem mu ny gö re nim de, ola ry 
öňüm den sü pü rip taş la dym. 51 Sa ma ri ýa 

se niň eden gü nä le ri ňiň ýa ry sy ny-da et-
me di, em ma ne jis iş le riň de sen olar dan 
ge çir diň, eden äh li ne jis iş le riň bi len 
uýa la ry ňy ak la dyň. 52  Sen-de utan jy ňyň 
ýü kü ni çek. Ne jis lik bi len eden gü nä le riň 
uýa la ryň ky dan köp dü gi se bäp li ola ra 
ýe ňil hö küm çy kart dyň. Olar sen den 
has dog ry sa ýyl dy lar. Mu nuň üçin utan 
we öz utan jy ňyň ýü kü ni çek, çün ki sen 
uýa la ry ňy ak la dyň. 53 So domyň, Sa ma ri-
ýa nyň we ola ryň gyz la ry nyň, olar bi len 
bir lik de se niň öň ki aba dan çy ly gy ňy zy 
gaý ta ryp be re rin. 54  Şon da sen öz utan-
jy ňy çe ker siň, eden äh li iş le ri ňe uta nyp, 
ola ra te sel li bo lar syň. 55 Se niň uýa la ryň 
So dom we Sa ma ri ýa öz gyz la ry bi len 
bir lik de öň ki ýag daý la ry na dö nen le rin de, 
sen hem gyz la ryň bi len öň ki ýag daý-
la ry ňa dö ner siň. 56  Te kep bir wag tyň da 
uýaň So domyň ady ny di le al ma ýar dyň. 
57 In di bol sa se niň pis li gi ňiň üs ti açyl dy. 
In di sen Edom a, pi lişt gyz la ry we se ni 
ýig ren ýän baş ga halk lar ta ra pyn dan mas-
ga ra lan ýar syň. 58  Sen öz ha ýa syz ly gyň 
we ne jis iş le ri ňiň je za sy ny çek ýär siň“». 
Mu ny Reb aýd ýan dyr.

Baky äht
59 Ha wa, Hök mü ro wan Reb şeý le diý-

ýär: «Sen eden äh ti ňi bo zup, içen an ty ňy 
har la dyň. Men-de se ni edil öz edi şiň ýa ly 
ede rin. 60 Ýö ne ýaş ly gyň da se niň bi len 
bag la şan äh ti mi ýat lap, se niň üçin ba ky 
äht ber ka rar ede rin. 61 Özüň den uly we 
ki çi uýa la ry ňy ýa ny ňa ala nyň da, eden 
et miş le ri ňi ýat lap uta nar syň. Men ola ry 
sa ňa gyz ly ga be re rin, em ma bu se niň 
äh tiň bo ýun ça däl dir. 62‑63 Men se ni äh li 
eden er bet iş le riň den sap la nym da, sen 
mu ny ýat lap uta nar ýa ly, utan jyň dan 
ýa ňa ag zy ňy aç maz ýa ly, se niň bi len 
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äh ti mi ber ka rar ede rin, şon da sen Me niň 
Reb di gi mi bi ler siň». Mu ny Hök mü ro-
wan Reb diý ýär.

17‑nji bap

Iki bürgüt we üzüm agajy
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2 «Eý, 

yn san og ly! Ys ra ýyl hal ky na bir ma tal 
ber, bir tym sal aýt. 3 Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär diý:

„Uly ganatly, uzyn ýelekli,
dürli reňkli mymyk tüýlerden 

doly,
äpet bürgüt Liwana gonup,

kedr agajynyň depesini eýeledi.
 4 Agajyň ýokarky şahasyny ýolup,

söwdagärleriň ýurduna getirdi,
täjirleriň şäherinde ýerleşdirdi.

 5 Onsoň ýurduň tohumyndan alyp,
ony hasylly meýdanda ekdi,

bol suwlar ýakasynda ýerleşdirip,
söwüt agajy kimin oturtdy.

 6 Ol gögerip, pessejik boýly ýaýraň
üzüm agajyna öwrüldi,

şahalary özüne tarap egildi,
kökleri öz astyndady.

Şeýdip, bu üzüm agajy boldy,
şahalady, pudak çykardy.

 7 Uly ganatly we köp ýelekli
başga bir äpet bürgüt bardy.

Ine, ýaňky üzüm agajy
öz ekilen keşinden

oňa tarap köklerini egreltdi.
Suwarsyn diýip,
şahalaryny oňa tarap sallady.

 8 Ol şahalap, miwe berip,
oňat üzüm agajy bolar ýaly,

bol suwlar ýakasyndaky
hasylly meýdanda ekilipdi“».

9 Ys ra ýy la Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär diý:

«Ol üzüm şahasy boý alyp 
ösermi?

Birinji bürgüt täze baldaklary 
gurasyn diýip,

köklerini sogurmazmy, miwesini 
ýolmazmy?

Kökünden sogurmak üçin 
güýçli gol

ýa-da beýik goşun gerek 
bolmaz ahyryn.

 10 Ol ekilse-de, boý alyp ösermi?
Gündogar şemaly uranda

bütinleý guramazmy?
Öz gögeren keşlerinde 

solmazmy?»

11 On soň ma ňa Reb biň şu sö zi aýan 
bol dy: 12  «In di pit ne çi hal ka: „Siz bu la-
ryň nä me di gi ni bil me ýär si ňiz mi?!“ diý. 
Ola ra şeý le diý: „Ine, Ba byl pa ty şa sy 
Iýe ru sa li me ge lip, onuň pa ty şa sy ny we 
han-beg le ri ni Ba by la äkit di. 13‑14  Ol pa-
ty şa nyň to hum-ti jin den bo lan bir ada my 
alyp, onuň bi len äht bag laş dy; oňa ant 
içir di. Ol mu ny ýurt ki çi gö wün li bol sun, 
ge dem lik et me sin, äh ti mi sak lar ýa ly, 
ýe rin de dur sun di ýip et di. Ol ýur duň 
baş tu tan la ry ny ýe sir edip alyp git di. 
15 Ýö ne Iýe ru sa li miň pa ty şa sy at lar we 
köp es ger ber sin di ýip, il çi le ri ni Mü sü re 
iber mek bi len Ba byl pa ty şa sy nyň gar-
şy sy na goz ga laň tu ruz dy. Ol üs tün lik 
ga za nar my? Bu iş le ri eden aman ga lar-
my? Eden äh ti ni bo zan ha las bo lar my? 
16  Içen an ty na bi per waý ga ran dy gy, eden 
äh ti ni bo zan dy gy üçin Öz bar ly gym dan 
ant iç ýä rin: ol özü ni pa ty şa edip, tagt-
da otur dan pa ty şa nyň me ka ny bo lan 
Ba byl da öler. Mu ny Hök mü ro wan Reb 
aýd ýan dyr. 17 Ba byl ly lar köp jan la ry gyr-
mak üçin ber kit me ler sa lyp, ýap gyt lar 
gu ran la ryn da, güýç li go şu ny we uly 
ýyg ny bol sa-da, fa ra on oňa sö weş de 
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ýar dam et mez. 18  Ol eden äh ti ni boz dy, 
içen an ty na bi per waý ga ra dy; ol söz 
be ren hem bol sa, bu iş le ri et di; in di ol 
gu tul maz“». 19 Mu nuň üçin Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: «Öz bar ly gym dan ant 
iç ýä rin! Men ol ta rap dan bi per waý ga ra-
lan an ty my we bo zu lan äh ti mi onuň öz 
ba şy na ge ti re rin. 20 Men to ru my ýa za ryn, 
ol du za gy ma dü şer, on soň Ba by la ge ti rip, 
Ma ňa eden dö nük li gi se bäp li oňa hö küm 
çy ka ra ryn. 21 Onuň äh li gaç gak es ger le ri 
gy lyç dan ge çi ri ler we aman ga lan la ry 
çar ta ra pa dar ga dy lar. On soň siz mu ny 
Men-Reb biň aý dan dy gy my bi ler si ňiz».

22  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär:
«Kedr agajynyň depesinden

bir şahajyk alyp oturdaryn.
Şahasyndan bir ýaş baldak ýolup,

belent dagyň depesinde ekerin.
 23 Ony Ysraýylyň belent dagynda 

oturdaryn,
ol pudak çykarar, miwe berer,

şöhratly kedr agajy bolar.
Her dürli guşlar şahalarynda 

mesgen tutar,
her hili ganatly jandarlar 

kölegesinde saýalar.
 24 Ýurduň ähli agaçlary

belent agajy peseldýäniň,
pes agajy beýgeldýäniň,

ýaşyl agajy guradýanyň,
guran agajy gögerdýäniň

Meniň Rebdigimi bilerler.
Muny Men-Reb aýdýandyryn,

amala-da aşyraryn».

18‑nji bap

Günäli adamyň günäsi 
öz boýnuna bolar

1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
2  «Nä me üçin siz Ys ra ýyl ýur dy ha kyn da 

„Ata lar tur şy üzüm iý di ler, ogul la ryň 

di şi ga maş dy“ di ýen na ky ly aýd ýar-
sy ňyz? 3 Öz bar ly gym dan ant iç ýä rin, 
siz bu na ky ly Ys ra ýyl da gaý dyp ulan-
mar sy ňyz. Mu ny Men Hök mü ro wan 
Reb diý ýä rin. 4  Ine, her bir di ri jan Me-
niň ki dir. Ata la ryň ja ny-da, ogul la ryň 
ja ny-da Me niň ki dir; di ňe gü nä eden 
jan öler. 5 Em ma dog ru çyl adam ada lat ly 
we dog ry za dy ed ýän dir. 6  Ol dag lar da 
but la ra hö dür le nen gur ban lyk dan iý mez, 
ys ra ýyl hal ky nyň but la ry na göz dik mez, 
goň şu sy nyň aýa ly bi len zy na et mez ýa-
da aýa ly nyň aý ba şy ly wag tyn da onuň 
bi len ýat maz. 7 Hiç ki me zu lum et mez, 
ber gi da ryň gi re wi ni yzy na gaý ta rar, 
ta laň çy lyk et mez, aja nan, ýa la ňa ja don 
be rer. 8  Özü niň peý da sy na karz ber mez, 
gö te ri mi ne pul ber mez, eli ni ada lat-
syz lyk et mek den sak lar, iki ada myň 
ara syn da ada la ty ha ky ka ta la ýyk ýe ri ne 
ýe ti rer. 9 Ol Me niň parz la ry my ýe ri ne 
ýe ti rer, hö küm le ri mi ak ýü rek den do ly 
ber jaý eder; ol dog ru çyl adam dyr; ol 
hök man di ri ga lar». Mu ny Hök mü ro wan 
Reb aýd ýan dyr.

10‑11 «Bu ogul ata sy nyň hiç bir et me-
dik ýa man lyk la ry ny edip, ýag şy iş le riň 
gy ra syn da gö rün mez, gaý tam, dag lar-
da but la ra hö dür le nen gur ban lyk dan 
iýer, goň şu sy nyň aýa ly bi len zy na eder. 
12  Ga ry ba we mä tä je zu lum eder, ta laň-
çy lyk eder, gi re wi ni yzy na gaý tar maz. 
But la ra bil bag lar, ne jis iş ler eder. 13 Öz 
peý da sy na karz be rip, gö te ri mi ne pul 
be rer. Beý le ogul di ri ga lar my? Ýok, 
di ri gal maz. Ol bu ne jis iş le riň äh li si ni 
et di, ol hök man öler we dö kü len ga ny 
öz boý nu na bo lar.

14  Aý da lyň, bu og luň-da bir og ly bar 
bol sa, ol ata sy nyň eden äh li gü nä le ri-
ni gö rüp pi kir eder we bu lar ýa ly iş le ri 
et mez; 15  dag lar da but la ra hö dür le nen 
gur ban lyk dan iý mez, ys ra ýyl hal ky nyň 
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but la ry na bil bag la maz, goň şu sy nyň aýa-
ly bi len zy na et mez. 16  Hiç ki me zu lum 
et mez, gi rew al maz, ta laň çy lyk et mez, 
aja nan, ýa la ňa ja don be rer, 17 ga ry ba 
zu lum et mez, peý da we gö te rim al maz. 
Eger ol Me niň hö küm le ri mi ýe ri ne ýe ti-
rip, parz la ry my ber jaý et se, ka ka sy nyň 
ýa zy gy ze rar ly öl män, ol hök man di ri 
ga lar. 18  Onuň ka ka sy bol sa öz eden gü nä-
le ri üçin öler, ol za lym lyk edip, do ga ny ny 
ta la dy, hal ky nyň ara syn da ýa ra maz iş ler 
et di. 19 Ýö ne siz: „Nä me üçin ogul ata sy-
nyň ýa zy gy ny çek me ýär?“ diý ýär si ňiz. 
Se bä bi bu ogul ada la ty we dog ru çyl ly gy 
ýe ri ne ýe tir di, Me niň äh li parz la ry my 
berk sak lap, ola ry do ly ber jaý et di; ol 
hök man di ri ga lar. 20 Gü nä eden adam öl-
me li dir; ata sy nyň ýa zy gy ny og ly çek mez, 
og lu nyň ýazy gy ny-da ata sy çek mez. 
Dog ru çyl adam dog ru çyl ly gy nyň, er bet 
adam er bet li gi niň jo ga by ny alar. 21 Er
bet adam eden äh li gü nä le rin den to ba 
edip, Me niň äh li parz la ry my ber jaý et se, 
ada la ty, dog ru çyl ly gy ýe ri ne ýe tir se, ol 
hök man di ri ga lar, öl mez. 22  Onuň eden 
äh li je na ýat la ry ba ra da ýat lan man, ol 
eden dog ry iş le rin de ýa şar. 23 Nä me Men 
er bet ada myň ölü mi ni oň la ýa ryn my? 
Men onuň er bet ýol la ryn dan to ba edip, 
di ri gal ma gy ny is le me ýä rin mi nä me? 
Mu ny Men Hök mü ro wan Reb diý ýä rin. 
24  Ýö ne dog ru çyl adam öz dog ru çyl ly-
gyn dan dö nüp, er be diň äh li ne jis iş le ri ni, 
pis lik le ri ni et se, ol di ri ga lar my? Onuň 
eden dog ry iş le ri niň hiç bi ri ýat la nyl maz; 
ol özü niň eden dö nük li gi bi len et mi şi 
we gü nä si üçin öler. 25 Ýö ne siz: „Taň-
ry nyň ýo ly dog ry däl“ diý ýär si ňiz. Eý, 
ys ra ýyl hal ky, in di mu ny eşi diň, Me niň 
ýo lum dog ry däl mi? Nä dog ry ýol si ziň 
ýol la ry ňyz däl mi dir? 26  Dog ru çyl adam 
dog ru çyl ly gyn dan dö nüp, er bet lik et se 
we öl se, ol öz eden gü nä si se bäp li öler. 

27 Er bet adam-da eden er bet li gin den 
dö nüp, ada la ty we dog ru çyl ly gy ýe-
ri ne ýe tir se, ol adam öz ja ny ny ha las 
eder. 28  Ol özü niň eden äh li gü nä le ri ne 
göz ýe ti rip, ola ra to ba eden di gi üçin, 
hök man di ri ga lar, ol öl mez. 29 Ýö ne 
ys ra ýyl hal ky: „Taň ry nyň ýo ly dog ry 
däl“ diý ýär. Eý, ys ra ýyl hal ky, Me niň 
ýol la rym dog ry däl mi? Nä dog ry ýol si ziň 
ýol la ry ňyz däl mi dir? 30 Mu nuň üçin, eý, 
ys ra ýyl hal ky, Men si ziň her bi ri ňi zi öz 
tu tan ýo lu ňy za gö rä hö küm et jek. Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär. To ba edip, äh li 
je na ýat la ry ňyz dan el çe kiň, şon dan soň 
olar si ze gü nä et dir ýän büd re me da şy 
bol maz. 31 Ed ýän äh li je na ýat la ry ňy zy 
özü ňiz den aý ryň, tä ze ýü rek we tä ze 
ruh edi niň! Eý, ys ra ýyl hal ky, siz nä me 
üçin öl jek bol ýar sy ňyz? 32  Men hiç ki-
miň ölü mi ni oň la ma ýa ryn. Mu ny Men 
Hök mü ro wan Reb diý ýä rin. Şo nuň üçin 
gü nä ňiz den el çe kiň-de, di ri ga lyň».

19‑njy bap

Ysraýylyň ýolbaşçylary üçin agy
1 Sen Ys ra ýyl ýol baş çy la ry üçin şu 

agy ny aýt:
 2 «Seniň eneň kimdi?

Arslanlar arasynda ene 
arslandy!

Ýaş arslanlar arasynda ýatardy,
çagalaryny kemala getirerdi.

 3 Çagalaryndan birisi
şir arslan bolup ýetişdi,

awuny parçalamagy öwrendi,
adamlary iýdi.

 4 Milletler ol barada eşitdiler.
Ony duzagyna düşürdiler,
çeňňege ildirip, Müsüre 

getirdiler.
 5 Enesi garaşyp, umydyny üzensoň,

çagalaryndan başga birini alyp,
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ony şir arslan edip ýetişdirdi.
 6 Ol arslanlar arasynda gezdi,

şir arslan bolup ýetişdi,
awuny parçalamagy öwrendi,

adamlary iýmäge başlady.
 7 Olaryň galalaryny ýykdy,

şäherlerini weýran etdi.
Ýurt we onuň içindäkiler

arryldysyndan ýaňa çolardy.
 8 Töweregindäki milletler

oňa hüjüm etdiler;
torlaryny ýazyp,

ony duzaga düşürdiler.
 9 Çeňňege ildirip, kapasa saldylar,

Babyl şasynyň huzuryna 
getirdiler.

Ysraýyl daglarynyň üstünde
gaýdyp sesi eşidilmesin diýip,
ony zyndana taşladylar.

 10 Eneň bagdaky üzüm agajy kimin
suwlaryň boýunda ekilipdi,

ol bol suwlardan ýaňa
hasylly we gür şahalydy.

 11 Hökümdara hasa bolar ýaly
güýçli şahalary bardy,

boýy belent bulutlara ýetdi;
belentligi we bol şahalary bilen
göze ilip durardy.

 12 Ýöne ony gazap bilen
sogrup ýere taşladylar;

gündogar ýeli miwesini guratdy,
berk şahalary goparylyp soldy,
olary ýalynly ot ýakyp ýok etdi.

 13 Ol indi çölde,
gurak we suwsuz ýurtda ekildi.

 14 Onuň şahalarynyň bir 
çybygyndan ot çykyp,

şahasyny hem miwesini 
ýandyrdy,

hökümdarlyk hasasy üçin berk 
şaha galmady».

Bu agy dyr we agy ly gy na-da ga lar.

20‑nji bap

Ysraýylyň dönükligi
1 Sür gün de bol ýan wagty my zyň ýe-

din ji ýy ly nyň bä şin ji aýy nyň onu na 
Ys ra ýyl ýa şu lu la ryn dan bir nä çe si Reb-
den mas la hat so ra mak üçin ge lip, me niň 
gar şym da otur dy. 2  Ma ňa Reb biň şu sö zi 
aýan bol dy: 3 «Eý, yn san og ly! Ys ra ýyl 
ýa şu lu la ry bi len gep leş we ola ra Hök-
mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: „Siz 
Men den mas la hat so ra ma ga gel di ňiz mi? 
Öz bar ly gym dan ant iç ýä rin, Men si ze 
Özü me mas la hat sal dyrt ma ryn. Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär. 4 Ola ry hö küm 
et, eý, yn san og ly, ola ry hö küm et! Ola-
ra ata-ba ba la ry nyň ne jis iş le ri ni aý dyp 
ber“». 5  Ola ra Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär diý: «Ys ra ýy ly saý lan gü nüm 
Ýa ku byň nes li ne ka sam eden gü nüm dir 
we Mü sür ýur dun da Özü mi ola ra aýan 
edip: „Hu da ýy ňyz Reb Men di rin!“ di ýip 
ant içen gü nüm dir. 6  Ha wa, şol gün Men 
ola ry Mü sür ýur dun dan çy ka ryp, olar 
üçin göz län ýur du ma, äh li ýurt lar dan 
gö zel bo lan süýt we bal ak ýan ýur da 
ge tir jek di gi me söz ber dim. 7 On soň Men 
ola ra: „Her kim göz dik ýän ne jis zat la-
ry ny taş la syn, özü ňi zi Mü sür but la ry 
bi len ha ram et mäň; Hu da ýy ňyz Reb 
Men di rin“ diý dim. 8  Ýö ne olar Me niň 
gar şy ma goz ga laň tu ruz dy lar, Me ni 
diň le mek is le me di ler; ola ryň hiç bi ri 
göz le ri ne ýa kym ly gö rün ýän ne jis zat-
la ry ny taş la ma dy, Mü sür but la ry ny-da 
terk et me di.

On soň Men ga har-ga za by my Mü sür de 
ola ryň ba şyn dan in der jek di gi mi aýt dym. 
9 Ýö ne ola ryň ara syn da ýa şa ýan mil-
let le riň gö zü niň al nyn da ady ma ys nat 
ge tir mez lik üçin, Öz ady myň ha ty ra-
sy na he re ket et dim. Men ol mil let le riň 
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gö zü niň al nyn da ys ra ýyl hal ky ny Mü-
sür den çy kar mak bi len, Özü mi ola ra 
aýan et dim. 10  Şeý le lik de, ola ry Mü-
sür ýur dun dan çy ka ryp, çö le ge tir dim. 
11 Men ola ra parz la ry my we hö küm le ri mi 
ber dim. Bu hö küm le ri ber jaý eden her 
bir adam ýa şar. 12  Ola ry mu kad des halk 
eden Me niň Reb di gi mi bil sin ler di ýip, 
Özüm bi len ola ryň ara syn da ala mat bo-
lar ýa ly, mu kad des Sa bat gün le ri mi hem 
olar üçin bel le dim. 13 Ýö ne ys ra ýyl hal ky 
çöl de Me niň gar şy ma goz ga laň tu ruz dy. 
Me niň parz la ry my, hö küm le ri mi ber jaý 
eden adam aman gal sa-da, olar ka nun la-
ry my ýe ri ne ýe tir me di ler. Hö küm le ri mi 
ret et di ler, mu kad des Sa bat gü nü miň 
ka nun la ry ny bü tin leý har la dy lar.

On soň Men çöl de ga har-ga za by my 
baş la ryn dan in de rip, ola ry ýok et jek-
di gi mi aýt dym. 14  Em ma ys ra ýyl la ry 
Mü sür den çy ka ran dy gy my gö ren mil-
let le riň gö zü niň al nyn da ady ma ys nat 
gel me sin di ýip, Öz ady myň ha ty ra sy na 
he re ket et dim. 15  Ola ry öz le ri ne ber jek 
iň gö zel ýur du ma, süýt we bal ak ýan 
ýur da ge tir me jek di gi me çöl de ant iç-
dim. 16  Ola ryň ýü re gi but la ry nyň yzy na 
eýe ren di gi üçin, Me niň hö küm le ri mi ret 
et di ler, parz la ry my ber jaý et me di ler we 
mu kad des Sa bat gü nü miň ka nun la ry-
ny har la dy lar. 17 Ýö ne Me niň ýe ne-de 
ola ra ýü re gim awa dy, ola ry he läk et me-
dim, çöl de ola ryň so ňu na çyk ma dym. 
18  Çöl de ola ryň per zent le ri ne şeý le diý-
dim: „Ata-ba ba la ry ňy zyň parz la ry na 
eýer mäň, hö küm le ri ni ber jaý et mäň, 
özü ňi zi ola ryň but la ry bi len ha ram et-
mäň. 19 Hu da ýy ňyz Reb Men di rin. Me niň 
parz la ry my tu tuň, hö küm le ri mi do ly 
ber jaý ediň, ola ry ýe ri ne ýe ti riň. 20 Mu
kad des Sa bat gü nü miň ka nun la ry ny 
ýe ri ne ýe ti riň. Hu da ýy ňyz Me niň Reb-
di gi mi bil me gi ňiz üçin, bu Me niň bi len 

si ziň ara ňyz da ala mat bo lar“. 21 Ýö ne 
per zent ler Me niň gar şy ma goz ga laň tu-
ruz dy lar; Me niň parz la ry my do ly ber jaý 
et me di ler, bu la ry ýe ri ne ýe ti ren adam 
aman gal sa-da, hö küm le ri mi ret et di ler, 
mu kad des Sa bat gü nü miň ka nun la ry ny 
har la dy lar.

On soň Men çöl de ga har-ga za by my 
baş la ryn dan in de rip, ola ry ýok et jek-
di gi mi aýt dym. 22  Mu ňa ga ra maz dan, 
ys ra ýyl la ry Mü sür den çy ka ra ny my 
gö ren mil let le riň na za ryn da ady ma 
ys nat gel me sin di ýip, ýe ne eli mi yza 
çek dim we Öz ady myň ha ty ra sy na he-
re ket et dim. 23 Mun dan baş ga-da, Men 
ola ry mil let ler ara sy na pyt ra dyp, baş ga 
ýurt la ra dar gat jak dy gy ma çöl de ant iç-
dim. 24  Ola ryň göz le ri ata-ba ba la ry nyň 
but la ry nyň yzyn da dy gy üçin, hö küm-
le ri mi ýe ri ne ýe tir me di ler, parz la ry my 
ret et di ler we mu kad des Sa bat gü nü miň 
ka nun la ry ny har la dy lar. 25  Mu nuň üçin 
Men ola ra ýag şy bol ma dyk parz la ry 
we ýe ri ne ýe ti ren adam aman gal maz 
ýa ly hö küm le ri ber dim. 26  Ola ry öz le ri-
niň ge ti ren gur ban lyk la ry bi len ha ra ma 
çy kar dym, il kin ji dog lan ça ga ny ot üs ti 
bi len gur ban et mä ge ýol ber dim. Şeý dip, 
Men ola ra howp sal dym we Özü miň 
Reb di gi mi bil sin ler diý dim». 27 Mu nuň 
üçin, eý, yn san og ly, ys ra ýyl hal ky bi len 
gep leş we ola ra Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär diý: «Ata-ba ba la ry ňyz dö nük lik 
et mek bi len bir lik de Ma ňa dil-de ýe tir-
di ler. 28  Men ola ry wa da be ren ýur du ma 
ge ti re nim de, olar her bir gö ren be ýik 
ba ýyr lyk da, her bir gür ýap rak ly aga jyň 
as tyn da gur ban lyk la ry ny hö dür le di ler. 
Ol ýer de Me niň ga ha ry my ge tir ýän 
sa da ka la ry ny, hoş boý ys ly tü tet gi le ri-
ni we iç gi sa da ka la ry ny hö dür et di ler». 
29 On soň Men olar dan: «Si ziň bu gid ýän 
sež de gä hi ňiz nä hi li ýer?» di ýip so ra dym. 
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a 20:29 Sež de gäh ler – ýew reý çe gi dip we sež de gä hi ňiz söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir.

Şo nuň üçin hem bu ýer le re şu gü ne çen li 
hem sež de gäh ler a di ýil ýär. 30 Mu ňa gö rä 
ys ra ýyl hal ky na Hök mü ro wan Reb şeý-
le diý ýär diý: «Nä me üçin siz özü ňi zi 
ata-ba ba la ry ňy zyň ýol-ýö rel ge le ri bi-
len ha ram edip, ola ryň ýig ren ji zat la ry 
bi len zy na hor lyk ed ýär si ňiz? 31 Siz bu 
gü ne çen li ogul la ry ňy zy ot da gur ban lyk 
hök mün de hö dür edip, äh li but la ry ňyz 
bi len özü ňi zi ha ram ed ýär si ňiz. Şun dan 
soň, eý, ys ra ýyl hal ky, Men si ze Özü me 
mas la hat sal dy ra ryn my? Öz bar ly gym-
dan ant iç ýä rin, – Hök mü ro wan Reb 
diý ýär – Men si ze mas la hat ber me rin.

32  Siz: „Aga ja we da şa sy gy nyp, biz-de 
beý le ki mil let ler ýa ly, baş ga ýurt lar da ky 
taý pa lar ýa ly bo la rys“ diý ýär si ňiz, em-
ma aky ly ňyz da aý la ýan bu zat la ry ňyz 
ama la aş maz. 33 Öz bar ly gym dan ant 
iç ýä rin, – Hök mü ro wan Reb diý ýär – 
Men güýç-gud ra tym we ga har-ga za bym 
bi len üs tü ňiz den hö küm sü re rin. 34 Güýç-
gud ra tym hem ga har-ga za bym bi len 
si zi halk la ryň ara syn dan çy ka ra ryn 
we dar ga dy lan ýurt la ry ňyz dan yzy ňy-
za ýyg na ryn. 35  On soň si zi halk la ryň 
çö lü ne ge ti rip, ýüz be-ýüz le şip, si ze 
hö küm çy ka ra ryn. 36  Mü sür çö lün de 
ata-ba ba la ry ňy za nä hi li hö küm çy ka ran 
bol sam, si ze hem şeý le hö küm çy ka ra-
ryn. Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 
37 Men si zi göz den ge çi rip, äh te bo ýun 
bol ma ga mej bur ede rin. 38  Pit ne çi le ri we 
Me niň gar şy ma je na ýat eden le ri si ziň 
ara ňyz dan aý ra ryn, ola ry gel mi şek bo lup 
ýa şa ýan ýurt la ryn dan çy ka ra ryn, ýö ne 
olar Ys ra ýyl ýur du na gir mez ler. Şon da 
siz Me niň Reb di gi mi bi ler si ňiz».

39 «Eý, ys ra ýyl hal ky, Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: „Me ni diň le me jek 
bol sa ňyz, gi diň, mun dan beý läk her 

kim öz but la ry na gul luk et sin; ýö ne 
sa da ka la ry ňyz dyr but la ry ňyz bi len Me-
niň mu kad des ady ma ys nat ge tir mäň. 
40  Ys ra ýyl hal ky, ýurt da ky la ryň äh li si 
Ma ňa mu kad des da gym da, Ys ra ýy lyň 
be lent da gyn da gul luk eder. Mu ny Hök-
mü ro wan Reb diý ýär. Men olar dan şol 
ýer de ra zy bo la ryn. Men äh li mu kad des 
zat la ry ňyz bi len bir lik de sa da ka la ry ňy zy 
we gym mat ly sow gat la ry ňy zy şol ýer de 
ta lap ede rin. 41 Si zi halk la ryň ara syn dan 
çy ka ryp, dar ga dy lan ýurt la ry ňyz dan 
ýyg na nym da, si zi hoş boý ys hök mün de 
ka bul ede rin we mil let le riň göz le ri niň al-
nyn da Öz mu kad des li gi mi yk rar ede rin. 
42  Si zi ata-ba ba la ry ňy za ber mek li ge ant 
içen ýur du ma, Ys ra ýyl ýur du na ge ti re-
nim de, siz Me niň Reb di gi mi bi ler si ňiz. 
43 On soň siz er bet ýol la ry ňy zy, özü ňi zi 
ha ram eden äh li iş le ri ňi zi ol ýer de ýat-
lar sy ňyz we eden äh li pis lik le ri ňiz den 
ýa ňa özü ňi zi ýig re ner si ňiz. 44 Eý, ys ra ýyl 
hal ky! Men si ziň öz tu tan ýol la ry ňy za 
we ýa ra maz iş le ri ňi ze gö rä däl-de, Öz 
ady myň ha ty ra sy na he re ket ede nim de, 
siz Me niň Reb di gi mi bi ler si ňiz“». Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär.

Negep tokaýy hakyndaky 
pygamberlik

45  Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
46  «Eý, yn san og ly! Ýü zü ňi Teý ma na 
öwür-de, Da ro ma wa gyz et, Ne gep to-
ka ýy na gar şy py gam ber lik et. 47 Oňa 
Reb biň sö zü ni eşit, Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär diý: „Ine, Men içiň de ot 
tu taş dy ra ryn, ol sen dä ki her bir ösüp 
otu ran aga jy hem, gu ran aga jy hem 
köý dü rer. Low la ýan ýa lyn sön dü ril mez 
we gün or ta dan de mir ga zy ga çen li äh li 
ýüz ler onuň bi len bir lik de ýa nar. 48  Äh li 
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adam zat ody Men-Reb biň tu taş dy ran-
dy gy my gö rer; ot sön dü ril mez“».

49 On soň men: «Wah, Hök mü ro wan 
Reb bim! Olar men hak da „Aý, ol özün den 
tos lap tap ýar-laý!“ di ýiş ýär ler» diý dim.

21‑nji bap

Rebbiň gylyjy
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2 «Eý, 

yn san og ly! Ýü zü ňi Iýe ru sa li me ta rap 
öwür-de, mu kad des ýer le re gar şy wa gyz 
et, Ys ra ýyl ýur dy ba ra da py gam ber lik 
edip, 3 oňa Reb şeý le diý ýär diý: „Ine, 
Men sa ňa gar şy dy ryn, gy ly jy my gy nyn-
dan çy ka ryp, ýag şy ny-da, ýa ma ny-da 
sen den ke sip taş la ryn. 4  Ýag şy ny-da, 
ýa ma ny-da sen den ke sip taş la mak üçin 
gün or ta dan de mir ga zy ga çen li äh li yn sa-
na gar şy gy ly jy my gy nyn dan çy ka ra ryn. 
5  Şon da tu tuş adam zat gy ly jy ny gy nyn-
dan çy ka ran Rebbiň Men di gi mi bi ler; 
in di gy ly jy gy ny na sal ma ryn“». 6  «Eý, 
yn san og ly, ah çek, ola ryň göz le ri niň 
al nyn da ýü re gi ňi pa ra lap, ajy göz ýaş 
dök. 7 Olar sa ňa: „Nä me beý le gam-gus sa 
bat ýaň?“ di ýen le rin de, sen ola ra: „Ge len 
er bet ha bar ze rar ly ga ma bat ýa ryn. Mu ňa 
her bir ýü rek erär, äh li el ler gow şar, her 
bir ruh tap dan dü şer, her bir dyz epi ler. 
Ine, ha bar gel ýär, ol ama la aşar“ diý». 
Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär.

8  Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
9 «Eý, yn san og ly! Py gam ber lik et we 
Reb şeý le diý ýär diý:

„Gylyç! Gylyç!
ol ýiteldildi, çarhlandy!

 10 Bu öldürmek üçin ýiteldildi,
ýyldyrym kimin çaksyn diýip 

çarhlandy.
Biz nädip şatlanyp bileris?

Oglum, sen taýagy we temmini 
harladyň ahyryn.

 11 Gylyç ulanmak üçin çarhlanmaga 
berildi;

gylyç ganhoryň eline berilsin
diýip ýiteldildi, çarhlandy.

 12 Eý, ynsan ogly! Perýat et, bagyr!
Çünki bu gylyç Meniň 

halkymyň,
ähli Ysraýyl ýolbaşçylarynyň 

üstünden inýär.
Ysraýyl ýolbaşçylary Meniň 

halkym bilen
birlikde gylyçdan geçiriler;

munuň üçin döşüňi ýumrukla.
 13 Bu bir synagdyr; taýak 

äsgerilmese, soňy näme 
bolar?“» Muny Hökmürowan 
Reb diýýär.

 14 «Eý, ynsan ogly, pygamberlik et 
we eliňi çarp.

Goý, gylyç iki, hatda üç gezek 
çapsyn.

Bu öldürýän gylyçdyr, köp sanly 
ynsanlary gyran,

olary her ýandan gurşan 
gylyçdyr.

 15 Şeýdip, olaryň gorkudan ýaňa 
ýüregi bükgüldesin,

büdremeleri artsyn diýip,
Men ähli derwezelerinde

howp salýan gylyjy goýdum.
Pah-pah, gylyç ýyldyrym kimin 

parlady,
gyrmak üçin çykaryldy.

 16 Eý, gylyç, sagyňa çoz,  
soluňy çap,

ugruň nirä bolsa, şoňa-da git.
 17 Men-de maňlaýyma uraryn,

gahar-gazabym ýatyşar,
muny Men-Reb diýdim».

18  Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
19 «Eý, yn san og ly, Ba byl pa ty şa sy nyň 
gy ly jy ge ler ýa ly, özü ňe iki ýol bel-
le, iki si-de bir ýurt dan çyk syn. Ga la 
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bar ýan ýo luň ba şyn da bir bel gi ýa sap 
goý. 20 Am mon la ryň Ra ba ga la sy na ýa-
da Ýa hu da da ky berk di war ly Iýe ru sa li me 
gi rer ýa ly, gy lyç üçin ýol ýa sa. 21 Çün ki 
Ba byl pa ty şa sy iki ýo luň ba şyn da du rup 
jo gap ag tar ýar. Ol ok la ry sil ke le ýär we 
but la ra mas la hat sa lyp, gur ban lyk ma-
ly nyň bag ry na se red ýär. 22  Onuň sag 
elin de Iýe ru sa li mi gör kez ýän pal bar. 
On da di war ýyk ýan pürs le ri ýer leş dir-
mek, ölüm buý ru gy ny ber mek, sö weş 
nag ra la ry ny çek mek, der we ze le ri ýum-
ru jy gu ral la ry goý mak, ber kit me ler we 
di wa ra çyk mak üçin ýap gyt lar gur mak 
ba ra da aý dyl ýar. 23 Ba byl pa ty şa sy na ant 
içip, ka sam eden le riň na za ryn da bu boş 
pal bo lar; em ma olar ele sal nan da, pal 
bu la ra ýa zy gy ýat la dar».

24  Şo nuň üçin hem Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: «Siz je na ýat la ry ňy zyň 
üs tü ni aç mak bi len ýa zy gy ňy zy ýat-
lat dy ňyz. Äh li iş le ri ňiz de gü nä le ri ňi zi 
gör kez mek bi len ýa zy gy ňy zy ýat lat-
dy ňyz. Şo nuň üçin zor luk bi len ele 
dü şer si ňiz.
 25 Eý, Ysraýylyň dereksiz, pis 

hökümdary,
soňky günüň ýakynlaşdy,
soňky jeza günüň ýetip geldi!»

 26 Hökmürowan Reb şeýle diýýär:
«Selläňi aýyr, täjiňi çykar.

Indi bu beýle bolmaz.
Pes bolan beýgeler,
beýik bolan peseler.

 27 Weýran! Weýran!
Şäheri weýran ederin!

Höküm çykarýan gelýänçä, bu 
başa barmaz.

Soňra Men şäheri oňa bererin».
28«Sen bolsa, eý, ynsan ogly, pygam-

ber lik et we masgaralaýjy sözler aýdýan 
ammonlar barada Hökmürowan Reb 
şeýle diýýär diý:

„Gylyç, gylyç! Öldürmek üçin 
gyndan çykaryldy,

ýuwutsyn we ýyldyrym kimin 
çaksyn diýip

ýiteldilip çarhlandy.
 29 Eý, ammon halky, sen hakda

görülýän görnüşler biderek,
atylýan pallar ýalandyr.

Eý, gylyç, ol zalym pisleriň 
boýnuny çapyp taşla,

çünki olaryň soňky güni geldi,
ahyrky jezasynyň wagty ýetdi.

 30 Gylyjy gynyňa sal!
Ýaradylan ýeriňde,

dogduk mekanyňda
Men saňa höküm çykararyn.

 31 Üstüňize gaharymy döküp,
gazap odumy üfärin,

seni öldürmäge zabun
wagşylaryň eline bererin.

 32 Sen oda odun bolarsyň.
Ganyň tutuş ýurtda akar,

indi sen hiç haçan ýatlanmarsyň;
çünki muny Men-Reb aýtdym“».

22‑nji bap

Iýerusalimiň günäsi
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Bu gan hor şä he ri hö küm et, eý, yn san 
og ly, ony hö küm et! On soň oňa özü-
niň eden ne jis iş le ri ni aý dyp ber. 3 Oňa 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: „Eý, 
öz için de gan dö küp, weý ran çy ly gy ny 
taý ýar la ýan şä her! But lar ýa sap, özü ni 
ha ram ed ýän şä her! 4  Dö ken gan la ryň 
bi len et miş li bol duň, ýa san but la ryň 
bi len ha ram bol duň; gün le ri ňiň so ňu ny 
ýa kyn laş dyr dyň, ýyl la ry ňyň so ňu na 
çyk dyň. Şo nuň üçin hem Men se ni mil-
let le riň öňün de utan ja, äh li ýurt la ryň 
öňün de mas ga ra çy ly ga se ze war ede rin. 
5  Eý, ady ne jis we içi gow ga dan do ly 
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a 22:25 Hö küm dar la ry – kä bir gol ýaz ma lar da py gam ber le riň dil düw şü gi.

şä her, ýa kyn da ky lar-da, uzak da ky lar-da 
se ni mas ga ra lar lar.

6  Ine, içiň de ýa şa ýan her bir Ys ra ýyl 
ýol baş çy sy öz güý jü niň çat dy gyn dan 
gan dök ýär. 7 Olar ata-enä ni kem sit di ler, 
se niň içiň de gel mi şe ge sü tem et di ler, 
dul ha ty na we ýe ti me zu lum et di ler. 
8  Sen Me niň mu kad des zat la ry ma we 
mu kad des Sa bat gü nü miň ka nun la ry na 
bi per waý ga ra dyň. 9 Gan dök mek üçin 
ara ňyz da töh met çi ler bar. Öz ara ňyz-
da ky lar dag la ryň üs tün de gur ban lyk 
iý di ler we ha ýa syz lyk et di ler. 10 Ola ryň 
kä bi ri öz ata la ry nyň aýa ly bi len ýat dy. 
Se niň içiň de aýal ha ram ka na my sy na 
de gil di. 11 Kim se goň şu sy nyň aýa ly bi-
len ne jis iş et di; kim se utan man öz gel ni 
bi len zy na et di; kim se öz aýal uýasynyň, 
öz ata sy nyň gyzy nyň na my sy na deg di. 
12  Gan dök mek üçin se niň içiň de pa ra 
al dy lar; sen peý da we gö te rim al dyň, 
zor luk bi len goň şyň dan ga zanç et diň 
we Me ni unut dyň. Mu ny Hök mü ro wan 
Reb aýd ýan dyr.

13 Ine, eden ha ram ga zan jyň we öz 
içiň de dö ken ga nyň üçin Men eli mi 
eli me ura ryn. 14  Se niň bi len iş sal şan 
gün le rim de ýü re giň berk, el le riň güýç-
li bo lar my? Mu ny Men-Reb aýt dym. 
Ony ýe ri ne hem ýe ti re rin. 15  Men se ni 
mil let le riň ara sy na dar ga da ryn, ýurt-
la ra pyt ra da ryn, ha ram ly gy ňyň so ňu na 
çy ka ryn. 16  Mil let le riň gö zü niň al nyn da 
özü ňi ha ram et me gi ňi bes ede niň de 
Me niň Reb di gi mi bi ler siň“».

17 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
18  «Eý, yn san og ly! Ys ra ýyl hal ky Me-
niň üçin ga lyn dy bol dy; ola ryň ba ry bir 
kö rük de ere di len küm şüň ga lyn dy sy bü-
rünç, ga la ýy, de mir we gur şun ga lyn dy sy 
ýa ly dyr. 19 Mu nuň üçin Hök mü ro wan 

Reb şeý le diý ýär: „Ba ry ňy zyň ga lyn dy 
bo lan dy gy ňyz üçin, Men si zi Iýe ru sa-
li miň or ta sy na ýyg na ryn. 20  Eret mek 
üçin ody üf äp, küm şi, bü rün ji, dem ri, 
gur şu ny we ga la ýy ny kö rü ge sa lyş la ry 
ýa ly, Men-de si zi ga har-ga za bym bi len 
şä he re sa lyp ere de rin. 21 Si zi ýyg nap, 
ga zap odu my üs tü ňi ze üf ä rin we siz 
şä he riň için de erär si ňiz. 22  Küm şüň kö-
rük de ereý şi ýa ly, siz-de şä he riň için de 
erär si ňiz, on soň ga har odu ny üs tü ňi ze 
dö ke niň Men-Reb di gi mi bi ler si ňiz“».

23 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
24 «Eý, yn san og ly! Oňa: „Sen ga zap gü ni 
tä miz len me dik, üs tü ne ýa gyş ýag ma dyk 
ýurt suň!“ diý. 25  Onuň için dä ki hö küm-
dar la ry a ar lap awu ny par ça la ýan ars lan 
ki min dir; olar adam la ry ýu wut dy lar, 
baý lyk we mal-mülk al dy lar, öz için de 
dul la ryň sa ny ny kö pelt di ler. 26  Onuň 
ru ha ny la ry ka nun la ry my bas gy la dy lar, 
mu kad des zat la ry my har la dy lar; mu kad-
des zat bi len ýö ne keý za dyň ara syn da 
parh goý ma dy lar, ha ra myň we ha la lyň 
nä me di gi ni hal ka öw ret me di ler, mu-
kad des Sa bat gü nü miň ka nun la ry na 
bi per waý ga ra dy lar; Men ola ryň ara-
syn da äs ger mez çi li ge du çar bol dum. 
27 Ara la ryn da ky ýol baş çy la ry ha ram 
ga zanç üçin gan dök mek de, adam ja ny ny 
ýok et mek de awu ny par ça la ýan gurt lar 
ki min dir. 28  Py gam ber le ri boş gör nüş ler 
gö rüp, ýa lan dan pal atyp, bu et miş le-
ri niň üs tü ne hek çal ýar lar. Men-Reb 
aýt ma dyk bol sam hem, „Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär“ diý ýär ler. 29 Ýur duň 
hal ky bi ri-bi ri ni ezip, ta laň çy lyk et di, 
ga ry ba we mä tä je zu lum et di, nä hak 
ýe re gel mi şe ge sü tem et di.

30  Ýur dy he läk et mez li gim üçin di-
wa ry tä ze den be je rip, onuň gä di gin de 
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ýurt üçin öňüm de du rup bil jek bir adam 
ag tar dym, ýö ne ta pyp bil me dim. 31 Şo-
nuň üçin hem Men ola ryň üst le ri ne 
ga za by my dök düm, ga har odum bi len 
ola ry ýa kyp ýok et dim. Eden iş le ri ni öz 
baş la ryn dan in der dim». Mu ny Hök mü-
ro wan Reb diý ýär.

23‑nji bap

Ohola we Oholyba
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2 «Eý, 

yn san og ly! Bir ene den dog lan iki gyz 
bar dy. 3 Olar ýaş ka lar Mü sür de lo ly bo lup, 
zy na et di ler. Ol ýer de ola ryň mä me le ri 
el len di we gyz gö wüs le ri gy sym lan dy. 
4  Ulu sy nyň ady Oho la, ki çi si niň ki bol-
sa Oho ly ba dy. Olar Me niň ki bol du lar, 
ogul lar we gyz lar do gur dy lar. At la ry na 
gö rä Oho la Sa ma ri ýa dyr, Oho ly ba Iýe ru-
sa lim dir. 5  Oho la Me niň ki kä zy na edip, 
oý naş la ry bo lan aşur ýol baş çy la ry na 
gö wün ber di. 6  Bu lar ma wy eşik geý-
nen hä kim ler bi len emel dar lar dy, äh li si 
gör me geý ýaş ýi git ler we at ly es ger ler di. 
7 Oho la Aşu ryň gör nük li adam la ry na 
özü ni zy na gär li ge ber di. Ol kim le re 
gö wün be ren bol sa, şo la ryň but la ry bi-
len özü ni ha ram et di. 8  Mü sür li ler bi len 
hem zy na gär li gi ni goý ma dy. Ol ýaş ka 
mü sür li ler onuň bi len ýat dy lar, gyz gö-
wüs le ri ni gy sym la dy lar we zy na la ry ny 
onuň üs tü ne dök dü ler. 9 Şo nuň üçin Men 
ony gö wün be ren oý naş la ry nyň eli ne, 
ýag ny aşur la ryň eli ne ber dim. 10  Olar 
onuň ýa la ňaç ly gy ny paş et di ler, ogul la-
ry ny we gyz la ry ny al dy lar, özü ni bol sa 
gy lyç bi len öl dür di ler. Oňa hö küm ler 
çy ka ryl dy we ol aýal la ryň ara syn da 
mas ga ra bol dy.

11 Aýal do ga ny Oho ly ba mu ny gör-
se-de, gö wün ber mek de on dan hem 
az gyn dy, zy na gär li gi uýa sy nyň ky dan-da 

çök der di. 12  Ol be ze men geý nüw li aşur 
ýol baş çy la ry na hä kim le re, emel dar la ra, 
at mün ýän le re, gör me geý ýaş ýi git le-
riň ba ry na gö wün ber di. 13 Men onuň 
ha ram bo lan dy gy ny gör düm; iki si niň 
hem ýo ly bir di. 14  Em ma Oho ly ba zy-
na gär li gi ni art dyr dy, ol gy zyl reňk ler 
bi len di wa ryň ýü zü ne çe ki len ba byl ly 
er kek le ri niň şe ki li ni gör di. 15 Şeý le hem 
bil le ri gu şak ly, baş la ry uly sel le li, äh li si 
ser ker de sy pat ly, as ly ba byl ly bo lan la-
ryň su ra ty ny gör di. 16  Oho ly ba ola ry 
gö ren ba dy na gö wün be rip, ba byl ly la ryň 
ýur du na ça par lar ýol la dy. 17 Ba byl ly lar 
onuň ýa ny na, söý gi dü şe gi ne geç di ler, 
zy na gär lik le ri bi len ony ha ram et di ler. 
Ba byl ly lar bi len özü ni ha ram eden den 
soň, ola ry kal by bi len ýig ren di. 18  Oho ly-
ba zy na gär li gi ni we ýa la ňaç ly gy ny açyk 
paş eden de, onuň uýa sy ny ýig re ni şim 
ýa ly, kal bym ony-da ýig ren di. 19 Oho ly ba 
Mü sür ýur dun da zy na gär lik eden ýaş lyk 
gün le ri ni ýat la mak üçin zy na gär li gi ni 
has art dyr dy. 20 Göw re le ri eşe giň göw re si 
ki min we bil le ri atyň bi li ki min bo lan 
oý naş la ry na gö wün ber di. 21 Şeý le lik de, 
mü sür li ler se niň mä me le ri ňi el läp, gyz 
gö wüs le ri ňi gy sym lan döw rün dä ki ýa ly 
ýaş lyk ha ýa syz ly gy ňy et diň».

22  Şo nuň üçin, eý, Oho ly ba, Hök mü-
ro wan Reb şeý le diý ýär: «Men se niň 
ýig re nen oý naş la ry ňy özü ňe gar şy küş-
gü re rin, ola ry her ýan dan sa ňa gar şy 
aýa ga gal dy ra ryn. 23 Ba byl ly la ry, äh li 
ke set le ri, pe kot la ry, şo wa la ry, ko wa la-
ry we olar bi len bir lik de tu tuş aşur la ry 
gör me geý ýaş ýi git le ri, hä kim le riň we 
emel dar la ryň ba ry ny, ser ker de le ri we 
ýol baş çy la ry, at mün ýän le ri sa ňa gar şy 
go ýa ryn. 24  Olar ýa rag lar, sö weş ara ba la-
ry, at-ara ba lar we bir to par halk lar bi len 
sa ňa gar şy çy kyp, uly-ki çi gal kan la ry, 
de mir tu wul ga la ry bi len daş-tö we rek den 
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da şy ňy alar lar. Men ola ra hö küm et mek 
yg ty ýa ry ny be re rin, olar öz däp-des sur-
la ry bo ýun ça sa ňa hö küm ler çy ka rar lar. 
25  Sa ňa gar şy ga ban jaň ly gym oýa nar. 
Olar sa ňa ga zap la nyp ýo wuz da ra şar lar, 
bur nu ňy we gu lak la ry ňy ke sip taş lar lar, 
aman ga lan la ry ňyz gy lyç dan he läk bo-
lar lar. Ogul la ry ňy we gyz la ry ňy alar lar, 
aman ga lan la ry ňy zy ot ýa kyp ýok eder. 
26  Olar se niň ge ýi mi ňi sy py rar lar, owa-
dan şaý-sep le ri ňi alar lar. 27 Men se niň 
Mü sür den ge ti ren ha ýa syz ly gyň we 
zy na gär li giň so ňu na çy ka ryn. Sen ola ra 
in di ga ba gy ňy gal dyr mar syň, Mü sü ri 
gaý dyp ýat la mar syň». 28  Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: «Men se ni öz ýig re nen 
adam la ry ňyň, kal by ňyň ýig re nen le ri niň 
eli ne be re rin. 29‑30 Ola ryň sa ňa gar şy öz le-
ri ni alyp ba ryş la ry ýig renç li bo lar, se niň 
äh li zäh me ti ňiň ha sy ly ny alyp, se ni ýa la-
ňaç hem alaň-açyk go ýar lar. Sen mil let ler 
bi len zy na et diň, ola ryň but la ry bi len 
ha ram bol duň. Şeý le lik de, zy na gär li giň 
ýa la ňaç ly gy paş bo lar. Bu zat la ryň äh li si 
ha ýa syz ly gyň we az gyn ly gyň se bäp li 
ba şyň dan iner. 31 Sen uýa ňyň ýo lun dan 
ýö re diň, Men onuň kä se si ni se niň eli ňe 
be re rin». 32  Hök mü ro wan Reb şeý le diý-
ýär: «Sen uýa ňyň çuň we giň kä se sin den 
içer siň, bu kä sä niň pü re pür di gi se bäp li, 
se niň üs tüň den gül nüp mas ga ra bo lar syň. 
33 Ser hoş lyk dan we gaý gy dan do lar syň, 
ol se niň uýaň Sa ma ri ýa nyň kä se si dir, ol 
el henç lik hem weý ran çy lyk kä se si dir. 
34 Ony içip tü ke der siň, bö lek le ri ni ýen jip, 
göw sü ňi par ça lar syň, Hök mü ro wan Reb: 

„Mu ny Men aýt dym“ diý ýär». 35 Şo nuň 
üçin Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Me ni unu dan dy gy ňa, Men den ýüz öw-
ren di gi ňe gö rä sen hem öz ha ýa syz ly gyň 
we zy na gär li giň üçin je za ňy çek».

36  Reb ma ňa şeý le diý di: «Eý, yn san og-
ly! Sen Oho la we Oho ly ba nyň üs tün den 

hö küm çy kar! Ola ra ne jis iş le ri ni bil dir. 
37 Olar zy na et di ler, el le ri gan dök di; 
but la ry bi len zy na et di ler. Ma ňa dog ran 
ça ga la ry ny-da iý mit hök mün de ola ryň 
but la ry na hö dür le di ler. 38  Ma ňa-da şu 
işi et di ler: şol gün Me niň mu kad des 
öýü mi ha ra ma çy kar dy lar, mu kad des 
Sa bat gü nü miň ka nun la ry ny har la dy lar. 
39 But la ry üçin ça ga la ry nyň da ma gy ny 
ça lan la ryn dan soň, hut şol gün mu kad-
des öýü mi har la mak üçin ol ýe re gir di ler, 
ine, Me niň öýü miň için de şeý le et di ler.

40  Hat da, siz, iki uýa! Uzak lar dan 
adam lar ge ler ýa ly ça par lar ýol la dy ňyz, 
olar gel di ler. Olar üçin siz ýu wun dy ňyz, 
göz le ri ňi ze sür me çek di ňiz, şaý-sep ler 
bi len be ze nip, 41 şan ly dü şek de otur dy-
ňyz, dü şe giň öňün de bol sa ta ýyn sa çak 
bar dy. Me niň ýa kym ly ys ly tü tet gim 
bi len ýa gy my onuň üs tün de goý du ňyz.

42  Ala da syz mä re kä niň şow hun ly se si 
ýaň lan ýar dy; köp çü lik adam lar bi len 
bir lik de çöl den ser hoş lar hem ge ti ril di. 
Olar bu iki uýa nyň bi lek le ri ne bi le zik ler 
dak dy lar, baş la ry na gö zel täç le ri geý dir-
di ler. 43 On soň men: „Wah, bu bir zy na 
edip, san dan çy kan aýal-a, em ma olar 
onuň bi len jyns gat na şyk la ry ny et mek-
le ri ni do wam et dir ýär ler“ diý dim. 44 Olar 
bir lo ly nyň ýa ny na gi ri li şi ýa ly, onuň 
bi len ýat dy lar. Şeý dip, ha ýa syz aýal lar 
bo lan Oho la nyň we Oho ly ba nyň ýa ny-
na gir di ler. 45 Em ma dog ru çyl adam lar 
ola ra zy na hor we gan hor aýal la ryň ky 
ýa ly hö küm çy ka rar lar, se bä bi olar zy-
na hor dur lar we el le ri ni ga na bu la dy lar».

46  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Ola ryň gar şy sy na je ma ga ty örüz, ola ry 
howp as ty na we ta la ňa sal. 47 Je ma gat 
ola ry daş lar, gy lyç la ry bi len ker çär, 
ogul-gyz la ry ny öl dü rip, öý le ri ni ýa kar. 
48  Şeý dip, Men ýurt da ky ha ýa syz ly gyň 
so ňu na çy ka ryn, äh li aýal lar mun dan 
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sa pak alyp, si ziň ki ýa ly ha ýa syz lyk 
et mez ler. 49 Olar ha ýa syz ly gy ňy zy öz 
üs tü ňi ze ýük lär ler. Siz but la ry ňy zyň 
gü nä si niň je za sy ny çe ker si ňiz. Şon-
da siz Me niň Hök mü ro wan Reb di gi mi 
bi ler si ňiz».

24‑nji bap

Gaýnaýan gazan
1 Sür gün de bol ýan wagty my zyň do-

ku zyn jy ýy ly nyň onun jy aýy nyň onu na 
ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2  «Eý, 
yn san og ly! Özü ňe şu gü nüň, hut şu gü-
nüň se ne si ni ýa zyp goý. Ba byl pa ty şa sy 
hut şu gün Iýe ru sa li mi ga ba ma ga baş la dy. 
3 Pit ne çi hal ka bir tym sal aý dyp, Hök-
mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: „Ga zan 
atar, ga zan atar-da, içi ne suw guý. 4  Et 
bö lek le ri ni, ýag ny but we dö şüň oňat 
bö lek le ri ni onuň içi ne at. Ony saý la ma 
oma ça lar dan dol dur. 5  Sü ri niň iň saý-
la ma syn dan al. Ga za nyň aşa gyn da ky 
odun la ry üý şür, ga za ny ma za ly gaý nat, 
için dä ki oma ça lar biş sin“».

6  Mu nuň üçin Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: «Gan hor şä he riň ha ly na waý! 
Kes mek tu tan, kes me gin den aras sa-
lan ma dyk bu ga za nyň ha ly na waý! 
Saý la maz dan eti ga zan dan bö lek-bö lek 
edip çy ka ryp zy ňyň. 7 Şä he riň ga ny onuň 
or ta syn da dyr; ol ony ýa la ňaç ga ýa nyň 
üs tü ne dök di; ony gum bi len ör ter ýa ly 
ýe re dök me di. 8  Men hem ga za by my 
tu taş dy ryp, öç alar ýa ly onuň ga ny ny 
ýa la ňaç ga ýa nyň üs tü ne dök düm, onuň 
üs ti ör tül mez». 9 Mu nuň üçin Hök mü ro-
wan Reb şeý le diý ýär: «Gan hor şä he riň 
ha ly na waý! Men-de odun üýş me gi ni 
has be lent ede rin. 10  Odun la ry üý şür, 
ody tu taş dyr, eti go wu ja bi şir, çor ba ny 
gaý nat, goý, oma ça lar-da ýa nyp köý sün! 
11 On soň boş ga za ny onuň köz le ri niň 

üs tün de goý. Şeý dip, ol gy zar, mi si ýa-
nar, pis li gi için de eräp, kes me gi aý ry lar. 
12  Onuň bar zäh me ti bi de rek bol dy, ga lyň 
kes me gi on dan aý ryl ma ýar; kes me giň 
aý ryl ma gy na hat da ot hem ýar dam et-
mez. 13 Ha ýa syz ly gyň se ni ha ram et di. 
Men se ni tä miz le jek bol dum, em ma 
sen tä miz len mek is le me diň. Sa ňa gar şy 
tu ta şan ga za bym ýa tyş ýan ça, sen ha-
ram ly gyň dan tä miz len mer siň. 14  Mu ny 
Men-Reb aýt dym, bu ber jaý bo lar, Men 
ony ede rin. Je za ňy geç me rin, gaý gyr-
ma ryn we haý pym gel mez. Öz tu tan 
ýol la ry ňa we iş le ri ňe la ýyk lyk da sa ňa 
hö küm çy ka ry lar». Mu ny Hök mü ro wan 
Reb diý ýär.

Ezekiýel pygamberiň aýaly ölýär
15  Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

16  «Eý, yn san og ly! Ine, Men göz le ri ňe 
iň gym mat ly bo lan ki şi ni bir zar ba-
da sen den ala ryn, ýö ne sen zeý ren me, 
ag la ma, göz ýaş dök me. 17 Dy myp ah 
çek; öliň üçin ýas tut ma; sel lä ňi geý, 
ça ry gy ňy geý, sak ga ly ňy ört me; ýas 
çö re gi ni iý me».

18  Şeý le lik de, men daň dan hal ka bu 
söz le ri aýt dym; ag şam bol sa aýa lym 
öl di. Er te si daň dan men äh li za dy özü me 
buý ru ly şy ýa ly ber jaý et dim.

19 Halk ma ňa: «Se niň ed ýän bu zat la-
ry ňyň bi ze nä me da hy ly bar? Mu ny bi ze 
aýt jak däl mi?» diý di. 20 On soň men ola ra 
özü me Reb biň sö zü niň ge len di gi ni aýt-
dym: 21 «Ys ra ýyl hal ky na Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär diý: „Men güý jü ňi-
ziň buý san jy, gö zü ňi ziň ar zuw la ýa ny, 
ja ny ňy zyň mäh re mi bo lan mu kad des 
öýü mi har lat mak çy. Gal dy ryp gaý dan 
ogul-gyz la ry ňyz gy lyç dan öler ler“.

22  „Siz-de me niň edi şim ýa ly eder-
si ňiz; sak ga ly ňy zy ört mer si ňiz we 
ýas çö re gi ni iý mer si ňiz. 23  Sel lä ňiz 
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ba şy ňyz da, ça ry gy ňyz aýa gy ňyz da bo lar. 
Ýas tut mar sy ňyz, ag la mar sy ňyz, em ma 
et miş le ri ňiz ze rar ly gu rap ýok bo lar-
sy ňyz, bi ri-bi ri ňiz üçin ah çe ker si ňiz“.

24 „Eze ki ýel si ziň üçin bir ala mat bo lar, 
ol nä me eden bol sa, si zem şo ny eder si ňiz. 
Bu ha dy sa lar ýü ze çy kan da, siz Me niň 
Hök mü ro wan Reb di gi mi bi ler si ňiz“».

25‑26  «Eý, yn san og ly! Men ola ryň 
güý jü ni, gö zel lik şat ly gy ny, göz gu wan-
jy ny, jan la ry nyň per waz ur ýan za dy ny, 
ogul-gyz la ry ny olar dan alan gü nüm bu 
be la dan ga çyp gu tu lan bi ri ge lip, mu ny 
sa ňa ha bar be rer. 27 Şol gün be la dan ga-
çyp gu tu lan adam bi len gep leş mek üçin 
sa ňa tä ze den dil bi ter, sen gep lär siň, 
gaý dyp di liň tu tul maz. Sen olar üçin 
bir ala mat bo lar syň, on soň olar Me niň 
Reb di gi mi bi ler ler».

25‑nji bap

Ammon ýurduna garşy pygamberlik
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2 «Eý, 

yn san og ly! Ýü zü ňi am mon la ra ta rap 
öwür-de, ola ryň gar şy sy na py gam ber lik 
et. 3 Hök mü ro wan Reb biň sö zü ni eşi-
diň! Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: 

„Me niň mu kad des öýü mi har lan la ryn da, 
Ys ra ýyl ýur du ny weý ran eden le rin de we 
ýa hu da hal ky ny sür gün eden le rin de, siz 
olar ba ra da: ‘Pah-pah! Ne ajap!’ diý şip 
be gen di ňiz. 4 Şo nuň üçin, ine, Men si zi 
mülk hök mün de gün do gar halk la ry nyň 
eli ne be re rin. Olar dü şel ge le ri ni si ziň ara-
ňyz da gu rar lar, ça dyr la ry ny siz de di ker ler, 
olar si ziň mi we le ri ňi zi iýer ler, süý dü ňi zi 
içer ler. 5 Ra ba ga la sy ny dü ýe le riň örü si ne 
we Am mon ýur du ny do war la ryň ýa ta gy-
na öw re rin. On soň siz Me niň Reb di gi mi 
bi ler si ňiz“». 6  Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: «Siz el le ri ňi zi çar pyp, tans et di ňiz, 
Ys ra ýyl ýur du na bo lan ýig ren ji ňiz bi len 

ýü rek den şat lan dy ňyz. 7 Şo nuň üçin hem, 
ine, Men eli mi si ziň gar şy ňy za uzat dym. 
Si zi mil let le re ol ja edip be re rin. Men si zi 
halk la ryň ara syn dan sog rup zy ňa ryn, 
ýurt la ryň ara syn dan sü pü rip taş la ryn, si zi 
ýok ede rin. On soň siz Me niň Reb di gi mi 
bi ler si ňiz».

Mowap ýurduna garşy pygamberlik
8  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Mo-

wap bi len Se gir: „Ýa hu da hal ky hem 
beý le ki mil let ler ýa ly dyr“ diý di ler. 9 Şo-
nuň üçin Men Mo wa byň bir gap da ly ny 
böw süp, ýur duň şöh ra ty bo lan ser het 
şä her le ri ne Beýt ýe şi mo da, Ba gal me-
go na we Kir ýa ta ýy ma zar ba ura ryn. 
10 Men Mo wa by am mon lar bi len bir lik de 
gün do gar halk la ry nyň eli ne mülk edip 
be re rin. Şeý dip, am mon lar mil let ler ara-
syn da hiç ha çan ýat la nyl maz. 11 Mo wa ba 
hö küm ler çy ka ra ryn, şon da olar Me niň 
Reb di gi mi bi ler ler».

Edom ýurduna garşy pygamberlik
12  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

«Edom öç al mak bi len ýa hu da hal ky-
nyň gar şy sy na he re ket et di, olar dan öç 
alyp, agyr gü nä bat dy. 13 Şo nuň üçin 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: „Men 
eli mi Edo myň gar şy sy na uza dyp, on-
dan yn sany-da, haý wa ny-da sog rup 
taş la ryn we ony ha ra ba çy ly ga öw re rin. 
Olar Teý man dan De da na çen li ara lyk da 
gy lyç dan he läk bo lar lar. 14 Men Edom dan 
hal kym Ys ra ýy lyň eli bi len öç ala ryn. 
Olar Edom da Me niň ga har-ga za bym 
bo ýun ça he re ket eder ler, on soň olar 
Me niň öjü miň nä me di gi ni bi ler ler“». 
Mu ny Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr.

Piliştlilere garşy pygamberlik
15  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

«Ebe di duş man çy ly gy bo lan pi lişt li ler 
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a 26:17 Deňziň ýakasynda ýaşaýanlara – ýa-da onuň ähli ilatyna.

ýa hu da lar dan ar al dy lar, ýü rek le rin dä ki 
ýig renç ze rar ly ola ry ýer bi len ýeg san 
edip öç al dy lar. 16  Mu nuň üçin Hök mü-
ro wan Reb şeý le diý ýär: „Ine, Men eli mi 
pi lişt li le riň gar şy sy na uza dyp, olar dan 
ke ret li le ri sog rup taş la ryn, de ňiz ýa ka-
syn da ga lan la ry ny ýok ede rin. 17 Ga zap ly 
je za lar bi len olar dan agyr öç ala ryn. 
Şon da olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler“».

26‑njy bap

Sur galasyna garşy pygamberlik
1 Sür gün de bol ýan wagty my zyň on bi-

rin ji ýy ly nyň bi rin ji aýy nyň bi ri ne ma ňa 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2  «Eý, yn san 
og ly! Sur ga la sy Iýe ru sa lim hak da: „Baý-
baý-ow, halk la ryň ga py sy bo lan şä her 
ýy kyl dy, der we ze le ri me niň üçin açyl dy. 
Ol weý ran bol dy, in di men baý lyk dan 
do la ryn“ diý di». 3 Şo nuň üçin Hök mü-
ro wan Reb şeý le diý ýär: «Eý, Sur! Men 
sa ňa gar şy dy ryn. De ňiz tol kun la ry nyň 
ýo ka ry gal şy ýa ly, Men hem mil let le ri 
se niň gar şy ňa aýa ga gal dy ra ryn. 4  Olar 
Su ruň di war la ry ny weý ran eder ler, onuň 
diň le ri ni ýy kar lar. Men onuň top ra gy ny 
sy ryp-sü pü rip, ýa la ňaç ga ýa öw re rin. 5 Ol 
de ňiz or ta syn da tor ýa zyl ýan ýer bo lar. 
Hök mü ro wan Reb: „Mu ny Men aýt dym“ 
diý ýär. Sur ga la sy mil let le re ol ja bo lar. 
6  Olar Sur ga la sy na ga raş ly şä her ler de 
ýa şa ýan la ry gy lyç dan ge çi rer ler; on soň 
olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler».

7 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Ine, 
Men pa ty şa la ryň pa ty şa sy bo lan Ba byl 
pa ty şa sy Ne bu kad ne sa ry at lar, sö weş 
ara ba la ry, at ly lar, köp halk lar dan yba rat 
äpet go şun bi len bir lik de de mir ga zyk-
dan Sur ga la sy nyň üs tü ne ge ti re rin. 8  Eý, 
Sur ga la sy, olar sa ňa ga raş ly şä her ler de 

ýa şa ýan la ry gy lyç dan ge çi rer ler, gar şy-
ňa ber kit me ler sa lyp, di wa ry ňa çyk mak 
üçin ýap gyt lar gu rar lar we gal kan la ry ny 
se niň gar şy ňa go ýar lar. 9 Pürs ler bi len 
di war la ry ňy oýar lar, de mir gu ral la ry 
bi len diň le ri ňi ýy kar lar. 10  At la ry nyň 
köp lü gin den ýa ňa se ni to zan ga par; di-
war la ry ýum ru lan bir ga la gi ri li şi ýa ly, 
se niň der we ze le riň den gi ren de at ly la-
ryň, ti gir le riň we sö weş ara ba la ry nyň 
se sin den ýa ňa di war la ryň sar sar. 11 Äh li 
kö çe le ri ňi at la ry nyň toý na gy bi len ba-
sa lar lar; hal ky ňy gy lyç bi len öl dü rer ler, 
ul la kan sü tün le ri ňi ýer bi len ýeg san 
eder ler. 12  Baý ly gy ňy ta lap, mal-mül kü ňi 
ba syp alar lar, di war la ry ňy ýy kyp, gö zel 
jaý la ry ňy weý ran eder ler. Daş la ry ňy, 
agaç la ry ňy we top ra gy ňy deň ze taş lar lar. 
13 Men se niň aý dym la ry ňyň se si ni ke se-
rin, li ra la ry ňyň se si gaý dyp eşi dil mez. 
14 Se ni ýa la ňaç ga ýa öw re rin, tor ýa zyl ýan 
ýer bo lar syň. In di sen hiç ha çan tä ze den 
be je ril mer siň, çün ki Hök mü ro wan Reb: 

„Mu ny Men-Reb aýt dym“ diý ýär».
15 Hök mü ro wan Reb Sur ga la sy na şeý le 

diý ýär: «Ýy ky ly şy ňyň gür pül di sin den, 
ýa ra ly la ryň iň ňil di sin den, ba şyň dan inen 
el henç mer gi den ke nar lar da ky halk lar 
tit reş mez mi? 16  Şon da de ňiz bo ýun da ky 
äh li hö küm dar lar tagt la ryn dan dü şüp, 
don la ry ny çy ka rar lar, keş de li eşik le ri ni 
sy py rar lar. Gor ky ly ba sy na gi rip, ýer-
de otu rar lar we dy nuw syz san dy ra şyp, 
sa ňa aňk-taňk bo lar lar. 17 Soň ra olar sen 
hak da agy aý dar lar:

„Eý, deňizçileriň ýaşaýan şäheri,
deňizde iň güýçli meşhur şäher!

Wah, sen we sende ýaşaýanlaryň
barysy nähili heläk boldy!

Sen deňziň ýakasynda
ýaşaýanlara a howp saldyň!“
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a 26:20 Di ri le riň ýa şa ýan ýur du ny eýe le mer siň – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Men sa ňa 
şöh rat be re rin di ýip duş gel ýär.

18  Se niň ýy ky lan gü nüň ke nar lar da ky 
halk lar tit re şer ler, de ňiz ke na ryn da ky lar 
se niň he läk bol şu ňa how sa la dü şer ler».

19 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Se ni ilat syz ga lan şä her ler ýa ly ha ra ba-
çy ly ga öw re nim den soň, çuň lu gy üs tü ňe 
ge ti rip, köp suw lar bi len bü rä nim den 
soň, 20  se ni ölü ler dün ýä si ne in ýän ler 
bi len bir lik de ga dy my hal kyň ýa ny na 
in de re rin. Ilat syz bo lar ýa ly, se ni ölü ler 
dün ýä si ne in ýän ler bi len bir lik de ýe riň 
te ýin de, ga dym dan bä ri ha ra ba çy ly ga 
öw rü len ýer ler de or naş dy ra ryn; sen 
gaý dyp ilat ly bol mar syň ýa-da di ri le riň 
ýa şa ýan ýur du ny eýe le mer siň a. 21 Men 
se ni el henç how pa du çar ede rin, sen 
ýok bo lar syň. Se ni göz lär ler, em ma hiç 
ha çan tap maz lar». Mu ny Hök mü ro wan 
Reb diý ýär.

27‑nji bap

Sur galasy üçin aýdylan agy
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Eý, yn san og ly, Sur ga la sy hak da agy 
aýt. 3 De ňiz gi rel ge le rin de mes gen tu tan 
we her bir ke nar ýa ka syn da ky halk lar 
bi len söw da eden Sur ga la sy na Hök-
mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: „Eý, 
Sur, sen ‘Gö zel lik kä mil li gi men di rin!’ 
diý diň. 4  Se niň hö küm dar ly gyň be ýik 
de ňiz ler de dir; se ni bi na eden ler gö zel li-
gi ňi aň ry baş de re je si ne ýe tir di ler. 5 Sen 
Se nir da gy nyň ser wi le rin den ýa sa lan 
uly gä mi ýa ly dyň; sa ňa bo gal dak et mek 
üçin Li wan dan kedr aga jy ny ge tir di ler. 
6  Kü rek le ri ňi Ba şan dub la ryn dan et di-
ler; tag ta la ry ňy Kipr ada sy nyň ser wi 
aga jyn dan ýa sap, pi liň di şi bi len be ze-
di ler. 7 Mü sür den ge ti ri len keş de li ne pis 

zy gyr ma ta lar se niň ýel ke niň di, olar sa ňa 
baý dak bo lup hyz mat eder di. Eli şa ke na-
ry nyň ma wy we gyr my zy ma ta sy se niň 
ýa pyn jaň dy. 8  Si don we Ar wat ila ty se niň 
kü rek çi le riň di. Eý, Sur, sen de akyl dar lar 
bar dy, olar se niň gä mi çi le riň di. 9 Ge ba lyň 
gar ry la ry we akyl dar la ry sen de bo lup, 
jaý ryk la ry ňy su wa ýar dy lar. Ha ryt la ry-
ňy alyş-ça lyş et mek üçin äh li gä mi ler 
de ňiz çi le ri bi len sen de di ler. 10  Pars, 
Lut we Put se niň ur şu jy la ryň dy; olar 
gal kan la ry bi len de mir tu wul ga la ry ny 
di wa ryň dan asar dy lar; olar sa ňa şöh rat 
ge ti rer di ler. 11 Ar wat ly lar we heý lek li ler 
tö we rek-da şyň da ky di war la ry ňyň, gam-
mat ly lar bol sa diň le ri ňiň üs tün de di ler. 
Olar gal kan la ry ny di war la ry ňyň tö we-
rek-da şyn dan asyp, gö zel li gi ňi aň ry ba şa 
ýe ti rer di ler. 12  Baý ly gy ňyň köp dü gi üçin 
Tar şyş se niň bi len söw da et di; ha ryt la-
ry ňyň de re gi ne kü müş, de mir, ga la ýy 
we gur şun be rer di. 13 Ýa wan, Tu bal we 
Me şek se niň söw da gär le riň di ler; olar 
ha ryt la ry ňyň de re gi ne gul lar we bü-
rünç gap lar be rer di ler. 14  To gar ma hal ky 
se niň ha ryt la ry ňyň de re gi ne ýa by la-
ry, uruş at la ry ny we ga tyr la ry be rer di. 
15  De dan ly lar se niň söw da gä riň di ler; 
köp ke nar la ryň söw da gat na şy gy se niň 
eliň de di; olar sen den alan ha ryt la ry nyň 
de re gi ne pi liň di şi we eben aga jy bi len 
ha sap la şar dy lar. 16  Söw da ňyň köp dü gi 
üçin Si ri ýa se niň bi len söw da et di; olar 
se niň ha ryt la ry ňyň de re gi ne zü mer ret, 
gyr my zy we keş de li ma ta lar, ne pis zy-
gyr ma ta, mer jen we ýa kut be rer di ler. 
17 Ýa hu da bi len Ys ra ýyl ýur dy se niň 
söw da gär le riň di ler; olar ha ryt la ry ňyň 
de re gi ne Min nit bug da ýy ny, un, bal, 
ýag we mel hem be rer di ler. 18  Söw da ňyň 
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we baý ly gy ňyň köp dü gi üçin Da mask 
hem se niň bi len söw da et di; ol Hel bon 
şe ra by ny we ak ýüň ge ti rer di. 19 Uzal 
ýur dun dan ge len Dan we Ýa wan ha-
ryt la ry ňyň de re gi ne ýüp lük be rer di ler; 
alyş-ça lyş ha ryt la ry ňyň ara syn da bol sa 
iş le nen de mir, dal çyn we hoş boý ys-
ly ga myş bar dy. 20 De dan at mün mä ge 
ge rek li bo lan eýer lik at ke çe le ri bi len 
söw da eder di. 21 Ara bys tan we bü tin 
Ke dar hö küm dar la ry se niň iň ga dyr ly 
müş de ri le riň di; olar gu zu lar, goç lar we 
er keç ler ge ti rip, se niň bi len söw da et di-
ler. 22  Şe ba nyň we Ra ga ma nyň tä jir le ri 
se niň söw da gä riň di ler; olar ha ryt la ry ňyň 
de re gi ne äh li atyr la ryň se re si ni, her hi li 
gym mat ba ha daş lar we al tyn be rer di ler. 
23 Ha ran, Kan ne, Eden, Şe ba tä jir le ri, 
Aşur we Kil mat se niň söw da gä riň di ler. 
24  Olar se niň ba za ryň da ky ha ryt la ry ňy 
saý la ma zat lar bi len, ma wy we reň be-

-reň keş de li ma ta lar we ýüp bi len berk 
daň lan reňk li ha ly lar bi len alyş-ça lyş 
eder di ler. 25 Se niň ha ryt la ry ňyň ker we ni 
Tar şy şyň gä mi le ri di; sen do lup-da şyp, 
de ňiz ler um ma nyn da agyr ýük bi len 
ýük le ner diň.

26  Kü rek çi le riň se ni açyk de ňiz le re 
alyp çy kar lar, em ma gün do gar şe ma ly 
de ňiz ler um ma nyn da se ni kül-pe ýe kun 
eder. 27 Ýy ky lan gü nüň se niň baý ly gyň, 
ha ryt la ryň, mal la ryň, de ňiz çi le riň, 
gä mi çi le riň, jaý ryk la ry ňy su wa ýan lar, 
ha ryt la ry ňy alyş-ça lyş ed ýän ler, sen dä ki 
äh li ur şu jy lar we içiň dä ki äh li je ma-
gat de ňiz ler um ma ny na gark bo lar lar. 
28  Gä mi çi le riň ahy-na la syn dan öri meý-
dan lar ler za na ge ler. 29 Äh li kü rek çi ler, 
de ňiz çi ler we äh li de ňiz gä mi çi le ri gä-
mi le rin den dü şüp, gu ry ýer de du rar lar. 
30 Ses le ri ni ga tal dyp, se niň üçin per ýat 
eder ler, baş la ryn dan gum sow rar lar, kü-
le to ga la nar lar. 31 Se niň üçin saç la ry ny 

sy ryp, jul geý ner ler, jan how lu na has rat 
bi len zar-zar ag lap, da dy-per ýat eder ler. 
32  Se niň üçin agy aý dyp, ýas tu tar lar, 
ahy-na la çe kip, şeý le di ýer ler:

‘Deňiz ortasynda Sur ýaly
dym-dyrs bolan gala barmy?

33 Ha ryt la ryň de ňiz den çy kan da, sen 
köp halk la ry do ýur dyň, baý ly gyň we 
ha ryt la ryň köp lü gi bi len pa ty şa la ry 
ba ýat dyň. 34  Ine, de ňiz de, suw la ryň düý-
bün de kül-pe ýe kun bo la nyň da, içiň dä ki 
ha ryt la ryň we äh li je ma ga tyň özüň bi len 
bi le gark bol dy’. 35  Ke nar lar da ky äh li 
ilat lar sa ňa aň ka ryş dy lar; pa ty şa la ry 
ga ty gork du lar, ýüz le ri niň reň ki öç di. 
36  Halk lar ara syn da ky tä jir ler sa ňa sy-
ky lyk at dy lar; sen el henç how pa uç rap, 
ebe di lik ýok bo lar syň“».

28‑nji bap

Sur patyşasyna garşy pygamberlik
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Eý, yn san og ly! Sur hö küm da ry na 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: 

„Sen ýü rek de ge dem lik edip: ‘Men hu-
daý dy ryn, men de ňiz ler um ma nyn da, 
hu daý la ryň tag tyn da otur ýa ryn’ diý diň; 
ýü re gi ňi hu daý la ryň ýü re gi ki min tut-
saň-da, sen hu daý däl siň, yn san syň. 3 Sen 
Da ny ýel den has akyl ly syň, hiç bir syr 
sen den giz lin däl dir. 4 Sen da na ly gyň we 
dü şün jäň bi len baý lyk edin diň, ha zy na la-
ryň da al tyn, kü müş top la dyň. 5 Söw da da 
çuň da na ly gyň bi len baý ly gy ňy kö pelt-
diň, baý ly gyň dan ýa ňa ýü re gi ňi ge dem 
tut duň“». 6  Şo nuň üçin Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: «Sen ýü re gi ňi bir 
hu daý ýa ly tut duň. 7 Mu nuň üçin Men 
gel mi şek le ri, mil let le riň iň re him si zi ni 
se niň üs tü ňe ge ti re rin; olar se niň aja ýyp 
da na ly gyňy gy lyç bi len ke sip, şan-şöh-
ra ty ňy har lar lar. 8  Se ni gab ra in de rer ler; 
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sen de ňiz le riň goý nun da wag şy ölü me 
du çar bo lar syň. 9 Sen özü ňi öl dü ren le riň 
hu zu ryn da-da: „Men hu daý“ di ýer siň-
mi? Özü ňi öl dü ren le riň elin de sen hu daý 
däl siň, yn san syň. 10 Sen gel mi şek le riň 
elin de sün net siz le riň ölü mi bi len he läk 
bo lar syň, se bä bi Hök mü ro wan Reb: 

„Mu ny Men aýt dym“ diý ýär».
11 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy:

 12 «Eý, ynsan ogly! Sur patyşasy 
üçin agy aýt,

oňa Hökmürowan Reb şeýle 
diýýär diý:

„Kämilligiň möhüri, danalygyň,
gözelligiň aňrybaşy sendiň.

 13 Sen Eremde – Hudaýyň 
bagyndadyň;

lagyl, topaz, göwher, sary ýakut, 
hakyk,

ýaşyl gaşlar, ýakut, pöwrize we 
zümerret

ýaly ähli gymmatbaha daşlara 
we altyna gaplanypdyň;

gaş öýeleriňdir oýma nakgaşçylyk
işleriň hem altyndandy,
bularyň ählisi seniň ýaradylan 

günüň taýýarlanypdy.
 14 Sen goragçy kerup bolar ýaly

ganatlaryňy ýaýyp oturdyň,
seni Men belläpdim.

Sen Hudaýyň mukaddes 
dagyndadyň,

otly daşlaryň arasynda gezdiň.
 15 Ýaradylan günüňden

tä senden ýazyk tapylýança,
ýollaryňda aýypsyzdyň.

 16 Söwdaňyň köplügi zerarly seni 
zulumdan doldurdylar,

sen günä etdiň.
Şeýlelikde, Men seni haram 

hökmünde Hudaýyň 
dagyndan aşak taşladym.

Men seni, eý, goragçy kerup,

otly daşlaryň arasyndan kowup 
ýok etdim.

 17 Owadanlygyň zerarly ýüregiňi 
tekepbir tutduň,

şöhratparazlygyňdan ýaňa 
danalygyňy harladyň;

Men seni ýere çaldym; 
görsünler diýip, patyşalaryň 
öňüne zyňdym.

 18 Sen köp etmişleriň bilen,
erbet söwdagärligiň bilen 

mukaddes ýerleriňi harama 
çykardyň;

onsoň Men içiňden ot berdim; ol 
seni ýandyrdy.

Men seni ähli görýänleriň 
gözleriniň alnynda ýakyp,

ýer ýüzünde kül etdim.
 19 Halklar arasynda seni 

tanaýanlaryň bary saňa 
aňkarylyşarlar;

sen elhenç howpa uçrap, 
ebedilik ýok bolarsyň“».

Sidon galasyna garşy pygamberlik
20  Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

21 «Eý, yn san og ly! Ýü zü ňi Si do na ta-
rap öwür-de, oňa gar şy py gam ber lik et. 
22  Oňa Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: „Ine, Si don, Men sa ňa gar şy dy ryn; 
Men se niň içiň de şöh rat ga za na ryn. Sa ňa 
hö küm ler çy ka ryp, Öz mu kad des li gi mi 
yk rar ede nim de, siz Me niň Reb di gi mi 
bi ler si ňiz. 23 Men ga la nyň içi ne mer gi 
ibe rip, kö çe le rin den gan ak dy ra ryn; 
dum ly-duş dan üs tü ne in ýän gy lyç dan 
ga la da ky ýa ra ly lar he läk bo lar lar. On soň 
olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler. 24  Ys
ra ýyl hal ky ny ýig ren ýän le riň hiç bi ri 
in di gaý dyp Ys ra ýy la çüm ýän ýan dak 
we awu ly ti ken bol maz, şon da olar Me-
niň Hök mü ro wan Reb di gi mi bi ler ler“». 
25 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Men 
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ys ra ýyl hal ky ny dar ga dy lan halk la ryň 
ara syn dan yzy na ýyg nap, mil let le riň 
göz le ri niň al nyn da mu kad des li gi mi 
yk rar ede rin. Şun dan soň olar öz ýurt-
la ryn da, ýag ny Me niň gu lum Ýa ku ba 
be ren ýur dum da mes gen tu tar lar. 26  Ol 
ýer de howp suz ýa şap, öý ler gu rar lar, 
üzüm bag la ry ny otur dar lar. Daş-tö we-
rek dä ki ola ry ýig ren ýän le re hö küm ler 
çy ka ra nym dan soň, olar howp suz ýa şar-
lar. Şon da olar Me niň öz le ri niň Hu da ýy 
Reb di gi mi bi ler ler».

29‑njy bap

Müsüre garşy pygamberlik
1 Sür gün de bol ýan wagty my zyň onun jy 

ýy ly nyň onun jy aýy nyň on iki si ne ma ňa 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2  «Eý, yn san 
og ly! Ýü zü ňi Mü sür pa ty şa sy fa ra ona ta-
rap öwür-de, oňa we bü tin Mü sü re gar şy 
py gam ber lik et. 3 Oňa Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär diý: „Eý, Mü sür pa ty şa sy 
fa ra on! Sen der ýa lar bo ýun da ýa tan äpet 
až dar ha ki min: ‘Nil me niň ki dir, ony 
özüm üçin ýa rat dym’ diý ýäň! Men sa ňa 
gar şy dy ryn. 4  Se niň äň le ri ňe çeň ňek ler 
so ka ryn we der ýa la ry ňyň ba lyk la ry ny 
teň ňe le ri ňe ýa pyş dy ra ryn. Teň ňe le ri ňe 
ýa py şan ba lyk lar bi len bir lik de se ni der-
ýa la ryň dan ko wup çy ka ra ryn. 5  Se niň 
özü ňi we der ýa la ryň da ky äh li ba lyk la ry 
çö le taş la ryn. Sen açyk meý dan da he läk 
bo lar syň, ol ýer den ýyg nal mar syň we 
hiç kim sa ňa eýe çyk maz. Men se ni 
ýa ba ny haý wan la ra we ýyr ty jy guş la ra 
şam ede rin. 6  On soň äh li Mü sür ila ty 
Me niň Reb di gi mi bi ler.

Mü sür hal ky ys ra ýyl hal ky üçin ga myş-
dan ha sa bol dy. 7 Ys ra ýyl hal ky sen den 
ýa py şan da, sen döw lüp, ys ra ýyl la ryň 
egin le ri ni ýa ra la dyň; sa ňa ýap la nan la-
ryn da, sen ow ra nyp, bil le ri ni döw düň“».

8  Şo nuň üçin Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: «Ine, Men se niň üs tüň den gy lyç 
in de rip, yn sany-da, haý wa ny-da sen den 
sog rup taş la ryn. 9 Mü sür ýur dy ha ra ba-
çy ly ga we çöl lü ge öw rü ler; on soň olar 
Me niň Reb di gi mi bi ler ler.

Fa ra on: „Nil der ýa sy me niň ki, ony 
men ýa rat dym“ diý di. 10  Şo nuň üçin 
hem Men sa ňa we se niň der ýa la ry ňa 
gar şy dy ryn; Men Mig dol dan Se we ne 
çen li, Efi opi ýa nyň ser he di ne çen li Mü sür 
ýur du ny bü tin leý çöl lü ge we ha ra ba çy-
ly ga öw re rin. 11 Oňa adam aýa gy bas maz, 
haý wan toý na gy sek mez; ol ýer de kyrk 
ýyl lap hiç kim ýa şa maz. 12  Men Mü sü ri 
ha ra ba öw rü len ýurt la ryň hem iň ha ra-
ba sy na öw re rin, onuň şä her le ri weý ran 
edi len şä her le riň hem iň weý ra ny bo lup, 
kyrk ýyl lap ha ra ba bo lup ýa tar. Men 
mü sür li le ri mil let le riň ara sy na pyt ra-
da ryn, ýurt la ryň ara sy na dar ga da ryn».

13  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Kyrk ýyl dan soň mü sür li le ri pyt ra dy-
lan halk la ry nyň ara syn dan ýyg na ryn. 
14  Men mü sür li le riň öň ki aba dan çy ly-
gy ny gaý ta ryp be rip, Pat ros ýur du na öz 
dog duk me kan la ry na ge ti re rin. Ol ýer de 
ola ryň pa ty şa ly gy ejiz pa ty şa lyk bo lar. 
15  Pa ty şa lyk la ryň iň eji zi bo lar, gaý dyp 
mil let ler den özü ni ýo ka ry tut maz. Mil-
let le riň üs tün den hö küm sür me sin ler 
di ýip, Men ola ry azal da ryn. 16  Mü sür-
li ler in di hiç ha çan ys ra ýyl hal ky üçin 
ar ka da ýanç bol maz lar. Gaý tam, Mü sü riň 
bet bagt ly gy ola ra Mü sü re do lan mak 
bi len eden gü nä le ri ni ýat la dar. On soň 
ys ra ýyl lar Me niň Hök mü ro wan Reb di-
gi mi bi ler ler».

17 Sür gün de bol ýan wagty my zyň ýig ri-
mi ýe din ji ýy ly nyň bi rin ji aýy nyň bi ri ne 
ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 18  Eý, 
yn san og ly! Ba byl pa ty şa sy Ne bu kad ne-
sar öz go şu ny na Su ra gar şy agyr zäh met 
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çek dir di: her bir es ge riň sa çy dö kül di, 
her bir eg niň ha my soýul dy; em ma çe-
ken zäh me ti ne gö rä, ne onuň özü ne, 
ne-de go şu ny na Sur dan muzd tö len di. 
19 Şo nuň üçin Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: «Men Mü sür ýur du ny Ba byl pa-
ty şa sy Ne bu kad ne sa ra be re rin; ol onuň 
baý ly gyny äki der, ol ja sy ny alar we ony 
ta lar; bu onuň go şu ny üçin muzd bo lar. 
20 Men onuň gar şy sy na çe ken zäh me ti 
üçin Mü sür ýur du ny oňa ber dim, se bä bi 
olar Me niň üçin iş le di ler. Mu ny Hök mü-
ro wan Reb diý ýär. 21 Men ol gün ys ra ýyl 
hal ky na güýç be re rin, ola ryň ara syn da 
sa ňa saý rap du ran dil be re rin. On soň 
olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler».

30‑njy bap

Müsür üçin agy
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Eý, yn san og ly! Mu ny py gam ber lik 
et-de, Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: „Siz ‘Ol gün üçin waý!’ di ýip per ýat 
ediň. 3 Çün ki ol gün ýa kyn dyr, Reb biň 
gü ni go laý dyr. Ol gün apy-tu pan gü ni, 
mil let le riň je bir çek jek döw rü dir. 4  Mü-
sü riň üs tün den gy lyç iner, mü sür li ler 
gy lyç dan he läk bo lan la ryn da, Efi opi ýa 
ila ty na gor ky ara la şar. Mü sü riň baý ly-
gy äki di ler, bi na la ry kül-pe ýe kun edi ler. 
5 Mü sür bi len bir lik de Efi opi ýa, Put, Lut 
we beý le ki halk lar dan ge len go şun la ryň 
ba ry, Kub we yla la şyk bag la şan ýur-
du nyň ila ty gy lyç dan ge çi ri ler“». 6  Reb 
şeý le diý ýär: «Mü sü re ar ka du ran lar he-
läk bo lar lar, onuň kuw wa ty nyň buý san jy 
öçer. Mig dol dan Se we ne çen li ola ryň 
ba ry bi le lik de gy lyç dan ge çi ri ler. Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär. 7 Olar ha ra ba 
öw rü len ýurt lar dan hem be ter ha ra ba 
öw rü ler, onuň şä her le ri weý ran edi len şä-
her le riň hem iň weý ra ny bo lar. 8  Mü sü re 

ot be rip, ony gol da ýan la ryň ba ry ny ýok 
ede nim de, olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler. 
9 Ol gün gaý gy-gam syz ýa şa ýan efi op la ry 
gor kuz mak üçin gä mi ler bi len ha bar çy lar 
ýol la ryn. Mü sü riň je bir-je pa ly döw rün-
dä ki ýa ly, ola ra hem howp ara la şar, ine, 
ol gün ýe tip gel ýär». 10  Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: «Men Ba byl pa ty şa sy 
Ne bu kad ne sa ryň eli bi len Mü sü riň be ýik 
go şu ny nyň so ňu na çy ka ryn. 11 Mil let le
riň iň gor kun jy bo lan bu Mü sür ýur du ny 
weý ran et mek üçin Ne bu kad ne sar go-
şu ny bi len bir lik de ge ler. Olar Mü sür de 
gy lyç la ry ny ýa la ňaç lap, ýur dy je set den 
dol du rar lar. 12  Men der ýa la ry gu ra da ryn, 
ýur dy ýa ra maz adam la ra sa ta ryn; ýur dy 
we onuň için dä ki le riň ba ry ny gel mi-
şek le riň eli bi len weý ran ede rin. Mu ny 
Men-Reb aýt dym». 13 Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: «Men but la ry-da ýok ede rin, 
Mem fis dä ki bi de rek heý kel le ri aý ryp 
taş la ryn. Gaý dyp Mü sür ýur dun da hö-
küm dar bol maz. Mü sür ýur du na gor ky 
sa la ryn. 14 Pat ro sy weý ran ede rin, Zo gan 
ga la sy na ot be re rin, Te bes ga la syn da hö-
küm ler çy ka ra ryn. 15 Ga za by my Mü sü riň 
güý ji bo lan Si niň üs tü ne dö küp, Te be siň 
köp ilat ly ly gy nyň so ňu na çy ka ryn. 16 Mü-
sü re ot be re rin, Sin soň suz je bir çe ker, 
Te bes ga la sy nyň di wa ry jaý ryk atar we 
Mem fis ga la sy her gün duş man hü jü mi-
ne se ze war bo lar. 17 He li ýo po ly syň we 
Pi be se diň ýaş ýi git le ri gy lyç dan he läk 
bo lar lar; ga la da ky halk sür gün edi ler. 
18 Mü sü riň bo ýun ty ry gy ny dö wen gü nüm 
Tah pan hes de gün diz gi jä öw rü ler. Onuň 
kuw wa ty nyň buý san jy ta mam la nar; ony 
bir ga ra bu lut gap lar we şä he riň hal ky 
sür gü ne gi der. 19 Men Mü sü re hö küm ler 
çy ka ra ryn; şon da olar Me niň Reb di gi mi 
bi ler ler».

20 Sür gün de bol ýan wagty my zyň on 
bi rin ji ýy ly nyň bi rin ji aýy nyň ýe di si ne 
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ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 21 «Eý, 
yn san og ly! Men Mü sür pa ty şa sy fa ra o-
nyň go lu ny döw düm. Ol şypa ta par ýa ly 
da ňyl ma dy ýa-da gy lyç tut mak üçin 
güý je ge ler ýa ly oňa sar gy sa ral ma dy. 
22  Mu nuň üçin Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Men Mü sür pa ty şa sy fa ra ona 
gar şy dy ryn. Men onuň iki eli ni hem: sag-
dyn eli ni-de, dö wük eli ni-de syn dy ryp 
taş la ryn, elin dä ki gy ly jy ny ga çy ra ryn. 
23 Men mü sür li le ri mil let le riň ara sy na 
pyt ra da ryn, ola ry ýurt la ryň ara sy na 
dar ga da ryn. 24  Ba byl pa ty şa sy nyň gol-
la ry ny güýç len di rip, gy ly jy my onuň 
eli ne be re rin; em ma fa ra o nyň gol la ry ny 
dö we rin. Fa ra on Ba byl pa ty şa sy nyň 
öňün de agyr ýa ra ly ada myň iň ňil deý şi 
ki min iň ňil där. 25  Ba byl pa ty şa sy nyň 
go lu ny güýç len di re rin, em ma fa ra o nyň 
gol la ry ny syn dy ra ryn. Gy ly jy my Ba byl 
pa ty şa sy nyň eli ne be re rin, ol hem ony 
Mü sü riň gar şy sy na uza dar, şon da olar 
Me niň Reb di gi mi bi ler ler. 26  Men mü-
sür li le ri mil let le riň ara sy na pyt ra da ryn, 
ýurt la ryň ara sy na dar ga da ryn. On soň 
olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler“».

31‑nji bap

Kedr agajy tymsaly
1 Sür gün de bol ýan wagty my zyň on 

bi rin ji ýy ly nyň üçün ji aýy nyň bi ri ne 
ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2  «Eý, 
yn san og ly! Fa ra ona we onuň hal ky na 
şeý le diý:

„Sen beýikligiň boýunça kime 
meňzeýärsiň?

 3 Ine, Aşur Liwanda owadan şahaly,
tokaý saýaly kedr agajydy.

Onuň boýy uzyndy,
başy bulutlarda ýerleşýärdi.

 4 Suwlar ony ösdürdi,
ýerasty bulaklar ony belent etdi;

daş-töweregini derýalar gurşap,
akar çeşmeleri bilen uzakdaky 

ähli agaçlary gandyrýardy.
 5 Munuň üçin onuň boýy

beýleki agaçlaryň baryndan 
uzyndy,

baldaklary güreldi;
suwuň bollugyndan şahalary 

uzady.
 6 Pudaklarynyň üstünde

gögüň ähli guşlary 
höwürtgelediler;

şahalarynyň astynda
ähli ýyrtyjy haýwanlar guzladylar
we kölegesinde ähli uly milletler 

mesgen tutdular.
 7 Ol belentligi bilen,

şahalarynyň uzynlygy bilen 
gözeldi,

köki-de çuň suwlara ýetipdi.
 8 Hudaýyň bagyndaky kedr 

agaçlary onuň boýuna,
serwiler onuň pudaklaryna-da 

taý gelmeýärdi,
çynarlar onuň şahalaryna deň däldi,

Hudaýyň bagyndaky hiç bir agaç
gözellikde oňa taý gelmeýärdi.

 9 Men ony gür şahalar bilen 
bezäpdim;

Hudaýyň Erem bagyndaky ähli 
agaçlar oňa göriplik etdiler“».

10  Şo nuň üçin hem Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: «Onuň bo ýy ösüp, ba şy 
bu lut la ra ýe ten de, bu be ýik lik onuň 
ýü re gin de te kep bir lik dö ret di. 11 Şo nuň 
üçin Men ony mil let le riň hö küm da ry nyň 
eli ne ber dim, oňa öz er bet li gi ne la ýyk 
da raş dy lar. Men on dan ýüz öwür dim, 
12  gel mi şek mil let le riň iň re him si zi ony 
ke sip taş lap ret et di. Şa ha la ry dag la ryň 
üs tü ne we tu tuş de re le re dü şüp, pu dak-
la ry ça py lyp, ýur duň äh li jül ge le ri ne 
taş lan dy. Dün ýä niň äh li halk la ry onuň 
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kö le ge sin den git di ler, ony terk et di ler. 
13 Gö güň äh li guş la ry onuň döw len bö lek-
le rin de mes gen tut ýar lar, meý da nyň äh li 
haý wan la ry onuň şa ha la ry nyň ara syn da 
ýer leş ýär ler. 14  Şeý le lik de, suw la ryň ýa-
ka syn da ýe ti şen hiç bir agaç boý alyp, 
be len de çyk maz ýa-da baş la ry bu lu da 
ýet mez we bol suw içip ösen hiç bir agaç 
beý le be lent li ge ýet mez. Ola ryň ba ry gab-
ra in ýän äh li yn san lar bi len bir lik de ölü ler 
dün ýä si ne ýe riň te ýi ne in de ril di ler».

15  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Ölü ler dün ýä si ne inen gü ni, Men ol agaç 
üçin ýas tut sun lar di ýip, ony düýp süz 
çuň luk bi len ört düm, onuň der ýa la ry-
ny tog tat dym; äpet suw la ry sak la dym. 
Bu agaç üçin tu tuş Li wa ny tüm lü ge 
gap la dym, onuň äh li agaç la ry ny sol-
dur dym. 16  Ony gab ra in ýän ler bi len 
bir lik de ölü ler dün ýä si ne in de re nim de, 
ýy ky ly şy nyň gür pül di sin den mil let le ri 
tit ret dim; on soň Erem ba gy nyň äh li 
agaç la ry, Li wa nyň iň owa dan we iň 
saý la ma agaç la ry, bol suw içip ösen le riň 
ba ry ýe riň te ýin de te sel li tap dy lar. 17 Kö
le ge sin de ýa şan lar, ýag ny mil let le riň 
ara syn da onuň bi len yla la şyk bag la şan lar 
hem onuň bi len bir lik de ölü ler dün ýä si ne 
gy lyç dan ge çi ri len le riň ýa ny na in di ler. 
18  Erem ba gy nyň agaç la ry nyň haý sy sy 
şan-şöh rat da we be ýik lik de sa ňa meň-
ze ýär? Ýö ne sen Erem agaç la ry bi len 
bir lik de ýe riň te ýi ne in de ril er siň. Sen 
gy lyç dan ge çi ri len ler bi len bir lik de sün-
net siz le riň ara syn da ýa tar syň. Fa ra o nyň 
we onuň äh li be ýik go şu ny nyň so ňy şeý le 
bo lar». Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär.

32‑nji bap

Faraon üçin aýdylan agy
1 Sür gün de bol ýan wagty my zyň on 

ikin ji ýy ly nyň on ikin ji aýy nyň bi ri ne 

ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2  «Eý, 
yn san og ly! Mü sür pa ty şa sy fa ra on üçin 
agy aýt we oňa şeý le diý:

„Özüňi milletleriň ýaş arslanyna 
meňzetdiň,

ýöne sen deňizlerdäki aždarha 
kiminsiň.

Derýalaryňda eýläk-beýläk 
okduryldyň;

aýaklaryň bilen suwlary 
çaýkadyň,

derýalary bulandyrdyň“».
 3 Hökmürowan Reb şeýle diýýär:

«Birtopar halklaryň öňünde 
torumy

seniň üstüňe taşlaryn;
olar seni Meniň torum bilen 

tutarlar.
 4 Onsoň seni gury ýere taşlaryn,

meýdana zyňaryn,
gögüň ähli guşlaryny seniň 

üstüňe gonduraryn,
tutuş dünýäniň ýyrtyjy 

haýwanlaryny senden 
doýraryn.

 5 Etiňi daglaryň üstüne serip,
dereleri çüýrän läşiňden 

dolduraryn.
 6 Topragyňy daglara çenli ganyň 

bilen suwararyn;
jülgeler seniň läşiňden dolar.

 7 Seni gümlän mahalym gökleri 
bürärin,

ýyldyzlary garaldaryn;
Güni bulut bilen örterin,

Aý-da öz yşygyny bermez.
 8 Depäňdäki gökleriň ähli

parlak yşyklaryny garaldaryn,
ýurduňa garaňky düşürerin,

muny Hökmürowan Reb diýýär.
9 Se niň ta na ma ýan ýurt la ry ňa, baş ga 
mil let le riň ara sy na dar ga dy lan bö le gi ňi 
ge ti re nim de, köp halk la ryň ýü rek le ri ni 
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how sa la sa la ryn. 10 Köp halk la ry sa ňa 
aň kar da ryn, öň le rin de gy ly jy my bu laý-
la nym da, ola ryň pa ty şa la ry sen se bäp li 
ga ty gor kar lar; se niň ag da ry lan gü nüň 
ola ryň äh li si öz jan la ry üçin her pur sat da 
tit rär». 11 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Ba byl pa ty şa sy nyň gy ly jy se niň de päň-
den iner. 12 Ba byl ger çek le ri mil let le riň iň 
el hen ji dir, ola ryň gy ly jy bi len go şu ny ňy 
he läk ede rin. Olar Mü sü riň buý san jy nyň 
ýo gu na ýa nar lar, onuň bü tin go şu ny he läk 
bo lar. 13 Onuň äh li mal-ga ra la ry ny bol 
suw la ryň ba şyn dan ýok ede rin; mun dan 
beý läk yn san aýa gy-da, haý wan toý na-
gy-da suw la ry bu lan dyr maz. 14  On soň 
suw la ry ny dur lap, der ýa la ry ny asu da 
ak dy ra ryn. Mu ny Hök mü ro wan Reb 
diý ýär. 15 Mü sür ýur du ny ha ra ba çy ly ga 
öw re nim de, ony äh li zat dan mah rum 
ede nim de we onuň ila ty ny gy lyç bi len gy-
ra nym da, olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler. 
16  Agy bu dur, olar mu ny aý dar lar; bu agy-
ny mil let le riň gyz la ry aý dar lar. Mü sür we 
onuň go şu ny ba ra da bu agy ny aý dar lar». 
Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär.

17 Sür gün de bol ýan wagty my zyň on 
ikin ji ýy ly nyň bi rin ji aýy nyň on bä şi ne 
ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 18  «Eý, 
yn san og ly! Mü sür go şu ny hak da da-
dy-per ýat et, ony we güýç li mil let le riň 
gyz la ry ny ölü ler dün ýä si ne in ýän ler 
bi len bir lik de ýe riň te ýi ne in der.
 19 Olara şeýle diý: „Sen kimden 

görmegeý?
Aşak in-de, sünnetsizler bilen 

bir gabyrda ýat“.
20 Olar gy lyç dan ge çi ri len le riň ara sy na 
ýy ky lar lar. Gy lyç sy ryl dy; Mü sü ri we 
onuň bü tin go şu ny ny ýe re ça lyp süý räň. 
21 Ölü ler dün ýä sin de Mü sür we onuň ta-
rap dar la ry hak da iň ba tyr ýol baş çy lar: 

„Olar aşak in di ler, gy lyç dan ge çi ri len 
sün net siz ler bi len ýa tyr lar!“ di ýer ler.

22  Aşur we onuň tu tuş go şu ny ol ýer de. 
Gy lyç dan ge çi ri lip, he läk bo lan es ger-
le ri niň ga byr la ry onuň da şy ny gur şap 
alyp dyr. 23 Onuň ga byr la ry na ölü ler dün-
ýä si niň iň düý bün den ýer be ril di, go şu ny 
gab ry nyň tö we rek-da şy ny tu tup dur. 
Di ri le riň ýur du na howp sa lan la ryň ba ry 
gy lyç dan ge çi ri lip öl dü ril en dir ler. 24  Eý
lam ýur dy ol ýer de we äh li go şu ny onuň 
gab ry nyň tö we rek-da şyn da; ola ryň ba ry 
gy lyç dan ge çi ri lip öl dü ri len ler; di ri le-
riň ýur du na howp sa lan bu sün net siz ler 
ýe riň te ýi ne in di ler. Ölü ler dün ýä si ne 
in ýän ler bi len bir lik de olar hem utan ja 
gal dy lar. 25 Eý lam ýur du na we onuň tu-
tuş go şu ny na gy lyç dan ge çi ri len le riň 
ara syn dan dü şek sal dy lar; bü tin hal ky 
onuň gab ry nyň tö we rek-da şyn da dy; 
äh li si hem sün net siz di we gy lyç bi-
len öl dü ril en di; olar di ri le riň ýur du na 
howp sa lyp dy lar, in di ölü ler dün ýä si ne 
in ýän ler bi len bir lik de olar hem utan ja 
gal dy lar, olar gy lyç dan ge çi ri len le riň 
ara syn da ýer leş di ril di ler. 26 Me şek, Tu bal 
ol ýer de di. Ola ryň äh li go şu ny ola ryň 
ga byr la ry nyň tö we rek-da şyn da dy; di ri-
le riň ýur du na howp sa lan dyk la ry üçin, 
ola ryň äh li si hem sün net siz di we gy lyç 
bi len öl dü ril en di; 27 Olar ölü ler dün ýä si ne 
sö weş ýa rag la ry bi len inen, gy lyç la ry ny 
baş la ry na ölüm ýas sy gy edi nen, beý le ki 
he läk bo lan sün net siz ba tyr lar bi len bi le 
ýat ma ýar lar. Ola ryň gü nä le ri niň je za sy 
süňk le ri ne or nar, se bä bi olar di ri le riň 
ýur dun da ba tyr la ra howp sal ýar dy lar. 
28  Sen hem, eý, fa ra on, he läk bo lar syň 
we gy lyç dan ge çi ri len ler bi len bi le sün-
net siz le riň ara syn da ýa tar syň.

29 Edom hem öz pa ty şa la ry we äh li 
hö küm dar la ry bi len ol ýer de di. Güýç-
lü di gi ne ga ra maz dan, ola ryň ba ry 
gy lyç dan ge çi ri len ler bi len bi le ýa tyr lar. 
Olar sün net siz ler we ölü ler dün ýä si ne 
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in ýän ler bi len bi le ýa tyr lar. 30 Äh li de-
mir ga zyk ýol baş çy la ry we si don ly lar 
hem ol ýer de di. Güýç li bo lup howp 
sa lan dyk la ry na ga ra maz dan, olar utanç 
için de gy lyç dan ge çi ri len ler bi len bir lik-
de aşak in di ler. Olar gy lyç dan ge çi ri len 
sün net siz ler bi len ýa tyr lar we ölü ler 
dün ýä si ne in ýän ler bi len bir lik de utan ja 
gal dy lar. 31 Fa ra on we onuň tu tuş go şu ny 
ola ry gö rüp, öz le ri niň gy lyç dan ge çi-
ri len äh li go şu ny üçin te sel li ta par lar. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 32  Men 
di ri le riň ýur du ny gor ku dan san dy ra-
ma ga mej bur ede rin! Fa ra on we onuň 
tu tuş go şu ny bol sa gy lyç dan ge çi ri lip, 
sün net siz le riň ara syn da ýa tar». Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär.

33‑nji bap

Reb Ezekiýel pygamberi 
Ysraýyla gözegçi goýýar

1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2 «Eý, 
yn san og ly! Men bir ýur duň üs tün den 
gy lyç in de re nim de, ol ýur duň hal ky öz 
ara syn dan bir ada my saý lap, öz le ri ne 
gö zeg çi goý jak dy gy ny il deş le ri ňe aýt. 
3 Gö zeg çi ýur duň üs tü ne gy ly jyň gel ýän-
di gi ni gö ren de, hal ka duý du ryş ber mek 
üçin sur naý ça lar. 4  Şon da kim sur naý 
se si ni eşi di bem, ägä bol ma sa we gy lyç 
ge lip, ony öl dür se, onuň ga ny öz boý-
nu na bo lar. 5 Ol sur naý se si ni eşi di bem, 
ägä bol ma dy; onuň ga ny öz boý nu na 
bo lar; ýö ne ägä bo lan öz ja ny ny ha las 
eder. 6  Gö zeg çi gy ly jyň gel ýän di gi ni 
gö rü bem, sur naý çal ma sa, hal ka duý-
du ryş ber me se we gy lyç ge lip, olar dan 
bi ri niň ja ny ny al sa, bu adam öz et mi şi 
üçin öl dü ril er. Em ma onuň ga ny üçin 
Men gö zeg çi bi len hak la şa ryn.

7 Eý, yn san og ly! Men se ni ys ra ýyl hal-
ky na gö zeg çi goý dum; sen Men den söz 

eşi dip, ola ra Me niň ta rap dan duý du ryş 
be rer siň. 8  Men er bet ada ma: „Eý, er bet 
adam, sen hök man öler siň!“ di ýe nim-
de, öz ýo lun dan ägä bo lar ýa ly, er be de 
duý dur ma saň we er bet adam öz et mi şi 
üçin öl se, onuň ga ny üçin Men se niň 
bi len hak la şa ryn. 9 Dog ry ýo la dü şer 
ýa ly, er bet ada my öz ýo lun dan ha bar dar 
et seň, em ma ol şon da-da öz ýo lun dan 
dön me se, ol et mi şi se bäp li öler, em ma 
sen öz ja ny ňy ha las eder siň.

10  Eý, yn san og ly! Ys ra ýyl hal ky na: 
„Siz: Je na ýat la ry myz we gü nä le ri miz 
bi zi çö ker ýär, olar dan ýa ňa eräp ýok 
bo lup bar ýa rys. Bu ýag daý da biz nä hi li 
di ri ga la rys? diý ýär si ňiz“ diý. 11 Ola ra 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: „Öz 
bar ly gym dan ant iç ýä rin. Men er bet 
ada myň ölü min den däl-de, onuň er bet 
ýo lun dan dö nüp, di ri gal ma gyn dan ho şal 
bol ýa ryn. Dö nüň! Er bet ýol la ryň yz dan 
dö nüň! Eý sem, sen nä me üçin öl jek, eý, 
ys ra ýyl hal ky?“. 12  Eý, yn san og ly, öz 
il deş le ri ňe şeý le diý: „Gü nä eden gü ni 
dog ru çyl ada myň dog ru çyl ly gy ony 
ha las et mez we er bet li gin den dö nen 
gü ni er bet ada myň er bet li gi onuň he läk 
bol ma gy na se bäp bol maz. Dog ru çyl 
adam gü nä eden gü ni öň ki dog ru çyl ly gy 
se bäp li di ri gal maz“. 13 Men dog ru çyl 
adam hak da „El bet de, ol di ri ga lar“ di ýe-
nim de, ol öz dog ru çyl ly gy na bil bag lap, 
er bet lik et se, onuň äh li dog ry iş le ri ýat-
lan man, gaý tam ol öz eden er bet li gin de 
öler. 14  Men er bet ada ma „Sen hök man 
öler siň“ di ýe nim de, ol öz gü nä sin den 
dö nüp, ada la ty we dog ru çyl ly gy ýe ri ne 
ýe tir se, 15  gi re wi yzy na ber se, ogur lan 
za dy ny tö le se we er bet lik et män, ýa şaý-
şyň düz gün le rin de ýö re se, ol hök man 
ýa şar, öl mez. 16  Eden gü nä le ri niň hiç bi ri 
ýat la nyl maz; ol ada la ty we dog ru çyl ly gy 
ýe ri ne ýe ti ren dir, ol hök man di ri ga lar.
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17 Ýö ne se niň il deş le riň „Taň ry nyň ýo-
ly dog ry däl“ diý ýär; ola ryň öz ýol la ry 
dog ry däl. 18  Dog ru çyl adam dog ru çyl-
ly gyn dan dö nüp, er bet lik et se, mu nuň 
üçin ol öler. 19 Er bet adam er bet li gin den 
dö nüp, ada la ty we dog ru çyl ly gy ýe ri ne 
ýe tir se, olar ar ka ly di ri ga lar. 20 Eý, ys ra
ýyl hal ky, siz „Taň ry nyň ýo ly dog ry däl“ 
diý ýär si ňiz. Mu nuň üçin, eý, ys ra ýyl 
hal ky, Men si ziň her bi ri ňi zi öz tu tan 
ýo lu ňy za gö rä hö küm et jek di rin!»

Iýerusalimiň ýykylmagy
21 Sür gün de bol ýan wagty my zyň on 

ikin ji ýy ly nyň onun jy aýy nyň bä şi ne 
Iýe ru sa lim den ga çyp gu tu lan bir adam 
me niň ýa ny ma ge lip: «Şä her ba sy lyp 
alyn dy» diý di. 22  Ýaň ky adam gel me-
zin den öň, ag şam Reb biň eli me niň 
üs tüm de di. Er te si ir den ýaň ky adam 
ýa ny ma gel män kä, Reb ma ňa dil bi tir di. 
Di lim açyl dy, in di men lal däl dim.

23 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
24  «Eý, yn san og ly! Ys ra ýyl ýur dun da ky 
ha ra ba çy lyk lar da ýa şa ýan ilat: „Yb ra-
ýym ýe ke adam dy, ol bu ýur dy mi ras 
al dy; em ma biz köp; in di bu ýurt mülk 
hök mün de bi ze ber len dir“ diý ýär ler». 
25 Şo nuň üçin ola ra Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär diý: «Siz eti ga ny bi len 
iý ýär si ňiz, göz le ri ňi zi but la ry ňy za dik-
ýär si ňiz, gan dök ýär si ňiz; on soň ýur dy 
siz mi ras alar my sy ňyz? 26 Siz gy ly jy ňy za 
da ýan ýar sy ňyz, ne jis iş ler ed ýär si ňiz, her 
kes öz goň şu sy nyň aýa ly ny ha ram la ýar. 
Şun dan soň siz ýur dy mi ras alar sy ňyz-
my?» 27 Ola ra Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär diý: «Öz bar ly gym dan ant iç ýä rin, 
ha ra ba lyk da ky lar gy lyç dan he läk bo lar-
lar; çöl dä ki le ri ýyr ty jy haý wan la ra şam 
ede rin; ga la da ky lar we go wak da ky lar 
bol sa mer gi den öler ler. 28  Men ýur dy 
ha ra ba çy ly ga öw re rin we weý ran ede rin, 

onuň kuw wa ty nyň buý san jy ta mam 
bo lar; Ys ra ýy lyň dag la ry ço la ryp ga-
lar, olar dan ge çen bol maz. 29 Eden ne jis 
iş le ri se bäp li ýur dy weý ran ede nim den 
we ha ra ba çy ly ga öw re nim den soň, olar 
Me niň Reb di gi mi bi ler ler».

30  «Sen, eý, yn san og ly, di war la ryň 
gap da lyn da, öý le riň ga py syn da il deş le riň 
sen ba ra da gür rüň ed ýär we bi ri-bi ri ne, 
her kim öz do ga ny na: „Gel, Reb den ge-
len sö züň nä me di gi ni eşi de li!“ diý ýär. 
31 Halk üý şüp, se niň ýa ny ňa gel ýär. Me-
niň hal kym hu zu ryň da otur ýar, söz le ri ňi 
diň le ýär, em ma ony ber jaý et me ýär; 
ola ryň dil le rin de söý gi aý dy my bol-
sa-da, ýü rek le ri ha ram ga zanç la ry nyň 
yzy na eýer ýär. 32  Ine, sen olar üçin oňat 
saz ça lyp, mah mal owa zyň bi len söý gi 
aý dym la ry ny aýd ýan bag şy syň. Olar 
se niň söz le ri ňi diň le ýär ler, em ma ola ry 
ber jaý et me ýär ler. 33 Ine, bu söz ler dog ry 
çy kan da dog ry çy kyp hem gel ýär olar 
öz ara la ryn da bir py gam be riň bo lan dy-
gy ny bi ler ler».

34‑nji bap

Ysraýyl çopanlary
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Eý, yn san og ly! Ys ra ýyl ço pan la ry nyň 
gar şy sy na py gam ber lik et. Py gam ber lik 
edip, ola ra, ýag ny ço pan la ra Hök mü-
ro wan Reb şeý le diý ýär diý: „Öz le ri ni 
ba kyp ýö ren Ys ra ýyl ço pan la ry nyň 
ha ly na waý! Ço pan lar sü ri ni bak ma ly 
däl mi dir? 3 Siz ýag iýip, ýüň den eşik 
geý ýär si ňiz; se miz go ýun lar soý ýar sy-
ňyz, em ma sü ri ni bak ma ýar sy ňyz. 4  Siz 
eji zi kuw wat lan dyr ma dy ňyz, syr ka wy 
be jer me di ňiz, ýa ra ly nyň ýa ra sy ny daň-
ma dy ňyz, aza şa ny yzy na ge tir me di ňiz 
we ýi ti gi ide me di ňiz; gaý tam, zor luk 
hem re him siz lik bi len ola ryň üs tün den 
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aga lyk et di ňiz. 5  Ço pa nyň ýok du gy 
se bäp li olar dar ga dyl dy; olar dar ga dy-
lan da, ýyr ty jy haý wan la ra şam bol du lar. 
6  Go ýun la rym bü tin dag lar da we be lent 
de pe ler de ygyp gez di ler; Me niň go ýun-
la rym bü tin ýer ýü zü ne dar ga dy, ola ry 
so ran-da bol ma dy, idän-de“».

7 Şo nuň üçin, eý, ço pan lar, Reb biň sö zü-
ni eşi diň: 8  «Öz bar ly gym dan ant iç ýä rin, 
ço pa nyň ýok lu gy üçin Me niň go ýun la-
rym ta lan dy we ýyr ty jy haý wan la ra şam 
bol dy. Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 
Ço pan la rym go ýun la ry my ide me di ler, 
olar sü ri ni bak man, öz le ri ni bak dy lar». 
9 Şo nuň üçin, eý, ço pan lar, Reb biň sö-
zü ni eşi diň. 10 Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: «Men ço pan la ra gar şy dy ryn! Sü-
rim üçin olar dan ha sa bat so ra ryn we in di 
go ýun bak dyr ma gy goý du ra ryn. Gaý-
dyp, ço pan lar öz le ri ni bak maz lar; Men 
go ýun la ry my ola ra iý mit bol maz ýa ly 
agyz la ryn dan ha las ede rin». 11 Hök mü-
ro wan Reb şeý le diý ýär: «Go ýun la ry my 
Özüm göz lä ri nem, ide gem ede rin. 12  Dar
gan go ýun la ry nyň ara syn da ga lan ço pan 
sü rü si ne nä hi li ideg, göz leg ed ýän bol sa, 
Men-de go ýun la ry ma şo nuň ýa ly ideg 
ede rin. Ga ra bu lut ly, tüm ga raň ky lyk gü-
ni Men ola ry äh li dar ga dy lan ýer le rin den 
ha las ede rin. 13 Ola ry halk la ryň ara syn-
dan çy ka ra ryn, ýurt lar dan ýyg na ryn; öz 
ýer le ri ne ge ti rip, Ys ra ýy lyň dag la ryn da, 
jül ge le rin de we ýur duň äh li otu rym ly 
ýer le rin de ba ka ryn. 14  Ola ry ýa şyl ýaý-
la da ba ka ryn; Ys ra ýy lyň be lent dag la ry 
ola ryň örü si bo lar; ol ýer de ýa şyl ýaý la da 
ýa typ, Ys ra ýy lyň dag la ryn da bol örü de 
ot lar lar. 15 Go ýun la ry my Özüm ba kyp, 
Özüm ýa ty ra ryn. Mu ny Hök mü ro wan 
Reb diý ýär. 16  Ýi te ni ag ta ra ryn, aza şa ny 
yzy na ge ti re rin, ýa ra ly nyň ýa ra sy ny da-
ňa ryn we eji zi kuw wat lan dy ryp, se mi zi, 
güýç li ni he läk ede rin; ola ry ada lat ly lyk 

bi len ba ka ryn». 17 «Eý, Me niň sü rim, 
Men Hök mü ro wan Reb si ze şeý le diý-
ýä rin: „Go ýun bi len goý nuň, goç bi len 
te kä niň ara syn da hö küm çy kar jak Men-
di rin. 18  Ýa şyl ýaý la da ot la ýar sy ňyz, 
şon da-da örü le ri ňi ziň ar typ ga la ny ny 
aýak la ry ňyz bi len ba sa la ýar sy ňyz. Du ry 
suw dan gan sa ňyz-da, ga la ny ny aýa gy ňyz 
bi len bu la ýar sy ňyz. 19 Me niň go ýun la-
rym si ziň bas gy lan ot la ry ňy zy iý ýär ler, 
aýak la ry ňyz bi len bu lan dy ran su wu ňy zy 
iç ýär ler“». 20 Şo nuň üçin hem Hök mü-
ro wan Reb şeý le diý ýär: «Se miz go ýun 
bi len ar ryk goý nuň ara syn da hö kü mi 
Me niň Özüm çy kar jak dy ryn. 21 Siz ejiz 
go ýun la ryň äh li si ni ko wup, tä uzak-
la ra dar gad ýan ça ňyz, ýan ba şy ňyz we 
çig ni ňiz bi len it ýär si ňiz, şa hy ňyz bi len 
süs ýär si ňiz. 22  Şo nuň üçin Men go ýun-
la ry my ha las ede rin, olar gaý dyp ta la ňa 
sa lyn maz; go ýun bi len goý nuň ara syn da 
hö küm çy ka ra ryn. 23 Ola ry ba kar ýa ly üst-
le rin den ýe ke-täk ço pan go ýa ryn. Me niň 
gu lum Da wut ola ry ba kar we ola ryň ço-
pa ny bo lar. 24 Men-Reb ola ryň Hu da ýy we 
gu lum Da wut ola ryň hö küm da ry bo lar. 
Mu ny Men-Reb aýt dym. 25 Men olar bi len 
pa ra hat çy lyk äh ti ni bag la şa ryn, ýurt da ky 
ýyr ty jy haý wan la ryň so ňu na çy ka ryn. 
Olar çöl de howp suz ýa şar lar we to kaý-
lar da ýa tar lar. 26  Men ola ra we da gy myň 
tö we re gin dä ki ýer le re be re ket in de re rin; 
ýag şy öz möw sü min de ýag dy ra ryn, ol 
ýa gyş lar be re ket ýa gyş la ry bo lar. 27 Äh li 
agaç lar öz mi we si ni be rer, ýer öz ha sy ly-
ny eçi ler. Olar öz ýurt la ryn da howp suz 
ýa şar lar. Bo ýun ty ryk bag la ry ny go pa ryp, 
gul eden le riň elin den azat ede nim de, olar 
Me niň Reb di gi mi bi ler ler. 28  Olar mun-
dan bu ýa na mil let le riň ta la ňy na du çar 
bol maz lar we ýyr ty jy haý wan lar ola ry 
iý mez. Olar howp suz ýa şar lar, ola ry 
gor ku zan bol maz. 29 Olar ýurt da gaý dyp 
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aç lyk dan he läk bol maz we mil let le riň 
gy ja la ty ny çek mez. Şon da Men olar 
üçin bol dä ne li eke ran çy lyk meý da ny ny 
ýe tiş di re rin. 30  Şon da öz le ri niň Hu da-
ýy Men-Reb biň olar bi len bi le di gi mi, 
ys ra ýyl hal ky nyň bol sa Me niň hal kym-
dy gy ny bi ler ler. Mu ny Hök mü ro wan Reb 
diý ýär. 31 Siz Me niň go ýun la rym, öri miň 
go ýun la ry sy ňyz. Siz yn san sy ňyz, Men 
bol sam si ziň Hu da ýy ňyz dy ryn». Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär.

35‑nji bap

Reb Edom ýurduny jezalandyrýar
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 2 «Eý, 

yn san og ly! Ýü zü ňi Se gir da gy na ta rap 
öwür-de, onuň gar şy sy na py gam ber lik et. 
3 Oňa Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: 

„Eý, Se gir da gy, Men sa ňa gar şy dy ryn; 
eli mi sa ňa ta rap uza dyp, se ni weý ran 
edip, ha ra ba çy ly ga öw re rin. 4  Ga la la
ry ňy weý ran ede rin, sen ha ra ba çy ly ga 
öw rü ler siň; on soň sen Me niň Reb di gi-
mi bi ler siň. 5 Sen de ebe di duş man çy lyk 
bar. Sen ys ra ýyl hal ky nyň ba şy na be la 
ge len gü ni, soň ky je za sy döw rün de ola-
ry gy ly ja tab şyr dyň. 6  Şo nuň üçin hem 
Öz bar ly gym dan ant iç ýä rin, Hök mü-
ro wan Reb diý ýär: ga ny ňy ak dy ra ryn 
we gan se ni ko wa lar. Gan dök mek li gi 
ýig ren män di giň üçin, gan se ni ko wa lar. 
7 Se gir da gy ny weý ran edip, ha ra ba çy ly ga 
öw re rin; ol ýe re ge lip-gid ýä ni ke sip taş-
la ryn. 8  Dag la ry ňy je set den dol du ra ryn; 
gy lyç dan ge çi ri len ler se niň de pe le riň-
de, de re le riň de we jül ge le riň de ýa tar lar. 
9 Se ni ebe di lik ha ra ba çy ly ga öw re rin, 
ga la la ryň ilat syz bo lar. On soň sen Me niň 
Reb di gi mi bi ler siň“».

10 «Men-Reb ol ýer de bol sam-da, sen 
„Bu iki mil let, bu iki ýurt bi ziň ki bo lar, 
biz ony eýe lä ris“ diý diň. 11 Şo nuň üçin 

hem Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: Öz 
bar ly gym dan ant iç ýä rin, Men hem se niň 
hal ky ma bo lan ýig ren jiň se bäp li gör ke-
zen ga har we gö rip li gi ňe la ýyk iş ke se rin. 
Se niň üs tüň den hö küm çy ka ra nym-
da, ys ra ýyl la ryň ara syn da Özü mi aýan 
ede rin. 12  Şon da sen Me niň Reb di gi mi 
bi ler siň. Men se niň Ys ra ýyl dag la ry na: 

„Ha ra ba çy lyk! Bu lar bi ze iý mä ge be ril di!“ 
di ýip aý dan äh li sö günç le ri ňi eşit dim. 
13 Sen di liň bi len Ma ňa gar şy ge dem lik 
et diň, Me niň gar şy ma bi de rek ýaň ra dyň, 
Men mu ny eşit dim». 14  Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: «Bü tin dün ýä niň şat-
lan ýan ma ha ly Men se ni ha ra ba çy ly ga 
öw re rin. 15 Sen ys ra ýyl hal ky nyň mi ra sy 
ha ra ba çy ly ga öw rü len de, nä çe şat la nan 
bol saň, şon ça-da ejir çe ker siň. Sen, eý, 
Se gir da gy tu tuş Edom ha ra ba çy ly ga 
öw rü ler siň. Şon da sen Me niň Reb di-
gi mi bi ler siň».

36‑njy bap

Reb Ysraýyla bereket berýär
1 Sen, eý, yn san og ly, Ys ra ýyl dag la-

ry hak da py gam ber lik edip, şeý le diý: 
«Eý, Ys ra ýyl dag la ry, Reb biň sö zü ni 
eşi diň. 2  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

„Duş man siz hak da: ‘Heý ja ne lek! In di 
ga dy my be lent lik ler-de bi ziň mül kü miz 
bol dy!’ diý ýär“». 3 Şo nuň üçin py gam ber-
lik et-de, şeý le diý: «Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Si zi ha ra ba çy ly ga öw rüp, 
her ta rap dan weý ran et di ler. Şeý dip, siz 
mil let le riň ga lyn dy sy na mülk bol du ňyz, 
ag za-di le dü şüp, ile gür rüň bol du ňyz“». 
4  Şo nuň üçin hem, eý, Ys ra ýyl dag la-
ry, Hök mü ro wan Reb biň sö zü ni eşi diň. 
Hök mü ro wan Reb dag la ra we de pe le re, 
jül ge le re we de re le re, daş-tö we rek dä ki 
baş ga mil let le re ta laň we gül ki bo lan 
ha ra ba lyk la ra, terk edi len ga la la ra şeý le 
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diý ýän dir: 5 «Şo nuň üçin Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: „Baş ga mil let le re, 
esa san hem bü tin Edo ma gar şy gyz gyn 
ga ha rym bi len gep le dim. Olar örü le re 
ta laň sal jak bo lup, ýü rek şat ly gy we 
çuň ňur ýig renç bi len Me niň ýur du my 
öz le ri ne mülk edin di ler“». 6  Şo nuň üçin 
Ys ra ýyl ýur dy hak da py gam ber lik et, 
dag la ra we de pe le re, jül ge le re we de re-
le re Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: 
«Siz mil let le riň gy ja la ty ny çe ken di gi ňiz 
üçin, Men ga ban jaň lyk ga za bym da gep-
le dim». 7 Şo nuň üçin Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: «Men eli mi gal dy ryp ant 
iç ýä rin, tö we re gi ňiz dä ki äh li mil let-
ler-de be ren gy ja lat la ry ze rar ly öz le ri 
ejir çe ker ler. 8  Eý, Ys ra ýyl dag la ry, siz 
şa ha lar çy ka ryp, hal kym Ys ra ýy la mi-
we be rer si ňiz, çün ki ola ryň öz ýur du na 
do lan ma ly wag ty go laý la dy. 9 Men si ziň 
ta ra py ňy zy tut ýa ryn we si ze ta rap öw-
rül ýä rin; siz be je ri lip eki ler si ňiz. 10 Men 
si ziň ila ty ňy zy, tu tuş ys ra ýyl hal ky ny, 
ola ryň hem me si ni kö pel de rin, ga la lar 
ilat ly bo lar, ha ra ba lar abat la nar. 11 Men 
ýur du ňyz da ky yn san la ryň we haý wan-
la ryň sa ny ny kö pel de rin. Olar ör ňäp 
kö pe ler ler. Ozal ky ňyz ýa ly ýur du ňy zy 
adam lar dan dol du ra ryn we si ze öň kü-
den-de ar tyk ýag şy lyk ede rin; on soň 
siz Me niň Reb di gi mi bi ler si ňiz. 12  De
pä ňiz de yn san la ry hal kym Ys ra ýy ly 
gez di re rin; olar si zi mülk edi ner ler, siz 
ola ryň mi ra sy bo lar sy ňyz. Gaý dyp ola ry 
öz ça ga la ryn dan mah rum et mer si ňiz».

13  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Olar sa ňa: „Sen adam iýi ji, mil le ti ni 
öz ça ga la ryn dan mah rum eden bir ýurt“ 
diý di ler. 14  Şo nuň üçin sen mun dan bu 
ýa na adam iý mer siň, gaý dyp mil le ti-
ňi öz ça ga la ryn dan mah rum et mer siň. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 15  In di 
hiç ha çan mil let le riň gy ja la ty ny sa ňa 

eşit dir me rin; sen gaý dyp halk la ryň kem-
sit me le ri ni çek mer siň we öz mil let le riň 
büd re me gi ne se bäp bol mar syň». Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär.

16  Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
17 «Eý, yn san og ly! Ys ra ýyl hal ky öz 
ýur dun da mes gen tu tan wag ty, er bet 
ýol-ýö rel ge le ri we iş le ri bi len ony ha ram 
et di; Me niň öňüm de ola ryň ýol-ýö rel ge-
le ri aý ba şy ly aýa lyň ha ram ly gy ki min di. 
18  Şeý le lik de, ýur da gan çaý kan dyk la ry 
we öz ýa san but la ry bi len ony ha ram 
eden dik le ri üçin, Men ola ryň üs tü ne 
gyz gyn ga za by my dök düm. 19 Men ola
ry mil let le riň ara sy na dar gat dym, olar 
ke se ki ýurt la ra dar ga dyl dy lar; öz tu tan 
ýol la ry na we iş le ri ne gö rä ola ra hö küm 
çy kar dym. 20 Olar mil let le riň ara syn da, 
her bir ba ran ýer le rin de Me niň mu kad-
des ady ma ys nat ge tir di ler. Olar hak da 

„Bu lar Reb biň hal ky däl mi nä me? On da 
nä me üçin olar Onuň ýur dun dan çy ka ryl-
dy lar?“ di ýil di. 21 Ys ra ýyl hal ky nyň ge lip, 
mil let le riň ara syn da mu kad des ady ma 
ys nat ge ti ren dik le ri ne haý pym gel di».

22  Mu nuň üçin ys ra ýyl hal ky na Hök-
mü ro wan Reb şeý le diý ýär diý: «Eý, 
ys ra ýyl hal ky, Men mu ny si ziň ha ty ra-
ňy za däl-de, si ziň mil let le riň ara sy na 
gi dip, ys nat ge ti ren Öz mu kad des ady-
myň ha ty ra sy na ed ýä rin. 23 Mil let le riň 
ara syn da ys nat ge ti ri len, ola ryň ara-
syn da si ziň ys nat ge ti ren be ýik ady myň 
mu kad des di gi ni gör ke ze rin. Men ola ra 
si ziň üs tü ňiz bi len mu kad des li gi mi gör-
ke ze nim de, mil let ler Me niň Reb di gi mi 
bi ler ler. Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 
24  Men si zi mil let le riň ara syn dan yzy-
ňy za ala ryn, äh li ýurt lar dan ýyg nap, öz 
ýur du ňy za ge ti re rin. 25 On soň üs tü ňi ze 
tä miz suw dan se pe rin, siz tä miz bo lar-
sy ňyz; si zi äh li ha ram ly gy ňyz dan, äh li 
but la ry ňyz dan tä miz lä rin. 26  Si ze tä ze 
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ýü rek be re rin, içi ňi ze tä ze ruh sa la ryn. 
Daş dan bo lan ýü re gi göw rä ňiz den çy-
ka ryp, si ze et den bo lan ýü rek be re rin. 
27 Parz la ry my ber jaý ede ri ňiz ýa ly, Men 
si zi ru hum bi len dol du ra ryn; on soň 
hö küm le ri mi do ly ýe ri ne ýe ti rer si ňiz. 
28  Ata-ba ba la ry ňy za be ren ýur dum da 
mes gen tu tar sy ňyz. Siz Me niň hal kym 
bo lar sy ňyz, Men-de si ziň Hu da ýy ňyz 
bo la ryn. 29 Si zi äh li ha ram ly gy ňyz dan 
ha las ede rin. Men gal la emr edip, ony 
kö pel de rin, si ze gaý dyp aç lyk çek dir me-
rin. 30 Gaý dyp siz mil let le riň ara syn da 
aç lyk rys wa ly gy ny çek me zi ňiz ýa ly, 
aga jyň mi we si ni we meý da nyň ha sy ly ny 
kö pel de rin. 31 On soň er bet ýol la ry ňy zy, 
pis iş le ri ňi zi ýat lap, et miş le ri ňiz den we 
ne jis iş le ri ňiz den ýa ňa özü ňi zi ýig re-
ner si ňiz. 32  Men mu ny si ziň ha ty ra ňy za 
et me ýä rin – Hök mü ro wan Reb diý ýär – 
mu ny bi lip go ýuň. Eý, ys ra ýyl hal ky, 
tu tan ýol la ryň yz dan uta nyň, ýü zü ňiz 
gy zar syn!»

33 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Si zi 
äh li et miş le ri ňiz den tä miz län gü nüm 
ga la la ry ilat ly ede rin, weý ran bo lup ýa-
tan ha ra ba la ry abat la ryn. 34  Öteg çi le riň 
göz le ri niň al nyn da ha ra ba bo lup ýa tan 
ço la ýurt be je ri ler. 35  Şon da olar şeý le 
di ýer ler: „Beý-bä! Ozal ço la ryp ga lan 
ýurt Erem ba gy ýa ly bo lup dyr-ow! Ha-
ra ba bo lup, weý ran edi len ga la di kel di lip, 
ilat ly ýe re öw rü lip dir!“ di ýer ler. 36 On soň 
tö we re gi ňiz de ga lan mil let ler ýy ky la ny 
di keld ýä niň, ço la ýer le ri ekin zar ly ga 
öwür ýä niň Men-Reb di gi mi bi ler ler. Mu-
ny Men-Reb aýt dym we hök man ýe ri ne 
ýe ti re rin».

37 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Men ys ra ýyl hal ky nyň Özüm den ýe-
ne ýar dam di le me gi ne gu lak go ýup, olar 
üçin şu ny et jek: ola ry go ýun sü rü si 
ki min kö pelt jek. 38  Baý ram çy lyk lar da 

Iýe ru sa lim gur ban lyk sü rü si bi len nä-
çe do ly bol sa, weý ran edi len ga la lar-da 
adam lar dan şon ça do ly bo lar. Şon da olar 
Me niň Reb di gi mi bi ler ler».

37‑nji bap

Guran süňkleriň düzlügi
1 Reb biň eli me niň üs tüm de di. Ol me ni 

Öz ru hy bi len ge ti rip, düz lü giň or ta syn da 
goý dy; düz lük süňk ler den do lu dy. 2  Ol 
me ni ola ryň ara syn dan her ta ra pa ge-
çir di. Düz lük de süňk ler san-sa jak syz dy. 
Olar ga ty gu ran dy. 3 Ol ma ňa: «Eý, yn-
san og ly! Bu süňk ler di re lip bi ler mi?» 
di ýip so ra dy. Men: «Ýa Hök mü ro wan 
Reb, mu ny Sen bil ýär siň» di ýip jo gap 
ber dim. 4  On soň Ol ma ňa bu süňk ler 
hak da py gam ber lik edip, ola ra şu la ry aýt 
diý di: «Eý, gu ry süňk ler, Reb biň sö zü ni 
eşi diň! 5 Hök mü ro wan Reb bu süňk le re 
şeý le diý ýär: „Ine, Men si ze ne pe si mi 
üf ä rin, siz di re ler si ňiz. 6  Üs tü ňi ze si-
ňir ler çe kip, si ze et bi ti re rin, üs tü ňi ze 
de ri geý di rip, içi ňi ze ne pe si mi üf ä rin; 
siz di re ler si ňiz we Me niň Reb di gi mi 
bi ler si ňiz“». 7 Men özü me tab şy ry ly şy 
ýa ly, py gam ber lik et dim. Py gam ber lik 
edip dur kam, bir goh tur dy, şa kyr dy 
bol dy. Süňk ler bi ri-bi ri ne, ýag ny her 
süňk özü ne de giş li süň ke ýa kyn laş dy. 
8  Men se re dip dur kam, ola ryň üst le rin-
de si ňir ler we et peý da bol dy; ýo kar dan 
ola ry de ri gap la dy; ýö ne ola ryň ne pe si 
ýok dy. 9 On soň Ol ma ňa ne pe se py gam-
ber lik et, eý, yn san og ly, py gam ber lik 
et-de, ne pe se aýt diý di: «Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: „Eý, ne pes, şe mal 
bo lup, çar ta rap dan öwüs-de, bu öl dü-
ri len le riň üs tü ne üf e, olar di rel sin ler“». 
10 Şeý le lik de, Onuň ma ňa tab şy ry şy ýa ly, 
py gam ber lik et dim we ne pes ola ryň içi ne 
gir di. Olar di re lip, köp, örän köp go şun 
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a 37:23 Eden äh li dö nük li gin den – ýa-da mes gen tu tup, için de gü nä eden ýer le rin den.

ki min aýak üs tü ne gal dy lar. 11 On soň 
Ol ma ňa şeý le diý di: «Eý, yn san og-
ly! Bu süňk ler bü tin ys ra ýyl hal ky dyr. 
Olar: „Süňk le ri miz gu ra dy, umy dy myz 
üzül di; biz bü tin leý ýok edil dik“ diý ýär-
ler». 12  Mu nuň üçin, py gam ber lik et-de, 
ola ra Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: «Men ga byr la ry ňy zy açyp, si zi ga-
byr la ry ňyz dan çy ka ra ryn, eý, hal kym; 
si zi Ys ra ýyl ýur du na ge ti re rin. 13 Men 
ga byr la ry ňy zy açyp, si zi ga byr la ry-
ňyz dan çy ka ra nym da, eý, hal kym, siz 
Me niň Reb di gi mi bi ler si ňiz. 14  On soň 
Men si zi ru hum bi len dol du ra ryn, siz 
di re ler si ňiz. Men si zi öz ýur du ňyz da 
ýer leş di re rin. On soň mu ny Men-Reb biň 
aý dan dy gy ny we ýe ri ne hem ýe tir jek di-
gi mi bi ler si ňiz». Mu ny Reb aýd ýan dyr.

Ýahuda bilen Ysraýylyň birleşmegi
15  Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

16  «Eý, yn san og ly, özü ňe bir ta ýak al-
da, onuň ýü zü ne „Ýa hu da üçin we onuň 
bi len bir le şen ys ra ýyl lar üçin“ di ýip 
ýaz. Ýe ne bir ta ýak al-da, onuň ýü zü ne 

„Ýu sup we onuň bi len je bis le şen tu tuş 
ys ra ýyl hal ky üçin Ef ra ýy myň ta ýa-
gy“ di ýip ýaz. 17 Bir ta ýak bo lar ýa ly, 
ola ry bi ri-bi ri ne sep leş dir, olar se niň 
eliň de bir bo lar». 18  Il deş le riň sen den: 
«Bu la ryň nä mä ni aň lad ýan dy gy ny bi-
ze aýt jak däl mi?» di ýip so ran la ryn da, 
19 ola ra Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: «Men Ef ra ýy myň elin dä ki ta ýa gy ny 
Ýu sup bi len bir le şen ys ra ýyl ti re le ri niň 
ta ýa gy ny alyp, Ýa hu da nyň ta ýa gy na 
sep lä rin. Ola ry bir ta ýak ede rin, Me-
niň elim de olar bir bo lar lar. 20 Ýü zü ne 
ýaz gy ýaz jak ta ýak la ryň ola ryň göz-
le ri niň al nyn da se niň eliň de bol sun». 
21 On soň ola ra Hök mü ro wan Reb şeý le 

diý ýär diý: «Men ys ra ýyl hal ky ny gi den 
ýer le rin dä ki mil let le riň ara syn dan çy-
ka ra ryn. Dum ly-duş dan ýyg nap, ola ry 
öz ýurt la ry na ge ti re rin. 22  Ola ry ýurt da, 
Ys ra ýyl dag la ry nyň üs tün de bir mil let 
ede rin, ola ryň ba ry ny bir pa ty şa do lan-
dy rar; olar gaý dyp iki mil let bol maz lar, 
iki pa ty şa ly ga bö lün mez ler. 23 Mun dan 
beý läk öz le ri ni but la ry bi len, ýig ren ji 
zat la ry bi len ýa-da her dür li je na ýat-
la ry bi len ha ram et mez ler; Men ola ry 
eden äh li dö nük li gin den a ha las ede rin, 
tä miz lä rin. Şeý le lik de, olar Me niň hal-
kym bo lar lar, Men hem ola ryň Hu da ýy 
bo la ryn. 24  Ola ra gu lum Da wut pa ty şa 
bo lar; hem me si üçin di ňe bir ço pan bo-
lar. Olar Me niň hö küm le rim bi len ýö räp, 
parz la ry my do ly ber jaý eder ler. 25 Olar 
gu lum Ýa ku ba be ren ýur dum da, ýag ny 
si ziň ata-ba ba la ry ňy zyň mes gen tu tan 
ýur dun da ýa şar lar; öz le ri we ça ga la ry, 
ça ga la ry nyň ça ga la ry ebe di lik ol ýer de 
mes gen tu tar lar, gu lum Da wut ebe di lik 
ola ryň hö küm da ry bo lar. 26  Men olar 
bi len pa ra hat çy lyk äh ti ni bag la şa ryn, 
bu ba ky äht bo lar. Ola ry or naş dy ryp, 
kö pel de rin we mu kad des öýü mi ebe-
di lik ola ryň or ta syn da ber ka rar ede rin. 
27 Men ola ryň ara syn da me kan tu ta ryn. 
Men ola ryň Hu da ýy, olar hem Me niň 
hal kym bo lar lar. 28  Mu kad des öýüm 
ebe di lik ola ryň ara syn da ýer le şen de, 
mil let ler Ys ra ýy ly mu kad des ede niň 
Men-Reb di gi mi bi ler ler».

38‑nji bap

Goguň çozuşy
1 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

2  «Eý, yn san og ly! Ma gok ýur dun da-
ky Me şe giň we Tu ba lyň hö küm da ry 
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Go ga ta rap ýü zü ňi öwür-de, oňa gar şy 
py gam ber lik et. 3  Oňa Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär diý: „Eý, Me şe giň we 
Tu ba lyň hö küm da ry Gog! Men sa ňa 
gar şy dy ryn. 4  Men se ni ar kan ag da ryp, 
äň le ri ňe çeň ňek sa la ryn. Se ni we bü tin 
go şu ny ňy, at la ry ňy, at ly la ry ňy, be ze men 
geý nüw li, uly hem ki çi gal kan ly, el le ri 
sy ry lan gy lyç ly uly je ma ga ty ňyň äh li si-
ni çy ka ra ryn. 5 Olar bi len bir lik de äh li si 
gal kan ly, de mir tu wul ga ly bo lan pars, 
Efi opi ýa we Put halk la ry ny, 6  Go me ri we 
onuň tu tuş go şun la ry ny, de mir ga zy gyň 
aň ry ujun dan To gar ma hal ky ny we äh li 
go şun la ry ny se niň bi len bir lik de köp 
halk la ry çy ka ra ryn.

7 Taý ýar bol! Ýa ny ňa ýyg nan äh li je-
ma ga tyň bi len bir lik de taý ýar bol. Bu 
je ma ga ta sen go rag çy bo lar syň. 8  Köp 
wagt dan soň ra sen sö we şe ça gy ry lar syň. 
Gel jek ýyl lar da sen köp halk la ryň için-
den yzy na ýyg na lan, he mi şe lik ha ra ba 
öw rü len Ys ra ýyl dag la ryn da top la nan, 
uruş dan ra hat ly ga gow şan ýur da hü jüm 
eder siň. Baş ga mil let le riň ara syn dan 
çy ka ry lyp ge ti ri len bu hal kyň hem me si 
in di howp suz ýa şa ýar lar. 9 Sen ýo ka ry 
gö te ri lip, tu pan ýa ly bo lup ge ler siň; 
ýur dy gap la mak üçin sen we go şun la ryň, 
özüň bi len bir lik de köp halk lar bu lut 
ýa ly bo lup ge ler ler“».

10 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Şol 
gün se niň aňy ňa köp pi kir ler ge ler, dil-
düw şük gu rar syň. 11 Sen: „Go rag syz 
oba la ryň gar şy sy na çy ka ýyn, dynç we 
howp suz ýa şa ýan la ryň üs tü ne dö kü le ýin. 
Ola ryň ýa şa ýan ýer le ri niň ba ry di war syz, 
ol ýer de kilt-de, ga py-da ýok“ di ýer siň. 
12  Sen öň weý ran edi len, em ma in di ilat ly 
bo lan şä her ler de ýa şa ýan bu hal ky ta-
lap, ol ja alar syň. Mil let le riň ara syn dan 
yzy na ýyg na lyp, çar wa çy lyk hem söw da 
bi len meş gul lan ýan, dün ýä niň or ta syn da 

ýa şa ýan bu hal ka gar şy eli ňi uza dar syň. 
13 Şe ba, De dan, Tar şyş söw da gär le ri we 
onuň äh li ýol baş çy la ry sen den: „Ta la-
ma ga gel diň däl mi? Je ma ga ty ňy ol ja 
al mak, al tyn-kü müş äkit mek, em läk we 
köp ol ja edin mek üçin ýyg na dyň my?“ 
di ýip so rar lar».

14  Mu nuň üçin, eý, yn san og ly, py gam-
ber lik et-de, Go ga Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär diý: «Şol gün sen Me niň hal-
kym Ys ra ýy lyň howp suz ýa şa ýan dy gy na 
göz ýe ti rer siň! 15  Şon da sen ýa nyň da ky 
köp halk lar bi len, at üs tün de bo lan uly 
je ma gat we güýç li go şun bi len de mir-
ga zy gyň aň ry ujun dan, öz me ka nyň dan 
ge ler siň. 16 Sen ýer ýü zü ni gap la ýan bu lut 
ki min hal kym Ys ra ýy lyň üs tü ne hü jüm 
eder siň. Eý, Gog, ahyr ky gün ler de Men 
se ni Öz ýur du ma hü jüm et di re rin, sen 
ar ka ly mil let le re mu kad des li gi mi aýan 
edip, Özü mi ta na da ryn».

17 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Öň ki dö wür ler de gul la rym Ys ra ýyl 
py gam ber le ri niň üs ti bi len gür rü ňi-
ni ede nim sen däl mi diň? Ol gün ler de 
Me niň se ni ys ra ýyl la ryň gar şy sy na 
çy kar jak dy gym hak da ýyl lar bo ýy py-
gam ber lik et di ler. 18  Go guň Ys ra ýyl 
ýur du nyň gar şy sy na çy kan gü ni, hut 
şol gün Me niň ga har-ga za bym möwç 
urar. Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 
19 Ga ban jaň ly gym we ot ly ga za bym bi-
len Men jar ed ýän: Şol gün Ys ra ýyl 
ýur dun da ýer tit rär. 20 Deň ziň ba lyk la ry, 
gö güň guş la ry, ýyr ty jy haý wan lar, ýer-
dä ki süý re ni ji ler we ýer ýü zün dä ki äh li 
yn san lar Me niň hu zu rym da tit re şer ler, 
dag lar ýum ru lar, uçut lar ýy ky lar, äh li 
di war lar ýer bi len ýeg san bo lar. 21 Äh
li dag la rym da gy ly jy Go guň üs tü ne 
çoz ma ga ça gy ra ryn Hök mü ro wan Reb 
diý ýär her ada myň gy ly jy öz do ga ny na 
gar şy bo lar. 22  Go gy mer gi we gy lyç bi len 
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a 39:16 Ha mo na – bu söz Be ýik go şun diý me gi aň lad ýar.

je za lan dy ra ryn; onuň we go şun la ry nyň 
üs tü ne, ýa nyn da ky köp halk la ryň üs tü-
ne gark edi ji ýa gyş we güýç li do ly, ot 
we kü kürt ýag dy ra ryn. 23 Şeý dip, Men 
be ýik li gi mi we mu kad des li gi mi gör-
kez jek di rin, köp mil let le riň göz le ri niň 
al nyn da Özü mi aýan et jek di rin; şon da 
olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler».

39‑njy bap
1 Eý, yn san og ly, Go guň gar şy sy na 

py gam ber lik et we oňa Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär diý: «Eý, Me şe giň we 
Tu ba lyň hö küm da ry Gog! Men sa ňa gar-
şy dy ryn. 2  Se ni ar kan ag da ryp süý rä rin, 
de mir ga zy gyň aň ry uç la ryn dan çy ka ryp, 
Ys ra ýyl dag la ry nyň üs tü ne ge ti re rin. 
3 Sol eliň den ýa ýy ňy, sag eliň den oku ňy 
urup ga çy ra ryn. 4  Sen äh li go şun la ryň 
we ýa nyň da ky halk lar bi len bir lik de Ys-
ra ýyl da gy nyň üs tün de he läk bo lar syň. 
Se ni her hi li ýyr ty jy guş la ra we ýa ba ny 
haý wan la ra iý mit edip be re rin. 5  Sen 
açyk meý dan da he läk bo lar syň, çün ki 
Hök mü ro wan Reb: „Mu ny Men aýt dym“ 
diý ýär. 6  Ma go gyň we ke nar ýa ka la ryn da 
howp suz ýa şa ýan la ryň üs tü ne ot ibe re-
rin; şon da olar Me niň Reb di gi mi bi ler ler. 
7 Hal kym Ys ra ýy lyň için de mu kad des 
ady my aýan ede rin; mun dan beý läk 
mu kad des ady myň har lan ma gy na ýol 
ber me rin; on soň mil let ler Ys ra ýyl da 
mu kad des bo lan Me niň Reb di gi mi bi-
ler ler. 8  Ine, ol gün ge ler we ama la aşar, 
Hök mü ro wan Reb diý ýär; Me niň gür-
rü ňi ni eden gü nüm bu gün dür. 9 Ys ra ýyl 
ga la la ry nyň ila ty da şa ry çy kyp ot ýa kar, 
äh li ýa rag la ry, ki çi hem uly gal kan la ry, 
ýaý la ry we ok la ry, ser des se le ri we naý-
za la ry ýa kyp-ýan dy rar lar; bu lar ýe di 
ýyl lap oda ýa ky lar. 10 Odu ny meý dan dan 

da şa maz lar, to kaý la ry çap maz lar. Olar 
ody ýa rag lar bi len ýa kar lar; öz le ri ni ta-
lan la ry ta lar lar, so ýan la ry so ýar lar. Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär. 11 Şol gün 
Men Ys ra ýyl da, deň ziň gün do ga ryn da ky 
Öteg çi ler de re sin de Go ga gab rys tan lyk 
be re rin. Go gy we onuň äh li go şu ny ny 
ol ýer de gö mer ler we oňa „Go guň be-
ýik go şu ny nyň de re si“ di ýer ler. 12  Ýur dy 
tä miz le mek üçin ys ra ýyl hal ky ýe di 
aý lap ola ry göm me gi ni do wam et di rer. 
13  Ýur duň hal ky ola ry gö mer. Me niň 
şöh rat la nan gü nüm bu ys ra ýyl hal ky 
üçin at-ab raý bo lar. Mu ny Hök mü ro wan 
Reb diý ýär. 14  Ýur dy tä miz le mek üçin 
adam lar bel le ner. Olar he mi şe ýur duň 
için de ge zip, her bir ýer de ga lan ba sy ba-
ly jy nyň je se di ni gö mer ler, şeý dip, ýur dy 
tä miz lär ler. Bu tä miz le ýiş işi ýe di aýyň 
do wa myn da ge çi ril me li dir. 15  Ýur duň 
için de gez ýän göz leg çi ler adam süň kü ni 
gör se, ony tä Gog go şu ny nyň de re sin de 
göm ýän çä ler, onuň ýa nyn da bir ny şan 
di ker ler. 16  Ga la nyň ady-da Ha mo na a 
bo lar. Şeý dip, olar ýur dy tä miz lär ler».

17 Eý, yn san og ly, Hök mü ro wan Reb her 
hi li guş la ra we äh li ýyr ty jy haý wan la ra 
şeý le diý ýär diý: «Üý şüň-de, ge liň; si-
ziň üçin kes jek gur ban ly gy ma, Ys ra ýyl 
dag la ry nyň üs tün dä ki uly gur ban ly ga 
dum ly-duş dan ýyg na nyň, et iýer si ňiz, 
gan içer si ňiz. 18  Ba şa nyň se miz haý wan-
la ry nyň: goç la ryň, gu zu la ryň, er keç le riň 
we öküz le riň eti we ga ny ýa ly, güýç li 
adam la ryň we dün ýä niň hö küm dar la-
ry nyň eti ni iýer si ňiz, ga ny ny içer si ňiz. 
19 Si ziň üçin ke sen gur ban ly gym dan 
doý ýan ça ňyz ýag iýer si ňiz, ser hoş bol-
ýan ça ňyz gan içer si ňiz. 20 Sa ça gy myň 
ba şyn da at lar dan, sö weş ara ba la ryn dan, 
güýç li ur şu jy lar dan hem es ger ler den 
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do ýar sy ňyz. Mu ny Hök mü ro wan Reb 
diý ýär. 21 Men mil let le riň ara syn da 
şöh ra ty my aýan ede rin; çy ka ran hö-
küm le ri mi, üst le ri ne go ýan eli mi äh li 
mil let ler gö rer ler. 22  Şeý le lik de, ys ra ýyl 
hal ky şol gün den baş lap, Me niň öz le ri niň 
Hu da ýy Reb di gi mi bi ler. 23 Mil let ler ys
ra ýyl hal ky nyň Ma ňa dö nük lik eden di gi 
üçin, öz ýa zy gy se bäp li ýe sir edip äki di-
len di gi ni bi ler ler. Men ýü zü mi olar dan 
giz le dim, ola ry duş man la ry nyň eli ne 
ber dim, äh li si gy lyç dan he läk bol du lar. 
24  Ola ra öz ha ram lyk la ry na we gü nä le-
ri ne la ýyk je za ber dim; ýü zü mi olar dan 
giz le dim». 25 Mu nuň üçin Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: «In di Men Ýa ku byň 
öň ki aba dan çy ly gy ny gaý ta ryp be re rin, 
bü tin ys ra ýyl hal ky na re him ede rin 
we mu kad des adym se bäp li ga ban jaň 
bo la ryn. 26  Ola ra hiç kim howp sal man, 
öz ýurt la ryn da howp suz ýa şan la ryn da, 
öz le ri niň mas ga ra çy lyk ly he re ket le ri ne 
we Ma ňa gar şy eden dö nük lik le ri ne uta-
nar lar. 27 Men ola ry halk la ryň ara syn dan 
yz la ry na ge ti re nim de we duş man la ry-
nyň ýur dun dan ýyg na nym da, ola ryň 
üs ti bi len köp mil let le riň göz le ri niň 
al nyn da Öz mu kad des li gi mi gör ke ze-
rin. 28  Sür gün eden ýer le rim den hal ky 
yzy na ge ti re nim de, olar Me niň öz le-
ri niň Hu da ýy Reb di gi mi bi ler ler; ol 
ýer de ola ryň bi ri ni-de gal dyr man öz 
ýurt la ry na ýyg na ryn. 29 Ru hu my ys ra-
ýyl hal ky nyň üs tü ne dö ke rin we in di 
hiç ha çan ýü zü mi olar dan giz le me rin». 
Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär.

40‑njy bap

Täze ybadathana hakyndaky görnüş
1 Sür gün de bol ýan wagty my zyň ýig ri-

mi bä şin ji ýy ly nyň bi rin ji aýy nyň onu na 
Iýe ru sa lim şä he ri niň ýy kyl ma gy nyň 

on dör dün ji ýy ly, edil şol gün Reb biň 
eli me niň üs tüm de di. Ol me ni şol ýe re 
äkit di. 2  Gör nüş de Hu daý me ni Ys ra ýyl 
ýur du na ge ti rip, bir be lent da gyň üs tün de 
goý dy. Gün or ta ta rap da şä he re meň zeş 
bi na lar bar ýa ly dy. 3 Reb me ni ol ýe re 
ge tir di. Ine, bir adam peý da bol dy, daş 
keş bi bü rünç ýa ly ýal pyl da ýar dy, elin de 
zy gyr dan edi len ýüp we bir öl çeg ta ýa-
gy bar dy; ol der we ze de dur dy. 4  Ýaň ky 
adam ma ňa şeý le diý di: «Eý, yn san 
og ly! Göz le riň bi len gör, gu lak la ryň 
bi len eşit, sa ňa gör kez jek äh li zat la ry ma 
ýag şy üns ber. Sen bu ýe re me niň sa ňa 
gör kez me gim üçin ge ti ril diň. Gör ýän 
äh li zat la ry ňy ys ra ýyl hal ky na jar et».

5 Ine, Hu da ýyň öýü niň da şyn da tö we-
rek le ýin di war bar dy. Ýaň ky ada myň 
elin de uzyn ly gy al ty tir sek bo lan öl çeg 
ta ýa gy bar dy, her tir sek ada ty tir sek-
den dört bar mak uzyn dy. Ol di wa ryň 
ga lyň ly gy ny öl çe di: onuň ini-de, bo-
ýy-da bir öl çeg ta ýa gy na deň di. 6  On soň 
ol gün do gar ta rap da ky der we zä ge lip, 
onuň bas gan çak la ry bi len ga py sy nyň 
ýa ny na çy kyp, onuň bo sa ga sy ny öl-
çe di: onuň ini bir öl çeg ta ýa gy dy. Bu 
bo sa ga nyň ini bir öl çeg ta ýa gy dy. 7 Her 
hüj rä niň uzyn ly gy-da, ini-de bir öl çeg 
ta ýa gy dy. Hüj re le riň ara ly gy bäş tir sek di. 
Hu da ýyň öýü ne ta rap bak ýan eý wa-
nyň ýa nyn da ky ga py nyň bo sa ga sy nyň 
uzyn ly gy bir öl çeg ta ýa gy dy. 8‑9 Soň ra 
ol der we zä niň iç ki eý wa ny ny öl çe di, ini 
al ty tir sek, uzyn ly gy se kiz tir sek çyk dy. 
Sö ýe le ri niň ga lyň ly gy iki tir sek di; der-
we zä niň iç ki eý wa ny Hu da ýyň öýü ne 
ta rap ba kyp dur dy. 10 Gün do gar ta rap da-
ky der we zä niň hüj re le ri her ýan dan üç di; 
üçü si niň-de öl çe gi bir di; sö ýe le riň öl çe gi 
hem her ýan dan bir di. 11 Ol der we zä niň 
ag zy nyň ini ni öl çe di, on tir sek bol dy we 
iç ki der we zä niň uzyn ly gy on üç tir sek 
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bol dy. 12  Hüj re le riň öňün de her ta rap-
dan bir tir sek lik di war bar dy; hüj re le riň 
öl çe gi her ýan dan al ty tir sek di. 13 Ol der-
we zä ni bir hüj rä niň üçe gin den beý le ki 
üçe gi ne çen li öl çe di: onuň ini ýig ri mi 
bäş tir sek çyk dy, hüj re le riň gi rel ge le ri 
bi ri-bi ri ne ba ky şyp dur du lar. 14 Der we zä-
niň gi rel ge sin dä ki dä li ziň tö we rek le ýin 
öl çe gi alt myş tir sek çyk dy. 15 Der we zä niň 
gi rel ge sin den iç ki eý wa nyň aň ry ba şy na 
çen li uzyn lyk el li tir sek di. 16 Der we zä niň 
iç ta ra pyn da hüj re le riň we sö ýe le riň her 
ýa nyn da pen ji re gör nüş li tag ça lar bar dy, 
eý wan lar hem şeý le di; sö ýe le riň ýü zün-
de pal ma agaç la ry nyň şe ki li bar dy.

17 On soň ol me ni daş ky how la ge tir di; 
ol ýer de otag lar we tö we rek le ýin çe ki len 
daş ýol bar dy. Daş ýo luň ug run da otuz 
otag bar dy. 18  Der we ze le riň iki gap da-
lyn da ky daş ýo luň giň li gi der we ze le riň 
uzy n ly gy na deň di. Bu aşa ky daş ýol dy. 
19 On soň ol aşa ky der we zä niň öňün den 
iç ki how ly nyň öňü ne çen li bo lan gi ňiş-
li gi da şar dan öl çe di: ol ýüz tir sek çyk dy; 
gün do gar we de mir ga zyk ta rap da-da 
şeý le di. 20 Daş ky how ly nyň de mir ga zy-
gyn da ky der we zä niň-de uzyn ly gy ny we 
ini ni öl çe di. 21 Onuň hüj re le ri bu ýan da 
üç, ol ýan da hem üç di; sö ýe le riň we eý-
wa nyň öl çe gi bi rin ji der we zä niň öl çe gi 
bi len meň zeş di; uzyn ly gy el li tir sek, ini 
ýig ri mi bäş tir sek di. 22  Onuň tag ça la ry, 
eý wa ny we çe ki len pal ma agaç la ry nyň 
şe ki li gün do gar ta rap da ky der we zä niň 
öl çe gi ne gö rä di. Oňa ýe di bas gan çak-
dan çy kyl ýar dy we olar eý wa na alyp 
bar ýar dy. 23 Iç ki how ly nyň der we ze le ri 
de mir ga zyk we gün do gar ta rap da ky 
der we ze ler ba ky şyp dur du lar; der we ze-
den der we zä çen li ara ly gy öl çe di: ol ýüz 
tir sek çyk dy.

24  On soň ol adam me ni gün or ta ta ra-
pa äkit di; ine, gün or ta ta ra pa bak ýan 

bir der we ze bar dy; onuň sö ýe le ri ni we 
eý wa ny ny öl çe di, mu nuň öl çe gi-de 
beý le ki le re meň zeş di. 25  Der we ze de 
we eý wan da öň ki tag ça lar ýa ly tag ça-
lar bar dy we der we zä niň uzyn ly gy el li 
tir sek, ini ýig ri mi bäş tir sek di. 26  Oňa 
çy kar ýa ly ýe di bas gan çak bar dy we olar 
eý wa na alyp bar ýar dy. Onuň sö ýe le ri-
niň ýü zün de pal ma agaç la ry nyň şe ki li 
bar dy; ola ryň bi ri bu ýan da, beý le ki si 
ol ýan da dy. 27 Iç ki how ly nyň gün or ta 
der we ze si bar dy; ol adam gün or ta der we-
ze den beý le ki der we zä çen li uzyn ly gy ny 
öl çe di, ol ýüz tir sek çyk dy.

28  Soň ra ol me ni gün or ta da ky der we-
ze den iç ki how la ge tir di we gün or ta da ky 
der we zä ni öl çe di; mu nuň öl çe gi-de beý-
le ki le re meň zeş di. 29 Onuň hüj re le ri niň, 
sö ýe le ri niň we eý wa ny nyň öl çeg le ri-de 
beý le ki le re meň zeş di. Der we ze de we 
eý wan da tö we rek le ýin tag ça lar bar dy. 
Der we zä niň uzyn ly gy el li tir sek, ini 
ýig ri mi bäş tir sek di. 30  How ly nyň her 
gap da lyn da uzyn ly gy ýig ri mi bäş tir sek, 
ini bäş tir sek bo lan eý wan la ry bar dy. 
31 Der we zä niň eý wa ny daş ky how la ta-
rap ba kyp dur dy; sö ýe le ri niň ýü zün de 
pal ma agaç la ry nyň şe ki li bar dy; oňa 
çy kar ýa ly se kiz bas gan çak bar dy.

32  On soň ol me ni iç ki how la, onuň gün-
do gar ta ra py na ge tir di; der we zä ni öl çe di, 
mu nuň öl çe gi-de beý le ki le re meň zeş-
di. 33 Onuň hüj re le ri niň, sö ýe le ri niň we 
eý wa ny nyň öl çeg le ri-de beý le ki le re 
meň zeş di; der we ze de we eý wan da tö-
we rek le ýin tag ça lar bo lup, der we zä niň 
uzyn ly gy el li tir sek, ini ýig ri mi bäş 
tir sek di. 34  Der we zä niň eý wa ny daş ky 
how la ta rap ba kyp dur dy; sö ýe le ri niň 
ýü zün de pal ma agaç la ry nyň şe ki li bar dy; 
oňa çy kar ýa ly se kiz bas gan çak bar dy.

35  On soň ol me ni de mir ga zyk da ky 
der we zä ge tir di; ony öl çe di, mu nuň 
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a 40:44 Iki otag – kä bir gol ýaz ma lar da aý dym çy lar üçin otag lar.

öl çe gi-de beý le ki le re meň zeş di. 36  Mu
nuň-da hüj re le ri, sö ýe le ri, eý wa ny we 
tu tuş tö we re gin dä ki tag ça la ry meň zeş di. 
Onuň uzyn ly gy el li tir sek, ini ýig ri mi 
bäş tir sek di. 37 Onuň eý wa ny daş ky how la 
ta rap bak ýar dy; sö ýe le ri niň ýü zün de her 
ýan ta rap dan pal ma agaç la ry nyň şe ki li 
bar dy; oňa çy kar ýa ly se kiz bas gan çak 
bar dy. 38  Der we ze gi rel ge sin dä ki sü tün-
le riň gap da lyn da ga py sy açyk bir otag 
bar dy; ýak ma gur ban lyk la ry ny şol ýer de 
ýuw ýar dy lar. 39 Üs tün de ýak ma gur ban-
ly gy ny, gü nä we ýa zyk gur ban lyk la ry ny 
so ýar ýa ly eý wa nyň her ta ra pyn da iki 
han tag ta dur dy. 40  Eý wa nyň da şyn da, 
de mir ga zyk da ky der we ze gi rel ge si niň 
her iki ýan gap da lyn da iki han tag ta dur-
dy. 41 Der we zä niň her iki ýan gap da lyn da 
dört han tag ta bo lup, üs tün de gur ban lyk 
ma ly ny so ýar ýa ly je mi se kiz han tag ta 
bar dy. 42  Ýak ma gur ban ly gy üçin ýo nu-
lan daş dan uzyn ly gy we ini bir ýa rym 
tir sek, be ýik li gi bol sa bir tir sek bo lan 
dört han tag ta dur dy; ola ryň üs tün de 
bol sa ýak ma gur ban ly gy ny we beý le ki 
gur ban lyk la ry soý mak üçin en jam lar 
bar dy. 43 Ota gyň için de tö we rek le ýin 
her si niň uzyn ly gy dört bar mak bo lan 
il dir giç ler ka kyl gy dy; han tag ta la ryň 
üs tün de bol sa gur ban lyk eti bar dy. 44 Iç ki 
der we zä niň da şyn da, iç ki how lu da iki 
otag a bar dy; bu la ryň bi ri de mir ga zyk 
der we ze si niň gap da lyn da dy we ýü zi 
gün or ta ta rap bak ýar dy, beý le ki si gün or-
ta der we ze si niň gap da lyn da bo lup, ýü zi 
de mir ga zyk ta ra pa bak ýar dy.

45  Ol adam ma ňa şeý le diý di: «Ýü zi 
gün or ta ta rap bak ýan bu otag Hu da ýyň 
öýü ni go ra ýan ru ha ny lar üçin dir. 46  Ýü zi 
de mir ga zy ga ta rap bak ýan otag bol sa, 
gur ban lyk sy pa sy ny go ra ýan ru ha ny lar 

üçin dir. Bu lar le wi ti re sin den bo lup, 
Reb be hyz mat et mek üçin, Oňa ýa kyn-
la şan Sa do gyň ogul la ry dy lar». 47 Soň ra 
ol how ly ny öl çe di; onuň uzyn ly gy-da, 
ini-de ýüz tir sek bo lup, ine dör dül di. 
Gur ban lyk sy pa sy bol sa Hu da ýyň öýü-
niň öňün de di.

Hudaýyň öýi
48  On soň ol adam me ni Hu da ýyň öýü-

niň eý wa ny na ge ti rip, onuň gi rel ge si niň 
gap dal di war la ry ny öl çe di, ola ryň uzyn-
ly gy bäş tir sek di; gi rel gä niň ini on dört 
tir sek, gap dal di war la ry nyň ini bol sa üç 
tir sek di. 49 Eý wa nyň uzyn ly gy ýig ri mi 
tir sek, ini on iki tir sek di; oňa çy kar ýa ly 
on bas gan çak bar dy. Gi rel gä niň iki ýan 
gap da lyn da sü tün ler bar dy.

41‑nji bap
1 On soň ol adam me ni Hu da ýyň öýü niň 

daş ky ota gy na ge ti rip, onuň sö ýe le ri ni 
öl çe di, onuň ini her ýan dan al ty tir sek-
di; bu öň ki mu kad des ça dy ryň giň li gi 
ýa ly dy. 2  Gi rel gä niň ini on tir sek di; oňa 
her iki ta rap dan bir leş ýän di war la ryň ini 
bäş tir sek di. Ol daş ky ota gy hem öl çe di, 
onuň uzyn ly gy kyrk tir sek, ini ýig ri mi 
tir sek di. 3 On soň ol iç ki ota ga gi rip, gi-
rel gä niň her sö ýe si ni öl çe di, ola ryň her 
bi ri niň ini iki tir sek di. Gi rel gä niň ini 
al ty tir sek di we oňa her iki ta rap dan 
bir leş ýän di war la ryň ini ýe di tir sek di. 
4  Ol adam daş ky ota gyň öňün dä ki bu 
ota gy öl çe di: uzyn ly gy-da, ini-de ýig-
ri mi tir sek di. On soň ol ma ňa: «Bu iň 
mu kad des otag dyr» diý di.

5  Hu da ýyň öýü niň di wa ry ny öl çe di, 
onuň ga lyň ly gy al ty tir sek di; onuň tu tuş 
daş-tö we re gin dä ki gap dal otag la ry nyň 
ini dört tir sek di. 6  Otag üs tün de otag 
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bo lup, gap dal otag lar üç gat dy we her 
gat da otuz otag bar dy. Pürs ler öýüň 
di war la ry na gir me sin di ýip, öýüň di war-
la ryn da gap dal otag la ra gol daw ber ýän 
çyk gyt lar bar dy. 7 Hu da ýyň öýü niň tö-
we re gin dä ki gap dal otag lar ýo ka ry ga ta 
çyk dy gyň ça gi ňel ýär di, se bä bi öýüň 
di war la ry nyň düý bi ýo kar sy na ga ran da 
in li di. Ýo ka ry gat la ra çyk dy gyň ça-da, 
otag lar gi ňel ýär di. Şeý le-de, iň aşa ky 
otag dan iň ýo kar ky ota ga or ta ky otag dan 
çy kyl ýar dy. 8  Men bu öýüň daş-tö we-
rek le ýin be lent li gi ni gör düm; gap dal 
otag la ryň düýp le ri do ly bir öl çeg ta ýa gy-
na, ýag ny al ty tir se ge deň di. 9‑10 Gap dal 
otag la ryň daş ky di wa ry nyň ga lyň ly gy 
bäş tir sek di; öýüň gap dal otag la ry bi len 
how ly nyň otag la ry nyň ara syn da boş 
ara lyk bar dy. Onuň ini ýig ri mi tir sek 
bo lup, öýi daş-tö we rek le ýin gur şap al-
ýar dy. 11 Gap dal otag lar açyk gi ňiş li ge 
ta rap açyl ýar dy. De mir ga zyk ta rap da ky 
otag la ra gi ril ýän bir ga py bar dy, gün or ta 
ta ra pyn da hem bir ga py bar dy; tö we-
rek le ýin açyk gi ňiş li giň ini bol sa bäş 
tir sek di. 12  Gün ba tar da ky meý dan ça nyň 
öňün de bir yma rat bar dy, onuň ini ýet miş 
tir sek di; di wa ry nyň ga lyň ly gy her ýan-
dan bäş tir sek, uzyn ly gy tog san tir sek di.

13  Soň ra ol adam Hu da ýyň öýü ni 
öl çe di: uzyn ly gy ýüz tir sek di; onuň 
meý dan ça sy, ja ýy, di war la ry bi len bir-
lik de ýüz tir sek çyk dy. 14 Öýüň gün do gar 
ta ra py nyň we meý dan ça sy nyň ini hem 
ýüz tir sek di. 15 On soň ol öýüň ar ka syn-
da ky meý dan ça ba kyp du ran yma ra tyň 
uzyn ly gy ny öl çe di, her ta ra pyn da ky 
eý wan la ry bi len bir lik de onuň uzyn ly gy 
ýüz tir sek di.

Daş ky otag, iç ki otag, how la ba kyp 
du ran eý wan, 16  bo sa ga lar, tag ça lar, bo-
sa ga nyň gar şy syn da ky üç ta rap la ýyn 
di war ly eý wan ça ýer den tag ça la ry na 

çen li agaç ga py ly dy. Bu tag ça lar pen ji re 
gör nü şin de di. 17‑18  Ga py nyň de pe si, iç ki 
hem daş ky otag la ry, öýüň tu tuş di war-
la ry na gyş lar bi len ha şam la nyp, ola ra 
ke rup la ryň we pal ma agaç la ryň şe kil-
le ri sal nyp dy; iki ke rubyň ara syn da bir 
pal ma aga jy bo lup, her ke rubyň iki ýü zi 
bar dy. 19 Bir ta ra pyn da pal ma aga jy na 
bak ýan yn sa nyň ýü zi bar dy, beý le ki 
ta ra pyn da pal ma aga jy na bak ýan ýaş 
ars la nyň ýü zi bar dy. Tu tuş öýüň äh li tö-
we re gi ne şeý le edi lip di. 20 Daş ky ota gyň 
di wa ry nyň ýü zü ne aşak dan ga py nyň 
de pe si ne çen li ke rup lar ha şam la nan dy; 
öýüň di wa ry nyň ýü zi-de şeý le di. 21 Daş-
ky ota gyň ga py sö ýe le ri ine dör dül di; 
iň mu kad des ota gyň öňün dä ki ga py 
sö ýe le ri-de bu la ra meň ze ýär di. 22  Gur
ban lyk sy pa sy agaç dan bo lup, be ýik li gi 
üç tir sek, uzyn ly gy iki tir sek di; burç la ry, 
uzyn ly gy we di war la ry hem agaç dan dy. 
Ol ma ňa: «Reb biň hu zu ryn da ky han-
tag ta bu dur» diý di. 23 Daş ky otag bi len 
iň mu kad des ota gyň iki-iki den go şa 
ga py sy bar dy. 24  Her ga py nyň iki ta ýy, 
açy lyp-ýa pyl ýan iki ta ýy bar dy; iki ta-
ýy bir ga py nyň ky, iki ta ýy-da beý le ki 
ga py nyň ky dy. 25 Di war la ryň ýü zü ne çe-
ki li şi ýa ly, daş ky ota gyň ga py la ry na-da 
ke rup lar bi len pal ma agaç la ry oýu lyp 
çe ki len di; da şar da eý wa nyň öňün de 
da lan bar dy. 26  Eý wa nyň gap dal di war-
la ryn da pen ji re gör nüş li tag ça la ryň we 
pal ma agaç la ry nyň şe ki li bar dy. Öýüň 
gap dal otag la ry we da lan hem şeý le di.

42‑nji bap

Ruhanylaryň otaglary
1 On soň ol adam me ni de mir ga zyk 

ta rap dan daş ky how la çy kar dy. Hu-
da ýyň öýü niň meý dan ça sy nyň we 
yma ra tyň gap da lyn da ky de mir ga zyk 

 Ezekiýel 41 ,  42  



 1084  

otag la ra ge tir di. 2  Ga py sy de mir ga zy-
ga bak ýan bu yma ra tyň uzyn ly gy ýüz 
tir sek, ini el li tir sek di. 3 Iç ki how ly nyň 
ini ýig ri mi tir sek lik boş ara ly gy nyň 
we daş ky how ly nyň daş ýo lu nyň ara-
syn da üç gat ly bi ri-bi rin den beý gel ýän 
eý wan lar bar dy. 4  Bu iki ha tar otag la
ryň ara syn da ge zer ýa ly ini on tir sek, 
uzyn ly gy ýüz tir sek bo lan dä liz bar dy; 
onuň ga py la ry de mir ga zy ga bak ýar dy. 
5 Ýo kar ky otag lar dar dy, se bä bi ja ýyň 
aşa ky we or ta ky otag la ry na ga ran da, 
eý wan lar olar dan köp räk ýer tut ýar dy. 
6  Olar üç gat dan yba rat dy, how ly nyň 
sü tün le ri ýa ly sü tün le ri ýok dy; şo nuň 
üçin ýo kar ky eý wan aşa ky we or ta ky 
eý wan dan dar rak edi lip di. 7 Otag la ryň 
öňün de otag la ra we daş ky how la ta rap 
uzal ýan di war bar dy, onuň uzyn ly gy el li 
tir sek di. 8  Daş ky how lu da ky otag la ryň 
uzyn ly gy el li tir sek di; yba dat ha na nyň 
gar şy syn da ky gap dal otag la ryň uzyn-
ly gy bol sa ýüz tir sek di. 9 Bu otag la ra 
daş ky how lu dan gir jek bol saň, gün do gar 
ta rap da ky aşa ky ge çel ge den bir gi rel ge 
bar dy. 10 Iç ki how ly nyň gün do gar ta ra-
pyn da meý dan ça we yma ra ta bak ýan 
baş ga otag lar hem bar dy. 11 De mir ga zyk 
ta rap da ky otag lar da bol şy ýa ly, bu otag-
la ryň hem de ňin de bir ge çel ge bar dy. 
Otag la ryň uzyn ly gy we ini bir meň-
zeş di; ola ryň äh li çy kal ga la ry, gur lu şy 
we ga py la ry edil şo lar ýa ly dy. 12  Şeý dip, 
gün ba tar da ky otag la ra edil de mir ga zyk-
da ky ýa ly di wa ryň ýa nyn da ky gün do gar 
ta rap dan uzal ýan aşa ky ge çel ge den gi-
ril ýär di. 13 Ol adam ma ňa şeý le diý di: 
«Meý dan ça nyň de mir ga zy gyn da ky we 
gün or ta syn da ky otag lar mu kad des otag-
lar dyr. Reb be hyz mat ed ýän ru ha ny lar 
iň mu kad des zat la ry ol ýer de iýer ler; 
iň mu kad des zat la ry, gal la sa da ka sy-
ny, gü nä we ýa zyk gur ban lyk la ry ny ol 

ýer de go ýar lar; çün ki ol ýer mu kad des dir. 
14 Ru ha ny lar mu kad des ýe re gi ren le rin de, 
hyz mat ed ýän wag ty geý ýän ge ýim le-
ri ni bu otag lar da çy ka ryp goý maz dan 
daş ky how la çyk ma syn lar, se bä bi bu 
ge ýim ler mu kad des dir. Hal kyň ýa ny-
na çyk maz dan öň, olar baş ga ge ýim ler 
geý me li dir ler».

15  Ol adam mu kad des ýe ri öl çäp bo-
la nyndan soň, me ni gün do ga ra ta rap 
bak ýan der we ze den çy ka ryp, di wa ryň 
tö we re gi niň uzyn ly gy ny öl çe di. 16  Öl çeg 
ta ýa gy bi len mu kad des ýe riň gün do-
gar ta ra py ny öl çe di: bu öl çeg ta ýa gy 
bo ýun ça bäş ýüz tir sek çyk dy. 17 Onuň 
de mir ga zyk ta ra py ny öl çe di, öl çeg ta-
ýa gy bo ýun ça bäş ýüz tir sek di. 18  Onuň 
gün or ta ta ra py ny öl çe di: öl çeg ta ýa gy 
bo ýun ça bäş ýüz tir sek çyk dy. 19 Onuň 
gün ba tar ta ra py ny öl çe di: öl çeg ta ýa gy 
bo ýun ça bäş ýüz tir sek çyk dy. 20 Ony 
dört ta ra pyn dan hem öl çe di. Mu kad-
des za dy ýö ne keý zat dan aýyr mak üçin 
onuň daş-tö we re gin de bir di war bar dy. 
Onuň uzyn ly gy-da, ini-de bäş ýüz tir-
se ge deň di.

43‑nji bap

Rebbiň şöhraty öýi doldurýar
1 On soň ol adam me ni gün do gar ta ra-

pa ba kyp du ran der we zä ge tir di. 2  Ine, 
gün do gar ta rap dan Ys ra ýyl Hu da ýy nyň 
şöh ra ty gel di. Onuň se si güýç li ak ýan 
suw la ryň şag gyl dy sy ýa ly dy. Onuň şöh-
ra tyn dan ýer nur saç ýar dy. 3 Bu gör nüş 
Hu da ýyň Iýe ru sa li mi he läk et mä ge 
ge len dä ki we Ke bar ka na ly nyň ýa ka-
syn da ky gö ren gör nüş le ri me meň zeş di; 
men ýe re ýü zin ýy kyl dym. 4  Reb biň 
şöh ra ty gün do ga ra ta rap bak ýan der we-
ze den öýe gir di. 5 On soň Ruh me ni alyp, 
iç ki how la ge tir di; Reb biň şöh ra ty öýi 
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dol dur dy. 6  Ýaň ky adam ýa nym da dur ka, 
men öý den bi ri niň özü me söz gat ýan-
dy gy ny eşit dim. 7 Ol ma ňa şeý le diý di: 
«Eý, yn san og ly! Me niň tag ty myň we 
aýak da ba ny myň ýe ri, ys ra ýyl hal ky-
nyň ara syn da ebe di lik otur jak ýe rim bu 
ýer dir. Mun dan beý läk ys ra ýyl hal ky-da, 
ola ryň pa ty şa la ry-da zy na edip, sež de-
gäh le rin de pa ty şa la ry nyň heý kel le ri ni 
oturt mak bi len Me niň mu kad des ady my 
ha ram et mez ler. 8  Olar bo sa ga sy ny bo sa-
ga myň, ga py la ry nyň sö ýe si ni ga py myň 
sö ýe si niň ýa nyn da gur du lar, Men bi len 
ola ryň ara syn da di ňe bir di war bar dy; 
olar ne jis iş le ri bi len Me niň mu kad des 
ady my ha ram et di ler; Men ga har-ga-
za bym bi len ola ry he läk et dim. 9 In di 
zy na la ry ny we pa ty şa la ry nyň heý kel-
le ri ni Men den uzak laş dyr syn lar, Men 
hem ebe di lik ola ryň ara syn da mes gen 
tu ta ryn. 10 Sen, eý, yn san og ly, ys ra ýyl 
hal ky ny bu öý den ha bar ly et, goý, onuň 
nus ga sy ny öl çe sin ler we et miş le rin-
den ýa ňa utan syn lar. 11 Eger eden äh li 
iş le ri üçin utan sa lar, öýüň gur lu şy ny, 
onuň ýer be-ýer di gi ni, gi rel ge le ri ni we 
çy kal ga la ry ny, tu tuş tas la ma sy ny we 
düz gün le ri ni, äh li me ýil na ma la ry ny we 
ka nun la ry ny ola ra aýan et, göz le ri niň 
al nyn da şu ny ýaz. Şeý dip, onuň tu tuş 
me ýil na ma sy ny we äh li düz gün le ri ni 
sak la syn lar, ola ry ber jaý et sin ler. 12  Hu
da ýyň öýü niň ka nu ny şeý le dir: da gyň 
ba şyn da onuň äh li tö we re gi niň ara çä gi 
örän mu kad des ýer bo lar. Ine, Hu da ýyň 
öýü niň ka nu ny şu dur».

Gurbanlyk sypasy
13  Bir tir sek we dört bar mak bo lan 

uzyn tir sek bo ýun ça gur ban lyk sy pa sy-
nyň öl çe gi şeý le dir: onuň ýap ja ga zy nyň 
çuň lu gy-da, ini-de bir tir sek, ýa byň gy-
ra sy tö we rek le ýin bir ga ryş. Gur ban lyk 

sy pa sy nyň esa sy düý bi bu dur. 14 Aryk dan 
aşa ky di wa ra çen li be ýik li gi iki, ini 
bir tir sek dir; ki çi di war dan uly di wa ra 
çen li be ýik li gi dört, ini bir tir sek dir. 
15 Gur ban lyk sy pa sy nyň be ýik li gi dört 
tir sek. Onuň üs tün den ýo kar ly gy na dört 
şah bo lar. 16  Gur ban lyk sy pa sy nyň üst 
bö le gi niň oja gy nyň bo ýy on iki tir sek, 
ini on iki tir sek bo lup, her dört ta rap dan 
ine dör dül bo lar. 17 Uly di wa ryň her dört 
ta ra py nyň uzyn ly gy we ini on dört tir sek 
bo lar. Onuň her dört gap da lyn da ky ýa-
byň gy ra sy ýa rym tir sek, tö we rek le ýin 
ýap ja ga zy bir tir sek bo lup, bas gan çak-
la ry gün do gar ta rap da bo lar.

18  Ol ma ňa şeý le diý di: «Eý, yn san 
og ly! Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

„Gur ban lyk sy pa sy ny di ke ni ňiz de, onuň 
üs tün de ýak ma gur ban lyk la ry hö dür et-
mek we oňa gan serp mek üçin düz gün ler 
şu lar dyr: 19 Ma ňa hyz mat et mek üçin 
hu zu ry ma ge len Sa dok nes lin den bo lan 
ru ha ny la ra gü nä gur ban ly gy hök mün-
de bir öküz çe ber. Mu ny Hök mü ro wan 
Reb diý ýär. 20  Onuň ga nyn dan al-da, 
gur ban lyk sy pa sy nyň dört şa hy na, di-
wa ryň dört bur çu na we tö we rek le ýin 
ýa byň gy ra sy na çal; bu ony tä miz läp, 
ha ram ly gyn dan sap la dy gyň bo lar. 21 Gü-
nä gur ban ly gy bo lan öküz çä ni al-da, 
Hu da ýyň öýü niň bel le nen ýe rin de, mu-
kad des ýe riň da şyn da ýak. 22  Ikin ji gün 
gü nä gur ban ly gy hök mün de şi kes siz bir 
er ke ji hö dür et we gur ban lyk sy pa sy ny 
öküz çe bi len nä hi li tä miz län bol saň, 
ýe ne-de şeý dip tä miz le. 23 Tä miz le me 
işi ni ta mam la nyň dan soň, şi kes siz bir 
öküz çe bi len sü rü den şi kes siz bir goç 
hö dür et. 24 Ola ry Reb biň hu zu ry na ge tir, 
ru ha ny lar üs tü ne duz se pip, ýak ma gur-
ban ly gy hök mün de ola ry Reb be hö dür 
eder ler. 25 Ýe di gün läp gü nä gur ban ly gy 
hök mün de her gün bir er keç taý ýar la; 
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a 44:5 Mu kad des öýe ki miň gi rip-çyk ýan dy gy na – ýa-da mu kad des öýüň äh li çy kal ga la ry 
bi len gi rel ge le ri ne.

şi kes siz bir öküz çe bi len sü rü den bir goç 
taý ýar la. 26 Olar gur ban lyk sy pa sy ny ýe di 
gün läp mur dar ly gyn dan sap lar lar, ony 
tä miz läp, mu kad des eder ler. 27 Ýe di gün 
ta mam la nan dan soň, se ki zin ji gün den 
baş lap, ru ha ny lar gur ban lyk sy pa syn da 
ýak ma we sa la mat lyk gur ban lyk la ry-
ňy zy hö dür eder ler. On soň Men siz den 
ra zy bo la ryn“». Mu ny Hök mü ro wan 
Reb diý ýär.

44‑nji bap

Ybadathana düzgünleri
1 On soň ol adam me ni mu kad des öýüň 

gün do ga ra ta rap bak ýan der we ze sin-
den yzy ma ge tir di; der we ze ýa pyk dy. 
2  Reb ma ňa şeý le diý di: «Bu der we ze 
ýa pyk bo lar, ol açyl maz, on dan hiç kim 
gir mez, çün ki on dan Ys ra ýyl Hu da ýy 
Reb gir di; şo nuň üçin ol ýa pyk bo lar. 
3 Hö küm dar bol sa hö küm dar dy gy üçin, 
Reb biň hu zu ryn da na har iý mek üçin 
ol ýer de otu rar. Ol mu ňa der we zä niň 
eý wa ny nyň ýo lun dan gi rer we şol ýol-
dan-da yzy na çy kar».

4  Ol me ni de mir ga zyk der we zä niň 
ýo lun dan öýüň öňü ne ge tir di. Gör sem, 
Reb biň şöh ra ty Öz öýü ni dol du ryp du-
ran dy gy ny gör düm. Men ýe re ýü zin 
ýy kyl dym. 5 Reb ma ňa şeý le diý di: «Eý, 
yn san og ly! Ýag şy üns ber, öz göz le riň 
bi len gör, Reb biň öýü niň äh li düz gün-
le ri we ka nun la ry hak da sa ňa aýd ýan 
zat la ry my öz gu la gyň bi len eşit, mu-
kad des öýe ki miň gi rip-çyk ýan dy gy na a 
ýag şy üns ber. 6‑7 Pit ne çi ys ra ýyl hal-
ky na Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: „Eý, ys ra ýyl hal ky! Me niň öýü mi 
har la mak üçin sün net siz we boý nu ýo gyn 

gel mi şek le ri içe rik sal mak bi len eden 
äh li ne jis iş le ri ňi zi bes ediň! Siz Ma ňa 
iý mit, ýag we gan hö dür ede ni ňiz de, olar 
mu kad des öýüm de bol du lar. Siz äh li ne-
jis iş le ri ňi ziň üs te si ne Me niň äh ti mi hem 
boz du ňyz. 8  Siz Me niň mu kad des zat la-
ry my go ra man, gaý tam mu kad des öýü mi 
go ra ýan lar hök mün de gel mi şek le ri öz 
baş la ry na goý ber di ňiz“». 9 Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: «Ys ra ýyl hal ky nyň 
ara syn da ýa şa ýan gel mi şek ler den hiç 
bir sün net siz we boý nu ýo gyn gel mi şek 
Me niň mu kad des öýü me gir me li däl dir. 
10 Ýö ne Ys ra ýy lyň ýol dan çy kan döw ri 
Men den aý ry lyp, er bet ýo la dü şen, öz 
but la ry nyň yzy na eýe ren le wi ler et miş-
le ri niň je za sy ny çe ker ler. 11 Bu le wi ler 
öýü miň der we ze le rin de gö zeg çi lik edip, 
on da hyz mat kär bo lar lar, Me niň mu-
kad des öýüm de hyz mat eder ler; ýak ma 
gur ban ly gy nyň we hal kyň beý le ki gur-
ban lyk la ry nyň ma ly ny so ýar lar, hal kyň 
hyz ma ty ny ýe ri ne ýe tir mek üçin ola ryň 
öňün de du rar lar. 12  Olar ýa san but la ry-
nyň öňün de ys ra ýyl hal ky na hyz mat 
et di ler, ys ra ýyl hal ky nyň ýa zyk ly bol-
ma gy na se bäp kär bol du lar. Şo nuň üçin 
hem Men-Reb ola ryň öz et miş le ri niň 
je za sy ny çek jek di gi ne ant iç dim, mu-
ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 13  Olar 
ru ha ny hök mün de Ma ňa gul luk et mek 
üçin go la ýy ma gel me sin ler, mu kad des 
sa da ka la ry myň, iň mu kad des zat la ryň 
hiç bi ri ne ýa kyn laş ma syn lar, olar di ňe 
öz eden ne jis iş le ri niň utanç la ry ny çe-
ker ler. 14  Men ola ry öýüň äh li hyz ma ty 
üçin, on da edil me li äh li iş le ri go ra mak 
üçin bel lä rin.

15 Em ma ys ra ýyl hal ky Men den aý ry-
lyp, ýol dan çy kan da, mu kad des öýü mi 
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a 45:1 Ýig ri mi müň – kä bir gol ýaz ma lar da on müň.

go ra mak ke şi gi ni çe ken Sa dok nes lin den 
bo lan le wi ru ha ny la ry Ma ňa hyz mat et-
mek üçin ýa kyn la şar lar; ýa gy we ga ny 
Ma ňa hö dür et mek üçin hu zu rym da olar 
du rar lar. Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 
16  Mu kad des öýü me di ňe olar gi rer ler, 
Ma ňa hyz mat et mek üçin han tag ta ma 
olar ýa kyn la şar lar we öýüň go ra mak 
ke şi gi ni olar çe ker ler. 17 Olar iç ki how ly-
nyň der we ze le ri ne ne pis zy gyr ma ta dan 
ti ki len eşik de gi rer ler, iç ki how ly nyň 
der we ze le rin de we içer de hyz mat ed-
ýär kä ler, egin le rin de ýüň den edi len eşik 
bol ma syn. 18  Baş la ry na zy gyr dan sel le 
orap, egin le ri ne ne pis zy gyr ma ta dan 
ti ki len iç ki ge ýim le ri ge ýer ler; der led ýän 
zat geý me sin ler. 19 Olar hal kyň ýa ny na 
daş ky how la çy kan la ryn da, egin le rin-
dä ki eşik le ri ni çy ka ryp, ola ry mu kad des 
otag da go ýar lar; ol eşik le ri bi len hal ka 
mu kad des lik le ri ni ge çir mez lik üçin 
baş ga eşik ler geý sin ler. 20  Ru ha ny lar 
kel le le ri ni syr ma syn lar, saç la ry ny uzyn 
ös dür me sin ler, olar sa çy ny di ňe gyr kyp 
ti mar la syn lar. 21 Iç ki how la gi ren de, hiç 
bir ru ha ny şe rap iç me li däl dir. 22  Olar 
dul we ta la gy ber len aýa la öý len män, 
di ňe Ys ra ýyl nes lin den bo lan boý gy za 
ýa-da baş ga ru ha ny dan dul ga lan aýa la 
öý len sin ler. 23 Me niň hal ky ma mu kad-
des zat bi len ýö ne keý za dyň, ha lal bi len 
ha ra myň par hy ny öw ret me li. 24  Olar da-
wa da ka zy hök mün de çy kyş edip, Me niň 
hö küm le rim bo ýun ça ka rar çy ka rar lar; 
äh li baý ram la ry myň ka da-ka nun la ry ny 
we parz la ry my, mu kad des Sa bat gü-
nü miň ka nun la ry ny ýe ri ne ýe ti rer ler. 
25 Ola ryň hiç bi ri öli niň ýa ny na ba ryp, 
özü ni ha ram et me li däl dir; di ňe ata-ene si 
üçin, ogul-gy zy üçin, er kek do ga ny we 
dur mu şa çyk ma dyk gyz do ga ny üçin 

öz le ri ni ha ram edip bi ler ler. 26  Ol tä-
miz bo lan dan soň, onuň üçin ýe di gü ni 
sa na ma ly dyr lar. 27 Ol mu kad des ýer de 
hyz mat et mek üçin iç ki how la gi ren gü ni 
öz gü nä gur ban ly gy ny hö dür et me li dir. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär.

28 Ru ha ny la ryň mi ra sy bar dyr, ol mi ras 
Men di rin; Ys ra ýyl da ola ra mülk ber mäň, 
ola ryň mi ra sy Men di rin. 29 Gal la sa da ka-
sy ny, gü nä we ýa zyk gur ban lyk la ry ny 
olar iýer ler. Ys ra ýyl da äh li ba gyş edi len 
zat lar ola ryň ky bo lar. 30 Äh li zat la ry ňy-
zyň il kin ji ha sy ly we äh li sa da ka la ry ňyz 
ru ha ny la ryň ky bo lar. Öýü ňi ze be re ket 
iner ýa ly, il kin ji gal la dan edi len ha my ry 
ru ha ny la ra be riň. 31 Guş bol sun ýa haý-
wan bol sun, par hy ýok, ha ram ölen ýa 
par ça la nan za dy ru ha ny iý me li däl dir».

45‑nji bap

Ýurduň paýlanylmagy
1 Ýur dy mülk hök mün de bi je atyp paý-

la ny ňyz da, ýurt dan mu kad des bir bö lek 
ýe ri sa da ka hök mün de Reb be be riň. 
Onuň uzyn ly gy ýig ri mi bäş müň tir sek 
we ini ýig ri mi müň a tir sek bol sun; bu 
bö lek tu tuş tö we rek le ýin mu kad des bo-
lar. 2  Mu kad des öý üçin uzyn ly gy we ini 
bäş ýüz tir sek bo lan ine dör dül me ý dan 
we onuň tö we re gin de bol sa el li tir sek lik 
açyk me ý dan bo lar. 3 Mu kad des bö lek-
den uzyn ly gy ny ýig ri mi bäş müň tir sek, 
ini ni on müň tir sek edip bir bö le gi öl çe; 
bu mu kad des öý, ýag ny örän mu kad des 
ýer bo lar. 4  Ýur duň bu mu kad des pa ýy 
mu kad des öý de Reb be hyz mat et mek 
üçin ýa kyn la şan ru ha ny lar üçin dir. Bu 
bö lek de ola ryň öý le ri bo lar we mu kad des 
öý üçin mu kad des ýer bo lar. 5 Uzyn ly-
gy ýig ri mi bäş müň tir sek, ini on müň 
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a 45:12 Ge ra – bu ýew reý le riň agyr lyk öl çe gi dir. Ýig ri mi ge ra takm. 12 gr deň dir.
b 45:12 Ýig ri mi şe ke le, ýig ri mi bäş şe ke le we on bäş şe ke le – bu üç öl çe giň je mi takm. 
700 gr deň dir.
ç 45:14 Kor – bu ýew reý le riň göw rüm öl çe gi dir. Bir kor takm. 350 lit re deň dir.
d 45:14 Üç ýa rym küý ze – ýew reý çe ba tyň on dan bi ri. Bu takm. 3,5 lit re deň dir.
e 45:14 Üç ýüz el li küý ze – ýew reý çe on bat. Bu takm. 350 lit re deň dir.
ä 45:14 On bat man – ýew reý çe bir ho mer. Bu takm. 200 kg deň dir.

tir sek ýer bo lan beý le ki bö lüm Hu da ýyň 
öýün de hyz mat ed ýän le wi le re ýa şa ýyş 
şä her le ri ni gur mak üçin mülk bo lar. 
6  Mu kad des bö le giň gap da lyn da şä her 
mül kü ni bel läň; onuň uzyn ly gy ýig ri-
mi bäş müň tir sek, ini bäş müň tir sek 
bol sun. Bu tu tuş ys ra ýyl hal ky na de giş li 
bo lar. 7 Mu kad des bö le ge dü şen paý bi-
len şä he re dü şen pa ýyň iki ta ra pyn da ky 
ýer ler hö küm da ra ber ler. Ol gün ba tar 
ta rap dan gün ba ta ra, gün do gar ta rap dan 
gün do ga ra ta rap uza lyp gid ýär. Onuň 
uzyn ly gy gün ba tar ser het den gün do gar 
ser he de çen li ys ra ýyl ti re le ri niň her si niň 
pa ýy bi len deň dir. 8  Bu Ys ra ýyl da hö-
küm da ryň mül ki bo lar. Mun dan beý läk 
Me niň hö küm dar la rym hal ky ma zu lum 
et mez ler, ýe ri ys ra ýyl hal ky na ti re le ri ne 
gö rä paý lar lar.

9 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Eý, 
ys ra ýyl hö küm dar la ry, in di bes ediň! 
Zor luk we zu lu my ara dan aý ryp, ada la ty 
we dog ru çyl ly gy ber jaý ediň; hal ky my 
öz top ra gyn dan kow maň. Mu ny Hök-
mü ro wan Reb diý ýär. 10 Te re zi ňiz dog ry 
bol sun, dog ry agyr lyk da şy ny we öl çeg 
küý ze si ni ula nyň. 11 Agyr lyk da şy we 
öl çeg küý ze si bir meň zeş bol sun. Agyr-
lyk da şy bat ma nyň on dan bi ri ne, öl çeg 
küý ze si hem bat ma nyň on dan bi ri ne deň 
bo lup, bu la ryň öl çe gi bir bol sun; iki si-
niň-de öl çe gi res mi öl çe ge gö rä bol sun. 
12  Bir şe kel ýig ri mi ge ra a deň bol sun; bir 
mi na ýig ri mi şe ke le, ýig ri mi bäş şe ke le 
we on bäş şe ke le b deň bol sun.

Sadakalar
13  Ber me li sa da ka la ry ňyz şu lar dyr: 

bir bat man bug da ýyň al ty dan bi ri, bir 
bat man ar pa nyň al ty dan bi ri. 14  Res mi 
öl çe ge gö rä, ýag ba ra da ky düz gün şu-
dur: her kor dan ç üç ýa rym küý ze d ýag 
ber sin ler. Bir kor üç ýüz el li küý zä e 
ýa-da on bat ma na ä deň dir. 15 Öz le ri ni 
gü nä den sap la mak üçin Ys ra ýy lyň örü-
le rin de ba kyl ýan sü rü den iki ýüz den 
bir goý ny gal la sa da ka sy, ýak ma we 
sa la mat lyk gur ban lyk la ry hök mün de 
ber sin ler. Mu ny Hök mü ro wan Reb diý-
ýär. 16  Ýur duň äh li hal ky bu sa da ka la ry 
Ys ra ýyl da ky hö küm da ra ber me li dir. 
17 Em ma Ys ra ýyl da äh li baý ram lar da 
Tä ze Aý baý ra myn da, da ba ra lar da, Sa bat 
gün le rin de ýak ma gur ban ly gy ny, gal la 
we iç gi sa da ka la ry ny ber mek hö küm da-
ryň bor ju dyr. Ys ra ýyl hal ky ny gü nä den 
sap la mak üçin gü nä gur ban ly gy ny, gal la 
sa da ka sy ny, ýak ma we sa la mat lyk gur-
ban lyk la ry ny ge tir jek ol dur».

Baýramlar
18  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Bi-

rin ji aýyň bi ri ne şi kes siz bir öküz çe 
al-da, mu kad des öýi tä miz le. 19 Ru ha ny 
bol sa gü nä gur ban ly gy nyň ga nyn dan 
alyp, öýüň ga py la ry nyň sö ýe le ri ne, 
gur ban lyk sy pa sy nyň di wa ry nyň dört 
bur çu na we iç ki how ly nyň der we ze le ri-
niň sö ýe le ri ne çal syn. 20 Ýal ňyş lyk bi len 
ýa-da bil män gü nä eden adam üçin-de 
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a 45:24 Dört küý ze – ýew reý çe bir hin. Bu takm. 4 lit re deň dir.

aýyň ýe di si ne şeý le eder si ňiz; şun luk-
da, öýi-de mur dar lyk dan sap lar sy ňyz. 
21 Bi rin ji aýyň on dör dü ne si ziň üçin 
Pe sah baý ra my ýe di gün lük baý ram 
bo lar; on da pe tir iýil me li dir. 22  Şol gün 
hö küm dar özi üçin we ýur duň hal ky 
üçin gü nä gur ban ly gy hök mün de bir 
öküz çe hö dür lär. 23 Ol baý ra myň tu tuş 
ýe di gü nün de Reb be ýak ma gur ban ly gy 
hök mün de her gün şi kes siz ýe di öküz-
çe bi len ýe di goç we gü nä gur ban ly gy 
üçin her gün bir er keç hö dür lär. 24  Gal la 
sa da ka sy hök mün de ber len öküz üçin 
hem, goç üçin hem bir bat man bug daý 
we her bat man üçin hem dört küý ze a 
ýag taý ýar lar. 25 Ýe din ji aýyň on bä şi ne 
baý ra myň ba şyn dan tä ahy ry na çen li 
ýe di gün läp hö küm dar gü nä we ýak ma 
gur ban lyk la ry ny, gal la sa da ka sy ny we 
zeý tun ýa gy ny şol bir muk dar da hö dür 
et me li dir».

46‑njy bap
1 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Iç-

ki how ly nyň gün do ga ra ta rap bak ýan 
der we ze si al ty iş gü ni ýa pyk bo lar. Ol 
di ňe Sa bat gü ni we Tä ze Aýyň il kin-
ji gü ni açy lar. 2  Hö küm dar da şar dan 
der we ze eý wa ny nyň üs ti bi len içe rik 
gi rip, ga py nyň sö ýe si niň ýa nyn da du rar. 
Onuň ýak ma we sa la mat lyk gur ban-
lyk la ry ny ru ha ny lar hö dür eder ler; ol 
bo sa ga da sež de eden den soň, da şa ry 
çy kar, ýö ne der we ze ag şa ma çen li açyk 
bo lar 3 Sa bat gün le rin de we aýyň baş-
la ryn da ýur duň hal ky bu der we zä niň 
gi rel ge sin de Reb biň hu zu ryn da sež de 
eder. 4  Hö küm da ryň Sa bat gü ni Reb be 
hö dür et me li ýak ma gur ban ly gy şi kes-
siz al ty tok ly we bir goç bo lar. 5 Ol goç 
bi len be ril me li gal la sa da ka sy üçin bir 

bat man bug daý ber sin, gu zu lar bi len 
be ril me li gal la sa da ka sy ny öz gö wün 
is le gi ne gö rä hö dür et sin we her bat-
man üçin dört küý ze ýag be rer. 6  Aýyň 
il kin ji gü ni bir öküz çe, al ty tok ly we 
bir goç hö dür eder; bu lar şi kes li bol-
ma ly däl dir ler. 7 Öküz çe we goç bi len 
be ril me li gal la sa da ka sy üçin her si ne 
bir bat man bug daý ber sin, gu zu lar bi len 
be ril me li gal la sa da ka sy ny öz gö wün 
is le gi ne gö rä hö dür et sin we her bat man 
üçin dört küý ze ýag ber sin. 8  Hö küm-
dar içe ri gi ren de, eý wa nyň üs ti bi len 
gi rip, şol ýol bi len hem yzy na çyk syn. 
9 Ýur duň hal ky baý ram lar da Reb biň 
hu zu ry na ge len de, sež de et mek üçin 
de mir ga zyk da ky der we ze den gi ren 
gün or ta da ky der we ze den çyk ma ly dyr; 
şeý le hem, gün or ta da ky der we ze den 
gi ren de mir ga zyk da ky der we ze den 
çyk ma ly dyr, ýag ny gi ren der we ze sin-
den öw rül män, onuň gar şy syn da ky dan 
çyk ma ly dyr. 10 Gi ren le rin de, hö küm dar 
ola ryň or ta syn da bol ma ly dyr we olar 
bi len bi le gir me li dir; çy kan la ryn da-da 
bi le çyk ma ly dyr.

11 Baý ram lar da we da ba ra lar da öküz çe 
we goç bi len be ril me li gal la sa da ka sy 
üçin her si ne bir bat man bug daý be ril sin, 
gu zu lar bi len be ril me li gal la sa da ka sy öz 
gö wün is leg le ri ne gö rä hö dür edil sin we 
her bat man üçin dört küý ze ýag be ril sin. 
12  Hö küm dar meý le tin sa da ka, ýag ny 
ýak ma ýa-da sa la mat lyk gur ban lyk la ry 
hök mün de Reb be meý le tin sa da ka hö dür 
eden de, oňa gün do ga ra ta rap bak ýan 
der we ze açyl ma ly dyr. Ol özü niň ýak-
ma ýa-da sa la mat lyk gur ban ly gy ny edil 
Sa bat gü ni edi şi ýa ly hö dür lär. On soň 
da şa ry çy kar we çy ka nyn dan soň der-
we ze ýa py lar.
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a 46:14 Bir ýa rym küý ze – ýew reý çe hi niň üç den bi ri. Bu takm. 1,5 lit re deň dir.

13 Reb be ýak ma gur ban ly gy hök mün de 
her gün hiç bir şi kes siz tok ly taý ýar laň; 
ony her gün er ti ri ne hö dür ediň. 14  Şeý le 
hem onuň bi len her gün er ti ri ne bat ma-
nyň al ty dan bi ri möç be rin de saý la ma un 
bi len, ony gar mak üçin bir ýa rym küý ze b 
ýag bi len gal la sa da ka sy ny hö dür ediň. 
Bu ebe di düz gün ler bo ýun ça Reb be he-
mi şe lik gal la sa da ka sy dyr. 15 Gün de lik 
ýak ma gur ban ly gy hök mün de her gün 
er ti ri ne tok ly, gal la sa da ka sy we ýag 
hö dür len sin».

Hökümdaryň mülki 
baradaky kanunlar

16  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Eger hö küm dar öz ogul la ryn dan bi ri ne 
bir zat peş geş ber se, bu onuň öz mi ra sy 
bo lar. Bu hö küm da ryň ag tyk la ry nyň ky 
bo lar; bu ola ra mi ras ýe ten mülk dür. 
17 Eger-de öz mül kü ni gul la ry nyň bi-
ri ne peş geş ber se, ol azat lyk ýy ly na 
çen li onuň ky bo lar; on soň ol mu ny hö-
küm da ra yzy na gaý tar ma ly dyr; em ma 
hö küm da ryň mül ki öz ogul la ry nyň ky 
bo lar. 18  Hö küm dar hal kyň mi ra syn dan 
alyp, ola ry mülk le rin den mah rum et-
me li däl dir; Me niň hal kym dan hiç bir 
ki şi mül kün den ko wul maz ýa ly, her 
kim ogul la ry na öz mül kün den mi ras 
ber me li dir».

Ybadathananyň aşhanalary
19 Ýaň ky adam me ni der we zä niň 

gap da lyn da ky gi rel ge den ru ha ny la ryň 
de mir ga zy ga ta rap bak ýan mu kad des 
otag la ry na ge tir di. Ine, ol ma ňa otag-
la ryň gün ba ta ryn da bir ýer gör kez di. 
20 Ol ma ňa: «Bu ýer ru ha ny la ryň ýa zyk 
hem gü nä gur ban lyk la ry ny gaý nad ýan 
we gal la sa da ka sy ny bi şir ýän ýe ri dir. 

Şo ňa gö rä olar daş ky how la çyk maz lar 
we hal ka öz mu kad des lik le ri ni ge çir-
mez ler» diý di.

21 On soň ol me ni daş ky how la çy ka-
ryp, how ly nyň dört bur çun dan ge çir di; 
how ly nyň her bur çun da bir how ly bar dy. 
22  How ly nyň dört bur çun da uzyn ly gy 
kyrk tir sek, ini otuz tir sek bo lan ýa pyk 
how lu lar bar dy; bu la ryň dör dü si niň-de 
öl çe gi bir di. 23  Ola ryň dör dü si niň-de 
da şy di war ly dy; tö we rek le ýin di war la-
ryň düý bün de bol sa ojak lar bar dy. 24  Ol 
ma ňa: «Bu lar biş-düş jaý la ry dyr. Öýüň 
hyz mat kär le ri hal kyň gur ban lyk la ry ny 
bu ýer de bi şi rer ler» diý di.

47‑nji bap

Hudaýyň öýünden çykýan gözbaş
1 Soň ra ol adam me ni öw rüp, Hu da ýyň 

öýü niň gi rel ge si ne ge tir di. Öýüň bo sa ga-
sy nyň aşa gyn dan gün do ga ra ta rap suw 
ak ýar dy. Öý gün do ga ra ta rap bak ýar dy. 
Suw öýüň sag ta ra pyn dan, gur ban lyk sy-
pa sy nyň gün or ta syn dan in ýär di. 2  Soň ra 
ol me ni de mir ga zyk der we ze si niň ýo ly 
bi len ýü zi gün do ga ra ba kyp du ran daş-
ky der we zä alyp gel di, suw lar daş ky 
der we zä niň gün or ta ta ra py na ak ýar dy. 
3 Ýaň ky adam eli öl çeg ýüp li gün do ga ra 
ta rap çy kan da, müň tir sek öl çäp, me ni 
suw dan ge çir di; suw to pu ga çyk ýar dy. 
4  Ýe ne müň tir sek öl çäp, me ni suw dan 
ge çir di; suw dy za çyk ýar dy; ýe ne müň 
tir sek öl çäp, me ni suw dan ge çir di; suw 
bi le çyk ýar dy. 5 Ol ýe ne müň tir sek öl-
çe di; suw bir der ýa bol dy. Suw ýo ka ry 
gö te ri len di gi se bäp li men onuň için den 
ge çip bil me dim. On dan ýü züp ge çäý-
me seň, ýö räp ge çip bol jak däl di. 6  Ol 
ma ňa: «Gör düň mi, eý, yn san og ly?» 
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diý di. On soň me ni der ýa nyň ke na ry na 
öw rüp ge tir di. 7 Öw rü lip ge le nim de, ine, 
der ýa nyň ke na ry nyň her ýan ta ra pyn da 
köp agaç lar bar dy. 8  Ol ma ňa şeý le diý di: 
«Bu suw lar gün do gar da ky ül ke le re ta rap 
ak ýar we Ior dan de re si ne inip, deň ze 
gu ýan da, deň ziň ýa ta suw la ry süý ji su-
wa öw rü ler. 9 Bu şeý le bo lar: der ýa nyň 
akyp ba ran ýer le rin de dür li-dü men suw 
jan dar la ry nyň äh li si di ri ga lar. Ol ýer-
de ba lyk köp bo lar, bu suw lar ol ýe re 
akyp ba rar. Olar tä miz le nip, der ýa nyň 
akyp ba ran ýe rin dä ki le riň ba ry di ri 
ga lar. 10 Deň ziň ke na ryn da ba lyk çy lar 
du rar lar; tor taş la nan ýer Eýn ge di den 
Eý neg la ýy ma çen li bo lar. Ola ryň ba lyk-
la ry dür li-dür lü lik de Or ta ýer deň zi niň 
ba lyk la ry ki min ga ty köp bo lar. 11 Ýö
ne onuň pal çyk we bat ga lyk ýer le ri 
tä miz len mez; olar duz üçin gal dy ry lar. 
12  Der ýa nyň bo ýun da, onuň ýa ka sy nyň 
iki ýan ta ra pyn da her hi li mi we li agaç-
lar gö ge rer. Suw la ryň mu kad des öý den 
çyk ýan dy gy se bäp li ola ryň ýap rak la ry 
sol maz, mi we le ri tü ken mez; her aý tä ze 
mi we be rer ler. Ola ryň mi we le ri iý mit, 
ýap rak la ry der man bo lar».

Ýurduň täze araçäkleri
13  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

«Ýur dy mülk hök mün de Ys ra ýy lyň on 
iki ti re si ne gö rä bö le ni ňiz de, ara çäk 
şu bol ma ly dyr: Ýu su byň nes li iki paý 
alar. 14  Ýur dy siz on iki ti rä niň ara syn da 
deň paý laň. Men ony ata-ba ba la ry ňy za 
ber me gi ant iç dim. Bu ýurt si ze mülk 
edi lip ber ler.

15 Ýur duň ara çä gi şu bo lar: de mir ga zyk 
ta ra py Or ta ýer deň zin den Het lon ýo ly 
bi len Le bo ha ma da we Se da da çen li 
gel ýär. 16  Ol Be ro ta we Da mask bi len 
Ha ma dyň ara çä gin de ýer leş ýän Sib ra-
ýy ma, şeý le-de Haw ra nyň ara çä gin dä ki 

Ha ser hat ti ko na çen li uzal ýar. 17 Ara çäk 
de ňiz den Da mask ara çä gin dä ki Ha sa-
reý no na çen li ba ryp, Ha ma dyň ara çä gi 
bi len de mir ga zy ga ta rap uzal ýar. Bu 
de mir ga zyk ta ra py dyr.

18  Gün do gar ta ra py Haw ran bi len Da-
mas kyň ara syn da ky Gil ga dy Ys ra ýyl dan 
aýyr ýan Ior dan der ýa sy bo ýun ça uza-
lyp gid ýär. Mun dan gün do gar deň zi ne 
ge lip, Ta ma ra çen li öl çäň. Bu gün do gar 
ta ra py dyr.

19 Gün or ta ta ra py Ta mar dan Me ri ba-
ka deş çeş me si ne çen li bo lup, Mü sür 
der ýa syn dan Or ta ýer deň zi ne ba ryp 
ýe ter. Bu gün or ta ta ra py dyr.

20 Gün ba tar ta ra py Le bo ha ma dyň gar-
şy syn da ky no ka da çen li bo lan Or ta ýer 
deň zi bo lar. Bu gün ba tar ta ra py dyr.

21 Bu ýur dy öz ara ňyz da Ys ra ýyl ti re le-
ri ne gö rä paý lap be riň. 22 Siz bi je bo ýun ça 
ýur dy özü ňi ze, içi ňiz de ýa şa ýan gel-
mi şek le re we ola ryň ara ňyz da dog lan 
ça ga la ry na mülk hök mün de paý laň. Ol 
gel mi şek ler si ziň üçin as ly ys ra ýyl ly ha-
sap lan ma ly dyr lar. Olar hem bi je bo ýun ça 
ys ra ýyl ti re le ri niň ara syn da si ziň bi len 
deň mülk edi ner ler. 23 Gel mi şek ler haý sy 
ti rä niň ara syn da ýa şa ýan bol sa, şol ti re 
hem ola ra mülk hök mün de paý bö lüp 
be rer». Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär.

48‑nji bap

Ýurduň tirelere paýlanylyşy
1 Ti re le riň at la ry şu lar dyr:
Dan ti re si ne bir paý ber ler. Onuň pa ýy 

de mir ga zyk ara çäk den baş lap, Het lon 
ýo lu nyň ug ry bi len Le bo ha mat dan Ha-
sa reý na na çen li, gün do gar dan gün ba ta ra 
ta rap uza lar. Ol paý Da mask ara çä gin de 
bo lup, onuň de mir ga zy gyn da Ha mat 
ýer leş ýär. 2  Aşer ti re si ne bir paý ber ler. 
Ola ryň ara çä gi dan ti re si niň gün do gar dan 
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a 48:9 Ýig ri mi müň – kä bir gol ýaz ma lar da on müň.

gün ba ta ra uzal ýan ara çä gi bi len bir le şer. 
3 Naf ta ly ti re si ne bir paý ber ler. Onuň ara-
çä gi aşer ti re si niň gün do gar dan gün ba ta ra 
uzal ýan ara çä gi bi len bir le şer. 4  Ma na şa 
ti re si ne bir paý ber ler. Onuň ara çä gi 
naf ta ly ti re si niň gün do gar dan gün ba ta ra 
uzal ýan ara çä gi bi len bir le şer. 5 Ef ra ýym 
ti re si ne bir paý ber ler. Onuň ara çä gi ma-
na şa ti re si niň gün do gar dan gün ba ta ra 
uzal ýan ara çä gi bi len bir le şer. 6  Ru ben 
ti re si ne bir paý ber ler. Onuň ara çä gi ef-
ra ýym ti re si niň gün do gar dan gün ba ta ra 
uzal ýan ara çä gi bi len bir le şer. 7 Ýa hu da 
ti re si ne bir paý ber ler. Onuň ara çä gi ru ben 
ti re si niň gün do gar dan gün ba ta ra uzal ýan 
ara çä gi bi len bir le şer.

8  Ýa hu da ti re si niň gün do gar dan gün-
ba ta ra çen li uzal ýan ýer le ri sa da ka 
hök mün de Men–Reb be ber ler. Onuň ini 
ýig ri mi bäş müň tir sek bo lup, uzyn ly gy 
gün do gar dan gün ba ta ra çen li paý la nan 
her bir ti rä niň mül kü ne deň bol sun; 
mu kad des öý onuň or ta syn da bo lar. 9 Bu 
ýe riň bir bö le gi iň mu kad des paý bo lar. 
Onuň uzyn ly gy ýig ri mi bäş müň we ini 
ýig ri mi müň a tir sek bo lar. 10 Bu ýe riň 
bir bö le gi ru ha ny la ra paý bo lar; onuň 
de mir ga zy ga ta rap uzyn ly gy ýig ri mi 
bäş müň tir sek, gün ba ta ra we gün do-
ga ra ta rap ini on müň, gün or ta ta rap 
uzyn ly gy ýig ri mi bäş müň tir sek bo lar. 
Reb biň mu kad des öýi onuň or ta syn da 
bo lar. 11 Bu paý Ma ňa ru ha ny çy ly ga 
ba gyş edi len Sa dok ne sil le ri üçin dir. 
Olar öýü miň go ra mak ke şi gi ni çek-
di ler. Ys ra ýyl hal ky ýol dan çy kan da, 
le wi ler hem ýol dan çyk dy lar, em ma 
Sa dok ne sil le ri Ma ňa we pa ly bol du lar. 
12  Ýur dy mülk hök mün de bö le ni ňiz de, 
Le wi le riň ara çä gi niň ýa nyn dan bu ýe ri 
ru ha ny la ra ber; ol iň mu kad des paý bo lar. 

13  Le wi le riň pa ýy bol sa ru ha ny la ryň 
ara çä gi niň gar şy syn da bo lup, uzyn ly-
gy ýig ri mi bäş müň, ini on müň tir sek 
bo lar. Tu tuş uzyn ly gy ýig ri mi bäş müň, 
ini on müň tir sek bo lar. 14  Le wi ler ol ýe ri 
sat maz lar ýa-da baş ga ýe re ça lyş maz lar. 
Bu ýur duň iň oňat paý ýe ri dir, ol baş ga 
bi ri ne geç mez, çün ki bu ýer Men–Reb be 
ba gyş edi len dir.

15 Ini bäş müň, uzyn ly gy ýig ri mi bäş 
müň tir sek bo lan ar typ ga lan ýer ýa şa-
mak we açyk me ý dan hök mün de şä her 
üçin umu my ýer bo lar. Şä her onuň or-
ta syn da ýer le şer. 16  Onuň öl çe gi şeý le 
bo lar: de mir ga zyk, gün or ta, gün do gar 
we gün ba tar ta rap la ryň her bi ri dört müň 
bäş ýüz tir se ge deň bo lar. 17 Şä he riň açyk 
meý dan la ry bo lar: olar de mir ga zy ga, 
gün or ta, gün do ga ra we gün ba ta ra ta rap 
iki ýüz el li tir sek öl çeg de bo lar. 18  Mu
kad des pa ýyň ara çä gin de ar typ ga lan 
ýe riň gün do gar ta ra py hem, gün ba tar 
ta ra py hem on müň tir sek bo lar; ol mu-
kad des pa ýyň gap da lyn da ýer le şer. Onuň 
ha sy ly şä he riň iş çi le ri üçin iý mit bo lar. 
19 Ol ýe ri Ys ra ýy lyň äh li ti re le rin den 
bo lan şä her ila ty ekip be je rer. 20 Si ziň 
sa da ka hök mün de Men–Reb be go ýan 
tu tuş pa ýy ňyz dört burç luk şe ki lin de 
bo lup, her ta ra py ýig ri mi bäş müň tir sek 
bo lar; mu kad des pa ýy şä he riň mül ki 
bi len bir lik de sa da ka hök mün de be rer-
si ňiz. 21 Şä he riň mül ki bi len mu kad des 
pa ýyň her ýa nyn dan ar typ ga lan ýer hö-
küm da ryň ky bo lar. Bu ýer ler mu kad des 
pa ýa dü şen ýig ri mi bäş müň tir sek lik 
bö le giň gün do ga ryn dan we gün ba ta-
ryn dan ýur duň gün do gar we gün ba tar 
ara çäk le ri ne ta rap uza lar. Ti re le re dü şen 
paý lar bo ýun ça uzal ýan bu iki bö lek 
hö küm da ryň ky bo lar. Hu da ýyň öýü niň 
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mu kad des ýe ri bi len mu kad des pa ýy 
onuň or ta syn da bol ma ly dyr. 22  Le wi le re 
dü şen paý bi len şä he re dü şen paý hö-
küm da ra ber len ýer le riň or ta syn da ga lar. 
Hö küm da ra be ril jek ýer ler ýa hu da ti re si 
bi len ben ýa min ti re si niň ara çäk le ri niň 
ara syn da bo lar.

23 Ga lan ti re le re dü şen ýer paý la ry: 
ben ýa min ti re si ne bir paý ber ler. Onuň 
ara çä gi gün do gar dan gün ba ta ra çen li 
uza lyp gi der. 24  Şim gon ti re si ne bir paý 
ber ler. Onuň ara çä gi ben ýa min ti re si niň 
gün do gar dan gün ba ta ra uzal ýan ara çä gi 
bi len bir le şer. 25 Ysa kar ti re si ne bir paý 
ber ler. Onuň ara çä gi şim gon ti re si niň 
gün do gar dan gün ba ta ra uzal ýan ara çä gi 
bi len bir le şer. 26  Ze bu lun ti re si ne bir paý 
ber ler. Onuň ara çä gi ysa kar ti re si niň 
gün do gar dan gün ba ta ra uzal ýan ara çä-
gi bi len bir le şer. 27 Gat ti re si ne bir paý 
ber ler. Onuň ara çä gi ze bu lun ti re si niň 
gün do gar dan gün ba ta ra uzal ýan ara çä gi 
bi len bir le şer. 28  Gat ti re si niň gün do gar 
ara çä gi Ta mar dan gün do ga ra, ol ýer den 
hem Me ri ba ka deş çeş me si ne çen li we 

Mü sür der ýa syn dan Or ta ýer deň zi ne 
çen li uza lar. 29 Mülk hök mün de ys ra ýyl 
ti re le ri niň ara syn da paý la ma ly ýur du ňyz 
şu dur, bu lar ola ryň paý la ry bo lar. Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär.

30‑31 Şä he riň çy kal ga la ry şu lar bo lup, 
olar şä he riň ys ra ýyl ti re le ri niň at la-
ry na gö rä at lan dy ry lar. Dört müň bäş 
ýüz tir sek uzyn lyk da de mir ga zyk ta-
ra py nyň üç der we ze si bo lar: Ru ben 
der we ze si, Ýa hu da der we ze si, Le wi 
der we ze si. 32  Dört müň bäş ýüz tir sek 
uzyn lyk da gün do gar ta ra py nyň hem 
üç der we ze si bo lar: Ýu sup der we ze si, 
Ben ýa min der we ze si, Dan der we ze si. 
33 Dört müň bäş ýüz tir sek uzyn lyk da 
gün or ta ta ra py nyň üç der we ze si bo lar: 
Şim gon der we ze si, Ysa kar der we ze si, 
Ze bu lun der we ze si. 34 Dört müň bäş ýüz 
tir sek uzyn lyk da gün ba tar ta ra py nyň üç 
der we ze si bo lar: Gat der we ze si, Aşer 
der we ze si, Naf ta ly der we ze si. 35 Şä he-
riň tu tuş tö we re gi on se kiz müň tir sek 
bo lar. Şol gün den baş lap, şä he riň ady 
«Reb ol ýer de dir» bo lar. 
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Danyýel pygamberiň kitaby
Giriş

Da ny ýel py gam be riň k i ta by 
ýa hu dy hal ky nyň ke se ki pa ty şa 
ta ra pyn dan sü tem le re we yzar lan-
ma la ra se ze war edi len döw rün de 
ýa zy lan dyr. Py gam ber ta ry hy 
wa ka la ry we gö ren gör nüş le ri ni 
ula nyp, öz dö wür deş le ri ne umyt dan 
düş mez li gi ün de ýär. Ol Hu da ýyň 
za lym pa ty şa ny tagt dan syn dy ryp, 
Öz hal ky nyň ga raş syz ly gy ny di-
kelt jek di gi ni aýd ýar.

Ki tap iki bö lüm den yba rat. Bi-
rin ji bö lüm de Da ny ýel py gam ber 
we onuň sür gün döw rün dä ki dost-
la ry ba ra da gür rüň be ril ýär. Ol öz 
dost la ry bi len ýe ke-täk di ri Hu da ýa 
bo lan iman la ry we ta byn lyk la ry 
ar ka ly öz duş man la ryn dan üs tün 
çyk ýar. Bu wa ka lar Ba byl we Pars 
şa lyk la ry nyň bo lan döw rün de bo-
lup geç ýär.

Ki ta byň ikin ji bö lü min de Da ny ýel 
py gam be riň gö ren gör nüş le ri be ýan 
edil ýär. Py gam ber bu gör nüş ler de 
Ba byl we beý le ki güýç li şa lyk la ryň 
il ki güýç le nip, soň ra syn jak dy gy ny, 
iman syz sü tem kär le riň ýok edil jek-
di gi ni we Hu da ýyň hal ky nyň üs tün 
çyk jak dy gy ny aň lad ýan ala mat la ry 
gör ýär. Şeý le-de bu bö lüm de ahyr za-
man ba ra da ky py gam ber lik ler be ýan 
edil ýär. Bu py gam ber lik ler öz bo luş-
ly dyr, se bä bi olar is len dik döw rüň 
oky jy sy na örän ýa kyn, ýag ny ti za ra 
ber jaý bol jak py gam ber lik ýa ly gö-
rün ýär. Ki ta byň esa sy pi ki ri «Yn san 
pa ty şa ly gy nyň üs tün den Be ýik Hu daý 
hö küm sür ýär» (5:21) di ýen aýat da 
jem le nen dir. Da ny ýel py gam be riň gö-
ren gör nüş le ri niň hem me si Hu da ýyň 
hök mü ro wan ly gy nyň dün ýä şa lyk la-
ryn dan üs tün di gi ni ha bar ber ýär.

Mazmuny
Danyýel pygamber we onuň dostlary ..............................................1:1–6:28
Danyýel pygamberiň gören görnüşleri ...........................................7:1–12:13

Dört jandar hakyndaky görnüş ..................................................... 7:128
Goç we erkeç hakyndaky görnüş ...............................................8:1–9:27
Asmandan inen ilçi ................................................................. 10:1–11:45
Ahyrzaman ....................................................................................12:113
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1‑nji bap

Dört ysraýyl ýigidi Babyl köşgünde
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky myň pa-

ty şa ly gy nyň üçün ji ýyl yn da Ba byl 
pa ty şa sy Ne bu kad ne sar öz go şu ny bi len 
Iýe ru sa li me hü jüm edip, onuň daş-tö-
we re gi ni ga ba dy. 2  Taň ry Ýa hu da nyň 
pa ty şa sy Ýe ho ýa ky my hem-de Hu da ýyň 
yba dat ha na syn da ky gap-gaç la ryň bir 
bö le gi ni onuň gol as ty na ber di. Ne bu-
kad ne sar ol zat la ry Şin ga ra ge tir di. Ol 
Hu da ýyň yba dat ha na syn dan ge ti ri len 
gap-gaç la ry öz hu daý la ry nyň but ha na-
syn da ky gaz na syn da goý dy a.

3  Soň ra Ne bu kad ne sar özü niň baş 
gö zeg çi si Aş pe na za ys ra ýyl la ryň ara-
syn dan pa ty şa nyň we han-beg le riň 
maş ga la syn dan bo lan ýi git le riň bir nä çe-
si ni ge tir me gi bu ýur dy. 4  Bu ýaş ýi git ler 
be den le ri hiç hi li şi kes siz, gör me geý, her 
bir ylym dan baş çy kar ýan, bi lim li, öw-
ren mä ge ukyp ly we pa ty şa nyň köş gün de 
hyz mat et mä ge my na syp bol ma ly dy lar. 
Ola ra ba byl ly la ryň ede bi ýa ty we di-
li öw re dil me li di. 5  Pa ty şa öz gün de lik 
köşk sa ça gyn dan ola ra bir paý na har 
we şe rap bö lüp ber di. Olar üç ýyl oka-
dy lyp, üçün ji ýy lyň ahy ryn da pa ty şa nyň 
hu zu ryn da hyz mat et mä ge ge ti ril me li-
di ler. 6  Saý la nan la ryň ara syn da ýa hu da 
ti re sin den Da ny ýel, Ha nan ýa, Mi şa ýyl 
we Azar ýa bar dy. 7 Baş gö zeg çi ola ryň 
ady ny üýt get di. Da ny ýe le Bel te şa sar, 
Ha nan ýa Şad rak, Mi şa ýy la Meý şak, 
Azar ýa Abed ne go di ýip at goý dy.

8  Da ny ýel özü ni ha ram et mez li gi 
ýü re gi ne düw di. Şeý dip, ol baş gö zeg-
çi den özü niň pa ty şa nyň sa ça gyn dan 
bö lüp be ril ýän na har dan, şe rap dan 

sak lan ma gy ny ha ýyş et di. 9 Baş gö-
zeg çi niň na za ryn da Hu daý Da ny ýe le 
mer he met we re him-şe pa gat ber di. 10 Baş 
gö zeg çi Da ny ýe le: «Men onuň aly hez-
ret le ri pa ty şa dan gork ýa ryn. Ol si ziň 
na har we iç gi pa ýy ňy zy bö lüp ber di 
ahy ryn. Eger si ziň ýü zü ňi ziň özü ňiz 
bi len deň bo lan beý le ki ýaş ýi git le-
riň ki den hor dy gy ny gör se, ol ja ny my 
jä hen ne me ibe rer» diý di.

11  Soň ra Da ny ýel baş gö zeg çi niň 
özü niň, Ha nan ýa nyň, Mi şa ýy lyň we 
Azar ýa nyň üs tün den go ýan sak çy syn dan 
ha ýyş edip, şeý le diý di: 12  «Öz gul la-
ry ňy on gün sy nap gö räý. Goý, bi ze 
iý mek üçin gök-önüm ler, iç mek üçin 
bol sa suw be ril sin. 13 Şun dan soň sen 
bi ziň ýü zü mi zi köşk sa ça gyn dan iý ýän 
beý le ki ýi git le riň ýü zi bi len de ňeş di rip 
bi ler siň we öz gul la ry ňa nä me et me gi 
is le seň, gö zel göw nüň». 14  Şeý dip, sak çy 
bu pi kir bi len yla la şyp, ola ry on gün 
sy nap gör di.

15  On gün den soň bu dört ýi git köşk 
sa ça gyn dan na har lan ýan la ryň hem-
me sin den has gör me geý we da ýaw 
gö rün di ler. 16  Şeý dip, sak çy ola ryň köşk 
sa ça gyn dan iý me li na ha ry ny, iç me li 
şe ra by ny özü ne alyp ga lyp, ola ra di ňe 
gök-önüm ler ber di.

17 Hu daý bu dört ýi gi de ede bi ýa tyň we 
yl myň her bir ug ru ny öw ren mä ge bi lim 
bi len ukyp ber di. Da ny ýel her bir gör-
len düý şi we gör nüş le ri ýo rup bil ýär di. 
18  Pa ty şa nyň ola ry ge tir me gi buý ran 
möh le ti ge lip ýe ten de, baş gö zeg çi ola ry 
Ne bu kad ne sa ryň hu zu ry na ge tir di. 19 Pa
ty şa ola ryň äh li si bi len ta nyş dy. Ola ryň 
hem me si niň için de Da ny ýel, Ha nan ýa, 
Mi şa ýyl we Azar ýa da gy bi len de ňeş-
di rer ýa ly sy ta pyl ma dy. Şo nuň üçin 
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pa ty şa nyň hyz ma ty na olar bel len di ler. 
20 Pa ty şa her bir ylym ýa-da dü şün je bi-
len bag la ny şyk ly me se le hak da so ran da, 
öz pa ty şa ly gyn da ky äh li ja dy göý ler dir 
pal çy lar dan ola ryň on es se ar tyk dy gy-
ny gör di.

21 Ku reş pa ty şa nyň şa ly gy nyň bi rin ji 
ýy ly na çen li Da ny ýel şol ýer de köşk de 
hyz mat et di.

2‑nji bap

Nebukadnesaryň düýşi
1 Ne bu kad ne sar özü niň pa ty şa ly gy nyň 

ikin ji ýyl yn da bir düýş gör di. Mu ňa onuň 
ýü re gi how sa la dü şüp, uku sy gaç dy. 
2  On soň pa ty şa düý şü ni ýor dur mak üçin 
ja dy göý le ri, pal çy la ry, göz bag çy lary we 
mü neç jim le ri top lap ge tir me gi bu ýur-
dy. Olar ge lip, pa ty şa nyň hu zu ryn da 
dur du lar. 3 Pa ty şa ola ra: «Men bir düýş 
gör düm. Düý şüň ýor gu dy ny bil mek 
is le gi ýü re gi mi how sa la sal ýar» diý di. 
4  Mü neç jim ler ara meý di lin de pa ty şa 
ýüz le nip: «Pa ty şa ba ky ýa şa syn! Gö ren 
düý şü ňi zi öz gul la ry ňa aýt, biz onuň 
nä me aň lad ýan dy gy ny ýo rup be re li» 
diý di ler. 5  Pa ty şa mü neç jim le re şeý le 
jo gap ber di: «Men şeý le ka ra ra gel-
dim: eger-de siz me niň gö ren düý şü mi 
we onuň ýor gu dy ny aý dyp ber me se ňiz, 
si ziň el-a ýak la ry ňy zy ça pyp, öý le ri ňi zi 
weý ran et di re rin. 6  Em ma siz ma ňa gö-
ren düý şü mi we onuň ýor gu dy ny aý dyp 
ber se ňiz, on da siz men den sow gat lar 
we sy lag-ser paý lar alyp, be ýik hor ma ta 
my na syp bo lar sy ňyz. Şo nuň üçin hem 
ma ňa gö ren düý şü mi we onuň ýor gu dy ny 
aý dyp be riň». 7 Olar oňa ýe ne-de: «Il ki 
bi len, goý, pa ty şa myz öz gul la ry na gö ren 
düý şü ni aýt syn, biz hem onuň ýor gu dy ny 
aý da ly» di ýip jo gap ber di ler. 8  Pa ty şa: 
«Me niň ka ra ry myň çyn la kaý dy gy ny 

gö rüp, si ziň wagt ut mak is le ýän di gi ňi-
zi anyk bil ýä rin. 9 Eger siz ma ňa gö ren 
düý şü mi aý dyp ber me se ňiz, si ze ýe-
ke-täk bir hö küm ga raş ýan dyr. Wag tyň 
geç me gi bi len siz me niň pi ki rim üýt gär 
öý düp, ma ňa ýa lan we bi de rek zat lar 
aýt mak üçin öz ara ňyz da dil le şip si ňiz. 
Şo ňa gö rä-de gö ren düý şü mi ma ňa si ziň 
özü ňiz aý dyp be rer si ňiz. Şon da si ziň 
onuň ýor gu dy ny aý dyp bil jek di gi ňi ze 
gö züm ýe ter» diý di.

10 Mü neç jim le re pa ty şa şeý le diý di ler: 
«Ýer ýü zün de se niň ed ýän bu ta la by ňyň 
höt de sin den hiç kim ge lip bil mez! Dog-
ru sy, mu nuň ýa ly işi be ýik we güýç li 
pa ty şa la ryň hiç bi ri-de ja dy göý den ýa 
pal çy dan, ýa-da mü neç jim den so ra man-
dyr. 11 Pa ty şa nyň so ra ýan bu işi ju da agyr. 
Mu ny hu daý lar dan baş ga hiç kim pa ty şa 
äş gär edip bil mez, ola ryň bol sa mes ge ni 
yn san lar ara syn da däl dir».

12  Pa ty şa mu ny eşi dip, ga zap aty na 
at lan dy. Ol Ba by lyň äh li akyl dar la ry-
ny öl dür me gi bu ýur dy. 13 Akyl dar la ryň 
hem me si niň öl dü ril me li di gi ba ra da 
per man çyk dy. Olar Da ny ýe li we onuň 
ýol daş la ry ny hem öl dür mek üçin, ola ryň 
göz le gi ne çyk dy lar.

14  Pa ty şa nyň jan pe na la ry nyň baş ly gy 
Ar ýok Ba by lyň akyl dar la ry ny öl dür mä ge 
çy kan da, Da ny ýel oňa akyl ly-baş ly hem 
pa ra sat ly lyk bi len sa la sal dy. 15  Ol köşk 
emel da ry Ar ýok dan: «Nä me üçin pa ty-
şa nyň per ma ny beý le ga zap ly?» di ýip 
so ra dy. Ar ýok bo lan wa ka ny Da ny ýe le 
dü şün dir di. 16  Şon da Da ny ýel içe ri gi rip, 
pa ty şa nyň düý şü niň ýor gu dy ny aýt mak 
üçin özü ne wagt be ril me gi ni ha ýyş et di.

17 On soň Da ny ýel öýü ne ba ryp, bu ah-
wa la ty ýol daş la ry Ha nan ýa, Mi şa ýy la we 
Azar ýa ha bar ber di. 18  Bu sy ryň açyl ma gy 
üçin Gö güň Hu da ýyn dan re him-şe pa gat 
so rap di leg et mek le ri ni Da ny ýel olar dan 
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ha ýyş et di. Şon da Da ny ýel we onuň 
ýol daş la ry Ba by lyň akyl dar la ry bi len 
bir lik de he läk bol jak däl di ler.

19 Soň ra bu syr Da ny ýe le gi je ki gör-
nüş ar ka ly aýan bol dy. Da ny ýel Gö güň 
Hu da ýy na al kyş aýt dy. 20 Ol şeý le diý di:

«Owaldan ebedä çenli Hudaýyň 
adyna alkyş ýagsyn,

çünki paýhas we gudrat Oňa 
mahsusdyr.

 21 Döwri we pasyllary üýtgedýän 
Oldur.

Patyşalary tagtdan agdaryp, 
tagta çykarýar.

Ol akyldara pähim-paýhas,
düşünjelä bilim berýär.

 22 Çuň we gizlin syrlary Ol açýar,
tümlükde näme bolýanyny Ol 

bilýär,
Onuň Özi nurda ýaşaýar.

 23 Eý, ata-babalarymyň Hudaýy!
Saňa şöhrat we öwgi bolsun!

Çünki maňa paýhas we gudrat 
berdiň,

Senden dilän dilegimizi maňa 
aýan etdiň,

patyşanyň buýran zadyny bize 
açyp berdiň».

Danyýel patyşanyň düýşüni ýorýar
24  Soň ra Da ny ýel pa ty şa nyň Ba by lyň 

akyl dar la ry ny öl dür mek üçin bel län 
ada my Ar ýo gyň ýa ny na bar dy. Da ny ýel 
oňa: «Ba by lyň akyl dar la ry na deg me. 
Me ni pa ty şa nyň hu zu ry na elt, men onuň 
gö ren düý şü ni ýo rup ber jek» diý di. 25 Ar
ýok ony der rew pa ty şa nyň hu zu ry na 
el tip: «Pa ty şa hym, Ýa hu da dan ýe sir 
edip ge ti ri len le riň ara syn dan si ziň gö ren 
düý şü ňi zi ýo rup bil jek bir adam tap-
dym» diý di. 26  Pa ty şa Bel te şa sar diý lip 
at lan dy ry lan Da ny ýel den: «Sen ma ňa 
nä hi li düýş gö re ni mi aý dyp, ony ýo rup 

bi ler siň mi?» di ýip so ra dy. 27 Da ny ýel 
pa ty şa: «Pa ty şa nyň so ra ýan bu sy ry ny 
hiç bir akyl dar-da, pal çy-da, ja dy göý-de, 
bil giç-de açyp bil mez. 28  Em ma gök ler de 
giz lin syr la ry aç ýan Hu daý bar. Ahyr ky 
gün ler de nä me bol ja gy ny Ne bu kad ne sar 
pa ty şa Ol bil dir di. Ýa tyr kaň düý şüň de 
gö ren gör nüş le riň şu lar bol ma ly:

29 Eý, pa ty şa hym, sen ýa tyr kaň hy-
ýa ly ňa mun dan soň ra nä me ler bo lar ka 
di ýen pi kir gel di we syr la ry aýan ed ýän 
Hu daý mu ny sa ňa äş gär et di. 30  Ma ňa 
bol sa bu syr baş ga adam lar dan has akyl-
ly dy gym üçin açyl man, eý sem mu nuň 
ýor gu dy pa ty şa aýan edil sin, ol hem öz 
ýü re gin dä ki pi kir le re dü şün sin diý lip 
aýan bol dy.

31 Eý, pa ty şa hym, ine, sen düý şüň de 
be ýik bir heý kel gör düň. Ol heý kel şeý le 
äpet di, şöh le saç ýar dy. Ol se niň öňüň de 
dur dy we onuň daş gör nü şi gor kunç dy. 
32  Heý ke liň kel le si sap al tyn dan, dö şi bi-
len gol la ry kü müş den, bi li bi len but la ry 
bü rünç den di. 33 Bal dyr la ry de mir den di, 
aýak la ry nyň ýa ry sy de mir den, ýa ry sy 
hem to ýun dan dy. 34  Sen se re dip dur kaň, 
yn san eli deg mez den bir daş go pup gaç dy, 
ol heý ke liň de mir den we to ýun dan bo lan 
aýak la ry na urul dy-da, ola ry çym-pyt-
rak et di. 35 Soň ra de mir, to ýun, bü rünç, 
kü müş we al tyn har man jaý da ky sa man 
ýa ly kül-pe ýe kun bol du lar. Şe mal ola-
ry pyt ra dyp taş lan da, ola ryň yzy-so ry 
gal ma dy. Em ma heý ke le ur lan daş be ýik 
da ga öw rü lip, bü tin ýer ýü zü ni dol dur dy.

36 Gör len düýş, ine, şu dur. In di bol sa biz 
ony pa ty şa ýo rup be re li. 37 Eý, si ziň aly-
hez re ti ňiz, siz şa la ryň şa sy sy ňyz. Gö güň 
Hu da ýy sa ňa şa lyk, güýç, gud rat we şöh-
rat ber di. 38  Äh li ýer de ýa şa ýan yn san la ry, 
ýa ba ny haý wan la ry, gök dä ki guş la ry 
se niň yg ty ýa ry ňa tab şyr dy. Ola ryň hem-
me si niň üs tün den se ni hö küm dar goý dy. 
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Sap al tyn dan bo lan kel le bu sen siň! 39 Se
niň pa ty şa ly gyň dan soň ra se niň ki den pes 
bo lan baş ga bir pa ty şa lyk peý da bo lar. 
Soň ra tu tuş ýer ýü zü ne hö küm dar lyk 
et jek üçün ji bir bü rünç pa ty şa lyk ge ler. 
40 Dör dün ji pa ty şa lyk de mir ýa ly güýç li 
bo lar, çün ki dem riň äh li za dy myn jy ra dy-
şy ýa ly, ol hem bu la ryň hem me si ni gy ryp 
tü ke der. 41 Aýak la ryň we bar mak la ryň 
ýa ry sy nyň to ýun dan, ýa ry sy nyň bol sa 
de mir den di gi ni gör düň. Bu bol sa bö lü nen 
pa ty şa ly gy aň lad ýar. Dem riň to ýun bi len 
ga ry lan dy gy ny gör şüň ýa ly, on da bi raz 
dem riň güý ji bo lar. 42  Aýak la ryň bar mak-
la ry nyň ýa ry sy nyň de mir den, ýa ry sy nyň 
hem to ýun dan bol ma gy, bu pa ty şa ly gyň 
bir bö le gi niň güýç li, bir bö le gi niň bol sa 
ejiz bol jak dy gy ny aň lad ýar. 43 Gör şüň 
ýa ly, dem riň to ýun bi len ga ryl ma gy halk-
la ryň gyz al şyp-ber şip, bi ri-bir le ri bi len 
ga ryş jak dyk la ry ny aň lad ýar. Em ma dem-
riň to ýun bi len ga ry lyp bil meý şi ýa ly, olar 
hem bi ri-bir le ri bi len ga ry şyp bil mez ler.

44  Şol pa ty şa la ryň döw rün de Gö güň 
Hu da ýy hiç wagt dar ga dyl ma jak, baş ga 
hal kyň eli ne geç me jek bir pa ty şa lyk gu-
rar. Bu pa ty şa lyk beý le ki pa ty şa lyk la ryň 
äh li si ni ýok edip, ola ryň so ňu na çy kar, 
özi bol sa ebe di lik ga lar. 45 Se niň özü ňiň 
gör şüň ýa ly, adam eli deg mez den dag dan 
go pan daş dem ri, bü rün ji, toý ny, küm şi 
we al ty ny çym-pyt rak et di. Be ýik Hu daý 
mun dan soň nä me le riň bol ja gy ny pa ty şa 
aýan et di. Bu düýş dog ru dyr we onuň 
ýor gu dy-da ha ky kat dyr!»

46  Soň ra Ne bu kad ne sar pa ty şa ýe re 
ýü zin dü şüp, Da ny ýe le tag zym et di. 
Oňa gal la sa da ka sy ny we ýa kym ly ys-
ly tü tet gi hö dür et mek le ri ni bu ýur dy. 
47 Pa ty şa Da ny ýe le: «Sen bu sy ry açyp 
bil diň. Ha ky kat dan-da, se niň Hu da ýyň 
hu daý la ryň Hu da ýy, pa ty şa la ryň Taň-
ry sy we syr la ry aýan ed ýän Hu daý dyr» 

diý di. 48  Soň ra pa ty şa Da ny ýe le ýo ka ry 
we zi pe ber di, oňa köp gym mat ba ha 
sow gat lar et di. Ony tu tuş Ba byl we la-
ýaty na ýol baş çy bel le di we äh li Ba byl 
akyl dar la ry na baş tu tan goý dy. 49 Da ny ýel 
pa ty şa dan ha ýyş edip, Şad ra gy, Meý şa-
gy we Abed ne go ny Ba byl we la ýa ty nyň 
ýo ka ry we zi pe le ri ne bel let di, em ma 
Da ny ýe liň özi köşk de gal dy.

3‑nji bap

Altyn heýkel
1 Ne bu kad ne sar pa ty şa bir al tyn heý-

kel ýa sat dy. Onuň bo ýy alt myş, ini al ty 
tir sek di. Pa ty şa heý ke li Ba byl we la ýa-
ty nyň Deý ra di ýen düz lü gin de dik di. 
2  Soň ra Ne bu kad ne sar pa ty şa hä kim le re, 
ser dar la ra, we zir le re, ge ňeş çi le re, ha zy-
na dar la ra, ka zy la ra, ka nun gö zeg çi le ri ne 
we we la ýatyň äh li han-beg le ri ne ça par 
ýol lap, ola ra heý ke liň açy lyş da ba ra sy na 
gat naş mak la ry ny bu ýur dy. 3 Şeý le lik de 
hä kim ler, ser dar lar, we zir ler, ge ňeş çi ler, 
ha zy na dar lar, ka zy lar, ka nun gö zeg-
çi le ri we we la ýatyň äh li han-beg le ri 
Ne bu kad ne sar pa ty şa nyň di ken heý ke-
li niň açy lyş da ba ra sy na ýyg na nyş dy lar. 
Olar Ne bu kad ne sa ryň di ken heý ke li niň 
öňün de dur ka lar, 4  jar çy bat ly ses bi len 
şu ny yg lan et di: «Eý, halk lar, mil let ler, 
urug lar! Si ze şeý le buý ruk be ril ýär: 
5  Sur na ýyň, tüý dü giň, li ra nyň, üç burç 
li ra nyň, ar fa nyň, dep re giň we beý le ki 
saz gu ral la ry nyň se si ni eşi den ba dy ňy za 
Ne bu kad ne sar pa ty şa nyň di ken al tyn 
heý ke li niň öňün de ýe re ýü zin dü şüp 
sež de ediň. 6  Ýe re ýü zin dü şüp sež de 
et me dik adam du ran ýe rin de ýa nyp 
du ran kü rä taş lan jak dyr». 7 Şeý le lik de, 
sur na ýyň, tüý dü giň, li ra nyň, üç burç 
li ra nyň, ar fa nyň, dep re giň we beý le ki 
saz gu ral la ry nyň se si eşi di len ba dy na 
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äh li halk lar, mil let ler we urug lar ýe re 
ýü zin dü şüp, Ne bu kad ne sar pa ty şa nyň 
di ken al tyn heý ke li ne sež de et di ler.

8  Edil şol wagt ba byl ly lar dan kä bir le ri 
pa ty şa nyň hu zu ry na ge lip, ýa hu dy la ry 
ýa man la dy lar. 9 Olar Ne bu kad ne sar pa ty-
şa şeý le diý di ler: «Pa ty şa ba ky ýa şa syn! 
10  Eý, pa ty şa, sen sur na ýyň, tüý dü giň, 
li ra nyň, üç burç li ra nyň, ar fa nyň, dep-
re giň we beý le ki saz gu ral la ry nyň se si 
eşi di len ba dy na äh li ki şi ýe re ýü zin 
dü şüp, al tyn heý ke le sež de et me li di ýip 
buý ruk ber diň. 11 Ýe re ýü zin dü şüp sež de 
et me di giň ýa nyp du ran kü rä taş lan-
jak dy gy ny duý du ryp dyň. 12  Ine, Ba byl 
we la ýa tyn da se niň ýo ka ry we zi pe le re 
bel län Şad rak, Meý şak we Abed ne go 
at ly ýa hu dy la ryň bar. Ine, pa ty şa hym, 
şol adam lar se niň buý ru gy ňa bo ýun 
eg me ýär ler. Olar se niň hu daý la ry ňa 
gul luk et me ýär ler we se niň di ken al tyn 
heý ke li ňe sež de et me ýär ler».

13 Şon da Ne bu kad ne sar ga har-ga za ba 
mü nüp, Şad ra gy, Meý şa gy we Abed ne-
go ny ge tir mek le ri ni bu ýur dy. Şeý dip, 
ola ry pa ty şa nyň hu zu ry na ge tir di ler. 
14  Ne bu kad ne sar ola ra: «Eý, Şad rak, 
Meý şak, Abed ne go, siz ha ky kat dan 
hem me niň hu daý la ry ma gul luk et-
me ýär si ňiz mi, di ken al tyn heý ke li me 
sež de et me ýär si ňiz mi? 15 En tek hem bir 
pil le, siz sur na ýyň, tüý dü giň, li ra nyň, 
üç burç li ra nyň, ar fa nyň, dep re giň we 
beý le ki saz gu ral la ry nyň se si ni eşi den 
ba dy ňy za ýü zü ňi zi ýe re be rip, me niň 
di ken heý ke li me sež de et mä ge taý ýar 
bol sa ňyz ne ýag şy. Em ma sež de et mek-
den bo ýun ga çyr sa ňyz, du ran ýe ri ňiz de 
ýa nyp du ran kü rä taş la nar sy ňyz. Si zi 
me niň elim den ha las edip bil jek hu daý 
bar my ka?» diý di. 16  Şad rak, Meý şak we 
Abed ne go Ne bu kad ne sar pa ty şa şeý le 
jo gap ber di ler: «Bu ýag daý da özü mi zi 

sen den go ra ma gyň ge re gi ýok. 17 Eý, 
pa ty şa hym, bi zi ýa nyp du ran kü re den 
ha las edip bil ýän Hu daý – bu bi ziň gul-
luk ed ýän Hu da ýy myz dyr, Ol bi zi se niň 
eliň den ha las eder. 18  Ýö ne Ol bi zi ha las 
et me se-de, eý, pa ty şa hym, şu ny bi lip 
goý gun: biz se niň hu daý la ry ňa gul luk 
et me ris, se niň di ken al tyn heý ke li ňe 
sež de et me ris».

Danyýeliň üç dosty ýanyp 
duran kürä taşlanýar

19 Şun dan soň Şad ra ga, Meý şa ga we 
Abed ne go gar şy Ne bu kad ne sa ryň ga-
har-ga za by ot bo lup tu taş dy. Ga har dan 
ýa ňa hat da onuň ýü zi ga ma şyp git di. Ol 
ýa nyp du ran kü rä ni adat da ky syn dan 
hem ýe di es se ar tyk gyz dyr mak la ry ny 
bu ýur dy. 20 Şeý le hem ol go şu nyn da ky iň 
güýç li es ger le re Şad ra gyň, Meý şa gyň we 
Abed ne go nyň el-aýa gy ny da ňyp, ola ry 
ýa nyp du ran kü rä taş la mak la ry ny bu ýur-
dy. 21 Şeý le lik de, uzyn köý nek li, don ly, 
sel le li we beý le ki ge ýim-ge jim li hal da 
el-a ýak la ry ny da ňyp, ola ry ýa nyp du ran 
kü rä taş la dy lar. 22 Pa ty şa nyň buý ru gy nyň 
ju da berk di gi se bäp li kü re çen de na şa 
gyz dyr lan dy gy üçin, Şad ra gy, Meý şa gy, 
Abed ne go ny oda taş lan adam lar onuň 
how ru na ýan dy lar. 23 Şad rak, Meý şak we 
Abed ne go bol sa daň lyp, ýa nyp du ran 
kü rä niň içi ne ýy kyl dy lar.

24  Şol wagt Ne bu kad ne sar pa ty şa 
gor ku dan ýa ňa aňk bo lup, haý ran ga-
lyp, çalt lyk bi len ör-bo ýu na gal dy. Ol 
ge ňeş çi le ri ne ýüz le nip: «Bi ziň da ňyp, 
oduň içi ne ata ny myz üç adam däl mi di 
nä me?» diý di. Olar: «Dog ry, eý, pa ty-
şa hym!» di ýip jo gap ber di ler. 25 Pa ty şa: 
«Em ma men oduň için de ge zip ýö ren, 
el-a ýa gy çö zü len dört ada my gör ýä-
rin. Ola ra hiç hi li ze per ýet män dir we 
ola ryň dör dün ji si niň keş bi hu daý la ryň 
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a 3:25 Hu daý la ryň bi ri niň kä – söz me-söz ter ji me: Hu da ýyň og lu na.
b 4:6 Hu daý la ryň ru hy – ýa-da Hu da ýyň Ru hy.

bi ri niň kä a meň ze ýär» diý di. 26  On soň 
Ne bu kad ne sar ýa nyp du ran kü rä niň 
ag zy na go laý ba ryp: «Eý, Be ýik Hu da-
ýyň sa dyk gul la ry Şad rak, Meý şak we 
Abed ne go, da şa ry çy kyň! Bä ri ge liň!» 
diý di. Şeý dip, Şad rak, Meý şak we Abed-
ne go oduň için den çyk dy lar. 27 Emir ler, 
ser dar lar, hä kim ler we pa ty şa nyň ge ňeş-
çi le ri üý şüp, oduň bu adam la ra hiç hi li 
zy ýan ýe tir män di gi ni gör dü ler. Ola ryň 
baş la ryn da ky saç la ry-da çir ki zil män di, 
don la ry na-da ze per ýet män di, hat da 
ola ryň üs tü ne oduň ysy hem ur man dy.

28  Ne bu kad ne sar şeý le diý di: «Şad-
ra gyň, Meý şa gyň we Abed ne go nyň 
Hu da ýy na al kyş bol sun! Pe riş de si ni 
ibe rip, Özü ne bil bag lan gul la ry ny ha las 
et di. Olar pa ty şa nyň buý ru gy na bo ýun 
bol ma dy lar. Öz le ri niň Hu da ýyn dan baş-
ga hu da ýa gul luk ýa sež de et mez lik üçin, 
jan la ry ny howp as ty na sal dy lar. 29 Şo-
nuň üçin hem men per man çy kar ýa ryn: 
Şad ra gyň, Meý şa gyň we Abed ne go nyň 
Hu da ýy na gar şy kü pür gep län her bir 
hal kyň, mil le tiň ýa-da uru gyň el-a ýa gy 
ça py lyp, öý-öw za ry weý ran edil jek-
dir. Çün ki şu nuň ýa ly ha las edip bil jek 
baş ga hiç bir hu daý ýok dur». 30 Soň ra 
pa ty şa Şad ra gy, Meý şa gy we Abed ne-
go ny Ba byl we la ýa tyn da has-da ýo ka ry 
we zi pe le re bel le di.

Nebukadnesar patyşanyň ikinji düýşi
31 Ne bu kad ne sar pa ty şa ýer ýü zün de 

ýa şa ýan äh li halk la ra, mil let le re we 
urug la ra şeý le ha ba ry iber di: «Öý le ri ňiz 
aba dan bol sun! 32  Men si ze Be ýik Hu-
da ýyň özü me gör ke zen ala mat la ry dyr 
mug jy za la ry ny yg lan et me gi ma kul 
bil dim.

 33 Onuň alamatlary nähili beýik!
Mugjyzalary hem nähili güýçli!

Onuň patyşalygy ebedi şalykdyr!
Hökümdarlygy nesilden-nesle 

dowam eder».

4‑nji bap
1 Men Ne bu kad ne sar öýüm de ra hat, 

köş güm de şa dy-hor ram lyk da ýa şa ýar-
dym. 2  Men bir düýş gör düm, ol me ni 
ga ty gor kuz dy. Ýa tyr kam hy ýal la rym 
we gö ren gör nüş le rim me ni how sa la 
sal dy. 3  Şon da men bu düý şi ýor dur-
mak üçin Ba by lyň äh li akyl dar la ry ny 
hu zu ry ma ge tir mek le ri ni bu ýur dym. 
4  On soň ja dy göý ler, pal çy lar, mü neç-
jim ler we bil giç ler gel di ler. Men ola ra 
gö ren düý şü mi gür rüň ber dim, em ma 
olar ony ýo rup bil me di ler. 5 Ahy ry me niň 
hu da ýy myň ady na gö rä Bel te şa sar diý lip 
at lan dy ry lan, mu kad des hu daý la ryň ru-
hy bi len dol du ry lan Da ny ýel hu zu ry ma 
gel di. Men oňa düý şü mi gür rüň ber dim: 
6  «Eý, ja dy göý le riň baş ly gy Bel te şa sar, 
se niň mu kad des hu daý la ryň ru hy b bi len 
dol du ry lan dy gy ňy bil ýä rin. Is len dik bir 
giz lin sy ry aç mak se niň üçin kyn däl dir. 
Me niň gö ren düý şü me gu lak goý-da, 
onuň ýor gu dy ny ma ňa aý dyp ber. 7 Ine, 
me niň ýa tyr kam gö ren düý şüm: ýe riň 
or ta syn da bir agaç bar dy, onuň bo ýy 
diý seň ga ty be lent di. 8 Agaç be len de ösüp, 
has güýç len di, ba şy ba ryp, gök as ma-
na di ren di, ol dün ýä niň çar kün jün den 
gö rün ýär di. 9 Onuň ýap rak la ry şeý le 
gö zel di, diý seň bo le lin mi we si bar dy. 
Ol hem me le re iý mä ge ýet jek di, ýa ba ny 
haý wan lar onuň sa ýa syn da ýat ýar dy, gö-
güň guş la ry şa ha syn da hö würt ge le ýär di, 
äh li jan ly-jan dar lar şon dan iý mit len ýär di.
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10 Hy ýa ly ma ýa tyr kam gö ren düý şüm 
üz nük siz ge lip dur dy, ine, gök den bir 
gö zeg çi pe riş de inip gel ýär di. 11 Ol bat ly 
ses bi len gy gy ryp, şeý le diý di: „Aga jy 
ke siň, şa ha la ry ny dö wüň, ýap rak la-
ry ny ýo luň, mi we si ni pyt ra dyň. Goý, 
haý wan lar onuň aşa gyn dan gaç syn lar, 
guş lar onuň şa ha syn dan uç sun lar. 12  Em-
ma onuň kö kü ni we da ma ry ny da şy na 
de mir we bü rünç aý lap, me ý dan ot la-
ry nyň ara syn da go ýuň. Goý, ol gö güň 
çy gy bi len ýu wun syn. Çöl haý wan la ry 
bi len bir lik de ýer dä ki ot lar dan paý al syn. 
13 Onuň yn san ýü re gi al nyp, de re gi ne 
haý wan ýü re gi be ril sin. Onuň üs tün-
den ýe di pa syl aý lan syn. 14  Bu hö küm 
gö zeg çi le riň ka ra ry bi len çyk dy. Bu 
çöz güt pe riş de le riň buý ru gy bi len be-
ril di. Äh li jan ly-jan dar lar şu ny bil sin: 
yn san pa ty şa ly gy nyň üs tün den Be ýik 
Hu daý hö küm sür ýär. Ol pa ty şa ly gy 
Öz is län ada my na ber ýär. Yn sa nyň iň 
pe si ni onuň üs tün den goý ýar“.

15  Ine, men Ne bu kad ne sa ryň gö ren 
düý şi şu dur! Eý, Bel te şa sar, in di mu nuň 
ýor gu dy ny ma ňa aýan et, çün ki pa ty şa ly-
gym da ky akyl dar la ryň hiç bi ri bu düý şi 
ýo rup bil me di. Ýö ne sen ba şa rar syň, 
çün ki sen mu kad des hu daý la ryň ru hy 
bi len dol du ry lan syň».

Danyýel ikinji düýşi ýorýar
16  Şon da Bel te şa sar, ýag ny Da ny ýel 

bir sa lym agyr pi ki re çüm di. Pi kir le ri 
ony how sa la sal dy. Pa ty şa: «Bel te şa sar, 
se ni agyr ün jä go ýan bu düýş we onuň 
ýor gu dy bo laý ma syn» diý di. Bel te şa sar 
oňa şeý le jo gap ber di: «Eý, je na bym, 
goý, bu düýş se ni ýig ren ýän le riň, onuň 
ýor gu dy bol sa duş man la ry ňyň ba şy na 
gel sin! 17 Se niň gö ren bu aga jyň, ýag ny 
be lent we güýç li, bo ýy as ma na ýe tip 
du ran, dün ýä niň çar kün jün den hem 

gör nüp du ran, 18  owa dan ýap rak la ry, 
hem me le re ýet jek diý seň bol mi we si 
bo lan, kö le ge sin de ýa ba ny haý wan la ryň 
ýat ýan, şa ha la ryn da gö güň guş la ry nyň 
hö würt ge le ýän aga jy, 19 eý, pa ty şa, bu 
agaç sen siň! Sen ula lyp güýç len diň. 
Be ýik li giň git di gi çe ösüp, gö ge ýet di, 
hö küm dar ly gyň dün ýä niň çar kün je gi ne 
ýaý ra dy. 20 Eý, pa ty şa, sen bir gö zeg çi 
pe riş dä niň gök den aşak inip gel ýä ni ni 
gör düň. Ol: „Aga jy ke sip, ony ýok ediň, 
em ma onuň kö kü niň we da ma ry nyň da-
şy na de mir hem bü rünç aý lap, me ý dan 
ot la ry nyň için de go ýuň. Üs tün den ýe di 
pa syl geç ýän çä, goý, ol gö güň çy gy bi len 
ýu wun syn we çöl haý wan la ry bi len bi le 
paý al syn“ diý di.

21 Eý, pa ty şa hym, düý şüň ýor gu dy şu-
dur: Be ýik Hu da ýyň emr eden hö kü mi 
gel jek de se niň ba şyň dan iner. 22  Sen 
yn san lar ara syn dan kow lup, ýa ba ny 
haý wan lar bi len ýa şar syň. Öküz ýa ly 
ot iýer siň, gö güň çy gy bi len ýuw nar syň. 
Yn san pa ty şa ly gy nyň üs tün den Be ýik 
Hu da ýyň hö küm sür ýän di gi ne we ony 
Özü niň is län ada my na ber ýän di gi ne 
dü şün ýän çäň, se niň üs tüň den ýe di pa syl 
aý la nar. 23 Aga jyň kö kü niň we da ma ry-
nyň go ýul ma gy ba ra da buý ruk ber li şi 
ýa ly, sen Gök dä ki niň hö küm dar ly gy na 
göz ýe ti re niň den soň, pa ty şa ly gyň tä-
ze den di kel di ler. 24  Şo nuň üçin hem, eý, 
şa hym, me niň mas la ha ty my ka bul et: 
gü nä le riň den ada la tyň bi len, ýa zyk la-
ryň dan ga ryp la ra re him et me giň bi len 
dyn. Bel ki şon da asu da ly gyň möh le ti 
uzar».

25  Bu la ryň hem me si Ne bu kad ne sar 
pa ty şa nyň ba şy na gel di. 26  On iki aý 
ge çen den soň, ol Ba by lyň şa köş gü niň 
ýo kar syn da gez me läp ýör di. 27 Pa ty şa: 
«Bu pa ty şa paý tag ty bol sun di ýip, şan-
şöh ra tym üçin öz gud rat ly güý jüm bi len 
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gu ran be ýik Ba by lym däl mi?» diý di. 
28  En tek pa ty şa nyň söz le ri ag zyn da ka, 
gök den bir owaz gel di: «Eý, Ne bu kad-
ne sar pa ty şa, sa ňa ine, şu yg lan edil ýär: 
pa ty şa lyk sen den alyn dy! 29 Sen yn san lar 
ara syn dan kow lup, ýa ba ny haý wan lar 
bi len ýa şar syň. Öküz ler ýa ly ot iýer siň. 
Yn san pa ty şa ly gy nyň üs tün den Be ýik 
Hu da ýyň hö küm sür ýän di gi ne we ony 
Özü niň is län ada my na ber ýän di gi ne 
dü şün ýän çäň, se niň üs tüň den ýe di pa syl 
aý la nar». 30 Ne bu kad ne sa ryň gar şy sy na 
çy ka ry lan bu hö küm şol wag tyň özün de 
ama la aş dy. Ol yn san lar ara syn dan ko-
wul dy, öküz ler ýa ly ot iý di, onuň en da my 
gö güň çy gy bi len ýu wul dy. Sa çy bür-
gü diň ýe le gi ýa ly, dyr nak la ry guş la ryň 
pen je si ýa ly ös di.

31 Bel le nen möh let do lan da, men Ne-
bu kad ne sar göz le ri mi gö ge dik dim we 
aky ly ma gel dim.

Men Beýik Hudaýa alkyş aýtdym.
Baky Ýaşaýany şöhratlandyrdym, 

hormatladym.
Onuň hökümdarlygy ebedi 

hökümdarlykdyr.
Patyşalygy nesilden-nesle 

dowam eder.
 32 Dünýäniň ähli ilaty hiç zat 

saýylar.
Gögüň goşunyna hem, ýer 

ýüzüniň ilatyna hem
Öz islän zadyny eder.

Onuň elini saklap,
«Seniň edýäniň näme?» diýjek 

hiç kim ýokdur.
33 Şol wagt men aky ly ma gel dim. Pa-
ty şa lygy myň şöh ra ty üçin me niň 
hor ma tym we mer te bäm tä ze den di-
kel dil di. Ge ňeş çi le rim we tö re le rim 
me niň gol as ty ma do la nyp gel di ler. Men 
ýe ne-de pa ty şa ly gy ma go wuş dym. Şöh-
ra ty ma ýe ne-de şöh rat go şul dy. 34  In di 

men Ne bu kad ne sar gö güň Pa ty şa sy ny 
öw gi bi len beý gel dip hor mat la ýa ryn. 
Çün ki Onuň äh li iş le ri ha ky kat, ýol la-
ry ada lat dyr. Te kep bir le ri pe selt mä ge 
Onuň güý ji ýet ýän dir.

5‑nji bap

Diwara ýazylan ýazgy
1 Bel şa sar şa lyk tag ty na çy kan dan 

soň, tö re le ri niň mü ňü si üçin uly meý-
lis gu ra dy we olar bi len bi le şe rap iç di. 
2  Bel şa sar şe rap dan keýp le nip, ata sy 
Ne bu kad ne sa ryň Iýe ru sa lim dä ki yba-
dat ha na dan alyp gaý dan al tyn we kü müş 
gap-gaç la ry ny ge tir mek li gi bu ýur dy. 
Pa ty şa, onuň tö re le ri, aýal la ry we gyr-
nak la ry şe ra by şo la ra gu ýup iç mek çi di ler. 
3 Şeý dip, Iýe ru sa lim dä ki yba dat ha na dan 
Hu da ýyň öýün den al nyp gaý dy lan al tyn 
gap-gaç la ry ge tir di ler. Pa ty şa, onuň 
tö re le ri, aýal la ry we gyr nak la ry şe ra-
by şo la ra gu ýup iç di ler. 4  Olar şe rap 
içip, al tyn dan, kü müş den, bü rünç den, 
de mir den, agaç dan we daş dan ýa sa lan 
hu daý la ry al kyş la dy lar.

5  Şol pur sat da bir yn san eli niň bar-
mak la ry peý da bo lup, çy ra da nyň 
gap da lyn da ky şa köş gü niň di wa ry nyň 
ýü zü ne bir zat lar ýaz ma ga baş la dy. Pa ty-
şa nyň ýaz ýan ele gö zi düş di. 6  Pa ty şa nyň 
ýü zün de reňk-pet gal ma dy, pi kir le ri ony 
how sa la sal dy. Onuň süň ňi saň ňyl dap, 
dyz la ry bi ri-bi ri ne de gip san dy rap baş-
la dy. 7 Pa ty şa: «Pal çy la ry, mü neç jim le ri 
we bil giç le ri ge ti riň» di ýip, bat ly ses 
bi len gy gyr dy. Ol Ba byl akyl dar la ry-
na ýüz le nip: «Kim de-kim şu ýaz gy ny 
okap, onuň ma ny sy ny dü şün di rip ber se, 
gyr my zy don ýa py lyp, onuň boý nu na 
al tyn zyn jyr da ky lar we pa ty şa lyk da 
ol me niň sag elim bo lar» diý di. 8  On-
soň pa ty şa nyň äh li akyl dar la ry içe ri 
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gir di ler, em ma olar pa ty şa bu ýaz gy ny 
ne okap be rip, ne-de onuň ma ny sy ny 
dü şün di rip bil di ler. 9 Mun dan soň Bel-
şa sar pa ty şa ga ty how sa la düş di, onuň 
ýü zün de reňk-pet gal ma dy, tö re le ri hem 
al jy raň ňy ly ga düş dü ler.

10 Pa ty şa nyň hem-de onuň tö re le ri niň 
se si ni eşi dip, pa ty şa nyň eje si meý lis-
ha na gel di. Pa ty şa nyň eje si şeý le diý di: 
«Pa ty şa ba ky ýa şa syn! Pi kir le riň se ni 
how sa la sal ma syn, ýü zü ňiň reň ki sol-
ma syn. 11 Se niň pa ty şa ly gyň da mu kad des 
hu daý la ryň ru hy bi len dol du ry lan bir 
adam bar. Ata ňyň döw rün de ol nu ra-
na ly gy, dü şün je li li gi, hu daý lar ýa ly 
paý has ly ly gy bi len özü ni ta nat dyr dy. 
Ataň Ne bu kad ne sar pa ty şa ony ja dy-
göý le riň, pal çy laryň, mü neç jim le riň we 
bil giç le riň üs tün den baş tu tan edip goý dy. 
12  Pa ty şa nyň Bel te şa sar di ýip at be ren bu 
Da ny ýe li ne düýş le ri ýor mak da, tap ma-
ça la ry bil mek de, kyn ýag daý dan çy kal ga 
tap mak da ýi ti aň, bi lim we dü şün je 
ber lip dir. In di Da ny ýe li ça gyrt, bu ýaz-
gy nyň ma ny sy ny sa ňa ol aý dyp be rer».

13 Şon dan soň Da ny ýe li pa ty şa nyň hu-
zu ry na ge tir di ler. Pa ty şa Da ny ýe le şeý le 
diý di: «Pa ty şa ata myň Ýa hu da dan ýe sir 
edip ge ti ren Da ny ýe li sen mi? 14  Men 
sen de hu daý la ryň ru hu nyň bar dy gy ny, 
sa ňa ýi ti aň, dü şün je we be ýik paý has-
ly lyk ber len di gi ni eşit dim. 15 Bu ýaz gy ny 
okap, onuň nä me aň lad ýan dy gy ny ma ňa 
aý dyp ber mek le ri üçin akyl dar la ry, pal-
çy la ry hu zu ry ma ge tir di ler, em ma olar 
mu nuň nä me aň lad ýan dy gy ny dü şün-
di rip bil me di ler. 16  Ýö ne se niň düýş le ri 
ýo rup, kyn me se le le ri çö züp bil ýän di gi ňi 
eşit dim. In di sen bu ýaz gy ny okap, onuň 
ma ny sy ny ma ňa dü şün di rip ber seň, sa ňa 
gyr my zy don ýa py lar, boý nu ňa al tyn 
zyn jyr da ky lyp, pa ty şa lyk da me niň sag 
elim bo lar syň».

17 Şon da Da ny ýel pa ty şa şeý le jo gap 
ber di: «Peş geş le riň, goý, özü ňe gal syn, 
sy lag-ser paý la ry ňy-da baş ga bi ri ne ber! 
Ýö ne men ýaz gy ny okap, ma ny sy ny sa ňa 
dü şün di rip be re ýin. 18  Eý, pa ty şa, Be ýik 
Hu daý se niň ataň Ne bu kad ne sa ra pa ty-
şa lyk, be ýik lik, şan-şöh rat we hor mat 
ber di. 19 Hu da ýyň oňa be ren be ýik li-
gin den ýa ňa äh li halk lar, mil let ler we 
urug lar on dan gor kup san dy raş ýar dy lar. 
Ol is län ada my ny öl dü rip, is län ki şi si ni-
de di ri goý ýar dy. Ha la ny ny beý gel dip, 
ha la ny ny-da pe seld ýär di. 20  Em ma 
ol doň ýü rek bo lup, te kep bir lik bi len 
gop bam sy he re ket eden de, pa ty şa lyk 
tag tyn dan dü şü ril di we şöh ra ty elin den 
alyn dy. 21 Ol yn san lar ara syn dan ko wul-
dy, aňy haý wan aňy na öw rül di. Yn san 
pa ty şa ly gy nyň üs tün den Be ýik Hu da-
ýyň hö küm sür ýän di gi ne we pa ty şa ly gy 
Özü niň is län ada my na ber ýän di gi ne 
dü şün ýän çä, ol ýa ba ny eşek ler bi len 
ýa şa dy, öküz ler ýa ly ot iý di, en da my 
gö güň çy gy bi len ýu wul dy. 22  Em ma 
sen, onuň og ly Bel şa sar, bu la ryň ba ry ny 
bi lip dur ka ňam ýü re gi ňi pes päl tut ma-
dyň! 23 Gaý tam, özü ňi gö güň Taň ry sy na 
gar şy go ýup, te kep bir lik et diň. Onuň 
yba dat ha na sy nyň gap-gaç la ry ny se niň 
hu zu ry ňa ge tir di ler. Se niň özüň, tö re-
le riň, aýal la ryň we gyr nak la ryň ola ra 
şe rap gu ýup iç di ňiz. Gör me ýän, eşit me-
ýän we bil me ýän, kü müş den, al tyn dan, 
bü rünç den, de mir den, agaç dan, daş dan 
ýa sa lan hu daý la ry al kyş la dy ňyz. Em ma 
ja ny ňy zy Öz elin de sak la ýan we äh li 
ýol la ry ňy za göz-gu lak bol ýan Hu da ýy 
şöh rat lan dyr ma dy ňyz.

24  Şo nuň üçin hem Ol bir el goý be rip, 
şeý le ýaz gy ny ýaz dyr dy. 25 Ýa zy lan ýaz-
gy şu dur: ME NE, ME NE, TE KEL we 
PAR SIN. 26  Bu söz le riň ma ny sy şeý le: 
ME NE Hu daý se niň pa ty şa ly gy ňyň 
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a 5:26 ME NE… ha sap lap – ara meý çe me ne sö zi ha sap la mak diý me gi aň lad ýar.
b 5:27 TE KEL… çe kil diň – ara meý çe te kel sö zi te re zi de çe kil diň diý me gi aň lad ýar.
ç 5:28 PE RES… bö lü nip – ara meý çe pe res sö zi bö lün diň diý me gi aň lad ýar. Pe res sö zi 
par sin sö zü niň bir lik sa ny dyr.

möh le ti ni ha sap lap a, ony soň la dy. 27 TE
KEL sen te re zi de çe kil diň b we ýe ňil 
çyk dyň. 28  PE RES pa ty şa ly gyň bö lü nip ç, 
ma daý la ra we pars la ra be ril di».

29 Şun dan soň Bel şa sa ryň buý ru gy bo-
ýun ça Da ny ýe le gyr my zy don ýap dy lar, 
boý nu na al tyn zyn jyr dak dy lar we ony 
pa ty şa nyň sag eli di ýip jar et di ler. 30 Ba
byl pa ty şa sy Bel şa sar şol gi je öl dü ril di. 
31 Pa ty şa ly gy alt myş iki ýaş ly ma daý ly 
Dar ýuş eli ne al dy.

6‑njy bap

Danyýel ýolbarsly çukura taşlanýar
1 Dar ýuş öz pa ty şa ly gy nyň üs tün den 

ýüz ýig ri mi sa ny hä kim bel le me gi ma kul 
bil di. Olar tu tuş pa ty şa ly gyň üs tün den 
ga ra ma ly dy lar. 2  Bu hä kim le riň hem üs-
tün den se re der ýa ly üç sa ny we zir goý dy. 
Pa ty şa ny ala da goý maz ýa ly hä kim ler 
bu we zir le re ha sa bat ber me li di ler. Üç 
we zi riň bi ri hem Da ny ýel di. 3 Özü niň 
ýi ti ze hi ni bi len Da ny ýel der rew beý le-
ki we zir le riň we hä kim le riň äh li sin den 
ta pa wut lan dy. Pa ty şa ony tu tuş pa ty şa-
ly gyň üs tün den ga ra ýan edip bel le me giň 
ni ýe tin de di. 4  Şeý le lik de, we zir ler we 
hä kim ler pa ty şa lyk iş le rin de Da ny ýe liň 
üs tün den arz eder ýa ly ba ha na göz le-
mä ge baş la dy lar. Em ma olar arz eder 
ýa ly on dan hiç hi li ýa zyk tap ma dy lar, 
çün ki Da ny ýel we pa ly dy. On dan hiç 
hi li ýal ňyş lyk ýa ýa zyk ta pyl ma dy. 5 Ol 
adam lar: «Da ny ýe le gar şy onuň Hu da-
ýy nyň ka nu ny bi len bag la ny şyk ly bir 
zat lar ta paý ma sak, on dan baş ga aýyp 
ta pyp bil me ris» di ýiş di ler.

6  On soň ol we zir ler, hä kim ler dil düw-
şüp, pa ty şa nyň ýa ny na gel di ler we oňa: 
«Dar ýuş pa ty şa ba ky ýa şa syn! 7 Pa ty şa ly-
gyň äh li we zir le ri, ser dar la ry, hä kim le ri, 
ge ňeş çi le ri we emir le ri pa ty şa nyň bir 
per man çy ka ryp, ony güý je gi riz me-
gi ba ra da öza ra mas la hat laş dy lar. Eý, 
pa ty şa hym, kim de-kim otuz gü nüň do-
wa myn da sen den baş ga bir yn sa na ýa-da 
hu da ýa di leg edip ýüz tut sa, ýol bars ly 
çu ku ra taş lan syn. 8  Eý, şa hym, ma daý la-
ryň we pars la ryň ýa ty ryl ma jak ka nu ny 
hök mün de hiç wagt üýt ge dil mez ýa ly, 
şu ka ra ry tas syk la we per ma na gol çek» 
diý di ler. 9 Şeý dip, Dar ýuş pa ty şa bu per-
ma na we ka ra ra gol çek di.

10 Per ma na gol çe ki le ni ni bi len den soň, 
Da ny ýel öýü ne gaýt dy. Onuň ýo kar ky 
ota gy nyň pen ji re le ri Iýe ru sa li me ta rap 
bak ýar dy. Da ny ýel öň ki edi şi ýa ly, dy zy-
na çö küp, gün de üç ge zek öz Hu da ýy na 
di leg ed ýär di we Onuň öňün de şü kür 
ed ýär di. 11 Şon da dil düw şen adam lar 
ge lip, Da ny ýe liň öz Hu da ýy na di leg 
edip ýal ba ryp otu ra ny ny gör dü ler. 12 Olar 
pa ty şa nyň ýa ny na ba ryp, onuň per ma ny 
hak da söz açyp: «Eý, pa ty şa hym! Otuz 
gü nüň için de sen den baş ga bir yn sa na 
ýa-da hu da ýa di leg ede niň ýol bars ly çu-
ku ra taş lan jak dy gy ba ra da ky per ma na 
gol çek män mi diň nä me?» diý di ler. Pa-
ty şa ola ra: «Ma daý la ryň we pars la ryň 
ýa ty ryl ma jak ka nu ny hök mün de bu söz 
dog ru dyr» di ýip jo gap ber di. 13 Olar: 
«Şa hym, Ýa hu da dan ýe sir edi lip ge ti-
ri len le riň bi ri bo lan Da ny ýel se ni-de, 
se niň mö hür ba san per ma ny ňy-da äs-
ger män, gün de üç ge zek di leg ed ýär» 
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di ýip, pa ty şa ha bar ber di ler. 14 Bu söz le ri 
eşi dip, pa ty şa agyr ün jä bat dy. Ol Da ny-
ýe li ha las et me gi ýü re gi ne düw di. Hat da 
Gün bat ýan ça, ony ha las et mä ge ça lyş dy. 
15  Şol wagt adam lar üý şüp, pa ty şa nyň 
ýa ny na gel di ler we oňa: «Eý, şa hym, 
bi lip goý gun, ma daý we pars ka nu ny na 
gö rä, pa ty şa nyň tas syk eden ka ra ry we 
per ma ny üýt ge dil me li däl dir» diý di ler.

16  Mun dan soň pa ty şa Da ny ýe li ge ti rip, 
ýol bars ly çu ku ra taş la ma gy bu ýur dy. 
Pa ty şa Da ny ýe le: «Goý, se ni we pa ly lyk 
bi len gul luk ed ýän Hu da ýyň ha las et-
sin» diý di. 17 Bir da şy ge ti rip, çu ku ryň 
ag zyn da goý du lar. Da ny ýe le de giş li hiç 
zat üýt ge dil me sin di ýip, pa ty şa özü niň 
we tö re le ri niň mö hür li ýü zü gi bi len da-
şy mö hür le di. 18  On soň pa ty şa köş gü ne 
git di. Oňa göw nü ni gö te rer ýa ly hiç zat 
ge ti ril me di we ol gi je si ni agyz bek läp 
ge çir di. Onuň gö zü ne uky gel me di.

Danyýel halas edilýär
19 Sä her bi len daň atan ba dy na pa ty şa 

tu rup, ýol bars ly çu ku ra ta rap how luk dy. 
20 Ol çu ku ra ýa kyn la şan da, na ýyn jar ses 
bi len Da ny ýe le: «Eý, di ri Hu da ýyň gu ly 
Da ny ýel, we pa ly lyk bi len gul luk ed ýän 
Hu da ýyň se ni ýol bars lar dan ha las edip 
bil di mi?» di ýip gy gyr dy. 21 Da ny ýel pa-
ty şa şeý le diý di: «Pa ty şa ba ky ýa şa syn! 
22  Me niň Hu da ýym pe riş de si ni ibe rip, 
ýol bars la ryň ag zy ny bag la dy. Olar ma ňa 
ze per ýe tir me di ler, çün ki Hu da ýyň hu-
zu ryn da men bi gü nä sa ýyl dym. Se niň 
öňüň de hem, eý, şa hym, men hiç bir 
şer iş eden däl di rin». 23 Pa ty şa mu ňa 
ga ty be gen di we Da ny ýe li çu kur dan çy-
kar mak ly gy bu ýur dy. Şeý dip, Da ny ýel 
çu kur dan çy ka ryl dy, on da hiç hi li ýa ra 
yzy ýok dy, çün ki ol öz Hu da ýy na bil 
bag lap dy. 24 Pa ty şa nyň buý ru gy bo ýun ça 
Da ny ýe li şu gul lan adam la ry ge tir di ler. 

Ola ry ça ga la ry we aýal la ry bi len bi le-
lik de ýol bars ly çu ku ra taş la dy lar. Olar 
en tek çu ku ryň düý bü ne ýet män kä ler, 
ýol bars lar ola ry ga pyp, äh li süňk le ri ni 
ow ra dyp kül et di ler.

25 Soň ra Dar ýuş pa ty şa bü tin ýer ýü-
zün de ýa şa ýan halk la ra, mil let le re we 
urug la ra şeý le di ýip ýaz dy: «Öý le ri-
ňiz aba dan bol sun! 26  Pa ty şa ly gy ma 
de giş li ýer ler de ýa şa ýan her bir ada-
myň Da ny ýe liň Hu da ýyn dan san dy rap 
gork ma gy ny buý ruk ber ýä rin.

Ol diri Hudaýdyr,
Ol ebedi Hudaýdyr.

Patyşalygy hiç haçan 
ýykylmazdyr,

hökümdarlygy soňsuzdyr.
 27 Ol halas edýär we boşadýar.

Gökde hem, ýerde hem 
alamatlardyr mugjyzalar 
görkezýär.

Danyýeli ýolbarsyň penjesinden
halas eden hut Oldur».

28  Şeý dip, pa ty şa Dar ýu şyň we Pars 
pa ty şa sy Ku re şiň döw rün de Da ny ýel 
ro waç lan dy.

7‑nji bap

Danyýeliň dört jandar 
hakyndaky görnüşi

1 Ba byl pa ty şa sy Bel şa sa ryň şa ly gy nyň 
bi rin ji ýyl yn da Da ny ýel ýa tyr ka düý şün-
de gör nüş ler gör di. Soň ra ol düý şü niň 
öze ni ni ýa zyp be ýan et di. 2  Ol şeý le 
gür rüň ber di: «Men gi je bir gör nüş gör-
düm, ine, gö güň dört şe ma ly nyň be ýik 
deň ze ta rap tol kun at ýan dy gy ny gör düm. 
3 De ňiz den bi ri-bi ri ne meň ze me ýän dört 
sa ny uly jan dar çyk dy. 4 Bi rin ji si ýol bar sa 
meň ze ýär di we on da bür gü diň ga nat la ry 
bar dy. Men se re dip dur kam, onuň ga nat-
la ry go pa ry lyp, ýer den gal dy-da, yn san 
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ýa ly iki aýa gy nyň üs tün de dur dy. Oňa 
yn san ýü re gi be ril di. 5 Ikin ji bir jan dar 
peý da bol dy. Ol aýa meň ze ýär di. Ol bir 
gap da ly na di kel di. Onuň ag zyn da ky 
diş le ri niň ara syn da üç sa ny ga pyr ga 
süň ki bar dy. Oňa: „Ha ny, tur, köp et 
iý!“ diý di ler.

6  Mun dan soň gap la ňa meň zeş baş ga 
bir jan dar gör düm, onuň dört kel le si, 
ar ka syn da bol sa dört ga na ty bar dy. Oňa 
hö küm dar lyk ber len di. 7 On soň men gi je 
şol gör nü şim de gor kunç, aýyl ganç we 
ga ty güýç li dör dün ji bir jan da ry gör düm. 
Onuň äpet uly de mir diş le ri bar dy. Ol 
par ça lap iý ýär di, ga lan-ga çan la ry ny 
bol sa aýak la ry bi len myn jy rad ýar dy. 
Bu özün den öň ki jan dar la ryň hem me-
sin den ta pa wut lan ýar dy. Onuň on sa ny 
şa hy bar dy. 8  Şah la ra üns be rip dur kam, 
ola ryň ara syn dan ýe ne-de baş ga bir 
ki çi jik şah peý da bol dy. Öň ki peý da 
bo lan şah lar dan üçü si onuň öňün den 
kö ki-da ma ry bi len sog rul dy. Bu şa hyň 
yn sa nyň göz le ri ne meň zeş göz le ri we 
te kep bir lik bi len gep le ýän ag zy bar dy.

Hudaýyň hökümi
9 Men se re dip dur kam tagt lar gu rul dy. 

Owal dan Bar Bo lan tag tyn da otur dy. 
Onuň ge ýim le ri gar ýa ly ap-ak dy, ba şyn-
da ky saç la ry hem pa myk ýa ly ap-ak dy. 
Onuň tag ty oduň ýal ny ki min di, ti gir le ri 
ýa nyp du ran ot dy. 10 Öňün den bir ot ly çeş-
me ço gup ak ýar dy. Müň ler çe müň ler Oňa 
hyz mat ed ýär di. On müň ler çe on müň ler 
hu zu ryn da dik dur ýar dy. Ka zy ýet mej li si 
hö kü me baş la dy, ki tap lar açyl dy.

11 Şa hyň ag zyn dan çyk ýan te kep bir 
söz ler me niň ün sü mi özü ne çek di. Bu 
jan dar gö zü miň al nyn da öl dü ril di we 
mas ly gy ýok edi lip, ýa nyp du ran oda taş-
lan dy. 12  Beý le ki ga lan jan dar la ryň hem 
el le rin den hö küm dar lyk alyn dy, em ma 

ola ryň ömür le ri niň möh le ti wagt la ýyn ça 
uzal dyl dy. 13 Gi je şol gör nü şim de yn san 
og lu na meň zeş bi ri niň gö güň bu lut la ry 
bi len gel ýän di gi ni gör düm. Ol owal dan 
Bar Bo la nyň ýa ny na ýa kyn la şyp, Onuň 
hu zu ry na ge ti ril di. 14 Äh li halk lar, mil let-
ler we urug lar oňa gul luk et sin ler di ýip, 
oňa hö küm dar lyk, şöh rat we pa ty şa lyk 
be ril di. Onuň hö küm dar ly gy so wul maz 
ba ky hö küm dar lyk dyr. Pa ty şa ly gy hiç 
wagt ýy kyl ma jak pa ty şa lyk dyr».

Görnüşleriň düşündirilişi
15  Gö ren gör nüş le rim men Da ny ýe li 

böw rü me py çak san jy lan ýa ly how sa la 
sal dy. 16  Men ol ýer de du ran la ryň bi ri ne 
ýa kyn la şyp, on dan bu la ra de giş li äh li 
ha ky ka ty so ra dym. Şeý dip, ol ma ňa 
bu zat la ryň ýor gu dy ny aý dyp ber di: 
17 «Bu dört uly jan dar ýer ýü zün de dört 
pa ty şa nyň aýa ga gal ja gy dyr. 18  Em ma 
pa ty şa ly gy Be ýik Hu da ýyň mu kad des 
adam la ry alar lar, olar pa ty şa ly ga he-
mi şe lik, ömür ba ky we ebe di lik eýe lik 
eder ler». 19 Soň ra men beý le ki jan dar la-
ryň äh li sin den ta pa wut ly, örän gor kunç, 
diş le ri de mir den, dyr nak la ry bü rünç den, 
çeý näp par ça la ýan, ga lan-ga çan la ry ny 
bol sa aýak la ry bi len myn jy rad ýan dör-
dün ji haý wan ha kyn da ha ky ka ty bil mek 
is le dim. 20 Onuň ba şyn da ky on şah dan 
soň ra çy kan bir şa hyň hem nä me di gi ni 
bi le sim gel di. Bu şa hyň öňün de öň ki üç 
şah ýy kyl dy. Bu şa hyň göz le ri we te kep-
bir lik bi len gep le ýän ag zy bar dy, gör nü şi 
beý le ki ler den has ulu dy. 21 Men se re dip 
dur kam, bu şah Hu da ýyň mu kad des 
adam la ry bi len uruş et di we olar dan üs-
tün çyk dy. 22  On soň owal dan Bar Bo lan 
ge lip, Özü niň mu kad des adam la ry nyň 
haý ry na hö küm çy kar dy. Be ýik Hu da-
ýyň mu kad des adam la ry üçin pa ty şa ly gy 
eýe le me giň wag ty gel di.
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23  Me niň söh bet de şim şeý le diý di: 
«Dör dün ji jan dar ýer ýü zün de dö re jek 
dör dün ji pa ty şa lyk dyr. Ol äh li pa ty şa-
lyk lar dan ta pa wut ly bo lup, tu tuş ýer 
ýü zü ni çeý när, ony de pe läp, bö lek-bö lek 
eder. 24  On şah bol sa bu pa ty şa lyk dan 
çyk jak on pa ty şa dyr. Bu la r dan soň ra 
öň kü ler den ta pa wut ly baş ga bir pa ty şa 
dö räp, öň ki üç pa ty şa ny ýy kyp taş lar. 
25 Ol Be ýik Hu da ýa gar şy kü pür gep lär, 
Be ýik Hu da ýyň mu kad des adam la ry-
ny ezer. Baý ram çy lyk se ne le ri ni we 
ka nu ny ny üýt get mä ge dyr ja şar. On-
soň bu lar bir wag ta, iki wag ta, ýa rym 
wag ta çen li bu pa ty şa nyň eli ne ber ler. 
26  Em ma ka zy ýet mej li si hö küm çy ka-
rar. Onuň hö küm dar ly gy elin den al nar, 
wes-we ý ran bo lup, bü tin leý ýok edi ler. 
27 Pa ty şa lyk, hö küm dar lyk, tu tuş gö güň 
as tyn da ky pa ty şa lyk la ryň be ýik li gi Be-
ýik Hu da ýyň mu kad des adam la ry na 
ber ler. Bu hal kyň pa ty şa ly gy ebe di pa ty-
şa lyk bo lar. Äh li hö küm dar lar bu hal ka 
gul luk edip, bo ýun eger ler».

28  Ine, şu ýer de gür rüň gu tar ýar. Pi-
kir le rim men Da ny ýe li how sa la sal dy, 
ýü züm de reňk-pet gal ma dy, em ma men 
bu söz le ri ýü re gim de sak la dym.

8‑nji bap

Danyýeliň goç we erkeç 
hakyndaky görnüşi

1 Pa ty şa Bel şa sa ryň pa ty şa ly gy nyň 
üçün ji ýyl yn da men Da ny ýel öň ki gö-
re nim den baş ga ýe ne bir gör nüş gör düm. 
2  Gör nüş de men özü mi Eý lam we la ýa-
tyn da ky Su za ga la syn da gör düm. Men 
özü miň Ulaý ka na ly nyň bo ýun da du ran-
dy gy my gör düm. 3 Men se re dip dur kam, 
ka na lyň ke na ryn da bir goç gör düm. 
Onuň iki şa hy bar dy. Şah la ry nyň iki si 
hem uzyn dy, ýö ne bi ri beý le ki sin den 

has uzyn dy we şol uzy ny soň çy kyp-
dy. 4  Go çuň gün ba tar, de mir ga zyk we 
gün or ta ta rap la ra süs ýän di gi ni gör düm. 
Hiç bir haý wan onuň öňün de du rup, hiç 
kim onuň elin den gu tu lyp bil me ýär di. 
Ol is län za dy ny ed ýär di we git di gi çe 
güýç len ýär di.

5 Men syn edip dur kam, ine, gün ba tar-
dan bir er keç peý da bol dy. Ol aýa gy ny 
ýe re bas maz dan, bü tin ýer ýü zü ni aý la-
nyp çyk dy. Onuň iki gö zü niň or ta syn da 
gö ze ilip du ran bir şa hy bar dy. 6  Ol ka na-
lyň ke na ryn da du ran, me niň gö ren iki 
şah ly go çu myň ýa ny na ge lip, bar ga zap ly 
güý ji bi len oňa ok du ryl dy. 7 Men onuň 
go ça go laý ba ra ny ny gör düm. Ol go ça 
ga zap bi len hü jüm et di, ony sü süp, iki 
şa hy ny-da döw di. Onuň öňün de dur ma ga 
go çuň güý ji ýok dy. Er keç ony ýe re ça lyp 
de pe le di. Go çy onuň elin den ha las et jek 
hiç kim ýok dy. 8  On soň er keç has güýç-
len di, em ma onuň güý ji has beý ge len de, 
onuň şol ýe ke uly şa hy dö wül di we onuň 
ýe ri ne gö güň dört şe ma ly na ga rap du ran 
dört sa ny gö ze il ginç şah peý da bol dy.

9 Ola ryň bi rin den baş ga bir ki çi jik 
şah peý da bol dy. Ol gün or ta, gün do ga-
ra we owa dan ýur da ta rap has ulal dy. 
10  Ki çi jik şah ula lyp, as man ji si mi ne 
çen li ba ryp ýet di. Ol go şun dan, ýag ny 
ýyl dyz lar dan bir nä çe si ni ýe re taş lap 
dep gi le di. 11 Ki çi jik şah özü ni hat da go-
şun ser da ry na çen li beý gelt di. Ol go şun 
ser da ry nyň elin den gün de lik ýak ma 
gur ban ly gy ny alyp, mu kad des öýi ýok 
et di. 12  Pit ne tur za ny se bäp li gün de lik 
ýak ma gur ban ly gy go şun bi len bir lik de 
onuň yg ty ýa ry na be ril di. Ol ha ky ka ty 
ýe re ça lyp, her bir eden işin de üs tün lik 
ga zan dy. 13 On soň men bir pe riş dä niň 
gep lä ni ni eşit dim. Baş ga bir pe riş de bu 
gep län pe riş dä şeý le so rag ber di: «Bu 
gör nüş de gör len zat lar ha ça na çen li 
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do wam eder kä? Ha ça na çen li gün de lik 
ýak ma gur ban ly gy nyň ýe ri ni weý ran-
çy lyk ge tir ýän goz ga laň tut jak ka we 
mu kad des öý bi len go şun aýak as ty na 
taş la nyp de pe len jek kä?» 14 Ol: «Bu wa ka 
iki müň üç ýüz gi je-gün diz do wam eder. 
Soň ra mu kad des öý ada lat syz lyk dan 
tä miz le ner» di ýip jo gap ber di.

Jebraýyl görnüşi düşündirýär
15  Men Da ny ýel gö ren gör nü şim den 

ma ny çy kar ma ga sy na nyş ýar kam, bir-
den kä yn san sy pa tyn da ky bi ri me niň 
öňüm de peý da bol dy. 16  Men Ulaý ka
na ly nyň or ta syn dan bir yn sa nyň se si ni 
eşit dim, ol gy gy ryp: «Jeb ra ýyl, bu ada-
ma gör nüş den ma ny çy kar ma ga kö mek 
et» diý di. 17 Şeý dip, Jeb ra ýyl me niň du ran 
ýe ri me gel di. Ol ge len de, men dow la 
dü şüp, özü mi ýe re taş la dym. Em ma ol 
ma ňa: «Eý, yn san og ly, mu ny bil gin, bu 
gör nüş ahyr za ma na de giş li dir» diý di. 
18  Ol ma ňa bu söz le ri aýd ýar ka, hu şum-
dan gi dip, ýe re ýü zin ýy kyl dym, ýö ne 
ol me ni tu tup, aýak üs tü ne gal dyr dy.

19 Jeb ra ýyl ma ňa şeý le diý di: «Diň le, 
ahyr ky ga har-ga zap gün le ri nä me le riň 
bol ja gy ny men sa ňa aý da ýyn. Çün ki bu 
gör nüş ahyr za ma nyň bel le nen wag ty na 
de giş li dir. 20 Se niň gö ren iki şah ly go çuň 
Ma daý we Pars pa ty şa la ry dyr. 21 Er keç 
bol sa Gre si ýa nyň pa ty şa sy dyr. Onuň 
iki gö zü niň or ta syn da ky uly şa hy bol-
sa onuň il kin ji pa ty şa sy dyr. 22  Ol şa hyň 
döw lüp, ýe ri ne dört şa hyň çyk ma gy ol 
mil let den dört pa ty şa ly gyň çyk jak dy-
gy ny, ýö ne ola ryň il kin ji pa ty şa lyk ýa ly 
güýç li bol ma jak dy gy ny aň lad ýar. 23 Bu 
dört pa ty şa ly gyň so ňy ýa kyn la şan da, gü-
nä le ri ýet jek de re je si ne ýe ten de, te kep bir, 
diý seň me kir pa ty şa dö rär. 24  Ol güýç le-
nip kuw wat la nar, ýö ne bu onuň öz güý ji 
bi len bol maz. Ol el henç weý ran çy lyk lar 

ge ti rer, ed ýän işi ro waç la nar. Ol güýç-
lü le ri we mu kad des adam la ry he läk 
eder. 25 Öz da na ly gy bi len hi le gär lik de 
üs tün lik ga za nar we ýü re gin de özü ni 
beý gel der. Duý dur maz dan köp hal ky 
ýok eder, hat da hö küm dar la ryň Hö küm-
da ry na gar şy çy kar. Em ma onuň özi 
yn san eli deg mez den sy nar. 26  Ag şam 
we er tir ba ra da ky sa ňa gör ke zi len bu 
gör nüş ha ky kat dyr. Em ma bu gör nü şi 
giz lin sak la, çün ki ol uzak bir ge le je ge 
de giş li dir».

27 Men Da ny ýel ta kat dan düş düm, bir-
nä çe gün läp ýa ra ma dym. Soň ra aýak 
üs tü ne ga lyp, ýe ne-de pa ty şa nyň iş le ri 
bi len meş gul bol dum. Men bu gör nü şe 
aň ka-taň ka bol dum, oňa dü şün me dim.

9‑njy bap

Danyýel halk üçin dileg edýär
1 As ly ma daý bo lan Kserk siň og ly Dar-

ýu şyň pa ty şa ly gy nyň bi rin ji ýy ly dy. Ol 
ba byl ly la ryň üs tün den pa ty şa goý lup dy. 
2  Onuň şa ly gy nyň bi rin ji ýyl yn da men 
Da ny ýel Mu kad des Ýaz gy la ra ser sal-
dym. Men olar dan Reb biň Ýer me ýa 
py gam be re ibe ren sö zü ne gö rä, Iýe-
ru sa li miň ýet miş ýyl lap ha ra ba çy ly ga 
öw rü lip ýat jak dy gy na dü şün dim. 3 On-
soň men ýü zü mi Taň ry Hu da ýa ta rap 
öwür dim. Agyz bek läp, jul geý nip, kül 
üs tün de otu ryp, di leg et dim, Ony ag ta-
ryp ýal bar dym.

4  Men Hu da ýym Reb be di leg et dim 
we to ba edip, şeý le diý dim: «Eý, Taň ry, 
Se ni söý ýän le re, buý ruk la ry ny ber jaý 
ed ýän le re äh ti ni we ba ky söý gü si ni 
sak la ýan be ýik we haý bat ly Hu daý! 5 Se
niň buý ruk la ryň dan we hö küm le riň den 
ýüz öw rüp, gü nä ga zan dyk, az gyn lyk 
et dik, er bet lik edip, Se niň gar şy ňa 
baş gal dyr dyk. 6  Biz pa ty şa la ry my za, 
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han-beg le ri mi ze, ata-ba ba la ry my za we 
ýur duň äh li hal ky na Se niň adyň dan 
gep län gul la ryň py gam ber le re gu lak 
as ma dyk. 7 Ýa Reb, Sen de ada lat bar, 
em ma biz bu gün ki gün hem ýü zü ga ra-
dy rys! Bu ýa hu da hal ky na, Iýe ru sa li miň 
ila ty na, Sa ňa gar şy eden dö nük li gi se-
bäp li äh li ýurt la ra dar ga dan hal ky ňa, 
ýa ky nu-uzak da bo lan bü tin ys ra ýyl la ra 
de giş li dir. 8  Ýa Reb, pa ty şa la ry my zyň, 
han-beg le ri mi ziň, ata-ba ba la ry my zyň 
ýü zü ni utanç gap lan dyr, se bä bi biz Sa-
ňa gar şy gü nä et dik. 9 Re him dar lyk we 
ge çi rim li lik Taň ry Hu da ýy my za mah-
sus dyr, çün ki biz Onuň gar şy sy na baş 
gal dyr dyk. 10 Hu da ýy myz Reb biň sö zü ne 
gu lak as ma dyk, Onuň gul la ry bo lan py-
gam ber ler ar ka ly bi ze be ren ka nun la ry 
bi len ýö re me dik.

11 Bü tin Ys ra ýyl Se niň ka nu ny ňy bo zup 
az dy we Se niň sö zü ňe gu lak as mak dan 
bo ýun ga çyr dy. Şeý dip, Hu da ýyň gu ly 
Mu sa nyň ka nu nyn da ýa zy lan nä let ba-
şy myz dan in di we ka sam ýe ri ne ýet di. 
Se bä bi biz Sa ňa gar şy gü nä et dik. 12  Ba
şy myz dan äpet be la-be ter ler in der jek di gi 
ba ra da Onuň bi ze we üs tü miz den hö küm 
sür ýän baş tu tan la ry my za aý dan söz le ri 
ber jaý bol dy. Iýe ru sa li miň ba şy na inen 
be la gö güň as tyn da ky hiç bir şä he riň 
üs tün den hiç ha çan in män di. 13  Edil 
Mu sa nyň ka nu nyn da ýa zy ly şy ýa ly, bu 
be la la ryň äh li si bi ziň ba şy myz dan in-
di. Em ma biz et miş le ri miz den el çe kip, 
Hu da ýy myz Reb den mä hir-mu hab bet 
di le me dik, Onuň ha ky ka ty na pi ti wa 
et me dik. 14  Şo nuň üçin Reb bu be la la ryň 
amat ly pur sa dy ny peý läp, ola ry bi ziň 
ba şy myz dan in der di. Çün ki Hu da ýy-
myz Reb äh li ed ýän iş le rin de adyl dyr. 
Biz bol sa Onuň sö zü ne bo ýun bol ma-
dyk. 15  Eý, Taň ry Hu da ýy myz, Sen Öz 
hal ky ňy gud rat ly go luň bi len Mü sür den 

çy kar dyň. Bu gün ki ýa ly Öz ady ňy-da 
şöh rat lan dyr dyň! Biz bol sa gü nä ga-
zan dyk, er bet lik et dik. 16  Eý, Taň ry, äh li 
ada lat ly iş le ri ňe gö rä, ga har-ga za by ňy 
Öz şä he riň Iýe ru sa lim den, mu kad des 
da gyň dan sow. Bi ziň gü nä le ri miz we 
ata-ba ba la ry my zyň ýa zy gy se bäp li 
Iýe ru sa lim we Se niň hal kyň daş-tö-
we re gi miz dä ki äh li halk la ra mas ga ra 
bol dy. 17 Eý, Hu da ýy myz, şo ňa gö rä in di 
Öz gu lu ňyň di le gi ni we na ly şy ny diň le! 
Öz ha ty raň üçin, eý, Taň rym, weý ran 
bo lan mu kad des öýü ňe Öz nu ru ňy saç. 
18  Eý, Hu da ýym, diň le we eşit! Göz le-
ri ňi açyp, bi ziň weý ran çy lygy my za we 
Se niň adyň da ky lan şä he re se ret. Bi ziň 
dog ru çyl dy gy myz se bäp li däl-de, eý sem 
Se niň be ýik re him dar ly gyň se bäp li öz 
na lyş la ry my zy Se niň hu zu ry ňa ge tir dik. 
19 Ýa Reb, eşit! Ba gyş la, ýa Reb! Ýa Reb, 
diň le we ama la aşyr! Öz ha ty raň üçin, 
eý, Hu da ýym gi jik dir me! Çün ki şä her 
we halk Se niň ady ňy gö ter ýän dir!»

Jebraýyl ýetmiş ýediýyllyk 
hakda düşündirýär

20 Men di leg edip, öz gü nä mi we hal-
kym Ys ra ýy lyň gü nä si ni bo ýun alyp, 
Hu da ýy myň mu kad des da gy üçin Hu-
da ýym Reb biň hu zu ryn da na lyş la ry my 
aýan edip dur dum. 21 Şon da ag şam gur-
ban lyk be ril ýän wag ty men en tek di leg 
edip dur kam, öň ki gör nü şim de gö ren 
ada mym Jeb ra ýyl çalt lyk bi len uçup, 
ýa ny ma gel di. 22  Ol ma ňa şeý le dü şün dir-
di: «Da ny ýel, men sa ňa akyl-paý has we 
dü şün je ber mek üçin gel dim. 23 Se niň na-
ly şy ňyň il ki ba şyn da şeý le buý ruk çyk dy. 
Men hem ony sa ňa aýan et mä ge gel dim, 
çün ki sen ju da sö ýül ýän siň. In di bol sa 
buý ru ga gu lak goý we bu gör nü şe dü şün:

24  Je na ýat çy ly gy ýok edip, gü nä le-
riň so ňu na çyk mak üçin, et miş ler den 
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a 10:5 Sap al tyn dan – ýa-da Ufaz al tyn dan.

sap lan mak we ebe di dog ru çyl ly gy 
ber ka rar et mek üçin, we li li gi hem py-
gam ber li gi mö hür le mek we iň mu kad de si 
se çip-saý la mak üçin se niň hal ky ňa we 
mu kad des şä he ri ňe ýe di ýyl lyk ýet miş 
möh let ka rar edil di. 25 Şu ny bi lip goý we 
dü şün: Iýe ru sa li mi tä ze den di kelt mek 
üçin çy kan buý ruk dan tä se çip-saý lan-
jak hö küm da ryň döw rü ne çen li ýe di 
ýe di ýyl lyk ge çer. Alt myş iki ýe di ýyl-
ly gyň için de Iýe ru sa lim de meý dan ça lar 
we ga rym lar ýe ne-de tä ze den gur lar. 
Em ma bu hem mu şak gat ly za man da 
bo lar. 26  Alt myş iki ýe di ýyl lyk dan soň 
se çip-saý la nan he läk bo lar we on dan hiç 
zat gal maz. Gel jek hö küm da ryň go şu-
ny bu şä he ri we mu kad des öýi weý ran 
eder. Onuň so ňy tu pan ly bo lar, ahy ry na 
çen li uruş bo lar. Weý ran çy lyk bol ja-
gy ka rar edi len dir. 27 Hö küm dar köp ler 
bi len bir hep de lik berk äht bag la şar. 
Ýa rym hep de den soň bol sa gur ban lyk 
we sa da ka ber me si ni go ýar. Edi len ka rar 
onuň ba şyn dan in ýän çä, bu weý ran edi ji 
hö küm dar yba dat ha na nyň için de weý-
ran çy lyk ge tir ýän ýig ren ji za dy di ker».

10‑njy bap

Danyýeliň Tigr derýasynyň 
kenaryndaky görnüşi

1 Pars pa ty şa sy Ku re şiň pa ty şa ly gy-
nyň üçün ji ýyl yn da Bel te şa sar, ýag ny 
Da ny ýe le bir yl ham gel di. Bu yl ham 
ha ky kat dy we be ýik bir ur şuň bol jak-
dy gy ba ra da dy. Ol bu gör nüş den ma ny 
çy ka ryp, yl ha ma dü şün di.

2  Şol gün ler men Da ny ýel üç hep de läp 
ýas tut dum. 3 Üç hep de do ly ta mam lan-
ýan ça, ta gam ly na har iý me dim. Ag zy ma 
ne et, ne şe rap deg di, be de ni me hem hiç 

hi li ýag çal ma dym. 4 Bi rin ji aýyň ýig ri mi 
dör dün ji gü ni men be ýik der ýa nyň Tigr 
der ýa sy nyň ke na ryn da dur dum. 5 Ba şy-
my gal dy ryp se ret sem, ine, egin ba şy 
ne pis zy gyr ma ta dan, bi li sap al tyn dan a 
ke mer li bi ri dur dy. 6  Onuň be de ni sa ry 
ýa kut ýa ly dy, ýü zi ýyl dy rym ýa ly öw şün 
at ýar dy. Göz le ri ýa nyp du ran şam çy rag, 
gol la ry we aýak la ry ýal pyl da wuk bü rünç 
ýa ly ýal pyl da ýar dy, se si uly mä hel lä niň 
gal ma ga ly ýa ly dy.

7 Men Da ny ýel ol gör nü şi ýe ke özüm 
gör düm. Me niň ýa nym da ky lar mu ny 
gör me di ler, gaý tam ola ry el henç gor ky 
gap lap al dy, olar giz len mek üçin ga çyp 
git di ler. 8  Şeý dip, men ýe ke gal dym. Bu 
be ýik gör nü şi gö re nim de, men de güýç 
gal ma dy, ýü züm de reňk-pet gal ma dy, 
men ta kat dan düş düm. 9 Soň ra men onuň 
se si niň owa zy ny eşit dim. Gep län de onuň 
se si ni eşi dip, hu şum dan git dim we ýe re 
ýü zin ýy kyl dym.

10 Şon da bir el ma ňa gal ta şyp, dy zy-
ma gal dyr dy. 11 Ol ma ňa: «Da ny ýel, sen 
jan dan eziz sö ýül ýän siň. Me niň sa ňa 
aýt jak söz le ri me gu lak goý. Tur, aýa ga 
gal, çün ki men se niň ýa ny ňa ibe ril dim» 
diý di. Ol bu söz le ri aý dan da, men tit räp 
ýe rim den gal dym. 12  Ol sö zü ni do wam 
edip, ma ňa şeý le diý di: «Da ny ýel, gork-
ma, çün ki dü şün me gi ýü re gi ňe dü wen 
we Hu da ýy ňyň öňün de özü ňi pes päl 
tu tan il kin ji gü nüň den baş lap, se niň 
söz le riň diň len di we men se niň söz le riň 
se bäp li gel dim. 13 Em ma Pars pa ty şa ly-
gy nyň ser da ry ýig ri mi bir gün läp ma ňa 
gar şy dur dy. Şol wagt baş ser dar lar dan 
bi ri bo lan Mi ka ýyl ma ňa kö me ge gel di. 
Men ol ýer de Pars pa ty şa la ry bi len ga-
lyp dym. 14  Men ahyr ky gün ler de se niň 
hal ky ňyň ba şy na nä me le riň gel je gi ni 
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sa ňa dü şün dir mä ge gel dim, çün ki bu 
gör nüş şol gel jek döw re de giş li dir».

15 Ol ma ňa bu söz le ri aýd ýar ka, men 
ýü zü mi aşak sa lyp, di lim tu tul dy. 16  Şol 
wagt yn sa na meň zeş bi ri do dak la ry-
ma eli ni de gir di. Men ag zy my açyp 
gep le mä ge baş la dym, öňüm de du ra na 
ýüz le nip, şeý le diý dim: «Eý, je na bym, bu 
gör nüş ze rar ly men dert çek dim, men de 
güýç-kuw wat gal ma dy. 17 Gu luň bo lan 
men se niň ýa ly je na bym bi len nä dip 
gep le şe ýin? Men de güýç-gur bat gal ma dy, 
de mim tu tul dy».

18  On soň ýaň ky yn sa na meň zeş bo-
lan ýe ne-de ma ňa eli ni de gir di, me ni 
güýç len dir di. 19 Ol ma ňa: «Jan dan eziz 
sö ýül ýän yn san, gork ma, sa ňa ra hat lyk 
bol sun! Dö züm li we mert bol!» diý di. Ol 
me niň bi len gep le şen de, men güýç len-
dim we oňa: «Aý dy ber, je na bym, çün ki 
sen ma ňa güýç ber diň» diý dim. 20 Soň ra 
ol ma ňa şeý le gür rüň ber di: «Me niň 
nä me üçin se niň ýa ny ňa ge len di gi mi 
bil ýär siň mi? In di men pars ser da ry bi len 
sö weş mä ge yzy ma do lan ma ly. Men gi-
de nim den soň, Gre si ýa nyň ser da ry ge ler. 
21 Em ma men sa ňa ha ky kat ki ta byn da 
nä me ýazy la ny ny aýan ede ýin. Ma ňa 
ola ra gar şy sö weş mä ge ser da ry ňyz Mi-
ka ýyl dan baş ga hiç kim gol daw ber me di.

11‑nji bap
1 Ma daý ly Dar ýu şyň pa ty şa ly gy nyň bi-
rin ji ýyl yn da men Mi ka ýy ly gol dap, ony 
güýç len dir mek üçin ýa nyn da dur dum.

Günorta patyşalary demirgazyk 
patyşalary bilen söweşýär

2  In di men sa ňa ha ky ka ty aý dyp be re-
ýin. Pars ýur dun dan ýe ne-de üç pa ty şa 
çy kar. Dör dün ji pa ty şa ola ryň hem me-
sin den baý bo lar. Ol baý ly gynyň üs ti 
bi len güýç le nen de, hem mä ni Gre si ýa 

pa ty şa ly gy na gar şy aýa ga gal dy rar. 
3 Soň ra güýç li bir pa ty şa çy kar. Ol be-
ýik pa ty şa ly gy bi len hö küm sü rüp, öz 
is lä ni ni eder. 4  Ýö ne ýa ňy güýç le nip, 
aýa ga ga lan ma ha ly, onuň pa ty şa ly gy 
dar ga dy lyp, gö güň çar ta ra py na bö lü ner. 
Pa ty şa lyk onuň nes li ne geç mez, onuň 
ýe ri ne pa ty şa bo lan la ryň hiç bi ri onuň 
ýa ly hö küm sür mez. Onuň pa ty şa ly gy 
kö ki bi len sog ru lyp, öz nes lin den bol-
ma dyk baş ga bi ril e ri ne ber ler.

5 Gün or ta pa ty şa sy güýç le ner, em ma 
onuň öz ser ker de le rin den bi ri on dan has 
güýç le nip, ser ker dä niň hö küm dar ly gy 
has beý ge ler. 6  Bir nä çe ýyl ge çen den soň, 
gün or ta pa ty şa sy de mir ga zyk pa ty şa sy 
bi len bir le şer. Ol gy zy ny de mir ga zyk 
pa ty şa sy na be rip, onuň bi len ýa ra şyk 
bag la şar. Em ma ol gyz bu ýa ra şy gyň 
güý jü ni uzak sak lap bil mez. Pa ty şa 
hem, onuň to hum-ti ji hem uzak döw ran 
sür mez. Şeý dip, bu gyz-da, onuň ýa-
ran la ry-da, ka ka sy-da, özü ni gol dan lar 
bi len bi le ele dü şer ler. 7 Ýö ne ol gy zyň 
ka ka sy nyň, ýag ny gün or ta pa ty şa sy nyň 
ýe ri ne gy zyň kö kün den bir bal dak çy kar, 
ol de mir ga zyk pa ty şa sy nyň gar şy sy na 
hü jüm edip, onuň ga la sy na gi rer. Olar 
bi len sö we şip, ýe ňiş ga za nar. 8  Ola ryň 
hu daý la ry ny, but la ry ny, kü müş den we 
al tyn dan ýa sa lan gym mat ba ha gap-gaç-
la ry ny ol ja hök mün de Mü sü re ge ti rer. 
On soň ol bir nä çe ýyl lap de mir ga zyk 
pa ty şa sy nyň üs tü ne çoz maz. 9 Soň ra 
de mir ga zyk pa ty şa sy gün or ta pa ty şa-
sy nyň üs tü ne ço zar, em ma onuň hü jü mi 
yzy na ser pik di ri ler.

10 De mir ga zyk pa ty şa sy nyň ogul la ry 
sö we şe taý ýar la nyp, ju da güýç li go-
şun top lar lar. Go şun sil ki min süý şüp 
ge lip, ba syp alar we öw rü lip ýe ne-de 
gün or ta pa ty şa sy nyň ga la sy na hü jüm 
eder. 11 Gün or ta pa ty şa sy ga zap aty na 
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at la nyp, de mir ga zyk pa ty şa sy na gar şy 
sö we şer. De mir ga zyk pa ty şa sy hem uly 
bir go şu ny aýa ga gal dy rar, em ma onuň 
go şu ny duş ma nyn dan ýeň ler. 12  Bu go
şun ele dü şen soň, gün or ta pa ty şa sy nyň 
ýü re gi gal ky nar. Ýö ne ol on müň ler çe 
ada my öl dür se-de, onuň ýeň şi uza ga 
çek mez. 13 Çün ki de mir ga zyk pa ty şa-
sy ýe ne-de öň kü sin den hem has be ýik 
bir go şun top lar. Bir nä çe ýyl dan soň ol 
do ly ýa rag la nan agyr go şun bi len ge ler.

14  Şol dö wür de bir to par adam gün or ta 
pa ty şa sy nyň gar şy sy na çy kar. Gör nü şiň 
ber jaý bol ma gy üçin se niň hal ky ňyň 
ara syn dan güý ji zor lar aýa ga ga lar lar, 
em ma olar büd rär ler. 15  Soň ra de mir-
ga zyk pa ty şa sy berk di war ly şä he re 
ge lip, onuň di war la ry na çyk mak üçin 
ýap gyt gu rar we bu şä he ri ba syp alar. 
Gün or ta go şu ny hat da özü niň saý la ma 
go şu ny bi len-de onuň gar şy syn da du rup 
bil mez, ola ryň güýç le ri ýet mez. 16  De
mir ga zyk pa ty şa sy özü ne gar şy çy ka na 
is län za dy ny eder, hiç kim onuň öňün de 
du rup bil mez. Ol owa dan ýurt da özü ni 
ber ka rar eder we weý ran ediş yg ty ýa-
ry na eýe bo lar. 17 Pa ty şa ly gy nyň äh li 
güý jü ni top lap, duş ma ny nyň üs tü ne 
gel me gi ýü re gi ne dü wer. Pa ty şa ly gy ny 
he läk et mek üçin, gün or ta pa ty şa sy bi len 
ýa ra şyk bag la şar, oňa aýal be rer. Em ma 
de mir ga zyk pa ty şa sy nyň bu gu ran hi le si 
ba şa bar maz, bu oňa hiç hi li peý da ge-
tir mez. 18  Şun dan soň ra ol ün sü ni ke nar 
ýa ka syn da ky şä her le re ta rap öw rer we 
ola ryň kö pü si ni ba syp alar. Ýö ne bir 
ser ker de onuň kem sit me le ri niň so ňu na 
çy kar, gop bam sy ly gy üçin je za sy ny be-
rer. 19 Soň ra ol öz ýur du nyň ga la la ry na 
ta rap öw rü ler, ýö ne büd räp ýy ky lar-da, 
ýi ti rim bo lar.

20  De mir ga zyk pa ty şa sy nyň ýe ri-
ne pa ty şa ly gyň şöh ra ty üçin sal gyt 

ýyg na ma ga iber ýän çi bi ri bo lar. Ol hem 
bir nä çe gün den ýok edi ler, ýö ne bu ne 
ga har üs ti bi len, ne-de sö weş üs ti bi len 
ýok edi ler. 21 Onuň ýe ri ne pa ty şa lyk hor-
ma ty na my na syp bol ma dyk bir na mart 
adam peý da bo lar. Ol duý dan syz ge lip, 
pa ty şa ly gy me kir lik bi len eli ne alar. 
22  Sil ki min ge lip ba san go şun lar onuň 
öňün den sü pü ril ip aý ry lar, hat da äht 
hö küm da ry-da ýeň li şe se ze war bo lar. 
23 Na mart adam yla la şyk bag laş mak bi len 
hi le gu rar we ki çi go şun bi len güýç le-
ner. 24  Ol we la ýa ta bol çu lyk döw rün de 
duý dan syz ba ryp, ata-ba ba la ry nyň hiç 
ha çan edip bil me dik iş le ri ni eder. Ta laň, 
ça pa wul çy lyk edip, ol ja ny öz go şu ny nyň 
ara syn da paý lar. Ga la la ryň gar şy sy na 
dil düw şük gu rar, em ma bu uzak git mez.

25  Soň ra güý jü ni we kuw wa ty ny 
jem läp, ol be ýik go şun bi len gün or ta 
pa ty şa sy nyň gar şy sy na çy kar. Gün or ta 
pa ty şa sy-da has uly we güýç li go şun 
bi len ur şa gi ri şer. Em ma gün or ta pa ty-
şa sy özü ne gar şy gur lan dil düw şük ler 
se bäp li ýe ňiş ga za nyp bil mez. 26  Onuň 
sa ça gyn dan çö rek iýen ler ony weý ran 
eder ler. Go şu ny dar ga dy lyp, bir to pa ry 
ur lup öl dü ril er. 27 Bu pa ty şa la ryň iki si-
niň-de ýü re gin de er bet ni ýet bo lar. Olar 
bir sa ça gyň ba şyn da bi le otu ryp, ýa lan 
söz lär ler, ýö ne bu ýol al maz, çün ki mu-
nuň so ňy bel le nen wagt da ge ler.

28  De mir ga zyk pa ty şa sy uly baý lyk 
bi len öz ýur du na do la nar, em ma ýü re gi 
mu kad des äh te gar şy bo lar. Ol ni ýe ti ni 
ama la aşy ryp, ýur du na do la nar. 29 Bel le
nen wagt da ol ýe ne-de gün or ta öw rü lip 
ge ler, em ma bu ge zek öň ki ýa ly bol maz. 
30 Ki tim gä mi le ri oňa gar şy çy kar. On-
soň ol ruh dan dü şüp, yzy na öw rü ler. 
Ol ga zap aty na at la nyp, mu kad des äh te 
gar şy he re ket eder we mu kad des äh te 
hy ýa nat eden le re hor mat go ýar. 31 Onuň 
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ibe ren go şun la ry mu kad des ýe ri we 
ga la ny eýe läp, ola ry ha ra ma çy ka rar lar. 
Olar gün de lik ýak ma gur ban ly gy ny 
ýa ty ryp, weý ran çy lyk ge tir ýän ýig ren ji 
za dy di ker ler. 32  Ol äh te hy ýa nat eden-
le ri hi le gär lik bi len ýo lun dan az dy rar, 
em ma öz Hu da ýy na we pa ly halk bol-
sa berk du rup, oňa gar şy he re ket eder. 
33 Hal kyň ara syn da ky akyl ly adam lar 
köp ki şi le re akyl-paý has be rer ler, em-
ma bir nä çe gü nüň do wa myn da ola ry 
gy lyç dan ge çi rer ler, ot da ýa kar lar we 
sür gün edip ta lar lar. 34  Ýeň li şe se ze war 
bo lan la ryn da, ola ra bi raz kö mek edi ler. 
Köp adam ýa ran jaň lyk bi len ola ra go-
şu lar. 35  Ga lan la ryň ahyr za ma na çen li 
gü nä le rin den sap lan ma gy, päk len me gi 
we ak lan ma gy üçin akyl ly adam lar dan 
bir nä çe si he läk bo lar. Çün ki en tek bel-
le nen möh le te wagt bar dyr.

Pis patyşa
36  Bu pa ty şa öz is lä ni ni eder. Ol özü ni 

beý gel dip, her bir hu daý dan özü ni ýo-
ka ry tu tar. Hat da hu daý la ryň Hu da ýy na 
gar şy kü pür gep lär. Hu da ýyň ga zap ly 
döw ri ta mam lan ýan ça, pa ty şa nyň işi 
ro waç la nar, çün ki ka bul edi len ka rar 
ýe ri ne ýet me li dir. 37 Ol ata-ba ba la ry nyň 
hu daý la ry na, hat da aýal la ryň iň söý gü li 
hu da ýy na hem hor mat goý maz. Ol hiç 
bir hu da ýy sy la maz, ol özü ni hem me 
zat dan ýo kar da sa ýar. 38  Bu la ra de rek 
ol ga la la ryň hu da ýy na hor mat go ýar. 
Ata-ba ba la ry nyň ta na ma dyk hu da ýy ny 
al tyn-kü müş, gym mat ba ha daş lar we 
her dür li sy lag-ser paý lar bi len hor mat-
lar. 39 Ol ke se ki hu da ýyň kö me gi bi len 
ga la la ry ber ka rar eder. Pa ty şa özü ni 
hö küm dar hök mün de ka bul eden le ri 
has ar tyk sy lag lar, ola ry köp adam la-
ryň üs tün den hä kim go ýar. Ýur dy ola ra 
baý rak hök mün de paý lar.

40  Ahyr za man wag tyn da gün or ta 
pa ty şa sy onuň bi len çak ny şar. Em ma 
de mir ga zyk pa ty şa sy sö weş ara ba la ry dyr 
at ly la ry we bir to par gä mi le ri bi len ha ra-
sat ýa ly onuň üs tü ne dö kü ler. Ol ýurt la ra 
gar şy sö weş edip, ola ry sil deý ba sar. 
41 Ol owa dan ýur da gi rer we on müň-
ler çe adam he läk bo lar, em ma Edo myň, 
Mo wa byň we Am mo nyň ýol baş çy la ry 
onuň elin den ga çyp gu tu lar lar. 42  Ol ýurt-
la ra zar ba urar, on dan Mü sür ýur dy-da 
ga çyp gu tul maz. 43 Ol al tyn-kü müş ha-
zy na la ry ny we Mü sü riň äh li baý ly gyny 
öz yg ty ýa ry na ge çi rer. Li wi ýa ly lar we 
efi opi ýa ly lar oňa bo ýun eger ler. 44 Em ma 
gün do gar dan we de mir ga zyk dan gow-
şan ha bar lar ony how sa la sa lar. On soň 
ol ga zap aty na at la nyp, köp adam la ry 
öl dür mek we bü tin leý ýok et mek üçin 
ýo la dü şer. 45  Ol öz şa lyk ça dyr la ry ny 
de ňiz bi len owa dan mu kad des da gyň 
ara syn da di ker. Em ma onuň öm rü niň 
so ňy ge ler, oňa kö mek eden ta pyl maz».

12‑nji bap

Ahyrzaman
1 «Şol wagt se niň hal ky ňy go ra ýan baş 

ser dar Mi ka ýyl öňe çy kar. Şon da mil let ler 
dö rä li bä ri gör lüp-eşi dil me dik je bir-je-
pa ly dö wür ge ler. Em ma şol wagt se niň 
hal kyň dan ady ki tap da ýa zy lan la ryň 
äh li si ha las bo lar. 2  Top ra gyň as tyn da 
ýa tan la ryň kö pü si oýa nar: ola ryň kim-
si ebe di ýa şaý şa gow şar, kim si ebe di 
utan ja we ýig ren je du çar bo lar. 3 Akyl ly 
adam lar as man şöh le si de ýin nur sa çar lar, 
köp adam la ry dog ry ýo la ün dän ler hem 
ýyl dyz lar deý ba ky hem ebe di lik ýag ty sa-
çar lar. 4 Em ma, sen, Da ny ýel, ahyr za ma na 
çen li bu söz le ri giz lin sak la we bu ki ta by 
mö hür le. Köp adam lar bi li mi ni art dyr-
mak üçin öz le ri ni ol ýe re, bu ýe re urar lar».

 Danyýel 11 ,  12  



   

5  Soň ra men Da ny ýel se re de nim de, 
bi ri der ýa nyň bu ke na ryn da, beý le ki si 
ol ke na ryn da du ran baş ga iki ada my 
gör düm. 6  Su wuň ýo ka ry aky myn da 
egin ba şy ne pis zy gyr ma ta dan edi len 
adam dan: «Bu geň zat la ryň so ňy ha çan 
ge ler?» di ýip, ola ryň bi ri so ra dy. 7 Men 
su wuň ýo ka ry aky myn da egin ba şy ne pis 
zy gyr ma ta dan edi len ada myň sag hem 
çep eli ni gö ge gal dy ryp, ba ky Ýa şa ýa-
nyň adyn dan ant içip: «Bir wag ta, iki 
wag ta we ýa rym wag ta çen li do wam 
eder. Mu kad des hal kyň güý ji so ňu na 
çen li bü tin leý syn dy ry lan dan soň ra, 
bu zat la ryň äh li si do ly ta mam la nar» 
di ýe ni ni eşit dim.

8  Men eşit dim, ýö ne dü şün me dim. Şo-
nuň üçin on dan: «Je na bym, bu zat la ryň 

so ňy nä hi li bo lar?» di ýip so ra dym. 9 Ol 
ma ňa şeý le diý di: «Da ny ýel, öz ýo luň 
bi len git. Bu söz ler ahyr za ma na çen li 
giz lin sak la nyp mö hür le ner. 10 Kö pü si 
gü nä le rin den sap la nar, kö pü si päk le nip 
ak la nar, em ma ýa ra maz adam lar şer 
iş le rin den dön mez ler. Ýa ra maz adam-
la ryň hiç bi ri-de dü şün mez, ýö ne akyl ly 
adam lar dü şü ner ler. 11 Gün de lik ýak ma 
gur ban ly gyň ýa ty ry lyp, weý ran çy lyk 
ge tir ýän ýig ren ji za dyň di kel di len wag-
tyn dan baş lap, bir müň iki ýüz tog san 
gün ge çer. 12  Ga ra şyp, bir müň üç ýüz 
otuz bäş gü ne ýe ten adam nä hi li bagt-
ly! 13 Em ma sen öm rü ňiň ahy ry na çen li 
öz ýo luň bi len gi dip, ra hat lyk da gö zü ňi 
ýu mar syň. Ahyr za man gü ni tä ze den 
di re lip, sy lag-ser pa ýy ňy alar syň». 

 Danyýel 12  
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1‑nji bap
1  Ýa hu da da Uzy ýa nyň, Ýo ta myň, 

Aha zyň hem Hiz ki ýa nyň, Ys ra ýyl da 
Ýe ho waş og ly Ýa rob ga myň pa ty şa lyk 
eden döw rün de, Be ýe ri niň og ly Ho şe ýa 
Reb biň sö zi aýan bol dy.

Ysraýyl biwepalyk edýär
2  Ho şe ýa Reb biň sö zü niň baş lan gy jy:

Reb Hoşeýa: «Git-de, zynagär 
aýala öýlen.

Ol saňa başga erkeklerden çaga 
dogrup berer.

Çünki bu ýurt Rebden daşlaşyp, 
bütinleý zyna edýär» diydi.

3 On soň Ho şe ýa gi dip, Dib la ýy myň gy zy 
Go me re öý len di. Ol göw re li bo lup, Ho şe-
ýa üçin bir ogul do gur dy. 4 Reb oňa aýt dy:

«Ogluň adyna Ýizregel a dak,

Hoşeýa pygamberiň kitaby
Giriş

Ho şe ýa py gam ber Amos py gam-
ber den soň ýa şan py gam ber dir. Ol 
Hu daý dan ge len yl ha my De mir ga zyk 
Ys ra ýyl pa ty şa ly gyn da ka bul ed-
ýär. Ho şe ýa de mir ga zyk paý tag tyň, 
ýag ny Sa ma ri ýa nyň b. e. öň 721-nji 
ýyl da syn ma gyn dan ozal bo lan mu-
şak gat lyk döw rün de py gam ber lik 
ed ýär. Hal kyň but pa raz ly ga ýüz urup, 
Hu da ýa dö nük lik et me gi Ho şe ýa 
py gam be ri örän gy nan dyr ýar. Ol 
bu dö nük li gi aý dyň gör kez mek üçin, 
zy na gär aýa la öý len ýär. Aýa ly nyň 
oňa dö nük lik edi şi ýa ly, ys ra ýyl 
hal ky hem öz Hu da ýy na dö nük lik 

ed ýär. Py gam ber ola ryň şeý le bi-
we pa lyk la ry öz üst le ri ne je za bo lup 
in jek di gi ni aýd ýar. Em ma iň so-
ňun da Hu da ýyň Öz hal ky na bo lan 
sa dyk söý gü si (2:19; 4:1; 6:4, 6; 
10:12; 12:7) Onuň ga har-ga za byn dan 
üs tün çyk ýar. Hu daý söý gü li hal-
ky ny Özü ne gaý ta ryp, gat na şy gy 
di keld ýär. Hu da ýyň sa dyk söý gü si 
11:8-de şeý le be ýan edil ýär: «Eý, 
Ef ra ýym, Men sen den nä dip el 
çe ke ýin? Se ni nä dip terk ede ýin, 
eý, Ys ra ýyl?… Kal bym da ýü re gim 
gob sun dy. Me niň mäh rim ýy la dy».

Mazmuny
Hoşeýa pygamberiň nikasy we maşgalasy ........................................ 1:1–3:5
Ysraýyla garşy pygamberlik ...........................................................4:1–13:15
Ysraýyl halky toba edensoň, Reb wada berýär ................................. 14:110

 

 

a 1:4 Ýizregel – seret: 2Pat 9:14-37.
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a 1:6 Loruhama – bu söz rehim ýok diýmegi aňladýar. Seret: Msr 34:6.
b 1:9 Logammy – bu söz Meniň halkym däl diýmegi aňladýar. Seret: Msr 6:7.

çünki az wagtdan Ýizregeliň 
gany üçin,

Ýehunyň nesline jeza bererin,
Ysraýyl patyşalygyny 

tamamlaryn.
 5 Şol gün Ýizregel deresinde

Ysraýylyň ýaýyny döwerin».
 6 Gomer ýene-de göwreli bolup, 

gyz dogurdy.
Reb Hoşeýa aýtdy: «Gyzyň 

adyna Loruhama a dak,
çünki mundan buýana Ysraýyl 

öýüne rehim edip günälerini 
geçmerin.

 7 Ýahuda öýüne welin rehim ederin.
Men olary ýaý, gylyç, uruş, atlar 

ýa atlylaryň üsti bilen däl-de,
özleriniň Hudaýy Rebbiň güýji 

bilen halas ederin».
8  Go mer Lo ru ha ma ny süýt den aý ran soň, 
göw re li bo lup, ogul do gur dy. 9 Reb Ho
şe ýa şeý le diý di:

«Adyna Logammy b dak.
Çünki siz-ä Meniň halkym däl,
Menem siziň Hudaýyňyz däldirin.

Ysraýyl Hudaý bilen ýaraşýar
 10 Ysraýyl ogullary deňiz kenaryndaky 

çäge ýaly san-sajaksyz
we möçbersiz köp bolar.

Olara: „Siz Meniň halkym 
dälsiňiz“ diýlen ýerde,

„siz diri Hudaýyň 
ogullarysyňyz“ diýler.

 11 Ýahuda we Ysraýyl halklary 
ýaňadan birleşer,

özlerine bir baş belläp, ýurtda 
güllärler.

Çünki Ýizregeliň güni beýik 
bolar».

2‑nji bap
 1 «Siz doganyňyzy: „Meniň 

halkym“,
aýal doganlaryňyzy: „Rehim 

edilenler“ diýip çagyryň».

Reb wepasyz Ysraýyly jezalandyrar
 2 «Gyjalat beriň ejeňize, gyjalat,

çünki ol Meniň aýalym däl;
Men hem onuň äri däl;

goý, ýüzünden görünýän 
zynahorlygy,

teninden azgynlygy aýyrsyn.
 3 Aýyrmasa Men ony edil doglan 

wagtyndaky ýaly
çuw-ýalaňaç ederin.

Ony boş çöle, gury topraga 
öwrerin.

Teşnelikden öldürerin.
 4 Çagalaryna-da rehim etmerin,

çünki olar zynadan doglan.
 5 Çünki olaryň ejesi zyna etdi

we bilinde çaga galdyryp, özüni 
ryswa etdi.

Çünki: „Maňa nan bilen suwumy,
ýüňümi, zygyr matamy,

zeýtun ýagymy hem içgimi 
berýän

oýnaşlarymyň yzyndan gitjek“ 
diýdi.

 6 Onuň ýoluna tikenli çäk çekerin,
öz ýodalaryny tapmaz ýaly,
Onuň garşysyna diwar guraryn.

 7 Ol oýnaşlarynyň yzyndan 
kowalar,

Ýöne olaryň yzyndan ýetip 
bilmez.

Olary gözlär, ýöne tapmaz.

 Hoşeýa 1 ,  2  
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a 2:15 Akor – bu söz bela diýmegi aňladýar.
b 2:16 Bagal – ýewreýçe bu söz hojaýyn diýmegi aňladýar. Sözlüge seret.

Şonda ol aýdar: „Ilkinji ärimiň 
ýanyna dolanaryn,

çünki öňki ýagdaýym 
häzirkimden gowudy“.

 8 Ýöne ol bilmedi,
gallany, täze şeraby, täzeje ýagy 

beren,
Bagal butuna harçlan altynyny,

kümşüni bol eden Men.
 9 Şonuň üçin beren gallamy

öz wagtynda Men yzyna alaryn,
öz möwsüminde täze şerabymy 

gaýdyp alaryn.
Ýalaňaç bedenini örtýän 

ýüňümi,
zygyrymy yzyna alaryn.

 10 Indi oýnaşlarynyň öňünde 
aýybyny açaryn,

hiç kim ony Meniň elimden 
halas etmez.

 11 Onuň bar şadyýanlygyny, 
baýramlaryny,

Täze Aý baýramyny we Sabat 
gününi,

ähli dabaralaryny tamam ederin.
 12 Onuň: „Oýnaşlarymyň maňa 

beren haky“ diýen
üzümligini, injir baglaryny 

weýran ederin.
Men olary jeňňele öwrerin,

haýwanlara iýmit bolarlar.

 13 Bagal butuna tütetgi ýakan 
günleri üçin,

ony jezalandyraryn.
Şol wagt özüni halkadyr ýüzükler 

bilen bezäp,
oýnaşynyň yzyndan kowalady.
Meni bolsa unutdy».

Muny Reb aýdýandyr.

Rebbiň halka söýgüsi
 14 «Şonuň üçin häzir ony ynandyryp, 

çöle alyp bararyn,
onuň ýüregini awlaryn.

 15 Ol ýerde Men oňa üzüm bagyny 
bererin.

Akor a deresini Umyt 
geçelgesine öwrerin.

Şonda ýaşlyk günlerinde bolşy ýaly,
Müsür topragyndan çykanda 

bolşy kimin,
aýdymlar aýdar.

 16 Şol gün Meni „Ärim“ diýip 
çagyrar.

Mundan beýläk „Bagalym“ b 
diýip çagyrmaz».

Muny Reb aýdýandyr.

 17 «Dilinden Bagal butlaryň 
atlaryny aýraryn,

olaryň atlaryny gaýdyp 
tutmazlar.

 18 Şol gün olar üçin
meýdandaky haýwanlar, 

asmandaky guşlar,
toprakda ýaşaýan süýrenijiler 

bilen äht edişerin.
Ýurtdan ýaýy, gylyjy, söweş 

goşunlaryny ýok ederin.
Aman ýaşadaryn olary.

 19 Ysraýyl, seni Özüme hemişelik 
aýalym hökmünde kabul ederin.

Dogrulyk, adalatlylyk hem 
sadyk söýgi,

rehimlilik bilen Özüme alaryn.

 Hoşeýa 2  
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a 2:22 Ýizregel – bu söz Hudaý ekýär diýmegi aňladýar.
b 3:2 On bäş bat man – ýew reý çe bir ho mer we bir le sek. Bu takm. 300 kg deň dir.

 20 Men seni wepadarlyk bilen alaryn,
sen Meni Reb hökmünde 

tanarsyň.

 21 Şol gün Men jogap bererin»
Muny Reb aýdandyr.

«Göklere-de jogap bererin.
Olar hem ýere jogap bererler.

 22 Ýer galla, täze şeraba we zeýtuna 
jogap bererler.

Olar hem Ýizregele a jogap 
bererler.

 23 Halkymy toprakda Özüm üçin 
ekerin.

„Rehim etmedige“ rehim ederin.
„Halkym bolmadyga“ sen Meniň 

halkym diýerin.
Ol bolsa „Sen meniň 

Hudaýymsyň“ diýer».

3‑nji bap

Hoşeýa ýene-de wepasyz aýal alýar
1 Reb ma ňa şeý le diý di: «Sen ýe ne git-

de, aýa ly ňy ge tir. Oý na şy bol sa-da, zy na 
et se-de, ony söý. Ine, ys ra ýyl hal ky-da 
baş ga hu daý la ra kö ňül be rip, but la ra kiş-
miş li kül çe le ri hö dür et me gi ha la ýar lar. 
Em ma Men şon da-da ola ry söý ýä rin». 
2  Men aýa ly on bäş kü müş teň ňä we on 
bäş bat man b ar pa sa tyn al dym. 3 Men 
aýa la şeý le diý dim: «Sen ma ňa uzak 
ga raş ma ly, sen baş ga bi len az gyn çy lyk 
et me. Men hem sa ňa ýa kyn laş ma ryn». 
4‑5 Çün ki ys ra ýyl lar uzak wagt lap pa ty şa-
syz, hö küm dar syz, gur ban lyk syz, dik me 
daş syz, efot syz, but suz ýa şar lar. Şon dan 
soň ys ra ýyl lar do la nyp, öz Hu da ýy Reb bi 

hem pa ty şa sy Da wu dy göz lär ler. Ahyr-
ky gün ler de bol sa olar Reb den gor kup, 
Hu da ýyň ýal kaw y na do la nar lar.

4‑nji bap

Reb Ysraýyly aýyplaýar

 1 «Eý, ysraýyl halky, Rebbiň sözüni 
eşit,

çünki bu ýurtda ýaşaýanlar 
bilen Rebbiň dawasy bar.

Sebäbi ýurtda wepalylyk-da, 
söýgi-de,

Hudaýy tanamaklyk-da ýok.

 2 Gargyş we ýalançylyk, ganhorlyk, 
ogurlyk we zyna.

Jenaýatçylyk artýar we gan 
üstüne gan dökülýär.

 3 Şonuň üçin toprak hasrat çekýär.
Onda ýaşaýanlar ejizleýärler.

Sähradaky haýwanlar hem asman 
guşlary,

hatda deňizdäki balyklar 
gyrylýarlar.

 4 Hiç kes dawa etmesin.
Hiç kes başgany aýyplamasyn.
Seniň halkyň ruhana garşy 

aýyplama getirýäne 
meňzeýändir.

 5 Sen gündizlikde,
pygamber bolsa gijelikde seniň 

bilen büdrär.
Seniň ejeň Ysraýyly ýok ederin.

 6 Meniň halkym bilimsizlikden 
weýran edilýär.

 Hoşeýa 2 – 4  



 1119  

Sen bilimi ret edeniňden soň,
Men seni Maňa ruhany 

bolmakdan ret edýärin.
Sen Hudaýyň kanunyny 

unudanyňdan soň,
Men-de seniň çagalaryňy 

unudaryn.

 7 Ruhanylar näçe köpeldigiçe, Meniň 
garşyma şonça köp günä etdiler.

Olaryň şöhratyny 
masgaraçylyga öwrerin.

 8 Ruhanylar Meniň halkymyň 
günäsi bilen beslenip,

olaryň köpräk etmiş etmegine 
jan çekýärler.

 9 Halka nähili bolan bolsa,
ruhanylara-da şeýle bolar.

Men olaryň tutan ýollary üçin 
jeza bererin.

Eden işleriniň öwezini gaýtararyn.

 10‑12 Olar iýerler, ýöne doýmazlar.
Olar zyna ederler, emma 

köpelmezler.
Çünki Rebbi terk edip, butlara 

çörňeşdiler.
Köne hem täze şerap

halkymyň düşünjesini aýyrýar.
Olar hatda agaç butdan 

maslahat soraýarlar!
Olaryň hasasy welilik edýär!

Çünki zynalyk ruhy olary 
ýoldan çykardy.

Zyna üçin, öz Hudaýyndan ýüz 
öwürdiler.

 13 Dagyň depesinde gurbanlyk 
kesýärler,

baýyrlarda bolsa sadaka 
berýärler.

Dub, derek hem dagdan 
agaçlarynyň aşagynda 
sadaka edýärler.

Çünki olaryň kölegesi goýy.
Şonuň üçin gyzlaryňyz azgynlyk,

gelinleriňiz bolsa zyna edýärler.

 14 Siziň azgynlyk eden 
gyzlaryňyza,

zyna eden gelinleriňize jeza 
bermerin.

Çünki erkekleriňiz lolynyň 
tarapynda bolýarlar.

Seždegähdäki loly bilen 
gurbanlyk edýärler.

Düşünjesiz halk bolsa heläk 
bolýar.

 15 Eý, Ysraýyl, sen zyna etseň-de,
Ýahuda bir günäli bolmasyn.

Siz Gilgala girmäň, Beýtawene 
bolsa barmaň.

„Rebden ant içýärin“ diýip 
kasam etmäň.

 16 Çünki Ysraýyl boýun egmezek 
göle ýaly hötjet boldy.

Indi Reb olary otluk ýerde,
giň örüde tokly bakan ýaly 

bakyp bilermi?

 17 Efraýym butlara ýapyşdy.
Ony goý!

 18 Olaryň serhoş oturylyşygy 
tamamlanandan soň,

zyna işe geçýärler.
Olaryň serdarlary 

masgaraçylygy söýýär.

 19 Ýel olary ganatyna orap alar.
Olar gurbanlyklary sebäpli 

masgara bolarlar».

 Hoşeýa 4  
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5‑nji bap
 1 «Muny eşidiň, eý, ruhanylar.

Dykgat ediň, eý, ysraýyllar!
Gulak as, patyşanyň öýi!

Siziň üstüňizden höküm 
çykarylar.

Sebäbi siz Mispada duzak 
bolduňyz.

Taborda gurlan tor bolduňyz.

 2 Bize gazylan garymy çuňaltdyňyz.
Ýöne Men baryňyzy ýola salaryn.

 3 Men Efraýymy tanaýaryn,
Ysraýylam Menden gizlin däldir.

Çünki sen zyna etdiň, eý, 
Efraýym.

Ysraýyl hem haramdyr.

 4 Bularyň eden işleri Hudaýa 
dolanmaga goýmaýar.

Çünki olaryň kalbynda zyna 
ruhy bar.

Rebbi hem tanamaýarlar.

 5 Ysraýylyň tekepbirligi özüne 
garşy şaýatlyk edýär.

Ysraýyl hem Efraýymyň 
günälerine büdräp ýykylar.

Ýahuda hem birlikde ýykylar.

 6 Ownukly-irili mal-garalary alyp,
Rebbi gözlemäge giderler.

Ýöne Ony tapmazlar.
Çünki Reb olardan çekildi.

 7 Olar nikasyz çagalar dogrup,
Rebbe biwepalyk etdiler.

Täze Aý baýramy
olary ekin meýdanlary bilen 

ýuwudar.

Reb Ysraýyl bilen Ýahuda 
duýduryş edýär
 8 Gibgada şah çal, Ramada surnaý.

Beýtawende söweş tebilini uruň.
„Biz siziň arkaňyzda, Benýamin“ 

diýip,
Beýtawende jar çekiň.

 9 Efraýym jeza gününde çöle 
öwrüler.

Ysraýyl tireleriniň arasynda 
Men muny takyk bildirerin.

 10 Ýahuda hökümdarlary araçäk 
daşyny süýşürýänlere 
meňzeýär.

Men olaryň üstünden gazabymy 
sil ýaly dökjek.

 11 Zulum gördi Efraýym.
Höküm bilen ezildi.
Çünki bilip durubam, boş 

hyýalyň yzyndan gitmek 
isledi.

 12 Şonuň üçin Efraýyma güýe ýaly 
bolaryn,

Ýahudanyň neslini çüýrederin.

 13 Efraýym keselini,
Ýahuda ýarasyny görende,

Efraýym Aşuryň ýanyna gitdi.
Beýik patyşadan ýardam isledi.

Ýöne ol size şypa berip bilmez,
ýaraňyza em etmez.

 14 Men Efraýym üçin bir şir,
Ýahudanyň öýi üçin bolaryn 

arslan.
Olary parçalan hut Mendirin.

Süýräp äkiderin,
olary hiç kim halas etmez.

 Hoşeýa 5  



 1121  

 15 Olar günälerini boýun alyp,
Meniň huzurymy ýürekden 

agtarýançalar,
hasratly ýagdaýda meni 

yzlaýançalar,
Men öz mekanyma giderin».

6‑njy bap

Halkyň ýalan tobasy

 1 «Geliň, Rebbe dolanalyň.
Ol bizi parçalady.

Özi şypa berer.
Bizi ýaralady.
Indi ýaramyzy daňar.

 2 Iki günden soňra bizi direlder,
Has takygy – üçünji güni Ol 

bizi aýaga galdyrar.
Onuň huzurynda ýaşaryş.

 3 Geliň, Rebbi tanalyň, tanamaga 
gaýrat edeliň.

Ol daň şapagy ýaly takyk geljek.
Ol ýagyş ýaly bize geljek,

topragy gandyrýan ýaz ýagşy 
ýaly ýanymyza geljek».

 4 «Eý, Efraýym, saňa näme edeýin?
Eý, Ýahuda, seniň bilen näme 

etmeli?
Siziň söýgiňiz säher dumany, 

ýerdäki çyg ýaly,
basym ýok bolýar.

 5 Şoňa görä Men olary pygamberiň 
sözi bilen parçaladym.

Olary agzymdan çykan söz 
bilen öldürdim.

Hökümim nur kimin parlaýar.

 6 Çünki Men gurbanlygy däl, sadyk 
söýgini isleýärin,

Ýakma gurbanlygy däl, Hudaýy 
tanamaklygy isleýärin.

 7 Olar Adam ata ýaly, ähti bozdular,
ol ýerde maňa biwepalyk etdiler.

 8 Gilgat ýamanlaryň şäheri,
gana boýalan aýak yzlaryndan 

doludyr.

 9 Garakçylar adamy nähili 
peýleýän bolsa,

Ruhanylaryň topary-da şeýle.
Şekem ýolunda ganhorlyk edip,

erbet jenaýata ulaşýarlar.

 10 Ysraýyl öýünde bir gorkunç zat 
gördüm:

Şol ýerde Efraýym zyna batdy.
Ysraýyl haram edildi.

 11 Men halkymyň öňki 
abadançylygyny gaýtaryp 
berenimde,

Seniň üçin jeza güni taýýar 
bolar, eý, Ýahuda».

7‑nji bap
 1 «Men Ysraýyla em etjek bolsam,

Efraýymyň günäleri, 
Samariýanyň pislikleri aýan 
bolar.

Çünki olar hile gurýarlar.
Öýlere ogry girýär,
köçede talaňçylyk edýärler.

 2 Olaryň ähli pislikleri Meniň 
ýadymda.

Olar muňa üns bermeýärler.
Indi olary eden işleri gurşaýar.

Eden işleri gözümiň öňündedir.

 3 Olar pisligi bilen patyşasyny,
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ýalançylygy bilen 
emeldarlaryny 
şatlandyrýarlar.

 4 Olaryň hemmesi zynagärdirler,
Çörekçiniň tamdyry ýaly 

gyzgyndyr.
Ýugrulan hamyr ajaýança

bişirijä ody gorjamak  
gerek däl.

 5 Patyşanyň meýlis gününde
emeldarlar şerabyň gyzgynyna 

huşuny ýitirýärler.
Patyşa ýaman iş edýänler bilen 

el-ele berýär.

 6 Olar hile bilen oňa ýakynlaşýar.
Olaryň gazaby gijäniň soňuna 

çenli ýanýar.
Irden bolsa ýalynly ot ýaly 

gahary tutaşýar.

 7 Olaryň barysy tamdyr ýaly 
gyzgyn

Öz hökümdarlaryny heläk 
edýärler.

Olaryň patyşalarynyň barysy 
ýykyldy.

Hiç biri Meni çagyrmaýar.

 8 Efraýym başga halklar bilen 
garyşýar.

Efraýym bir ýüzi bişmedik petir 
ýalydyr.

 9 Onuň güýjüni özgeler iýýär.
Parhyna barmady.

Saçyna çal sepildi.
Muny bilmeýär.

 10 Ysraýylyň tekepbirligi özüne 
garşy şaýatlyk edýär.

Şonda-da olar öz Hudaýy Rebbe 
dolanmaýarlar.

Barybir Ony gözlemeýärler.

 11 Efraýym samsyk we akylsyz 
gögerçin ýaly,

ýa müsürlileri çagyrýar,
ýa Aşura gidýär.

 12 Olar gidýärkäler Men torumy 
olaryň üstüne taşlaryn.

Asmanyň guşlary ýaly olary 
aşak indererin.

Olara pis işleri üçin temmi bererin.

 13 Olaryň dat gününe! Çünki 
Menden daşlaşdylar.

Bela insin başlaryna! Çünki 
Maňa garşy baş göterdiler.

Men olary halas ederdim.
Ýöne olar Men barada ýalan söz 

aýtdylar.

 14 Ýüreklerinden maňa perýat 
etmeýärler.

Düşegiň üstünde ýatyp 
uwlaýarlar.

Galla ýa-da täze şerap üçin tenine 
ýara salýarlar.

Menden bolsa ýüz öwürýärler.

 15 Men olara nesihat berdim. Ellerine 
güýç-kuwwat berdim.

Ýöne olar Maňa garşy ýamanlyk 
niýetlediler.

 16 Olar ýok zada ýüz tutýarlar.
Olar ygtybarsyz ýaýa 

meňzeýärler.
Olar zäherli dilinden, emeldarlary 

gylyçdan ýykylar.
Munuň üçin Müsürde olaryň 

üstünden güljekler».
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8‑nji bap

Ysraýyl Rebbi ret edýär

 1 «Surnaýy dodagyňa ýetir.
Çünki çaýkel Rebbiň öýüniň 

üstünden aýlanýar.
Olar Meniň ähtimi bozdy, 

kanunyma garşy çykdylar.

 2 „Hudaýymyz, biz – Ysraýyl Seni 
tanaýarys“ diýip,

Maňa perýat edýärler.

 3 Ysraýyl ýagşylygy ret etdi.
Duşman ony yzarlar.

 4 Menden soraşman, özlerine 
patyşalar bellediler.

Menden soragsyz serdarlary 
seçdiler.

Kümüşden, altyndan özlerine 
weýrançylyk getirýän butlar 
ýasadylar.

 5 Eý, Samariýa, Men seniň göle 
butuňy bütinleý ret etdim.

Meniň gazabym olaryň 
garşysyna alawlady.

Haçana çenli olar päk bolup 
biljek däl?

 6 Çünki bu but Ysraýylyň işidir.
Ony ussa ýasady. Ol Hudaý 

däldir.
Samariýanyň gölesi bölek-bölek 

bolar.

 7 Olar ýel ekip, tupan orarlar.
Sümmülsiz bugdaý un bermez.
Hasyl beräýse-de, özgeler iýer.

 8 Ysraýyl ýuwudylandyr.

Olar başga milletleriň arasynda 
dereksiz gap bolup galdy.

 9 Olar ýeke aýlanýan gulan ýaly, 
Aşura gitdiler.

Efraýym özüne oýnaşlary satyn 
aldy.

 10 Olary başga halklar ýaran 
bolmaga satyn alsa,

Men olary toplap ýygnaryn.
Olar tizara beýik patyşanyň 

salgydyndan sandyrarlar.

 11 Efraýym günä gurbanlyk 
bermäge,

köp gurbanlyk sypalaryny gurdy.
Bu gurbanlyk sypalary günä 

mesgeni boldy.

 12 Näçe köp kanunlar ýazsam,
olar muny ýat zat hasap edýärler.

 13 Maňa gurbanlyklar getirýärler,
gurban kesýärler, ýöne eti özleri 

iýýärler.
Reb olardan razy däldir.

Indi olaryň günäleri ýatlanar. 
Etmişlerine görä jeza berler.

Olar Müsüre dolanarlar.

 14 Ysraýyl özüni Ýaradany unutdy.
Özüne köşkler gurdy.

Ýahuda hem galalary köpeltdi.
Ýöne Men olaryň şäherine ot 

göndererin.
Galalaryny ot ýuwudar».

9‑njy bap
 1 «Eý, Ysraýyl, şatlanma, beýleki 

halklar ýaly joşma.
Çünki sen zyna edip, 

Hudaýyňdan uzaklaşdyň.
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Hemme harman ýerlerinde sen 
zynanyň muzduna göwün 
berdiň.

 2 Ne däne, ne şerap size ýeter.
Siziň täze şeraba bolan 

umydyňyz puja çykar.

 3 Siz Rebbiň topragynda 
ýaşamarsyňyz.

Efraýym Müsüre dolanjak.
Aşurda haram zatlar iýersiňiz.

 4 Ysraýyl halky içgi sadakasyny 
Rebbe bermez.

Gurbanlyklaryndan Ol razy 
bolmaz.

Onuň nany ýashana ýeriniň 
çöregi ýaly,

ondan iýenler haram bolarlar.
Çünki olaryň nany diňe garyn 

doýurmak üçindir.
Ol Rebbiň öýüne getirilmez.

 5 Baýramçylyk gününde,
Rebbe dabara gününde näme 

edersiňiz?

 6 Olar weýrançylykdan 
gutulsalar-da,

Müsür olary ýygnap alar.
Memfis şäheri olary gabra gömer.

Kümüş hazynasyny demirtiken 
örter.

Çadyrlarynda ýandak biter.

 7 Olaryň jeza günleri geldi.
Olaryň hasap bermeli günleri 

ýetdi.
Ysraýyl muny bilsin.

Etmişleriniň agyr bolany üçin,
ýigrenjiniň köplüginden,

pygamberi „akmak“,

Ruhdan dolanlary bolsa „däli“ 
saýdylar.

 8 Pygamber meniň Hudaýymyň 
Efraýymda goýan 
garawulydyr.

Ýöne onuň ugran ýollarynda 
duzak gurdular.

Hudaýyň öýünde-de oňa 
ýigrenç bar.

 9 Gibga günlerinde bolşy ýaly,
Olar agyr heläkçilige düşdüler.

Ol etmişlerini ýatlar.
Olaryň etmişlerine görä jeza bar.

 10 Çölde üzüm tapan ýaly, Men 
Ysraýyly tapdym.

Ilkinji miwe beren injir agajyny 
gören ýaly,

Men ata-babalaryňyzy gördüm.
Ýöne olar Bagalpegor 

dagyndaky butuna sežde 
edenlerinde,

özlerini ryswaçylyga urdular.
Göwün beren zatlary ýaly 

ýigrenji boldular.

 11 Bir guş kimin Efraýymyň şöhraty 
uçup gider.

Olardan çaga önmez, ne hamyla 
bolar, ne-de göwrede çaga 
galar.

 12 Çagalaryny ýetişdirse-de,
balalaryny ellerinden alaryn.

Men olary terk edenimde,
olaryň dat gününe!

 13 Men Efraýymy Sur galasy ýaly, 
otluk ýaýlada gördüm.

Emma Efraýym öz ogullaryny 
jelladyň eline berjek».
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a 10:8 Awen – bu söz pislik ýeri diýmegi aňladýar.

 14 Ber olara, Reb! Näme berersiň?
Aýallaryna önelgesiz ýatgy, 

süýtsüz göwüs ber.

 15 Reb diýýär: «Olaryň Gilgaldaky 
ýaramaz işleri üçin,

şol ýerde olary ýigrendim.
Men olary öýümden kowaryn.

Indi Men olary halamaryn.
Bar hökümdary Maňa garşy baş 

göterdiler.

 16 Efraýym keselledi, köki gurady.
Olar miwe bermezler.
Çaga dogursalar-da, Men eziz 

çagalaryny öldürjek».

 17 Meniň Hudaýym olary ret eder. 
Çünki Ony diňlemediler.

Olar milletler arasynda 
sergezdan bolarlar.

10‑njy bap
 1 Ysraýyl bir gür şahaly üzüm 

agajydy, bol-bol miwe getirdi.
Miwesi artdygyça, şonça köp 

gurbanlyk sypasyny gurdy.
Topragy bereketli boldugyça, 

dikme daşlaryny bezedi.

 2 Olaryň ýüregi ýalançylykdan 
doldy.

Ýazyklaryna görä jeza alarlar.
Reb olaryň gurbanlyk sypalaryny 

dargatjak,
dikme daşlaryny syndyrjak.

 3 Olar aýdarlar: «Bizde patyşa ýok, 
Rebden gorkmaýarys.

Patyşa bolsa-da, bize näme edip 
bilerdi?»

 4 Boş gepleýärler, ýalan kasam 
bilen äht edişýärler.

Şoňa görä-de «adalatly» işleri 
zäherli ot ýaly,

sürlen meýdanda birden peýda 
bolýar.

 5 Samariýada ýaşaýanlar 
Beýtaweniň gölesi üçin 
gorkýarlar.

Ilaty onuň üçin ýas tutar.
Onuň şöhraty bilen joşan 

butparaz ruhanylar aglaýarlar.
Çünki şöhraty ondan gitdi.

 6 Göle beýik patyşa üçin sowgat 
bolup, Aşura äkidiler.

Efraýym masgaralanar,
Ysraýyl agaç butundan uýada 

galar.

 7 Samariýa öz patyşasy bilen
suwuň ýüzündäki çybyk ýaly 

akyp gider.

 8 Ysraýylyň günäsi bolan 
Awendäki a seždegähler ýok 
ediler.

Olaryň gurbanlyk sypalarynda 
ýandak hem gyzgan biter.

Olar daglara: «Bizi örtüň!»,
baýyrlara: «Biziň depämize 

iniň!» diýerler.

 9 «Eý, Ysraýyl, Gibga günlerinden 
bäri günä etdiňiz.

Olar şol taýda günälerini 
dowam etdiler.

Pislik edýänlere garşy uruş
Gibgada siziň üstüňizi 

basmazmyka?
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 10 Men islän wagtymda olara temmi 
bererin.

Öz etmişine iki esse daňlan 
wagtynda,

milletler olaryň garşysyna 
birleşerler.

 11 Efraýym harman döwmegi 
söýýän öwrendikli gölä 
meňzeýärdi.

Men onuň owadan boýnuna 
boýuntyryk salmadym.

Indi Efraýyma boýuntyryk salaryn.
Ýahuda ýer sürer,
Ýakup bolsa mala basar».

 12 Özüňiz üçin dogrulyk ekip,
sadyk söýgi hasylyny oruň.

Tarp ýeriňizi işläň.
Çünki Rebbe dileg etmek wagty 

geldi.
Ol dogrulygy üstüňize ýagdyrar.

 13 Siz etmiş ekip, adalatsyzlyk 
orduňyz.

Ýalanyň miwesinden iýdiňiz.
Çünki siz öz ýoluňyza hem 

söweşijileriň köplügine 
baýryndyňyz.

 14 Halkyň arasynda uruş gopguny 
dörär.

Şalmanyň söweş gününde 
Beýtarbeli weýran edip,

eneler bala-çagalary bilen 
parçalanyşy ýaly,

ähli galalaryň haraba öwrüler.

 15 Eý, Beýtel, pisligiňiziň köpdügi 
üçin,

size hem şeýle ediler.
Daň atanda ysraýyl patyşasy 

bütinleý heläk bolar.

11‑nji bap

Reb öz halkyny söýýär

 1 «Ysraýyly ýaş wagtynda söýdüm,
ony – oglumy Müsürden 

çagyrdym.

 2 Olar çagyryldygyça,
Menden şonça uzaklaşdylar.

Bagal butuna gurbanlyk berdiler,
butlara ýakymly ysly tütetgi 

ýakdylar.

 3 Efraýyma ýöremegi Men öwretdim,
golumda göterdim olary.
Meniň aladamy olar bilmediler.

 4 Olary ynsanperwerlik ýüpleri,
söýgi baglary bilen Özüme 

çekdim.
Boýunlaryndan 

boýuntyryklaryny galdyrdym.
Eglip olara iýmit berdim.

 5 Olar Müsüre dolanarlar.
Aşur olara patyşalyk eder.
Çünki olar tobany terk etdiler.

 6 Galalarynda gylyç ýalawlanyp,
derweze gözeneklerini gyrar,

olary niýeti-pälleri sebäpli ýok 
eder.

 7 Menden dänmek pikiri halkymyň 
ýüregine kök urdy.

Beýik Hudaýy çagyrsalar-da,
olara hiç medet bermez.

 8 Eý, Efraýym, Men senden nädip 
el çekeýin?

Seni nädip terk edeýin, eý, 
Ysraýyl?
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Adma galasynda bolanlary saňa 
nädip bereýin?

Seboýym galasyna edenimi 
saňa-da edeýinmi?

Kalbymda ýüregim gobsundy.
Meniň mährim ýylady.

 9 Gyzgyn gazabymy başyňyza 
indermerin.

Efraýymy ýaňadan weýran 
etmerin.

Çünki Men ynsan däl, 
Hudaýdyryn.

Siziň araňyzda Mukaddes 
Bolan.

Men gazap bilen gelmerin.

 10 Reb arslan ýaly nagra çeker.
Olar Rebbiň yzyna eýererler.
Nagra çekende, Onuň çagalary 

günbatardan titreşip geler.

 11 Müsürden guş ýaly,
Aşurdan gögerçin ýaly titreşip 

gelerler.
Olary öýlerine eltip goýaryn».

Muny Reb aýdýandyr.

Ysraýyla we Ýahuda 
garşy höküm çykar
 12 Efraýym ýalançylyk, Ysraýyl 

hile-mekirlik bilen daşymy 
gurşady.

Ýahuda bolsa heniz Hudaý bilen 
ýöreýär.

Mukaddes Bolana sadyk bolýar.

12‑nji bap
 1 Efraýym ýel bilen naharlanýar.

Uzakly gün gündogardan gelen 
ýeli kowalaýar.

Ýalançylygy, zulumy artdyrýar.

Aşur bilen şertnama baglaşyp,
Müsüre zeýtun ýagyny 

gönderýär.

 2 Ýahuda bilen Rebbiň dawasy bar.
Tutan ýoluna görä Ýakuba 

jezasyny berjek.
Edenini garşysyna gaýtarjak.

 3 Ene garnyndaka, Ýakup öz 
doganynyň ökjesinden tutdy.

Ýetişen çagynda Reb bilen 
göreşdi.

 4 Perişde bilen göreşip, ýeňdi.
Aglap onuň göwnüni tapjak 

boldy.
Hudaý ony Beýtelde tapdy.

Şol ýerde biziň bilen gepleşdi.

 5 Hökmürowan Hudaý – Reb
Onuň tanalýan adydyr!

 6 Indi sen Hudaýyň kömegi bilen 
oňa dolan.

Sadyk söýgini we adalatlylygy 
saklap,

hemişe öz Hudaýyňa umyt 
baglap göz dik.

 7 Efraýym täjirdir,
elindäki galp terezisi bilen 

aldamagy söýýär.

 8 «Men baýadym – diýer Efraýym.
– Özüm üçin gor topladym.
Men näme iş edenem bolsam, hiç 

kim menden günä tapmaz».

 9 «Hudaýyň Reb Mendirin.
Seni Müsürden çykardym.

Baýramçylyklarda bolşy ýaly,
seni ýene çadyrda ýaşadaryn.
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 10 Men pygamberlere gepledim,
Men köp aýanlyk gönderdim.
Pygamberleriň üsti bilen 

tymsallar berdim».

 11 Gilgatda etmiş bar,
olaryň halky nämynasyp.

Gilgalda öküzleri gurbanlyk 
etdiler.

Şol sebäpli olaryň gurbanlyk 
sypasy

sürlen meýdandaky daş 
üýşmegi ýaly bolar.

 12 Ýakup Siriýa ýurduna gaçdy.
Ysraýyl ol ýerde aýal almak 

üçin hyzmat etdi.
Öýlenmäge goýun bakdy.

 13 Reb pygamber arkaly Ysraýyly 
Müsürden alyp çykdy.

Pygamber üsti bilen ony gorady.

 14 Efraýym Taňryny berk 
gazaplandyrdy.

Şonuň üçin Taňry dökülen gany 
onuň başyna getirer.

Onuň masgara işini özüne 
gaýtarar.

13‑nji bap

Rebbiň gazaby

 1 Efraýym geplände, adamlar 
titreşdi.

Onuň Ysraýylda mertebesi 
beýgeldi.

Ýöne Bagal butuna sežde 
etmekden günäli bolup öldi.

 2 Indi günä üstüne günä edýärler.
Kümüşden özlerine butlar 

edinýärler.

Butlar ussatlyk bilen ýasalýar.
Hemmesi ussanyň işidir.

Adamlara: «Gurbanlyk etsinler!
Göleleri öpsünler» diýýärler.

 3 Şonuň üçin olar säherki ümür 
ýaly,

basym guraýan çyg ýaly,
harmandan sowrulýan harpyk 

dek,
tüýnükden çykýan tüsse ýaly 

boljaklar.

 4 «Seni Müsürden çykaran
Hudaýyň Reb Mendirin.

Menden başga hudaýy tanamaly 
dälsiň.

Menden başga halasgär ýokdur!

 5 Çölde, gurak toprakda
saňa göz-gulak bolan Mendirin.

 6 Meniň naharymdan, olar doýdular.
Doýandan soň olar tekepbir 

boldular.
Soň olar Meni unutdylar.

 7 Şonuň üçin men olara arslan ýaly 
bolaryn.

Gaplaň kimin ýoluň 
ýakasynda,

bukuda garaşaryn.

 8 Çagalaryndan aýrylan aýy ýaly 
topularyn,

olaryň döşüni çekelärin.
Ene arslan kimin olary iýip 

gutararyn.
Wagşy haýwan ýaly olary 

parçalaryn.

 9 Men seni ýok ederin, eý, Ysraýyl.
Kim saňa kömek eder?
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 10 Seni halas eder ýaly,
seniň patyşaň nirede?

Sen: „Maňa patyşa hem 
hökümdar ber“ diýipdiň.

Seniň şäherleriňdäki 
hökümdarlar nirede?

 11 Men gaharly wagtymda saňa 
patyşa berdim.

Gazabym joşanda bolsa 
aýyrdym.

 12 Efraýymyň etmişleri baglandy.
Günäleri saklanyp goýuldy.

 13 Ol akylsyz oguldyr.
Burgy azaby başlanda –
wagty gelende, ol ýatgydan 

çykmaýar.

 14 Men ölüler dünýäsiniň 
gazabyndan gutarmaýynmy 
olary?

Olary ölümden halas 
etmäýinmi?

Eý, ölüm, hany seniň gyrgyn 
keseliň?

Eý, ölüler dünýäsi, hany seniň 
weýrançylygyň?

Nazarymdan rehimi aýraryn.

 15 Efraýym doganlarynyň arasynda 
barly-barjamly bolsa-da,

Gündogardan epgek,
çölden Rebbiň ýeli öwser.

Onuň çeşmesi kesiler,
guýusy gurap galar.

Hazynasyndan şaý-sepleri 
talanar».

14‑nji bap
 1 Samariýa halky öz günäsiniň 

jezasyny çeker.

Çünki Hudaýa garşy çykdylar.
Olar gylyçdan heläk bolarlar.

Balalary ýere ýazylyp 
parçalanar.

Hamyla aýallarynyň garny 
ýarylar.

Toba ýalkanyş getirýär
 2 Eý, Ysraýyl, Beýik Hudaýyňa 

dolan.
Sen etmişleriň sebäpli büdrediň.

 3 Şu dileg bilen Rebbe dolanyň.
«Bar etmişlerimizi geç.

Ýagşy dileglerimizi kabul et.
Öküz gurbanlygyna derek
alkyş gurbanlygyny hödür 

ederis.

 4 Aşur bizi halas edip bilmez.
Söweşe atlanmarys.

Indi el bilen ýasan işimize
„hudaýymyz“ diýmeris.
Çünki ýetim Senden merhemet 

tapýar».

 5 «Olaryň biwepalygyna melhem 
ederin.

Men olary çäksiz söýerin.
Çünki Meniň gazabym olardan 

sowuldy.

 6 Men Ysraýyla ýeriň çygy ýaly 
bolaryn.

Ol liliýa güli ýaly açylar.
Liwan kedri kimin kök urar.

 7 Ol pudak ýaýradar.
Owadanlygy zeýtun agajy ýaly 

bolar.
Liwanyň kedr agajy deýin 

ýakymly ys saçar.

 Hoşeýa 13 ,  14  



   

 8 Olar dolanyp, Meniň saýamda 
ýaşarlar.

Bugdaý kimin bol bolarlar.
Üzüm ýaly güllärler.

Olaryň ysy Liwan şeraby ýaly 
bolar.

 9 Eý, Efraýym, butlar bilen işim 
ýok.

Dilegiňe jogap berip,  
ybadatyňa seredýän Mendirin.

Men mydam ýaşyl serwi 
ýalydyryn.

Seniň bar miweleriň Menden 
geler».

 10 Kim paýhasly bolsa, bu sözlere 
düşünsin.

Kim düşünjeli bolsa, olary bilsin.
Çünki Rebbiň ýollary düzdür.

Dogruçyllar ol ýoldan gidýärler.
Erbetler ol ýollarda büdreýärler. 

 Hoşeýa 14  
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1‑nji bap
1 Pe tu wa lyň og ly Ýo we le Reb biň şu 

sö zi aýan bol dy:

Leşger hüjüm edýär
 2 Eý, ýaşulular, diňläň siz muny,

siz hem gulak goýuň, tutuş 
ýurduň ilaty:

siziň günleriňizde ýa atalar 
döwründe,

heý-de, bolupmydy şular ýaly zat?
 3 Siz muny ýetiriň çagalaryňyza,

olar hem aýtsyn öz çagalaryna,
olaryň çagalary-da indiki nesle.

 4 Ýumurtgadan çykan çekirtgeden 
artan hasyly

ganat baglamadyk çekirtge iýdi.
Ondan artany ganat baglan 

çekirtge iýdi,
ganat baglan çekirtgeden artan 

hasyly
gemriji çekirtge sürüsi iýdi.

 5 Eý, serhoşlar, aýňalyň-da, aglaň siz,
täze şerap üçin nalaň, ony içýänler,
çünki täze şerap agzyňyzdan 

kesildi.
 6 Sebäbi meniň topragyma ummasyz,

güýçli bir leşger çozdy;
arslanyňky ýaly onuň dişleri,

Ýowel pygamberiň kitaby
Giriş

Ýo wel py gam ber ba ra da aý da ra 
mag lu mat az bo lup, onuň ha çan 
ýa şan dy gy anyk mä lim däl dir. Çak-
la ma la ra gö rä, Ýo wel py gam be riň 
ki ta by b. e. öň V ýa-da IV asy ra, 
ýag ny Pars pa ty şa ly gy nyň dün ýä 
aga lyk sü ren döw rü ne de giş li dir. 
Py gam ber sü ri-sü ri çe kirt ge le riň 
el henç ço zu şy ny we on dan soň 
Pa les ti na ýur du na dü şen gu rak çy-
ly gy su rat lan dyr ýar. Ol çe kirt ge ler 
tym sa lyn da Reb biň gü nü niň go laý-

la ýan dy gy nyň ny şany ny gör ýär. 
Py gam ber Hu da ýyň em ri ne gar şy 
çyk ýan la ryň Reb biň gü nün de je za-
lan dy ryl jak dy gy ba ra da py gam ber lik 
ed ýär. Ol Hu da ýyň adam la ry to ba 
et mä ge ça gyr ýan dy gy ny aýd ýar. Hu-
daý Öz hal ky ny gal kyn dy ryp, ony 
ýal ka jak dy gy ny wa da ed ýär. Ol äh li 
adam la ryň: er kek ler dir aýal la ryň, 
ýaş lar dyr gar ry la ryň üs tü ne Öz Ru-
hu ny dök jek di gi ni Ýo wel py gam ber 
ar ka ly aýd ýar (2:28-38).

Giriş
Çekirtgeler belasy .............................................................................1:1–2:17
Galkynyş wadasy ............................................................................... 2:1827
Rebbiň güni ................................................................................... 2:28–3:21
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a 2:1‑2 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.

ene ýolbarsyňky deý gyýyk dişleri.
 7 Ol weýran etdi üzüm şahalarymy,

çapym-çapym etdi injir 
agaçlarymy,

şahalarynyň gabygyny sypyryp,
ýere taşlady;
üzüm şahalary-da agaryp galdy.

 8 Söýgüli adaglysyny ýitirip,
jul geýnen gyz kimin ah çekip, 

nala!
 9 Rebbiň öýünden kesildi indi

galla hem-de içgi sadakalary.
Rebbe hyzmat edýän ruhanylar

tutýarlar ýasy.
 10 Meýdanlar boşady, toprak aglaýar,

çünki weýran boldy onuň 
gallasy.

Şerap gurap galdy, zeýtun-da 
soldy.

 11 Eý, daýhanlar, arpa-bugdaý üçin 
gamlanyň,

üzüm bagbanlary, ses edip aglaň,
çünki weýran boldy meýdan 

gallasy,
 12 gurap galdy üzüm agajy,

solup galdy injir agajy.
Nar, alma, hurma –

meýdandaky baglaryň gurady 
bary.

Gutardy şol sebäpden ynsan 
şatlygy.

 13 Eý, ruhanylar, jul guşanyň, ýas 
tutuň!

Eý, gurbanlyk sypasynda 
hyzmat edýänler,

dat-perýat ediň!
Eý, Hudaýymyň hyzmatkärleri,

gijäňizi jul içinde geçiriň!
Çünki galla, içgi sadakalary
kesilendir Hudaýyňyzyň 

öýünden.

 14 Agyz beklemäge belläň siz wagty,
jar ediň mukaddes ýygnanyşygy.

Ýaşululary hem-de tutuş ýurduň 
halkyny

ýygnaň Beýik Hudaýyňyzyň 
öýüne

hem-de Rebbe dat-perýat ediň.
 15 Dat ol güne!

Çünki Rebbiň güni ýakyndyr.
Gudratygüýçlüden

Weýrançylyk güni kimin gelýär ol.
 16 Eýsem gözümiziň alnynda 

iýjegimiz,
Hudaýymyzyň öýünden-de
şatlykdyr bagtyýarlyk 

kesilmeýärmi?
 17 Tohumlar çüýredi kesek astynda,

ammarlar hem gugaryp galdy,
galla ammarlary çagşap dagady,

çünki galla ekinleri hasyl bermedi.
 18 Mal-gara neneňsi zaryn yňranýar!

sygyr sürüleri yranyp barýar,
çünki olar üçin ýokdur ýaýlalar;

goýun sürüleri-de ysgyndan 
düşen.

 19 Ýa Reb, Saňa dat-perýat edýän,
çünki ýaýlalary ot ýalmap 

ýuwutdy,
meýdan agaçlarynyň baryny

ýalyn köýdürdi.
 20 Saňa perýat edýär hatda çöl 

haýwanlary,
çünki gurap galdy suw akarlary,
ot hem ýalmap ýuwutdy gök 

ýaýlalary.

2‑nji bap
 1‑2 Sionda a surnaý çalyň,

Meniň mukaddes dagymda
howpuň abanýandygyny 

duýduryň.

 Ýowel 1 ,  2  
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Goý, ýurduň tutuş ilaty
gorkudan sandyrasyn,

çünki Rebbiň güni ýetip gelýär –
garaňkylyk hem-de zulmat  

güni ol.
Bulutly hem tüm garaňky 

gündür ol.
Köp sanly hem güýçli bir leşger,

daglara ýaýraýar daň  
şapagy deý.

Owaldan bäri onuň deňi-taýy 
bolmandy,

soňky nesillerden hem ol deýin 
bolmaz.

 3 Onuň öňünden ot 
ýalmap-ýuwudýar,

yzyndan-da ýalyn köýdürýär.
Öň ýanynda toprak Erem  

bagy deý,
yz ýanynda – tozap ýatan 

beýewan.
Ondan hiç zat gutulyp-da 

bilmeýär.
 4 Olaryň sypaty atlaryňky deý,

bedewler deý hüjüm edýärler.
 5 Olar söweşe taýýar güýçli leşger 

dek,
şöweş arabalarynyň  

takyrdaýşy dek,
samany ýandyrýan ýalnyň 

şatyrdaýşy dek,
dag depelerinden böküp aşýarlar.

 6 Halklar dowla düşýär olaň 
öňünde,

ýüzleri-de gorkudan ak tama 
dönýär.

 7 Olar söweşiji deý hüjüm edýärler,
esgerler deý dyrmaşýarlar diwara.

Hersi barýar öňe öz ugry bilen,
sowulmaýar olar öz ýodasyndan.

 8 Iteklemeýärler birek-biregni,
ýöreýär öz ýodasyndan her biri.

Ähli böwetleri böwsüp geçýärler,

olaryň badyny saklap bolmaýar.
 9 Olar şähere tarap okdurylýarlar,

diwarlaryň ýüzünden ylgaýarlar,
dyrmaşyp, jaýlara aralaşýarlar,

ogry kimin penjirelerden 
girýärler.

 10 Olaryň öňünde ýer endireýär,
asman bolsa lerzana gelýär,

Günüň, Aýyň ýüzi garalýar,
ýyldyzlar hem şöhlesini gizleýär.

 11 Reb Öz leşgeriniň öňünde
batly seslenýär.

Neneňsi köp sanly Onuň leşgeri!
Onuň buýrugyna tabyn 

bolýanlaryň ýokdur hasaby.
Dogrudan-da, Rebbiň güni 

beýikdir,
elhençdir şübhesiz – çydajak 

barmy?
 12 Reb heniz şuny aýdýandyr:

«Agyz bekläp, aglap, ýas tutup,
tutuş ýüregiňiz bilen Maňa 

öwrüliň.
 13 Eşikleriňize derek ýürekleriňizi 

parçalaň,
Hudaýyňyz Rebbe dolanyp geliň».

Ol merhemetli hem rehimli,
giň göwünli, sadyk söýgä baý,

Ol jeza bermekden el çekmäge 
taýýar.

 14 Kim bilýär, belki, ýüz öwürmän,
eder rehimi,

Özünden soň goýar berekedini,
hatda Hudaýyňyz Rebbe 

berilýän
galladyr içgi sadakalaryny?

 15 Sionda çalyň surnaýy,
jar ediň mukaddes ýygnanyşygy,
Agyz beklemäge belläň siz 

wagty,
 16 Halky ýygnap, jemagaty tämizläň,

ýaşululary hem çagalary,
hatda emýän bäbekleri çagyryň.

 Ýowel 2  
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Goý, öýlenýän ýigit öz 
otagyndan,

gelin-de öz tutusyndan 
çyksynlar.

 17 Girelge bilen gurbanlyk 
sypasynyň arasynda

Rebbe hyzmat edýän ruhanylar 
aglasyn.

Diýsinler: «Öz halkyňa rehim 
eýle, Reb,

halklara gülki bolmazlyk üçin,
Sen etme masgara saýlan halkyňy.
„Olaryň Hudaýy nirede?“ diýlip,
milletler arasynda aýdylmagy 

gerekmi?»

Reb Öz halkyny ýalkajak
 18 Reb şonda gabandy Öz topragyny

hem-de Öz halkyna indi rehimi.
 19 Reb jogap berip, diýdi halkyna:

«Ine, Men size iberýän:
gallany, şeraby, zeýtun ýagyny.

Doýup-ganyp iýersiňiz olardan.
Mundan beýläk milletler 

arasynda
Men sizi etmerin indi masgara.

 20 Men demirgazyk leşgerini
sizden uzaklaşdyryp,

äkiderin ony suwsuz boş ýere,
gündogar deňzine – onuň öňüni,

günbatar deňzine – onuň ardyny.
Göteriler göge maslyk yslary,
elhepus, ol etdi beýik işleri!

 21 Eý, toprak, gorkmagyn,
şatlan hem begen.
Sebäbi Reb etdi beýik işleri!»

 22 Gorkmaň siz, eý, çöl haýwanlary,
sebäbi ýaşyldyr çöl ýaýlalary.

Baglar getirýär öz miwesini,
zeýtun hem-de üzüm berýär
bol hasylyny.

 23 Eý, Sion perzentleri, begeniň,
Beýik Hudaýyňyzda şatlanyň!

Çünki adalat üçin,
Ol güýz ýagşyny ýagdyrdy;

Ol size bolelin ýagşy eçildi.
Ozal bolşy ýaly ýagdyrdy,
güýz hem-de ýaz ýagyşlaryny.

 24 Harmanlar dolar galladan,
çelekler hem dolup-daşarlar
täze şerap bilen zeýtun 

ýagyndan.
 25 «Men üstüňize iberen ägirt 

leşgerimiň:
ganat baglamadyk, ganat 

baglan,
ýumurtgadan çykan

we gemriji çekirtge sürüsiniň
hasyly iýip gutaran ýyllarynyň

öwezini dolaryn.
 26 Siziň iýjegiňiz bolelin bolar,

olardan gerk-gäbe doýarsyňyz;
siziň üçin ajaýyp işleri eden

Hudaýyňyz Rebbiň adyna
alkyşlar aýdarsyňyz.

Meniň halkym gaýdyp 
utandyrylmaz.

 27 Siz Meniň Ysraýylyň 
arasyndadygymy,

Beýik Hudaýyňyzyň 
Mendigimi,

özgäniň-de ýokdugyny bilersiňiz.
Meniň halkym gaýdyp 

utandyrylmaz».

Rebbiň güni
 28 «Şondan soň Men her bir ynsan 

üstüne
Öz Ruhumy dökerin.

Pygamberlik eder oguldyr 
gyzlaryňyz,

düýşler görer garrylaryňyz,
aýanlyk alarlar ýigitleriňiz.

 29 Şol günlerde Men hatda gullardyr 
gyrnaklaryň üstüne,

Öz Ruhumy suw kimin dökerin.

 Ýowel 2  



 1135  

 

a 3:2 Ýe ho şa pat – bu söz Reb hö küm ed ýär diý me gi aň lad ýar. Se ret: 2ÝÝ 20:1-30.

30 Men as man da we ýer de ala mat lar: gan, 
ot hem-de tüs se sü tün le ri ni gör ke ze rin. 
31 Reb biň be ýik we ga zap ly gü ni gel mez-
den ozal, Gün tüm lü ge, Aý hem ga na 
dö ner. 32  Şon da Reb bi ça gy ran her bir 
yn san ha las edi ler, çün ki Reb biň aý dy şy 
ýa ly, ga çyp gu tu lan lar Si on da gyn da we 
Iýe ru sa lim de bo lar, aman ga lan la ryň 
ara syn da Reb biň ça gy ran la ry-da bo lar».

3‑nji bap

Reb milletlere jeza berjek
1 «Ine, şon da, Ýa hu da bi len Iýe ru sa-

li miň öň ki aba dan çy ly gy ny di kel den 
gün le rim de, 2  Men äh li mil let le ri ýyg nap, 
ola ry Ýe ho şa pat a jül ge si ne ge ti re rin, 
saý lan ys ra ýyl hal ky my mil let ler ara-
syn da pyt ra dan dy gy üçin, Men şol ýer de 
ola ra hö küm çy ka ra ryn. Olar Me niň 
top ra gy my böl dü ler, 3 Me niň hal kym 
üçin bi je at dy lar, og la ny lo ly üçin, gy-
zy şe rap iç mek üçin sat dy lar. 4  Eý, Sur, 
Si don we äh li Pi lişt we la ýat la ry, siz 
kim si ňiz Me niň üçin? Siz Ma ňa gaý-
ta wul ber ýär si ňiz mi? Eger gaý ta wul 
ber ýän bol sa ňyz, Men si ziň eden le ri ňi zi 
ok gun ly lyk bi len ti za ra ba şy ňy za sa la-
ryn. 5 Çün ki siz Me niň al tyn-küm şü mi, 
saý la ma ha zy na my but ha na la ry ňy za 
äkit di ňiz. 6  Siz Ýa hu da we Iýe ru sa lim 
halk la ry ny öz çäk le rin den uzak laş dy-
ryp, ola ry grek hal ky na sat dy ňyz. 7 In di 
bol sa ola ry şol ýer den aýa ga gal dy ryp, 
eden le ri ňi zi öz ba şy ňy za sal ýan Men-
di rin. 8  Men si ziň ogul dyr gyz la ry ňy zy 
Ýa hu da hal ky na sa ta ryn, ol hem si ziň 
ça ga la ry ňy zy uzak da ky Şe ba ly la ra sa-
tar». Mu ny Reb aýt dy.
 9 Muny halklar arasynda jar ediň:

«Söweş üçin taýýarlyk görüň,

batyrlary aýaga galdyryň,
goý, esgerleriň bary jemlensin.

 10 Azallaryňyzdan gylyçlar,
oraklaryňyzdan naýzalar ýasaň;
ejiz „men güýçli“ diýsin.

 11 Eý, töwerekdäki ähli milletler,
howlugyň, üýşüp ýygnanyň!
Ýa Reb, aşak indir Öz 

batyrlaryňy!»
 12 «Goý, milletler galkynsyn,

Ýehoşapat jülgesine insin,
çünki çar tarapdan gelen 

milletlere
höküm çykarmak üçin,
Men şol ýerde oturjak.

 13 Oraklaryňyzy işlediň,
çünki hasyl ýetişdi;

üzüm sykylýan ýeri doly,
Çelekler dolup daşýança 

basgylaň.
Çünki hetden aşdy pislikleri 

milletleň».
 14 Höküm jülgesinde

Birgiden mähelle, ägirt 
mähelle!

Çünki Rebbiň güni
höküm jülgesine golaýdyr.

 15 Günüň, Aýyň ýüzi garalýar,
ýyldyzlar hem şöhlesini 

saçmaýar.
 16 Reb gümmürdeýär Siondan

hem seslenýär Iýerusalimden.
Asman bilen ýer lerzana gelýär.

Emma Reb Öz halkyna penadyr,
hem ysraýyl halky üçin galadyr.

 17 «Şonda Men Beýik Hudaýyňyzyň
mukaddes dagym Sionda

mesgen tutandygymy bilersiňiz.
Iýerusalim hem mukaddes bolar,
kesekiler ony basyp almaz hiç 

haçan.

 Ýowel 2 ,  3  



   

 18 Şol gün şeýle bolar:
Daglardan täze şerap damar,

baýyrlardan süýt akar,
Ýahuda jarlarynyň ählisi

suwdan dolar.
Rebbiň öýünden gözbaş 

ýarylyp,
Şitim jülgesiniň gury jarlaryny 

gandyrar.
 19 Weýran bolar Müsür,

döner çöllüge Edom,

çünki olar ýahuda halkyna
etdiler sütem;

boýadylar topraklaryny
bigünä gana.

 20 Ýöne baky mesgen bolar Ýahuda,
Iýerusalim-de bolar 

nesilden-nesle.
 21 Men alaryn ganlarynyň hununy

hem-de aklamaryn günäni,
çünki Reb Sionda mesgen 

tutýandyr». 

 Ýowel 3  
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1‑nji bap
1  Te ko wa ly ço pan la ryň bi ri bo lan 

Amo syň söz le ri. Ys ra ýyl ha kyn da ky 
bu söz ler Amo sa ýer tit re me den iki ýyl 
öň gör nüş ar ka ly aýan bo lup dy. Şol 
gün ler de Ýa hu da da Uzy ýa pa ty şa, Ys ra-
ýyl da Ýehowaşyň og ly Ýa rob gam pa ty şa 
hö küm sür ýär di.
 2 Amos şeýle diýdi:

«Reb Siondan nagra çekýär,
Iýerusalimden sesini eşitdirýär.

Çopanlaryň öri meýdanlary 
solýar,

Karmel dagynyň başy guraýar».

Ysraýylyň töweregindäki 
ýurtlar höküm edilýär
 3 Reb şeýle diýýär:

«Men damasklylary günä 
üstüne günä

edendikleri üçin jezasyz 
galdyrmaryn.

Çünki demir dişli döweklerde

Amos pygamberiň kitaby
Giriş

Amos py gam ber Hu daý dan yl ham 
alan py gam ber le riň bi ri dir. Mu kad-
des Ýaz gy lar da şeý le yl ham la ryň 
jik me-jik be ýa ny il kin ji ge zek hut 
şu ki tap da duş gel ýär.

Amos py gam ber as ly bo ýun ça 
Ýa hu da şä he rin den bol sa-da, ol 
Ys ra ýyl pa ty şa ly gy nyň de mir ga zyk 
çäk le rin de ýa şa ýan adam lar ba ra da 
py gam ber lik edip dir. Ol bu py gam-
ber lik le ri tak my nan b. e. öň VIII 
asyr da aý dyp dyr. Şol dö wür de ýur duň 
aba dan çy ly gy pa jar lap ösüp dir, halk 
Hu da ýa sež de edip, pa ra hat ýa şap dyr. 
Em ma Amos bu aba dan çy ly gyň we 

bo le lin li giň di ňe baý lar üçin di gi ni 
gör ýär. Ol ýurt da ada lat syz ly gyň 
art ýan dy gy ny we ga ryp-pu ka ra la ryň 
ezil ýän di gi ni gör ýär. Hu da ýa edil ýän 
sež de ler päk ýü rek den edil män dir, 
pa ra hat lyk bol sa gö ze gö rün ýän sal-
gym ýa ly bo lup dyr. Şo nuň üçin-de, 
Amos Hu da ýyň ýur dy je za lan dyr-
jak dy gy ba ra da ba tyr gaý lyk bi len 
py gam ber lik ed ýär. Ol ada lat ly ly gy 
«der ýa ki min joş dur ma ga» (5:24) 
ça gyr ýar. Amos py gam ber: «Bel ki 
şon da Reb Hök mü ro wan Hu daý Ýu-
su byň aman ga lan la ry na mer he met 
eder» (5:15) – di ýip umyt ed ýär.

Mazmuny
Ysraýylyň töweregindäki ýurtlaryň höküm edilmegi ....................... 1:1–2:5
Ysraýylyň höküm edilmegi ..............................................................2:6–6:14
Bäş görnüş ....................................................................................... 7:1–9:15
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a 1:4 Hazaýyl… Benhadat – seret: 2Pat 13:22-25.
b 1:5 Awen – bu söz pislik ýeri diýmegi aňladýar.
ç 1:5 Beýteden – bu söz lezzet öýi diýmegi aňladýar.

gilgat halkyny ýençdiler olar.
 4 Muňa görä Hazaýylyň köşgüne ot 

ýagdyraryn,
ot Benhadadyň a galalaryny 

ýakyp kül eder.
 5 Damaskyň derwezesiniň kiltlerini 

döwerin,
Awen b jülgesiniň hökümdaryny,

Beýtedende ç eli şa hasaly 
hökümdary ýok ederin.

Siriýa halky Kir ýurduna ýesir 
edip äkidiler».

Muny Reb aýdýandyr.

 6 Reb şeýle diýýär:
«Men gazalylary günä üstüne 

günä
edendikleri üçin jezasyz 

galdyrmaryn.
Olar tutuş jemagaty edomlylaryň
eline bermek üçin ýesir edip 

äkitdiler.
 7 Muňa görä Gaza diwaryna ot 

ýagdyraryn,
ot onuň galalaryny ýakyp kül 

eder.
 8 Ýok ederin Aşdodyň ilatyny,

Aşkelonda eli şa hasaly hökümdary.
Golumy Ekronyň garşysyna 

öwrerin,
heläk ederin piliştlileriň aman 

galanyny».
Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.

 9 Reb şeýle diýýär:
«Men surlulary günä üstüne günä

edendikleri üçin jezasyz 
galdyrmaryn.

Çünki olar doganlyk ähtini unudyp,

tutuş jemagaty Edoma gul edip 
satdylar.

 10 Muňa görä Sur diwaryna ot 
ýagdyraryn,

ot onuň galalaryny ýakyp kül 
eder».

 11 Reb şeýle diýýär:
«Men edomlylary günä üstüne 

günä
edendikleri üçin jezasyz 

galdyrmaryn.
Çünki doganlaryny gylyçly 

kowalap,
rehim-şepagat etmediler,

çäksiz gaharyny dökdüler,
gazap atyna baky atlandylar.

 12 Şu sebäpden Teýmana ot 
ýagdyraryn,

ot Bosranyň galalaryny ýakyp 
kül eder».

 13 Reb şeýle diýýär:
«Men ammonlary günä üstüne 

günä
edendikleri üçin jezasyz 

galdyrmaryn.
Çünki olar öz çäklerini 

giňeltmek üçin
Gilgadyň göwreli aýallarynyň 

garnyny ýardylar.
 14 Söweş günündäki galmagaldan 

ýaňa,
harasat günündäki tüweleý içinde

Rabanyň diwaryna ot salaryn,
ot galalaryny ýakyp kül eder.

 15 Emeldarlary bilen birlikde
ammon şasy sürgün ediler».

Muny Reb aýdýandyr.

 Amos 1  
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a 2:11 Nazyr – özüni Hudaýa bagyşlan adamlaryň saçyna päki degirmezlik nyşany. Sözlüge 
seret.

2‑nji bap
1 Reb şeý le diý ýär:

«Men Mowaby günä üstüne günä
edendigi üçin jezasyz 

galdyrmaryn.
Çünki ol Edom şasynyň

süňküni ýakyp küle öwürdi.
 2 Şu sebäpden Mowaba ot 

ýagdyraryn,
ot Keriýodyň galalaryny ýakyp 

kül eder.
Gygyryşmakdan we surnaý 

seslerinden ýaňa,
Mowap halky söweş 

gykylygynyň içinde öler.
 3 Aralaryndaky hökümdaryny ýok 

ederin,
onuň bilen bile ähli 

emeldarlaryny öldürerin».
Muny Reb aýdýandyr.

Ýahuda höküm edilýär
 4 Reb şeýle diýýär:

«Men Ýahudany günä üstüne 
günä

edendigi üçin jezasyz galdyrmaryn.
Çünki Rebbiň kanunyny ret etdiler,

Onuň parzlaryny tutmadylar,
ata-babalarynyň ýalan 

hudaýlaryň yzyna eýerişi ýaly
indi bular-da olar bilen azdylar.

 5 Şu sebäpden Ýahuda ot ýagdyraryn,
ot Iýerusalimiň galalaryny 

ýakyp kül eder».

Ysraýyl höküm edilýär
 6 Reb şeýle diýýär:

«Men Ysraýyly günä üstüne günä
edendigi üçin jezasyz 

galdyrmaryn.
Çünki olar dogruçyly kümşe,
mätäji bir jübüt çaryga satýarlar.

 7 Pukaralaryň başyny toprak 
astynda depgiläp,

ezilenleri ýoldan itekläp 
aýyrýarlar.

Ogly-da, atasy-da bir aýalyňka 
gidip,

mukaddes adymy harlaýarlar.
 8 Her gurbanlyk sypasynyň 

ýanynda
girew alnan eşikleri ýazyp 

oturýarlar.
Özleriniň Hudaýynyň öýünde

jerime pula alnan şeraby 
içýärler.

 9 Men bolsa Ysraýylyň öňünden
amorlary ýok etdim.

Boýlary kedr agajy deý uzyn,
dub agajy kimin güýçli bolsa-da,

olaryň ýokardan miwesini,
aşakdan köküni gyrdym.

 10 Şeýle-de amor ýurduny 
eýelemegiňiz üçin,

Men sizi Müsürden çykardym,
çölde kyrk ýyllap ýol 

görkezdim.
 11 Ogullaryňyzdan pygamber 

çykardym,
ýaş ýigitleriňizi nazyr a belledim.

Eý, ysraýyl halky, hakykatdan-da, 
bu şeýle dälmidir?!»
Muny Men-Reb aýdýandyryn.

 12 «Emma nazyr bolana şerap 
içirdiňiz,
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pygamberlere „Pygamberlik 
etmäň!“

diýip buýruk berdiňiz.

 13 Şonuň üçin desseden ýükli araba
topragy nähili owradýan bolsa,

Men-de sizi duran ýeriňizde
edil şonuň ýaly mynjyradaryn.

 14 Ýüwrük adam gaçyp bilmez,
güýçli güýç görkezip bilmez,
batyr-da janyny halas edip 

bilmez.
 15 Ýaýçy ornunda berk durup 

bilmez,
ýüwrük aýakly gaçyp gutulyp 

bilmez,
atly-da janyny halas edip bilmez.

 16 Batyrlaryň iň batyry-da
ol gün ýalaňaç gaçyp gider».

Muny Reb aýdýandyr.

3‑nji bap

Ysraýylyň günäsi we jezasy

 1 Eý, ysraýyl halky, Rebbiň 
size, Müsürden çykaran 
kowumyňyza garşy aýdan bu 
sözüne gulak goýuň:

 2 «Ýer ýüzündäki ähli halklaryň 
arasyndan

Men diňe sizi saýladym.
Şu sebäpli ähli etmişiňiz üçin,

Men sizi jezalandyraryn.

 3 Heý, belleşmezden iki adam
bile ýola düşermi?

 4 Awy oňmadyk şir jeňňelde 
arlarmy näme?

Hiç zat awlamadyk arslan
süreninde hyrlarmy näme?

 5 Ýerde duzak gurulmasa,
guş duzaga düşermi?

Içine bir zat düşmese,

ýerden gapan göçermi?
 6 Şäherde surnaý çalnar-da,

halkda gorky bolmazmy?
Rebbiň Özi indermese,

şähere bela gelermi?
 7 Hakykatdan-da Hökmürowan Reb

syryny gullary pygamberlere
aýan etmezden hiç zat etmez.

 8 Arslan arlar-da,
kim gorkmaz?

Hökmürowan Reb sözlär-de,
kim pygamberlik etmez?»

 9 Aşdot we Müsür galalaryna şuny 
jar ediň:

«Samariýanyň daglaryna 
ýygnanyň.

Şäheriň içindäki başagaýlygy,
onuň arasyndaky zulumy görüň».

 10 «Galalarynda zorluk bilen talan
oljalaryny toplaýarlar,

dogry iş etmegi hiç bilmeýärler.
Muny Reb aýdýandyr.

 11 Şonuň üçin duşman ýurduňyzy 
gabawa salar

sizi güýç-kuwwatdan düşürip,
galalaryňyzy talaňçylyga berer».

Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.
12  Reb şeý le diý ýär: «Bir ço pa nyň 
ars la nyň ag zyn da ky goý nuň di ňe toý-
nak la ry ny ýa-da gu la gy nyň bir bö le gi ni 
ha las edip bil şi ýa ly, Sa ma ri ýa da ýa şa-
ýan ys ra ýyl hal ky-da şeý le ha las edi ler. 
On da di ňe dö wük-ýen jik öý goş la ryn dan 
baş ga hiç zat gal maz».

 13 Eşidiň we Ýakup nesillerine 
güwälik ediň,

Gudratygüýçli Hudaý – 
Hökmürowan Reb şeýle diýýär:

 14 «Etmişi üçin Ysraýyly 
jezalandyran günüm,

 Amos 2 ,  3  
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Beýteliň gurbanlyk 
sypalaryny-da ýok ederin.

Gurbanlyk sypalaryň şahlary
kesilip ýere gaçar.

 15 Men gyşky hem ýazky köşkleri 
ýumraryn,

pil süňkünden haşamlanan 
jaýlary ýok ederin,

beýik jaýlaryň soňuna 
çykaryn».

Muny Reb aýdýandyr.

4‑nji bap
1 Eý, Sa ma ri ýa da gyn da ky Ba şa nyň 

mal he leý le ri!
Siz pukaralara sütem edip, 

mätäçleri ezýänler,
ärleriňize: «Içmäge bir zat 

getir» diýýänler!
Bu sözlere gulak salyň.

 2 Hökmürowan Reb Öz 
mukaddesliginden ant içdi:

«Siziň çeňňekler bilen,
iň soňkyňyzyň hem balyk 

garbaklary bilen
tutuljak günüňiz hökman ýetip 

geler.
 3 Her biriňiz garşyňyzdaky

diwar gädikden çykarylyp,
Hermona taşlanarsyňyz».

Muny Reb aýdýandyr.

Ysraýyl erbet ýolundan dänmeýär
 4 Baryň, Beýtele gidip, günä ediň,

Gilgala gidip, ýazygyňyzy 
artdyryň,

her gün ertirine 
gurbanlyklaryňyzy,

her üç günden gazanjyňyzyň 
ondan birini getiriň.

 5 Hamyrmaýaly çörekden şükür 
sadakasyny hödürläň,

meýletin sadakalaryňyzy jar 
edip mälim ediň,

şeýle etmekden sen lezzet 
alýaň-a, eý, ysraýyl halky!

Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.

 6 Ähli şäherleriňizde açlykdan 
dişiňiziň kirini sordurdym,

tutuş ýurduňyzy nana zar etdim,
emma şonda-da siz Maňa tarap 

dolanmadyňyz.
Muny Reb aýdýandyr.

 7 Hasyl ýygnamaga üç aý galanda,
sizden ýagmyry gysgandym,

Men bir şähere ýagyş ýagdyryp,
başga birine ýagdyrmadym.

Bir ekin meýdany ygaldan 
gandyrdym,

beýleki birini bolsa ygalsyz 
guratdym.

 8 Agyz suwy üçin şäherden-şähere 
entediňiz,

emma suwdan ganyp 
içmediňiz,

şonda-da siz Maňa tarap 
dolanmadyňyz.

Muny Reb aýdýandyr.

 9 Men sizi epgekdir heň bilen büräp 
örtdüm,

baglaryňyzy we üzümlikleriňizi 
weýran etdim,

injirdir zeýtun agaçlaryňyzy 
çekirtgeler ýuwutdy,

emma şonda-da siz Maňa tarap 
dolanmadyňyz.

Muny Reb aýdýandyr.

 10 Müsürdäki ýaly araňyza mergi 
iberdim,

ýaş ýigitleriňizi gylyçdan 
geçirdim,
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a 5:5 Ýewreýçe Gilgal we sürgün ediler diýen sözleriň aýdylyşy meňzeşdir.

atlaryňyzy duşmanlaryňyza 
berdim.

Burnuňyzy düşelgäňiziň porsy 
ysyndan doldurdym,

emma şonda-da siz Maňa tarap 
dolanmadyňyz.

Muny Reb aýdýandyr.

 11 Men Sodom bilen Gomorany 
ýumruşym ýaly,

araňyzdaky köp şäherleri-de 
ýykyp ýumurdym.

Siz otdan çykarylan kesindi 
mysaly bolduňyz,

emma şonda-da Maňa tarap 
dolanmadyňyz.

Muny Reb aýdýandyr.

 12 Şonuň üçin hem, eý, Ysraýyl, 
saňa şeýle ederin.

Saňa şuny etjekdigim üçin,
Hudaýyňy garşylamaga 

taýýarlan, eý, Ysraýyl!

 13 Çünki daglara şekil beren, ýeli 
ýaradyp,

Öz pikirlerini ynsanlara aýan 
eden,

daň şapagyny garaňkylyga öwren,
dünýäniň belent ýerlerine aýak 

basan Oldur,
Onuň ady Reb Hökmürowan 

Hudaýdyr!

5‑nji bap

Toba etmäge çagyryş

 1 Eý, ysraýyl halky, sen hakdaky 
aýtjak

bu agy sözüme gulak as.
 2 Ysraýyl gyzy ýykyldy,

indi ol hiç haçan galmaz,
öz topragynda süýnüp ýatyr,

hiç kim oňa ýardam bermez.
 3 Şonuň üçin Hökmürowan Reb 

şeýle diýýär:
«Bir şäherden Ysraýyl üçin 

söweşe çykan
müň adamdan ýüz adam aman 

galar,
beýleki birinden diňe ýüzden 

onusy aman galar».
 4 Reb ysraýyl halkyna şeýle diýýär:

«Meni agtaryň, şonda 
ýaşarsyňyz!

 5 Emma Meni Beýtelden agtarmaň,
Gilgala girmäň,

Beýerşeba geçmäň,
çünki Gilgal hökman sürgün 

ediler a,
Beýtel hem hiç zat bolup galar».

 6 Rebbi agtaryň, şonda ýaşarsyňyz,
ýogsam Ol Ýusup nesline garşy 

ot kimin lowlar,
Beýtelde ýangyny söndürmäge 

hiç kim tapylmaz.
 7 Adalaty ajylyga öwrenler!

Dogruçyllygy ýere çalanlar!
 8 Ülker, Orion ýyldyzlaryny 

ýaradan,
tüm garaňkylygy daň sähere 

öwren,
gündizi gijä öwren,

deňiz suwlaryny çagyryp,
olary ýer ýüzüne döken Oldur.

Onuň ady Rebdir.
 9 Ol güýçlüleri şol bada heläk eder,

galalaryny-da weýran eder.
 10 Olar kazyýetde paş edýäni 

ýigrenýärler,
hakykaty sözleýäni äsgermezlik 

edýärler.
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 11 Garybyň elinden bugdaý hem 
saman hakyny

zorluk bilen alanyňyz üçin,
daşdan ýonulan jaýlar 

gursaňyz-da,
siz olarda ýaşamarsyňyz,

gözel üzüm baglaryny 
oturtsaňyz-da,

olaryň şerabyny içmersiňiz.
 12 Çünki Men etmişiňiziň köpdügini,

günäleriňiziň çökderdigini 
bilýärin.

Dogruçyla ezýet berip, para 
alýarsyňyz,

kazyýetde mätäji boş 
gaýtarýarsyňyz.

 13 Şonuň üçin akylly ynsan
şeýle pursatda ümsüm bolar,
çünki bu bir erbet zamandyr.

 14 Ýamanlygy däl-de, ýagşylygy 
agtaryň,

şonda siz ýaşarsyňyz.
Edil siziň öz aýdyşyňyz ýaly

Reb Hökmürowan Hudaý siziň 
bilen bolar.

 15 Ýamanlygy ýigrenip, ýagşylygy 
söýüň,

kazyýetde adalaty berkarar ediň.
Belki şonda Reb Hökmürowan 

Hudaý
Ýusubyň aman galanlaryna 

merhemet eder.

 16 Hökmürowan Hudaý – 
Hökmürowan Reb şeýle 
diýýär:

«Bütin meýdançalarda dady-
perýat ederler,

köçelerde „Waý, waý günümize!“ 
diýşerler.

Çagyrarlar daýhany matam 
tutmaga,

ýasçylary – ýas aýdymyny 
aýtmaga.

 17 Tutuş üzüm baglaryňyzda perýat 
ederler,

çünki siziň araňyzdan Men 
geçerin».

Muny Reb aýdýandyr.

Rebbiň güni
 18 Dat günüňize, Rebbiň gününi 

küýseýänler!
Näme üçin siz Rebbiň gününe 

zarsyňyz?
Ol gün aýdyňlyk däl-de, 

garaňkylykdyr.
 19 Ol gün bir kişiniň arslandan gaçyp,

aýa duş gelşi kimindir.
Öýüne gelip, elini diwara 

söýände,
ony ýylanyň çakyşy kimindir.

 20 Rebbiň güni ýagtylyk däl-de, 
garaňkylyk dälmidir?

Ol hiç bir yşyksyz tüm 
garaňkylyk dälmidir?

 21 Men baýramlaryňyzy ýigrenýärin, 
äsgermeýärin,

mukaddes ýygnanyşyklaryňyzy 
asla halamaýaryn.

 22 Hatda ýakma gurbanlygyňyzdyr 
galla sadakaňyzy hödür 
etseňiz-de,

Men olary kabul etmerin.
Semiz mallaryňyzdan salamatlyk 

gurbanlygyňyzy berseňiz-de,
Men olara bakmaryn.

 23 Ýanymdan nagmalaryň owazyny 
aýryň!

Men arfalaryňyzyň sazyny 
diňlemerin.

 24 Goý, adalatlyk derýa kimin joşsun,
dogruçyllyk baky çeşme ýaly 

aksyn.
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a 6:1 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.

 25 Eý, ysraýyl halky, Maňa çölde 
kyrk ýyllap

gurbanlyklar we sadakalar 
hödürlediňizmi?

 26 Siz patyşaňyz Sakudy we ýyldyz 
hudaýyňyz Kiýuny –

özüňiz üçin ýasan butlaryňyzy 
göterip gezdiňiz.

 27 Munuň üçin sizi Damaskyň 
aňyrsyna sürgün ederin.

Muny Reb aýdýandyr.
Onuň ady Hökmürowan Hudaýdyr.

6‑njy bap

Ysraýyl weýran edilýär

 1 Dat günüňize, eý, Sionda a asuda 
ýaşaýanlar,

Samariýa dagynda howpsuz 
oturanlar,

ysraýyl halkynyň ýüz tutmaga 
barýan

iň beýik milletiň meşhur 
adamlary!

 2 Kalne şäherine geçip görüň,
ol ýerden beýik Hamada gidiň.

Onsoň piliştlileriň Gat şäherine 
baryň,

olar iki patyşalygyňyzdan 
gowumyka?

Tutýan meýdanlary siziňkiden 
giňmikä?

 3 Eý, siz bela gününi uzak saýyp,
zorluk tagtyny 

ýakynlaşdyranlar!

 4 Halyňyza waý, eý, pil süňkünden 
haşamlanan çarpaýada 
ýatanlar,

düşekleriniň üstünde meýmiränler,
sürüden saýlama guzulary,

baga bakylan göleleri iýýänler!
 5 Özlerini Dawut ýaly saýyp,

saz gurallaryny oýlap tapýanlar,
arfanyň owazyna aýdym 

aýdýanlar,
 6 şakäseden şerap içýänler,

üstlerine iň oňat atyr sepýänler,
Ýusubyň weýrançylygyna ýas 

tutmaýanlar,
halyňyza waý!

 7 Munuň üçin olar ilkinji bolup 
ýesir edip äkidiler,

kürsüde gaýşarýanlaryň meýlisi 
tamamlanar.

 8 Hökmürowan Reb Özünden ant 
içip, şeýle diýýär:

«Ýakubyň gedemligini nejis 
saýýaryn,

onuň galalaryny ýigrenýärin,
içindäki ähli zady bilen bile
şäheri duşman eline bererin».

Muny Hökmürowan Beýik Hudaý 
aýdýandyr.

9 Bir öý de on adam ga lan bol sa, olar-da 
öler. 10 Ola ryň bi ri niň ga ryn da şy öz kö-
mek çi si bi len hos sa ry nyň je se di ni öý den 
da şa ry çy ka ryp ýak mak üçin ge ler. Ol 
kö mek çi sin den: «Baş ga-da je set bar-
my?» di ýip so ran da, «Ýok» di ýip jo gap 
be rer. On soň ga ryn da şy: «Sem bol! Reb-
biň ady ag zal ma syn» di ýer.

 11 Ine, Reb şeýle buýurýar:
«Uly jaýlar toza,
kiçi jaýlar küle dönsün.

 12 Atlar gaýanyň üstünde çaparmy?
Öküzler bilen ol ýerde ýer 

sürlermi?
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a 6:13 Lodebar – ýewreýçe bu at hiç zat diýmegi aňladýar.
b 6:13 Karnaýym – bu söz iki şah diýmegi aňladýar. Şah güýjüň nyşanydyr.

Emma siz adalaty zähere,
dogrulyk miwesini ajylyga 

öwürdiňiz.
 13 Siz Lodebarda a puç zada 

şatlanyp: „Karnaýymy b 
öz güýjümiz bilen basyp 
almadykmy näme?“ 
diýýärsiňiz.

 14 Şonuň üçin, eý, ysraýyl halky,
saňa garşy bir milleti aýaga 

galdyrjak.
Olar Lebohamatdan

Araba düzlügine çenli seni 
ezerler».

Muny Reb Hökmürowan Hudaý 
aýdýandyr.

7‑nji bap

Çekirtgeler, ot we şugul guraly 
hakyndaky görnüşler

1 Ine, Hök mü ro wan Reb ma ňa şu ny 
gör kez di: pa ty şa nyň pa ýy na dü şen bug-
daý or lup bol nan dan soň, ikin ji eki len 
ekin gö ge rip baş lan wag tyn da, Reb çe-
kirt ge sü rü le ri ni çoz dur dy. 2  Çe kirt ge ler 
ýur duň äh li gö ge ren za dy ny iýip gu ta-
ran da, men şeý le diý dim:

«Ýa Hökmürowan Reb, 
ýalbarýaryn, Öz halkyňy 
bagyşla!

Ýakubyň nesli muňa neneň 
çydasyn?!

Ol bir kiçi halkdyr!»
 3 Onsoň Reb muňa gaýtmyşym etdi.

Reb: «Beýle zat bolmaz!» diýdi.
4  Ine, Hök mü ro wan Reb ma ňa şu ny 

gör kez di: Hök mü ro wan Reb hal ky ny 
je za lan dyr mak üçin alaw ly ody ça gyr dy. 
Ot düýp süz çuň suw la ry ýa kyp ýan dyr-

dy, soň ra ekin meý da ny ny ýan dyr ma ga 
baş la dy. 5 On soň men şeý le diý dim:

«Ýa Hökmürowan Reb, 
ýalbarýaryn, saklan!

Ýakubyň nesli muňa neneň 
çydasyn?!

Ol bir kiçi halkdyr!»
 6 Reb muňa-da gaýtmyşym etdi.

Hökmürowan Reb: «Bu-da 
bolmaz!» diýdi.

7 Baş ga bir gör nüş ar ka ly Reb ma ňa 
şu ny gör kez di: ine, Reb şu gul gu ra ly 
bi len gur lan dim-dik di wa ryň ýa nyn da 
dur dy, elin de bol sa şu gul bar dy. 8  On soň 
Reb men den: «Amos, sen nä me gör-
ýär siň?» di ýip so ra dy. Men: «Bir şu gul 
gör ýä rin» di ýip jo gap ber dim. On soň 
Reb şeý le diý di:

«Ine, halkym Ysraýylyň 
ortasynda-da,

Men bir şugul guralyny goýýaryn.
Mundan beýläk olary 

bagyşlamaryn.
 9 Yshagyň butlara seždegähleri 

weýran ediler,
Ysraýylyň mukaddes öýleri 

haraba öwrüler,
Ýarobgam kowumyna garşy 

gylyçly aýaga galaryn».

Amos bilen Amazýa
10 On soň Beý tel dä ki Amaz ýa ru ha ny 

Ys ra ýy lyň pa ty şa sy Ýa rob ga ma şeý le 
ha bar ýol la dy: «Amos ys ra ýyl hal ky nyň 
ara syn da sa ňa gar şy dil düw şük gu ra dy. 
Ýurt onuň mun ça söz le ri ni gö te rip bil-
mez. 11 Amos şeý le diý di:

„Ýarobgam gylyçdan öler,
Ysraýyl halky öz ýurdundan
ýesir edip äkidilip çykarylar“».

 Amos 6 ,  7  
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12  On soň Amaz ýa Amo sa şeý le diý di: 
«Eý, gör gür! Bar, Ýa hu da ýur du na git-de, 
çö rek pu lu ňy şol ýer de ga zan. Şol ýer de 
py gam ber lik et. 13 Em ma in di gaý dyp 
Beý tel de py gam ber lik et me, çün ki bu 
pa ty şa nyň mu kad des öýi we pa ty şa ly-
gyň yba dat ha na sy dyr». 14  On soň Amos 
Amaz ýa şeý le jo gap ber di: «Men py gam-
ber hem däl, py gam ber ler to pa ryn dan 
hem däl. Men ýö ne bir ço pan hem in jir 
agaç la ry na gö zeg çi lik ed ýän. 15 Em ma 
Reb me ni sü ri niň yz yn dan al dy-da, ma-
ňa: „Bar, git-de, Me niň hal kym Ys ra ýy la 
py gam ber lik et“ diý di.
 16 Indi bolsa Rebbiň sözüne gulak goý.

Sen maňa: „Ysraýylyň 
garşysyna pygamberlik etme,

Yshagyň kowumyna garşy 
wagyz etme“ diýýärsiň.

 17 Şonuň üçin Reb şeýle diýýär:
„Aýalyň şäherde loluçylyk eder,

ogul-gyzlaryň gylyçdan geçiriler,
ölçeg ýüpi bilen ýeriň 

paýlanylar,
özüňem haram ýurtda ölersiň,

ysraýyl halky öz ýurdundan
ýesir edilip äkidiler“».

8‑nji bap

Bir sebet miwe
1 Hök mü ro wan Reb ma ňa şu ny gör-

kez di: bir se bet in jir mi we si bar dy. 2  Ol 
men den: «Amos, sen nä me gör ýär siň?» 
di ýip so ra dy. Men: «Bir se bet ýe ti şen 
mi wä ni gör ýä rin» di ýip jo gap ber dim. 
On soň Reb ma ňa şeý le diý di: «Me niň 
hal kym Ys ra ýy lyň so ňy ýe tip gel di. Mun-
dan beý läk ola ry ba gyş la ma ryn. 3 Şol 
gün köşk aý dym la ry ahy-na la öw rü ler.

Ähli ýer taşlanan jesetlerden dolar.
Ümsüm boluň!»

Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.

 4 Eşidiň muny,
mätäçleri depgiläp ezýänler,
ýurduň garyplaryny heläk 

edýänler!
 5 Siz diýersiňiz:

«Täze Aý baýramy geçsedi, 
gallamyzy satarys;

Sabat güni basym ötsedi,
bugdaýmyzy bazara çykararys.

Ölçegi kiçeldip, bahany ulaldyp,
galp terezi bilen adamlary 

aldarys.
 6 Bugdaý ýerine onuň kepegini satyp,

garyplary kümşe,
mätäji bir jübüt çaryga satyn 

alarys».

 7 Ýakup halkynyň guwanjy bolan 
Reb şeýle ant içdi:

«Men olaryň eden işleriniň hiç 
birini asla unutmaryn.

 8 Bu işler üçin ýer sarsmajakmy?
Ýerde ýaşaýan her kes ýas 

tutmajakmy?
Bütin ýer ýüzi Nil derýasy kimin 

tolkun atar,
Müsürdäki Nil derýasy deý 

belende galyp pese düşer».

 9 Hökmürowan Reb şeýle diýýär:
«Şol gün şeýle bolar:

Günortan çagy güni batyraryn,
gündiz ýer ýüzüni garaňky 

ederin.
 10 Men siziň baýramyňyzy ýasa,

aýdymlaryňyzy ahy-nala 
öwrerin.

Her bile jul guşagyny guşadaryn,
her başyň saçyny syrdyraryn.

Şol güni ýalňyz ogluň ýas güni 
kimin ederin,

onuň soňuny ajylyk bilen 
gutararyn».

 Amos 7 ,  8  
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 11 Hökmürowan Reb ýene-de şeýle 
diýýär:

«Şeýle günler geler,
Men ýurda açlyk ibererin.

Emma bu çörek bilen suwuň 
gytlygy däl-de,

Rebbiň sözlerini eşitmek 
küýsegi bolar.

 12 Rebbiň sözüni agtaryp,
ynsanlar deňizden-deňze,

demirgazykdan gündogara 
entärler.

Olar ol ýerden bu ýere 
ylgaşarlar,

emma ony tapyp bilmezler.

 13 Şol gün gözel gyzlar we ýaş 
ýigitler

teşnelikden huşuny ýitirerler».
 14 Samariýanyň günäsinden ant içip:

«Eý, Dan! Seniň hudaýyňdan 
ant içýän,

Beýerşebanyň tutýan ýolundan 
ant içýän!» diýýänler

ýykylarlar we hiç haçan 
ýerlerinden galmazlar.

9‑njy bap

Rebbiň Ysraýyla hökümi
1 Men gur ban lyk sy pa sy nyň ýa nyn da 

Reb biň du ra ny ny gör düm. Reb şeý le 
buý ruk ber di:

«Ybadathana söýeleri sarsýança,
sütünleriň başyna ur,

olary ähli ynsanyň depesinden 
inder.

Diri galanlaryny gylyçdan 
geçirerin,

hiç biri gaçyp-da, gutulyp-da 
bilmez.

 2 Gazyp ölüler dünýäsine 
girseler-de,

elimi uzadyp, olary ondan 
çykararyn.

Olar göge çyksalar-da,
ol ýerden aşak düşürerin.

 3 Karmel dagynyň depesinde 
gizlenseler-de,

ol ýerden Men olary yzarlap 
taparyn.

Huzurymdan deňziň düýbünde 
gizlenseler-de,

deňiz ýylanyna buýruk bererin, 
ýylan-da olary çakar.

 4 Duşmanlarynyň öňüne düşüp, 
ýesirlige gitseler-de,

ol ýerde gylyja buýruk bererin; 
ol-da olary öldürer.

Men olardan nazarymy 
aýyrmaryn,

emma ýagşylyk üçin däl-de, 
ýamanlyk üçin şeýderin».

 5 Gudratygüýçli–Hökmürowan Reb
elini ýere degirýär we ýer 

sarsýar,
ýerde ýaşaýan her kes ýas tutýar.

Bütin ýer ýüzi Nil kimin tolkun 
atýar,

Müsüriň Nil derýasy deý ýene 
pese düşýär.

 6 Ýokarky otagyny gökde bina 
edýän,

gümmezini ýeriň ýokarsynda 
gurýan,

deňziň suwlaryny bir ýere 
ýygnap,

suwlary ýer ýüzüne dökýän 
Oldur.

Onuň ady Rebdir.

 7‑8 Reb şeýle diýýär: «Eý, ysraýyl 
halky,

sen Meniň üçin efiopiýa halky 
bilen deň dälmisiň?

 Amos 8 ,  9  



   

Ysraýyllary Müsürden, piliştleri 
Kaptordan,

siriýalylary Kirden çykaran 
Men dälmi näme?

Hökmürowan Rebbiň nazary 
siziň günäli şalygyňyzdadyr,

Men-Reb ony ýer ýüzünden 
süpürip taşlaryn,

emma Ýakubyň kowumyny 
bütinleý ýok etmerin».

Muny Reb aýdýandyr.

 9 Ine, Men buýruk bererin,
ähli milletleriň arasynda 

ysraýyl halkyny
bugdaý elän ýaly edip, elekden 

geçirerin,
şonda ýekeje daş-da elekden 

geçmez.
 10 «Bela bize gelmez ýa-da duşmaz» 

diýýän,
halkymyň ähli günälileri 

gylyçdan ölerler.

Ysraýyl patyşalygy 
gaýtadan dikeldilýär
 11 Şol gün Men Dawudyň

ýykylan çadyryny dikelderin,
böwsülen böwürlerini bejererin,

weýran bolan ýerlerini oňaryp,

gadym döwürdäki ýaly ederin.
 12 Şeýdip, ysraýyl halky Edomyň 

aman galanlaryna,
Maňa degişli bolan ähli 

milletlere eýelik eder.
Muny şu işi bitirýän Hudaýyňyz Reb 

aýdýandyr.

 13‑15 Ine, şeýle günler geler – 
Hökmürowan Reb diýýär,

ýer sürýän orak orýanyň 
yzyndan ýeter,

üzüm sykýan ekiş döwrüne çenli 
işini gutarmaz,

şirin şerap daglardan damar,
bütin depelerden-de joşup akar.

Halkym Ysraýyla öňki 
abadançylygyny gaýtararyn,

ýumrulan şäherleri dikeldip, 
olarda mesgen tutarlar,

üzüm baglaryny oturdyp, 
olaryň şerabyny içerler,

bag-bakjalar ekip, olaryň 
miwesini iýerler.

Men olary öz topragynda 
oturdaryn,

Meniň özlerine beren 
topragymdan

indi olar hiç haçan çykarylmaz.
Muny Hudaýyňyz Reb aýdýandyr. 

 Amos 9  
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1‑nji bap

Edom ýurduna garşy pygamberlik
1 Abad ýa ge len aýan lyk:

Hökmürowan Reb Edom barada 
şeýle diýdi:

«Milletlere wekiliň 
iberilendigine habar geldi.

Rebden gelen wekiliň: „Turuň, 
Edoma garşy söweşe 
çykalyň!“ diýen habaryny 
eşitdik.

 2 Edom, Men seni halklaryň 
arasynda iň pesi ederin

sen bütinleý ryswa bolarsyň.
 3 Tekepbir ýüregiň aldady seni.

Sen belentde, gaýalaryň 
howpsuz ýerinde ýaşaýaň,

„Meni pese – ýere kim 
düşürer?“ diýip,  
kalbyňdan aýdýaň.

 4 Eger sen bürgüt deýin ýokary 
galsaň-da,

höwürtgäňi ýyldyzlaryň 
arasynda goýsaň-da,

ol ýerden Men seni aşak 
düşürerin!»

Muny Reb aýdýandyr.
 5 «Seniň içiňe ogrular girdimi ýa 

gijeki talaňçylar?
Ogrular diňe özüne geregini 

ogurlamazlarmy?
Eger üzüm bagyňa girseler,

saňa-da miweden 
galdyrmazlarmy?

Emma sen nähili weýran 
bolduň!

 6 Ysaw nesli niçik talandy,

Abadýa pygamberiň kitaby
Giriş

B. e. öň 586-njy ýyl da Iýe ru sa-
lim şä he ri ba byl ly lar ta ra pyn dan 
weý ran edil ýär. Abad ýa py gam be
riň ki ta by hem şu wa ka la ryň bo lup 
ge çen döw rün den soň ýa zy lyp dyr 
di ýip ha sap la nyl ýar. Iýe ru sa li miň 
weý ran edil me gi ne ys ra ýyl la ryň ga-
dy my duş ma ny bo lan edom ly lar ga ty 

be gen ýär ler. Olar di ňe be gen mek 
bi len çäk len män, ba sy ba ly jy la ra kö-
mek be rip, şä he ri ta la ýar lar. Abad ýa 
py gam ber Hu daý dan yl ham alyp, ys-
ra ýyl hal ky nyň duş man la ry bo lan 
edom ly la ryň we beý le ki halk la ryň 
je za lan dy ryl jak dy gy ba ra da py gam-
ber lik ed ýär.

Mazmuny
Edom ýurduna garşy pygamberlik ...................................................... 1:114
Rebbiň güni ....................................................................................... 1:1521
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a 1:17 Sion – bu Iýerusalim şäheriniň beýleki ady. Sözlüge seret.

onuň hazynasy dörüldi.
 7 Sen bilen salamatlykda ýaşanlar 

seni aldadylar.
Ähli arkadaşlaryň seni 

serhetden çykardylar.
Bile duz iýşen adamlaryň senden 

rüstem çykdylar.
Muny sen aňşyrmadyň».

 8 «Şol gün – Reb diýýär –
Men Edomyň akylly 

adamlaryny
we paýhasa düşünýänlerini

Ysaw dagynda gyrmanmy?

 9 Teýman, seniň batyrlaryňy 
gorkyhowsala basar.

Olaryň bary Ysaw dagynda 
gyrlyp ýok ediler.

 10 Doganyň Ýakubyň nesline 
zalymlyk edeniň üçin,

bütin betnam bolarsyň we ebedi 
ýok edilersiň.

 11 Kesekiler olaryň emlägini talan 
gününde,

sen kesede durup seretdiň.
Gelmişekler derwezeden girende,

Iýerusalim üçin bije çekilende,
sen-de olaryň biri ýaly bolduň.

 12 Doganyň – Ýahudanyň nesliniň
betbagt gününde gülmeli däldiň.

Olara bela inen gününde,
sen heşelle kakmaly däldiň.
Olaryň hasrat gününde 

magtanmaly däldiň.
 13 Sen Meniň halkyma bela gelen 

gününde,
olaryň derwezesinden girmeli 

däldiň.
Olaryň gyrgynçylyk gününe 

içiňden begenip seretmek,

heläkçilik gününde olaryň 
emlägine galtaşmak

hiç dogry däldi.
 14 Ýoluň çatrygynda durup,

gaçan adamlary tutmaly däldiň.
Hasrat gününde aman galanlary

duşmana bermeli däldiň.

Rebbiň güni
 15 Çünki, Rebbiň ähli milletlere 

höküm etjek güni golaýlap 
gelýär.

Eý, Edom, näme eden bolsaň, 
saňa-da şol bolar.

Edeniň başyňa düşer.
 16 Çünki, siz, ýahudalar,

Meniň mukaddes dagymda 
içdiňiz.

Ähli milletler-de hemişe şeýle 
içerler we ýuwudyp, asla 
bolmadyk ýaly bolarlar.

Sebäbi jeza käsesinden içerler.

 17 Ýöne Sion a dagynda jezadan 
halas galanlar bolar

we Sion dagy mukaddes bolar.
Ýakubyň nesli öz mülküne 

gowşar.
 18 Ýakubyň nesli ot bolar, Ýusubyň 

zürýady alawa döner.
Oduň samany ýakyşy ýaly, olar 

Ysawyň neslinden yz goýmaz.
Ysawyň ilinden gutulany bolmaz.

Çünki muny Reb aýtdy.
 19 Negep çölüniň halky Ysaw 

dagyny eýelär.
Baýyrlykdaky adamlar 

piliştlileriň topragyny 
eýelärler.

Olar Efraýym hem Samariýa 
topragyna çenli ýeterler.

 Abadýa 1  



   

Benýamin nesli Gilgady eýelär.
 20 Sürgün edilen ysraýyl söweşijileri

Kenganyň Sarepata çenli 
ýerlerine eýe bolarlar.

Iýerusalimden Separada sürgün 
edilenler Negepdäki

galalary eýelärler.
 21 Ýeňijiler Ysaw daglarynyň 

üstünden höküm sürmek 
üçin,

Sion dagynyň üstüne çykarlar.
Patyşalyk Rebbiňki bolar». 

 Abadýa 1  
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1‑nji bap

Ýunus Rebbiň emrinden 
boýun towlaýar

1 Emi taý og ly Ýu nu sa Reb biň şu sö zi 
aýan bol dy: 2  «Ha ny bol, Ni ne wä – ol 
be ýik şä he re git-de, onuň hal ky nyň 
gü nä kär di gi ni jar et, çün ki ola ryň bet-
päl li gi Ma ňa aýan bol dy».

3 Ýö ne Ýu nus Reb biň na za ryn dan ga-
çyp, Tar şy şa git mek üçin ýo la düş di. 

Ol Ýa fo şä he ri ne ge lip, Tar şy şa gid ýän 
bir gä mi tap dy. Gä mi niň ýol ki re ýi ni 
tö le di we Reb biň na za ryn dan ga çyp, 
Tar şy şa git mek üçin, gä mi çi ler bi len 
bi le gä mä mün di.

4  Em ma Reb deň ze güýç li ýel iber di; 
de ňiz de el henç gaý tu rup, gä mi çag şa ra 
gel di. 5  Gä mi çi le ri gor ky gap lap al dy; 
ola ryň her si öz hu da ýy ny ça gyr ma ga 
baş la dy. Olar gä mi ni ýeň let mek üçin, 
ýük le ri ni deň ze taş la dy lar. Ýu nus bol sa 
aşak da, gä mi niň iç ki am ma ryn da süý ji 

Ýunus pygamber
Giriş

Ýu nus py gam ber ki ta by beý le ki 
py gam ber le riň ki tap la ryn dan ta pa-
wut lan ýar. Bu ki tap da b. e. öň VIII 
asyr da ýa şan Ýu nus py gam be riň baş-
dan ge çi ren wa ka la ry be ýan edil ýär.

Hu daý Ýu nu sa Ys ra ýyl ýur du nyň 
ga nym duş ma ny bo lan Aşur pa ty şa-
ly gy nyň paý tag ty Ni ne wä git me gi we 
«onuň hal ky nyň gü nä kär di gi ni jar 
et me gi» bu ýur ýar. Em ma Ýu nus Hu-
da ýyň ha ba ry ny ol ýe re ýe tir mek den 
gor kup, bü tin leý baş ga ug ra gid ýän 
gä mä mün ýär. Onuň mü nen gä mi si 
ýol da he läk çi li ge uç ra ýar, de ňiz ba-

ly gy ony ýu wud ýar. Ýu nus ahyr so ňy 
Reb den me det di läp, Onuň re him dar-
ly gy na we ge çi rim li li gi ne bil bag la ýar. 
Baş dan ge çi ren how sa la ly wa ka lar-
dan soň, Ýu nus hö wes bi len Hu da ýyň 
em ri ne bo ýun bol ýar.

Ýu nus py gam be riň ki ta byn da Hu-
da ýyň Öz ýa ra dan la ry nyň äh li si ne 
er ki niň ýet ýän di gi, şol bir wag tyň 
özün de-de, ola ry söý ýän di gi, re him li-
di gi, ge çi rim li di gi, hat da Öz hal ky nyň 
duş man la ry ny je za lan dyr ma gyň, ýok 
et me giň de re gi ne ola ry go ra ýan dy gy 
gör ke zil ýär.

Mazmuny
Ýunus pygamber çagyrylýar, ýöne ol boýun bolmaýar ....................... 1:116
Ýunus toba gelip, halas edilýär ............................................................ 2:111
Ýunus Ninewäniň ýykyljakdygyny aýdýar .........................................3:110
Hudaý Ninewä rehim edýär ................................................................. 4:111
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uka gi dip di. 6  Gä mi niň baş ly gy onuň ýa-
ny na ge lip: «Heý! Sen nä me ýa tyr syň? 
Tur, öz hu da ýy ňy ça gyr. Bel ki, onuň 
re hi mi inip, bi zi ha las eder» diý di.

7 Şol wagt gä mi çi ler bi ri-bir le ri ne: «Ge-
liň, bi je ata lyň-da, haý sy myz se bäp li 
bu be la du çar bo lan dy gy my zy bi le liň» 
di ýiş di ler. Şeý le lik de, olar gur ra taş la-
dy lar. Gur ra Ýu nu sa düş di.

8  On soň: «Sen bi ze aýt, nä me se bäp li 
bu be la sa taş dyk? Bu ýer de nä me iş läp 
ýör süň? Ni re den gel ýär siň? Sen ni re li? 
Haý sy halk dan bo lar syň?» di ýip, olar 
on dan so ra dy lar.

9 Ýu nus bu la ra: «Deň zi we gu ry ýe ri 
ýa ra dan Gö güň Hu da ýy Reb be sy gyn-
ýa ryn. Men ýew reý di rin» di ýip jo gap 
ber di. 10  Soň ra gä mi çi ler ju da gork du-
lar we Ýu nu sa: «Nä me üçin beýt diň?» 
diý di ler. (Se bä bi Ýu nus ola ra özü niň 
Reb biň na za ryn dan ga çyp bar ýan dy-
gy ny aý dyp dy.)

11 De ňiz git di gi sa ýy ga za ba mün ýär di. 
Gä mi çi ler Ýu nu sa: «De ňiz kö şe şer ýa ly, 
biz se ni nä me ede li?» diý di ler. 12  Ýu nus 
ola ra: «Bu gaý-tu pa na du çar bol ma-
gy ňy za özü miň se bäp kär di gi mi men 
bil ýä rin. Me ni gö te riň-de, su wa taş laň, 
şon da de ňiz kö şe şer» diý di.

13 Olar ýe ti şi bil dik le ri ne kü rek läp, ke-
na ra çyk ma ga dyr jaş ýar dy lar, ýö ne bu 
ola ra ba şart ma ýar dy, çün ki de ňiz git di-
gi sa ýy güýç li çyr py nyp, ola ra gar şy lyk 
gör kez ýär di. 14  Şon dan soň olar Reb bi 
ça gyr ma ga dur du lar: «Ýa Reb, bu ada-
myň ja ny üçin bi zi he läk et me, bu la ryň 
hem me si Se niň is le giň bi len bol dy. Şo ňa 
gö rä, bi zi nä hak ga na gal dyr ma». 15 Soň ra 
olar Ýu nu sy gö ter di ler-de, deň ziň düý-
bü ne goý ber di ler. De ňiz des si ne kö şeş di. 
16  Gä mi çi ler Reb den ga ty gork du lar; 
Oňa gur ban lyk ber di ler we Oňa gul luk 
et mä ge ka sam iç di ler.

2‑nji bap
1 Şon dan soň Reb uly bir ba ly ga Ýu-

nu sy ýu wut ma gy emr et di. Ýu nus üç 
gi je-gün diz läp ba ly gyň gar nyn da bol dy.

Ýunusyň dogasy
2‑3 Soň ra Ýu nus ba ly gyň gar nyn dan öz Hu-
da ýy Reb be ýüz le nip, şeý le do ga oka dy:

«Jebir çekenimde, ýa Reb, 
çagyrdym Seni.

Jogap berdiň maňa.
Ölüler diýarynyň goýnundan 

çagyrdym Seni,
eşitdiň Sen nalamy.

 4 Çuňluga, deňizleriň bagryna 
taşladyň meni.

Gurşady suwlar meni.
Ähli güýçli tolkunlaryň

üstümden geçdi meniň.
 5 Şonda nazaryňdan kowuldym 

diýdim,
ýa Reb, Seniň mukaddes 

ybadathanaňy
ýene nädip görerin diýdim.

 6 Suw kekirdegime geldi.
Ýesir düşdüm çuňluga.
Başyma çolaşdy deňiz otlary.

 7 Indim daglaryň düýbüne.
Gapylary baky ýapylýan ýere 

düşdüm.
Ýöne, eý, Hudaýym Reb, janymy 

çuňlukdan halas etdiň.
 8 Ýa Reb, jandan umyt üzenimde, 

Seni çagyrdym.
Öz mukaddes ybadathanaňda 

sözümi eşitdiň.
 9 Puç butlara sygynanlar

öz wepalylygyny terk etdiler.
 10 Men welin alkyşly aýdymlar bilen

Saňa gurbanlyk bererin.
Kasamymy berjaý ederin.

Gutulyş Rebdendir».

 Ýunus 1 ,  2  



   

11 Reb ba ly ga emr et di. Ba lyk Ýu nu sy 
gu ry ýe re gus dy.

3‑nji bap

Ýunus Rebbe boýun bolýar
1‑2  Ýu nu sa Reb biň sö zi ikin ji ge zek 

gel di: «Ha ny bol, Ni ne wä – şol be ýik 
şä he re git-de, Me niň özü ňe aýd ýan la-
ry my onuň hal ky na ýe tir!»

3 Şun luk da, Ýu nus Reb biň sö zü ne bo-
ýun bol dy we Ni ne wä ta rap ýo la düş di. 
Ni ne we ju da uly şä her di. Onuň ol ba-
şyn dan bu ba şy na çen li üç gün lük ýol dy. 
4  Ýu nus şä he re gir di we bir gün lük ýol 
ge çip: «Ýe ne kyrk gün den Ni ne we ýy-
kyl jak» di ýip jar çek di. 5  Ni ne we li ler 
Hu da ýa ynan dy lar. Olar ulu dan-ki çä 
hem me le re agyz bek le me gi yg lan et di ler.

6 Bu ha bar Ni ne we pa ty şa sy na ýe ten de, 
ol tag tyn dan dü şüp, şa ly ba sy ny çy kar dy 
we jul geý nip, kül üs tün de otur dy. 7 Soň-
ra ol özü niň hem-de tö re le ri niň adyn dan 
Ni ne wä niň hal ky na şeý le buý ruk ber di: 
«Äh li adam lar-da, haý wan lar dyr mal-ga ra-
lar-da hiç zat iý me sin ler, suw-da iç me sin ler. 
8  Yn sa nu-haý wan jul ge ýin sin, bar güý ji 
bi len Hu da ýa per ýat et sin, öz ýa man ýo lun-
dan dö nüp, bet iş le rin den el çek sin. 9 Bel ki, 
Hu daý pi ki ri ni üýt ge der, ga za byn dan sak-
la nar; şeý dip, biz he läk bol ma rys».

10 Şon dan soň Hu daý ola ryň eden le ri-
ni, ýa man ýol dan dö nen dik le ri ni gö rüp, 
ga za byn dan sak la nyp, gör kez jek di ýen 
er bet li gi ni ola ra gör kez mek den el çek di.

4‑nji bap

Ýunus gaharlanýar
1 Ýu nus mu ňa ga ty gam lan dy we onuň 

ga ha ry gel di. 2  Ol Reb be şeý le do ga 

oka dy: «Ýa Reb, şeý le bol ja gy ny men 
öz ýur dum da kam aýt man my dym nä-
me? Men şol se bäp den hem des si ne 
Tar şy şa gaç dym-a. Se niň mer he met-
li, re him li, giň gö wün li, sa dyk söý gä 
baý Hu daý dy gy ňy we je za ber mek den 
el çek mä ge ta ýyn dy gy ňy bil ýär dim 
ahy ryn. 3  In di bol sa, Ýa Reb, me niň 
ja ny my al, çün ki ýa şa nym dan öle nim 
go wu dyr».

4 Reb oňa: «Se niň ga har lan ma ga ha kyň 
bar my?» diý di.

5 Ýu nus şä her den çyk dy we onuň gün-
do gar ta ra pyn da bir ýer de dyz ep di. Şol 
ýer de özü ne çat ma dik di we şä he re nä-
me bol ýa ny ny gör mek üçin, ol onuň 
kö le ge sin de otur dy. 6  Ýu nu syň üs tü ne 
sa ýa sa lar ýa ly we ony kö şeş di rer ýa ly, 
Be ýik Hu daý ol ýer de bir düýp ösüm lik 
gö gert di. Mu ňa Ýu nu syň göw ni gal kyn-
dy. 7 Em ma er te si gün daň dan Hu daý bir 
gur çuk iber di we ol gur çuk ösüm li gi 
için den iýip, ony gu rat dy. 8  Gün do gan da, 
Hu daý gün do gar dan ep gek öwüs dir di. 
Gün Ýu nu syň de pe si ni gaý na dyp baş-
la dy, on da ys gyn-my dar gal ma dy. Ol 
özü ne ölüm di läp: «Ýa şa nym dan öle nim 
go wu dyr» diý di.

9 Hu daý Ýu nus dan: «Ösüm lik ba-
bat da ga har lan ma ga ha kyň bar my?» 
di ýip so ra dy. Ýu nus: «Ha wa, ha kym 
bar. Ga har dan ýa ňa özü me ölüm di le-
ýä rin» diý di.

10‑11 Şon da Reb oňa şeý le diý di: «Öz 
zäh me tiň siň me dik, bir gi jä niň için de 
ösüp, bir gi jä niň için de-de gu ran ösüm li-
ge se niň neb siň agy ran da, sa gy ny-so lu ny 
saý ga ryp bil me ýän ýüz ýig ri mi müň den 
ag dyk ada ma we köp mal-ga ra sy bo lan 
şeý le uly şä her Ni ne wä Me niň ne neň 
haý pym gel me sin?» 

 Ýunus 2 – 4  
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1‑nji bap
1  Ýa hu da pa ty şa la ry Ýo ta myň, 

Aha zyň we Hiz ki ýa nyň döw rün de 
mo re şet li Mi ka py gam be re Sa ma ri-
ýa we Iýe ru sa lim ba ra da Reb biň sö zi 
aýan bol dy.

Samariýa bilen Iýerusalim 
höküm edilýär
 2 Ähliňiz eşidiň, eý, halklar!

Gulak goýuň, eý, zemin we 
onuň ýaşaýjylary!

Hökmürowan Reb mukaddes 
mesgeninden

size garşy güwälik eder.
 3 Ine, Reb Öz mekanyndan çykyp,

ýer ýüzüne inip, baýyrlarda ýörär.
 4 Daglar Onuň aýak astynda erär,

dereler böwsülip,
otda ereýän mum ýaly,

kertden inýän suw deýin bolar.

Mika pygamberiň kitaby
Giriş

Mi ka Işa ýa py gam be riň döw rün de 
ýa şan py gam ber dir. Ol gün or ta pa-
ty şa ly gy Ýa hu da de giş li şä her çe le riň 
bi rin de ýa şa ýar dy. Amos py gam ber 
öz wag tyn da de mir ga zyk pa ty şa ly-
gy mil li bet bagt çy ly ga uç rar di ýip 
duý du ryp dy. Mi ka py gam ber hem 
öz ge ze gin de şeý le bet bagt çy ly gyň 
Ýa hu da ýur du na hem in jek di gi ba ra da 
py gam ber lik ed ýär. De mir ga zyk we 
gün or ta pa ty şa lyk la ryň üs tün den inen 
bet bagt çy ly gyň se bäp le ri meň zeş di: 
Hu daý ada lat syz ly gy ýig ren ýän di gi 
üçin, ada lat syz lyk ed ýän adam la ry 
je za lan dyr ýar dy. Ýö ne Mi ka py gam-
be riň py gam ber lik söz le ri has aý dyň 
bo lup, olar da ge le je ge bo lan berk 
umyt bar dyr.

Hu da ý y ň hök  mü  ro wan  lyk 
sür me gin de tu tuş älem-ja han da pa ra-
hat ly gyň bol ja gy (4:1-4) we Da wu dyň 
nes lin den dog lup, mil let le re pa ra-
hat lyk ge tir jek be ýik Pa ty şa (5:2-5) 
ba ra da ky Mi ka nyň py gam ber lik le ri ni 
aý ra tyn bel läp geç mek bo lar. Ys ra ýyl 
py gam ber le riň aý dan la ry nyň je mi 
Mi ka py gam be riň ki ta by nyň bir aýa-
dyn da jem le nen dir:

«Eý, adam zat, Reb ýag şy nyň nä
me di gi ni sa ňa bil dir di. Ada la ty 
ber jaý et mek den, mer he me ti 
söý mek den, Hu da ýy ňy zyň 
öňün de ki çi gö wün li gez mek
den baş ga Reb siz den nä me 
ta lap ed ýär?»

6:8.

Mazmuny
Ysraýylyň we Ýahudanyň höküm edilmegi ..................................... 1:1–3:12
Galkynyş we parahatlyk .................................................................. 4:1–5:15
Duýduryş we umyt habary ..............................................................6:1–7:20
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a 1:10 Gatda aýtmaň – ýewreýçe Gat we aýt sözleriniň aýdylyşy meňzeşdir.
b 1:10 Beýtlegapar – bu söz gum öýi diýmegi aňladýar.
ç 1:11 Şapyr – bu söz ýakymly diýmegi aňladýar.
d 1:11 Sawanan… çykmasyn – ýewreýçe Sawanan we çykmak sözleriniň aýdylyşy meňzeşdir.
e 1:12 Ýewreýçe Marot we ajy sözleriniň aýdylyşy meňzeşdir.
ä 1:13 Lakyş halky, ýüwrük aty – ýewreýçe Lakyş we ýüwrük at diýen sözleriň aýdylyşy 
meňzeşdir.
f 1:13 Sion gyzy – bu Iýerusalim halky diýmekdir. Sözlüge seret.
g 1:14 Akzyp – bu söz aldaw diýmegi aňladýar.
h 1:15 Mareşa… basybalyjy – ýewreýçe Mareşa we basybalyjy sözleriniň aýdylyşy meňzeşdir.

 5 Bularyň bary Ýakubyň 
nesilleriniň ýazygy,

Ysraýyl halkynyň günäleri 
üçindir.

Ýakubyň nesilleriniň ýazygyna 
kim sebäpkär?

Samariýa dälmi?
Ýahudanyň butlara seždegähi 

nirede?
Iýerusalimde dälmi?

 6 «Şonuň üçin Men Samariýany 
harabaçylyga,

üzümçilik ýerine öwrerin.
Daşlaryny derä döküp,

düýplerini açyk goýaryn» 
diýýär Reb.

 7 «Ähli butlary bölek-bölek ediler,
haram gazançlarynyň bary oda 

ýakylar,
butlarynyň baryny ýok ederin,

çünki bulary loly gazanjy bilen 
toplady.

Olar ýene-de loly gazanjyna 
öwrüler» diýýär Reb.

Mikanyň agysy
 8 Munuň üçin men aglap, dady-

-perýat ederin.
Eşiksiz we aýakýalaňaç gezerin.

Şagallar kimin uwlaryn.
Düýeguşlar kimin gözýaş 

dökerin.

 9 Samariýanyň ýarasyna em ýok.
Ol Ýahuda gelip ýetdi.

Halkymyň derwezesine,
Iýerusalime baryp ýetdi.

 10 Muny Gatda aýtmaň a,
ahy-nalaňyzy bes ediň;

Beýtlegaparda b
gamgynlykdan guma togalanyň.

 11 Eý, Şapyr ç halky!
Ýalaňaçlanyp, utanç içinde ötüň.

Sawanan halky çadyryndan 
çykmasyn d.

Beýtesel halkynyň özi ýas tutýar,
ondan size ýardam bolmaz.

 12 Marotyň e halky ýagşylyga 
sabyrsyzlyk bilen garaşýar,

emma Reb Iýerusalimiň 
derwezesine bela inderdi.

 13 Eý, Lakyş halky, ýüwrük aty ä 
araba goş.

Sen Sion gyzynyň f günäsiniň 
gözbaşysyň,

çünki Ysraýylyň ýazygy senden 
çykdy.

 14 Indi Moreşetgata hoşlaşyk 
sowgadyny berersiň.

Akzyp g obasy Ysraýyl 
patyşalaryna duzak bolar.

 15 Eý, Mareşa ilaty,
Reb galaňyza basybalyjy h 

gönderer.
Ysraýylyň beýik ýolbaşçylary

 Mika 1  
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Adullam galasynda gizlener.
 16 Söýgüli ogullaryňyza

ýas tutmak üçin saçyňyzy syryň.
Başyňyz çaýkeliňki kimin kel 

bolsun,
çünki çagalaryňyz sürgün 

ediler.

2‑nji bap

Adalatsyzlyk ýurdy weýran edýär

 1 Düşeginde pislik oýlaýanlaryň,
niýetini ýamana düwýänleriň, 

dat gününe!
Daň atanda niýetlerini amala 

aşyrýarlar,
çünki olaryň muňa güýji ýetýär.

 2 Gözüne ýakan ekin 
meýdanlaryny

zorluk bilen alýarlar,
islän öýlerini eýeleýärler;

birini öýünden,
ýene birini bolsa mirasyndan 

mahrum edýärler.
 3 Şonuň üçin Reb şeýle diýýär:

«Men bu halka garşy bela 
taýynlaýaryn,

ondan boýun gaçyryp bilmersiňiz.
Başyňyzy dik tutup 

gezmersiňiz,
çünki bu pis zamana bolar.

 4 Şol gün sizi masgaralap 
ýaňsylarlar,

siz şeýle agy aýdymyny 
aýdarsyňyz:

„Büs-bütin weýran bolduk!
Reb halkymyň mirasyny 

dagadýar.
Ol muny elimden alýar!

Ýerimizi haýynlara paýlaýar“».
 5 Muňa görä Rebbiň halkynyň 

arasynda
ýurt bije üsti bilen paýlaşylanda,

sizden paýy miras almaga adam 
tapylmaz.

 6 Adamlar: «Wagyz etme» diýip, 
maňa wagyz edýärler,

«Beýle zatlar hakda wagyz etme,
biz utanja galmarys» diýýärler.

 7 Eý, Ýakubyň nesli, heý:
«Rebbiň sabyr käsesi doldumy?

Ol beýle işleri edermi?» 
diýmelimi siz?

Meniň sözlerim dogruçylyň 
haýryna dälmi näme?

 8 Emma siz halkymyň garşysyna
duşman kimin aýaga galýarsyňyz.

Söweşden gelýänleriň,
asuda geçip barýanlaryň egninden
donlaryny sypyrýarsyňyz.

 9 Halkymyň aýallaryny
rahat öýlerinden kowýaňyz.

Çagalaryny berekedimden
ebedilik mahrum edýäňiz.

 10 Turuň, gidiň,
çünki bu ýer dynçlyk ýeri däldir!

Murdarlygyňyz zerarly
bu ýer zalymlyk bilen weýran 

ediler.
 11 Ýalançy, kezzap biri gelip:

«Size bol şerap we çakyr 
hakynda wagyz edeýin» diýse,

bu halk şeýle pygamberi kabul 
eder.

Ysraýylyň aman galanlaryna 
Rebbiň wadasy
 12 «Eý, Ýakubyň nesilleri,

Men hökman ähliňizi bir ýere 
ýygnaryn.

Ysraýyllardan aman galanlaryny 
bir ýere toplaryn.

Men sizi agyldaky goýunlar 
kimin,

örüdäki süri kimin bir ýere 
getirerin.

 Mika 1 ,  2  
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Ýurduňyz ýene-de adamdan 
dolar».

 13 Taňry ýol açyp, halkyň öňünden 
gider.

Gala derwezelerini ýykyp, 
daşary çykarlar.

Patyşalary baş bolar,
Reb öňlerinden ýörär.

3‑nji bap

Ýolbaşçylar we pygamberler 
ýazgarylýarlar

 1 Men-Mika diýdim:
«Gulak goý, eý, Ýakup nesliniň 

baştutanlary,
Ysraýyl halkynyň hökümdarlary!

Adalaty bilmeli siz dälmi näme?
 2 Siz ýagşylygy ýigrenip,

ýamanlygy söýýärsiňiz,
halkymyň hamyny soýup,

süýeginden etini sypyrýarsyňyz.
 3 Halkymyň hamyny soýup,

etini iýýärsiňiz,
süýeklerini döwüm-döwüm edip,

gazana, taba atyljak
et kimin dograýarsyňyz».

 4 Soňra olar Rebbe dady-perýat 
ederler.

Emma Reb olara jogap bermez.
Ol ýüzüni olardan gizlär,

çünki olar pis işleri etdiler.

 5 Halkymy azaşdyryp,
özlerini doýurýanlara asudalyk 

diläp,
doýurmaýanlara-da uruş yglan 

edýän
pygamberler hakynda Reb şeýle 

diýýär:
 6 «Munuň üçin gijäňiz görnüşsiz 

bolar,

sizi tümlük gaplar, palçylyk 
edip bilmersiňiz.

Pygamberleriň üstünden gün ýaşar,
gündiz gijä öwrüler.

 7 Görgürler masgara ediler,
palçylar utanja galar.

Hudaýdan jogap bolmany üçin,
olar uýatdan ýüzlerini örterler».

 8 Men bolsa Ýakuba ýazygyny,
Ysraýyla günäsini jar etmäge,

Rebbiň Ruhy bilen güýçden,
adalatdan, gudratdan doludyryn.

 9 Muňa gulak asyň,
eý, adalaty ýigrenip, hakykaty 

ýoýýan
Ýakup nesliniň baştutanlary!

Ysraýyl halkynyň ýolbaşçylary!
 10 Siony gan bilen,

Iýerusalimi adalatsyzlyk bilen 
bina edýänler!

 11 Onuň baştutanlary para alyp, 
höküm çykarýarlar,

ruhanylary tölegli sapak berýärler,
pygamberleri pul üçin palçylyk 

edýärler.
Şonda-da olar Rebbe daýanyp:

«Reb biziň bilendir!
Başymyza hiç bela gelmez» 

diýýärler.
 12 Şonuň üçin hem siz sebäpli

Sion ekin meýdany kimin sürler.
Iýerusalim harabaçylyga öwrülip,

dag depesindäki ybadathanany
jeňňellik basar.

4‑nji bap

Rebbiň dagy 
(Işaýa 2:14)

 1 Ahyrky günlerde şeýle bolar:
Rebbiň öýi daglaryň iň beýigi 

deý berkarar ediler,

 Mika 2 – 4  
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depelerden belent bolar ol,
halklar oňa tarap eňerler.

 2 Köp milletler gelip, şeýle diýerler:
«Geliň, Rebbiň dagyna,

Ýakubyň Hudaýynyň öýüne 
çykalyň,

ýodalaryndan ýörär ýaly,
Ol bize Öz ýollaryny öwreder».

Çünki kanun Siondan,
Rebbiň sözi Iýerusalimden çykar.

 3 Reb halklar arasynda kazylyk 
eder,

köp milletleriň dawalaryny 
çözer;

olar gylyçlaryndan azal,
naýzalaryndan orak ýasarlar.

Millet millete garşy gylyç 
galdyrmaz,

söweşmegi öwrenmezler indi.
 4 Her kes öz üzüm,

injir baglarynyň saýasynda 
oturar,

olary hiç kim gorkuzmaz,
çünki Hökmürowan Rebbiň Özi 

aýtdy.
 5 Bütin halklar öz hudaýlarynyň 

yzyna eýererler,
emma biz ömürlik Hudaýymyz 

Rebbiň yzyna eýereris.

Ysraýyllar sürgünden gaýdyp geljek
 6 Reb diýýär: «Şol gün Men 

maýyplary ýygnaryn.
Kowlan, ejir gören halkymy bir 

ýere toplaryn.
 7 Agsaklary aman galdyraryn,

uzaklara sürlenleri güýçli millet 
ederin.

Şu günden tä ebedä çenli Sion 
dagynda

Men – Reb olara hökümdarlyk 
ederin».

 8 Eý, süriniň gözegçi diňi bolan 
Sion gyzynyň galasy!

Gaýtarylyp berler 
hökümdarlygyň,

Iýerusalim gyzynyň patyşalygy 
dikeldiler.

 9 Indi näme üçin möňňürip 
aglaýaň?

Dogurýan aýal ýaly nämä ah 
çekýäň?

Patyşaň ýoklugy üçinmi?
Geňeşdaryň heläk bolany 

üçinmi?
 10 Eý, Sion gyzy, dogurýan aýal ýaly

agyryňy çekip, görgiňi gör.
Çünki indi düzde ýaşarsyň sen,

galadan çykyp,
Babyla gidip, ol ýerde halas 

bolarsyň.
Reb şol ýerde duşmandan halas 

eder seni.
 11 Indi köp milletler

Saňa garşy birleşip:
«Goý, Sion haram bolsun,

muny öz gözümiz bilen göreli!» 
diýişýärler.

 12 Emma Rebbiň pikirini bilmeýär 
olar,

Onuň maksadyna-da 
düşünmeýärler.

Harmanda döwüljek bugdaý 
desseleri deý

jezalandyrmak üçin
Reb olary bir ýere jemledi.

 13 Reb şeýle diýýär:
«Eý, Sion gyzy! Tur, döwek döw!

Şahyňy demirden,
toýnaklaryňy bürünçden ederin 

Men.
Onsoň sen köp halklary ezersiň.

Olaryň ähli gazananlaryny, 
baýlyklaryny

 Mika 4  
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Maňa – bütin älemiň 
Hökümdaryna bagyş 
edersiň».

5‑nji bap

Beýtullahamdan çykjak hökümdar

 1 Eý, Iýerusalim halky, goşunyňy 
topla!

Daşymyz gabalýar.
Ysraýyl hökümdarynyň dulugyna

taýak bilen urýarlar.
 2 Emma sen, eý, Beýtullaham-Efrat,

Ýahuda uruglarynyň kiçisi 
bolsaň-da,

senden çykar Ysraýylda Meniň 
üçin hökümdarlyk etjek,

onuň asly owaldan, gadymdan 
bäri bardyr.

 3 Tä göwreli aýal dogurýança,
duşmanlaryna tabşyrylar 

ysraýyl halky.
Soňra onuň ýesir düşen doganlary

Ysraýyl halkyna dolanarlar.
 4 Ol gelip, Rebbiň güýji bilen,

Hudaýy Rebbiň ajaýyp ady 
bilen

bakar sürini.
Olar asuda ýaşarlar;
bütin dünýä ýaýrar beýikligi 

onuň.
 5 Ol halkyna parahatçylyk getirer.

Aşurlylar ýurdumyza gelip,
köşgümizi basgylasalar,

biz ýedi çopany, sekiz serdary
olaryň garşysyna ibereris.

 6 Olar Aşur ýurduny gylyç bilen,
Nimrody alawly gylyç bilen 

dolandyrarlar.
Serhedimizden geçip, ýurdumyza 

girjek bolýan
aşurlylardan halas ederler bizi.

 7 Ýakubyň neslinden aman 
galanlary

köp halklaryň arasynda
Rebbiň iberen çygy dek,

ynsana garaşmaýan,
adamzatdan çözülmeýän,

ot üstüne ýagýan çabga dek 
bolarlar.

 8 Ýakubyň neslinden aman 
galanlary

milletleriň, köp halklaryň 
arasynda

jeňňel haýwanlarynyň 
arasyndaky arslan,

goýun sürüsine aralaşan şir 
çagasy dek bolarlar,

arslan deý hüjüme geçende, 
basgylap, tüýdüm-tüýdüm eder,

hiç kim olary onuň penjesinden 
halas etmez.

 9 Eý, ysraýyllar, siz 
garşydaşlaryňyzy ýeňersiňiz.

Ähli duşmanlaryňyz gyrlyp ýok 
bolar.

 10 Reb diýýär:
«Şol gün atlaryňyzy gyraryn,
söweş arabalaryňyzyň ýoguna 

ýanaryn.
 11 Ýurduňyzyň şäherlerini weýran 

ederin,
ähli galalaryňyzy haraba 

öwrerin.
 12 Jadygöýleriňizi gyraryn,

araňyzda palçy galdyrmaryn.
 13 Butlaryňyzy, dikme daşlaryňyzy 

ýok ederin,
indi siz öz eliňiziň işine sežde 

etmersiňiz.
 14 Aşera butlaryny sogrup taşlaryn,

galalaryňyzy weýran ederin.
 15 Boýun bolmaýan milletlerden

gahar-gazap bilen öç alaryn».

 Mika 4 ,  5  
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6‑njy bap

Reb ysraýyl halkyny günäkärleýär

 1 Rebbiň aýdýan sözüne gulak 
asyň!

Turuň, dawaňyzy daglaryň 
öňünde beýan ediň,

Baýyrlar-da sesiňizi eşitsin!
 2 Eý, daglar, ýer ýüzüniň sarsmaz 

binýatlary,
Rebbiň dawasyna gulak asyň!

Çünki Rebbiň Öz halky bilen 
dawasy bar,

Ol Ysraýyl bilen haklaşar.
 3 «Eý, halkym, Men saňa näme 

etdim?
Nämede saňa ýük boldum? 

Maňa jogap ber!
 4 Men sizi Müsürden çykardym,

Gulçulykdan azat etdim,
Size baş edip,

Musany, Haruny we Merýemi 
iberdim.

 5 Eý, halkym, Mowap şasy 
Ballagyň saňa garşy niýetini,

Begoryň ogly Bilgamyň oňa 
beren jogabyny,

Şitimden Gilgala çenli bolan 
işleri ýadyňa sal!

Şonda Men-Rebbiň halas ediş 
işlerimi bilersiň» diýýär Reb.

Adamzat Rebbe näme gaýtarmaly
 6 Rebbiň huzuryna näme bilen 

baraýyn?
Gökdäki Hudaýa nähili sežde 

edeýin?
Onuň huzuryna

ýakma gurbanlygy bilen 
baraýynmy?

Ýa-da bir ýaşar göleler bilen?
 7 Reb müňlerçe goçdan,

On müňlerçe zeýtun ýagly 
derýadan hoşal bolarmy?

Ýazygym üçin nowbahar oglumy 
bereýinmi?

Janymyň günäsi üçin bilimden 
öneni bereýinmi?

 8 Eý, adamzat, Reb ýagşynyň 
nämedigini saňa bildirdi.

Adalaty berjaý etmekden, 
merhemeti söýmekden,

Hudaýyňyzyň öňünde kiçi 
göwünli gezmekden başga

Reb sizden näme talap edýär?

Ysraýylyň aldawy we jezasy
 9 Reb gala seslenýär,

(Seniň adyňdan gorkmak 
danalykdyr).

Ol diýýär: «Eý, halk we gala 
jemagaty, diňläň!

 10 Öýlerini haram hazynalardan
dolduran pisleri,

Men nädip bilmezlige salaýyn?
Kem ölçemek näletlidir.

 11 Ýalan tereziler ulanan,
torbasy kem ölçeg daşly adamy
Men neneňsi aklaýyn?

 12 Baýlary sütemden doly,
halky-da ýalançy,
agyzlaryndan ýalan sözler çykýar.

 13 Şonuň üçin Men size zarba urup,
günäleriňiz sebäpli sizi weýran 

etdim.
 14 Iýersiňiz, emma doýmarsyňyz,

aç galarsyňyz.
Ýygnarsyňyz, ýöne saklamarsyňyz.

Saklanyňyzy gylyç bilen ýok 
ederin.

 15 Ekersiňiz, emma ormarsyňyz.
Zeýtuny ýenjersiňiz, emma 

ýagyny sürtmersiňiz,
üzüm sykarsyňyz, emma 

şerabyny içmersiňiz.

 Mika 6  
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 16 Çünki Omry şanyň parzlaryna,
Ahap nesilleriniň pis işlerine 

eýerdiňiz,
geňeşlerine uýduňyz.

Şonuň üçin Men sizi haraba 
öwrerin,

ilatyňyzy ile ryswa ederin;
halkymyň kemsitmesini 

çekersiňiz».

7‑nji bap

Mika pygamberiň ahy-nalasy

 1 Dat günüme meniň!
Çünki men tomus miwesiniň,

üzümiň galan-gaçanynyň 
ýygnalyşy kimindirin;

ýekeje salkym ýok iýer ýaly;
injiriň ilki miwesini küýseýär 

göwnüm!
 2 Ýer ýüzünde wepadar galmady,

ynsanlaryň arasynda dogruçyly 
ýok.

Gan dökmek üçin bukuda ýatýar 
bary,

dogan dogana duzak gurýar.
 3 Pis işe türgendir elleri,

hökümdarlar, kazylar para 
soraýarlar,

güýçlüler arzuwyna zor bilen 
amal edýärler.

Adalaty ýoýýarlar şeýdip.
 4 Iň gowusy tiken kimindir,

iň dogruçyly tikenli germewden 
beterdir.

Gözegçileriniň duýduryşy deý,
olaryň jeza güni gelip ýetdi.
Indi howsala düşýär olar.

 5 Dostuňa ynanma,
gardaşyňa bil baglama,

gujagyňda ýatýan aýalyňyň 
ýanynda

agzyňa bek bol.

 6 Çünki ogly atasyny äsgermeýär,
gyz enesine garşy gidýär,

gelin gaýynenesiniň ýüzüni 
alýar,

öz içeriňiz size duşmandyr.
 7 Emma men gözlerimi Rebbe 

dikerin,
Halasgär Hudaýyma bil 

baglaryn.
Maňa gulak asar Hudaýym.

Ýykylsam-da, galaryn
 8 Eý, duşmanym, heşelle kakma 

halyma,
ýykylsam-da, galaryn.

Garaňkylykda otursam-da,
Reb maňa nur bolar.

 9 Meniň tarapymy çalyp,
höküm edip, tä alyp berýänçä 

hakym,
çekmelidirin Onuň 

gahar-gazabyn.
Çünki men Rebbe garşy günä 

etdim.
Ol meni ýagtylyga çykarar,

men Onuň hakykatyny görerin.
 10 «Hany, Hudaýyň Reb nirede?»

diýen duşmanym muny görer,
ol utanja galar.

Duşmanymyň ýykylyşyny
öz gözlerim bilen görerin.

Köçeleriň palçygy dek,
aýak astynda basgylanar ol.

 11 Eý, Iýerusalim,
diwarlaryň guruljak güni geler!
Şol gün uzaklara gider serhet.

 12 Şol gün Aşurdan Müsüre,
Müsürden Ýewfrat derýasyna,

deňizden deňze, dagdan daga 
çenli

uzaklardan gelerler size.
 13 Emma ilatlaryň etmişleri sebäpli,

weýran bolar ýer ýüzi.
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 14 Ýa Reb, Öz mirasyň bolan bu 
sürä,

Öz halkyňa hasaň bilen 
çopançylyk et!

Olar tokaýlarda,
gök ýaýlalarda ýeke ýaşaýarlar;

gadymkylar deý
Başanda, Gilgatda otlat olary.

 15 Bize ajaýyp zatlar görkez
Müsürden çykaran döwrüňdäki 

deý.
 16 Milletler muny görüp,

öz kuwwatlaryndan utanarlar.
Ellerini agyzlaryna tutarlar,

gulaklaryny dykarlar.
 17 Ýylanlar we süýrenijiler ýaly gum 

ýalarlar.
Galalaryndan titreşip çykarlar.

Gorky içinde Hudaýymyz Rebbe 
tarap öwrülip,

Senden heder ederler.
 18 Öz mirasyndan aman galanlaryň

ýazygyny bagyşlap,
günäsini geçýän başga Hudaý 

barmyka?
Gazabyny ebedi saklamaýar Ol,
çünki Ol merhemet görkezmegi 

söýýär.
 19 Rehimi iner Onuň bize ýene-de.

Etmişlerimizi aýak astyna atar.
Ähli günälerimizi

deňziň düýbüne taşlarsyň.
 20 Owaldan bäri ata- 

-babalarymyza söz berşiň ýaly,
Ýakuba we Ybraýyma 

wepalylygyňy görkezersiň. 

 Mika 7  
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1‑nji bap
1 Ni ne we şä he ri ha kyn da ky py gam-

ber lik; el koş ly Na hum özü ne ge len 
aýan ly gy ýa zyp al dy.

Rebbiň Ninewä garşy gahar-gazaby
 2 Reb gabanjaň we öç alýan 

Hudaýdyr,
Ol ar alýandyr we gazapdan 

doludyr,
duşmanlaryndan öç alýandyr,

ýagylaryna garşy 
gazaplanýandyr.

 3 Reb giň göwünli we gudratlydyr,
Ol ýazyklyny jezasyz goýmaz.

Rebbiň ýoly tupanly we gaýlydyr,
bulutlar Onuň aýak tozudyr.

 4 Ol buýrugy bilen deňizleri guradýar,

bütin derýalary takyradýar,
Başan we Karmel daglary solýar,

Liwanyň gülleri solýar.
 5 Rebbiň öňünde daglar titreýär,

baýyrlyklar ereýär,
ýer sarsýar,

dünýä ilaty bilen lerzana gelýär.

 6 Kim Onuň gaharyna garşy durup 
bilýär?

Kim Onuň lowlaýan gazabyna 
çydam edýär?

Rebbiň gazaby ot deýin inýär,
öňünde gaýalar kül-peýekun 

bolýar.
 7 Reb ýagşydyr,

betbagtlyk gününde halkyna 
penadyr;

Ol Öz penasyndakylary 
goraýandyr.

Nahum pygamberiň kitaby
Giriş

Na hum py gam be riň ki ta by goş-
gy gör nü şin de ýa zy lan dyr. Ki tap da 
Aşur şa ly gy nyň paý tag ty Ni ne wä niň 
syn ma gy be ýan edil ýär. Aşur şa ly gy 
Ys ra ýy lyň kö ne we ýo wuz duş ma ny dy. 
Hu daý bu şä he re ozal Ýu nus py gam ber 
ar ka ly duý du ryş be rip, ga har-ga za by ny 

on dan so wup dy. Em ma aşur mil le ti niň 
git di gi sa ýy art ýan za lym ly gy, te kep-
bir li gi we re him siz li gi Hu da ýyň sa byr 
kä se si ni pü re pür eden soň, Ol Öz ga-
har-ga za by ny onuň üs tün den in de rip, 
ony je za lan dyr ýar. Bu wa ka lar b. e. öň 
VII asy ryň ahyr la ryn da bo lup geç ýär.

Mazmuny
Ninewäniň höküm edilmegi ................................................................. 1:115
Ninewäniň synmagy ......................................................................... 2:1–3:19

 



 1165  

 8 Emma Ol Ninewäni
daşgyn sil bilen ýok eder,
duşmanlaryny garaňkylyga 

kowalar.
 9 Rebbiň garşysyna näme 

dildüwşük gurasalar-da,
Ol hemmesini ýok eder,
muşakgat ikilenç inmez.

 10 Duşmanlar tikenler deý 
biri-birlerine çyrmaşyp,

arakhorlar kimin serhoşdyrlar;
gury saman deýin ýakylyp 

taşlanarlar.
 11 Rebbe garşy ýamanlyk guraýan,

pisligi maslahat berýän
sizden çykdy, eý, nineweliler!

Ýahuda üçin hoş habar
 12 Reb halkyna şeýle diýýär:

«Aşurlar köp we güýçli 
bolsalar-da,

gyrlyp, ýok bolup giderler.
Eý, Ýahuda, size ejir 

çekdirenem bolsam,
mundan artyk ejir 

çekdirmerin.
 13 Sizi Aşuryň boýuntyrygyndan 

azat ederin,
gandallaryňyzy kesip taşlaryn».

 14 Reb siz barada şeýle buýruk 
berýär:

«Adyňyzy dowam etdirer ýaly,
sizden zürýat önmez.

Hudaýlaryňyzyň 
buthanasyndaky oýma,

guýma butlary ýok ederin.
Siziň gabryňyzy taýynlaryn,
çünki siz ýigrenjisiňiz».

 15 Ine, size hoş habar getirýän,
parahatçylygy jar edýän çapar
daglardan aşyp gelýär.

Eý, ýahuda halky, baýramlaryňy 
belle,

beren wadalaryňy berjaý et.
Indi pis millet üstüňize hüjüm 

etmez,
çünki olar bütinleý ýok edilerler.

2‑nji bap

Ninewäniň synmagy

 1 Eý, Ninewe, ýumrujy garşyňa 
çykdy,

galalaryňy gora,
ýoly garawulla.

Biliňi berk guşap,
bar güýjüňi jemle.

 2 Duşmanlar Ysraýyly talap, haraba 
öwrüp,

üzüm şahalary dek sypyran 
bolsalar-da,

Reb Ýakubyň şöhratyny,
Ysraýylyň beýikligini öňküsi 

ýaly dikelder.

 3 Duşman söweşijileriň galkany 
çym gyzyldyr,

esgerleriniň lybasy goýy 
gyrmyzydyr.

Taýýarlyk gününde söweş 
arabalarynyň tigirleri ot 
saçýar,

san-sajaksyz naýzalar howada 
galgaýarlar.

 4 Söweş arabalary köçelerde 
dälirän dek çapyşýarlar,

meýdançalarda çar tarapa çarp 
urýarlar.

Şamçyraglar kimin şugla saçyp,
ýyldyrym deýin okdurylýarlar.

 5 Ninewe şasy saýlama esgerlerini 
toplaýar,

olar ýolda büdreýärler,

 Nahum 1 ,  2  
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hüjüm edýänler gala tarap 
okdurylýarlar.

Germewler gurulýar,
 6 derýa derwezeleri açylýar,

köşk opurylýar.
 7 Aýdylan berjaý boldy, şäher 

sürgün edildi,
kenizleri gumry deýin nalap,
gursaklaryna urdular.

 8 Suwy akyp gidýän howdan 
ýalydyr Ninewe,

«Duruň, duruň!» diýip 
gygyryşýarlar,

emma yza bakýan ýokdur.
 9 Kümşi talaň,

Altyny talaň!
Tükeniksiz hazyna!

Ummasyz baýlyk!

 10 Çolardy, harabalyga öwrüldi, 
weýran boldy!

Ýürekler ezilip, dyzlar titreýär,
hemmäniň süňňi sarsyp,

ýüzleri çuw ak bolýar.
 11 Arslanlaryň sürenine,

ýaş arslanlaryň ýerine näme 
boldy?

Arslanlaryň barýan,
çaga arslanlaryň gorkusyz 

gezýän ýerine näme boldy?
 12 Arslanlar öz çagalary üçin 

ýeterlik aw awladylar,
ene arslanlar üçin awuny bogup 

öldürdiler,
gowaklaryny awdan,

sürenlerini oljadan doldurdylar.

 13 «Men saňa duşmandyryn».
«Söweş arabalaryňy tütedip 

ýakaryn,
ýaş şirleriň gylyçdan gyrlarlar,

ýer ýüzünden toplan oljalaryňy 
ýok ederin,

çaparlaryňyň sesi eşidilmez asla».
Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.

3‑nji bap
 1 Ganhor şäheriň dat gününe!

Kezzaplykdan, oljalardan 
dolusyň,

tükenmezdir seniň 
talaňçylygyň!

 2 Gamçy sesi,
araba tigirleriniň takyrdysy,

çapýan atlaryňdyr söweş 
arabalarynyň tapyrdysy!

 3 Atly goşun hüjüm edýär,
gylyç ýalpyldap, naýza bark 

urýar.
Üýşmek-üýşmek jesetler,

san-sajaksyz läşler,
maslyklara büdreýärler!

 4 Bularyň bary zynahorlyk 
edendigiň üçin,

jadygöýligiň bilen halklary 
heläkçilige eltendigiň üçin,

jadylyk bilen milletleri gul 
edendigiň üçin,

gözbagçylyk bilen halklary 
özüňe çekendigiň üçin boldy.

 5 Hökmürowan Reb:
«Men seniň duşmanyňdyryn, eý, 

Ninewe halky!» diýýär.
«Eşigiňi sypyryp,

milletlere ýalaňaçlygyňy 
görkezerin,

patyşalyklara aýbyňy açaryn.
 6 Üstüňe nejislik ýagdyryp,

ile ryswa ederin,
tomaşa öwrerin.

 7 Seni görenleriň bary gaçyp, şeýle 
diýerler:

„Ninewe haraba öwrüldi,
Kim onuň ýasyny tutar?“

Saňa teselli berjekleri nireden 
tapaýyn?»
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 8 Töweregi suw bilen gurşalan,
Niliň kenaryndaky deňiz galaly,
suw berkitmeli No-Amondan 

niräň artyk?
 9 Efiopiýa bilen Müsür onuň çäksiz 

güýjüdi,
Put we Liwiýa onuň 

kömekçileridi.

 10 Emma şonda-da No-Amon halky 
tutulyp sürgün edildi,

çagalary her köçäniň başynda 
daşa urlup öldürildi.

Onuň emeldarlary üçin bije 
atyldy,

beýik adamlar zynjyrlandy.
 11 Sen hem, eý, Ninewe, serhoş 

bolup,
huşuňdan gidip ýykylarsyň,
duşmanlardan özüňe pena 

agtararsyň.
 12 Ähli galalaryň injir agajynyň

ilki ýetişen miwesi kimindir;
silkelenende, iýýäniň agzyna 

düşýär.
 13 Esgerleriňe seret,

olar araňyzda heleý ýalydyrlar!
Ýurduňyň derwezeleri

duşmanlaryňa gujak açýar,
derwezäň kiltleri küle öwrüldi.

 14 Gabaw döwri üçin suw çek,
galalaryňy berkit,

laýy depeläp,
palçygy eýle,
kerpiç galybyny taýýynla!

 15 Şol ýerde ýanyp kül bolarsyň,
sen gylyçdan ölersiň,

seni çekirtgäniň ekini ýalmaýşy 
dek ýalmar.

Çekirtgelerçe köpel,
teneçirlerçe örňe!

 16 Söwdagärleriň sanyny köpeltdiň,
olar göklerdäki ýyldyzlardan-da 

köp,
emma olar çekirtge deý ülkäňi 

talap, uçup gidýärler.
 17 Goragçylaryň teneçirler,

baştutanlaryň çekirtge sürüleri 
ýaly,

olar Günüň sergin çagynda 
haýatlarda ornaşyp,

Gün dogan badyna gaýyp 
bolýarlar,

niredediklerini bilýän ýokdur.

 18 Eý, Aşur şasy,
baştutanlaryň gözleri 

ýumlandyr.
Tanymal adamlaryň uka 

gidendir,
halkyň daglara dagady,
olary bir ýere jemläre hiç kim 

ýok.
 19 Derdiňe derman bolmaz,

ýaralaryň gutulmaz,
seniň başyňa gelenini eşiden her 

kes
begenjinden el çarpar.

Çünki seniň dynuwsyz 
zulumyňdan

heý, gaçyp gutulan boldumy? 

 Nahum 3  
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1‑nji bap
1 Ha ba kuk py gam be re aýan lyk ar ka ly 

ge len py gam ber lik.

Habakuk adalatsyzlykdan 
şikaýat edýär
 2 Ýa Reb, haçana çenli medet diläp 

perýat edeýin?
Sen gulak salýaňmy?

Zulumdan perýat edýän,
ýöne Sen halas etmeýäň.

 3 Näme üçin pisligi maňa 
gördürýäň?

Ýamanlyga neneň çydaýaň?
Zorluk we zulum gözümiň alnynda,

uruş-galmagalyň, jenjeliň soňy 
gelenok.

 4 Şonuň üçin kanunyň güýji ýok,
adalata ýol ýok.

Erbetler dogruçyllardan üstün 
çykýarlar,

şeýdibem, hakykat ýoýulýar.

Rebbiň jogaby
 5 «Milletlere serediň!

Haýran galyň!
Siziň günleriňizde

etjek işimi eşideniňizde,
gulagyňyza ynanmarsyňyz.

 6 Özgeleriň ýurtlaryny eýelejek 
bolup,

Habakuk pygamberiň kitaby
Giriş

Ha ba kuk py gam ber Hu daý dan ge len 
gör nüş le ri b. e. öň VII asyr da gör ýär. 
Şol dö wür de Ba byl şa ly gy dün ýä aga-
lyk sür ýär di. Py gam ber ba byl ly la ryň 
beý le ki halk la ra ed ýän sü tem le ri ni gö-
rüp, Reb be şeý le söz ler bi len ýüz len ýär:

«Hi le gär le re ne neň je za ber män 
çy da ýaň, er bet ler öz le rin den 
dog ry ny ýu wud ýar ka, Sen nä
me dymýaň?»

1:13.

Reb hem mu ňa jo gap be rip, wag ty 
ge len de he re ket et jek di gi ni, dog ru çy-
lyň bol sa iman bi len ýa şa jak dy gy ny 
aýd ýar.

Ha ba kuk py gam ber er bet le riň je-
za lan dy ryl jak dy gy ba ra da ky py gam-
ber lik le ri hem aýd ýar. Ki tap onuň 
berk ima ny ny be ýan edip, be ýik Hu-
da ýyň şa ny na aý dyl ýan öw gi nag ma-
sy bi len ta mam lan ýar.

Mazmuny
Habakuk pygamber şikaýat edýär we Reb jogap berýär .................... 1:1–2:4
Erbetler jezalandyrylýar .......................................................................2:520
Habakugyň doga-dilegi ........................................................................3:119
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dünýäniň çar tarapyna ýöriş 
edýän

rehimsiz we zalym babyl milletini
size garşy öjükdirerin.

 7 Aýylganç hem gorkunçdyrlar,
öz düzgünlerine görä hereket 

edýärler.
 8 Atlary barsdan ýüwrük,

özlerem gijeki aç gurtdan 
guduz.

Atlylary uzakdan ýer gazap 
gelýär,

aw üstüne topulýan bürgüt dek 
okdurylýarlar.

 9 Zulum etmekde olaryň hyýaly,
çölüň ýeli kimin öňe dyzaýar.
Ýesirleri çäge kimin toplaýarlar.

 10 Patyşalary masgaralaýarlar,
hökümdarlary ýaňsylaýarlar,

galalaryň üstünden gülýärler,
ýanynda depe ýasap, ele 

salýarlar.
 11 Olar ýel kimin geçip gidýärler.

Bu günäli adamlaryň hudaýy – 
öz güýçleri».

Habakuk ýene-de Rebbe 
şikaýat edýär
 12 Owaldan bar bolan Sen dälmi, ýa 

Reb?!
Mukaddes Hudaýym biz 

ölmeris!
Eý, Reb, babyllylary bize höküm 

etsin diýip saýladyň,
eý, Gaýam, olary bize jeza 

bersin diýip bellediň.
 13 Pisligi görerden päkdir gözleriň,

ýamanlyga seredip bilýän dälsiň 
Sen.

Hilegärlere neneň jeza bermän 
çydaýaň,

erbetler özlerinden dogryny 
ýuwudýarka,

Sen nämä dymýaň?
 14 Sen ynsanlary deňizdäki balyklar 

ýaly,
serdarlary bolmadyk 

süýrenijiler ýaly etdiň.
 15 Duşmanlar olary çeňňek bilen 

tutýarlar,
torlary bilen awlaýarlar,

giň torda gyra çekip çykarýarlar.
Muňa şatlanyp, heşelle 

kakýarlar.
 16 Olar hudaýlary hökmünde toruna 

gurbanlyk berýärler,
toruň hatyrasyna ýakymly ysly 

tütetgi ýakýarlar,
çünki tory olary lezzetli durmuş,

bol saçak bilen üpjün edýär.
 17 Torlaryny boşatmagyny dowam 

ederlermi?
Milletleri rehimsizlik bilen 

gyrarlarmy?

2‑nji bap
 1 Gözegçilik edýän ýerimde 

duraryn,
diňiň üstüne çykaryn.

Rebbiň maňa näme diýjegini 
bileýin,

şikaýatyma näme jogap 
berjegini göreýin.

Rebbiň Habakuga jogaby
 2 Reb maňa şeýle jogap berdi:

«Aýanlygy ýaz,
habarçy bir nazarda okar ýaly,

ony düşnükli hem aýdyň edip ýaz.
 3 Aýanlyk bellenen wagt üçindir,

ol soňky günleriňiz hakda 
aýdýar,

bu ýalan däl.
Haýal bolsa-da, sen oňa garaş,
ol wagt hökman geler, 

eglenmez.

 Habakuk 1 ,  2  
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 4 Sered-ä olaryň tekepbirligine!
Olaryň niýeti betpäl,
emma dogruçyl iman bilen 

ýaşar».

Habakuk erbetlere jeza yglan edýär
 5 Baýlyk aldawçydyr. Baýlar 

tekepbirdirler,
olarda ynjalyk bolmaz,

ölüler dünýäsi ýaly açgözdirler,
doýmazlar asla ölüm ýaly.

Ähli milletleri ýanlaryna toplap,
ähli halklary basyp alýarlar 

olar.

 6 Ýesirler olary ýaňsylap diýýärler:
«Ogurlanan zatlary toplaýanyň 

dat gününe!
Haçana çenli agyr girewleri öz 

üstüňe aljak?»
 7 Algydarlaryňyz bir gün 

duýdansyz peýda bolup,
oýanyp, sizi gorkudan 

titretmezlermi?
Onsoň siz olara olja bolarsyňyz.

 8 Köp milletleri talandygyňyz üçin,
ynsanlaryň ganyny döküp,

ýurda, şäherlere we ilatyna sütem 
edendigiňiz üçin,

halklaryň aman galanlary sizi 
talarlar.

 9 Öýüni haram gazanç bilen 
doldurýanyň,

betbagtlyk penjesinden gaçmak 
üçin,

öýüni belentlikde gurýanyň dat 
gününe!

 10 Köp halklaryň soňuna çykmak 
bilen

öz öýüňizi utanja goýduňyz,
janyňyzdan mahrum bolduňyz.

 11 Hatda diwar daşlary bu barada 
gygyrarlar,

agaç pürsi jogap berer.
 12 Gan döküp, şäher guranyň,

Adalatsyzlyk bilen galanyň 
düýbüni tutanyň

dat gününe!
 13 Halklaryň çeken zähmetiniň 

biderek bolmagy,
milletleriň özlerini biderek 

kösemegi
bu Hökmürowan Rebbiň işi 

dälmidir?
 14 Suwlaryň deňzi dolduryşy deýin,

bütin ýer ýüzi-de,
Rebbiň şöhraty hakyndaky 

bilimden dolar.
 15 Ýalaňaçlygyna tomaşa etjek 

bolup,
goňşularyny şerapdan serhoş 

edýänleriň dat gününe!
 16 Şan-şöhratyňyz utanja öwrüler,

indi siz hem içip, serhoş 
ýörersiňiz.

Reb size sag elindäki jeza 
käsesinden içirer,

şonda siz abraýdan düşüp, ile 
ryswa bolarsyňyz.

 17 Liwanda eden sütemiňiz öz 
başyňyza geler,

gyran haýwanlaryňyz sizi uly 
howpa salar.

Çünki siz ynsan ganyny 
dökdüňiz,

ýurtlara, şäherlere, ilatyna 
sütem etdiňiz.

 18 Hünärmendiň ýasan oýma we 
guýma butlarynyň,

ýalançylygy öwretmekden 
başga ne haýry bar?

Ýasalan zat diňe but bolup, gepläp 
bilmese-de,

hünärment öz ýasan zadyna bil 
baglaýar.

 19 Agaja: «Oýan!»,

 Habakuk 2  
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a 3:1 Şig ýo not – mu nuň saz adalgasy bol ma gy müm kin.

dilsiz daşa: «Tur!» diýýäniň,  
dat gününe!

But ýol görkezip bilermi?
Altyn-kümşe gaplanandyr ol,
ýöne içinde jany bolmaz.

 20 Emma Özüniň mukaddes 
ybadathanasyndadyr Reb,

goý, bütin dünýä dymsyn Onuň 
öňünde!

3‑nji bap

Habakugyň dilegi
1 Py gam ber Ha ba ku gyň Şig ýo not a 

bo ýun ça di le gi.
 2 Şan-şöhratyň barada eşitdim,  

ýa Reb!
Ýa Reb, işleriňe haýranlar 

galýan!
Biziň döwrümizde işleriňi 

janlandyr,
biziň günlerimizde olary  

aýan et,
gazap içindekäň rehim etmegi 

unutma.
 3 Hudaý Teýmandan,

Mukaddes Bolan Paran 
dagyndan geldi.  Sela

Onuň şöhraty gökleri gaplady,
ýer ýüzi Oňa bolan öwgülerden 

doldy.
 4 Onuň ýagtysy Gün kimindir,

elleri nur saçýandyr,
gudratynyň syry elindedir.

 5 Onuň öňünden gyrgyn keseli,
yzyndan ölüm gitdi.

 6 Ol saklananda, ýer sarsdy,
Ol bakanda, milletleri titretdi.

Gojaman daglar kül boldy,
gadymy baýyrlar baş egdi.
Onuň ýollary ebedidir.

 7 Kuşan çadyrlaryny muşakgat 
astynda gördüm,

Midýan ýurdunyň çadyrlary 
gorkudan titredi.

 8 Ýa Reb, gazabyň derýalara 
garşymydy?

Gaharyň çeşmelere garşymydy?
Atlaryňa, ýeňilmez söweş 

arabalaryňa müner ýaly,
gazabyň deňizlere garşymydy?

 9 Ýalaňaç ýaýyňy galgatdyň,
sagdagyňy okdan doldurdyň.

  Sela
Ýer ýüzüni akar suwlar bilen 

ýardyň.
 10 Seni görüp, daglar titreşdi,

siller joşdy,
çuňluklar seslenip,

tolkunlar möwç urdy.

 11 Uçuşýan oklaryň ýagtysyndan,
parlaýan naýzalaryň 

ýalpyldysyndan,
Gün bilen Aý ýerlerinde durdy.

 12 Ýer ýüzüne gazap bilen gadam 
basdyň,

milletleri gahar bilen depelediň.
 13 Sen Öz halkyňyň gutulyşy üçin,

seçip-saýlanyňy halas etmek 
üçin geldiň,

pis nesilbaşyny ezdiň,
ony depesinden dabanyna çenli 

soýduň.  Sela
 14 Esgerleri tüweleý dek bizi 

dargatmaga gelende,
olaryň başyny baştutanyň 

naýzalary bilen deşdiň.
Gizlenen pukaralary ýuwutmak 

olara hoş ýakýar.
 15 Atlaryň bilen deňizden geçip,

joşgunly suwlary köpükletdiň.

 Habakuk 2 ,  3  



   

 16 Eşidip, tutuş bedenim lerzana 
geldi,

sesinden dodaklarym tibirdedi,
süňňüm eräp,

dyzlarym saňňyldady.
Emma bize hüjüm edýän halkyň 

başyndan
injek betbagtlyk gününe
sabyrsyzlyk bilen garaşaryn.

 17 Injir agajy güllemese-de,
üzüm agaçlary miwe 

getirmese-de,
zeýtun agaçlary hasyl 

bermese-de,

ekin meýdanlary hasyl 
öndürmese-de,

dowar agyllary boş galyp,
ýataklar mal-garasyz bolsa-da,

 18 men Rebde şatlanaryn,
Halasgärimde ýüregim joşar.

 19 Beýik Hudaý 
güýjüm-kuwwatymdyr,

aýaklarymy keýigiň aýaklary 
dek edip,

Meni belentliklerde gezdirýär.

Horuň baştutanyna: kirişli saz 
gurallary bilen. 

 Habakuk 3  



 1173  

1‑nji bap
1 Amo nyň og ly Ýo şy ýa nyň Ýa hu da da 

pa ty şa lyk sür ýän döw rün de Ku şy nyň 
og ly, Ge dal ýa nyň ag ty gy, Amar ýa nyň 
çow lu gy, Hi zi ki ýa nyň ýuw lu gy Se pan ýa 
Reb biň şu sö zi aýan bol dy.

Rebbiň höküm güni gelýär
 2‑3 «Ýer ýüzünden bar zady bütinleý 

syryp-süpürjek.
Ynsanuhaýwany,

gökdäki guşlary,
deňizdäki balyklary süpürip 

taşlajak.
Pisleri büdretjek,

ynsany ýer ýüzünden ýok etjek».
Muny Reb aýdýandyr.

 4 «Ýahuda, hatda Iýerusalime garşy 
el galdyraryn,

Bagal hudaýynyň gullaryny 
gyraryn,

Butparaz ruhanylary ýok ederin.
 5 Tamyň üçeginde asman 

jisimlerine sežde edýänleri,
Rebbe sežde edip, Ondan ant 

içýänleri,
Molek butundan ant içýänleri,

 6 Rebden ýüz öwrenleri,
Rebbi agtarmaýanlary,

Ondan maslahat almaýanlary
bu ýerden ýok ederin».

 7 Hökmürowan Rebbiň huzurynda 
dym!

Çünki Rebbiň güni golaýdyr,

Sepanýa pygamberiň kitaby
Giriş

Se pan ýa py gam ber b. e. öň VII 
asy ryň ikin ji ýa ry myn da wa gyz eden 
py gam ber dir. Alym la ryň çak la ma la-
ry na gö rä, ol Ýo şy ýa pa ty şa nyň b. e. 
öň 621-nji ýyl da di ni öz gert me le ri gi-
riz me zi niň öň ýa nyn da wa gyz edip di 
(2Pat 22-nji bap).

Ki tap da Reb biň hö küm gü ni 
we ho puk dy ry jy weý ran çy lyk lar 

ba ra da ky py gam ber lik ler be ýan 
edil ýär. Ýa hu dy hal ky but la ra sež-
de ed ýän di gi üçin Reb ta ra pyn dan 
je za lan dy ry lar. Reb beý le ki hal ka-
la ry hem je za lan dy rar. Iýe ru sa lim 
hem hö küm edi ler. Em ma mu ňa 
ga ra maz dan, on da ýa şa ýan pes päl 
we dog ru çyl adam lar ar ka ly şä her 
gaý ta dan di kel di ler.

Mazmuny
Rebbiň höküm etjek güni ................................................................... 1:1–2:3
Ysraýylyň goňşularynyň höküm edilmegi ...........................................2:415
Iýerusalimiň geljegi ..............................................................................3:120
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Reb gurbanlyk taýynlady,
çagyranlaryny päkläp 

mukaddes etdi.
 8 «Şol gurbanlyk güni

Men hökümdarlary, şazadalary,
ýat adatlara eýerýänleri 

jezalandyraryn.
 9 Şol gün galp hudaýlara sežde 

edýänleri,
Öz hudaýlarynyň buthanasyny

zulum hem hileden
doldurýanlaryň baryny 

jezalandyraryn».

 10 Reb şeýle diýýär:
«Şol gün Balyk derwezesinden 

ahynala,
şäheriň täze böleginden 

dady-perýat,
baýyrlardan güňleç ses eşidiler.

 11 Eý, bazaryň golaýynda 
ýaşaýanlar, perýat ediň!

Ähli söwdagärleriňiz ýok ediler,
kümüş ölçeýänleriňiziň bary 

gyrlar.
 12 Şonda Men Iýerusalimi

çyra bilen agtaryp,
düýbüne çöken şerap löderesi 

deýin çöküp,
içlerinden: „Reb ne ýagşylyk, 

ne-de ýamanlyk eder“
diýip, tekepbirlik edýänleri 

jezalandyraryn.
 13 Mal-mülkleri olja bolar,

jaýlary haraba döner,
jaý salynsalar-da,

ýaşamazlar onuň içinde,
üzüm agaçlaryny oturdarlar,

emma olaryň şerabyndan 
içmezler».

 14 Golaýdyr Rebbiň höküm güni, 
golaýdyr,

Ine, ýetip gelýändir ol.
Hasratlydyr Rebbiň şol güni,

batyr esger ajy perýat eder.
 15 Şol gün – gazap güni,

betbagtçylyk, muşakgat güni,
weýrançylyk we harabalyk güni,

garaňkylyk we gam-gussa güni,
bulutly we tüm garaňkylyk güni 

bolar.
 16 Galalara we beýik diňlere hüjüm 

edilip,
uruş surnaýy çalnyp, duýduryş 

beriljek gündür ol.

 17 Men ynsanlaryň başyna muşakgat 
indererin.

Olar kör adam kimin ýörärler,
ganlary suw deýin döküler,

bedenleri ders kimin çüýrär,
çünki olar Rebbe garşy günä 

etdiler.
 18 Rebbiň gazaply gününde,

altyn-kümüşleri halas edip 
bilmez olary.

Rebbiň gabanjaňlyk odunda
bütin dünýä ýanyp kül bolar,

çünki Reb ýer ýüzünde 
ýaşaýanlaryň baryny

gyryp ýok eder.

2‑nji bap
 1 Toplan, eý, utançsyz millet!
 2 Saman külkesi dek 

sowrulmazyňdan öň,
Rebbiň gahar-gazaby üstüňize 

inmezden öň,
Rebbiň gazaply güni gelmezden 

öň toplan!
 3 Rebbiň emrlerini berjaý edýän

ýurduň kiçigöwünlileri, Rebbi 
agtaryň,

dogruçyllygy we pespälligi 
agtaryň.

 Sepanýa 1 ,  2  
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Belki, Rebbiň gazap gününde
gizlenip saklanarsyňyz.

Reb piliştlilere jeza berýär
 4 Gaza boşap galar,

Aşkelon haraba döner,
Aşdot günorta çaglary kowlar,

Ekron-da köki-damary bilen 
sogrular.

 5 Deňiz ýakasynda ýaşaýan
Keret halkynyň dat gününe!

Eý, Kengan, piliştliler ýurdy,
Reb seniň garşyňa şeýle 

diýýär:
«Ýeke kişini-de galdyrman, seni 

weýran ederin».
 6 Deňiz ýakasyndaky ýurduňyz

çopan örülerine,
süri agyllaryna döner.

 7 Ýahudanyň aman galanlary ýurdy 
eýelärler,

olar örüde sürülerini otararlar,
agşamyna Aşkelon şäherinde 

ýatarlar,
Hudaýy Reb olary ýatlap,
öňki abadançylyklaryny 

gaýtaryp berer.

Reb Mowap bilen Ammona 
jeza berýär
 8 «Halkymy masgaralap,

olaryň ýurdunda men-
-menlik eden Mowabyň 
kemsitmelerini,

Ammonlaryň sögünçlerini 
eşitdim».

 9 Munuň üçin Ysraýyl Hudaýy 
Hökmürowan Reb

Öz barlygyndan ant içip, şeýle 
diýýär:

«Mowap halkyny Sodom kimin,
Ammon halkyny Gomora kimin 

gyraryn!

Bu ýurtlar tikenekli otlardan, 
duzly çukurlardan dolup,

baky haraba öwrülerler.
Aman galan halkym Mowaby, 

Ammony talar,
gutulan milletim ol ýurtlary 

eýelär».
 10 Olaryň tekepbirligi zerarly şeýle 

jeza berler,
çünki olar Hökmürowan Rebbiň 

halkyny kemsidip,
olara garşy men-menlik etdiler.

 11 Reb olaryň ýüreklerini ýarar!
Ol dünýäniň ähli hudaýlaryny 

ýok eder,
öz ýaşaýan ýurdunda her millet 

Rebbe sežde eder.
 12 Reb: «Eý, Efiopiýa halky,

senem Meniň gylyjymdan 
ölersiň» diýýär.

 13 Reb demirgazyga garşy el 
galdyrar,

Aşury ýok eder,
Ninewäni harabalyga,

çöl deýin ýalazy meýdana öwrer.
 14 Ninewe mal-garalaryň ýatagyna,

dürli wagşy haýwanlaryň 
sürenine öwrüler.

Baýguşlar harabaçylykda mesgen 
tutarlar,

penjirelerden uwlaşarlar,
bosagalaryň öňi weýran bolar,

kedr pürsleri duw-dagyn ediler.
 15 Ine, bu zowky-sapada, 

howpsuzlykda ýaşap:
«Ýeke men, menden başga hiç 

kim ýok» diýen şäherdir.
Gör, ol nähili haraba bolup,

wagşy haýwanlaryň sürenine 
öwrüldi.

Gapdalyndan geçýän her kes
ony masgaralap, ellerini 

salgaýarlar.

 Sepanýa 2  
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3‑nji bap

Iýerusalimiň geljegi

 1 Gozgalaňçy, haram,
zalym şäheriň dat gününe!

 2 Ol söze gulak asmady,
öwüt almady,

Rebbe bil baglamady,
Hudaýyna ýakynlaşmady.

 3 Içindäki hökümdarlary
arlaýan arslanlar ýalydyrlar.

Kazylary daňdana deňeç ýeke 
süňk goýmaýan

aç möjekler kimindirler.
 4 Pygamberleri biperwaý, biwepa 

adamlardyr;
ruhanylary ybadathanany 

harama çykardylar,
Kanuny harladylar.

 5 Iýerusalimiň içinde bolan Reb 
dogruçyldyr,

Ol hiç haçan adalatsyzlyk 
etmez.

Her gün ir säher bilen
adalatly garaýar Ol Öz halkyna,

Emma pis kişi pisligini edip,
utanmany bilmeýär.

 6 Reb şeýle diýýär:
«Gyrdym Men halklary,

diňlerini weýran etdim,
köçelerini harap etdim,

ondan ötüp-geçýän ýokdur.
Şäherleri harabalyga öwrüldi,
ýekeje ynsan-da galmady».

 7 Men diýdim:
«Siz Menden gorkuň,

öwüt-ündew alyň!
Şonda mesgenleri ýok edilmez,

jezalarym başlaryndan inmez».
Emma olar öňküleri ýaly,
ähli işlerinde pislikden lezzet 

aldylar.

 8 Munuň üçin Reb şeýle diýýär:
«Siz Maňa garaşyň,

halklara höküm etjek günüme 
çenli garaşyň.

Çünki Meniň kararym milletleri 
toplap,

patyşalyklary bir ýere jemläp,
gaharymy, lowlaýan gazabymy

başlaryndan indermekdir.
Gabanjaň gazabymyň ody
bütin dünýäni ýakyp kül eder.

 9 Men şonda hemmeleriň Maňa 
ybadat edip,

agzybirlik bilen Maňa gulluk 
ederleri ýaly,

milletlere päk dil bererin.
 10 Dagynyk bolup, Maňa sygynan 

halkym
Efiopiýa derýasynyň aňry 

tarapyndan
Maňa sadaka getirer.

 11 Garşyma eden ähli pis işleri 
üçin,

şol gün halkym utandyrylmaz.
Çünki Men özüne buýsanyp,

men-menlik edýänleri 
araňyzdan aýraryn.

Siz mukaddes dagymda
mundan beýläk tekepbirlik 

etmersiňiz.
 12 Iýerusalimde pespäl,

pukara adamlary aman 
galdyraryn,

olar Maňa bil baglarlar.
 13 Ysraýylyň aman galanlary,

nähaklyk etmezler,
ýalan sözlemezler,

agyzlaryndan hileli sözler 
çykmaz.

Olar goýun kimin ýaşyl örülerde 
ýatarlar,

olary hiç kim gorkuzyp bilmez».

 Sepanýa 3  



   

 

a 3:14 Sion gyzy – bu Iýerusalim halky diýmekdir. Sözlüge seret.
b 3:17 Ol söýgüsinde size täze durmuş berer – käbir golýazmalarda Ol söýgüsinde dymar.

Şatlyk aýdymy
 14 Heşelle kak, eý, Sion gyzy a,

batly ses bilen gygyr, eý, 
Ysraýyl!

Bütin kalbyňyz bilen joşup 
şatlanyň!

Eý, Iýerusalim gyzy!
 15 Reb siziň garşyňyza jezany 

ýatyrdy,
duşmanlaryňyzy kowdy.

Ysraýyl patyşasy Reb siziň 
araňyzda,

mundan beýläk betbagtçylykdan 
gorkmarsyňyz.

 16 Şol gün Iýerusalime şeýle diýler:
«Gorkma, eý, Sion,
elleriň gowşamasyn!

 17 Hudaýyňyz Reb,
ýeňiş berýän Söweşiji siziň 

araňyzda.
Reb size guwanyp şatlanar,

Ol söýgüsinde size täze durmuş 
berer b,

nagmalar bilen Onuň size 
ýüregi joşar».

 18 Reb diýýär: «Baýramçylyk 
deregine hasrat çekdiňiz,

bu siziň üçin agyr we 
utançlydyr,

Men indi olaryň soňuna nokat 
goýaryn.

 19 Şol gün golaýlaşýar,
Men size sütem edenleriň 

baryna jeza bererin.
Agsaklary halas edip,

dagynyk ýesirleri bir ýere 
toplaryn.

Olaryň utanjyny uly hormata 
öwrüp,

olary bütin dünýäde at-abraýly 
ederin.

 20 Şol wagt Men sizi toplap, öz 
ýurduňyza getirerin,

çünki Men gözüňiziň 
alnynda

öňki abadançylygyňyzy 
dikeldip,

dünýäniň bütin halklarynyň 
arasynda

size at-abraý we şan-şöhrat 
gazandyraryn». 

 Sepanýa 3  
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1‑nji bap

Reb halky ybadathanany 
täzeden gurmaga çagyrýar

1 Dar ýuş pa ty şa nyň şa ly gy nyň ikin ji 
ýy ly nyň al tyn jy aýy nyň bi rin ji gü ni Ha-
gaý py gam be riň üs ti bi len Ýa hu da nyň 
hä ki mi Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba by-
la we Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny 
Ýe şu wa a Reb biň şu sö zi aýan bol dy. 
2  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Bu 
halk Reb biň öýü ni tä ze den gur ma gyň 
wag ty en tek ge le nok diý ýär». 3 On soň 
Ha gaý py gam be riň üs ti bi len Reb biň şu 
sö zi aýan bol dy: 4  «Bu öý ha ra ba bo lup 
ýa tyr ka, özü ňi ziň ka şaň jaý lar da ýa şa-
ma gy ňy zyň wag ty my? 5 Şo nuň üçin in di 
Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: „Öz 

ýa şan ýyl la ry ňy za ser sa lyp pi kir ediň. 
6  Siz köp ekip, az ha syl al ýar sy ňyz, iýip 
doý ma ýar sy ňyz, içip gan ma ýar sy ňyz, 
ge ýin ýär si ňiz, ýö ne ýy lyn ma ýar sy ňyz, 
ga zan jy ňyz düý bi de şik pul tor ba düş-
ýär“». 7 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Öz ýa şan ýyl la ry ňy za ser sa lyp pi kir 
ediň. 8  Dag ly ga gi diň-de, agaç ge ti riň 
we Me niň öýü mi gu ruň. Şon da Men 
ho şal bo la ryn, şöh rat la na ryn, mu ny 
Reb diý ýär. 9 Siz köp ha sy la ga raş ýar-
dy ňyz, ýö ne ol ha syl az bo lup çyk dy. 
Ony öýe ge ti re ni ňiz de, Men ony ýe le 
so wur dym. Nä me üçin? Me niň öýü miň 
ha ra ba öw rü lip ýa ta ny üçin! Men mu ny 
si ziň äh li ňi ziň di ňe öz öý le ri ňiz bi len 
güm ra dy gy ňyz üçin şeý le et dim. Mu ny 
Men – Hök mü ro wan Reb aýd ýan dy-
ryn. 10 Şo nuň üçin-de as man yga ly, ýer 

Hagaý pygamberiň kitaby
Giriş

Ha gaý py gam be riň ki ta by b. e. öň 
520-nji ýyl da Hu daý ta ra pyn dan ge len 
gys ga yl ham la ryň be ýa ny dyr. Ys ra ýyl 
hal ky Ba byl sür gün li gin den do la nyp, 
eý ýäm bir nä çe ýyl bä ri Iýe ru sa lim de 
ýa şa ýar. Em ma duş man la ryň weý ran 

eden yba dat ha na sy he niz-de ha ra ba 
bo lup ýa tyr. Hu daý dan ge len yl ham-
lar hal ky yba dat ha na ny di kelt mä ge 
ruh lan dyr ýar. Öz ge rip, özü ni päk län 
hal ka Reb ge le jek de aba dan ly gy we 
pa ra hat ly gy wa da ber ýär.

Mazmuny
Ybadathanany täzeden gurmaga çagyryş ........................................... 1:115
Teselli we umyt baradaky habar ..........................................................2:123

 

 

a 1:1 Ýa hu da nyň hä ki mi Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba by la we Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny 
Ýe şu wa – se ret: Ezr 3:2; 5:1.
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ha sy ly siz den gys gan ýar. 11 Şeý le hem 
Men ýur da we onuň dag la ry na, gal la 
meý dan la ry na, üzüm çi lik le ri ne, zeý tun 
bag la ry na, ýer den ön ýän äh li önüm le re, 
yn san dyr haý wan la ryň üs tü ne, çek ýän 
äh li zäh me ti ňi ziň üs tü ne gu rak çy lyk 
je za sy ny in der dim».

12  Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba byl bi len 
Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny Ýe şu wa 
we hal kyň aman ga lan la ry nyň äh li-
si Reb den gor kup, öz le ri niň Hu da ýy 
Reb biň sö zü ne we Ha gaý py gam be riň 
aý dan la ry na gu lak as dy lar. Çün ki Ha-
gaý py gam be ri Be ýik Hu daý ibe rip di. 
13 On soň Reb biň we ki li Ha gaý Reb biň 
şu ha ba ry ny hal ka ýe ti rip, şeý le diý di: 
«Reb: „Men si ziň bi len di rin“ diý ýär. Mu-
ny Reb aýd ýan dyr». 14  Reb Ýa hu da nyň 
hä ki mi Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba by lyň, 
Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny Ýe şu-
wa nyň we hal kyň aman ga lan la ry nyň 
äh li si niň kal by ny oýar dy. On soň olar 
ge lip, öz le ri niň Hu da ýy Hök mü ro wan 
Reb biň öýü ni gur ma ga baş la dy lar. 15 Bu 
wa ka pa ty şa Dar ýu şyň şa ly gy nyň ikin ji 
ýy ly nyň al tyn jy aýy nyň ýig ri mi dör dü ne 
bo lup geç di.

2‑nji bap

Ybadathananyň şöhraty
1 Bu ýy lyň ýe din ji aýy nyň ýig ri mi bi ri 

gü ni Ha gaý py gam be riň üs ti bi len Reb-
biň şu sö zi aýan bol dy: 2 «In di Ýa hu da nyň 
hä ki mi Şe ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba by la, 
Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny Ýe şu wa 
we hal kyň aman ga lan la ry nyň äh li-
si ne ýüz le nip, şeý le diý: 3 „Ara ňyz da 
bu öýüň öň ki şöh ra ty ny gö ren ler den 
kim bar? In di ol si ze nä hi li gö rün ýär? 
Si ziň na za ry ňyz da ol hiç zat ça gö rün-
ýän-ä däl dir? 4  Eý, Ze ru ba byl, ruh dan 
düş me, mu ny Men – Reb aýd ýan dy ryn. 

Eý, Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny Ýe-
şu wa, ruh dan düş me! Eý, ýur duň äh li 
hal ky, ruh dan düş me. Mu ny Men – Reb 
aýd ýan dy ryn. Iş läň, çün ki Men si ziň 
bi len di rin, mu ny Men – Hök mü ro wan 
Reb aýd ýan dy ryn. 5  Mü sür den çy ka-
ny ňyz da, si ze söz ber şim ýa ly, Ru hum 
ara ňyz da dyr, gork maň!“» 6  Çün ki Hök-
mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Men az 
sa lym dan ýe ne bir ge zek gö gi we ýe ri, 
deň zi we gu ry ýe ri sars dy ra ryn. 7 Men 
äh li mil let le ri-de sars dy ra ryn, şon da äh li 
mil let le riň ha zy na la ry şu ýe re ge ler we 
Men bu öýi şan-şöh rat dan dol du ra ryn. 
Mu ny diý ýän Men – Hök mü ro wan Reb-
dir. 8  Kü müş-de, al tyn-da Me niň ki dir. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr. 
9 Men ýe ne: „Bu öýüň soň ky şöh ra ty 
onuň öň ki şöh ra tyn dan hem has be lent 
bo lar“ diý ýä rin. Bu ýe re aba dan çy lyk 
be re rin. Mu ny Men – Hök mü ro wan 
Reb aýd ýan dy ryn».

Pygamberiň ruhanylara 
beren görkezmesi

10 Dar ýuş pa ty şa nyň şa ly gy nyň ikin-
ji ýy ly nyň do ku zyn jy aýy nyň ýig ri mi 
dör di gü ni Ha gaý py gam be re Reb biň şu 
sö zi aýan bol dy: 11 «Hök mü ro wan Reb 
şeý le diý ýär: „Ru ha ny lar dan ka nun ha-
kyn da so ra. 12 Eger bir adam Reb be ba gyş 
edi len eti ete gi ne sa lyp äki den de, onuň 
ete gi çö re ge, çor ba, şe ra ba, ýa ga ýa-da 
baş ga bir iý mi te gal taş sa, şo lar mu kad-
des bo lar my?“». Ru ha ny lar bu so ra ga: 
«Ýok» di ýip jo gap ber di ler. 13  On soň 
Ha gaý: «Eger ölä gal ta şyp, ha ram bo lan 
adam bu zat lar dan bi ri ne eli ni de gir se, 
şol zat mur dar bo lar my?» di ýip so ra dy. 
Ru ha ny lar mu ňa: «Ha wa, ol mur dar 
bo lar» di ýip jo gap gaý tar dy lar. 14  On soň 
Ha gaý şeý le diý di: «Reb: „Bu halk, bu 
mil let hem Me niň na za rym da şeý le dir“ 

 Hagaý 1 ,  2  



   

diý ýär. „Ola ryň ed ýän äh li iş le ri-de 
şeý le dir, şo nuň üçin ola ryň hö dür ed ýän 
zat la ry nyň hem me si mur dar dyr. 15  In di 
şu gün den beý läk öz ýag daý la ry ňyz hak-
da pi kir ediň. Reb biň yba dat ha na syn da 
daş üs tü ne daş go ýul maz dan öň 16  nä hi li 
ýa şap dy ňyz?! Bi ri ýig ri mi bat man lyk 
har ma ny ýyg na ma ga ge len de, ol on 
bat man çy kar dy. Ol şe rap ly çe lek den 
el li küý ze şe rap al jak bo lan da, di ňe 
ýig ri mi küý ze çy kar dy. 17 Men el zäh me-
ti ňiz bi len ön dür ýän äh li önüm le ri ňi ziň 
üs tün den ep gek öwüs di rip, heň we do ly 
bi len ha rap la dym. Em ma siz şon da-da 
Ma ňa ta rap öw rül me di ňiz. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 18  Şu gün den, ýag ny do ku-
zyn jy aýyň ýig ri mi dör dün den – Reb biň 
yba dat ha na sy nyň düý bi tu tu lan gü nün-
den beý läk öz ýag daý la ry ňyz hak da 
ma za ly oý la nyň. 19 Am mar da to hum 
gal dy my? Gal ma dy. Üzüm, in jir, nar 

we zeý tun agaç la ry en tek hem ha syl 
ber ýär mi? Ber me ýär. Em ma Men si ze 
şu gün den beý läk be re ket ýag dy ra ryn“».

Reb Zerubabyla wada berýär
20 Şol gün – aýyň ýig ri mi dör di gü ni 

Ha gaý py gam be re ikin ji ge zek Reb-
biň şu sö zi aýan bol dy: 21 «Ýa hu da nyň 
hä ki mi Ze ru ba by la Me niň Ýe ri we 
Gö gi tit ret jek di gi mi aýt. 22  Pa ty şa la ryň 
tagt la ry ny ag da ra ryn, Men mil let le riň 
pa ty şa lyk la ry nyň güý jü ni ýok ede rin. 
Sö weş ara ba lary dyr ola ryň üs tün dä ki le ri 
ag da ra ryn, at lar dyr ola ryň ça pyk su war-
la ry ny ýy ka ryn, her kim öz ýol da şy nyň 
gyly jyn dan he läk bo lar». 23 Hök mü ro wan 
Reb ýe ne şeý le diý ýär: «Eý, gu lum, Şe-
ýal ty ýe liň og ly Ze ru ba byl, şol gün Men 
se ni ge ti rip, mö hür ýü zü gim deý ede rin, 
çün ki Men se ni saý la dym. Mu ny Men – 
Hök mü ro wan Reb aýd ýan dy ryn». 

 Hagaý 2  
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1‑nji bap

Reb halkyny Özüne 
öwrülmäge çagyrýar

1 Dar ýu şyň pa ty şa ly gy nyň ikin ji ýy-
ly nyň se ki zin ji aýyn da Ydo nyň ag ty gy, 
Be rek ýa nyň og ly Za kar ýa py gam be riň 
üs ti bi len Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
2  «Men – Reb biň si ziň ata-ba ba la ry ňy-
za ga ty ga ha ry gel di. 3 Şo nuň üçin hem 
ola ra Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: „Ma ňa ta rap öw rül sin ler. Şon da 
Me nem si ze ta rap öw rü le rin. Mu ny 
Men – Hök mü ro wan Reb aýd ýan dy ryn. 
4  Ata-ba ba la ry ňyz ýa ly bol maň. Öň ki py-
gam ber ler ola ra ýüz le nip, şu ny jar et di ler: 

Hök mü ro wan Reb ýa man ýol la ryň yz dan, 
pis iş le ri ňiz den el çe kiň diý ýär. Ýö ne 
olar mu ny diň le me di ler, Ma ňa gu lak 
as ma dy lar. Mu ny Men – Reb aýd ýan dy-
ryn. 5 Ha ny ata-ba ba la ry ňyz, olar ni re de? 
Py gam ber ler, nä me, ba ky gel di ler mi? 
6  Em ma gul la rym bo lan py gam ber le re 
buý ran söz le rim dir be ren duý du ryş la ry-
my, nä me, ata-ba ba la ry ňyz ýe ri ne ýe ti ren 
däl dir öýd ýä ňiz mi? Olar to ba edip, Hök-
mü ro wan Reb öz tu tan ýo lu my za hem 
et miş le ri mi ze gö rä bi ze nä me et me gi 
ni ýet län bol sa, şo ny hem et di diý di ler“».

Ilkinji alamat: atly adam
7 Dar ýu şyň pa ty şa ly gy nyň ikin ji ýy-

ly nyň on bi rin ji aýy nyň – Şe bat aýy nyň 

Zakarýa pygamberiň kitaby
Giriş

Za kar ýa py gam be riň ki ta by iki 
bö lüm den yba rat. Onuň bi rin ji bö lü-
min de Za kar ýa py gam be riň b. e. öň 
520 – 518-nji ýyl la ry ara ly gyn da gö ren 
gör nüş le ri be ýan edil ýär. Py gam ber 
Iýe ru sa li miň di kel dil me gi, yba dat ha-
na nyň gaý ta dan bi na edil me gi, Hu daý 
hal ky nyň gü nä ler den päk len me gi, 
se çip-saý la nan Me sihiň gel jek di gi ba-
ra da gör nüş le ri gör ýär (1 – 8-nji bap lar).

Ki ta byň ikin ji bö lü min de umyt bi-
len ga ra şyl ýan Ha las gär we iň soň ky 
hö küm edil me ba ra da ky gör nüş ler 
be ýan edil ýär (9 – 14-nji bap lar).

Şeý le-de, ki tap da ahyr za man ba ra-
da ky py gam ber lik ler be ýan edil ýär. 
Bu py gam ber lik ler öz bo luş ly dyr, se-
bä bi olar is len dik döw rüň oky jy sy na 
örän ýa kyn, ýag ny ti za ra ber jaý bol jak 
py gam ber lik ýa ly gö rün ýär.

Mazmuny
Duýduryş we umyt baradaky görnüşler ..........................................1:1–8:23
Ysraýylyň duşmanlary jezalandyrylýar ................................................ 9:18
Gelejekki abadançylyk we parahatlyk ........................................... 9:9–14:21
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a 1:7 Şe bat aýy nyň ýig ri mi bi rin ji gü ni – bu 15-nji few ral dyr.

ýig ri mi bi rin ji gü ni a Ydo nyň ag ty gy 
Be rek ýa nyň og ly bo lan men – Za kar ýa 
py gam be re Reb biň şu sö zi aýan bol-
dy. 8  Ag şam jül ge dä ki mirt agaç la ryň 
ara syn da du ran bir dor at ly ada my gör-
düm. Onuň ýeň se sin de dor, gyr hem-de 
ak at lar bar dy. 9 Men: «Je na bym, bu lar 
nä me?» di ýip so ra dym. Me niň bi len 
gep le şip du ran pe riş de ma ňa: «Ola ryň 
nä me di gi ni men sa ňa gör ke ze rin» diý-
di. 10  On soň mirt agaç la ryň ara syn da 
du ran: «Olar Reb biň dün ýä ni aý la nyp 
çyk mak üçin ibe ren le ri» di ýip jo gap 
ber di. 11 Soň ra olar Reb biň mirt agaç-
la ry nyň ara syn da du ran pe riş de si ne: 
«Biz dün ýä ni aý lan dyk, ha wa, tu tuş 
dün ýä pa ra hat eken» diý di ler. 12  Reb biň 
pe riş de si: «Eý, Hök mü ro wan Reb, Sen 
ýet miş ýyl lap Iýe ru sa lim bi len Ýa hu da 
ga har et diň, ýe ne-de nä çe wagt lap ola ryň 
şä her le rin den Öz rähmetiňi gaý gyr jak?» 
diý di. 13  Soň ra Reb me niň bi len gep-
le şen pe riş dä mä hir li hem kö şeş di ri ji 
söz ler bi len jo gap ber di. 14  Me niň bi len 
gep le şen pe riş de ma ňa şeý le diý di: «Şu 
ha ba ry jar et we Hök mü ro wan Reb şeý-
le diý ýär diý: „Men Iýe ru sa li mi, ha wa, 
Si o ny ju da ga ban ýa ryn. 15 Men Öz hal-
ky my di ňe ýe ňil je za lan dyr mak çy dym, 
em ma asu da lyk da bi per waý otu ran bu 
halk lar ola ryň ba şy na dü şen kül pe ti 
has hem art dyr dy lar. In di bu halk la ra 
Me niň ga ty ga ha rym gel ýär“». 16  Şo ňa 
gö rä, Reb şeý le diý ýär: «Men duý gu daş-
lyk bi len Iýe ru sa li me ta rap öw rü le rin. 
Me niň yba dat ha nam şol ýer de gur lar 
we Iýe ru sa li mi di kelt mek üçin öl çeg 
ýü pi çe ki ler. Mu ny Men – Hök mü ro-
wan Reb aýd ýan dy ryn». 17 Şu ny-da jar 
edip, Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär 
diý: «Me niň şä her le rim ýe ne bo le lin li ge 

ýe ter. Men-Reb Si o ny ýe ne kö şeş di re rin 
we Iýe ru sa li mi ýe ne saý la ryn».

Ikinji alamat: şahlar we ussalar
18  Soň ra men se re dip dur kam, dört 

sa ny şah gör düm. 19 Özüm bi len gep le-
şen pe riş de den: «Bu lar nä me?» di ýip 
so ra dym. Ol: «Bu lar Ýa hu da ny, Ys ra ýy ly 
hem-de Iýe ru sa li mi dar ga dan şah lar» 
di ýip jo gap ber di.

20 Soň ra Reb ma ňa dört us sa ny gör kez-
di. 21 Men: «Olar nä me üçin gel di ler?» 
di ýip so ra dym. Reb ma ňa: «Bu şah lar 
ýa hu da hal ky nyň için den ýe ke je si-de 
baş gal dyr maz ýa ly, ola ry dar gat dy lar. 
Ýö ne bu us sa lar şah la ra howp sa lyp, ola-
ry döw mä ge gel di ler. Se bä bi bu şah lar 
Ýa hu da nyň gar şy sy na hü jüm edip, onuň 
hal ky ny dar gat dy lar» di ýip jo gap ber di.

2‑nji bap

Üçünji alamat: ölçeg ýüpi
1 Soň ra men se re dip dur kam, eli öl çeg 

ýüp li bir ada my gör düm. 2  Men on dan: 
«Ni rä bar ýar syň?» di ýip so ra dym. Ol 
ma ňa: «Iýe ru sa li mi öl çäp, onuň ini niň 
hem-de uzyn ly gy nyň nä çe di gi ni bil mä-
ge bar ýa ryn» di ýip jo gap ber di. 3 Me niň 
bi len gep le şen pe riş de men den daş la şan-
da, baş ga bir pe riş de ony gar şy la ma ga 
çyk dy. 4  Ol: «Bar, yl ga-da şol ýi gi de 
aýt: „Ol ýer de ýer leş jek san-sa jak syz 
adam lar dyr mal-ga ra dan ýa ňa Iýe ru-
sa lim di war syz bir şä her bo lar. 5  Men 
onuň da şy nyň ot ly di wa ry, içi niň şöh-
ra ty bo la ryn. Mu ny Reb diý ýär“» diý di.

6  Reb şeý le diý ýär: «Haý daň, haý daň! 
De mir ga zyk ýur dun dan ga çyň. Çün ki 
Men si zi gö güň dört ta ra py na öwüs ýän 
ýel ki min dar gat dym, mu ny Men – Reb 

 Zakarýa 1 ,  2  



 1183  

 

a 2:7 Si on – bu Ys ra ýyl hal ky diý mek dir. Söz lü ge se ret.
b 2:10 Si on gyz – bu Ys ra ýyl hal ky diý mek dir. Söz lü ge se ret.
ç 3:1 Ýe şu wa – se ret: Ezr 3:2; 5:2. Bu at ha las gär diý me gi aň lad ýar. Söz lük de «ha las gär» 
sö zü ne se ret.

aýd ýan dy ryn. 7 Haý da, Ba byl da ýa şa ýan 
Si on a, gaç!» 8  Çün ki Hök mü ro wan Reb 
me ni Öz şöh ra ty üçin iber di. Si zi ta lan 
halk lar ba bat da Ol şeý le diý ýär: «Si o na 
de gen hut Me niň gö re ji me deg ýän dir. 
9 In di Men ola ryň gar şy sy na el gö ter jek; 
ola ry öz gul la ry ta la ňa sa lar». Şon da 
ýa ny ňy za me ni Hök mü ro wan Reb biň 
ibe ren di gi ni bi ler si ňiz. 10 «Aý dym aýt, 
şat lan, eý, Si on gyz b! Men ge lip, si-
ziň ara ňyz da me kan tut jak. Mu ny Reb 
aýd ýan dyr. 11 Şol gün köp halk lar Men-
Reb be bil bag lar lar we Me niň hal kym 
bo lar lar. Men si ziň ara ňyz da me kan 
tu ta ryn». Şon da ýa ny ňy za me ni Hök-
mü ro wan Reb biň ibe ren di gi ni bi ler si ňiz. 
12  Reb mu kad des top rak da Öz pa ýy hök-
mün de Ýa hu da ny mülk edip alar we ýe ne 
Iýe ru sa li mi saý lar.

13 Äh li jan ly-jan dar lar, Reb biň öňün-
de üm süm bo luň; Ol tu rup, mu kad des 
me ka nyn dan çy kyp gel ýär.

3‑nji bap

Dördünji alamat: Ýeşuwa we şeýtan
1 Men Reb biň pe riş de si niň öňün de 

du ran baş ru ha ny Ýe şu wa ny ç hem-de 
ony gü nä kär le mek üçin sa gyn da du ran 
şeý ta ny gör düm. 2  Reb şeý ta na şeý le 
diý di: «Reb sa ňa kä ýe ýär, eý, şeý tan, 
Iýe ru sa li mi saý lan Reb sa ňa kä ýe ýär! 
Bu adam ot dan çy ka ry lan ke sin di däl-
mi nä me?» 3 Pe riş dä niň öňün de du ran 
Ýe şu wa nyň eg nin dä ki ge ýi mi kir li di. 
4  Pe riş de öňün de du ran la ra: «Onuň kir li 
ge ýim le ri ni çy ka ryň» diý di. Ol Ýe şu wa 
ýüz le nip: «Se ret, gü nä ňi aý ryp taş la dym, 

men sa ňa toý ly ba sy ny geý dir ýän» diý di. 
5  On soň men – Za kar ýa: «Ýe şu wa nyň 
ba şy na tä miz sel le ora syn lar» diý dim. 
Olar onuň ba şy na tä miz sel le ora dy lar, 
ony ge ýin dir di ler. Reb biň pe riş de si-de 
onuň ýa nyn da dur dy.

6  Reb biň pe riş de si Ýe şu wa şeý le gü wä 
geç di: 7 «Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

„Eger Me niň ýo lum dan ýö räp, tab şy-
ryk la ry my ýe ri ne ýe tir seň, sen Me niň 
yba dat ha na my do lan dy rar syň, how lu-
la ry ma gö zeg çi lik eder siň. Men sa ňa 
şu ýer de du ran la ryň ara syn da gez mek 
hu ku gy ny be re rin. 8  In di gu lak sa lyň, eý, 
baş ru ha ny Ýe şu wa, sen we öň ýa nyň da 
otu ran ru ha ny lar – si ziň hem mä ňiz gel-
jek de bol jak iş le riň ala ma ty sy ňyz. Men 
Şa ha di ýen gu lu my or ta çy kar jak dy ryn. 
9 Ine, Ýe şu wa nyň öňün de go ýan ýe di 
göz li da şym. Men onuň ýü zü ne oýup 
hat ýaz jak. Men bir gü nüň için de şu 
ýur duň gü nä si ni aý ryp taş la ryn. Mu-
ny Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr. 10 Şol 
gün siz bi ri-bi ri ňi zi üzüm hem-de in jir 
agaç la ry ňy zyň aşa gy na otur ma ga ça-
gy rar sy ňyz. Mu ny Hök mü ro wan Reb 
aýd ýan dyr“».

4‑nji bap

Bäşinji alamat: çyradan 
we zeýtun agaçlary

1 Me niň bi len gep le şen pe riş de ýe ne 
gel di-de, me ni uku dan oýa ran ýa ly edip 
tu ruz dy. 2  Ol men den: «Nä me gör ýäň?» 
di ýip so ra dy. Men: «Guý ma al tyn dan 
edi len çy ra da ny gör ýä rin; onuň de pe-
sin de ýag ga by, üs tün de ýe di çy ra, ýe di 
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a 5:6 Bu tu tuş ýur duň et mi şi dir – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Ol bü tin dün ýä bo ýun ça 
şeý le dir di ýip duş gel ýär.

çy ra nyň her bi ri niň ýe di tur ba jy gy bar. 
3 Ola ryň ýa nyn da iki sa ny zeý tun aga jy 
bar. Ola ryň bi ri ýag ga by nyň sag ta ra pyn-
da, beý le ki si çep ta ra pyn da» di ýip jo gap 
ber dim. 4  Men pe riş de den: «Je na bym, 
bu lar nä me?» di ýip so ra dym. 5 Me niň 
bi len gep le şen pe riş de: «Bu la ryň nä me-
di gi ni bi le ňok my?» di ýip so ra dy. Men: 
«Ýok, je na bym» diý dim. 6  Ol ma ňa şeý le 
diý di: «Bu Reb biň Ze ru ba by la: „Güýç 
we zor luk bi len däl-de, di ňe Me niň Ru-
hum bi len iş bi ti rer siň“ di ýen sö zi. Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär. 7 Sen kim mi şiň, 
eý, be ýik dag? Sen Ze ru ba by lyň öňün de 
tep-te kiz bo lar syň. Ol yba dat ha na nyň iň 
soň ky da şy ny goý ýar ka, halk „Ne gö zel, 
ne ajap!“ di ýip gy gy rar».

8  Şeý le hem ma ňa Reb biň şu sö zi 
aýan bol dy: 9 «Şu yba dat ha na nyň bin-
ýa dy ny Ze ru ba by lyň el le ri tut dy. Ony 
ahy ry na çen li alyp git jek hem şo nuň 
el le ri dir». Şon da me ni si ziň ýa ny ňy za 
Hök mü ro wan Reb biň ibe ren di gi ni, sen – 
Ze ru ba byl bi ler siň. 10 «Ýe ňil iş ler eden 
gü nü ni äh mi ýet siz ha sap lan lar Ze ru ba-
by lyň elin dä ki şu gu ly gö rüp şat la nar lar.

Bu ýe di çy ra Reb biň gö zü dir, olar 
dün ýä ni aý la nyp ýö ren dir». 11 Men ol 
pe riş de den: «On da çy ra da nyň sa gyn-
da ky hem çe pin dä ki iki düýp zeý tun 
aga jy nä mä ni aň lad ýar?» di ýip so ra dym. 
12  On dan ýe ne-de: «Iki al tyn tur ba jy gyň 
üs ti bi len al tyn reňk li ýag çy ka ryp du-
ran zeý tun aga jy nyň iki şa ha sy nä mä ni 
aň lad ýar?» di ýip so ra dym. 13 Ol men den: 
«Bu la ryň nä me di gi ni bi le ňok my?» di ýip 
so ra dy. Men: «Ýok, je na bym» diý dim. 
14 Ol: «Bu lar ba şy na ýag çal nyp saý la nyp, 
bü tin ýer ýü zü niň Taň ry sy na gul luk ed-
ýän iki ki şi dir» di ýip jo gap ber di.

5‑nji bap

Altynjy alamat: uçýan kagyz
1 On soň se re dip dur kam, uçup ýö ren bir 

ýaz gy ly ka gy za gö züm düş di. 2  Pe riş de 
ma ňa: «Nä me gör ýäň?» diý di. Men: «Bir 
ka gyz-a uçup ýör; onuň bo ýy ýig ri mi 
tir sek, ini on tir sek» di ýip jo gap ber-
dim. 3 Ol ma ňa şeý le diý di: «Bu bü tin 
dün ýä siň ýän nä let dir. Bu ka gy zyň bir 
ta ra pyn da ýa zy ly şy ýa ly, ogur lyk eden 
sog ru lyp taş lan jak dyr, beý le ki ta ra pyn-
da ýa zy ly şy ýa ly bol sa, ýa lan dan ant 
içen kow lup çy ka ryl jak dyr. 4  Men ony 
ýol la dym. Ol og ry nyň hem-de Me niň 
adym dan ýa lan dan ant iç ýä niň öýü ne 
gi rer we şol öý de-de ga lar; agaç-tag-
ta sy dyr daş la ry bi len bi le öýi ýu wu dar. 
Mu ny Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr».

Ýedinji alamat: içi aýally küýze
5 Soň ra me niň bi len gep le şen pe riş de 

öňü me geç di-de: «Ýo ka ry ňa se ret, şol 
gel ýän za dyň nä me di gi ni gör» diý di. 
6  Men: «Ol nä me?» di ýip so ra dym. Ol 
ma ňa: «Ol gel ýän küý ze dir. Bu tu tuş 
ýur duň et mi şi dir a» diý di. 7 Soň ra gur şun 
ga pak ýo ka ry gö te ril di: küý zä niň için de 
bir aýal otyr dy. 8  Pe riş de: «Bu şer dir» 
diý di. Aýa ly küý zä niň içi ne itek läp goý-
ber di-de, gur şun ga pa gy mä käm ýe ri ne 
ýap dy. 9 Soň ra men se re dip dur kam, iki 
aýa lyň gel ýän di gi ni gör düm. Olar şe ma-
la ga nat la ry ny ýa ýyp, uçup gel ýär di ler. 
Ola ryň ga na ty leg le giň ga na ty ýa ly dy. 
Olar ýer bi len gö güň ara ly gyn da küý zä-
ni gö te rip äkit di ler. 10 Men pe riş de den: 
«Olar küý zä ni ni rä alyp bar ýar lar?» di ýip 
so ra dym. 11 Ol ma ňa: «Şin gar ýur du na; 
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a 7:1 Kis lew aýy nyň dör dü ne – bu 7-nji de kabr dyr.
b 7:3 Bä şin ji aý – se ret: 2Pat 25:8-9.
ç 7:5 Ýe din ji aý – se ret: Ýrm 41:1-2.

şol ýer de oňa öý gur jak lar. Öý taý ýar 
bo lan da, olar küý zä ni şo nuň için de öz 
ýe rin de go ýar lar» diý di.

6‑njy bap

Sekizinji alamat: dört söweş arabasy
1 Men ýe ne-de se re dip dur kam, iki 

da gyň ara syn dan çy kyp gel ýän dört 
sö weş ara ba sy ny gör düm. Ol dag lar bü-
rünç den di. 2  Ara ba la ryň bi ri ne dor at lar, 
beý le ki si ne ga ra at lar, 3 üçün ji bi ri ne ak 
at lar, soň ku sy na bol sa güýç li gyr at lar 
go şu lan dy. 4  Me niň bi len gep le şen pe-
riş de den: «Eý, je na bym, bu lar nä me?» 
di ýip so ra dym. 5 Pe riş de: «Bu lar bü tin 
ýer ýü zü niň Taň ry sy nyň hu zu ryn dan 
çyk ýan gö güň dört ru hu dyr. 6 Ga ra at la ra 
go şu lan ara ba ýur duň de mir ga zy gy na, 
ak at la ra go şu lan ara ba ola ryň yz yn dan 
gid ýär, gyr at la ra go şu lan ara ba bol sa 
gün or ta gid ýär» diý di. 7 Gyr at lar gi dip, 
ýer ýü zü ni aý lan mak is le ýär di ler. Pe riş-
de: «Ba ryň, ýer ýü zü ni aý la nyň» diý di. 
Olar ýer ýü zü ne aý lan dy lar. 8  Soň ra ol 
me ni ça gy ryp: «Se ret, de mir ga zyk ýur-
da gi den at lar ol ýer de Me niň ga ha ry my 
kö şeş dir di ler» diý di.

Ýeşuwanyň başyna täç geýdirilýär
9 Ma ňa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 

10  «Şu gün Se pan ýa nyň og ly Ýo şy ýa-
nyň öýü ne git-de, Ba byl sür gü nin den 
gaý dyp ge len Hel daý dan, To by ýa dan 
hem-de Ýe da ýa dan al tyn-kü müş ýyg na. 
11 Ýyg nan al tyn-küm şüň den bir täç ýa sap, 
ony Ýe ho sa da gyň og ly baş ru ha ny Ýe-
şu wa nyň ba şy na geý dir. 12  Hök mü ro wan 
Reb şu ny jar ed ýär diý: „Ine, Şa ha di ýen 

adam. Ol öz or nun dan şa ha lar çy ka rar 
we Reb be yba dat ha na gu rar. 13 Ha wa, 
Reb be yba dat ha na gur jak şol dur. Ol şa-
lyk şöh ra ty ny ga za nar, tag tyn da otu ryp 
şa lyk sü rer. Onuň tag ty nyň ýa nyn da 
ru ha ny bo lar we ol iki si niň ara syn da 
yla la şyk ly mas la hat bo lar. 14  Bu täç-
ler Hel da ýyň, To by ýa nyň, Ýe da ýa nyň 
ha ty ra sy na hem-de Se pan ýa nyň og ly 
Ýo şy ýa nyň sa hy lygy nyň ha ty ra sy na 
Reb biň yba dat ha na syn da goý lar.

15 Uzak da ýa şa ýan lar hem ge lip, Reb biň 
yba dat ha na sy nyň gur lu şy gy na kö mek 
eder ler“». Şeý le lik de, si ziň ýa ny ňy za 
me ni Hök mü ro wan Reb biň ibe ren di gi ni 
bi ler si ňiz. Eger siz Hu da ýy ňyz Reb biň 
sö zü ni berk tut sa ňyz, gur lu şyk ba bat da 
bu aý dy lan lar ama la aşar.

7‑nji bap

Reb galp agyz beklemäni ýazgarýar
1 Dar ýu şyň şa ly gy nyň dör dün ji ýy ly-

nyň do ku zyn jy aýy nyň, ýag ny Kis lew 
aýy nyň dör dü ne a Za kar ýa Reb biň şu 
sö zi aýan bol dy. 2  Beý te liň hal ky bol sa 
Reb be ýal bar mak üçin, Sa re se ri we Re-
gem me le gi adam la ry bi len bi le ibe rip di. 
3 Şeý le hem olar Hök mü ro wan Reb biň 
yba dat ha na syn da ky ru ha ny la ry dyr py-
gam ber le rin den: «Ýyl lar bo ýy edi şi miz 
ýa ly, bä şin ji aý da b agyz bek läp ag la-
ly my?» di ýip so ra ma ly dy lar. 4  Şon da 
Hök mü ro wan Reb ma ňa şeý le diý di: 
5  «Ýur duň äh li hal ky na hem-de ru ha-
ny la ry na aýt: „Ýet miş ýyl lap bä şin ji 
hem ýe din ji aý lar da ç ýas tu tup, agyz 
bek lä ni ňiz de, siz mu ny Me niň üçin edip-
mi di ňiz? 6  Iýip-içe ni ňiz de, di ňe özü ňiz 
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üçin iýip-iç me ýär si ňiz mi? 7 Reb biň öň ki 
py gam ber le riň üs ti bi len aý dan söz le ri-
de şu lar däl mi di? Şol wagt lar Iýe ru sa lim 
we onuň daş-tö we re gin dä ki ga la lar he-
niz ilat ly dy, pa ra hat dy. Ne gep çö li bi len 
gün ba tar ba ýyr lyk-da ilat ly dy“».

8  Za kar ýa Reb biň şu sö zi aýan bol dy: 
9 «Hök mü ro wan Reb şeý le diý di: „Ada-
lat ly hö küm çy ka ryň, bi ri-bi ri ňi zi sö ýüň 
we re him-şe pa gat ly bo luň; 10 dul aýa la, 
ýe ti me, gel mi şe ge ýa-da ga ryp-ga sa ra 
sü tem et mäň; bi ri-bi ri ňi ze gar şy pis lik 
et mäň. 11 Ýö ne Me niň hal kym boý nu ýo-
gyn lyk edip, bu söz le re gu lak as ma dy lar, 
eşit me jek bo lup gu lak la ry ny dyk dy lar. 
12  Hök mü ro wan Reb biň Öz ru hy ar ka ly 
öň ki py gam ber le riň üs ti bi len ibe ren 
ka nun dyr ne si hat la ry ny eşit mez ýa ly, 
olar doň ýü rek bol du lar. Şol se bäp den 
Hök mü ro wan Reb biň ola ra ga ty ga ha ry 
gel di. 13 Şeý le lik de, Men ça gy ra nym da, 
olar gu lak as ma dy lar, olar ça gy ran da 
Men hem ola ra jo gap ber me dim. Mu ny 
Hök mü ro wan Reb diý ýär. 14 Şeý dip, Men 
ola ry ta na ma ýan-bil me ýän mil let le riň 
ara sy na ha ra sat bi len dar gat dym. Ola-
ryň taş lap gi den ýur du ny ha ra ba çy ly ga 
öwür dim. Ol ýer de jan ly-je men de gal-
ma dy; ne gö zel ýurt to zap gal dy“».

8‑nji bap

Reb Iýerusalimi dikeltmäge 
söz berýär

1 Hök mü ro wan Reb biň ma ňa şu sö zi 
aýan bol dy: 2  «Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Men Si o ny ju da ga ban ýa ryn, 
ony ga har-ga zap bi len ga ban ýa ryn“». 
3 Reb şeý le diý ýär: «Men Si o na ta rap 
öw rü le rin we Iýe ru sa lim de me kan tu-
ta ryn. Iýe ru sa lim „We pa ly şä her“ diý lip 
at lan dy ry lar. Hök mü ro wan Reb biň da gy 

„Mu kad des dag“ diý lip at lan dy ry lar». 

4 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «El le ri 
ha sa ly go ja lar dyr kem pir ler ýe ne-de Iýe-
ru sa li miň kö çe le rin de otu rar lar. 5 Şä he riň 
kö çe le ri oý nap ýö ren og lan-gyz lar dan 
do lar». 6  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Şol gün ler de hal kyň aman ga lan la ry nyň 
gö zü ne bu müm kin däl ýa ly gö rün se, 
Ma ňa-da şeý le gö rün me li mi? Mu ny 
Hök mü ro wan Reb – Men aýd ýan dy ryn». 
7 Hök mü ro wan Reb: «Men Öz hal ky my 
gün do gar hem gün ba tar ýurt la ryn dan 
ha las ede rin. 8  Men ola ry ýe ne Iýe ru sa
li me ýa şa ma ga ge ti re rin. Olar Me niň 
hal kym bo lar, Men ola ryň we pa ly hem 
ada lat ly Hu da ýy bo la ryn» diý ýär.

9 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Şol 
gün ler de Hök mü ro wan Reb biň yba-
dat ha na sy nyň düý bü niň tu tul ma gy na 
gat na şan py gam ber ler den şu söz le ri 
eşi den le ri ňi ziň gol la ry kuw wat ly bol-
sun! 10 Şol gün ler den öň yn san üçi nem, 
haý wan üçi nem paç alyn maz dy, gel ýän-
gid ýä nem üçin duş man dan ýa ňa ra hat lyk 
ýok dy, se bä bi Men adam la ry bi ri-bi ri niň 
gar şy sy na öjük di rip dim. 11 Em ma in di 
Men bu hal kyň aman ga lan bö le gi ne 
beý le et me rin. Mu ny Hök mü ro wan Reb 
aýd ýan dyr. 12  To hum pa ra hat lyk da se pi-
ler. Üzüm aga jy mi we be rer, top rak öz 
ha sy ly ny eçi ler, as man ýag my ry ny ýag-
dy rar. Men bu la ryň hem me si ni hal kyň 
aman ga lan bö le gi ne mülk hök mün de 
ber jek. 13 Eý, ýa hu da lar hem ys ra ýyl lar, 
siz halk lar ara syn da nä le te öw rül di ňiz. 
In di Men si zi ha las ede rin, siz ýal ka-
nyş bo lar sy ňyz. Gork maň, gol la ry ňyz 
kuw wat ly bol sun!»

14  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Ata-ba ba la ry ňy zyň ga ha ry my ge ti-
ren dik le ri üçin, Men ola ryň ba şy na 
bet bagt çy lyk ge tir me gi ýü re gi me düw-
düm we pi ki ri mi üýt get män dim. Mu ny 
Men – Hök mü ro wan Reb aýd ýan dy ryn. 
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a 8:19 Dör dün ji… hem-de onun jy aý lar – se ret: 2Pat 25:1 we Ýrm 39:2.
b 9:1 Rebbe degişlidir Siriýa şäherleri we ysraýyl tireleri – ýa-da Ähli ysraýyl tireleri 
Rebbiň nazaryndadyr, bütin adamzat hem.

15 Em ma Men şu gün ler de Iýe ru sa li me 
hem-de Ýa hu da ýe ne ýag şy lyk et me gi 
ýü re gi me düw düm. Gork maň! 16  Si ziň 
et me li iş le ri ňiz, ine, şu lar dyr: bi ri-bi-
ri ňi ze di ňe ha ky ka ty aý dyň, ka zy ýet de 
ada lat ly hem pa ra hat çy lyk dö red ýän 
hö küm çy ka ryň. 17 Bi ri-bi ri ňi ze gar şy 
pis lik et mäň, ýa lan ýe re ant iç mek den 
gor kuň; bu la ryň ba ry Me niň ýig ren ýän 
zat la rym dyr. Mu ny Reb aýd ýan dyr».

18  Hök mü ro wan Reb biň ma ňa şu sö zi 
aýan bol dy: 19 «Hök mü ro wan Reb şeý le 
diý ýär: „Dör dün ji, bä şin ji, ýe din ji hem-

-de onun jy aý lar da ky a agyz bek le ýän 
gün le ri ňiz ýa hu da hal ky üçin şat lyk-şa-
ga laň, da ba ra ly baý ram çy lyk lar bo lar. 
Şo ňa gö rä ha ky ka ty hem pa ra hat ly gy 
sö ýüň“».

20 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Ýe-
ne-de halk lar we köp şä her le riň ila ty 
ge ler. 21 Bir şä her de ýa şa ýan lar baş ga 
bir şä he re gi dip, şeý le di ýer ler: „Ge-
liň, Reb be ýal ba ra lyň, Hök mü ro wan 
Reb biň göz le gi ne çy ka lyň. Ine, men-ä 
ýo la düş düm“. 22  En çe me halk lar, güýç li 
mil let ler Hök mü ro wan Reb bi göz le mä ge 
we Reb be ýal bar ma ga Iýe ru sa li me ge ler-
ler». 23 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 
«Şol gün ler de dür li dil ler de gep le ýän 
äh li mil let ler den on adam ýa hu dy la ryň 
ete gin den tu tup: „Özüň bi len git mä ge 
bi ze yg ty ýar et, se bä bi Hu da ýyň se niň 
bi len di gi ni eşit dik“ di ýer ler».

9‑njy bap

Ysraýylyň duşmanlary 
jezalandyrylýar

1 Py gam ber lik sö zi.

Bu Rebbiň Hadrak ýurduna 
degişli sözüdir.

Bu söz Damask şäherinde galar.
Rebbe degişlidir Siriýa şäherleri

we ysraýyl tireleri b.
 2 Bu söz Hadrak bilen araçäkdeş 

bolan Hamat ýurduna,
juda parasatly Sur bilen Sidon 

şäherlerine hem degişlidir.
 3 Sur özüne berkitme gurdy,

gum kimin kümüş,
köçe hapasy ýaly altyn üýşürdi.

 4 Emma Reb onuň bar 
ýygnanjasyny

elinden alar indi.
Deňizdäki güýjüni ýok eder,

şäheri ot ýalmap-ýuwudar.
 5 Ony görüp, Aşkelon gorkar,

Gaza yzadan ýaňa jebir çeker,
umytdan düşen Ekron-da şeýle 

eder.
Gazanyň şasy ýok ediler,
Aşkelon ilatsyz galar.

 6 Aşdotda dürli milletlerden 
garyşan halklar ýaşar,

Men piliştlileriň tekepbirliginiň 
soňuna çykaryn.

 7 Alaryn agyzlaryndan ganly 
etlerin,

dişleriniň arasyndan 
nejisliklerin.

Aman galanlar Hudaýymyza 
degişli bolar,

Ýahudanyň tiresi ýaly bolar,
Ekron ýabuslar kimin bolar.

 8 Goragçy hökmünde Öz 
mekanymda düşlärin,

ýeke adam hem eýläk-beýläk 
geçmez.
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Sütemkär aman galanlara 
aralaşmaz,

çünki indi olara hut Özüm 
nazar salaryn.

Patyşa gelýär
 9 Şatlan, eý, Sion gyz, şatlan!

Eý, Iýerusalim gyzy, belent 
owaz bilen gygyr!

Ine, Patyşaň saňa tarap gelýär.
Adyl hem ýeňijidir Ol!

Ol bir eşege,
eşegiň-de taýharyna münüp,
pes göwünlilik bilen saňa 

gelýär.
 10 Efraýymyň söweş arabalaryny,

Iýerusalimiň atlaryny ýok 
ederin,

söweş ýaýlary omrulyp taşlanar.
Ol halklara abadançylygy 

berkarar eder.
Hökümdarlygy deňizden-deňze,

derýadan ýeriň uçlaryna ýeter.
 11 Sizi bolsa gurbanlyk gany bilen 

baglaşan ähtim üçin,
tussagdakylaryňyzy gurruk 

guýudan çykararyn.
 12 Eý, umytly ýesirler, öz galaňyza 

dolanyň!
Bu gün size iki esse bereket 

berjekdigimi jar edýän.
 13 Ýahudany ýaý ýaly edip egerin,

Efraýymy bolsa şol ýaýyň oky 
ederin.

Eý, Sion, ogullaryňy greklere 
garşy galdyraryn!

Seni elimde urşujynyň gylyjy 
dek oýnaryn.

 14 Şonda Reb Öz halkynyň üstünde 
peýda bolar,

ýyldyrym deý uçar Onuň 
peýkamy.

Hökmürowan Reb surnaý çalar-da,

günortadan harasat turzup, ýola 
düşer.

 15 Hökmürowan Reb halkyny gorap 
saklar.

Halk öz duşmanlaryny ýok edip,
sapan bilen uruşýanlary depeläp 

ýenjerler.
Toýda şerap içen ýaly içip 

gygyryşarlar.
Olar gurbanlyk legeni ýaly 

gandan doly bolup,
gurbanlyk sypasynyň burçlary 

kimin gandan dolarlar.
 16 Şol gün olaryň Hudaýy Reb halas 

eder,
çünki olar çopan sürüsi 

kimindir.
Olar täjiň gymmatbaha gaşlary 

ýaly
Hudaýyň ýurdunda şöhle 

saçarlar.
 17 Nähili ajaýyp hem gözel bolarlar!

Bol bugdaý hem täze şerapdan
gyz-ýigitler gül açarlar.

10‑njy bap

Reb halas etmäge söz berýär

 1 Ýaz möwsüminde
Rebden ýagyş diläň.

Gara bulutlar getirýän Reb
olara güýçli çabgalar ýagdyrýar,
her kesiň meýdanynda otlar 

bitirýär.
 2 Butlar bimany gepleýärler,

palçylar ýalan sözleýärler,
galp düýşleri ýorýarlar,

soňy boş göwünlik berýärler.
Şol sebäpden goýun ýaly ygyp 

ýörler,
çopansyzdyklary üçin ejir 

çekýärler.
 3 Çopanlara garşy tutaşdy gaharym,
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baştutanlary jezalandyraryn.
Hökmürowan Reb Öz sürüsiniň –

Ýahuda nesliniň aladasyny eder,
olary buýsançly söweş aty 

kimin eder.
 4 Burç daşy, çadyr gazygy,

söweş ýaýy,
ähli ýolbaşçylar olardan çykar.

 5 Söweş esgerleri deý bolar olar,
depelärler duşmany köçeleriň 

palçygynda.
Rebbiň özleri bilendigi üçin 

söweşip,
olar atly goşuny uýada goýarlar.

 6 Ýahuda neslini 
kuwwatlandyraryn,

Ýusup neslini halas ederin,
Men yzyna getirerin olary,

çünki olara rehimim indi.
Men tarapdan unudylmadyk ýaly 

bolarlar.
Sebäbi olaryň Hudaýy Reb 

Mendirin;
Men olara gulak asaryn.

 7 Efraýym halky batyrlar kimin 
bolar,

şerap içen deý olaryň köňli hoş 
bolar.

Muny ogullary görüp guwanarlar;
olaryň göwünleri Rebde 

galkynar.
 8 Sykylyk çalyp, toplaryn olary,

çünki Men azat etdim olary.
Köpelerler olar hut öňküleri 

ýaly.
 9 Milletler arasyna olary tohum deý 

sepdim,
emma olar Meni uzak ýurtlarda 

ýatlarlar.
Çagalary bilen aman galyp 

dolanyp gelerler.
 10 Yzyna getirerin olary Müsürden;

Aşurdan ýygnaryn.

Getirerin Gilgada, Liwana
ýöne olar sygmazlar ol ýere.

 11 Reb jebir deňzinden geçirer,
deňiz tolkunlaryny köşeşdirer.

Niliň düýpsüz çuňluklary gurar,
Aşuryň tekepbirligi çöker,
Müsüriň şalyk hasasy elinden 

gider.
 12 Olar Men-Rebde kuwwatlanarlar,

Meniň adym bilen gezerler,
Muny Reb aýdýandyr.

11‑nji bap
1 Eý, Li wan, der we ze le ri ňi aç,

goý, ot kedr agaçlaryňy ýakyp 
ýok etsin!

 2 Eý, serwi, bagyr, çünki kedr agajy 
ýykyldy,

şöhratly agaçlar wes-weýran 
boldy!

Eý, Başanyň dublary, uwlaň,
çünki sümme tokaý ýer bilen 

ýegsan boldy!
 3 Çopanlaryň bagyryşyna gulak 

salyň;
olaryň şöhraty öçdi.

Arslanlaryň arryldysyna gulak 
goýuň;

Iordanyň etegindäki tokaý ýok 
edildi.

Iki çopan
4  Me niň Hu da ýym Reb şeý le diý ýär: 

«So ýul ýan sü rä ço pan bol. 5  Sü ri ni sa-
tyn alan lar go ýun la ry soý ýar lar, ýö ne 
je za la ry ny çek me ýär ler. Go ýun la ry 
sat ýan adam ola ra: „Reb be al kyş 
bol sun, se bä bi men ba ýa dym“ diý-
ýär. Ço pan la ryň öz go ýun la ry na haý py 
gel me ýär. 6  Mun dan beý läk ýur duň ila-
ty na haý pym gel mez, mu ny Men – Reb 
aýd ýan dyryn. Men ola ryň her bi ri ni 
goň şu sy nyň hem-de pa ty şa sy nyň eli ne 

 Zakarýa 10 ,  11  



 1190  

 

a 11:7 Go ýun söw da gär le ri niň ha ty ra sy na – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da esa sa nam, 
je bir gö ren sü rä di ýip duş gel ýär.

be re rin. Olar ýur dy weý ran eder ler. 
Men ýe ke ada my-da ola ryň elin den 
ha las et me rin».

7 Şeý le lik de, go ýun söw da gär le ri niň 
ha ty ra sy na a men so ýul ma ly sü rä ço-
pan bol dum. Eli me iki ta ýak al dym-da, 
ola ryň bi ri ni «Mer he met», beý le ki si ni 
bol sa «Bü te wü lik» di ýip at lan dyr dym. 
Şeý dip, sü ri ni bak dym. 8  Bir aý da üç 
ço pa ny ba şym dan sow dum. Men go-
ýun söw da gär le ri ni ýig ren dim, olar 
hem me ni ýig ren di ler. 9 Men ola ra: 
«Men si ziň üçin ço pan çy lyk et jek däl. 
Ölen – öl sün, ýum ru lan – ýum rul syn. 
Aman ga lan lar bol sa bi ri-bi ri niň eti ni 
iý sin ler» diý dim. 10  Äh li halk lar bi len 
eden äh ti mi boz mak üçin «Mer he met» 
di ýip at lan dy ran ta ýa gy my al dym-da, 
ony döw düm. 11 Hut şol gü nüň özün de 
äht bo zul dy. Je bir çe ken go ýun lar – olar 
ma ňa se re dip dur du lar – mu nuň Reb-
biň sö zü di gi ne göz ýe tir di ler. 12  Soň ra 
ola ra: «Eger mu ny dog ry ha sap la sa ňyz, 
on da muz du my be riň, eger nä dog ry 
ha sap la sa ňyz, muzd ge rek däl» diý dim. 
Şeý le lik de, olar ma ňa otuz kü müş teň ňe 
çe kip ber di ler. 13  Reb ma ňa: «Ola ryň 
Ma ňa ke sen bir şa ýa deg me ýän ba-
ha sy ny al-da, küý ze gä re taş lap ber» 
diý di. On soň men otuz kü müş teň ňä ni 
al dym-da, Reb biň yba dat ha na syn da-
ky küý ze gä re taş la dym. 14  Soň ra men 
Ýa hu da bi len Ys ra ýy lyň ara syn da ky 
do gan lyk gat na şy gy ny boz mak üçin 
«Bü te wü lik» di ýen ikin ji ta ýa gy my-
da döw düm.

15 Soň ra Reb ma ňa şeý le diý di: «Der de 
ýa ra ma ýan ço pa nyň gu ral la ry ny ýe ne-de 
al. 16  Men şu ýur da bir ço pan goý jak-
dy ryn, ol ölüm ýas sy gyn da ýa ta nyň 

ala da sy ny et mez, ýi te ni ide mez, ma-
ýy by be jer mez, sag ada myň gar ny ny 
do ýur maz. Gaý tam ol se miz le riň eti ni 
iýip, toý nak la ry ny go pa rar.

 17 Sürini taşlaýan,
derde ýaramaýan çopanyň dat 

gününe!
Gylyç onuň elini çapsyn, sag 

gözüni oýsun.
Eli bütinleý gurasyn,
sag gözi sokur bolsun».

12‑nji bap

Iýerusalimiň ýeňşi
1 Py gam ber lik sö zi.
Bu Reb biň Ys ra ýyl ha kyn da ky sö zü-

dir. Gö gi ýa ýan, ýe ri esas lan dy ran we 
yn san ru hu ny ýa ra dan Reb şeý le diý ýär: 
2  «Men Iýe ru sa li mi daş-tö we re gin dä ki 
halk lar üçin ba şy ňy aý la ýan şe rap ly bir 
kä se ede rin. Iýe ru sa lim ga ba wa dü şen de, 
bu kä se den Ýa hu da-da içer.

3  Şol gün Men Iýe ru sa li mi äh li 
mil let ler üçin agyr daş ede rin. Ony 
gö te ren le riň äh li si öz le ri ne ze per 
ýe ti rer. Ýer ýü zü niň äh li mil let le ri 
bir le şip, Iýe ru sa li miň gar şy sy na çy-
kar lar. 4  Şol gün Men at la ryň ba ry ny 
gu duz la da ryn, üs tün dä ki le ri bol sa dä-
li re de rin. Beý le ki halk la ryň at la ry nyň 
göz le ri ni kör ede rin, em ma Ýa hu da 
nes li ni Öz na za rym da sak la ryn. Mu-
ny Reb aýd ýan dyr. 5  Şon da Ýa hu da 
baş tu tan la ry öz-öz le ri ne: „Öz le ri niň 
Hu da ýy Hök mü ro wan Reb de kuw-
wat la nan Iýe ru sa li miň hal ky bi ziň 
gu jur-gaý ra ty myz dyr“ di ýer ler. 6  Şol 
gün Men ýa hu da baş tu tan la ry ny 
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oduň or ta syn da ýan ýan bir maň ňal 
ýa ly, bug daý des se si niň için de alaw-
lap ýan ýan çy ra ýa ly ede rin. Olar 
sag-so lun da ky halk la ryň äh li si ni ýa-
kyp-ýan dy rar lar. Iýe ru sa lim ýe ne-de 
özü niň öň ki ýe rin de otu rar».

7 Da wu dyň ne sil le ri niň hem-de Iýe ru-
sa li miň hal ky nyň şöh ra ty Ýa hu da dan 
öňe geç mez ýa ly, Reb il ki ýa hu da 
hal ky na ýe ňiş be rer. 8  Reb şol gün 
Iýe ru sa li miň hal ky ny go rar. Ola ryň 
iň eji zi Da wut ýa ly bo lar. Da wu dyň 
nes li Hu daý ýa ly, öňe çy kan Reb biň 
pe riş de si ýa ly bo lar.

Tutuş ýurtda ýas tutarlar
9 «Şol gün Men Iýe ru sa li miň gar-

şy sy na çyk ýan mil let le riň äh li si ni 
der bi-da gyn et mä ge gi ri şe rin. 10  Men 
Da wu dyň nes li niň hem-de Iýe ru sa li miň 
hal ky nyň üs tü ne mer he met we ýal ba ryş 
ru hu ny dö ke rin. Olar öz le ri niň de şim-

-de şim ede ni ne, ýag ny Ma ňa se re der ler, 
ýal ňyz og ly üçin ýas tut ýan ýa ly ýas 
tu tar lar, now ba har og ly üçin ahy-na la 
çek ýän ýa ly ajy göz ýaş dö ker ler. 11 Şol 
gün Iýe ru sa lim de tu tu l jak ýas Me gi do 
düz lü gin dä ki Ha dat rim mon da tu tu lan 
ýas ýa ly agyr bo lar. 12  Ýurt da her ko-
wu myň maş ga la sy öz baş dak, aýal la ry 
aý ry, er kek le ri aý ry ýas tu tar: Da wu dyň 
ko wu my nyň er kek le ri aý ry, aýal la ry 
aý ry; Na ta nyň ko wu my nyň er kek le ri 
aý ry, aýal la ry aý ry; 13 Le wi niň ko wu-
my nyň er kek le ri aý ry, aýal la ry aý ry; 
Şim gi niň ko wu my nyň er kek le ri aý ry, 
aýal la ry aý ry; 14  şeý le hem äh li ga lan 
ko wum la ryň er kek le ri aý ry, aýal la ry 
aý ry ýas tu tar».

13‑nji bap
1 Şol gün Da wu dyň nes li ni hem-de 

Iýe ru sa li miň hal ky ny gü nä den we 

ha ram lyk dan sap la mak üçin bir çeş-
me çy kar.

Butparazlygyň we ýalan 
pygamberligiň soňy

2  Şol gün Men ýurt dan but la ryň at la ry-
ny öçü rip taş la ryn. Mu ny Hök mü ro wan 
Reb aýd ýan dyr. Mun dan beý läk olar 
ýat la nyl maz. Ýa lan py gam ber le ri-de, 
er bet ru hy-da ýurt dan çy ka ra ryn. 3 Eger 
kim dir bi ri ýe ne py gam ber lik edäý se, 
ata-ene si oňa: «Sen di ri gal mar syň, se-
bä bi Reb biň adyn dan ýa lan söz le ýär siň» 
di ýer. Ol py gam ber lik eden de, ata-ene si 
ony py çak lar. 4 Şol gün her bir py gam ber 
py gam ber lik ed ýän wag tyn da gör nen 
gör nüş ler den uta nar, adam la ry al da mak 
üçin py gam ber le riň ýüň do nu ny geý mez. 
5 Ol: «Men py gam ber däl, men – daý han. 
Ýaş wag tym bi ri me ni gul edip sa tyn 
alyp dyr» di ýer. 6  Eger on dan: «Dö şüň-
dä ki ýa raň nä me?» di ýip so ra sa lar, ol: 
«Bu dost la ry myň öýün de käm bol dy» 
di ýip jo gap be rer.

 7 Eý, gylyç, oýan çopanymyň 
garşysyna!

Oýan ýakynymyň garşysyna.
Muny Hökmürowan Reb aýdýandyr.

Çopany ur, goý, dargasyn 
goýunlar.

Men elimi kiçileriň garşysyna 
galdyraryn.

 8 Tutuş ýurduň,
üçden ikisi gyrlyp heläk bolar,
üçden biri diri galar.

Muny Reb aýdýandyr.
 9 Şol galan üçden birini otdan 

geçirerin,
olary kümüş kimin saplaryn,

altynyň barlanyşy ýaly synaryn.
Olar Maňa dileg ederler,

Men olara jogap bererin,

 Zakarýa 12 ,  13  



 1192  

«Bu – Meniň halkym» diýerin;
Olar-da: «Reb – biziň 

Hudaýymyz» diýerler.

14‑nji bap

Soňky söweş
1 Ine, Reb biň gü ni gel ýär! Eý, Iýe-

ru sa lim hal ky, siz den al nan ol ja öz 
gö zü ňi ziň al nyn da paý la şy lar. 2  Men 
Iýe ru sa li miň gar şy sy na uruş mak üçin 
äh li mil let le ri ýyg na ryn. Şä her ler 
ba sy lyp al nar, öý ler ta la nar, aýal lar 
zor la nar. Şä her hal ky nyň ýa ry sy sür-
gün edi ler, ýö ne hal kyň ga lan bö le gi 
şä her den çy ka ryl maz. 3  On soň Reb 
çy kyp, sö weş gü nün dä ki ýa ly edip, 
şol halk la ryň gar şy sy na ur şar. 4  Şol 
gün Onuň aýa gy gün do gar da – Iýe-
ru sa li miň öňün dä ki Zeý tun da gyn da 
bo lar. Bu dag gün do gar dan gün ba ta ra 
ägirt uly jül ge bo lup, ikä bö lü ner; 
da gyň ýa ry sy de mir ga zy ga, ýa ry sy 
gün or ta çe ki ler. 5  Siz Reb biň da gy nyň 
jül ge si niň içi bi len ga çar sy ňyz, se bä-
bi ol jül ge Ase le çen li uza lyp gi der. 
Siz şon da Ýa hu da pa ty şa sy Uzy ýa-
nyň döw rün de bo lan ýer tit re me den 
ga çy şy ňyz ýa ly ga çar sy ňyz. Şol wagt 
me niň Hu da ýym Reb äh li mu kad-
des ler bi len bi le ge ler. 6  Şol gün yşyk 
bol maz, as man da ky yşyk çeş me le ri 
do ňar. 7 Ol di ňe Reb be aýan bo lan 
aý ra tyn bir gün bo lar. Ol ne gün di ze 
meň zär, ne-de gi jä; ag şa my na ýag-
ty bo lar. 8  Şol gün Iýe ru sa lim de suw 
jo şar. Su wuň ýa ry sy gün do gar da ky 
deň ze, ýa ry sy gün ba tar da ky deň ze 
akar. Bu gy şy na-da, tom su na-da şeý le 
do wam eder.

9 Reb tu tuş ýer ýü zü niň Şa sy bo lar. Şol 
gün Reb ýe ke-täk Reb bo lar we Onuň 
ady ýe ke-täk at bo lar.

10  Ge ba dan Iýe ru sa li miň gün or ta-
syn da ky Rim mo na çen li tu tuş ýurt 
düz lü ge öw rü ler. Em ma Iýe ru sa lim 
Ben ýa min der we ze sin den öň ki der we zä-
niň ýer le şen ýe ri ne, Çüňk der we ze si ne 
çen li, ýag ny Ha na nel di ňin den pa ty-
şa nyň üzüm sy kyl ýan ýe ri ne çen li 
ara lyk da ky be lent lik de ga lar. 11  Iýe
ru sa lim de adam lar ýa şar, ol in di den 
beý läk ýok edil mez. Şä her howp suz 
bo lar.

12  Iýe ru sa li miň gar şy sy na ur şan 
mil let le ri Reb şu be la lar bi len je za-
lan dy rar: he niz aýak üs tün de ge zip 
ýör kä ler – ten le ri, ha na syn da ka – göz-
le ri, agyz la ryn da ka – dil le ri çüý rär. 
13 Şol gün ola ry Reb uly al jy raň ňy ly ga 
sa lar, her kim öz gap da lyn da ky nyň elin-
den tu tar, bi ri-bi ri ne ýum ruk sa lar lar. 
14  Hat da ýa hu da lar-da Iýe ru sa lim de ur-
şar lar. Daş-tö we rek dä ki äh li mil let le riň 
baý ly gy: uly möç ber de al tyn-küm şi, 
ge ýim le ri ýyg na lar. 15  At lar dyr ga tyr-
la ra, dü ýe ler dir eşek le re hem-de ola ryň 
dü şel ge le rin de bo lan beý le ki äh li haý-
wan la ra-da şu nuň ýa ly be la lar bi len 
je za ber ler.

16  Iýe ru sa li miň üs tü ne ço zan mil let-
ler den aman ga lan la ry Pa ty şa, ýag ny 
Hök mü ro wan Reb be yba dat et mek 
hem-de Çat ma baý ra my ny bel le mek 
üçin ýy lyň-ýy ly na Iýe ru sa li me gi der ler. 
17 Pa ty şa, ýag ny Hök mü ro wan Reb-
be yba dat et mek üçin ýer ýü zün dä ki 
halk lar dan Iýe ru sa li me git me dik ler 
ýa gyş ga ra sy ny gör mez. 18  Eger Mü sür 
nes li hem gi dip, şu ny ber jaý et me se, 
Reb ola ra-da Çat ma baý ra my ny bel-
le mä ge git me dik halk la ryň ba şyn dan 
in de ren be la sy ny in de rer. 19 Mü sü riň 
hem-de Çat ma baý ra my ny bel le mä ge 
git me dik mil let le riň äh li si niň je za sy 
şeý le bo lar.
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20  Şol gün hat da at la ryň jaň ja gaz-
lary na-da «Reb be ba gyş edi len» di ýip 
ýa zy lar; Reb biň yba dat ha na syn da ky ga-
zan lar hem gur ban lyk sy pa sy nyň öňün-
dä ki jam lar ýa ly bo lar. 21 Iýe ru sa lim dä ki 
hem-de Ýa hu da da ky her bir ga zan 

Hök mü ro wan Reb be ba gyş edi ler. 
Gur ban lyk ber mä ge ge len ler ola ry 
gur ban lyk eti ni bi şir mek üçin ula nar-
lar. Şol gün den beý läk Hök mü ro wan 
Reb biň yba dat ha na syn da ýe ke je-de 
söw da gär bol maz. 
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1‑nji bap
1 Py gam ber lik sö zi. Ma la ky nyň üs ti 

bi len Reb biň ys ra ýyl la ra aý dan sö zi.

Rebbiň ysraýyllara bolan söýgüsi
2  Reb: «Men si zi ozal dan söý ýä rin» 

diý ýär. Em ma siz: «Sen bi zi nä hi li söý-
ýär siň?» di ýip so ra ýar sy ňyz. Reb şeý le 
diý ýär: «Ysaw Ýa ku byň do ga ny däl mi 
nä me? Men Ýa ku by saý la dym, 3  em-
ma Ysa wy ret et dim. Onuň dag la ry ny 
weý ran et dim, mül kü ni çöl şa gal la ry-
na ber dim». 4  Edom ly lar: «Biz weý ran 
edil dik, ýö ne weý ran çy ly gy di kel de ris» 
di ýer ler. Ýö ne Hök mü ro wan Reb şeý-
le diý ýär: «Olar gu rar lar, em ma Men 
ýy ka ryn. Ýurt la ry nyň er bet ýurt dy-
gy ny, hal ky na bol sa Reb biň ömür lik 

ga ha ry nyň ge len di gi ni hem me ler bi ler ler. 
5 Mu ny öz göz le ri ňiz bi len gö rüp: „Reb 
Ys ra ýyl ser he din den da şar da hem be ýik-
dir!“ di ýer si ňiz».

Reb ruhanylary ýazgarýar
6  Eý, Me niň ady my kem sid ýän ru ha ny-

lar, Hök mü ro wan Reb si ze şeý le diý ýär: 
«Ogul ata sy ny, gul ho ja ýy ny ny sy la-
ýar. Eger Men ata bol sam, ha ny Ma ňa 
sy lag-hor ma ty ňyz? Eger Men ho ja ýyn 
bol sam, ha ny si ziň Men den gor ky ňyz?

Gaý tam siz: „Biz nä dip Se niň ady ňy 
kem sit dik?“ diý ýär si ňiz. 7 Siz Me niň 
gur ban lyk sy pam da ha ram gur ban lyk lar 
hö dür läp, Me niň ady my kem sit di ňiz. Siz 
ýe ne-de: „Biz nä dip Se ni ha ram et dik?“ 
di ýip so ra ýar sy ňyz. „Reb biň sa ça gy ny 
kem sit sek hem bo lar“ di ýip, Me ni ha ram 

Malaky pygamberiň kitaby
Giriş

Ma la ky py gam be riň ki ta by b. e. öň 
tak my nan V asyr da, ýag ny Iýe ru sa-
lim dä ki yba dat ha na di kel di len den soň 
ýa zy lyp dyr di ýip ha sap la nyl ýar. Ma-
la ky py gam ber hal ky Hu da ýyň äh ti ne 
we pa ly bol ma ga ça gyr ýar. Ol ru ha-
ny la ry we hal ky ýaz ga ryp, ola ryň 
Hu da ýa my na syp tär de sež de et me-
ýän dik le ri ni, Ony al da ýan dyk la ry ny 

aç-aç an aýd ýar. Py gam ber ola ryň 
Hu da ýyň tag ly ma ty na eýer me ýän dik-
le ri ni, Ony sy la ma ýan dyk la ry ny hem 
aýd ýar. Ma la ky py gam ber Reb biň Öz 
hal ky ny päk le mä ge we oňa ka zy lyk 
et mä ge gel jek di gi, em ma mu nuň öň 
ýa nyn da Onuň üçin ýol ta ýyn la jak we 
äh ti ni jar et jek bir we ki li ni iber jek di gi 
ba ra da py gam ber lik ed ýär.

Mazmuny
Ysraýylyň günäleri ........................................................................... 1:1–2:16
Rebbiň jezasy we rehim-şepagaty ...................................................2:17–4:6
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et di ňiz. 8  Kör ma ly gur ban lyk et mek 
dürs mü dir? Ag sak ýa-da ke sel ma ly gur-
ban lyk et mek er bet lik däl mi? Şeý le ma ly 
öz hä ki mi ňe bir el tip gör! Ol sen den ra zy 
bo lar my ka, ha ýy şy ňy ýe ri ne ýe ti rer-
mi kä? Mu ny Hök mü ro wan Reb diý ýär. 
9 In di bi ze mer he met eder ýa ly, Hu da ýa 
ýal ba ryp bir gö rüň!? Şeý le gur ban lyk lar 
hö dür lä ni ňiz den soň, Ol si ziň so ra ýan 
za dy ňy zy eder mi kä? Mu ny Hök mü ro-
wan Reb aýd ýan dyr». 10 Hök mü ro wan 
Reb şeý le diý ýär: «Gur ban lyk sy pam da 
bi de rek ýe re ot ýak ma zy ňyz ýa ly, käş gä 
ara ňyz dan bi ri çy kyp, der we ze le ri ýap sa-
dy! Men siz den ra zy däl di rin. In di Men 
si ziň eli ňiz den sa da ka ka bul et me rin. 
11 Gün do gar dan gün ba ta ra çen li mil let-
ler ara syn da Me niň adym be ýik bo lar! 
Äh li ýer de Me niň ady ma ýa kym ly ys ly 
tü tet gi ýa ky lyp, päk sa da ka lar hö dür-
le ner. Çün ki mil let ler ara syn da Me niň 
adym be ýik bo lar. Mu ny Hök mü ro wan 
Reb aýd ýan dyr. 12  Em ma siz: „Reb biň 
sa ça gy ha ram dyr, çö re gi dir ir-iý mi şi-
ni kem sit sek hem bo lar“ di ýip, Me niň 
ady ma ys nat ge tir ýär si ňiz. 13 „Bu nä hi li 
ir gin lik!“ di ýip, siz mu ny äs ger mez lik 
et di ňiz, Hök mü ro wan Reb diý ýär. Gur-
ban lyk hök mün de siz ta la nyp al nan, 
ag sak ýa-da ke sel mal hö dür le ýär si ňiz! 
Men ony ka bul ede rin öýd ýä ňiz mi? Mu-
ny Reb aýd ýan dyr.

14 Sü rü sin dä ki go çy sa da ka aý dyp, soň-
ra onuň ýe ri ne Taň ra ma ýyp-müj ri bi 
gur ban lyk ber ýän kez za ba nä let bol sun! 
Çün ki Men be ýik Pa ty şa dy ryn, Hök-
mü ro wan Reb diý ýär. Mil let ler Me niň 
adym dan gork ýar lar».

2‑nji bap
1‑2  Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: 

«In di, eý, ru ha ny lar, bu buý ruk si ziň 
üçin dir. Eger diň le me se ňiz, ady my 

şöh rat lan dyr ma gy ýü rek den is le me se ňiz, 
on da Men si ziň üs tü ňi ze nä let ibe re rin 
we al kyş la ry ňy zy nä le te öw re rin. Men 
ola ry eý ýäm nä let le dim, se bä bi siz mu-
ny ýü rek den is le me di ňiz. 3 Men si ziň 
to hum-ti ji ňi zi ýaz ga ra ryn. Baý ram çy lyk-
lar da gur ban ed ýän mal la ry ňy zyň der si ni 
ýü zü ňi ze sür te rin we siz hu zu rym dan 
äki dil ip, der se taş la nar sy ňyz. 4  Şon da 
Le wi bi len eden äh ti miň sak lan ma gy 
üçin, bu buý ru gy si ze ýol lan dy gy my bi-
liň. Mu ny aýd ýan Hök mü ro wan Reb dir. 
5 Me niň onuň bi len eden äh tim ýa şa ýyş 
we pa ra hat çy lyk äh ti dir. Men bu la ry oňa 
Men den gork sun di ýip ber dim. Ol Men-
den gor kup, ady ma hor mat goý dy. 6 Onuň 
ed ýän öwüt-ün dew le ri dog ru dy, hi le li 
sö zi ýok dy. Ol Me niň bi len yla la şyk we 
dog ru lyk ýo lun dan ýö räp, köp adam la ry 
gü nä den sow dy. 7 Ru ha ny nyň söz le ri bi li-
mi go ra ma ly dyr. Ol Hök mü ro wan Reb biň 
we ki li dir, yn san lar onuň ag zyn dan öwüt-
ün dew göz le me li dir. 8  Em ma siz ýol dan 
çyk dy ňyz we öwüt-ün dew le ri ňiz bi len 
köp adam la ryň büd re me gi ne se bäp bol-
du ňyz. Siz Le wi niň äh ti ni boz du ňyz. 
Mu ny aýd ýan Hök mü ro wan Reb dir. 
9 Öwüt-ün de wi ňiz de ta rap göý lik edip, 
Me niň ýol la ry my tut man dy gy ňyz üçin, 
Men hem si zi bü tin hal kyň öňün de kem-
sit dim we pe selt dim».

Halkyň Rebbe biwepalygy
10 Bi ziň hem mä mi ziň ata myz bir däl-

mi? Bi zi bir Hu daý ýa rat ma dy my? On da 
nä me üçin biz bi ri-bi ri mi ze dö nük lik 
edip, ata-ba ba la ry my zyň äh ti ni boz ýa-
rys? 11 Ýa hu da dö nük lik edip, Ys ra ýyl da 
we Iýe ru sa lim de ne jis iş et di. Ýa hu da 
ke se ki hu da ýa sež de ed ýän gy za öý le nip, 
Reb biň ha la ýan mu kad des öýü ni ha ra ma 
çy kar dy. 12  Mu ny eden ki şi Hök mü ro wan 
Reb be sa da ka ge ti ren bol sa-da, Reb onuň 
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a 2:15 Tu tuş kal by… is le ýär? – ýa-da On da aja ýyp ruh bol sun di ýip, ony bir edip ýa rat
man my dy? Nä me üçin bir edip?.
b 2:16 Men aý ry ly şan… sa la ryn – ýa-da Aý ry ly şyp, zu lum ed ýä ni ýig ren ýä rin.

maş ga la sy ny Ýa ku byň nes lin den sog rup 
taş lap, ony je za lan dyr syn.

13 Ine, baş ga-da bir eden işi ňiz bar: 
siz Reb biň gur ban lyk sy pa sy ny göz-
ýaş lar bi len, möň ňü rip, ahy-na la bi len 
dol dur ýar sy ňyz, se bä bi Reb in di si ziň 
ge ti ren sa da ka la ry ňy za se ret me ýär, ola ry 
eli ňiz den ho şal lyk bi len ka bul et me ýär. 
14 Siz: «Nä me üçin ka bul et me ýär?» di ýip 
so ra ýar sy ňyz. Se bä bi Reb se niň we ýaş 
wag tyň öý le nen aýa ly ňyň ara syn da şa-
ýat dyr. Ol ýan ýol da şyň, äht le şen aýa lyň 
hem bol sa, sen oňa dö nük lik et diň. 15 Tu
tuş kal by bi len Hu da ýa we pa ly bo lan hiç 
bir adam beý le he re ket et mez. We pa ly 
adam nä me is le ýär? a Ol öz do gul ýan 
ça ga la ry nyň Hu da ýyň hal ky bol ma gy ny 
is le ýär. Şo nuň üçin ha bar dar bo luň we 
ýaş lyk da öý le nen aýa ly ňy za dö nük lik 
et mäň. 16  Ys ra ýyl Hu da ýy Reb: «Men aý-
ry lyş ma gy ýig ren ýä rin. Men aý ry ly şan 
ada myň ba şy na zu lum sa la ryn b, mu ny 
Men – Hök mü ro wan Reb aýd ýan dy ryn. 
Şo nuň üçin siz se re sap bo luň, dö nük lik 
et mäň» diý ýär.

Höküm güni
17 Siz söz le ri ňiz bi len Reb bi iriz di ňiz. 

«Ony nä dip iriz dik?» di ýip so ra ýar sy ňyz. 
«Ýa man lyk ed ýän her bir adam Reb biň 
na za ryn da go wu dyr we Reb olar dan 
ho şal dyr» ýa-da «Ha ny, ada lat Hu da ýy 
ni re de?» di ýip iriz di ňiz.

3‑nji bap
1 Hök mü ro wan Reb: «Öňüm den ýol 

taý ýar lar ýa ly, ine, Men Öz we ki li mi 
iber ýä rin. Si ziň göz le ýän Taň ry ňyz 
duý dan syz Öz yba dat ha na sy na ge ler. 

Si ziň ho şal bol ýan äht We ki li ňiz, ine, 
gel ýär» diý ýär. 2  Em ma äht We ki li niň 
gel jek gü nü ne kim çy dap bi ler? Ol peý da 
bo lan da, onuň öňün de kim du rup bi ler? 
Çün ki Ol dem ri ered ýän ot ki min, kir 
ýu wu jy nyň sa by ny ki min dir. 3 Ol küm şi 
ere dip sap la ýan ýa ly otu ryp, Le wi niň 
nes li ni sap lar, ola ry al tyn-kü müş ki min 
ere dip tä miz lär. Şon da olar sa da ka la ry-
ny Reb be dog ru lyk bi len hö dür eder ler. 
4  On soň öň ki dö wür de, ge çen ýyl lar da 
bol şy ýa ly, Reb Ýa hu da we Iýe ru sa lim 
hal ky nyň sa da ka la ryn dan ho şal bo lar. 
5 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Soň ra 
Men hö küm çy kar mak üçin ýa ny ňy za 
ge lip, ja dy göý le re, zy na gär le re, ýa lan 
ýe re ant iç ýän le re gar şy we ta la ba nyň, 
dul aýa lyň, ýe ti miň ha ky ny iý ýän le re 
gar şy, gel mi şe gi hu ku gyn dan mah rum 
ed ýän le re, Men den gork ma ýan la ra gar şy 
der rew şa ýat bo la ryn.

Halk Hudaýyň hakyny iýýär
6  Men Reb di rin, üýt ge ýän däl di rin. 

Şo nuň üçin hem siz Ýa ku byň nes-
li bol mak dan mah rum edil me di ňiz. 
7 Ata-ba ba la ry ňy zyň döw rün den bä ri siz 
Me niň parz la rym dan ýüz öw rüp, ola ry 
ber jaý et me ýär si ňiz. Ma ňa ta rap öw rü-
liň, Me nem si ze ta rap öw rü le rin. Mu ny 
Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr». Em ma 
siz: «Biz nä dip öw rü le li?» diý ýär si ňiz. 
8  Heý, yn san Hu da ýyň ha ky ny iýer mi? 
Siz Me niň ha ky my iý di ňiz! Siz bol sa: 
«Biz nä dip Se niň ha ky ňy iý dik?» diý ýär-
si ňiz. Ha sy ly ňy zyň on dan bir bö le gi ni 
ber mek de we sa da ka la ry ňyz da iý di ňiz! 
9 Siz nä let len di ňiz, se bä bi siz Men den 
ogur la ýar sy ňyz, bü tin mil let Men den 
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a 4:4 Ho rep da gy – bu Si naý da gy nyň beý le ki ady.

ogur la ýar! 10 Öýüm de azyk bo lar ýa ly, 
on dan bi ri ňi ziň ba ry ny tu tuş ly gy na 
am ma ra ge ti riň. Me ni mu nuň bi len sy-
nap gö rüň. Mu ny Hök mü ro wan Reb 
diý ýär. Gö rüň, Men gö güň pen ji re le ri ni 
si ziň üçin açyp, üs tü ňi ze do lup-daş ýan 
be re ket ýag dyr ma ryn my? 11 Men si ziň 
üçin top ra gy ňyz da ky ha sy ly weý ran 
et me gi çe kirt ge le re ga da gan ede rin. 
Meý dan da ky üzüm agaç la ry ňyz ha-
syl syz gal maz, Hök mü ro wan Reb diý ýär. 
12  Şon da äh li mil let ler si ze bagt ly di ýer ler. 
Çün ki ýur du ňyz eş ret li ýurt bo lar, mu ny 
Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr.

Reb wepadarlary sylaglar
13  Reb: «Ma ňa gar şy bi ha ýa söz ler 

aýt dy ňyz» diý ýär. Siz bol sa: «Biz Sa ňa 
gar şy nä me aý dyp dy rys?» diý ýär si ňiz. 
14  Siz, ine, şeý le diý di ňiz: «Hu da ýa gul-
luk et mek bi de rek lik dir. Hök mü ro wan 
Reb biň buý ru gy ny ber jaý et mek den we 
Onuň öňün de ýas tu tup gez mek den biz 
nä me peý da gör ýä ris? 15 In di te kep bir le re 
bagt ly diý ýä ris. Er bet lik ed ýän le riň di ňe 
bir işi ro waç al man, eý sem olar Hu da ýy 
sy nap, je za dan gu tul ýar lar».

16  On soň Reb den gork ýan lar bi ri-bi-
ri le ri bi len gep leş di ler. Reb üns be rip 
diň le di. Reb den gor kup, ady na hor mat 
goý ýan lar ha kyn da Onuň öňün de bir 
ýat la ma ki ta by ýa zyl dy. 17 Hök mü ro-
wan Reb şeý le diý ýär: «Me niň bel län 

gü nüm olar Me niň ki bo lar. Olar Me niň 
gym mat ly hal kym bo lar. Ata sy nyň özü-
ne hyz mat eden og lu na haý py gel şi ýa ly, 
Me niň hem ola ra haý pym ge ler. 18  Şon da 
siz ýe ne bir ge zek dog ry bi len eg ri niň, 
Hu da ýa gul luk ed ýän bi len et me ýä niň 
ara syn da ky ta pa wu dy gö rer si ňiz».

4‑nji bap

Rebbiň geljek güni
1 Hök mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Ine, 

ol gün ojak ýa ly ýa nyp gel ýär. Äh li te-
kep bir ler we hem me er bet lik ed ýän ler 
sa man ki min bo lar lar. Ol gün ola ryň 
hem me si ni ot ýan dy rar. Olar da ne 
kök, ne-de bal dak ga lar. 2  Ýö ne Me niň 
adym dan gork ýan siz üçin şöh le si bi len 
şypa ber jek ada lat gü ne şi do gar. Siz 
şon da ga zy gyn dan bo şa nan gö le ýa ly 
bö kü şer si ňiz. 3 Er bet le ri bas gy lar sy ňyz, 
çün ki Me niň bel län gü nüm olar si ziň 
aýak la ry ňy zyň as tyn da kül bo lar. Mu ny 
Hök mü ro wan Reb aýd ýan dyr. 4  Gu lum 
Mu sa nyň ka nu ny ny, bü tin Ys ra ýyl üçin 
Me niň Ho rep da gyn da a onuň üs ti bi len 
buý ran parz la ry my we hö küm le ri mi ýat-
laň. 5 Ine, Men-Reb biň be ýik we ga zap ly 
gü ni gel mez den öň, Özüm si ze Yl ýas 
py gam be ri ibe re rin. 6  Ol ata-ene le riň 
ýü re gi ni ça ga la ry na, ça ga la ryň ýü re-
gi ni ata-ene le ri ne ta rap öw rer. Şon da 
Men ge lip, ýur dy nä let läp ýok et me rin». 
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Mattanyň hoş habary
Giriş

Bu ki tap Isa nyň şä gir di Mat ta 
ta ra pyn dan ýa zyl dy. Mat ta Isa duş
ma zyn dan ozal sal gyt çy dy. Em ma 
Isa Me sih bi len bo lan du şu şyk onuň 
dün ýä ga raý şy ny düýp gö ter öz gerd ýär. 
Isa ony Öz yzy na eýer mä ge ça gy
ran da, Mat ta ba dabat kä ri ni taş lap, 
Onuň yzy na düş ýär. Mat ta Isa ni rä 
git se, Onuň bi len bi le gid ýär we soň ra 
Onuň 12 re su ly nyň bi ri bol ýar.

Mat ta öz ki ta byn da Kö ne Äht ýaz
gy la ry na ýy gyýy gy dan sal gy lan ýar. 
Ol ki ta by ny Isa nyň ne sil da rag ty ny 
be ýan et mek den baş la ýar. Şeý le et mek 
bi len, ol Isa nyň tö tän lik den peý da bol
man, eý sem Kö ne Äht dä ki wa da la ra 
gö rä dog lan dy gy ny nyg ta ýar. Mat ta 
Isa nyň Me sihdigini, Onuň py gam ber
ler ar ka ly wa da ber len Pa ty şa dy gy ny 
aýan ed ýär. Py gam ber ler Isa Me sihiň 
Da wut py gam be riň nes lin den dog lup, 
Hu da ýyň Şa ly gy ny ber ka rar et jek Ha

las gär di gi ni müň ler çe ýyl ozal aý dyp 
ge çip dir ler. Mat ta özü niň şa ýat bo lan 
wa ka la ry ny be ýan edip, Isa Me sihiň 
dog ru danda Hu da ýyň Og lu dy gy ny 
tas sy kla ýar.

Mat ta Hu da ýyň Şa ly gy ba ra da örän 
köp ýaz ýar. Ol bu Şa ly gyň gün do gar
da, ýa gün ba tar da, ýa haý sy dyr baş ga 
bir ýer de dälde, adam la ryň öz le ri ni 
Isa tab şy ryp, Oňa eýe ren ýer le rin de 
ber ka rar bol ýan dy gy ny oky jy la ry na 
mä lim ed ýär. Isa Me sihe iman edip, 
Onuň tab şy ryk la ry ny ber jaý ed ýän 
is len dik adam dog ry dur muş da ýa
şap, Hu da ýyň Şa ly gy ny mi ras al ýar.

Mat ta öz ki ta byn da Isa ny Mu gal
lym di ýip at lan dyr ýar, se bä bi Isa 
Mu kad des Ýaz gy la ry do ly yg ty ýar
ly lyk bi len tes wir lär di, Hu da ýyň 
Şa ly gy ny Şa ýat hök mün de be ýan 
eder di.

Mazmuny
Isa Mesihiň nesil daragty we dogluşy ............................................. 1:1–2:23
Ýahýa pygamberiň hyzmaty ................................................................. 3:1-12
Isanyň çümdürilmegi we synalmagy ............................................ 3:13–4:11
Isanyň Jelile welaýatyndaky hyzmaty .........................................4:12–18:35
Jelileden Iýerusalime çenli .......................................................... 19:1–20:34
Iň soňky hepde we Iýerusalim şäherine girmegi .........................21:1–27:66
Reb Isanyň ölümi we direlişi .............................................................28:1-20

 



 1202  

 

a 1:16 Me sih – ýew reý ler bu sö zi Hu daý ta ra pyn dan wa da ber len Pa ty şa ba ba tynda ulan
ýar lar. Söz lü ge se ret.
b 1:21 Isa – bu söz Reb ha las ed ýär diý me gi aň lad ýar.
ç 1:25 Og lu ny – kä bir gol ýaz ma lar da now ba har og lu ny.
 
1:22-23 Işa 7:14. 

1-nji bap

Isa Mesihiň nesil daragty 
(Luka 3:23-38)

1 Yb ra ýy myň we Da wu dyň nes lin den 
bo lan Isa Me sihiň ne sil da rag ty nyň ýaz
gy sy, ine, şeý le dir: 2  Yb ra ýym dan Ys hak, 
Ys hak dan Ýa kup, Ýa kup dan Ýa hu da we 
onuň do gan la ry dün ýä in di. 3 Ýa hu da dan 
Pe res bi len Ze rah do gul dy, ola ryň eje
si Ta mar dy. Pe res den Hes ron, Hes ron
dan Ram do gul dy. 4  Ram dan Emi na dap, 
Emi na dap dan Nah şon, Nah şon dan Sal
mon do gul dy. 5 Sal mon dan Bo waz dün ýä 
in di, onuň eje si Ra hap dy. Bo waz dan Obet 
dün ýä in di, onuň eje si Rut dy. Obet Ýy şa
ýyň ka ka sy dy. 6  Ýy şaý dan Da wut pa ty şa 
do gul dy. Da wut dan Sü leý man dün ýä in
di, onuň eje si Ury ýa nyň dul aýa ly Bat şe
ba dy. 7 Sü leý man dan Re hab gam, Re hab
gam dan Aby ýa, Aby ýa dan Asa, 8  Asa dan 
Ýe ho şa pat, Ýe ho şa pat dan Ýe ho ram, Ýe
ho ram dan Uzy ýa do gul dy. 9 Uzy ýa dan 
Ýo tam, Ýo tam dan Ahaz, Ahaz dan Hiz
ki ýa, 10 Hiz ki ýa dan Ma na şa, Ma na şa dan 
Amon, Amon dan Ýo şy ýa do gul dy. 11 Ýo
şy ýa Ba byl sür gü ni niň öňü sy ra syn da dog
lan Ýe kon ýa nyň we onuň do gan la ry nyň 
ata sy dy. 12  Ýe kon ýa Ba byl sür gü nin den 
soň ra dog lan Şe ýal ty ýe liň ata sy dy. Şe ýal
ty ýel den Ze ru ba byl, 13 Ze ru ba byl dan Aby
hut, Aby hut dan Eli ýa kym, Eli ýa kym dan 
Azor, 14 Azor dan Sa dok, Sa dok dan Akym, 
Akym dan Eli hut, 15  Eli hut dan El ga zar, 
El ga zar dan Mat tan, Mat tan dan Ýa kup 

do gul dy. 16  Ýa kup Mer ýe miň adam sy Ýu
su byň ata sy dy, Mer ýem den bol sa Me sih a 
di ýip at lan dy ry lan Isa do gul dy.

17 Şeý le lik de, Yb ra ýym dan Da wu da 
çen li bo lan ne sil ler je mi on dört ar ka dyr. 
Da wut dan Ba byl sür gü ni ne çen li hem on 
dört, Ba byl sür gü nin den Me sihe çen li 
hem on dört ar ka dyr.

Isa Mesih dogulýar 
(Luka 2:1-7)

18  Isa Me sihiň dog lu şy şeý le bol dy: 
Onuň eje si Mer ýem bi len Ýu sup adag ly dy, 
em ma olar en tek ýas syk daş bol man ka lar, 
Mer ýem özü niň Mu kad des Ruh ar ka ly 
göw re li bo lan dy gy ny bil di. 19 Onuň adag
ly sy Ýu sup dog ru çyl adam dy, şo ňa gö rä 
ol Mer ýe miň ile mas ga ra bol ma gy ny 
is le män, ony ýa şy ryn aý ryp goý ber me gi 
ýü re gi ne düw di. 20  Ýu sup bu hak da oý
la nyp ýör kä, Reb biň bir pe riş de si onuň 
düý şü ne gi rip: «Eý, Da wut og ly Ýu sup! 
Sen Mer ýe me öý len mek den gork ma, 
se bä bi onuň göw re sin dä ki Mu kad des 
Ruh ar ka ly dyr. 21 Ol bir Ogul dog rar, sen 
Onuň ady na Isa b da kar syň, se bä bi Ol Öz 
hal ky ny gü nä le rin den ha las eder» diý di. 
22-23  Bularyň hem me si Reb biň py gam ber 
ar ka ly: «Ine, boý gyz göw re li bo lup, Ogul 
dog rar. Onuň ady na Ima nu wel da kar lar» 
di ýip aý dan sö zü niň ber jaý bol ma gy 
üçin bol dy. Bu at «Hu daý bi ziň bi len
dir» diý me gi aň lad ýar. 24  Ýu sup uku dan 
oýa nan soň, Reb biň pe riş de si niň buý ru
gy ny ýe ri ne ýe ti rip, Mer ýe me öý len di. 
25  Em ma Mer ýem og lu ny ç do gur ýan ça, 
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a 2:11 Mür – atyr ýa sa mak da we mer hu my jaý la mak da ula ny lan ýa kym ly ys ly ösüm lik. 
Söz lü ge se ret.
 
2:6 Mik 5:2. 2:15 Hoş 11:1. 2:18 Ýrm 31:15. 

Ýu sup oňa ýa naş ma dy. Ýu sup dog lan 
ça ga nyň ady na Isa dak dy.

2-nji bap

Müneçjimler gündogardan gelýär
1 Isa Hi rod pa ty şa nyň döw rün de Ýa hu

dy ýa nyň Beý tul la ham şä he rin de ene den 
do gul dy. Şon da mü neç jim ler gün do gar
dan Iýe ru sa li me ge lip: 2  «Ýa hu dy la ryň 
pa ty şa sy bo lup dog lan ni re de? Biz Onuň 
dog luş ýyl dy zy ny gör dük we Oňa sež de 
et mä ge gel dik» diý di ler. 3 Hi rod pa ty şa 
mu ny eşi den de, onuň özide, tu tuş Iýe
ru sa lim hal kyda ga la gop lu ga düş di. 
4  Ol äh li ýol baş çy ru ha ny la ry, Töw rat 
mu gal lym la ry ny ýyg nap, olar dan Me
sihiň ni re de do gul ma ly dy gy ha kyn da 
so ra dy. 5  Olar şeý le jo gap ber di ler: «Ol 
Ýa hu dy ýa da ky Beý tul la ham şä he rin
de do gul ma ly, se bä bi py gam ber şeý le 
ýa zyp dyr:
 6  „Emma sen, eý, Ýahuda 

ýurdundaky Beýtullaham!
Ýahuda hökümdarlarynyň 

arasynda asla kiçisi dälsiň sen.
Çünki senden bir Hökümdar 

çykar,
halkym Ysraýylyň çopany 

bolar“».
7 On soň Hi rod mü neç jim le ri giz lin 

ça gy ryp, olar dan ýyl dy zyň ha çan gör
nen di gi ba ra da jik mejik so ra dy. 8  Hi rod: 
«Ba ryň, ça ga ba ra da ky ha ba ryň any gy
na ýe tiň. Ony ta pan ba dy ňy za, ma ňa 
ha bar be riň. Me nem ba ryp, Oňa sež de 
et jek» di ýip, ola ry Beý tul la ha ma iber di. 
9 Olar pa ty şa ny diň läp, ýo la düş dü ler. 

Ine, ola ryň gö ren dog luş ýyl dy zy ýe ne 
peý da bol dy we öň le ri ne dü şüp, ça ga
nyň dog lan ýe ri niň üs tü ne ge lip dur dy. 
10 Ýyl dy zy gö ren le rin de, ola ryň şat lyk
la ry nyň çä gi bol ma dy. 11 Olar öýe gi rip, 
ça ga bi len eje si Mer ýe mi gör dü ler. Şon da 
dy za çö küp, Oňa sež de et di lerde, ha zy
na la ry ny açyp, al tyn, hoş boý tü tet gi ler 
we mür a sow gat ber di ler. 12  Hi ro dyň 
ýa ny na gaý dyp bar maz lyk hak da düýş 
ar ka ly duý du ryş ber len soň, mü neç jim ler 
öz ýurt la ry na baş ga ýol bi len gaýt dy lar.

Ýusup maşgalasy bilen 
Müsüre gaçýar

13 Mü neç jim ler gi den den soň, Reb biň 
bir pe riş de si Ýu su byň düý şü ne gi rip: 
«Tur! Ça ga bi len eje si ni alda, Mü sü re 
gaç. Özüm ha bar ber ýän çäm, şol ýer de 
gal, se bä bi Hi rod ça ga ny öl dür mek üçin 
Onuň göz le gi ne çyk mak çy bol ýar» diý di. 
14 Şeý le lik de, Ýu sup tur dyda, ça ga bi len 
Onuň eje si ni alyp, şol gi je Mü sü re ta rap 
ýo la düş di. 15  Ol tä Hi rod öl ýän çä, şol 
ýer de gal dy. Şun luk da, Reb biň: «Og lu my 
Mü sür den ça gyr dym» di ýip, py gam ber 
ar ka ly aý dan sö zi ber jaý bol dy.

16 Mü neç jim le riň al da ny ny bi lip, Hi rod 
ga harga za ba mün di. Ol mü neç jim ler den 
so rap anyk lan wag ty na gö rä, Beý tul
la ham bi len onuň daştö we re gin dä ki 
oba lar da dog lan iki ýa şyn da ky we iki 
ýa şa ýet me dik er kek gö bek li ça ga la ryň 
äh li si ni öl dürt di. 17 Şeý dip, Ýer me ýa 
py gam be riň şu aý dan la ry ber jaý bol dy:
 18  «Ramadan bir ses eşidildi,

agy we ajy perýat sesleri,
Rahel çagalary üçin aglaýar,
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teselli berilmegini islemeýär,
çünki olar indi ýok».

Ýusup maşgalasy bilen 
Nasyra gaýdyp gelýär

19 Hi rod ölen den soň, Reb biň bir pe riş
de si Mü sür de Ýu su byň düý şü ne gi rip: 
20  «Tur, ça ga bi len Onuň eje si ni alda, 
Ys ra ýy la do lan, se bä bi ça ga nyň ja ny nyň 
kas ty na çy kan lar öl di» diý di. 21 On soň 
Ýu sup ça ga bi len eje si ni alyp, Ys ra ýy
la gaýt dy. 22  Ýö ne Ar he la nyň öz ata sy 
Hi ro dyň ýe ri ne Ýa hu dy ýa nyň pa ty şa sy 
bo la ny ny eşi dip, ol ýe re bar ma ga gork dy. 
Düý şüň üs ti bi len duý du ryş ber len soň, ol 
Je li le we la ýaty na ta rap ýo la düş di. 23 Ol 
ýe re ba ryp, Na sy ra di ýen şä her de mes
gen tut dy. Şeý dip, py gam ber ler ar ka ly: 
«Oňa na sy ra ly diý ler» di ýip aý dy lan söz 
ber jaý bol dy.

3-nji bap

Ýahýa çümdürijiniň wagzy 
(Mark 1:1-8; Luka 3:1-18; 
Ýohanna 1:19-28)

1 Şol gün ler de Ýah ýa çüm dü ri ji peý da 
bo lup, Ýa hu dy ýa çö lün de wa gyz et mä ge 
baş la dy. 2  Ol: «To ba ediň, se bä bi Gö güň 
Şa ly gy go laý la dy» diý ýär di. 3 Ine, Işa ýa 
py gam be riň ol ha kyn da: «Çöl de bir ses 
gy gyr ýar: „Reb be ýol taýynlaň! Onuň 
ýo da la ry ny düzläň!“ diý ýär» di ýip aý dan 
şol ada my Ýah ýa dyr. 4  Ýah ýa nyň dü ýe 
ýü ňün den eşik le ri, bi lin de ga ýyş dan 
gu şa gy bar dy. Onuň iý mi ti çe kirt ge bi
len me ý dan ba ly dy. 5 Tu tuş Iýe ru sa li miň, 
Ýa hu dy ýa nyň we Ior dan et ra by nyň äh li 
hal ky onuň ýa ny na gel ýär di. 6  Olar gü
nä le ri üçin to ba edip, Ýah ýa ta ra pyn dan 
Ior dan der ýa syn da çüm dü ril ýär di ler.

7 Ýah ýa fa ri seý le riň we sad du keý le
riň en çe me si niň çüm dü ril mek üçin öz 
ýa ny na gel ýän dik le ri ni gö ren de, ola ra 
şeý le diý di: «Eý, ala höw ren ler nes li! 
Gel jek ga zap dan ga çyp gu tu lyp bi
le ris öýd ýä ňiz mi? 8  Mun dan beý läk 
eden to ba ňy za my na syp mi we be riň. 
9 Özözü ňi ze: „Bi ziň ata myz Yb ra ýym
dyr“ di ýip oý la maň. Men si ze şu ny 
aý da ýyn: Hu daý Yb ra ýym üçin şu 
daş lar dan hem per zent ýa ra dyp bil
ýän dir! 10  Ine, pal ta eý ýäm agaç la ryň 
düý bün de ýa tyr: oňat mi we ber me ýän 
her bir agaç ça py lyp, oda taş la nar. 11 To ba 
eden di gi ňi ziň ny şa ny hök mün de men 
si zi su wa çüm dür ýä rin, em ma men den 
soň ra Gel jek men den has güýç lü dir. 
Men Onuň ça ryk la ry ny gö ter mä gede 
my na syp däl di rin. Ol si zi Mu kad des 
Ru ha hemde oda çüm dü rer. 12  Onuň 
har man so wur ýan çar şa gy elin de dir. 
Ol har man ýe ri ni sü pü rip, bug da ýy ny 
am ma ra üý şü rer, sa ma ny bol sa sön
mez ot da ýa kar».

Isa suwa çümdürilýär 
(Mark 1:9-11; Luka 3:21,22)

13 On soň Isa Ýah ýa ta ra pyn dan çüm dü
ril mek üçin Je li le den Ior da na, Ýah ýa nyň 
ýa ny na gel di. 14 Em ma Ýah ýa Ony sak lap: 
«Sen me ni çüm dür me li we lin, Se niň 
Özüň me niň ýa ny ma gel ýär siň mi?» diý
di. 15  Isa oňa: «Goý, hä zir şeý le bol sun, 
se bä bi bi ze Hu da ýyň is le gi ni ber jaý 
et mek ýa raş ýan dyr» di ýip jo gap ber di. 
16  Isa su wa çüm dü ri lip çy kan ba dy na 
gök ler açyl dy. Ol Hu da ýyň Ru hu nyň 
kep de ri gör nüş de Öz üs tü ne inip gel
ýä ni ni gör di. 17 Şol wagt gök den: «Bu 
Me niň sö wer Og lum dyr, Men On dan 
köp ra zy dy ryn» di ýen owaz gel di.
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4-nji bap

Isa synalýar 
(Mark 1:12,13; Luka 4:1-13)

1 Soň ra ib li siň sy na ma gy üçin, Mu
kad des Ruh Isa ny çö le äkit di. 2  Isa kyrk 
gi jegün diz agyz bek län den soň ra ajyk dy. 
3 Şol wagt Onuň ýa ny na az dy ry jy şeý tan 
ge lip: «Eger Sen Hu da ýyň Og ly a bol saň, 
on da şu daş la ryň çö re ge öw rül me gi ni 
bu ýur» diý di. 4  Em ma Isa oňa: «„Yn san 
di ňe çö rek bi len ýa şa man, eý sem Reb
biň ag zyn dan çyk ýan her bir söz bi len 
hem ýa şa ýar“ di ýip ýa zyl gy dyr» di ýip 
jo gap ber di. 5 Soň ra ib lis Isa ny mu kad des 
şä her Iýe ru sa li me ge tir di. Ony yba dat
ha na nyň çür de pe si ne çy ka ryp: 6  «Eger 
Sen Hu da ýyň Og ly bol saň, Özü ňi aşak 
ok la. Çün ki şeý le ýa zyl gy dyr:

„Ol perişdelerine Sen babatda emr 
eder.

Aýagyň daşa büdremez ýaly,
olar Seni ellerinde göterer“» 

diýdi.
7 Isa oňa: «„Hu da ýy ňyz Reb bi sy na

maň“ di ýip hem ýa zyl gy dyr» diý di.
8  Bu ge zek ib lis Isa ny be ýik bir da gyň 

çür ba şy na çy kar dy. Oňa dün ýä niň äh li 
şa lyk la ry ny we ola ryň şanşöh ra ty ny 
gör ke zip: 9 «Eger dy zy ňa çö küp, ma
ňa sež de et seň, bu la ryň ba ry ny Sa ňa 
be re ýin» diý di. 10  Isa oňa: «Ýok bol, 
şeý tan! „Hu da ýy ňyz Reb be sež de ediň, 
di ňe Oňa gul luk ediň“ di ýip ýa zy lan
dyr» diý di.

11 Şun dan soň ib lis Isa ny taş lap git di. 
Pe riş de ler ge lip, Isa hyz mat et di ler.

Isa Hoş Habary yglan etmäge başlaýar 
(Mark 1:14,15; Luka 4:14,15)

12  Isa Ýah ýa nyň tus sag edi len di gi ni 
eşi den de, Je li lä do lan dy. 13 Ol il ki Na sy
ra şä he ri ne gel di, em ma ol ýer de uzak 
eg len män, Ze bu lun bi len Naf ta ly we
la ýa tyn da ky Je li le kö lü niň ke na ryn da 
ýer leş ýän Ka per na um da or naş dy. 14  Şun
luk da, Işa ýa py gam ber ar ka ly aý dy lan 
şu söz ber jaý bol dy:
 15  «Eý, Zebulun we Naftaly ýurdy!

Deňiz ýakasyndaky ýol,
Iordanyň aňyrsy!

Eý, keseki milletleriň ýaşaýan 
Jelilesi!

 16 Tümlükde mesgen tutan halk 
beýik nur gördi,

tüm garaňkylykda ýaşaýanlaryň 
üstlerine nur saçyldy».

17 Şol wagt dan baş lap, Isa: «To ba ediň, 
çün ki Gö güň Şa ly gy go laý la dy» di ýip, 
wa gyz et mä ge baş la dy.

Isa ilkinji şägirtlerini saýlaýar 
(Mark 1:16-20)

18  Isa Je li le kö lü niň ke na ryn dan ge çip 
bar ýar ka, kö le tor taş lap du ran iki do ga ny 
gör di. Ola ryň bi ri Pet rus la kam ly Si mun, 
beý le ki si hem And rys dy. Olar ba lyk çy
dy lar. 19 Isa ola ra: «Me niň yzy ma dü şüň, 
Men si zi yn san tut ýan ba lyk çy lar ede ýin» 
diý di. 20 Olar hem şol wag tyň özün de 
tor la ry ny taş lap, Onuň yzy na düş dü ler. 
21 Bi raz ýö rän le rin den soň, Isa baş ga iki 
do ga ny, Ze be de ýiň ogul la ry Ýa kup bi len 
Ýo han na ny gör di. Olar ga ýy gyň için de 
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a 4:25 De ka po lis – Sa ma ri ýa bi len Je li lä niň gün do ga ryn da ýer le şen on şä he riň umu my 
ady. Söz lü ge se ret.

ka ka la ry Ze be deý bi len tor la ry ny be je rip 
otyr dy lar. Isa ola ry ça gyr dy. 22  Olar hem 
des si ne ga ýyk bi len ka ka la ry Ze be de ýi 
taş lap, Isa nyň yzy na düş dü ler.

Isa hassalary sagaldýar
23 Isa tu tuş Je li lä ni aý la nyp çyk dy. Ol 

ýer dä ki si na go ga lar da sa pak be rip, Gö
güň Şa ly gy nyň Hoş Ha ba ry ny wa gyz 
et di, hal kyň ara syn da ky her hi li ke sel le ri, 
has sa la ry sa galt dy. 24  Onuň atowa za sy 
bü tin Si ri ýa ýaý ra dy, dür li ke sel le re 
du çar bo lan äh li has sa la ry, ar wahjyn 
eýe län le ri, tut gaý ly la ry we otu ra la ry 
Isa nyň ýa ny na ge tir di ler, Ol hem ola ry 
sa galt dy. 25  Je li le den, De ka po lis den a, 
Iýe ru sa lim den, Ýa hu dy ýa dan we Ior da
nyň gün do gar ta ra pyn dan uly mä hel le 
Onuň yzy na düş di.

5-nji bap

Hakyky bagtyýarlyk 
(Luka 6:20-23)

1 Isa üý şen mä hel lä ni gö rüp, da ga 
çy kyp otur dy. Şä girt le ri Onuň ýa ny
na gel di ler, 2  Isa hem ola ra öw ret mä ge 
baş la dy:

3  «Ru hy ga ryp lar bagt ly dyr, çün ki 
Gö güň Şa ly gy ola ryň ky dyr.

4  Gus sa çek ýän ler bagt ly dyr, çün ki 
ola ra gö wün lik ber ler.

5  Ýum şak adam lar bagt ly dyr, çün ki 
olar ýer ýü zü ni mi ras alar lar.

6  Dog ru ly ga ajy gypsuw san lar bagt ly
dyr, çün ki olar do ýupga nar lar.

7 Re him li ler bagt ly dyr, çün ki ola rada 
re him edi ler.

8  Kal by päk ler bagt ly dyr, çün ki olar 
Hu da ýy gö rer ler.

9 Pa ra hat lyk dö red ýän ler bagt ly dyr, 
çün ki ola ra Hu da ýyň ogul la ry diý ler.

10 Dog ru lyk üçin yzar lan ýan lar bagt ly
dyr, çün ki Gö güň Şa ly gy ola ryň ky dyr.

11 Men se bäp li adam la ryň si ze sö gen, 
yzar lan, nä hak ýe re her hi li gy ba ty ňy zy 
eden ma ha ly bagt ly sy ňyz! 12  Şat la nyň, 
be ge niň, se bä bi gök ler de al jak sy la gy
ňyz ulu dyr. Siz den öň py gam ber lerde 
şeý dip yzar lan dy lar.

Duz we yşyk 
(Mark 9:50; Luka 14:34,35)

13 Siz ýe riň du zu sy ňyz, em ma duz ta
ga my ny ýi tir se, ol nä me bi len duz la nar? 
Da şa ry zyň lyp, aýak as tyn da de pe len
mek den baş ga hiç za da ýa ra maz. 14  Siz 
dün ýä niň yşy gy sy ňyz. De pe de gur lan 
şä he ri giz läp bol maz. 15 Çy ra ny ýa kyp, 
ga byň aşa gyn da goý ýan däl dir ler. Ony 
çy ra da nyň üs tün de goý ýan dyr lar, şon da 
ol öý dä ki le riň hem me si ne yşyk ber ýän dir. 
16 Goý, si ziň yşy gy ňyz adam la ryň öňün de 
par la syn, şon da olar go wy iş le ri ňi zi gö
rüp, gök dä ki Ata ňy zy şöh rat lan dy rar lar.

Isa Töwrat hakynda söz açýar
17 Ma ňa Töw rat bi len py gam ber le riň 

ýaz gy la ry ny boz ma ga ge len dir öýt
mäň. Men boz ma ga dälde, ola ry ama la 
aşyr ma ga gel dim. 18  Si ze dog ru sy ny aýd
ýa ryn, as man bi len ýer ötýän çä, äh li zat 
ama la aş ýan ça, Töw rat dan ýe ke je harp
da, bir no katda öç mez. 19 Şo nuň üçin 
hem kim bu buý ruk la ryň iň ki çi sin den 
bi ri ni boz sa we şeý le et me gi baş ga la ra 
öw ret se, ol Gö güň Şa ly gyn da iň ki çi 
sa ýy lar. Em ma kim bu la ry ber jaý edip, 
baş ga la rada öw ret se, ol Gö güň Şa ly gyn
da uly sa ýy lar. 20 Men si ze şu ny aýd ýa ryn: 
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dog ru ly gy ňyz Töw rat mu gal lym la ryň ky 
bi len fa ri seý le riň ki den ar tyk bol ma sa, 
Gö güň Şa ly gy na as la gir mer si ňiz.

Gahar we höküm
21 Siz ataba ba la ry my za: „Adam öl dür

me, kim adam öl dür se, hö kü me se ze war 
bo lar“ diý le ni ni eşi den si ňiz. 22 Em ma Men 
si ze aýd ýa ryn: öz do ga ny na ga har la nan a 
adam hem hö kü me se ze war bo lar. Kim öz 
do ga ny na „ra ka“ b diý se, ýo ka ry mej li siň 
hö kü mi ne se ze war bo lar. Hat da hiç kim 

„sam syk“ hem diý me sin, ýog sam dow zah 
odu na taş la nar. 23 Şo nuň üçin gur ban lyk 
sy pa syn da sa da ka ber mä ge bar ýar kaň, 
do ga ny ňyň sen den öý keki ne si niň bar
dy gy ýa dy ňa düş se, 24 sa da ka ňy sy pa nyň 
öňün de goýda, gi dip öňür ti do ga nyň bi len 
ýa raş. Soň ra ge lip, sa da ka ňy hö dür et.

25  Da wa gä riň bi len en tek ýol da kaň 
ýa raş, ýog sam ol se ni ka za, ka zy hem 
zyn dan sak çy sy na tab şy ryp, zyn da na 
düş me giň ah mal. 26  Sa ňa dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, jerimäňi doly tö le ýän çäň, ol 
ýer den çyk mar syň.

Zynahorlyk
27 Siz: „Zy na et me“ diý le ni ni hem 

eşi den si ňiz. 28  Em ma Men we lin kim 
baş ga aýa la az gyn hö wes bi len bak sa, 
öz ýü re gin de eý ýäm onuň bi len zy na 
eden dir diý ýä rin. 29 Sag gö züň se niň 
gü nä et me gi ňe se bäp bol sa, ony sog rup 
taş la. Bir sy na ňyň ýok bol ma gy tu tuş 
göw rä ňiň dow za ha at yl ma gyn dan go
wu dyr. 30 Sag eliň se niň gü nä et me gi ňe 

se bäp bol sa, ony ke sip taş la. Bir sy na ňyň 
ýok bol ma gy tu tuş göw rä ňiň dow za ha 
taş lan ma gyn dan go wu dyr.

Talak 
(Mark 10:11-12; Luka 16:18)

31 Şeýle hem: „Kim aýa ly ny ko wup 
goý ber se, oňa ta lak ha ty ny ber sin“ 
diý len dir. 32  Em ma Men si ze diý ýä rin, 
aýa ly ny zy na dan baş ga se bäp bi len aý
ran adam onuň zy na et me gi ne se bäp 
bol ýan dyr. Aý ry ly şan aýa la öý le nen 
adam hem zy na ed ýän dir.

Ant içmek barada
33 Siz ýe ne ga dym ky la ra: „Ýa lan dan ant 

iç me, em ma Reb biň öňün de içen ant la ry
ňy ber jaý et“ diý le ni ni hem eşi den si ňiz. 
34 Men we lin si ze as la ant iç mäň diý ýä rin. 
Gök den ant iç mäň, çün ki gök Hu da ýyň 
tag ty dyr. 35 Ýer den hem ant iç mäň, çün ki 
ýer Onuň aýak la ry nyň kür sü si dir; Iýe ru
sa lim dende ant iç mäň, çün ki ol Be ýik 
Pa ty şa nyň şä he ri dir. 36  Öz ba şy ňyz dan 
hem ant iç mäň, se bä bi siz onuň ýe ke gy
ly nyda ak ýa ga ra edip bil ýän däl si ňiz. 
37 Si ziň „ha wa ňyz“ ha wa, „ýo gu ňyz“ ýok 
bol sun. Mun dan ar ty gy şeý tan dan dyr.

Göze – göz, dişe – diş 
(Luka 6:29,30)

38  Siz: „Göz or nu na göz, diş or nu na diş“ 
diý le ni ni eşi den si ňiz. 39 Em ma Men si ze 
diý ýä rin: ýa ra maz ada ma gar şy dur ma. 
Se niň sag ýa ňa gy ňa ura na, beý le ki ýa
ňa gy ňyda tut. 40 Se niň bi len da wa la şyp, 
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a 5:44 Kä bir gol ýaz ma lar da Özü ňi ze gar ga ýan lar üçin ýag şy lyk di läň, özü ňi zi ýig ren
ýän le re ýag şy lyk ediň, özü ňi zi yn jad ýan lar, yzar la ýan lar üçin Hu da ýa do ga okaň di ýen 
jüm le hem bar.
b 6:4 Si ziň sy la gy ňy zy be rer – kä bir gol ýaz ma lar da si ziň sy la gy ňy zy açaç an be rer. 6njy 
aýat da hem şeý le.
 
5:43 Lew 19:18. 

köý ne gi ňi al jak bol ýa na do nu ňyda ber. 
41 Kim se ni özi bi len bir men zil ýol ýö
re mä ge mej bur et se, sen onuň bi len iki 
men zil ýol ýö re. 42  Di leg sa la na ber, karz 
di le ýän den ýü zü ňi öwür me.

Duşmanlaryňyzy söýüň 
(Luka 6:27-28,32-36)

43  Siz: „Ýa ky ny ňy söý, duş ma ny
ňy ýig ren“ diý le ni ni hem eşi den si ňiz. 
44  Em ma Men si ze diý ýä rin: duş man
la ry ňy zy sö ýüň, özü ňi zi yzar la ýan lar 
üçin do gadi leg ediň. a 45  Şon da siz gök
dä ki Ata ňy zyň ogul la ry dygy ňy zy su but 
eder si ňiz. Gök dä ki Ata ňyz Öz gü ne şi ni 
ýa man la ryň hem, ýag şy la ryň hem üs tü
ne dog dur ýar, ýag my ry ny dog ru la ryň 
hem, eg ri le riň hem üs tü ne ýag dyr ýar. 
46  Siz özü ňi zi söý ýän le ri söý ýän bol sa
ňyz, on da nä me sy lag alar sy ňyz? Sal gyt 
ýyg na ýan larda şeý le et me ýär mi nä me? 
47 Di ňe öz dost la ry ňy za sa lam ber ýän 
bol sa ňyz, on da nä me ar tyk maç iş ed ýär
si ňiz? But pa raz larda şeý le et me ýär mi 
nä me? 48  Şeý le lik de, gök dä ki Ata ňy zyň 
kä mil bol şy ýa ly, siz hem kä mil bo luň».

6-njy bap

Sadaka bermek barada
1 «Ha bar dar bo luň, so gap iş le ri ňi zi 

adam la ra gö rün mek üçin hem me le riň 
gö zü niň al nyn da et mäň. Beý le et se ňiz, 
gök dä ki Ata ňyz dan sy lag al mar sy ňyz. 
2  Şo nuň üçin hem mä tä je sa da ka be re ni

ňiz de, öňü ňiz de sur naý çal dy ryp, mu ny 
uly ile jar et mäň. Adam la ryň öw gü si ni 
ga zan jak bo lup, iki ýüz lü ler si na go ga
lar da, kö çe ler de şeý le ed ýär ler. Si ze 
dog ru sy ny aýd ýa ryn: olar eý ýäm öz 
sy la gy ny alan dyr lar. 3 Siz sa da ka be re
ni ňiz de, sag eli ňi ziň nä me ed ýä ni ni sol 
eli ňiz bil me sin. 4 Şun luk da, ber ýän sa da
ka ňyz giz lin bol sun. Giz lin lik de edi le ni 
gör ýän Ata ňyz si ziň sy la gy ňy zy be rer b.

Hudaýa doga-dileg etmek hakda 
(Luka 11:2-4)

5  Do gadi leg ede ni ňiz de, iki ýüz lü ler 
ýa ly bol maň. Olar göz üçin si na go ga lar
da, kö çe le riň burç la ryn da du rup, do ga 
oka ma gy ha la ýar lar. Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, olar eý ýäm öz sy la gy ny alan
dyr lar. 6 Em ma siz do gadi leg ede ni ňiz de, 
ota gy ňy za gi rip, ga py ny ýa pyňda, gö
rün me ýän Ata ňy za giz lin lik de ediň. 
Giz lin lik de edi le ni gör ýän Ata ňyz si ziň 
sy la gy ňy zy be rer. 7 Do gadi leg ede ni ňiz
de, but pa raz lar ýa ly, boş söz le ri gaý ta lap 
dur maň. Olar köp söz le mek bi len eşi di le
ris öýd ýär ler. 8  Olar ýa ly bol maň. Ata ňyz 
si ze nä me le riň ge rek di gi ni Özün den 
di le män kä ňiz bil ýär ahy ryn. 9 Şo nuň 
üçin, şeý le do gadi leg ediň:

„Eý, gökdäki Atamyz!
Adyň mukaddes bolsun!

 10 Patyşalygyň gelsin!
Gökde bolşy ýaly,
ýerdede Seniň islegiň amala 

aşsyn!
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a 6:13 Käbir golýazmalarda Çünki patyşalyk, gudrat we şöhrat ebedilik Seniňkidir. Omyn! 
diýen jümle hem bar.

 11 Gündelik çöregimizi bize şu gün 
ber.

 12 Bize ýamanlyk edýänleri 
bagyşlaýşymyz ýaly,

Sen hem biziň ýazyklarymyzy 
bagyşla.

 13 Bizi synaga salma, gaýtam bizi 
şeýtandan halas et. a“

14 Baş ga la ryň özü ňi ze eden ýa zyk la ry ny 
ba gyş la sa ňyz, gök dä ki Ata ňyz hem si ziň 
ýa zyk la ry ňy zy ba gyş lar. 15 Em ma siz ola
ryň ýa zyk la ry ny ba gyş la ma sa ňyz, Ata ňyz 
hem si ziň ýa zyk la ry ňy zy ba gyş la maz.

Agyz beklemek hakynda
16  Agyz bek lä ni ňiz de iki ýüz lü ler ýa ly 

ýü zü ňi zi sal la maň. Olar adam la ra agyz 
bek le ýän dik le ri ni gör kez jek bo lup, öz le
ri ne ti mar ber me ýär ler. Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, olar eý ýäm öz sy la gy ny alan
dyr lar. 17 Em ma siz agyz bek lä ni ňiz de, 
ba şy ňy za ýag gu ýup, ýü zü ňi zi ýu wuň. 
18  Şon da si ziň agyz bek le ýän di gi ňiz 
adam la ra dälde, di ňe ýa şy ryn Ata ňy
za gör ner. Giz lin lik de edi le ni gör ýän 
Ata ňyz si ziň sy la gy ňy zy be rer.

Gökdäki hazyna barada 
(Luka 12:33,34; 11:34-36; 16:13)

19 Bu dün ýä de özü ňi ze ha zy na ýyg
na maň, bu ýer de ony gü ýe bi len pos 
iý ýän dir, mun da og ru lar gi rip ogur la
ýan dyr. 20  Mu ňa de rek özü ňi ze gök de 
ha zy na ýyg naň, ol ýer de ne gü ýe, ne 
pos iý ýän dir, nede og ru lar gi rip ogur
la ýan dyr. 21 Ha zy na ňyz ni re de bol sa, 
ýü re gi ňiz hem şol ýer de bo lar.

22  Be de niň çy ra sy göz dür. Gö züň 
sag dyn bol sa, tu tuş be de niň hem ýag
ty bo lar. 23 Gö züň şi kes li bol sa, tu tuş 

be de niň hem ga raň ky bo lar. Eger sen
dä ki yşyk ga raň ky bol sa, on da ol nä hi li 
el henç ga raň ky lyk dyr!

24  Hiç kim iki ho ja ýy na hyz mat edip 
bil mez. Ol ýa bi ri ni ýig re nip, beý le ki si ni 
sö ýer, ýada bi ri ne we pa ly bo lup, beý le
ki si ni äs ger mez lik eder. Siz hem Hu da ýa, 
hem baý ly ga hyz mat edip bil mer si ňiz.

Gaýgy etmäň 
(Luka 12:22-31)

25  Şo ňa gö rä si ze diý ýä rin: nä me 
iýipiçe rin di ýip ja ny ňy zy, nä me ge ýe
rin di ýip be de ni ňi zi gaý gy et mäň. Jan 
iý mit den, be den egineşik den gym mat ly 
däl mi dir? 26  Guş la ra se re diň, olar ne ek
ýär ler, ne or ýar lar, nede am mar lar da 
iý mit top la ýar lar. Mu ňa ga ra maz dan, 
gök dä ki Ata ňyz ola ryda iý mit len dir ýär. 
Siz olar dan has gym mat ly däl mi si ňiz? 
27 Si ziň haý sy bi ri ňiz gaý gy edip, öm
rü ňi zi bir sa gat uzal dyp bil ýär si ňiz? 
28  Nä me üçin egineşi giň ala da sy ny ed
ýär si ňiz? Meý dan da ky li li ýa la ryň nä hi li 
ösü şi ne se re diň: olar ne zäh met çek ýär ler, 
nede ýüp egir ýär ler. 29 Em ma Men si ze 
diý ýä rin, hat da Sü leý man hem özü niň 
bü tin şanşöh ra tyn da bu la ryň hiç bi ri 
ýa ly ge ýin män di. 30 Em ma bu gün bar 
bo lup, er tir oja ga taş lan ýan me ý dan 
otu ny Hu daý şeý le ge ýin dir ýän bol sa, 
si zi on dan has ar tyk ge ýin dir mez mi, 
eý, ima ny az lar? 31 Şo nuň üçin nä me 
iýipiçe ris, nä me ge ýe ris di ýip ala da 
et mäň. 32  Bu zat la ryň ba ry ny but pa raz
lar ag tar ýar lar, ýö ne gök dä ki Ata ňyz 
bu la ryň äh li si niň si ze ge rek di gi ni bil ýär. 
33 Siz bol sa öňür ti Hu da ýyň Şa ly gy ny 
we Onuň dog ru ly gy ny ag ta ryň, şon da 
bu zat lar hem si ze onuň üs tü ne go şu lyp 
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ber ler. 34  Şo nuň üçin er ti ri gaý gy et mäň, 
er tir öz gaý gy sy ny özi eder. Her gü nüň 
der di özü ne ýe ter lik dir».

7-nji bap

Başgalary ýazgarmaň 
(Luka 6:37,38,41,42)

1-2  «Baş ga la ry ýaz gar maň, ýog sam siz 
hem ýaz ga ry lar sy ňyz, se bä bi siz nä hi li 
ýaz gar sa ňyz, özü ňizde şeý le ýaz ga ry
lar sy ňyz. Haý sy öl çeg bi len öl çe se ňiz, 
si zede şol öl çeg bi len öl çe ler.

3 Nä me üçin sen do ga ny ňyň gö zün dä ki 
çö pi gör ýär siňde, öz gö züň dä ki aga jy 
saý gar ma ýar syň? 4 Nä dip sen öz gö züň de 
agaç bar ka, do ga ny ňa: „Gel, gö züň dä ki 
çö pi çy ka ra ýyn“ diý jek? 5  Eý, iki ýüz li, 
il ki öz gö züň dä ki aga jy çy kar, şon da 
do ga ny ňyň gö zün dä ki çö pi çy kar mak 
üçin oňat saý ga rar syň.

6  Mu kad des za dy it le re ber mäň. Dür
le ri ňi zi do ňuz la ryň öňü ne taş la maň. 
Ýog sam ola ry aýak la ry bi len de pe läp, 
soň ra özü ňi zi par ça laý ma syn lar.

Hudaýdan diläň 
(Luka 11:9-13)

7 Di läň, si ze ber ler; ag ta ryň, ta par
sy ňyz; ga py ny ka kyň, si ze açy lar. 
8  El bet de, di län alar, ag ta ran ta par, ga py 
ka ka na açy lar. 9 Si ziň haý sy bi ri ňiz og lu
ňyz çö rek di län de, oňa daş be rer? 10 Ýada 
ba lyk di län de, ýy lan be rer? 11 Şeý le lik de, 
siz er bet bo lu bam öz ça ga la ry ňy za oňat 
peş geş ler ber me gi bil ýän bol sa ňyz, on da 
gök dä ki Ata ňyz Özün den di le ýän le re 
hasda köp aja ýyp peş geş ler ber mez mi? 
12  Şo nuň üçin adam la ryň özü ňi ze nä me 
et me gi ni is le ýän bol sa ňyz, sizde ola ra 
şeý le ediň, se bä bi Mu sa nyň ka nu ny bi
len py gam ber le riň ýaz gy la ryda şun da 
jem len ýär.

Hudaýyň ýoly dar gapydyr 
(Luka 13:24)

13 Dar ga py dan gi riň, se bä bi he läk çi li ge 
elt ýän ga py in li dir we onuň ýo ly giň dir. 
Bu ýol dan gir ýän ler köp dür. 14  Em ma 
ýa şaý şa elt ýän ga py in siz dir, ýo ly dar
dyr. Bu ýo ly tap ýan lar az dyr.

Agaç we onuň miwesi 
(Luka 6:43,44; 13:25-27)

15  Galp py gam ber ler den ägä bo luň! 
Olar si ziň ýa ny ňy za go ýun de ri si ne gi
rip ge ler ler, em ma öz le ri we lin ýyr ty jy 
mö jek ler dir. 16  Siz ola ry mi we le rin den 
ta nar sy ňyz. Ti ken den üzüm ýada 
ýan dak dan in jir ýy gyl ýar my? 17 Şo nuň 
ýa lyda her bir oňat agaç oňat mi we 
ber ýän dir, er bet agaç bol sa er bet mi we 
ber ýän dir. 18  Oňat agaç er bet mi we, er bet 
agaçda oňat mi we be rip bil mez. 19 Oňat 
mi we ber me ýän her bir agaç ça py lyp, 
oda taş lan ýan dyr. 20 Şeý le lik bi len, galp 
py gam ber le ri mi we le rin den ta nar sy ňyz.

21 Ma ňa: „Ýa Reb! Ýa Reb“ di ýen her 
bir adam Gö güň Şa ly gy na gir mez, di ňe 
gök dä ki Ata myň is le gi ni ber jaý eden 
oňa gi rer. 22  Şol gün köp ler Ma ňa: „Ýa 
Reb, ýa Reb, biz Se niň adyň bi len py
gam ber lik et me dik mi? Se niň adyň bi len 
ar wahjyn la ry ko wup, köp gud rat lar 
gör kez me dik mi?“ di ýer ler. 23 Şon da Men 
ola ra: „Eý, ýa man lyk ed ýän ler, Men si
zi as la ta na mok, ýok bo luň ýa nym dan!“ 
di ýip, açyk aý da ryn.

Iki bina 
(Luka 6:47-49)

24  Şo nuň üçin hem bu söz le ri mi eşi dip, 
ola ry ber jaý ed ýän her bir adam öýü ni 
ga ýa nyň üs tün de gu ran akyl ly ada ma 
meň ze ýär. 25  Ýa gyş ýa gyp, sil ler gel di, 
ýel ler öw süp, ol öýe ur dy, em ma öý 
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8:17 Işa 53:4. 

ýy kyl ma dy, se bä bi ol ga ýa nyň üs tün de 
gur lup dy. 26  Me niň bu söz le ri mi eşi dip, 
ola ry ber jaý et me dik her bir ki şi öýü ni 
çä gä niň üs tün de gu ran ak mak adam ýa
ly dyr. 27 Ýa gyş ýa gyp, sil ler gel di, ýel ler 
öw süp, ol öýe ur dy. Öý ýy ky lyp, bü
tin leý weswe ý ran bol dy». 28  Isa bu la ry 
gür rüň be rip gu ta ran da, mä hel le Onuň 
tag ly ma ty na haý ran gal dy, 29 se bä bi Isa 
ola ra Töw rat mu gal lym la ry ýa ly dälde, 
erkyg ty ýar ly bi ri ýa ly öw red ýär di.

8-nji bap

Isa deri kesellini sagaldýar 
(Mark 1:40-45; Luka 5:12-16)

1 Isa dag dan aşak inen de, uly mä hel le 
Onuň yzy na düş di. 2  Şol wagt de ri ke
se li ne ýo lu gan bir adam Onuň ýa ny na 
ge lip, dy zy na çö küp: «Agam, eger is le
seň, me ni bu ke sel den tä miz läp bi ler siň» 
diý di. 3 Isa eli ni uzat dyda, oňa deg rip: 
«Is le ýä rin, tä miz bol!» diý di. Ol adam 
şo ba da de ri ke se lin den gu tul dy. 4  Soň ra 
Isa oňa: «Ägä bol, mu ny hiç ki me aýt
ma gyn. Ýö ne gitde, ru ha na gö rün we 
de ri ke se lin den sap la nan dy gy ňy hem
me le re su but eder ýa ly, Mu sa nyň buý ran 
sa da ka sy ny ber» diý di.

Ýüzbaşynyň imany 
(Luka 7:1-10)

5  Isa Ka per na uma gi ren de, bir ýüz ba
şy Onuň ýa ny na ge lip: 6  «Agam, me niň 
hyz mat kä rim öý de agyr ýa tyr. Çek ýän 
jeb rin den ýa ňa goz ga nypda bi le nok» di
ýip ýal bar dy. 7 Isa oňa: «Men ba ryp, ony 
sa gal da ryn» diý di. 8  Ýüz ba şy Isa şeý le 
jo gap ber di: «Agam, Se niň öýü me gel
me gi ňe men my na syp däl. Di ňe bir je söz 
aýt saň bes, me niň hyz mat kä rim sa ga lar. 

9 Men hem buý ruk as tyn da ky adam
dy ryn, yg ty ýa rym da es ger le rim bar. 
Bi ri si ne „Git“ diý sem gid ýär, baş ga sy na 

„Gel“ diý sem gel ýär. Hyz mat kä ri me „Şu
ny et!“ diý sem ed ýär». 10 Isa bu söz le ri 
eşi dip haý ran gal dy. Ol yzy na dü şüp 
gel ýän le re: «Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, 
Men hat da Ys ra ýyl da hem şeý le ima ny 
bar ada my tap ma dym. 11 Si ze şu nyda 
aýd ýa ryn: gün do gar dan we gün ba tar dan 
köp adam lar ge lip, Yb ra ýym, Ys hak, 
Ýa kup bi len bi le Gö güň Şa ly gyn da bir 
sa ça gyň ba şyn da otu rar lar. 12  Em ma 
Şa ly gyň mi ras dü şe ri bel le nen ler da şa ry, 
ga raň ky ly ga taş la nar. Ol ýer de agy we 
diş gy ja ma bo lar» diý di. 13 Isa ýüz ba şa: 
«Bar, gi di ber, goý, sa ňa ima ny ňa gö rä 
bol sun!» diý di. Onuň hyz mat kä ri şol 
sa ga dyň özün de sa gal dy.

Isa köp hassalary sagaldýar 
(Mark 1:29-34; Luka 4:38-41)

14 Isa Pet ru syň öýü ne gel di. Ol Pet ru syň 
ga ýyn ene si ni gyz zyr ma tu tup ýa ta ny ny 
gör di. 15 Isa aýa lyň elin den tu tan ba dy na, 
onuň gyz zyr ma sy aý ryl dy. Aýal ýe rin den 
tu rup, Isa hyz mat et mä ge baş la dy.

16  Şol gün ag şam Isa nyň ýa ny na ar
wahjyn eýe län adam la ry ge tir di ler. Ol 
hem bir söz bi len olar da ky er bet ruh la ry 
çy kar dy, şeý lede has sa la ryň hem me si ni 
sa galt dy. 17 Şunlukda, Işa ýa py gam be riň 
üs ti bi len aý dy lan şu söz ler ber jaý bol dy:

«Ol biziň hassalygymyzy Öz 
üstüne aldy,

biziň dertlerimizi çekdi».

Isanyň yzyna eýermek 
(Luka 9:57-62)

18  Isa da şy na üý şen köp san ly mä hel
lä ni gö rüp, şä girt le ri ne kö lüň beý le ki 

 Matta 7 ,  8  



 1212  

 

a 8:28 Ga da ra ly lar – kä bir gol ýaz ma lar da ge ra sa ly lar. Se ret: Luk 8:26; Mar 5:1.
b 9:8 Gor ky gap lap al dy – kä bir gol ýaz ma lar da haý ran gal dy.

ta ra py na geç me gi bu ýur dy. 19 Şon da 
Töw rat mu gal lym la ryň bi ri ge lip: «Mu
gal lym, Sen ni rä git seň, men hem Se niň 
yzy ňa düş jek» diý di. 20 Isa oňa: «Til ki le
riň sü re ni, guş la ryň hö würt ge si bar dyr, 
ýö ne Yn san Og lu nyň ba şy ny go ýa rada 
ýe ri ýok dur» di ýip jo gap ber di.

21 Onuň baş ga bir şä gir di: «Agam, rug
sat et, öňür ti gi dip, ka ka my jaý la ýyn» 
diý di. 22  Em ma Isa oňa: «Me niň yzy ma 
düş, goý, ölü le ri ni ölü le riň öz le ri jaý la
ber sin ler» diý di.

Isa tupany ýatyrýar 
(Mark 4:35-41; Luka 8:22-25)

23 Isa ga ýy ga mü nen de, şä girt le ri hem 
Onuň yzy na düş dü ler. 24  Köl de bir den kä 
güýç li gaý tur dy we ga ýyk tol kun la ra 
bü rel di. Em ma Isa uk lap ýa tyr dy. 25  Şä
girt le ri Ony oýa ryp: «Agam, bi zi ha las 
et! Biz he läk bo lup bar ýa rys!» diý di ler. 
26  Isa ola ra: «Nä mä gork ýar sy ňyz, eý, 
ima ny az lar?!» diý di. Soň ra Ol ýe rin den 
tu rup, ýe le we kö le kä ýe di we lin, ol ýe re 
do ly üm süm lik ara laş dy. 27 Olar haý ran 
ga lyp: «Bu nä hi li Adam ka, hat da ýel bi
len kölde Oňa gu lak as ýar?» di ýiş di ler.

Isa arwah-jynlary çykarýar 
(Mark 5:1-20; Luka 8:26-39)

28  Isa kö lüň beý le ki ke na ryn da ky ga da
ra ly la ryň a ýur du na gel di. Ol ýer de Oňa 
ar wahjyn eýe län iki sa ny adam duş gel di. 
Olar go nam çy lyk dan çy kyp gel ýär di ler. 
Ola ryň ju da wag şy dyk la ry üçin, ol ýer
den hiç kim ge çip bil me ýär di. 29 Bir den kä 
olar: «Eý, Hu da ýyň Og ly! Se niň bi ziň 
bi len nä me işiň bar? Bi zi wag tyn dan öň 
gy na ma ga gel diň mi?» di ýip gy gy ry şyp 
baş la dy lar. 30 Şol wagt olar dan uzag rak

da ul la kan bir do ňuz sü rü si ot lap ýör di. 
31 Ar wahjyn lar Isa ýal ba ryp: «Eger bi zi 
ko wup çy kar mak çy bol saň, on da bi zi 
do ňuz sü rü si ne iber» diý di ler. 32 Isa ola ra: 
«Ba ryň!» diý di. Şeý dip, olar adam lar dan 
çy kyp, do ňuz la ryň içi ne gir di ler. Şon da 
tu tuş do ňuz sü rü si uçut dan aşak zy ňyp, 
köl de pa ýyr da şyp gark bol dy. 33 Ço pan lar 
ga çyp, şä he re git di ler. Olar ar wahjyn 
eýe län adam la ra nä me bo lan dy gy ba ra
da ky wa ka la ryň hem me si ni hal ka gür rüň 
ber di ler. 34  On soň şä he riň tu tuş ila ty Isa 
bi len du şuş ma ga gel di. Ony gö ren le rin de, 
öz le ri niň şä he rin den git me gi ni so rap, Isa 
ýal bar dy lar.

9-njy bap

Isa ysmazy sagaldýar 
(Mark 2:1-12; Luka 5:17-26)

1 On soň Isa ga ýy ga mün dide, beý le ki 
ke na ra ge çip, Öz şä he ri ne gel di. 2 Bir nä çe 
adam Onuň ýa ny na dü şek de ýa tan bir ys
ma zy ge tir di. Isa ola ryň ima ny ny gö ren de, 
ys ma za: «Og lum, do gum ly bol, se niň gü
nä le riň ötül di» diý di. 3 Şon da kä bir Töw rat 
mu gal lym la ry için den: «Bu adam Hu da ýa 
dil ýe tir ýär» diý di ler. 4 Em ma Isa ola ryň 
pi kir le ri ni bi lip: «Nä me üçin göw nü ňi ze 
er bet pi kir ler ge tir ýär si ňiz? 5 Haý sy ny aýt
mak aň sat: „Gü nä le riň ötül di“ diý mek mi 
ýada: „Turda, ýö re“ diý mek? 6  Em ma 
siz Yn san Og lu nyň ýer ýü zün de gü nä le ri 
öt mä gede yg ty ýa ry nyň bar dy gy ny bi lip 
go ýuň» diý di. On soň Ol ys ma za: «Sa ňa 
diý ýä rin, tur, dü şe gi ňi alda, öýü ňe gaýt» 
diý di. 7 Ol hem ýe rin den tur dyda, öýü ne 
git di. 8  Mu ny gö ren mä hel lä ni gor ky gap
lap al dy b. Olar yn san la ra şeý le yg ty ýa ry 
be ren Hu da ýy şöh rat lan dyr dy lar.
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9:13 Hoş 6:6. 

Matta şägirtlere goşulýar 
(Mark 2:13-17; Luka 5:27-32)

9 Isa şol ýer den ge çip bar ýar ka, sal gyt 
ýyg nap otu ran Mat ta ny gö rüp, oňa: 
«Me niň yzy ma düş!» diý di. Ol hem 
tu rup, Onuň yzy na düş di. 10  Isa Mat
ta nyň öýün de sa çak ba şyn da otyr ka, 
köp sal gyt çy lar, gü nä kär ler ge lip, Isa 
we Onuň şä girt le ri bi len bi le iýipiç
di ler. 11 Fa ri seý ler mu ny gö rüp, Onuň 
şä girt le rin den: «Nä me üçin si ziň Mu
gal ly my ňyz sal gyt çy lar dyr gü nä kär ler 
bi len bi le na har iý ýär?» di ýip so ra dy lar. 
12  Isa mu ny eşi dip: «Luk man sag la ra 
dälde, has sa la ra ge rek dir. 13 Ýöne siz 
gi diňde, „Men gur ban lyk dälde, re
himşe pa gat is le ýä rin“ di ýen sö züň 
ma ny sy ny öw re niň, se bä bi Men dog
ru la ry dälde, gü nä kär le ri ça gyr ma ga 
gel dim» diý di.

Agyz beklemek barada sorag 
(Mark 2:18-22; Luka 5:33-39)

14  On soň Ýah ýa nyň şä girt le ri Isa nyň 
ýa ny na ge lip: «Nä me üçin biz we fa ri seý
ler agyz bek le ýä risde, Se niň şä girt le riň 
agyz bek lä nok lar?» di ýip so ra dy lar. 15 Isa 
ola ra: «Gi ýew ýan la ryn da ka, heýde, 
to ýuň myh man la ry ýas tu tar my? Em ma 
gi ýe wiň olar dan alyn jak gün le ri ge ler, 
şon da olar agyz bek lär ler. 16  Hiç kim 
kö ne eşi ge tä ze ma ta dan ýa ma sal maz, 
se bä bi sal nan ýa ma kö ne eşik den go pup, 
ýyr tyk ýe ri has be ter bo lar. 17 Hiç kim 
tä ze şe ra by kö ne me şik le re guý maz. 
Beýt se, me şik ler ýa ry lyp, şe rap dö kü ler 
we me şik ler hem za ýa la nar. Tä ze şe rap 
tä ze me şik le re gu ýul ýan dyr, şeý dip, 
iki si hem abat sak lan ýan dyr» di ýip jo
gap ber di.

Direlen gyz, sagalan aýal 
(Mark 5:21-43; Luka 8:40-56)

18  Isa ola ra bu zat la ry aý dyp dur ka, bir 
ýol baş çy ge lip, Onuň aýa gy na ýy kyl dy. 
Ol: «Me niň gy zym ýa ňy ja öl di, em ma 
Sen ge lip, eli ňi onuň üs tün de goý saň, 
ol di re ler» diý di. 19 Isa tu rup, şä girt le ri 
bi len bi le ol ada myň yzy na dü şüp git di.

20 Şol wagt on iki ýyl dan bä ri gan ak ma 
ke se lin den ejir çek ýän bir aýal Isa nyň 
ar ka ta ra pyn dan ge lip, Onuň do nu nyň 
sy ýy na eli ni de gir di. 21 Ol için den: «Di ňe 
ge ýi mi ne eli mi de gir semde sa ga la ryn» 
diý ýär di.

22  Isa öw rü lip, ony gör dide: «Eý, na çar, 
do gum ly bol, ima nyň sa ňa şypa ber di» 
diý di. Aýal şol pur sa dyň özün de sa gal dy.

23 Isa ýol baş çy nyň öýü ne ge len de, ýas 
tüý dük çi le ri ni, alagal ma gal edi şip du
ran mä hel lä ni gör di. 24  Ola ra: «Aý ry lyň, 
gyz öle nok, di ňe uk lap ýa tyr» diý di. 
Olar Isa nyň üs tün den gül dü ler. 25  Mä
hel le da şa ry çy ka ry lan dan soň, Isa içe ri 
gi rip, gy zyň elin den tut dy, gyz hem 
aýa ga gal dy. 26  Bu ha bar ol et ra byň äh li 
ýe ri ne ýaý ra dy.

Iki kör bilen bir lal sagaldylýar
27 Isa ol ýer den gel ýär kä, iki sa ny kör 

adam Onuň yzy na dü şüp: «Eý, Da wut 
Og ly! Bi ze re him et!» di ýip gy gyr dy lar. 
28  Isa öýe gi ren de, kör ler Onuň ýa ny na 
gel di ler. Isa olar dan: «Me niň bu işi ba
şar ja gy ma ynan ýar sy ňyz my?» di ýip 
so ra dy. Olar hem Oňa: «Ha wa, Agam» 
di ýip jo gap ber di ler. 29 Şon da Isa ola ryň 
göz le ri ne eli ni deg rip: «Si ze ima ny ňy
za gö rä bol sun!» diý di we lin, 30 şo ba da 
ola ryň göz le ri açyl dy. Isa: «Ägä bo luň, 
mu ny hiç kim bil me sin» di ýip, ola ra 
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a 10:2-4 Kä bir gol ýaz ma lar da Tad deý la kam ly Le wi. 

berk tab şyr dy. 31 Em ma olar çy kan bat la
ry na, Isa nyň atowa za sy ny tu tuş et ra ba 
ýaý rat dy lar.

32  Olar gi den den soň ra Isa nyň ýa ny na 
ar wahjyn eýe län bir lal ada my ge tir
di ler. 33 Ar wahjyn kow lan dan soň, lal 
adam gep le mä ge baş la dy. Halk mu ňa 
haý ran ga lyp: «Ys ra ýyl da hiç ha çan 
beý le zat gör len däl dir» di ýiş di. 34 Em ma 
fa ri seý ler: «Ol ar wahjyn la ry jyn la ryň 
hö küm da ry ar ka ly ko wup çy kar ýar» 
di ýiş di ler.

Hasyl bol, işgär az
35  Isa şä her ler dir oba la ryň ba ry ny aý

la nyp, ol ýer dä ki si na go ga lar da sa pak 
ber ýär di. Şa lyk hak da ky Hoş Ha ba ry 
wa gyz edip, her hi li ke sel le re we dert
le re şypa ber ýär di. 36  Isa uly mä hel lä ni 
gö rüp, ola ra haý py gel di, se bä bi olar 
ço pan syz go ýun lar ýa ly da gy nyk we 
tap dan dü şen di ler. 37 Şon da Isa şä girt le
ri ne: «Ha syl bol, ýö ne iş gär az. 38  Şo nuň 
üçin hem ha sy ly ny ýyg ma ga iş gär ibe rer 
ýa ly, ha syl eýe si Reb be ýal ba ryň» diý di.

10-njy bap

Isa on iki şägirdini saýlaýar 
(Mark 3:13-19; Luka 6:12-16)

1 Isa on iki şä gir di ni ýa ny na ça gy ryp, 
ola ra ar wahjyn la ry kow ma ga, her hi li 
ke sel le re we dert le re şypa ber mä ge yg
ty ýar ber di. 2-4  Şol on iki re su lyň at la ry 
şu lar dyr: bi rin ji si Pet rus la kam ly Si mun 
we onuň do ga ny And rys, Ze be de ýiň 
ogul la ry Ýa kup bi len Ýo han na, Fi lip, 
Bar to lo meý, To mas, sal gyt çy Mat ta, 
Al fe ýiň og ly Ýa kup, Tad deý a, wa tan
çy Si mun, Isa ha ýyn lyk eden Ýu das 
Is ka ri ýot.

Isa Onkileri halkyň arasyna ýollaýar
5  Isa bu On ki le re şeý le buý ruk be rip, 

ola ry hal kyň ara sy na ýol la dy: «Ke se ki 
mil let le riň ara sy na git mäň, sa ma ri ýa
ly la ryň hiç bir şä he ri ne gir mäň. 6  Mu ňa 
de rek aza şan go ýun la ra meň ze ýän ys
ra ýyl hal ky nyň ara sy na ba ryň. 7 Ba ran 
ýe ri ňiz de Gö güň Şa ly gy nyň go laý lan dy
gy ny wa gyz ediň. 8  Has sa la ry sa gal dyň, 
de ri ke sel li le ri tä miz läň, ölü le ri di rel diň, 
ar wahjyn la ry çy ka ryň. Mugt al dy ňyz, 
mugt be riň. 9 Gu şa gy ňyz da al tyn, kü müş, 
mis, hiç bir pul bol ma syn. 10 Ýol üçin 
ýa ny ňy za tor bada, ar tyk maç eşikde, 
ça rykda, ha sada al maň, çün ki iş çi öz 
ne si be si ne my na syp dyr. 11 Haý sy şä he re 
ýada oba bar sa ňyz, ol ýer de özü ňi ze 
my na syp ada my göz läp ta pyp, gaýd ýan
ça ňyz şol ýer de bo luň. 12  Öýe gi re ni ňiz de, 
öý dä ki le re sagsa la mat lyk di läp, sa lam 
be riň. 13 Öý dä ki ler mu ňa my na syp bol sa
lar, di län sa la mat ly gy ňyz ola ryň üs tü ne 
iner, em ma my na syp bol ma sa lar, bu 
özü ňi ze öw rü lip ge ler. 14  Kim si zi ka bul 
et me se, söz le ri ňi zi diň le me se, ol öý
den ýada şä her den çy kyp bar ýar ka ňyz, 
aýak la ry ňy zyň to zu ny ka kyň. 15  Si ze 
dog ru sy ny aýd ýa ryn: ky ýa mat gü ni ol 
şä he riň ýag da ýy So dom bi len Go mo ra 
şä her le ri niň ýag da ýyn dan has be ter bo lar.

Geljek muşakgatlar 
(Mark 13:9-13; Luka 21:12-17)

16  Ine, Men si zi mö jek le riň ara sy na 
go ýun lar ki min ýol la ýa ryn. Şo nuň üçin 
ýy lan ýa ly akyl ly, kep de ri ki min sa da 
bo luň. 17 Adam lar dan ägä bo luň! Olar si zi 
ýer li ka zy ýe te tab şy rar lar, si na go ga la ryn
da gam çy lap ýen jer ler. 18  Men se bäp li si zi 
hö küm dar la ryň, pa ty şa la ryň hu zu ry na 
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a 10:25 Be ýel ze bul – şeý ta nyň baş ga ady. Söz lü ge se ret.
 
10:35-36 Mik 7:6. 

el ter ler, siz bol sa ola ryň we ke se ki mil let
le riň öňün de şa ýat lyk eder si ňiz. 19 Ýö ne 
olar si zi el tip tab şy ran la ryn da, siz nä me 
ýada nä dip aýt jak dy gy ňy zy gaý gy et mäň. 
Si ze nä me aýt ma ly dy gy ňyz şol wag
tyň özün de ber ler. 20 Şon da si ziň özü ňiz 
dälde, siz ar ka ly Ata ňy zyň Ru hy gep lär.

21 Do gan do ga ny ny, ata ça ga sy ny ölü
me tab şy rar. Ça ga lar hem eneata la ry na 
gar şy çy kyp, ola ry öl dür der ler. 22  Men 
se bäp li hem me ler si zi ýig re ner, em ma 
so ňu na çen li çy dan ha las bo lar. 23 Si zi bir 
şä her de yzar la sa lar, beý le ki si ne ga çyň. 
Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Yn san Og ly 
gel ýän çä, siz Ys ra ýy lyň äh li şä her le ri ne 
aý la nyp çy kyp bil mer si ňiz.

24  Şä girt öz ha ly pa syn dan, gul öz ho
ja ýy nyn dan üs tün däl dir. 25  Şä gir diň öz 
ha ly pa sy ýa ly, gu luň öz ho ja ýy ny ýa ly 
bol ma gy ýe ter lik dir. Eger öý eýe si ne 
Be ýel ze bul a diý ýän bol sa lar, on da onuň 
içe ri sin dä ki le re on dan hem be ter zat 
diý mez ler mi?!

Kimden gorkmaly? 
(Luka 12:2-7)

26  Şo nuň üçin hiç kim den gork maň. 
Ýa pyk bo lup, üs ti açyl ma jak, giz lin bo lup, 
bi lin me jek zat ýok dur. 27 Ga raň ky lyk da 
si ze nä me aýt sam, şo ny ýag ty lyk da aý
dyň. Gu la gy ňy za py şyr da ny my üçek den 
yg lan ediň. 28  Be de ni öl dü rip, ja ny öl dü
rip bil me ýän ler den gork maň. Go wu sy, 
be de ni hem, ja ny hem dow zah da ýok 
et mä ge güý ji ýet ýän Hu daý dan gor kuň. 
29 Iki ser çe bir teň ňä sa tyl ma ýar my? 
Mu ňa ga ra maz dan, Ata ňyz dan rug sat
syz ola ryň bi ride ýe re gaç ýan däl dir. 
30 Si ziň ba şy ňyz da ky sa çy ňyz hem do ly 

sa nal gy dyr. 31 Şun luk da, gork maň, siz 
ser çe ler den has gym mat ly sy ňyz.

32  Kim Me ni yn san la ryň öňün de yk rar 
et se, Men hem ony gök dä ki Ata myň 
öňün de yk rar ede rin. 33 Kim Me ni adam
la ryň öňün de ret et se, Men hem ony 
gök dä ki Ata myň öňün de ret ede rin.

Parahatlyk däl-de, gylyç getirdim 
(Luka 12:8,9,51-53; 14:26,27)

34  Me ni ýer ýü zü ne pa ra hat lyk ge tir
mä ge ge len dir öýt mäň. Men pa ra hat lyk 
dälde, gy lyç ge tir mä ge gel dim. 35  Men 
og ly ata syn dan, gy zy ene sin den, gel
ni ga ýyn ene sin den aýyr ma ga gel dim. 
36  Ada myň duş ma ny öz içe ri sin dä ki ler 
bo lar. 37 Ata sy ny, ene si ni Men den ar tyk 
sö ýen Ma ňa my na syp däl dir. Og lu ny, gy
zy ny Men den ar tyk sö ýen Ma ňa my na syp 
däl dir. 38  Öz ha çy ny alyp, Me niň yzy ma 
düş me dik hem Ma ňa my na syp däl dir. 
39 Ja ny ny aýan ony ýi ti rer. Me niň ug rum da 
ja ny ny ýi ti ren ony go rar. 40 Si zi ka bul eden 
Me ni ka bul eder, Me ni ka bul eden hem 
Me ni Ibe re ni ka bul eder. 41 Kim bi ri ni py
gam ber di gi üçin ka bul et se, py gam be riň 
sy la gy ny alar. Bir dog ry ada my dog ru ly gy 
üçin ka bul eden dog ry ada myň sy la gy ny 
alar. 42  Kim Me niň şä gir di miň hor ma ty 
üçin, bu pes sa ýyl ýan la ryň bi ri ne di ňe bir 
kä se so wuk suw ber sede, si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, ol as la sy lag syz gal maz».

11-nji bap

Isa we Ýahýa 
(Luka 7:18-35)

1 Isa on iki şä gir di ne öwütne si hat 
be rip gu ta ran dan soň, ol ýer den çy
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11:10 Mal 3:1. 

kyp, go laý da ky şä her ler de öw ret mä ge 
we wa gyz et mä ge git di. 2  Ýah ýa hem 
tus sag lyk da ka, Me sihiň eden iş le ri ba
ra da eşi dip, Onuň ýa ny na şä girt le ri ni a 
iber di: 3 «Şol gel me li Me sih Sen mi ýa
da biz baş ga bi ri ne ga raş ma ly my?» 
di ýip so rat dy. 4  Isa ola ra: «Ba ryňda, 
gö rüpeşi den le ri ňi zi Ýah ýa ha bar be riň. 
5  Kör ler gör ýär, ag sak lar yl ga ýar, de ri 
ke sel li ler tä miz len ýär, ker ler eşid ýär, 
ölü ler di rel ýär, ga ryp la ra Hoş Ha bar 
wa gyz edil ýär. 6  Men den ýüz dön der
me dik adam bagt ly dyr» di ýip jo gap 
ber di.

7 Ýah ýa nyň şä girt le ri gi den wag ty, 
Isa mä hel lä Ýah ýa ba ra da gür rüň ber
mä ge baş la dy: «Çö le nä me gör mä ge 
git di ňiz? Şe ma la yran ýan ýyl gy ny my? 
8  Ýe ri, nä me gör mä ge git di ňiz? Ne pis 
eşik ler geý nen bir ada my my? Em ma 
ne pis eşik ler geý nen ler pa ty şa la ryň 
köşk le rin de dir. 9 On da nä me gör mä
ge git di ňiz? Bir py gam be ri mi? Ha wa, 
Men si ze şu ny aýd ýa ryn, ol gö ren ki
şi ňiz hat da py gam ber den hem ar tyk dyr. 
10 „Öňüň den ýol taý ýar lar ýa ly, ine, Men 
Öz we ki li mi iber ýä rin“ di ýip ýa zy lan 
söz ler hem hut şo ňa de giş li dir. 11 Si ze 
dog ru sy ny aýd ýa ryn, aýal dan dog lan
la ryň ara syn da çüm dü ri ji Ýah ýa dan 
be ýi gi ýok dur, em ma Gö güň Şa ly gyn da 
iň ki çi si hem on dan be ýik dir. 12  Çüm dü
ri ji Ýah ýa nyň gün le rin den tä şu wag ta 
çen li Gö güň Şa ly gy na re him siz hü jüm 
edil ýär we wag şy adam lar ony ele sal
ýar lar. 13 Ýah ýa çen li äh li py gam ber ler 
we Töw ra dy bu hak da py gam ber lik et di. 

14  Eger Ýah ýa ny ka bul et mek is le ýän 
bol sa ňyz, gel me gi ne ga ra şyl ýan Yl ýas 
ol dur. 15 Eşit mä ge gu la gy bar adam eşit
sin! 16-17 Men bu nes li ki me meň ze de ýin? 
Olar ba zar lar da otu ryp, baş ga la ra: „Si
ze tüý dük çal dyk, tans et me di ňiz; agy 
aýt dyk, ag la ma dy ňyz“ di ýip gy gyr ýan 
ça ga la ra meň ze ýär ler. 18  Ýah ýa gel di, ol 
iýe no gam, içe no gam. Olar bol sa oňa 

„jyn ly“ diý ýär ler. 19 Yn san Og ly gel di, 
Ol iý ýä rem, iç ýä rem, olar Oňa: „Ine, 
bu ho ra na, arak ho ra se re diň! Ol sal gyt
çy lar we gü nä kär ler bi len dost bol dy!“ 
diý ýär ler. Em ma da na lyk öz amal la ry 
bi len tas syk la nar».

Toba etmedik şäherler 
(Luka 10:13-15)

20 Isa kä bir şä her ler de köp gud rat lar 
gör kez sede, ola ryň hal ky gü nä le ri ne 
to ba et män di ler. Şo nuň üçin Isa ola ry 
ýaz gar ma ga baş la dy: 21 «Dat gü nü ňe, 
eý, Ho ra zin! Dat gü nü ňe, eý, Bet saý da! 
Siz de gör ke zi len gud rat lar Sur bi len 
Si don da gör ke zi len bol sa dy, on da olar 
bi reý ýäm jul geý nip, kül üs tün de otu ryp 
to ba eder di ler. 22  Em ma Men si ze diý ýä
rin: ky ýa mat gü ni si ziň ýag da ýy ňyz Sur 
bi len Si do nyň ýag da ýyn dan has be ter 
bo lar! 23 Eý, Ka per na um! Sen ar şa gö te
ri le rin öýd ýär siň mi? b Ýok, sen dow za ha 
taş la nar syň, se bä bi sen de gör ke zi len 
gud rat lar So dom da gör ke zi len bol sa dy, 
on da ol şu gü ne çen li sak la nyp ga lar dy. 
24  Em ma Men sa ňa şu ny diý ýä rin: ky
ýa mat gü ni se niň ýag da ýyň So domyň 
ýag da ýyn dan has be ter bo lar».
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Argynlary çagyryş 
(Luka 10:21,22)

25  Şol wagt Isa sö zü ni do wam edip, 
şeý le diý di: «Eý, Atam, ýe riň we gö güň 
Hö küm da ry! Bu zat la ry akyl dar lar dan, 
dü şün je li ler den ýa şy ryp, ça ga la ra aýan 
ede niň üçin Sa ňa şü kür ed ýä rin! 26  Ha wa, 
Atam, bu Se niň is le giň di.

27 Atam äh li za dy Ma ňa tab şyr dy. Og
ly Ata dan baş ga hiç kim ta na ýan däl dir. 
Ata nyda Ogul dan we Og luň Ony aýan 
et mek is le ýän adam la ryn dan baş ga hiç 
kim ta na ýan däl dir. 28  Eý, ar gyn lar, agyr 
ýük lü ler, Me niň ýa ny ma ge liň, Men si ze 
dynç lyk be re ýin. 29 Me niň bo ýun ty ry gy
my da ky nyňda, Men den öw re niň. Men 
my la ýym hem pes gö wün li di rin, ja ny ňyz 
ra hat lyk ta par. 30 Me niň bo ýun ty ry gym 
ýum şak dyr, ýü küm ýe ňil dir».

12-nji bap

Sabat güni barada sorag 
(Mark 2:23-28; Luka 6:1-5)

1 Ara dan köp wagt geç män kä, bir Sa bat 
gü ni Isa bug daý ly gyň ara syn dan ge çip 
bar ýar dy. Onuň şä girt le ri ajy gyp, bug
daý baş la ry ny ýo lup iý mä ge baş la dy lar. 
2  Mu ny gö ren fa ri seý ler Oňa: «Se ret, 
Se niň şä girt le riň Sa bat gü ni ga da gan 
işi ed ýär ler» diý di ler. 3 Isa ola ra şeý le 
jo gap ber di: «Da wut bi len ýa nyn da
ky lar aç ga lan la ryn da, siz Da wu dyň 
nä me eden di gi ni oka ma dy ňyz my? 4  Ol 
Hu da ýyň öýü ne gi rip, Hö dür çö rek le ri ni 
iý di, ýa nyn da ky lar hem iý di ler. Bu olar 
üçin ga da gan dy, di ňe ru ha ny la ra rug
sat ber len di. 5 Eýsem, siz yba dat ha na da 
Sa bat gü nü niň ka da la ry ny boz sa larda, 
ru ha ny la ryň gü nä siz sa ýy lan dy gy ny 

Töw rat da oka ma dy ňyz my? 6  Men si ze 
şu ny aý da ýyn: bu ýer de yba dat ha na dan
da be ýik Bi ri bar. 7 Siz: „Men gur ban lyk 
dälde, re himşe pa gat is le ýä rin“ di ýen 
sö züň ma ny sy ny bil se di ňiz, gü nä siz le ri 
hö küm et mez di ňiz. 8  Çün ki Yn san Og ly 
hat da Sa bat gü nü niňde hö küm da ry dyr».

Eli şel açan adam 
(Mark 3:1-6; Luka 6:6-11)

9 Isa ol ýer den git di we ola ryň si na go ga
sy na gel di. 10 Ol ýer de eli şel açan bir adam 
bar dy. Isa ny aýyp la jak bo lup, On dan: 
«Ka nun bo ýun ça Sa bat gü ni has sa şypa 
ber mek bol ýar my?» di ýip so ra dy lar. 11 Isa 
ola ra: «Eger bir goý nu ňyz bo lup, olda 
Sa bat gü ni çu ku ra gaç sa, haý sy ňyz ony 
çy ka ryp al mar sy ňyz? 12  Yn san go ýun dan 
has gym mat ly dyr! Şo nuň üçin Sa bat gü ni 
ýag şy lyk et mek bol ýar» di ýip jo gap ber di.

13  On soň Isa ýaň ky ada ma: «Eli ňi 
uzat!» diý di. Ol uza dan ba dy na, onuň 
nä sag eli edil beý le ki eli ýa ly sa gal dy. 
14  Fa ri seý ler da şa ry çy kyp, Isa ny nä dip 
ýok et me li di gi ba ra da mas la hat laş dy lar.

Rebbiň bendesi
15  Em ma Isa fa ri seý le riň bu ni ýe ti ni 

bi lip, ol ýer den git di. Köp adam lar Onuň 
yzy na düş dü ler, Isa hem ola ryň ara
syn da ky has sa la ry sa galt dy. 16  Isa ola ra 
Özü niň kim di gi ni hiç ki me aýt maz ly gy 
tab şyr dy. 17 Bu Işa ýa py gam ber ar ka ly 
aý dy lan şu sö züň ber jaý bol ma gy üçin di:
 18 «Ine, Me niň saý lan Ben däm,

göwnühoş bolup, Ony söýenim;
Ruhumy Onuň üstüne goýaryn,

Ol milletlere adalaty yglan eder.
 19 Ol dawalaşmaz, sesini gataltmaz,

köçelerde hiç kim Onuň sesini 
eşitmez.
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 20 Adalaty ýeňşe ýetirýänçä,
ýenjilen gamşy döwmez,
tüteýän peltäni söndürmez.

 21 Ähli milletler Onuň adyna umyt 
baglarlar».

Isa we Beýelzebul 
(Mark 3:20-30; Luka 11:14-23)

22  On soň Isa nyň ýa ny na ar wahjyn eýe
län kör hem lal ada my ge tir di ler. Isa ony 
sa gal dan soň, ýaň ky adam gep le mä ge we 
gör mä ge baş la dy. 23 Tu tuş halk haý ran 
ga lyp: «Bu Da wu dyň og ly däl mi kä?» di
ýiş di. 24 Mu ny eşi den fa ri seý ler: «Bu adam 
ar wahjyn la ry jyn la ryň hö küm da ry Be
ýel ze bul ar ka ly ko wup çy kar ýar» diý di ler. 
25 Em ma Isa ola ryň pi kir le ri ni bi lip, şeý le 
diý di: «Için de bö lü ni şik bo lan pa ty şa lyk 
dar gar, öz için den bö lü nen şä her ýada 
öý berk du rup bil mez. 26 Şeý tan şeý ta ny 
kow ýan bol sa, on da için de bö lü ni şik bar
dyr, on soň onuň pa ty şa ly gy nä hi li du rar? 
27 Eger Men ar wahjyn la ry Be ýel ze bul 
ar ka ly kow ýan bol sam, on da si ziň adam
la ry ňyz ola ry kim ar ka ly kow ýar lar? Şu 
se bäp li si zi öz adam la ry ňyz hö küm eder. 
28  Men ar wahjyn la ry Hu da ýyň Ru hy 
ar ka ly kow ýan bol sam, on da Hu da ýyň 
Şa ly gy si zede ge len dir. 29 Kim güýç li 
ada myň öýü ne gi rip, ma ly ny ta lap bi ler? 
Il ki ony daň ma ly bo lar, on soň öýü ni ta lar.

30 Me niň bi len bol ma dyk Ma ňa gar şy
dyr, Me niň bi len sü ri ni top la ma dyk ony 
dar gad ýan dyr. 31 Şo nuň üçin si ze şu ny 
diý ýä rin: yn san la ryň her bir gü nä si, her 
bir za da dil ýe tir me si ba gyş la nar, em ma 
Mu kad des Ru ha dil ýe ti ren ler ba gyş
lan maz. 32  Kim Yn san Og lu na gar şy söz 
aýt sa, ba gyş la nar. Em ma Mu kad des Ru
ha gar şy aý dy lan söz ba gyş lan maz. Ol şu 
dö wür dede, gel jek dede ba gyş lan maz.

Miweli agaç 
(Luka 6:43-45)

33 Oňat agaç ekiň, onuň mi we side oňat 
bo lar, er bet agaç ek se ňiz, er bet mi we 
alar sy ňyz, se bä bi agaç mi we sin den ta nal
ýan dyr. 34 Eý, ala höw ren ler nes li! Yn sa nyň 
di li ýü re gin den jo şa ny ny söz le ýän dir. Şeý
le lik de, özü ňiz er bet kä ňiz, nä dip siz oňat 
zat lar söz läp bi ler si ňiz? 35 Ýag şy adam 
ýü re gi niň ýag şy lyk ha zy na syn dan ýag şy
lyk çy kar ýan dyr, ýa man adam ýü re gi niň 
ýa man lyk ha zy na syn dan ýa man lyk çy kar
ýan dyr. 36 Men si ze şu ny diý ýä rin: adam lar 
aý dan her bir boş sö zi üçin ky ýa mat gü ni 
ha sap be rer ler. 37 Siz öz sö zü ňiz bi len ak la
nyp, öz sö zü ňiz bi len hö küm edi ler si ňiz».

Ýunusyň alamaty 
(Mark 8:11,12; Luka 11:24-26,29-32)

38  Şon da kä bir Töw rat mu gal lym la ry 
we fa ri seý ler Oňa jo gap be rip: «Mu
gal lym, biz Sen den bir gud rat ly ala mat 
gör mek is le ýä ris» diý di ler. 39 Isa ola ra 
şeý le jo gap ber di: «Bu er bet we bi we
pa ne sil ala mat ta lap ed ýär, em ma oňa 
Ýu nus py gam be riň ki den baş ga ala mat 
be ril mez. 40 Ýunusyň üç gi jegün diz ba ly
gyň gar nyn da ga ly şy ýa ly, Yn san Og lyda 
üç gi jegün diz ýe riň bag ryn da ga lar. 
41 Ninewe hal ky ky ýa mat gü ni bu nes le 
gar şy çy kyp, ony hö küm eder, se bä bi olar 
Ýu nu syň wag zy bi len to ba gel di ler. Ine, 
bu ýer de Ýu nus dan hem üs tün Bi ri bar. 
42  Gün or ta me li ke si ky ýa mat gü ni bu nes
le gar şy çy kyp, ony hö küm eder, se bä bi 
ol Sü leý ma nyň pä hi mi ni diň le mek üçin, 
ýe riň aň ry ujun dan gel di. Ine, bu ýer de 
Sü leý man danda üs tün Bi ri bar.

43 Ar wahjyn adam dan çy kan dan soň, 
gu rak ýer le re aý la nyp, dynç lyk göz le ýär, 
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em ma tap ma ýar. 44  Şon da ol: „Çy kan 
öýü me do la na ýyn“ diý ýär. Do la nyp 
ge len de, öýüň sü pü ril gi, hem me za dyň 
ýer beýer di gi ni gör ýär. 45 On soň gi dip, 
özün den hem er bet ýe di ru hy ýa ny na 
al ýarda, şol ýe re ba ryp mes gen tut ýar. 
Şeý le lik de, ol ada myň soň ky ýag da ýy 
öň kü sin dende er bet bol ýar. Bu er bet 
nes lede şeý le bo lar».

Isanyň ejesi we inileri 
(Mark 3:31-35; Luka 8:19-21)

46  Isa hal ka gür rüň be rip dur ka, eje si bi
len ini le ri gel di. Olar Isa bi len gep leş jek 
bo lup, da şar da ga ra şyp dur du lar. 47 Kim
dir bi ri Isa: «Ejeň bi len do gan la ryň Se niň 
bi len gep leş mek üçin da şar da ga ra şyp 
dur lar» diý di. 48  Em ma Isa mu ny aý da na: 
«Me niň ejem, do gan la rym kim?» diý di. 
49 Soň ra eli bi len şä girt le ri ni gör ke zip: 
«Ine, Me niň ejem, do gan la rym şu lar dyr! 
50 Gök dä ki Ata myň is le gi ni kim ber jaý 
et se, şol Me niň do ga nym, uýam hem 
ejem dir» diý di.

13-nji bap

Ekin tymsaly 
(Mark 4:1-20; Luka 8:4-15)

1 Şol gün Isa öý den çy kyp, kö lüň 
ýa ka syn da otyr dy. 2  Da şy na şeý le uly 
mä hel lä niň üý şen di gi se bäp li köl dä ki 
bir ga ýy ga mü nüp otyr dy. Tu tuş mä hel
le bol sa kö lüň ýa ka syn da, gu ry ýer de 
dur dy. 3 Isa ola ra tym sal lar ar ka ly köp 
zat lar öw ret di: «Bir daý han ekin ek
mä ge çyk ýar. 4  Ekip ýör kä, to hum la ryň 
bir nä çe si ýo luň üs tü ne düş ýär we guş lar 
ge lip, ony çok ýar lar. 5 Bir nä çe si top ra gy 
az, daş ly ýe re düş ýär. Top ra gy çuň bol
man soň, olar tiz gö ger ýär. 6  Ýö ne gün 

gy zan da, kök le ri niň ýok du gy ze rar ly 
so lup, gu ra ýar lar. 7 Bir nä çe to hum ti
ken le riň ara sy na düş ýär. Ti ken ler ösüp, 
ola ry bas ýar. 8  Bir nä çe side go wy ýe re 
dü şüp, kä bi ri ýüz, kä bi ri alt myş, kä bi ri 
hem otuz es se ha syl ber ýär. 9 Eşit mä ge 
gu la gy bar adam eşit sin!»

10 On soň şä girt ler Isa dan: «Nä me üçin 
hal ka tym sal lar bi len gür rüň ber ýär siň?» 
di ýip so ra dy lar. 11 Ol şeý le jo gap ber di: 
«Gö güň Şa ly gy nyň syr la ry na dü şün
me uky by si ze be ril di, ola ra be ril me di. 
12  Kim de bar bol sa, oňa ýe ne ber ler, on
da ky bol bo lar; kim de ýok bol sa, onuň 
elin dä ki hem al nar. 13 Me niň ola ra tym
sal lar bi len gür rüň ber me gi miň se bä bi 
şu dur: olar se red ýär ler, ýö ne gör me ýär ler, 
diň le ýär ler, ýö ne eşit me ýär ler we dü şün
me ýär ler. 14 Şeý dip, Işa ýa nyň py gam ber lik 
bi len aý dan söz le ri olar da ber jaý bol ýar:

„Eşidip dursaňyzda, hiç 
düşünmersiňiz,

seredip dursaňyzda, hiç 
aňlamarsyňyz.

 15 Bu halkyň ýüregi küteldi,
gulaklary ker açdy,

gözleri gapyldy.
Ýogsam gözleri bilen görüp,

gulaklary bilen eşiderdiler,
aňlary bilen aňlap,

Maňa tarap dolanardylar,
Men hem olara şypa bererdim“.

16  Em ma siz nä hi li bagt ly! Se bä bi göz
le ri ňiz gör ýär, gu lak la ry ňyz eşid ýär. 
17 Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn: köp py gam
ber ler we en çe me dog ry adam lar si ziň 
gör ýän le ri ňi zi gör mek is le di ler, em ma 
gör me di ler. Si ziň eşid ýän le ri ňi zi eşit mek 
is le di ler, em ma eşit me di ler.

18  In di daý han ha kyn da ky tym sa
lyň ma ny sy ny diň läň: 19 kim Hu da ýyň 
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Şa ly gy ha kyn da ky sö zi eşi dip, oňa dü
şün me se, şeý tan ge lip, onuň ýü re gin de 
eki le ni sog rup al ýar. Ýo luň gy ra syn da 
eki len bu dur. 20  Daş ly ýe re eki len bol
sa, sö zi eşi dip, ony des si ne şat lyk bi len 
ka bul ed ýän dir. 21 Em ma beý le adam da 
kök ýok dur, çy dam syz dyr. Bu söz üçin 
mu şak gat ýada yzar la ma bo lan da, ol 
des si ne iman dan ýüz dön de rer. 22  Ti
ken li giň ara sy na dü şen to hum bol sa 
sö zi eşid ýär, ýö ne dün ýä niň gaý gy la ry, 
ba ýa mak hö we si ony bog ýar we söz 
ha syl syz gal ýar. 23 Go wy top ra ga eki len 
bol sa, sö zi eşi dip, oňa dü şün ýär hemde 
ha syl ber ýär. Beý le adam la ryň kä bi ri 
ýüz, kä bi ri alt myş, kä bi ri otuz es se ha
syl ber ýär».

Haşal ot tymsaly
24  Isa ola ra baş ga bir tym sal hem 

gür rüň ber di: «Gö güň Şa ly gy öz aty
zyn da oňat to hum eken ada ma meň ze ýär. 
25  Hem me ler ýa tyr ka, onuň duş ma ny 
ge lip, bug daý la ryň ara sy na ha şal ot ekip 
gid ýär. 26 Ekin ösüp ha sy la du ran da, ha şal 
ot hem peý da bol ýar. 27 Ýer eýe si niň hyz
mat kär le ri onuň ýa ny na ge lip: „Ho ja ýyn, 
sen aty zy ňa oňat to hum sep män mi diň? 
Bu ha şal ot lar ni re den peý da bol du
ka?“ di ýip so ra ýar lar. 28  Ho ja ýyn: „Bu 
duş ma nyň işi dir“ di ýip jo gap ber ýär. 
Hyz mat kär le ri: „Gi dip, ola ry sog rup 
taş la ma gy my zy is le ýäň mi?“ di ýip so
ra ýar lar. 29 Em ma ho ja ýyn: „Ýok, ha şal 
oty so gur jak bo lup, 30 bug da ýy hem kö ki 
bi len go par ma gy ňyz müm kin. Goý, ora
ga çen li ola ryň iki side bi le ösü ber sin. 
Orak döw ri men orak çy la ra il ki ha şal 
oty ýy gyňda, ýa kar ýa ly edip des se
läň. Bug da ýy bol sa me niň am ma ry ma 
üý şü riň di ýe rin“» di ýip jo gap ber ýär.

Gorçisa tohum tymsaly 
(Mark 4:30-32; Luka 13:18,19)

31 Isa ola ra baş ga bir tym sa lyda gür rüň 
ber di: «Gö güň Şa ly gy bir ada myň öz 
mel le gin de eken gor çi sa to hu my na meň
ze ýän dir. 32  Ol äh li to hum la ryň için de iň 
ow nu gy dyr, em ma öse nin den soň we lin, 
beý le ki ösüm lik le riň ba ry syn dan be lent 
bo lup, aga ja öw rül ýär. Hat da guş la ram 
onuň şa ha la ryn da hö würt ge läp bil ýär ler».

Hamyrmaýa tymsaly 
(Luka 13:20,21)

33 Isa ola ra baş ga bir tym sa lyda gür
rüň ber di: «Gö güň Şa ly gy ha myr ma ýa 
meň ze ýän dir. Bir aýal üç ker sen una bir je 
bö lek ha myr ma ýa goş sada, tu tuş ha myr 
çiş ýär». 34  Isa bu zat la ryň ba ry ny hal ka 
tym sal lar bi len aýd ýar dy. Ola ra tym sal syz 
hiç zat aýt ma ýar dy. 35 Bu py gam ber ar ka ly 
aý dy lan şu sö züň ber jaý bol ma gy üçin di:

«Men size tymsal aýdyp bereýin,
dünýä ýaradylaly bäri
gizlin galan syrlary beýan edeýin».

Isa haşal ot tymsalyny düşündirýär
36  On soň Isa hal ky ug ra dyp, öýe gir di. 

Şä girt le ri Onuň ýa ny na ge lip: «Ha şal 
ot lar hak da ky tym sa ly bi ze dü şün di rip 
ber se ne» diý di ler. 37 Ol şeý le jo gap ber
di: «Oňat to hu my ek ýän Yn san Og lu dyr. 
38  Ekin meý da ny bol sa dün ýä dir. Oňat 
to hum Gö güň Şa ly gy nyň per zent le ri dir. 
Ha şal ot lar bol sa şeý ta nyň per zent le ri dir. 
39 Ha şal ot la ry eken duş man – şeý tan dyr. 
Orak döw ri – dün ýä niň ahy ry dyr, orak
çy lar bol sa pe riş de ler dir. 40 Şeý le lik bi len 
ha şal ot lar nä hi li ýyg lyp, ot da ýa kyl ýan 
bol sa, dün ýä niň ahy ryn da hem şeý le 
bo lar. 41 Yn san Og ly Öz pe riş de le ri ni ibe

 Matta 13  



 1221  

rer, olarda gü nä du çar ed ýän äh li zat la ry, 
er bet lik ed ýän le ri Onuň Şa ly gyn dan ýyg
nar lar. 42  Olar bu la ry low lap du ran kü rä 
taş lar lar. Ol ýer de agy we diş gy ja ma 
bo lar. 43 Şon da dog ry adam lar gök dä ki 
Ata sy nyň Şa ly gyn da Gün ki min par lar
lar. Eşit mä ge gu la gy bar adam eşit sin!»

Gizlin hazyna we dürdäne tymsaly
44  «Gö güň Şa ly gy ekin meý da nyn da 

giz le nen ha zy na meň ze ýän dir. Bir adam 
ony ta pyp al ýar, soň ra ony gaý ta dan 
giz le ýär we be ge nip ba ryp, äh li za dy ny 
sat ýarda, ýaň ky ekin meý da ny sa tyn 
al ýar. 45 Mun dan baş gada, Gö güň Şa ly gy 
owa dan dür ag tar ýan tä jir ýa ly dyr. 46  Ol 
gym mat ba ha bir dü ri ta pyp, äh li za dy ny 
sat ýarda, ony sa tyn al ýar.

Tor tymsaly
47 Şeý le hem, Gö güň Şa ly gy deň ze 

taş la nyp, her hi li ba ly gy ýyg na ýan tor 
ýa ly dyr. 48  Tor do lan da, ony ke na ra çek
ýär ler. On soň otu ryp, oňat ba lyk la ry 
se bet le re sal ýar lar, er bet le ri ni hem zy
ňyp goý ber ýär ler. 49 Dün ýä niň ahy ryn da 
hem şeý le bo lar. Pe riş de ler ge lip, er bet
le ri dog ry adam lar dan aý ryp, 50 low lap 
du ran kü rä taş lar lar. Ol ýer de agy we 
diş gy ja ma bo lar».

51 Isa ola ra: «Bu la ryň hem me si ne 
dü şün di ňiz mi?» di ýip so ra dy. Olar: «Ha
wa» di ýip jo gap ber di ler. 52  Isa ola ra: 
«Şo nuň üçin hem Gö güň Şa ly gy ha kyn da 
tag ly mat alan her bir Töw rat mu gal ly my 
ha zy na syn dan tä ze we kö ne zat lar çy
kar ýan öý eýe si ne meň ze ýän dir» diý di.

Nasyrada Isa hormat goýulmaýar 
(Mark 6:1-6; Luka 4:16-30)

53 Isa bu tym sa ly gür rüň be rip bo lan
dan soň, ol ýer den git di. 54  Ol Öz dog duk 
me ka ny na ge lip, adam la ra ola ryň si

na go ga la ryn da sa pak ber mä ge baş la dy. 
Adam lar Oňa haý ran ga lyp: «Bu Adam 
beý le da na ly gy ni re den al dy ka? Ol nä dip 
beý le mug jy za la ry gör kez me gi ba şar
ýar ka? 55  Ol agaç us sa nyň og ly däl mi? 
Eje si niň ady hem Mer ýem däl mi nä me? 
Ol Ýa kup, Ýu sup, Si mun we Ýa hu da da
gyň do ga ny ahy ryn! 56  Onuň uýa la ryda 
bi ziň ara myz da ýa şa ma ýar lar my nä me? 
On da bu Adam mun ça za dy ni re den 
bil ýär kä?» di ýiş di ler. 57 Şeý le lik de, olar 
Isa ny ret et di ler.

Em ma Isa ola ra: «Py gam be riň di ňe öz 
ýur dun da we öýün de ga dy ry ýok dur» 
diý di. 58  Isa ola ryň iman syz dyk la ry ze
rar ly, ol ýer de köp gud rat gör kez me di.

14-nji bap

Ýahýanyň ölümi 
(Mark 6:14-29; Luka 9:7-9)

1 Şol wagt Isa nyň atowa za sy Hi rod 
ha nyň gu la gy na ba ryp ýet di. 2  Ol öz 
emel dar la ry na: «Bu Ýah ýa çüm dü ri ji dir. 
Ol ölüm den di re lip dir, şol se bäp li ol bu 
mug jy za la ry gör ke zip bil ýär» diý di. 3 Hi
rod do ga ny Fi li piň aýa ly Hi ro di ýa üçin 
Ýah ýa ny tut du ryp, elaýa gy ny gan dal lap, 
zyn da na taş la dyp dy. 4 Ol mu ny Ýah ýa ňyň 
özü ne: «Se niň öz do ga ny ňyň aýa ly na 
öý len me giň dog ry däl» di ýe ni üçin et
di. 5 Hi rod Ýah ýa ny öl dür mek is le ýär di, 
em ma hal kyň Ýah ýa ny py gam ber saý
ýan dy gy üçin beý le et mek den gork ýar dy.

6  Hi ro dyň dog lan gü ni Hi ro di ýa nyň 
gy zy or ta da tans edip, Hi ro dyň göw nü ni 
çag la dy. 7 Şon da Hi rod gy za ant içip, di
län za dy ny ber jek di gi ne söz ber di. 8  Gyz 
hem eje si niň öw ret me gi bi len: «Ma ňa 
bir ta ba gyň için de Ýah ýa çüm dü ri ji
niň ba şy ny ber» diý di. 9 Han gam gyn 
bol dy, em ma myh man la ryň ýa nyn da 
ant içen soň, Ýah ýa nyň ba şy nyň oňa 
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ge ti ri lip be ril me gi ni bu ýur dy. 10  Jel lat 
ibe rip, zyn dan da Ýah ýa nyň ba şy ny 
çap dyr dy. 11 Ça py lan ba şy bir ta bak da 
ge ti rip, gy za ber di. Gyzda ony eje si ne 
el tip ber di. 12  Ýah ýa nyň şä girt le ri ge lip, 
onuň je se di ni äki dip jaý la dy lar. Soň ra 
gi dip, mu ny Isa ha bar ber di ler.

Isa bäş müň adamy doýurýar 
(Mark 6:30-44; Luka 9:10-17; 
Ýohanna 6:1-14)

13 Isa mu ny eşi dip, ýe ke Özi ga ýy ga 
mün dide, ol ýer den bir ço la ýe re çe kil di. 
Halk mu ny bi len de, şä her ler den çy kyp, 
paýpy ýa da Onuň yz yn dan git di. 14  Ol 
ga ýyk dan dü şen de, uly mä hel lä ni gö rüp, 
ola ra haý py gel di, ola ryň has sa la ry ny sa
galt dy. 15 Şä girt le ri ag şam Onuň ýa ny na 
ge lip: «Bu bir ço la ýer, wagt hem gi jik di, 
hal ky goý ber, oba la ra gi dip, öz le ri ne iý
mit sa tyn al syn lar» diý di ler. 16  Isa ola ra: 
«Git me giň ge re gi ýok, ola ra iý mä ge za dy 
siz be riň» diý di. 17 Şä girt ler hem Isa: «Bi
ziň bu ýer de bäş çö rek bi len iki ba lyk dan 
baş ga za dy myz ýok ahy ryn» diý di ler. 
18  Isa: «Ola ry şu ýe re – Me niň ýa ny ma 
ge ti riň» diý di. 19 Şon da Isa hal ka otuň 
üs tün de otur ma gy bu ýur dy. Ol bäş çö
rek bi len iki ba ly gy alyp, göz le ri ni gö ge 
di kip, şü kür et di we çö rek le ri bö lüş di rip, 
şä girt le ri ne ber di. Şä girt le ri hem ola ry 
mä hel lä paý la dy lar. 20  Hem me ler iýip 
doý du lar. Şä girt ler ar tan çö rek bö lek le
ri ni ýyg nap, on iki se be di dol dur dy lar. 
21 Mun dan iýen le riň sa ny aýal lar dyr ça
ga lar dan baş ga bäş mü ňe go laý adam dy.

Isa suwuň ýüzünden ýöreýär 
(Mark 6:45-56; Ýohanna 6:15-21)

22  Isa hal ky öý le ri ne ug ra dyp dur ka, 
şä girt le ri ne ga ýy ga mü nüp, Özün den 
öň beý le ki ke na ra geç mek le ri ni bu ýur dy. 
23 Hal ky ug ra da nyn dan soň, Hu da ýa do ga 

et mek üçin bir Özi da ga çyk dy. Ag şam 
hem Ol şol ýer de ýe ke di. 24  Ga ýyk bol sa 
şol wagt eý ýäm kö lüň or ta syn da dy, tol
kun lar ge lip, oňa urul ýar dy, se bä bi ýel 
ola ryň gar şy syn dan öwüs ýär di. 25 Daň
da na go laý Isa köl de su wuň ýü zün den 
ýö räp, ola ra ta rap gel di. 26 Em ma şä girt ler 
Onuň su wuň ýü zün den ýö räp gel ýä ni ni 
gö ren le rin de, ta na man: «Bu bir gö zü mi
ze gö rün ýän ar wah dyr!» diý şip, dow la 
düş dü ler, olar gor ku dan ýa ňa gy gy ryş dy
lar. 27 Em ma Isa des si ne ola ra söz ga typ: 
«Do gum ly bo luň! Bu – Men, gork maň!» 
diý di. 28  Pet rus Oňa jo gap be rip: «Agam, 
bu Sen bol saň, ma ňa buý ruk ber, su wuň 
ýü zün den ýö räp, ýa ny ňa ba ra ýyn» diý di. 
29 Isa: «Gel!» diý di. Pet rus hem ga ýyk
dan dü şüp, Isa nyň ýa ny na bar jak bo lup, 
su wuň ýü zün den Isa ta rap ýö re mä ge 
baş la dy. 30 Em ma ýe liň güý jü ni gö rüp 
gork dy, gark bo lup ug ran da: «Agam, 
me ni ha las et» di ýip gy gyr dy. 31 Isa şo
ba da eli ni uza dyp, ony tut dyda: «Eý, az 
iman ly, nä me üçin şüb he len diň?» diý di. 
32  Ola ryň iki si ga ýy ga mü nen ba dy na ýel 
ýat dy. 33 Ga ýyk da ky lar: «Sen, ha ky kat
danda, Hu da ýyň Og lu syň» di ýip, Oňa 
sež de et di ler.

34  Olar kö lüň beý le ki ta ra py na ge çip, 
Gin ne sa re te ge lip ýet di ler. 35  Ol ýe riň 
adam la ry Isa ny ta nap, çar ta ra pa adam 
ibe rip, has sa la ryň ba ry ny Onuň ýa ny na 
ge tir di ler. 36  Olar di ňe do nu nyň sy ýy na 
el le ri ni de gir mä ge rug sat et me gi ni so rap, 
Oňa ýal bar ýar dy lar. Oňa el deg ren le riň 
hem me side sa gal dy.

15-nji bap

Adamy näme murdar edýär? 
(Mark 7:1-23)

1 On soň kä bir fa ri seý ler bi len Töw rat 
mu gal lym la ry Iýe ru sa lim den Isa nyň 
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a 15:5-6 Kä bir gol ýaz ma lar da ata sy na ýa-da ene si ne.
 
15:8-9 Işa 29:13. 

ýa ny na ge lip, On dan: 2 «Nä me üçin Se niň 
şä girt le riň ataba ba la ryň ada ty ny boz
ýar lar? Nä me üçin olar na har iýen le rin de 
el le ri ni ýuw ma ýar lar?» di ýip so ra dy lar. 
3 Isa ola ra şeý le jo gap ber di: «Siz nä
me üçin öz adat la ry ňy zyň ha ty ra sy na 
Hu da ýyň buý ru gy ny boz ýar sy ňyz? 4 Hu
daý: „Ataene ňe hor mat goý“, şeý lede, 

„Ata sy na ýada ene si ne gar gan adam 
ölü me hö küm edil sin“ di ýip buý rup dy. 
5-6  Em ma siz ataene si ne: „Men si ze kö
mek edip bil jek däl. Si ze ber me gi ni ýet 
eden zat la ry my men Hu da ýa sa da ka 
ber dim“ di ýip aýd ýa na onuň ata sy na a 
hor mat goý ma gy hök man däl diý ýär si
ňiz. Şeý dip, adat la ry ňy zyň ha ty ra sy na 
Hu da ýyň sö zü ni pu ja çy kar ýar sy ňyz. 
7 Eý, iki ýüz lü ler, Işa ýa py gam ber siz 
hak da jaý dar py gam ber lik edip dir! On da 
şeý le ýa zy lan:
 8  „Bu halk Meni dilinde 

hormatlaýar,
emma ýürekleri Menden 

uzakdadyr.
 9 Biderek ýere Maňa sežde edýärler,

taglymat diýip öwredýänleri 
ynsan buýruklarydyr“».

10 Isa mä hel lä ni ýa ny na ça gy ryp, ola
ra: «Diň läň, dü şü niň! 11 Ag za gi ren zat 
ada my mur dar ed ýän däl dir, ada my 
agyz dan çyk ýan zat mur dar ed ýän dir» 
diý di. 12  On soň şä girt ler ge lip, On dan: 
«Fa ri seý le riň bu sö zi eşi dip, nä gi le bo lan
dyk la ry ny bil ýär siň mi?» di ýip so ra dy lar. 
13 Ol: «Gök dä ki Ata myň ek me dik her bir 
ösüm li gi kö ki bi len sog ru lar. 14  Ola ra zat 
diý mäň, olar kör le ri id ýän kör ler dir. Kör
kö ri idek le se, ola ryň iki si hem çu ku ra 
ga çar» di ýip jo gap ber di. 15  Pet rus Oňa: 

«Bi ze bu tym sa ly dü şün di rip ber» diý
di. 16  Isa hem şeý le diý di: «Siz he ni zem 
dü şü neň zok my? 17 Ag za gi ren her bir 
za dyň il ki gar na ba ryp, ol ýer den hem 
da şa ry çyk ýan dy gy ny bil me ýär si ňiz mi? 
18  Em ma agyz dan çy kan zat lar ýü rek den 
çy kyp, ada my mur dar ed ýär. 19 Ada myň 
ýü re gin den er bet pi kir ler, gan hor lyk, 
zy na hor lyk, az gyn lyk, ogur lyk, ýa lan 
şa ýat lyk, sö günç çyk ýan dyr. 20 Ada my 
şu zat lar mur dar ed ýär, ýu wul ma dyk 
el bi len na har iý mek ada my mur dar 
et me ýär».

Kengan aýalyň imany 
(Mark 7:24-30)

21 Isa ol ýer den çy kyp, Sur we Si don 
şä her le ri niň tö we re gi ne git di. 22  Ol ýer de 
bir ken gan aýa ly Isa nyň ýa ny na ge lip: 
«Agam, eý, Da wut Og ly, bi ze re him et! 
Gy zy my ar wahjyn eýe le di, ol er bet ejir 
çek ýär» diý di. 23 Em ma Isa oňa hiç bir 
jo gap ber me di. Şon da şä girt le ri Onuň 
ýa ny na ge lip: «Ony ug rat, ýog sam yzy
myz dan gal man gy gy ryp gel ýär» di ýip 
ha ýyş et di ler. 24  Isa hem: «Men di ňe 
ys ra ýyl hal ky nyň aza şan go ýun la ry na 
ibe ril dim» di ýip jo gap ber di. 25  Em ma 
ol aýal ýe nede Isa nyň go la ýy na ge lip, 
dy za çök dide: «Agam, ma ňa kö mek et» 
di ýip ýal bar dy. 26  Isa oňa: «Ça ga la ryň 
çö re gi ni alyp, it le re zyň mak dog ry däl
dir» diý di. 27 Aýal hem: «Ha wa, Agam! 
Ýö ne it ler hem sa çak ba şyn da dö kü len 
çö rek owun tyk la ryn dan iý ýän dir» diý
di. 28  Şon da Isa oňa: «Eý, ze nan, se niň 
ima nyň be ýik! Sa ňa is leý şiň ýa ly bol
sun!» diý di. Ol aýa lyň gy zy şol sa ga dyň 
özün de sa gal dy.
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Isa dört müň adamy doýurýar 
(Mark 8:1-10)

29 Isa ol ýer den gaýt dy we Je li le kö
lü niň go la ýy na ge lip, bir da gyň üs tü ne 
çy kyp otur dy. 30  Onuň ýa ny na bir uly 
mä hel le gel di, ola ryň ara syn da ag sak
lar, ma ýyp lar, kör ler, lal lar we ýe nede 
bir to par has sa lar bar dy. Ola ry ge ti rip, 
Isa nyň aýa gy nyň as tyn da goý du lar. Ol 
hem bu la ry sa galt dy. 31 Halk lal la ryň 
gep le ýän di gi ni, ma ýyp la ryň sa ga lan dy
gy ny, kör le riň gör ýän di gi ni, ag sak la ryň 
yl ga ýan dy gy ny gö rüp haý ran gal dy. Olar 
Ys ra ýyl Hu da ýy ny şöh rat lan dyr dy lar.

32  Isa şä girt le ri ni ýa ny na ça gy ryp: «Bu 
mä hel lä haý pym gel ýär! Bu lar üç gün 
bä ri Me niň ýa nym da, iý mä ge hem hiç 
zat la ry ýok. Ola ry öý le ri ne aç goý be re
sim ge le nok, ýol da tap dan düş mek le ri 
ah mal» diý di. 33 Şä girt le ri Oňa: «Beý le 
uly mä hel lä ni doý rar ýa ly, bu ço la ýer
de biz çö re gi ni re den ala ly?» diý di ler. 
34  Isa olar dan: «Nä çe çö re gi ňiz bar?» 
di ýip so ra dy. Olar: «Ýe di çö rek bi len 
bir nä çe ow nuk ba ly gy myz bar» diý di ler. 
35  Isa mä hel lä ýer de otur ma gy bu ýur
dy. 36  Ýe di çö rek bi len ba lyk la ry alyp, 
şü kür ede nin den soň, ola ry bö lüş di rip, 
şä girt le ri ne ber di, şä girt le ri hem ola ry 
mä hel lä paý la dy lar. 37 Hem me ler iýip 
doý du lar. Ar tan çö rek bö lek le ri ýe di 
se bet bol dy. 38  Iýen ler aýal lar dyr ça ga
lar dan baş ga dört müň adam dy. 39 Isa 
hal ky ug ra dan dan soň, ga ýy ga mü nüp, 
Ma ga dan şä he ri niň tö we re gi ne git di.

16-njy bap

Ýolbaşçylar alamat talap edýär 
(Mark 8:11-13; Luka 12:54-56)

1 Fa ri seý ler bi len sad du keý ler Isa nyň 
ýa ny na gel di ler. Olar Isa ny sy na mak 

üçin, Onuň öz le ri ne gök den bir gud
rat ly ala mat gör kez me gi ni is le di ler. 2  Ol 
şeý le jo gap ber di: «Ag şam dü şen de: 

„As ma nyň ýü zi gy za ryp dur, ho wa go
wy bol jak“ diý ýär si ňiz. 3 Er ti ri ne hem: 

„As ma nyň ýü zi ga ra lyp dyr hem tu tuk, 
bu gün gaý tur jak“ diý ýär si ňiz. Siz 
as ma na se re dip, ho wa nyň ýag da ýy ny 
saý ga ryp bil ýär si ňizde, döw rüň ala
mat la ry ny saý ga ryp bil me ýär si ňiz mi? 
4  Bu er bet we bi we pa ne sil ala mat ta lap 
ed ýär, em ma oňa Ýu nus py gam be riň ki
den baş ga ala mat be ril mez». Şeý le lik de, 
Isa ola ry taş lap git di.

Fariseýleriň we Hirodyň 
hamyrmaýasyndan hüşgär boluň! 
(Mark 8:14-21)

5 Şä girt le ri kö lüň beý le ki ta ra py na ge
çen le rin de, çö rek al ma gy unu dan eken ler. 
6  Isa ola ra: «Hüş gär bo luň, özü ňi zi 
fa ri seý ler bi len sad du keý le riň ha myr
ma ýa syn dan go raň» diý di. 7 Olar bol sa 
öza ra çe ke le şip: «Ol mu ny bi ziň çö rek 
al man dy gy myz üçin şeý le diý ýän dir» 
di ýiş ýär di ler. 8  Em ma Isa ola ryň nä me 
di ýiş ýän dik le ri ni bi lip, şeý le diý di: «Eý, 
ima ny az lar! Çö rek al man dy rys diý şip, 
nä mä öza ra çe ke leş ýär si ňiz? 9 En tek 
hem düşüneňzokmy? Bäş çö rek bi len 
bäş müň ada myň do ýan dy gy, ar ta ny
nyň nä çe se bet bo lan dy gy ýa dy ňy za 
düş me ýär mi? 10  Ýe di çö rek bi len dört 
müň ada myň do ýan dy gy, ar ta nyn dan 
nä çe se be di dol du ryp ýyg nan dy gy ňyz 
hem ýa dy ňy za dü şe nok my? 11 Siz nä dip 
çö rek ba ra da gür rüň et me ýän di gi me dü
şü neň zok? Men si ze: „Özü ňi zi fa ri seý ler 
bi len sad du keý le riň ha myr ma ýa syn dan 
go raň“ diý ýä rin». 12  Şä girt ler Isa nyň öz
le ri ne ha myr ma ýa dälde, fa ri seý ler bi len 
sad du keý le riň tag ly ma tyn dan go ra nyň 
diý ýän di gi ne şon da dü şün di ler.
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a 16:18 Pet rus – bu söz ga ýa diý me gi aň lad ýar.

Petrus Isanyň Mesihdigini ykrar 
edýär 
(Mark 8:27-30; Luka 9:18-21)

13 Isa Kaý sa ri ýaFi lip şä he ri niň go la
ýy na ge len de, şä girt le rin den: «Adam lar 
Yn san Og lu na kim diý ýär ler?» di ýip so
ra dy. 14  Şä girt le ri Oňa: «Kä bir le ri Ýah ýa 
çüm dü ri ji, kä bir le ri Yl ýas, baş ga bir le ri 
Ýer me ýa, kä bir le ride py gam ber ler den 
bi ri diý ýär ler» di ýip jo gap ber di ler. 15 Isa 
olar dan: «Siz Ma ňa kim diý ýär si ňiz?» 
di ýip so ra dy. 16  Si mun Pet rus: «Sen di ri 
Hu da ýyň Og ly Me sihsiň» di ýip jo gap 
ber di. 17 Isa Oňa şeý le diý di: «Eý, Ýu
nu syň og ly Si mun, sen nä hi li bagt ly! 
Bu sy ry sa ňa aýan eden yn san dälde, 
gök dä ki Atam dyr. 18  Men sa ňa şu ny 
aý da ýyn: Eý, Pet rus! a Sen ga ýa syň, 
Men ýyg na gy my bu ga ýa nyň üs tün de 
gu ra ryn, hat da ölümde bu ýyg na gy
my ýe ňip bil mez. 19 Gö güň Şa ly gy nyň 
açar la ry ny sa ňa be re rin. Ýer ýü zün de 
rug sat ber ýän za dy ňa gök dede rug sat 
ber ler. Ýer ýü zün de ga da gan ed ýän za
dyň gök dede ga da gan edi ler». 20 On soň 
şä girt le ri ne Özü niň Isa Me sihdigini hiç 
ki me aýt maz ly gy tab şyr dy.

Isa ölüp direljegini öňünden aýdýar 
(Mark 8:31–9:1; Luka 9:22-27)

21 Şon dan soň Isa şä girt le ri ne Özü niň 
Iýe ru sa li me git me li di gi, ýa şu lu la ryň, 
ýol baş çy ru ha ny la ryň, Töw rat mu gal lym
la ryň elin den köp gör gü ler gör me li di gi, 
öl dü ril me li di gi we üçü len ji gün di rel me
li di gi ha kyn da dü şün dir mä ge baş la dy. 
22  Pet rus Ony bir çe te çe kip: «Hu daý sak
la syn, Agam! Se niň ba şy ňa as la beý le iş 
düş mez!» di ýip, Onuň aý dan la ry na gar şy 
çyk ma ga baş la dy. 23 Em ma Isa Pet ru sa 

ta rap öw rü lip: «Çe kil öňüm den, şeý tan! 
Sen Ma ňa bö wet bol ýar syň, se bä bi Sen 
Hu da ýyň iş le ri ni dälde, yn san iş le ri 
hak da oý lan ýar syň» diý di. 24  On soň Isa 
şä girt le ri ne ýüz le nip: «Kim Me niň yzy
ma eýer mek is le ýän bol sa, özü ni in kär 
et sinde, ha çy ny alyp, yzy ma düş sün. 
25  Kim ja ny ny ha las et mek is le se, ony 
ýi ti rer, ýö ne kim ja ny ny Me niň ug rum
da ýi tir se, ony ha las eder. 26  Yn san tu tuş 
dün ýä ni ga za ny bam, ja nyn dan mah rum 
bol sa, oňa nä me peý da sy bar? Yn san öz 
ja ny na de rek nä me be rip bi ler? 27 Yn san 
Og ly Ata sy nyň şöh ra tyn da Öz pe riş de
le ri bi len ge len de, her ki me eden iş le ri ne 
gö rä ha ky ny be rer. 28  Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn: bu ýer de du ran la ryň kä bi ri 
Yn san Og lu nyň Pa ty şa bo lup gel ýä ni ni 
gör mez den öl mez ler» diý di.

17-nji bap

Isanyň keşbi üýtgeýär 
(Mark 9:2-13; Luka 9:28-36)

1 Al ty gün den soň Isa ýa ny na di ňe 
Pet ru sy, Ýa ku by we onuň do ga ny Ýo han
na ny alyp, bir be ýik da gyň üs tü ne çyk dy. 
2  Şol ýer de ola ryň gö zü niň al nyn da Onuň 
keş bi üýt ge di. Onuň ýü zi Gün ki min 
par la dy, egin ba şy apak bo lup, yşyk 
saç dy. 3 Bir den kä ola ra Mu sa bi len Yl ýas 
gö rün di. Olar Isa bi len gep le şip dur du lar. 
4  Pet rus Isa: «Agam! Bi ze bu ýer de bol
mak ýa kym ly, is le seň, bu ýer de üç ça dyr 
di ke ýin: bi ri – Sa ňa, bi ri – Mu sa, bi ri – 
Yl ýa sa» diý di. 5  Ol en tek gep läp dur ka, 
par lak bir bu lut ola ryň üs tü ni ört di. Bu
lut dan: «Bu Me niň sö wer Og lum dyr, 
Men On dan ga ty ra zy dy ryn. Oňa gu lak 
asyň» di ýen bir owaz gel di. 6  Şä girt ler 
mu ny eşi den le rin de, ga ty gor kup, ýü zin 
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a 17:20 Kä bir gol ýaz ma lar da 21nji aýat duş gel ýär: Şeý le ar wahjyn la ry agyz bek läp, Hu
da ýa do gadi leg et mek den baş ga hiç zat bi len çy ka ryp bol ýan däl dir.

ýy kyl dy lar. 7 Em ma Isa ge lip, ola ra eli ni 
deg rip: «Tu ruň, gork maň» diý di. 8  Olar 
ba şy ny gal dy ryp se re den le rin de, Isa dan 
baş ga hiç ki mi gör me di ler.

9 Dag dan inip gel ýär kä ler, Isa ola ra: 
«Yn san Og ly ölüm den di rel ýän çä, gö ren 
zat la ry ňy zy hiç ki me aýt maň» di ýip tab
şyr dy. 10 Şä girt le ri On dan: «On da nä me 
üçin Töw rat mu gal lym la ry öňür ti Yl ýas 
gel me li dir diý ýär ler?» di ýip so ra dy lar. 
11 Isa ola ra: «Dog ru danda, öňür ti Yl ýas 
ge lip, äh li za dy dü zet me li. 12  Men si ze 
şu ny aýd ýa ryn: Yl ýas bir wagt gel di, 
em ma ony ta na man, oňa is län zat la ry ny 
et di ler. Yn san Og lyda edil şo nuň ýa ly, 
ola ryň elin den je bir çe ker» di ýip jo gap 
ber di. 13 Şon da şä girt ler Onuň öz le ri ne 
çüm dü ri ji Ýah ýa ba ra da gür rüň ber ýän
di gi ne dü şün di ler.

Isa arwah-jyn eýelän oglany 
sagaldýar 
(Mark 9:14-32; Luka 9:37-45)

14  Olar mä hel lä niň ýa ny na ýe tip bar
ýar ka lar, bir adam Isa nyň ýa ny na ge lip, 
Onuň öňün de dy za çök di. 15 Ol: «Agam, 
og lu ma re him et! Onuň tut gaý ke se li 
bar, örän ejir çek ýär. Ol ýy gyýy gy dan 
özü ni oda, su wa ur ýar. 16  Men ony Se niň 
şä girt le ri ňe ge tir dim, em ma olar sa gal
dyp bil me di ler» diý di.

17 Isa: «Eý, ýol dan çy kan, iman syz 
ne sil! Men ha ça na çen li si ziň bi len bi le 
bo lup, si ze çy da ýyn? Og la ny şu ýe re, 
Me niň ýa ny ma ge ti riň» diý di. 18  Isa ar
wahjy na berk kä ýän ba dy na, ar wahjyn 
og lan dan çy kyp git di. Og lan şol pur sa
dyň özün de sa gal dy.

19 On soň şä girt ler Isa nyň ýa ny na ge lip, 
öz liöz le ri kä On dan: «Biz nä me üçin 

ony çy ka ryp bil me dik?» di ýip so ra dy lar. 
20 Isa hem ola ra: «Ýe ter lik ima ny ňy zyň 
ýok du gy üçin şeý le bol dy. Si ze dog
ru sy ny aýd ýa ryn: bir gor çi sa dä ne si 
ýa ly jak ima ny ňyz bo lup, şu da ga: „Bu 
ýer den ol ýe re göç“ diý se ňiz, ol gö çer. 
Si ze ba şart ma jak zat bol maz» diý di. a

22  Bir gün Je li le de üý şen le rin de, Isa 
ola ra: «Yn san Og ly adam la ryň eli ne 
tab şy ry lar. 23 Ony öl dü rer ler, em ma Ol 
üçü len ji gün di re ler» diý di. Şä girt ler 
mu ňa örän gy nan dy lar.

Ybadathana salgydy
24  Isa bi len şä girt ler Ka per na uma ge

len le rin den soň, yba dat ha na sal gy dy ny 
ýyg na ýan lar Pet ru syň ýa ny na ge lip: 
«Si ziň Mu gal ly my ňyz yba dat ha na sal
gy dy ny tö lä nok my?» di ýip so ra dy lar. 
25  Pet rus: «Tö le ýär» diý di. Pet rus öýe 
ge len de, Isa on dan öňür dip: «Si mun, 
sen nä me diý ýär siň? Ýer ýü zün dä ki 
pa ty şa lar güm rük dir sal gy dy kim den 
al ýar lar? Öz ogul la ryn dan my ýa ke se
ki ler den?» di ýip so ra dy. 26  Pet rus Oňa: 
«Ke se ki ler den» di ýen de, Isa oňa: «On da 
ogul lar er kin dir. 27 Em ma olar nä gi le 
bol maz ýa ly, kö le gitde, çeň ňek taş la. 
Çeň ňe ge dü şen il kin ji ba ly gy alyp, ag
zy ny aç saň, sal gyt tö le mä ge ýe ter lik 
teň ňä ni ta par syň. Teň ňä ni alda, Me niň 
üçi nem, özüň üçi nem sal gyt tö le» diý di.

18-nji bap

Iň beýik kim? 
(Mark 9:33-37,42-48; 
Luka 9:46-48; 17:1-2)

1 Şol wagt şä girt ler Isa nyň ýa ny na 
ge lip: «Gö güň Şa ly gyn da iň be ýik 

 Matta 17 ,  18  



 1227  

 

a 18:10 Kä bir gol ýaz ma lar da 11nji aýat duş gel ýär: Yn san Og ly ýi ten le ri ha las et mä ge 
ge len dir.
b 18:15 Gü nä et se – kä bir gol ýaz ma lar da sa ňa gar şy gü nä et se.
 
18:16 Kan 19:15. 

kim?» di ýip so ra dy lar. 2  Isada bir ça
ga ny ça gy ryp, ony ola ryň or ta syn da 
du ruz dyda, şeý le diý di: 3  «Si ze dog
ru sy ny aýd ýa ryn: eger siz ýo lu ňyz dan 
dö nüp, ça ga lar ýa ly bol ma sa ňyz, Gö güň 
Şa ly gy na as la gi rip bil mer si ňiz. 4  Kim 
şu ça ga ýa ly pes gö wün li bol sa, Gö güň 
Şa ly gyn da iň be ýik şol dur. 5  Kim şu
nuň ýa ly bir ça ga ny Me niň adym dan 
ka bul et se, Me ni ka bul et di gi dir. 6  Em
ma kim dekim Ma ňa ynan ýan bu pes 
gö wün li ler den bi ri niň gü nä et me gi ne 
se bäp bol sa, onuň üçin boý nun dan 
uly de gir men da şy asy lyp, deň ziň 
düý bü ne zy ňyl ma gy has go wy bo lar. 
7 Yn san la ry gü nä du çar ed ýän zat lar 
üçin bu dün ýä niň ha ly na waý! Beý le 
zat lar gel me li dir, em ma bu la ryň gel
me gi ne ýar dam ber ýän ada myň dat 
gü nü ne! 8  Eliň ýa aýa gyň se niň gü nä 
et me gi ňe se bäp bol sa, ony ke sip taş la. 
Se niň iki el li, iki aýak ly bo lup, ebe di 
oda taş la na nyň dan, bir el li, bir aýak ly 
bo lup, ba ky ýa şaý şa gow şa nyň go
wu dyr. 9 Gö züň se niň gü nä et me gi ňe 
se bäp bol sa, ony oýup taş la. Sa ňa ýe ke 
göz li bo lup ba ky ýa şaý şa gir mek, iki 
göz li bo lup dow zah odu na zyň la nyň
dan go wu dyr.

Ýiten goýun tymsaly 
(Luka 15:3-7)

10 Bu pes gö wün li ler den bi ri ni äs ger
mez lik et mek den ga ça du ruň! Men si ze 
şu ny aýd ýa ryn: gök de ola ryň pe riş de le
ri gök dä ki Ata myň ýü zü ni el my da ma 
gör ýär ler. a

12  Siz nä hi li pi kir ed ýär si ňiz? Bir ada
myň ýüz goý ny bo lup, ola ryň bi ri azaş sa, 
ol tog san do ku zy ny dag lar da go ýup, 
aza şa nyň göz le gi ne çyk maz my? 13 Ony 
ta pyp bi läý se, si ze dog ru sy ny aýd ýa
ryn, ol mu nuň üçin azaş ma dyk tog san 
do ku zy sy na be ge nen den hem has köp 
be ge ner. 14  Şeý le lik de, bu pes gö wün li
ler den bi ri niň he läk bol ma gy gök dä ki 
Ata ňy zyň is le gi däl dir.

Doganyň günä etse
15  Eger do ga nyň gü nä et se b, barda, 

iki çäk gür le şip, aýy by ny oňa aýt. Se
niň sö zü ňe gu lak as sa, bu do ga ny ňy 
ga zan dy gyň dyr. 16  Emma gu lak as ma sa, 
bir ýa iki ada my ýa ny ňa alyp bar, aý
dy lan her bir söz iki ýada üç şa ýa dyň 
gü wä si bi len tas syk lan syn. 17 Ola rada 
gu lak as mak is le me se, on da ýyg na ga 
aýt. Oňada gu lak as mak is le me se, goý, 
ol se niň üçin bir but pa raz ýada sal
gyt çy ýa ly bol sun. 18  Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn: ýer ýü zün de rug sat ber ýän 
za dy ňy za gök dede rug sat ber ler. Ýer 
ýü zün de ga da gan ed ýän za dy ňyz gök
dede ga da gan edi ler. 19 Ýe ne si ze şu ny 
aýd ýa ryn: eger ara ňyz dan iki adam 
is len dik za dy di le mek üçin bir yla
la şy ga gel se, gök dä ki Atam di leg le ri 
bi ti rer. 20  Me niň adym bi len iki ýada 
üç adam üýş se, Men hem ola ryň ara
syn da bo la ryn».

Rehimsiz hyzmatkär
21 Soň ra Pet rus Isa nyň ýa ny na ge lip, 

On dan: «Agam, do ga nym ma ňa gar şy 
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a 19:9 Kä bir gol ýaz ma lar da Ärin den aý ry ly şan aýa la öý le nen hem zy na ed ýän dir di ýen 
jüm le hem bar.
 
19:4 Gçk 1:27. 19:5 Gçk 2:24. 19:7 Kan 24:14. 

gü nä et se, ony nä çe ge zek ba gyş la ýyn? 
Ýe di ge zek mi?» di ýip so ra dy. 22  Isa 
oňa: «Men sa ňa ýe di ge zek däl, ýet miş 
ge zek ýe di diý ýä rin» di ýip jo gap ber
di. 23  «Şo nuň üçin hem Gö güň Şa ly gy 
öz do lan dy ry jy sy bi len ha sap laş mak 
is län bir pa ty şa meň ze ýär. 24  Pa ty şa 
ha sap la şy ga baş lan da, onuň ýa ny na 
ägirt möç ber dä ki pul ber gi si bo lan 
bir do lan dy ry jy sy ny ge tir ýär ler. 25  Ol 
ber gi si ni be rip bil män soň, ho ja ýy ny 
oňa özü ni, aýa ly ny, ça ga la ry ny we äh li 
mal la ry ny sa typ, ber gi si ni ber me gi 
bu ýur ýar. 26  Do lan dy ry jy ýe re ýü zin 
dü şüp, ho ja ýy ny na: „Sa byr et! Ba ry ny 
be re ýin“ di ýip ýal bar ýar. 27 Ho ja ýy nyň 
oňa re hi mi in ýär, onuň ber gi si ni ge
çip, ony bo şa dyp goý ber ýär. 28  Ýaň ky 
do lan dy ry jy çy kyp gid ýär. Ol özü ne 
ujyp syz ja ber gi si bo lan bir ýol da şy
na sa taş ýar. Ony tu tup: „Ber gi ňi ber“ 
di ýip, onuň bo kur da gyn dan ýa pyş ýar. 
29 Ýol da şy onuň aýa gy na ýy ky lyp: „Sa
byr et, ber gi mi be re rin“ di ýip, oňa 
ýal bar ýar. 30  Em ma ol et me ýär, gaý tam, 
ber gi si ni ber ýän çä, ony zyn da na sal
dyr ýar. 31 Ýaň ky ada myň ýol daş la ry 
bu wa ka ny gö rüp, ga ty gy nan ýar lar. 
Olar gi dip, bo lan äh li za dy onuň ho
ja ýy ny na ha bar ber ýär ler. 32  Ho ja ýy ny 
ony ça gy ryp: „Eý, ýa ra maz gul! Ma ňa 
ýal ba ra nyň üçin, men se niň ber gi ňiň 
ba ry ny geç dim. 33  Me niň sa ňa re him 
edi şim ýa ly, sen hem ýol da şy ňa re him 
et me li däl mi diň?“ diý ýär. 34  Ho ja ýy ny 
ga za ba mü nüp, ber gi si ni ber ýän çä, ony 
gy na ýan la ryň eli ne tab şyr ýar. 35  Eger 
her bi ri ňiz öz do ga ny ny ýü rek den 

ba gyş la ma sa, gök dä ki Atamda si
ze şeý le eder».

19-njy bap

Nika we aýrylyşmak barada 
(Mark 10:1-12)

1  Isa bu söz le ri ta mam lan dan soň, 
Je li le den çy kyp, Ior dan der ýa sy nyň 
aňyr syn da ky Ýa hu dy ýa we la ýaty na 
git di. 2  Uly mä hel le Onuň yzy na düş di, 
Isa hem şol ýer de ola ryň has sa la ry ny 
sa galt dy. 3 Isa nyň ýa ny na ge len kä bir 
fa ri seý ler Ony sy nap gör mek üçin: 
«Bir ada myň her hi li ba ha na arap, öz 
aýa lyn dan aý ry lyş ma gy ka nu na dog ry 
gel ýär mi?» di ýip so ra dy lar. 4  Isa hem: 
«Siz nä me „Ýa ra da nyň Özi owalbaş da 
yn san la ry er kek we aýal edip ýa rat dy“ 
di ýen söz le ri oka ma dy ňyz my? 5  „Şol 
se bäp den hem er kek ataene si ni taş lap, 
aýa ly bi len bir leş ýär we ola ryň iki si 
bir ten bol ýar“. 6  Şeý le lik de, olar in di 
iki däl, bir ten dir. Şo nuň üçin hem 
Hu da ýyň bir leş di re ni ni yn san aýyr
ma syn» diý di.

7 Fariseýler Isa dan: «On da nä me üçin 
Mu sa ta lak ha ty ny ýa zyp, aý ry lyş ma ga 
yg ty ýar be rip dir?» di ýip so ra dy lar. 8  Isa 
ola ra: «Mu sa si ziň doň ýü rek di gi ňiz üçin 
aýa ly ňy zy aýyr ma ga yg ty ýar ber di, em
ma owalbaş da beý le däl di. 9 Men si ze 
şu ny diý ýä rin: kim aýa ly ny zy na dan 
baş ga se bäp bi len aý ryp, baş ga aýa la 
öý len se, zy na ed ýän dir a» di ýip jo gap 
ber di. 10 Şä girt ler Oňa: «Eger äraýa lyň 
ara syn da ky ýag daý şeý le bol sa, on
da öý len mez lik go wu dyr» di ýiş di ler. 

 Matta 18 ,  19  



 1229  

 

a 19:16 Bu söz lem kä bir gol ýaz ma lar da «Eý, ýagşy Mugallym» di ýip duş gel ýär.
b 19:29 Kä bir gol ýaz ma lar da aýa ly ny di ýen söz hem bar.
 
19:18-19 Msr 20:1316; Lew 19:18; Kan 5:1620. 

11 Em ma Isa ola ra: «Hem me adam lar 
bu sö zi ka bul edip bil mez ler, di ňe 
öz le ri ne ber len ler ka bul edip bi ler ler. 
12  Kä bir adam lar do ga bit di ag ta dyr lar, 
kä bir le ri bol sa adam lar ta ra pyn dan ag ta 
edi len dir. Baş ga bir le ri bol sa Gö güň 
Şa ly gy nyň ha ty ra sy na hiç kim bi len 
bir leş me ýär. Mu ny ka bul edip bi len 
ka bul et sin» diý di.

Isa çagalara pata berýär 
(Mark 10:13-16; Luka 18:15-17)

13  Soň ra baş la ry na eli ni go ýup, do
gadi leg et sin di ýip, adam lar ça ga la ry 
Isa nyň ýa ny na ge tir di ler, em ma şä girt ler 
ça ga la ry ge ti ren le re kä ýe di ler. 14  Isa bol
sa: «Ça ga la ry Me niň ýa ny ma goý be riň, 
ola ry sak la maň, se bä bi Gö güň Şa ly gy 
şu lar ýa ly la ryň ky dyr» diý di. 15  Isa ola
ryň ba şy na eli ni go ýup, pa ta be ren den 
soň, ol ýer den git di.

Baý ýaş ýigit 
(Mark 10:17-31; Luka 18:18-30)

16  Şol ma hal bir adam Isa nyň ýa ny na 
ge lip: «Eý, Mu gal lyma, ba ky ýa şaý şa 
eýe bo lar ýa ly, men nä me ýag şy iş 
et me li?» di ýip so ra dy. 17 Isa: «Nä me 
üçin Men den ýag şy lyk ha kyn da so
ra ýar syň? Ýe ketäk Hu daý dan baş ga 
hiç kim ýag şy däl dir. Ba ky ýa şaý şa 
go wuş mak is le ýän bol saň, Hu da ýyň 
tab şy ryk la ry ny ber jaý et» diý di. 18-19  Ol 
Isa dan: «Haý sy tab şy ryk la ry ny?» di ýip 
so ra dy. Isa: «Adam öl dür me, zy na et
me, ogur lyk et me, ýa lan şa ýat lyk et me, 
ataene ňe hor mat goý, ýa ky ny ňy özü ňi 
söý şüň ýa ly söý» di ýip jo gap ber di. 

20  Ýaş ýi git Isa dan: «Men bu la ryň hem
me si ni ýaş ly gym dan bä ri ber jaý edip 
gel ýä rinä, men ýe ne nä me et me li?» 
di ýip so ra dy. 21 Isa oňa: «Müýn süz bo
la ýyn diý seň, gitde, nä mäň bar bol sa 
sa typ, ga ryp la ra paý la, şon da gök de 
ha zy naň bo lar. Soň ra gelde, Me niň 
yzy ma düş» diý di. 22  Ýaş ýi git bu sö zi 
eşi dip, tu kat bo lup git di, se bä bi onuň 
malmül ki köp di.

23 Isa şä girt le ri ne: «Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, baý ada myň Gö güň Şa ly gy na 
gir me gi kyn dyr. 24  Men si ze ýe nede 
şu ny aýd ýa ryn, bir dü ýä niň iň ňä niň 
gö zün den geç me gi baý ada myň Hu da
ýyň Şa ly gy na gir me gin den aň sat dyr» 
diý di. 25  Mu ny eşi den le rin de, şä girt le ri 
çak da na şa haý ran ga lyp: «On da kim 
ha las bo lup bi ler?» di ýip so ra dy lar. 
26  Isa ola ra se re dip: «Yn san lar üçin 
bu müm kin däl, em ma Hu daý üçin 
äh li zat müm kin dir» diý di. 27 On soň 
Pet rus Oňa: «Ine, biz äh li za dy my zy 
taş lap, Se niň yzy ňa düş dük! Mu nuň 
üçin biz nä me ala rys?» diý di. 28  Isa 
ola ra: «Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, äh li 
za dyň tä ze le nen döw ri Yn san Og ly Öz 
şöh rat ly tag tyn da otu ran da, Me niň yzy
ma dü şen siz hem on iki tagt da otu ryp, 
Ys ra ýy lyň on iki ti re si ne ka zy lyk eder
si ňiz. 29 Me niň ha ty ram üçin öý le ri ni, 
do gan la ry ny, uýa la ry ny, eneata sy ny b, 
ça gaçu ga la ry ny, ýer le ri ni taş lan her 
kes yzy na ýüz es se edip gaý ta ryp alar. 
Olar ba ky ýa şaý şyň mi ras dü şe ri bo lar lar. 
30  Em ma il kin ji le riň kö pü si soň ku lar, 
soň ku la ryň kö pü si hem il kin ji ler bo
lar» diý di.
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a 20:16 Kä bir gol ýaz ma lar da Çün ki ça gy ry lan lar köp, saý la nan lar az dyr di ýen jüm le hem bar.
b 20:22 Kä bir gol ýaz ma lar da Me niň çüm dü ri li şim ýa ly çüm dü ri lip bi ler si ňiz mi? di ýen 
jüm le hem bar.
ç 20:23 Kä bir gol ýaz ma lar da Me niň çüm dü ri li şim ýa ly çüm dü ri ler si ňiz di ýen jüm le hem bar.

20-nji bap

Üzümçilik tymsaly
1 Gö güň Şa ly gy üzüm çi li gin de iş lär 

ýa ly, ir er tir bi len gün lük çi tut ma ga 
gi den ýer eýe si ne meň ze ýän dir. 2  Ol 
gün lük çi ler bi len bir gün lük iş ha ky ny 
bir kü müş teň ňä ra zy la şyp, ola ry öz 
üzüm çi li gi ne ýol la ýar. 3 Ir sa gat do kuz
lar da da şa ry çy kan wag ty, ol ba zar da 
bi kär du ran bir nä çe adam la ry gör ýär. 
4  Ola rada: «Siz hem üzüm çi li ge gi diň, 
ha ky ňy zy do ly tö lä rin» diý ýär. Olar 
hem gid ýär ler. 5 Gün or tan we öý län sa gat 
üç ler de ýe ne da şa ry çy kyp, ýe ne şeý le 
ed ýär. 6  Öý län sa gat bäş ler de aý lan ma ga 
çy kan wag ty, baş ga boş du ran la ry gö rüp, 
olar dan: «Nä me üçin gün uzyn bu ýer de 
boş dur su ňyz?» di ýip so ra ýar. 7 Olar hem: 
«Bi zi hiç kim ha ky na tut ma dy» di ýip 
jo gap ber ýär ler. Ola ra: «Sizde üzüm çi
li ge gi diň» diý ýär. 8  Ag şam dü şen ça gy, 
üzüm çi li giň eýe si öz iş do lan dy ry jy sy na: 
«Gün lük çi le ri ça gyrda, iň soň ku lar dan 
baş lap, il kin ji le re çen li hak la ry ny tö le» 
diý ýär. 9 Şeý le lik de, öý län sa gat bäş ler de 
ge len le riň her bi ri bir kü müş teň ňe al ýar. 
10 Il kin ji ge len ler köp ala rys öý düp ta ma 
ed ýär ler, em ma ola ryňda her bi ri bir 
kü müş teň ňe al ýar. 11 Olar pu lu ny alan 
wagt la ry ýer eýe si ne hü ňür de şip: 12  «Bu 
iň soň ky ge len ler di ňe bir sa gat iş le di ler, 
biz bol sa, jöw za ly ys sy da gün uzyn agyr 
zäh met çek dik. Mu ňa ga ra maz dan sen 
bi ziň zäh me ti mi zi ola ryň ky bi len deň 
et diň» diý ýär ler. 13 Ýer eýe si ola ryň bi
ri ne şeý le jo gap ber ýär: «Eý, dost! Men 

sa ňa ada lat syz lyk ede mok. Sen me niň 
bi len bir kü müş teň ňä ra zy laş ma dyň my 
nä me? 14  Öz ha ky ňy alda, gi di ber. Men 
bu iň soň kada sa ňa be re ni mi ber mek 
is le ýä rin. 15  Öz pu lu my is leý şim çe sarp 
et mä ge yg ty ýa rym ýok my? Ýada sen 
me niň sa hy ly gy ma gö rip lik ed ýär siň
mi?» 16  Şeý le lik de, iň soň ku lar il kin ji ler, 
il kin ji ler hem iň soň ku lar bo lar. a

Isa Özüniň ölüp direljegini ýene aýdýar 
(Mark 10:32-34; Luka 18:31-34)

17 Isa Iýe ru sa li me bar ýar ka, ýol da on iki 
şä gir di ni bir çe te çe kip, ola ra: 18  «Ine, Iýe
ru sa li me bar ýa rys. Yn san Og ly ýol baş çy 
ru ha ny la ryň, Töw rat mu gal lym la ryň 
eli ne tab şy ry lar, olar hem Ony ölü me 
hö küm eder ler. 19 Ony kem sit sin ler, gam
çy la syn lar we ha ça çüý le sin ler di ýip, 
ke se ki mil let le re tab şy rar lar, em ma Ol 
üçü len ji gün di re ler» diý di.

Bir enäniň haýyşy 
(Mark 10:35-45)

20 Soň ra Ze be de ýiň ogul la ry nyň eje si 
öz ogul la ry bi len Isa nyň ýa ny na gel di. 
Ol Isa dan bir zat lar di le mek üçin dy zy
na çö küp, tag zym et di. 21 Isa aýal dan: 
«Nä me is le ýär siň?» di ýip so ra dy. Aýal 
Isa ýüz le nip: «Öz Şa ly gyň da me niň bir 
og lu myň Se niň sa gyň da, beý le ki si niň 
bol sa çe piň de otur ma gy ny emr et» diý di. 
22  Em ma Isa: «Siz nä me di le ýä ni ňi zi 
bil me ýär si ňiz. Siz Me niň iç jek has rat 
kä säm den içip bi ler si ňiz mi? b» diý di. 
Olar Isa: «Ha wa, içip bi le ris!» di ýip 
jo gap ber di ler. 23  Isa ola ra: «Siz Me
niň iç jek kä säm den içer si ňiz ç, em ma 
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21:5 Zak 9:9. 21:9 Zeb 117:2526. 

si ze sa gym da ýa çe pim de otur ma ga 
rug sat ber mek Me niň elim de däl. Bu 
orun la ry Atam kim ler üçin taý ýar lan 
bol sa, şo lar üçin dir» diý di. 24  Beý le ki 
on şä girt mu ny eşi dip, ýaň ky iki do
ga na ga har lan dy lar. 25  Isa ola ry ýa ny na 
ça gy ryp: «Özü ňiz bil ýär si ňiz, ke se ki 
mil let le riň baş tu tan la ry ola ra hö küm
dar lyk ed ýär ler, ýo ka ry we zi pe li le ride 
aga lyk ed ýär ler. 26  Si ziň ara ňyz da beý le 
bol ma syn. Ara ňyz da kim üs tün bol mak 
is le ýän bol sa, beý le ki le riň hyz mat kä ri 
bol sun. 27 Kim il kin ji bol mak is le ýän 
bol sa, hem mä ňi ziň gu ly bol sun. 28  Yn
san Og ly hem Özü ne hyz mat edil me gi 
üçin dälde, eý sem, baş ga la ra hyz mat 
et mek üçin, köp le riň ug run da ja ny ny 
gur ban edip, ola ry azat et mek üçin 
gel di» diý di.

Iki körüň gözi açylýar 
(Mark 10:46-52; Luka 18:35-43)

29 Isa bi len şä girt le ri Ýe ri ho dan çy
kan la ryn da, uly mä hel le Isa nyň yzy na 
dü şüp git di. 30  Ýo luň gy ra syn da otu
ran iki sa ny kör adam Isa nyň ge çip 
bar ýa ny ny eşi dip: «Agam, eý, Da wut 
Og ly, bi ze re him et!» di ýip gy gyr dy. 
31 Ses le ri ni çy kar maz ýa ly, köp adam lar 
ola ra kä ýe di ler, em ma olar öň kü den 
hem ga ty ses bi len: «Agam, eý, Da wut 
Og ly, bi ze re him et!» di ýip gy gyr dy lar. 
32  Isa aýak çek dide, ola ry ça gy ryp: 
«Si ziň üçin nä me et me gi mi is le ýär si
ňiz?» di ýip so ra dy. 33 Olar Oňa: «Agam, 
gö zü miz açyl syn» diý di ler. 34  Isa nyň 
ola ra haý py ge lip, göz le ri ne eli ni 
de gir di we lin, şo ba da ola ryň göz le ri 
açyl dy. Olar hem Isa nyň yzy na dü şüp 
gi di ber di ler.

21-nji bap

Isa Iýerusalime uly dabara bilen 
girýär 
(Mark 11:1-11; Luka 19:28-40; 
Ýohanna 12:12-19)

1 Isa bi len şä girt le ri Iýe ru sa li me go
laý lap, Zeý tun da gy nyň ete gin dä ki 
Beýt fa ja ge len le rin de, Isa iki şä gir di ni 
öň den ýol lap, ola ra: 2  «Öňü ňiz dä ki oba 
ba ryň. Oba gi ren ýe ri ňiz de da ňyl gy 
du ran bir eşe gi we ýa nyn da ky taý ha
ry ta par sy ňyz, ola ry çö züňde, Me niň 
ýa ny ma ge ti riň. 3 Eger bi ri si ze bir zat 
diý se: „Bu taý har Reb be ge rek, ony des
si ne yzy na ibe rer“ di ýip aý dyň» diý di.

4  Buda py gam ber ar ka ly aý dy lan şu 
sö züň ber jaý bol ma gy üçin di:

5  «Eý, Si on gy zy!
Patyşaň, ine, saňa tarap gelýär.

Ol bir eşege,
eşegiňde taýharyna münüp,

pes göwünlilik bilen saňa tarap 
gelýär».

6  Şä girt ler gi dip, Isa nyň tab şy ry şy ýa ly 
et di ler. 7 Eşek bi len taý ha ry ge tir di ler
de, don la ry ny ola ryň üs tü ne at dy lar, 
Isada taý ha ra mün di. 8  Mä hel lä niň kö
pü si do nu ny ýo la ýaz ýar dy, kä bir le ride 
agaç lar dan şa ha lar ke sip, ýo la dü şe ýär di. 
9 Onuň öňün den hem yz yn dan gel ýän 
mä hel le: «Da wut Og lu na al kyş bol sun! 
Reb biň adyn dan gel ýä ne al kyş bol sun, 
gök ler de al kyş!» di ýip gy gy ryş ýar dy. 
10 Isa Iýe ru sa li me gi ren de, tu tuş şä her: 
«Bu kim?» di ýip, ga la gop lu ga düş di. 
11 Mä hel le hem ola ra: «Bu Je li lä niň Na
sy ra şä he rin den bo lan Isa py gam ber» 
diý ýär di.
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Isa satyjylary ybadathanadan 
kowýar 
(Mark 11:15-19; Luka 19:45-48; 
Ýohanna 2:13-22)

12  Isa yba dat ha na nyň how lu sy na gi rip, 
ol ýer dä ki sa ty jy la ry, aly jy la ry kow dy. 
Ol pul ça lyş ýan la ryň tek je le ri ni, kep de
ri sat ýan la ryň otur gyç la ry ny düň der di. 
13 Isa ola ra: «„Me niň öýüm yba dat öýi 
diý lip at lan dy ry lar“ di ýip ýa zyl gy dyr, 
siz bol sa mu ny ga rak çy la ryň sü re ni ne 
öwür ýär si ňiz» diý di. 14  Yba dat ha na da 
kör ler, ag sak lar Isa nyň ýa ny na gel di ler. 
Isa ola ry sa galt dy. 15 Ýol baş çy ru ha ny lar 
bi len Töw rat mu gal lym la ry Onuň gör
ke zen gud rat la ry ny we yba dat ha na da: 
«Da wut Og lu na al kyş!» di ýip gy gyr ýan 
ça ga la ry gö ren le rin de ga za ba mün dü ler. 
16  Olar Isa dan: «Bu la ryň nä me diý ýä ni ni 
eşid ýär siň mi?» di ýip so ra dy lar. Isa ola ra: 
«Ha wa, eý sem siz: „Ça ga la ryň, bä bek
le riň di lin de al kyş se na sy ny ýa rat dyň“ 
di ýen söz le ri as la oka ma dy ňyz my?» 
diý di.

17 Isa ola ry şol ýer de gal dy ryp, şä her
den çy kyp git di. Ol Beý ta ni ýa ge lip, 
gi jä ni şol ýer de ge çir di.

Guran injir agajy 
(Mark 11:12-14,20-24)

18  Isa ir sä her bi len şä he re do la nyp 
gel ýär kä ajyk dy. 19 Ýo luň gy ra syn da bir 
in jir aga jy ny gö rüp, onuň ýa ny na gel di, 
em ma on da ýap rak dan baş ga hiç zat 
tap ma dy. Isa aga ja: «Mun dan beý läk 
sen de as la mi we bit me sin!» diý di. In
jir aga jy şol pur sa dyň özün de gu ra dy. 
20 Şä girt ler mu ny gö rüp: «In jir aga jy şol 
pur sa dyň özün de nä dip gu ra dy?» diý
şip haý ran gal dy lar. 21 Isa ola ra: «Si ze 

dog ru sy ny aýd ýa ryn, ima ny ňyz bo lup, 
şüb he et me se ňiz, siz di ňe bu in jir aga
jy na edi len bi len çäk len män, eý sem, şu 
da ga: „Gö te rilde, deň ze zy ňyl“ diý se
ňizde, ol bo lar. 22  Ima ny ňyz bar bol sa, 
do gadi leg ede ni ňiz de, nä me di le se ňiz, 
alar sy ňyz» di ýip jo gap ber di.

Isanyň erk-ygtyýary barada sowal 
(Mark 11:27-33; Luka 20:1-8)

23 Isa yba dat ha na nyň how lu sy na ge lip, 
sa pak be rip otyr ka, ýol baş çy ru ha ny lar, 
hal kyň ýa şu lu la ry Onuň ýa ny na ge lip: 
«Sen bu zat la ry haý sy yg ty ýar bi len 
ed ýär siň? Sa ňa bu yg ty ýa ry kim ber
di?» di ýip so ra dy lar. 24  Isa ola ra: «Men 
hem si ze bir so wal ber jek. Ma ňa jo gap 
ber se ňiz, si ze bu zat la ry haý sy yg ty ýar 
bi len ed ýä ni mi aý da ýyn. 25  Ýah ýa su wa 
çüm dür mä ge yg ty ýa ry ni re den al dy? 
Gök den mi ýada yn san dan?» di ýip so
ra dy. Olar mu ny öza ra mas la hat laş ma ga 
baş la dy lar: «Eger Gök den diý sek, Ol bi
ze: „On da nä me üçin oňa ynan ma dy ňyz?“ 
di ýer. 26  Yn san dan diý mä gede halk dan 
gork ýa rys, se bä bi hem me ler Ýah ýa ny py
gam ber saý ýar». 27 Ahy ry olar Isa: «Biz 
bi lem zok» di ýip jo gap ber di ler. Isada 
ola ra: «Me nem si ze bu zat la ry haý sy 
yg ty ýar bi len ed ýä ni mi aýt jak däl» diý di.

Iki ogul tymsaly
28  Isa sö ze baş la dy: «Siz mu ňa nä me 

di ýer si ňiz? Bir ada myň iki og ly bar 
eken. Ol bi rin ji og lu nyň ýa ny na ba ryp: 

„Og lum, bu gün gitde, üzüm çi lik de iş le“ 
diý ýär. 29 Em ma ol: „Git jek däl!“ di ýip 
jo gap ber ýär. Ýö ne soň rak mu ňa gaýt my
şym edip, ol ýe re gid ýär. 30 Ýaň ky adam 
ikin ji og lu nyň ýa ny na ba ryp, oňada şol 
sö zi aýd ýar. Ol bol sa: „Bol ýar, ho ja ýyn, 
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ba ra ryn!“ di ýip jo gap ber ýär, em ma 
git me ýär. 31 Bu la ryň iki sin den haý sy sy 
ka ka sy nyň is le gi ni ýe ri ne ýe tir di?» Olar: 
«Bi rin ji si» di ýip jo gap ber di ler. Isa ola ra: 
«Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, sal gyt çy lar 
we lo lu lar Hu da ýyň Şa ly gy na siz den 
öň gi rer ler. 32  Ýah ýa si ze dog ry ýol gör
kez mä ge gel di, siz oňa ynan ma dy ňyz, 
em ma sal gyt çy lar we lo lu lar oňa ynan
dy lar. Siz mu ny gö re ni ňiz den soň hem 
ökün me di ňiz, oňa ynan ma dy ňyz» diý di.

Üzümçilik we kärendeçiler tymsaly 
(Mark 12:1-12; Luka 20:9-19)

33 «Ýe ne bir tym sa la gu lak asyň: bir 
ýer eýe si bar eken. Ol üzüm bag la ry ny 
otur dyp, da şy na ha ýat aý la ýar. Şe rap 
ýa sa mak üçin üzüm syk ma ga çu kur gaz
ýar we gö zeg çi lik di ňi ni gur ýar. On soň 
üzüm çi li gi ni bag ban la ra kä ren de si ne 
be rip, özi uzak ýo la gid ýär. 34  Ha syl 
möw sü mi ge len de, üzü miň mi we sin den 
alyp gel mek üçin, ol hyz mat kär le ri ni 
kä ren de çi le riň ýa ny na iber ýär. 35  Kä
ren de çi ler onuň hyz mat kär le ri ni tu tup, 
bi ri ni ýenj ýär ler, baş ga bi ri ni öl dür ýär ler, 
beý le ki si nide daş la ýar lar. 36 Üzüm çi li giň 
eýe si öň kü den hem köp hyz mat kär le ri ni 
iber ýär. Kä ren de çi ler ola rada öň kü le
re eden le ri ni ed ýär ler. 37 Ahyr so ňun da 
üzüm çi li giň eýe si: „Og lu my sy lar lar“ 
di ýip, öz og lu ny iber ýär. 38  Em ma kä ren
de çi ler bi ribir le ri ne: „Mi ras dar şu dur! 
Ge liň, şu ny öl dü rip, mi ra sy ny elin den 
ala lyň“ di ýiş ýär ler. 39 Olar ony tu tup 
öl dür ýär ler we üzüm çi li giň da şy na taş
la ýar lar. 40 In di üzüm çi li giň eýe si ge lip, 
bu kä ren de çi le re nä me eder?» 41 Olar 
Isa: «Bu pis adam la ry aýyl ganç ölü me 
se ze war eder we üzüm çi li gi ni bol sa 
mi we si ni wag tyn da özü ne ber jek baş ga 

kä ren de çi le re be rer» diý di ler. 42  Isa olar
dan: «Siz nä me Mu kad des Ýaz gy lar da:

„Ussalaryň ret eden daşy,
binanyň burç daşy boldy.

Muny Reb etdi,
bu nazarymyzda täsin saýyldy“

di ýen söz le ri oka ma dy ňyz my?» di ýip 
so ra dy.

43 «Mu nuň üçin si ze şeý le diý ýä rin: 
Hu da ýyň Şa ly gy siz den al nyp, Şa lyk 
üçin ha syl ön dür jek hal ka ber ler. 44  Bu 
da şyň üs tü ne ýy ky lan bö lekbö lek bo
lar. Eger ol bi ri niň üs tü ne gaç sa, ony 
myn jy ra dar». 45  Ýol baş çy ru ha ny lar dyr 
fa ri seý ler Onuň tym sal la ry ny eşi den
le rin de, gür rü ňiň öz le ri ba ra da dy gy ny 
aň dy lar. 46  Ony tut jak bol du lar, ýö ne 
halk dan gork du lar, se bä bi halk Isa ny 
py gam ber saý ýar dy.

22-nji bap

Gelin toý tymsaly 
(Luka 14:15-24)

1 Isa ola ra ýe nede tym sal lar ar ka ly 
gür rüň ber di: 2  «Gö güň Şa ly gy öz og ly 
üçin ge lin to ýu ny tu tan pa ty şa meň ze
ýän dir. 3 Ol to ýa ça gy ry lan la ra ha bar 
et mek üçin hyz mat kär le ri ni iber ýär, 
em ma ça gy ry lan lar gel mek is le me ýär
ler. 4  Pa ty şa ýe ne baş ga hyz mat kär le ri 
ibe rip, ola ra: „Ça gy ry lan la ra aý dyň, ine, 
men toý sa ça gy ny taý ýar lap goý dum. 
Öküz le rim, se miz mal la rym soýul dy, 
äh li zat taý ýar, to ýa gel sin ler“ diý ýär. 
5  Em ma olar üns hem ber me ýär ler, bi ri 
öz ekin meý da ny na gid ýär, ýe ne bi ri öz 
söw da sy nyň ug run da gez ýär. 6 Baş ga la ry 
bol sa onuň hyz mat kär le ri ni tu tup azar 
ber ýär ler, ola ry öl dür ýär ler. 7 Şeý le lik de, 
pa ty şa ga zap do nu ny geý ýär. Ol go şun 
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ýol lap, ýaň ky gan hor la ry der bida gyn 
ed ýär, şä her le ri ni ot la ýar.

8  On soň pa ty şa hyz mat kär le ri ne: „Toý 
sa ça gy taý ýar, em ma ça gy ry lan lar mu ňa 
my na syp däl eken. 9 Kö çe le re çy kyňda, 
ki mi tap sa ňyz, to ýa ça gy ryň“ diý ýär. 
10 Hyz mat kär ler ýol la ra çy kyp, ýa man 
diý män, ýag şy diý män, ta pan la ry nyň ba
ry ny üý şür ýär ler, toý ha na myh man lar dan 
dol ýar. 11 Pa ty şa myh man la ry gör mä ge 
gi ren de, onuň toý ge ýi mi ni geý me dik bir 
ada ma gö zi düş ýär. 12  Oňa: „Eý, dost, sen 
toý ge ýi mi ni geý män, bu ýe re nä dip gi rip 
bil diň?“ di ýip so ra ýar. Şon da ol ada myň 
di li tu tu l ýar. 13 On soň pa ty şa hyz mat
kär le ri ne: „Elaýa gy ny da ňyňda, ony 
da şa ry, ga raň ky ly ga taş laň, ol ýer de agy 
we diş gy ja ma bo lar“ diý ýär. 14  Çün ki ça
gy ry lan lar köp, em ma saý la nan lar az dyr».

Imperatoryňky – imperatora 
(Mark 12:13-17; Luka 20:20-26)

15 Soň ra fa ri seý ler gi dip, Ony gep de tut
mak ba ra da mas la hat et di ler. 16 Hi ro dyň 
ta rap dar la ry nyň bir nä çe si ni Onuň ýa ny na 
iber di ler. Olar Isa dan: «Mu gal lym! Biz 
Se niň dog ru çyl dy gy ňy, Hu da ýyň ýo lu ny 
ha ky kat bi len öw red ýän di gi ňi, hiç ki me 
ta rap göý lik et me ýän di gi ňi bil ýä ris, se bä bi 
Sen adam la ryň de re je si ne bak ma ýar syň. 
17 Ha ny, bi ze aýt, Se niň pi ki riň çe, im pe
ra to ra sal gyt tö le mek dog ru my ýa dog ry 
däl?» di ýip so ra dy lar. 18  Isa ola ryň ni ýet
le ri niň ýa man dy gy ny bi lip: «Me ni nä me 
üçin sy na ýar sy ňyz, eý, iki ýüz lü ler? 19 Ma
ňa sal gyt pu lu ny gör ke ziň» diý di. Olar Isa 
bir kü müş teň ňe ge tir di ler. 20 Isa ola ra: «Şu 
şekil bi len ýaz gy ki miň ki?» di ýip so ra
dy. 21 Olar: «Im pe ra to ryň ky» di ýip jo gap 
ber di ler. Şon da Isa ola ra: «On da im pe ra
to ryň ky ny – im pe ra to ra, Hu da ýyň ky ny 

Hu da ýa be riň» diý di. 22 Olar mu ny eşi den
le rin de, haý ran gal dy lar. Şeý dip, olar Isa ny 
taş lap, ol ýer den git di ler.

Direliş barada sowal 
(Mark 12:18-27; Luka 20:27-40)

23 Ölüm den soň di re li şiň ýok du gy ny 
aýd ýan sad du keý ler Isa nyň ýa ny na ge lip, 
Oňa şeý le so rag ber di ler: 24  «Mu gal lym! 
Mu sa bi ze bir adam per zent siz ölüp git se, 
do ga ny onuň dul aýa ly ny alyp, ölen do ga
ny nyň nes li ni do wam et dir me li dir di ýip 
aý dyp dyr. 25 Bi ziň ara myz da ýe di do gan 
bar dy. Bi rin ji si öý len dide öl di. Zür ýa dy 
bol man soň, aýa ly ny do ga ny na gal dyr dy. 
26  Ikin ji si, üçün ji si, tä ýe din ji si ne çen li 
hem me sin de şol bir ýag daý gaý ta lan dy. 
27 Ola ryň hem me sin den soň ol aýal hem 
öl di. 28  In di di re liş gü ni bu aýal ola ryň 
haý sy sy nyň aýa ly bo lar? Ola ryň ýe di si 
hem oňa öý le nip di ahy ryn». 29 Isa ola ra 
şeý le jo gap ber di: «Siz ne Mu kad des 
Ýaz gy la ry, nede Hu da ýyň gud ra ty ny 
bil ýär si ňiz, ine, şu se bäp den ýal ňyş ýar
sy ňyz. 30  Yn san lar ölüm den di re len de, 
ne öý le ner ler, nede dur mu şa çy kar lar, 
olar gök ler dä ki pe riş de ler ýa ly bo lar lar. 
31 Ölü le riň di re li şi ba bat da bol sa, siz 
Hu da ýyň özü ňi ze: 32  „Men Yb ra ýy myň, 
Ys ha gyň, Ýa ku byň Hu da ýy dy ryn“ di ýe
ni ni oka ma dy ňyz my? Ol ölü le riň dälde, 
di ri le riň Hu da ýy dyr». 33 Mä hel le mu ny 
eşi dip, Onuň tag ly ma ty na haý ran gal dy.

Iň uly tabşyryk 
(Mark 12:28-34; Luka 10:25-28)

34  Fa ri seý ler Isa nyň sad du keý le riň ag
zy ny ýum du ran dy gy ny eşi den le rin de, 
bir ýe re ýyg na nyş dy lar. 35  Olar dan bir 
Töw rat mu gal ly my Isa ny sy na mak üçin: 
36  «Mu gal lym, Töw rat da iň uly tab şy ryk 
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nä me?» di ýip so ra dy. 37 Isa oňa şeý le 
jo gap ber di: «Hu da ýy ňyz Reb bi tu tuş ýü
re gi ňiz, äh li dü şün jä ňiz bi len janten den 
sö ýüň. 38  Şu bi rin ji we iň uly tab şy ryk dyr. 
39 Ikinjisi bol sa şu nuň ýa ly dyr: „Ýa ky
ny ňy özü ňi söý şüň ýa ly söý“. 40 Tu tuş 
Töw rat bi len py gam ber le riň ýaz gy la ry 
şu iki tab şy ry ga bag ly dyr».

Mesih kimiň ogly? 
(Mark 12:35-37; Luka 20:41-44)

41  Fa ri seý ler üý şüp dur ka lar, Isa 
olar dan: 42  «Me sih ba ra da nä me pi kir 
ed ýär si ňiz? Ol ki miň og ly?» di ýip so
ra dy. Olar hem Isa: «Ol Da wu dyň og ly» 
di ýip jo gap ber di ler. 43 Isa ola ra şeý le 
diý di: «On da nä me üçin Da wu dyň özi 
Mu kad des Ruh dan yl ham alyp, Me sihe 
Reb diý ýär? Ol şeý le di ýip dir:
 44  „Hudaý Rebbime şeýle sözledi:

Duşmanlaryňy aýak astyna 
salýançam,

Meniň sagymda otur“.
45 Eger Da wut Me sihe Reb diý ýän bol sa, 

Ol nä hi li Da wu dyň og ly bol ýar?» 46  Isa
nyň so ra gy na hiç kim jo gap be rip bil me di. 
Şol gün den baş lap, Oňa mun dan ar tyk so
rag ber mä ge hiç kim milt et me di.

23-nji bap

Waý halyňyza! 
(Mark 12:38-40; Luka 11:39-52; 20:45-47)

1 Soň ra Isa hal ka we Öz şä girt le ri ne şeý
le gür rüň ber di: 2  «Töw rat mu gal lym la ry 
bi len fa ri seý ler Mu sa nyň or nun da otyr lar. 
3 Şo nuň üçin ola ryň si ze aýd ýan la ry nyň 

ba ry ny ýe ri ne ýe ti rip, ber jaý ediň, em
ma ola ryň eden le ri ni et mäň, se bä bi 
aýd ýan zat la ry ny öz le ri ed ýän däl dir ler. 
4  Olar agyr, gö ter me si kyn ýük le ri bag
lap, adam la ryň ger şi ne goý ýan dyr lar, 
ýö ne öz le ri bu ýük le ri gö ter mek üçin, 
bar ma gy ny hem gy myl dat mak is le ýän 
däl dir ler. 5 Olar äh li ed ýän zat la ry ny göz 
üçin ed ýän dir ler. Töw rat aýat lar gu tu jy
gy ny gi ňel dip, don la ry nyň go taz la ry ny 
uzald ýan dyr lar. 6  Toý lar da tö ri, si na go
ga lar da baş kür sü le ri, 7 ba zar lar da sa lam 
al ma gy, adam la ryň öz le ri ne „mu gal lym“ 
diý mek le ri ni ha la ýan dyr lar. 8  Siz özü ňi ze 

„mu gal lym“ diý dir mäň, se bä bi si ziň bir 
Mu gal ly my ňyz bar dyr. Si ziň hem mä ňiz 
do gan sy ňyz. 9 Ýer ýü zün de hiç ki me „ata“ 
diý mäň, se bä bi si ziň bir Ata ňyz bar dyr, 
Ol hem gök de dir. 10 Özü ňi ze „baş tu tan“ 
diý dir mäň, se bä bi si ziň bir Baş tu ta ny ňyz 
bar dyr, Ol hem Me sihdir. 11 Ara ňyz da 
be ýik sa ýyl ýan hem mä ňi ze hyz mat kär 
bol sun. 12  Kim özü ni ýo ka ry tut sa, pe
sel di ler, kim özü ni pes tut sa, beý gel di ler.

13 Waý ha ly ňy za, Töw rat mu gal lym la ry 
we fa ri seý ler! Eý, iki ýüz lü ler! Siz Gö
güň Şa ly gy na gir mä ge adam la ryň öňü ni 
bag la ýar sy ňyz, oňa ne özü ňiz gir ýär si
ňiz, nede gir jek le re ýol ber ýär si ňiz. a

15 Waý ha ly ňy za, Töw rat mu gal lym la ry 
we fa ri seý ler! Eý, iki ýüz lü ler! Siz ýe ke je 
ada my öz di ni ňi ze sal jak bo lup, de ňiz le re, 
düz le re aý lan ýar sy ňyz. Di ni ňi ze sa la ny
ňyz dan soň bol sa, ony özü ňiz den hem 
iki es se köp dow za hyň je za sy na se ze war 
ed ýär si ňiz. 16 Waý ha ly ňy za, eý, kör ýol
baş çy lar! Siz: „Kim yba dat ha na dan ant 
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iç se, bu hiç zat sa ýy lar, em ma kim yba dat
ha na nyň al ty nyn dan ant iç se, ol öz an ty ny 
ber jaý et mä ge borç lu dyr“ diý ýär si ňiz 17 Eý, 
na dan kör ler! Haý sy sy uly: al tyn my ýa
da al ty ny mu kad des ed ýän yba dat ha na? 
18  Şeý lede, siz: „Kim gur ban lyk sy pa
syn dan ant iç se, bu hiç zat sa ýy lar, em ma 
kim onuň üs tün dä ki sa da ka dan ant iç se, 
öz an ty ny ber jaý et mä ge borç ly bo lar“ 
diý ýär si ňiz. 19 Eý, kör ler! Haý sy sy uly: sa
da ka my ýada sa da ka ny mu kad des ed ýän 
gur ban lyk sy pa sy? 20 Gur ban lyk sy pa syn
dan ant iç ýän, on dan hem, onuň üs tün dä ki 
äh li zat dan hem ant iç ýän dir. 21 Yba dat ha
na dan ant iç ýän, on dan hem, on da me kan 
tu tan Hu daý dan hem ant iç ýän dir. 22 Gök
den ant iç ýän, Hu da ýyň tag tyn dan hem, 
on da Otu ran dan hem ant iç ýän dir.

23 Waý ha ly ňy za, Töw rat mu gal lym la ry 
we fa ri seý ler! Eý, iki ýüz lü ler! Siz nar pyz
dan, ar pa ba dy ýa dan we zi re den on dan 
bir bö le gi ber ýär si ňiz, em ma Mu kad des 
Ka nu nyň has wa jyp iş le ri ni: adyl ly gy, 
re him dar ly gy, ima ny taş la ýar sy ňyz. Bu
la ryň bi ri ni ber jaý edip, beý le ki le ri ni 
taş la ma ly däl si ňiz. 24 Eý, kör le ri id ýän ler! 
Siz su wy sü züp, çy by ny aýyr ýar sy ňyz, 
em ma dü ýä ni ýu wud ýar sy ňyz! 25  Waý 
ha ly ňy za, Töw rat mu gal lym la ry we fa
ri seý ler! Eý, iki ýüz lü ler! Siz kä se dir 
gapça na gyň da şy ny aras sa la ýar sy ňyz, 
em ma ola ryň içi aç göz lük den hem bet
ne bis lik den do lu dyr. 26  Eý, kör fa ri seý! 
Sen il ki bi len kä se dir gapça na gyň içi ni 
aras sa la, şon da ola ryň da şyda aras sa 
bo lar. 27 Waý ha ly ňy za, Töw rat mu gal
lym la ry we fa ri seý ler! Eý, iki ýüz lü ler! 
Siz agar dy lyp, da şyn dan owa dan gö rün
ýän, em ma içi ölü le riň süňk le ri dir her 
tüýs li mur dar lyk dan do ly ma zar sy ňyz. 
28  Siz hem da şy ňyz dan adam la ra dog ry 
adam ýa ly gö rün ýär si ňiz, em ma içi ňiz 
iki ýüz lü lik den we pis lik den do lu dyr.

29 Waý ha ly ňy za, Töw rat mu gal lym la ry 
we fa ri seý ler! Eý, iki ýüz lü ler! Siz py
gam ber le riň gu bur la ry ny di kip we dog ry 
adam la ryň ýa dy gär lik le ri ni be zäp: 30 „Biz 
ataba ba la ry my zyň döw rün de ýa şan 
bol sak, py gam ber le riň ga ny ny dök mek
de ola ra şä rik bol maz dyk“ diý ýär si ňiz. 
31 Şeý le lik bi len, py gam ber le ri öl dü ren
le riň ogul la ry dy gy ňy za özü ňiz gü wä 
geç ýär si ňiz. 32  Beý le bol sa, ataba ba la
ry ňy zyň baş lan iş le ri ni ta mam laň in di!

33 Eý, ýy lan lar! Eý, ala höw ren ler nes li! 
Siz dow za hyň je za syn dan nä hi li gaç
jak sy ňyz? 34  Şo nuň üçin hem Men si ze 
py gam ber le ri, akyl dar la ry we Töw rat 
mu gal lym la ry ny ýol la ýa ryn. Siz ola ryň 
kä bi ri ni öl dü rer si ňiz, ha ça çüý lär si ňiz, 
kä bi ri ni si na go ga la ry ňyz da ýen jer si ňiz, 
şä her denşä he re yzar lar sy ňyz. 35 Şeý le lik
de, ýer ýü zün de bi gü nä dö kü len her bir 
dog ry ada myň ga ny na siz jo gap kär si ňiz. 
Ha by lyň ga nyn dan baş lap, yba dat ha na 
bi len gur ban lyk sy pa sy nyň ara syn da si
ziň öl dü ren Be rek ýa nyň og ly Ze kar ýa nyň 
ga ny na çen li siz jo gap kär si ňiz. 36  Si ze 
dog ru sy ny aýd ýa ryn: bu zat la ryň äh li si ne 
şu ne sil jo gap kär dir. 37 Eý, Iýe ru sa lim! Py
gam ber le ri öl dür ýän, özü ne ýol la nan la ry 
daş la ýan Iýe ru sa lim! To wu gyň öz jüý je
le ri ni ga nat la ry nyň aşa gy na ýyg naý şy 
ýa ly, Men hem se niň ça ga la ry ňy en çe
me ge zek ýyg na jak bol dum, em ma siz 
mu ny is le me di ňiz. 38  Ine, öýü ňiz ha ra ba 
öw rü ler. 39 Si ze şu ny aý da ýyn: „Reb biň 
adyn dan Gel ýä ne al kyş bol sun!“ diý
ýän çä ňiz, Me ni gaý ta dan gör mer si ňiz».

24-nji bap

Dünýäniň ahyrynyň alamatlary 
(Mark 13:1-31; Luka 21:5-33)

1 Isa yba dat ha na dan çy kyp bar ýar ka, 
şä girt le ri yba dat ha na nyň bi na la ry na 
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a 24:7 Kä bir gol ýaz ma lar da aç lyk lar hem gyr gyn ke se li.

gu wa nyp, ony Isa gör kez mek üçin, Onuň 
ýa ny na gel di ler. 2  Em ma Isa ola ra: «Bu 
äh li zat la ry gör ýä ňiz mi? Si ze dog ru sy
ny aýd ýa ryn: bu ýer de daş üs tün de daş 
gal maz, hem me si weý ran bo lar» diý di.

3  Soň rak Isa ýe ke Özi Zeý tun da
gyn da otyr ka, şä girt le ri Onuň ýa ny na 
ge lip: «Bi ze aýt sa na, bu zat lar ha çan 
bo lar? Se niň gel me gi ňi we dün ýä niň 
ahy ry ny gör kez ýän ala mat nä hi li bo
lar?» di ýip so ra dy lar. 4  Isa ola ra şeý le 
jo gap ber di: «Ägä bo luň, hiç kim si zi 
al daý ma syn! 5 Köp ler Me niň adym bi len 
ge lip: „Men Me sih“ di ýip, en çe me adam
la ry al dar lar. 6  Siz uruş tu ran dy gy we 
uruş ba ra da ky myşmyş la ry eşi der si ňiz. 
Hiç zat dan gork maň. Bu lar bol ma ly dyr, 
ýö ne en tek so ňy däl dir. 7 Mil let mil le
te, pa ty şa lyk pa ty şa ly ga gar şy çy kar. 
Aý ryaý ry ýer ler de ýer tit re me ler, aç
lyk lar a ýü ze çy kar. 8  Bu la ryň hem me si 
bur gu la ryň baş lan gy jy dyr. 9 Soň ra si zi 
yzar lan ma la ra se ze war eder ler, öl dü
rer ler, Men se bäp li äh li mil let ler si zi 
ýig re ner ler. 10 Şon da köp ler Men den el 
çe kip, birbir le ri ne ha ýyn lyk eder ler, 
birbir le ri ni ýig re ner ler. 11 En çe me galp 
py gam ber ler dö räp, köp le ri az dy rar lar. 
12  Ýa man iş le riň ar tan ly gy ze rar ly, köp
le riň söý gü si so war. 13 Em ma so ňu na 
çen li çy dan ha las bo lar. 14  Pa ty şa ly gyň 
bu Hoş Ha ba ry äh li mil let le re şa ýat lyk 
hök mün de dün ýä niň äh li ýe rin de wa gyz 
edi ler, di ňe şon dan soň dün ýä niň ahy ry 
ge ler. 15-16  Şo nuň üçin hem weý ran çy lyk 
ge tir ýän ýig ren ji za dyň mu kad des ýer de 
di ki le ni ni gö re ni ňiz de, Ýa hu dy ýa da
ky lar dag la ra gaç syn. Ha wa, Da ny ýel 
py gam be riň aý dan la ry na oky jy dog ry 
dü şün sin. 17 Üçek dä ki adam bir zat al mak 
üçin aşak dü şüp, öýe gir me sin. 18  Ekin 

meý da nyn da ky lar do nu ny al mak üçin 
yzy na gel me sin. 19 Ol gün ler de göw re li 
aýal la ryň we ça ga em dir ýän le riň dat 
gü nü ne! 20 Ga çagaç ly gy ňyz gyş da ýada 
Sa bat gü ni bol ma syn di ýip di leg ediň. 
21 Çün ki ol gün ler de şeý le bir el henç 
mu şak gat lar bo lar we lin, dün ýä niň ba
şyn dan tä şu wag ta çen li mu nuň ýa ly zat 
bo lan däl dir, hiç ha çan bol ma zam. 22  Ol 
gün ler gys gal dyl ma dyk bol sa dy, on da 
hiç kim ha las bol maz dy, em ma saý la nan
la ryň ha ty ra sy na ol gün ler gys gal dy lar. 
23 Şon da bi ri si ze: „Ine, Me sih bu ýer de“ 
ýada „An ha, ol ýer de“ diý se, ynan maň. 
24  Çün ki galp me sih ler we galp py gam
ber ler dö räp, saý la nan la ryda müm kin 
bol du gy ça az dyr jak bo lup, be ýik ala
mat lar dyr mug jy za lar gör ke zer ler. 25 Ine, 
Men si ze öňün den aýt dym.

26  Şeý le lik de, si ze: „Ine, Me sih çöl de“ 
diý se ler, git mäň. „Ine, Ol iç ki otag lar da“ 
diý se lerde, ynan maň. 27 Yn san Og lu nyň 
gel şi gün do gar da ça kyp, gün ba tar da 
hem gö rün ýän ýyl dy rym ýa ly bo lar. 
28  Ga ra guş la ryň üýş me gi mas ly gyň bar
dy gy nyň bir ala ma ty dyr. Yn san Og ly 
hem bir ala mat bi len ge ler. 29 Şol gün le riň 
mu şak ga ty nyň yz ýa ny Gün ga ra lar, Aý 
nu ru ny saç maz. Ýyl dyz lar gök den ga çar, 
as man ji sim le ri ler za na ge ler. 30 Şon da 
gök de Yn san Og lu nyň ala ma ty gör ner. 
Ýer ýü zün dä ki äh li halk lar ýas tu tup 
per ýat eder ler. Yn san Og lu nyň be ýik 
gud ra ta we şöh ra ta bes le nip, gö güň bu
lut la ryn da gel ýä ni ni gö rer ler. 31 Ol be lent 
sur naý se si bi len Öz pe riş de le ri ni ýol lar. 
Pe riş de ler Onuň saý lan la ry ny gö güň bir 
ujun dan beý le ki uju na çen li, dün ýä niň 
dört kün jün den ýyg nar lar.

32  In jir aga jyn dan sa pak alyň: onuň şa
ha la ry ýum şap, ýap rak çy ka ran ma ha ly 
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a 24:36 Ne-de Ogul – bu söz ler kä bir gol ýaz ma lar da ýok.
 
24:37-39 Gçk 6:58; 7:624. 

tom suň go laý lan dy gy ny bil ýär si ňiz. 
33 Şo nuň ýa lyda, bu zat la ry gö re ni ňiz
de, Yn san Og lu nyň go laý ge len di gi ni, 
ga py nyň ag zyn da dy gy ny bi liň. 34  Si ze 
dog ru sy ny aýd ýa ryn, bu zat la ryň äh li
si bol ýan ça, bu ne sil dün ýä den öt mez. 
35  As man bi len ýer öter, em ma Me niň 
söz le rim as la öt mez.

Bilinmeýän gün we sagat 
(Mark 13:32-37; 
Luka 17:26-30,34-35; 12:41-48)

36  Em ma ol gü ni hem sa ga dy hiç kim 
bil ýän däl dir, ne gök dä ki pe riş de ler, ne

de Ogul a bil ýän dir, di ňe Ata bil ýän dir. 
37 Nuhuň döw rün de ýa şa ýyş nä hi li bo lan 
bol sa, Yn san Og lu nyň gel şide şeý le 
bo lar. 38  Nu huň gä mä mü nen gü nü ne 
çen li, sil den öň ki gün ler de adam lar 
iýipiç ýär di ler, öý le nip, dur mu şa çyk
ýar dy lar. 39 Äpet sil ge lip, hem me si ni 
sü pü rip äkid ýän çä, olar öz baş la ryn dan 
in jek zat lar dan as la bi ha bar dy lar. Yn san 
Og lu nyň gel şi hem şeý le bo lar. 40 Şon da 
ekin meý da nyn da iki adam bo lar, bi ri 
al nar, bi ri goý lar. 41 De gir men ba şyn da 
bug daý üwe ýän iki aýal bo lar, bi ri al
nar, bi ri goý lar. 42  Şo nuň üçin oýa bo luň, 
se bä bi Reb bi ňi ziň haý sy gün gel je gi ni 
bil me ýär si ňiz. 43 Em ma şu ny bi lip go
ýuň: öý eýe si og ry nyň gi je sa gat nä çe de 
gel je gi ni bil se di, oýa bo lar dy, öýü ni ta
lat maz dy. 44  Mu nuň üçin siz hem taý ýar 
bo luň, se bä bi Yn san Og ly si ziň os la ma
ýan sa ga dy ňyz da ge ler.

45  Ho ja ýy nyň sa dyk hem akyl ly hyz
mat kä ri kim? Beý le ki hyz mat kär le ri ne 
wagt lywag tyn da na har ber mek üçin, 
ola ryň üs tün den go ýan ada my däl mi? 

46  Ho ja ýy ny do la nyp ge len de, işi niň ba
şyn da gö ren hyz mat kä ri nä hi li bagt ly! 
47 Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn: ho ja ýy ny 
äh li malmül kü ni şo ňa yna nar. 48  Em ma 
ýa man ni ýet li hyz mat kär öz için den: 

„Ho ja ýy nym giç ge ler“ di ýip, 49 ýol daş la
ry ny ur ma ga, ser hoş lar bi len iýipiç mä ge 
baş lar, 50 em ma ol hyz mat kä riň ho ja ýy ny 
onuň os la ma ýan gü nün de, oý la ma ýan 
sa ga dy n da ge ler. 51 Ol hyz mat kä ri ni 
par çapar ça edip, onuň ba şy na iki ýüz
lü le riň gü nü ni sa lar. Ol ýer de agy we 
diş gy ja ma bo lar».

25-nji bap

On gyz tymsaly
1 «Şon da Gö güň Şa ly gy ny çy ra la ry ny 

alyp, gi ýe wi gar şy la ma ga çy kan on gy za 
meň zet se bo lar. 2  Ola ryň bä şi si akyl ly, 
bä şi si akyl syz eken. 3 Akyl syz lar çy ra
la ry ny al ýar lar, em ma ýag al ma ýar lar. 
4  Akyl ly lar bol sa çy ra la ry bi len bir lik de 
gap lar da ýag hem al ýar lar. 5  Gi ýew gi jä 
ga lan da, hem me si ni uky bas mar la ýar 
we olar uk la ýar lar. 6  Ýa ry gi je: „An ha, 
gi ýew gel ýär, gar şy la ma ga çy kyň!“ di
ýen bat ly ses eşi dil ýär. 7 Şon da ýaň ky 
gyz la ryň hem me si oýa nyp, çy ra la ry nyň 
ýa gy ny dü zet mä ge baş la ýar lar. 8  Akyl
syz lar akyl ly la ra: „Çy ra la ry myz sö nüp 
bar ýar, bi ze ýa gy ňyz dan bi raz be rä ýiň“ 
diý ýär ler. 9 Em ma akyl ly lar: „Ýok! Bi ze

de, si zede ýet män dur ma syn. Go wu sy, 
gi diňde, sa ty jy lar dan özü ňi ze ýag sa tyn 
alyň“ diý ýär ler. 10 Olar ýag sa tyn al ma ga 
gi den wag ty gi ýew gel ýär. Taý ýar du ran 
gyz lar onuň bi len bi le toý ha na gi ren le
rin den, ga py ýa pyl ýar. 11 Bir sa lym dan 
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beý le ki gyz lar hem ge lip: „Aga! Ahow, 
aga! Ga py ny açaýda, biz gel dik“ diý
ýär ler. 12  Em ma gi ýew: „Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, men si zi as la ta na mok“ di ýip 
jo gap ber ýär. 13  Şo nuň üçin hem oýa 
bo luň, se bä bi siz Yn san Og lu nyň gel jek 
anyk gü nü ni we sa ga dy ny bil me ýär si ňiz.

Üç hyzmatkär hakyndaky tymsal 
(Luka 19:11-27)

14  Gö güň Şa ly gy şu nuň ýa ly dyr: bir 
adam uzak ýo la git mek çi bo lup, hyz mat
kär le ri ni ýa ny na ça gy ryp, malmül kü ni 
ola ra tab şyr ýar. 15  Bu adam ola ryň her
si niň ba şar ny gy na la ýyk: bi ri ne – bäş, 
beý le ki si ne – iki, baş ga bi ri ne bir çu wal 
al tynkü müş be rip, ýo la ro wa na bol ýar. 
16  Bäş çu wal alan gi dip, bu pul bi len söw
da et mä ge gi ri şip, ýe ne bäş çu wal pul 
ga zan ýar. 17 Iki çu wal alanda şo nuň ýa ly 
edip, ýe ne iki çu wal pul ga zan ýar. 18  Bir 
çu wal alan bol sa gi dip, çu kur gaz ýarda, 
ho ja ýy nyň be ren pu lu ny gö müp giz le ýär.

19 Köp wagt dan soň bu hyz mat kär
le riň ho ja ýy ny ge lip, olar dan ha sa bat 
so ra ýar. 20  Bäş çu wal alan hyz mat kär 
ge lip, öň ki pu luň üs tü ne ýe ne bäş çu wal 
ge tir ýär. Ol: „Ho ja ýyn! Sen ma ňa bäş 
çu wal al tynkü müş yna nyp dyň, ine, men 
on dan ýe ne bäş çu wal ga zan dym“ diý
ýär. 21 Ho ja ýy ny oňa: „Be re kel la, ýag şy 
hem sa dyk hyz mat kär! Sen ki çi jik iş de 
sa dyk bo la nyň üçin, in di be ýik iş le ri sa
ňa yna na ryn. Gel, ho ja ýy nyň şat ly gy na 
şä rik bol!“ diý ýär. 22  Iki çu wal alan hem 
ge lip: „Ho ja ýyn! Sen ma ňa iki çu wal 
al tynkü müş be rip diň, ine, men on dan 
ýe ne iki çu wal ga zan dym“ diý ýär. 23 Ho
ja ýy ny oňa: „Be re kel la, ýag şy we sa dyk 
hyz mat kär! Sen ki çi jik iş de sa dyk ly gy ňy 
gör kez diň, in di men se ni be ýik iş le riň 
ba şy na ge çi re rin. Gel, ho ja ýy nyň şat ly
gy na şä rik bol!“ diý ýär. 24  Bir çu wal alan 

hem ge lip: „Ho ja ýyn, men se niň ga ty 
öz di ýen li adam dy gy ňy bil ýär dim. Sen 
ek me dik ýe riň den or ýar syň, sep me dik 
ýe riň den ýyg ýar syň. 25 Şo nuň üçin men 
gork dum, gi dip, be ren bir çu wal pu lu ňy 
ýe re gö müp giz le dim, ine, pu lu ňy al!“ 
diý ýär. 26  Ho ja ýy ny oňa şeý le diý ýär: 

„Eý, er bet hem ýal ta hyz mat kär! Sen 
me niň ek me dik ýe rim den or ýan dy gy
my, sep me dik ýe rim den ýyg ýan dy gy my 
bil ýär mi diň? 27 On da pu lu my işe wür le re 
ber me li eke niňdä, men hem ge lip, ony 
peý da sy bi len alar dym. 28  In di oňa be ren 
bir çu wa ly my alyňda, on çu wal la be riň. 
29 Kim de bar bol sa, oňa ýe ne ber ler, on
da ky bol bo lar, em ma kim de ýok bol sa, 
onuň elin dä ki hem al nar. 30  Peý da syz 
hyz mat kä ri da şa ry, ga raň ky ly ga taş laň. 
Ol ýer de agy we diş gy ja ma bo lar“.

Kyýamat güni
31 Yn san Og ly Öz şanşöh ra ty na bes

le nip, äh li pe riş de le ri bi len ge lerde, 
şöh rat ly tag tyn da otu rar. 32  Äh li mil let ler 
Onuň hu zu ry na ýyg na nar lar, ço pa nyň 
go ýun la ry ge çi ler den saý laý şy ýa ly, Ol 
hem ola ry bi ribi rin den saý lar. 33 Go
ýun la ry sa gyn da, ge çi le ri hem so lun da 
go ýar. 34  On soň Pa ty şa sa gyn da ky la ra 
şeý le di ýer: „Eý, Ata myň ýal kan la ry! 
Ge liňde, dün ýä ýa ra dy lan dan bä ri si ziň 
üçin taý ýar la nan pa ty şa ly gy mi ras alyň. 
35  Se bä bi Men aç dym – nan ber di ňiz, 
teş ne dim – suw ber di ňiz, ke se ki dim – 
myh man al dy ňyz, 36  ýa la ňaç dym – don 
ber di ňiz, has sa dym – be jer di ňiz, zyn
dan da dym – gör mä ge gel di ňiz“. 37 Şon da 
dog ry adam lar Oňa jo gap be rip di ýer ler: 

„Ýa Reb, biz Se ni ha çan aç gö rüp, nan 
ber dik? Ha çan teş ne gö rüp, suw ber dik? 
38  Ha çan Se ni ke se ki gö rüp, myh man 
al dyk ýa ýa la ňaç gö rüp, don ber dik? 
39 Ha çan Se ni has sa ýada zyn dan da 
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gö rüp, ýa ny ňa gel dik?“. 40 Pa ty şa ola ra: 
„Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Me niň bu iň 
pes sa ýyl ýan do gan la rym dan bi ri ne ede
ni ňi zi Ma ňa eden si ňiz“ di ýip jo gap ber di. 
41 On soň so lun da ky la ra şeý le di ýer: „Eý, 
lag nat ly lar, Me niň ýa nym dan aý ry lyň, 
ib lis bi len onuň pe riş de le ri ne taý ýar
la nan ebe di oda ýa nyň! 42  Se bä bi Men 
aç dym – nan ber me di ňiz, teş ne dim – suw 
ber me di ňiz, 43  ke se ki dim – myh man 
al ma dy ňyz, ýa la ňaç dym – don ber me di
ňiz, has sa dym we tus sag dym – ýa ny ma 
ge lip gör me di ňiz“. 44  Şon da olar: „Ýa 
Reb, biz Se ni ha çan aç, teş ne, ke se ki, 
ýa la ňaç, has sa ýada tus sag lyk da gö
rüpde, Sa ňa hyz mat et me dik?“ di ýip 
so rar lar. 45 Şon da ola ra: „Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, mu ny bu iň pes sa ýyl ýan lar
dan bi ri ne et me di gi ňi zi, Ma ňada eden 
däl si ňiz“ di ýip jo gap ber di. 46 Bu lar ebe di 
je za, dog ry adam lar bol sa ba ky ýa şaý şa 
gow şar lar».

26-njy bap

Isany öldürmek barada dildüwşük 
(Mark 14:1,2; Luka 22:1,2; 
Ýohanna 11:45-53)

1 Isa äh li sö zü ni ta mam lap, şä girt le
ri ne: 2  «Bil şi ňiz ýa ly, ýe ne iki gün den 
Pe sah baý ra my dyr. On soň Yn san Og ly 
ha ça çüý len mä ge tab şy ry lar» diý di. 3 Şol 
wagt ýol baş çy ru ha ny lar bi len hal kyň 
ýa şu lu la ry Ka ýa fa at ly baş ru ha ny nyň 
how lu sy na ýyg na nyp, 4  Isa ny hi le bi len 
tu tup öl dür mek ba ra da mas la hat ge çir di
ler. 5 Olar: «Baý ram gün le rin de tut ma lyň, 
halk gal ma gal tur zaý ma syn» di ýiş di ler.

Bir aýal ýagy Isanyň başyna guýýar 
(Mark 14:3-9; Ýohanna 12:1-8)

6  Isa Beý ta ni ýa da de ri ke sel li Si mu nyň 
öýün de sa çak ba şyn da otyr ka, 7 bir aýal 

çüý şe de gym mat ba ha atyr ýa gy ny alyp, 
Onuň ýa ny na gel di we ony Isa nyň ba şy
na guý dy. 8  Şä girt ler mu ny gö ren le rin de, 
ga har la nyp: «Nä me üçin bu ýag beý le 
is rip edil di? 9 Bu ýa gy köp pu la sa typ, 
ga ryp la ra paý lap bo lar dy ahy ryn» di ýiş
di ler. 10 Isa mu ny bi lip, ola ra şeý le diý di: 
«Nä me üçin aýa ly yn jad ýar sy ňyz? Ol 
Me niň üçin aja ýyp iş et di. 11 Ga ryp lar 
he mi şe si ziň ýa ny ňyz da dyr, em ma Men 
he mi şe ýa ny ňyz da bol ma ryn. 12  Ol bu 
ýa gy Me niň be de ni mi jaý la ma ga taý ýar 
et mek üçin guý dy. 13 Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, bu Hoş Ha bar dün ýä niň ni re
sin de wa gyz edil se, bu aýa lyň ede nide 
şol ýer de ýat la nar».

Ýudasyň haýynlygy 
(Mark 14:10,11; Luka 22:3-6)

14  Soň ra On ki ler den Ýu das Is ka ri ýot 
di ýen bi ri ýol baş çy ru ha ny la ryň ýa ny na 
git di. 15 Ýu das olar dan: «Eger men Isa ny 
si ziň eli ňi ze tab şyr sam, ma ňa nä me be
rer si ňiz?» di ýip so ra dy. Olar hem Ýu das 
otuz teň ňe kü müş çe kip ber di ler. 16 Ýu das 
şon dan soň Isa ny ola ra tab şyr mak üçin 
amat ly pur sat peý läp gez di.

Pesah nahary 
(Mark 14:12-26; 
Luka 22:7-20,21-23; Ýohanna 13:21-30; 
1 Korintoslylar 11:2325)

17 Pe tir baý ra my nyň il kin ji gü ni şä
girt ler Isa nyň ýa ny na ge lip: «Se niň üçin 
Pe sah na ha ry ny ni re de taý ýar la ma gy
my zy is le ýär siň?» di ýip so ra dy lar. 18  Isa 
ola ra: «Şä he re gi diňde, şu aý dan ki şi
miň öýü ne ba ryň. Oňa: „Mu gal ly my myz 
sa ňa: ‘Wag tym go laý la dy, Pe sah baý ra
my ny şä girt le rim bi len bi le lik de se niň 
öýüň de bel le jek diý ýär’“ di ýiň» diý di. 
19 Şä girt ler hem Isa nyň öz le ri ne buý ru şy 
ýa ly edip, Pe sah na ha ry ny taý ýar la dy lar.
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20  Ag şam Isa on iki şä gir di bi len 
bi le lik de sa çak ba şy na geç di. 21 Olar 
na har la nyp otyr ka lar, Isa: «Si ze dog
ru sy ny aýd ýa ryn: si ziň bi ri ňiz Ma ňa 
ha ýyn lyk eder si ňiz» diý di. 22  Olar ga ty 
tu kat la nyp, yz lyyzy na On dan: «Agam, 
men bir däl mi?» di ýip so ra ma ga baş
la dy lar. 23 Isa hem ola ra: «Eli ni Me niň 
bi len bir oka ra ba ty ran Ma ňa ha ýyn lyk 
eder. 24  Yn san Og ly Özi hak da ýa zy ly
şy ýa ly jan be rer, em ma Yn san Og lu na 
ha ýyn lyk ede niň ha ly na waý! Ol adam 
ene den do gul ma dyk bol sa, onuň üçin has 
oňat bo lar dy» di ýip jo gap ber di. 25  Oňa 
ha ýyn lyk eden Ýu das: «Mu gal lym, men 
bir däl mi käm?» di ýip so ra dy. Isa hem 
oňa: «Özüň aýt dyň» diý di.

26  Na har la nyp otyr ka lar, Isa eli ne çö rek 
alyp şü kür et di we ony dö wüp, şä girt
le ri ne ber dide: «Alyň, iýiň, bu Me niň 
be de nim dir» diý di. 27 On soň şe rap ly 
kä sä ni alyp, şü kür ede nin den soň şä
girt le ri ne be rip: «Şun dan hem mä ňiz 
içiň. 28  Bu köp adam la ryň gü nä le ri niň 
ba gyş lan ma gy üçin dö kül ýän ga nym 
ar ka ly bag la ny şyl ýan äht dir a. 29 Si ze 
şu ny aý da ýyn: Ata myň Şa ly gyn da si ziň 
bi len bi le tä ze si ni iç jek gü nü me çen li 
şe ra by gaý ta dan iç me rin» diý di. 30 Olar 
Hu da ýa öw gi se na la ry ny aý dan la ryn dan 
soň, Zeý tun da gy na çyk dy lar.

Isa Petrusyň inkär etjekdigini aýdýar 
(Mark 14:27-31; Luka 22:31-34; 
Ýohanna 13:36-38)

31 Soňra Isa şä girt le ri ne: «Si ziň hem
mä ňiz şu gi jä niň özün de Men den el 
çe ker si ňiz, se bä bi „Ço pa ny ura ryn, go
ýun lar dar gap gi der“ di ýip ýa zyl gy dyr. 

32  Em ma Men di re le nim den soň, siz den 
öň Je li lä ba ra ryn» diý di. 33 Pet rus Oňa: 
«Hem me ler Sen den ýüz öwür sede, men 
as la ýüz öwür me rin» diý di. 34  Isa oňa: 
«Sa ňa dog ru sy ny aýd ýa ryn, şu gi je ho raz 
gy gyr maz dan öň, sen Me ni üç ge zek in
kär eder siň» diý di. 35 Em ma Pet rus Oňa: 
«Men Se niň bi len öl me li bol samda, Se ni 
as la in kär et me rin!» diý di. Şä girt le riň 
hem me side şeý le diý di ler.

Getsemani bagynda 
(Mark 14:32-42; Luka 22:39-46)

36  Soň ra Isa şä girt le ri bi len Get se ma ni 
di ýen ýe re git di. Isa ola ra: «Siz bu ýer de 
ga ra şyň, Men hol ýe re gi dip, Hu da ýa do
ga et jek» diý di. 37 Isa Pet ru sy, Ze be de ýiň 
ogul la ry Ýa kup bi len Ýo han na ny ýa ny
na al dy. Ol tu kat la nyp, gaý gy lan ma ga 
baş la dy. 38  Isa ola ra: «Me niň ja nym öler 
ýa ly tu kat. Siz bu ýer de ga lyň we oýa 
bo luň» diý di. 39 Isa bi raz öňe ýö re dide, 
ýe re ýü zin dü şüp: «Eý, Atam! Müm kin 
bol sa, bu has rat kä se si ni Men den so wa 
geç sin, ýö ne Me niň is le gim däl, Se niň 
is le giň ama la aş syn!» di ýip, di leg et di.

40 Isa gaý dyp ge len de, şä girt le ri uk lap 
ýa tan eken ler. Isa Pet ru sa: «Me niň bi len 
bi le bir sa gatda oýa bo lup bil me di ňiz
mi? 41 Oýa bo luň, sy na ga düş mez ýa ly 
di leg ediň. Ruh gaý rat ly dyr, ýö ne be den 
ejiz dir» diý di.

42  Isa ikin ji ge zek gi dip, di leg et di: «Eý, 
Atam, Men iç me sem, bu kä sä niň geç me
gi müm kin däl bol sa, on da Se niň is le giň 
bol sun!» 43 Yzy na gaý dyp ge len de, şä
girt le ri ýe ne uk lap ýa tan eken ler, se bä bi 
ola ryň göz le ri bür lüp dur dy. 44  Isa ola ry 
go ýup, ýe ne git di, ýe ne şol öň ki söz ler 
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bi len üçün ji ge zek di leg et di. 45  On soň 
şä girt le riň ýa ny na gaý dyp ge lip: «Siz 
he ni zem uk lap ýa tyr sy ňyz my? Dyn jy ňy
zy al ýar sy ňyz my? Ine, pur sat go laý la dy, 
Yn san Og ly gü nä kär le riň eli ne be ril ýär. 
46  Tu ruň, gi de liň. An ha, Ma ňa ha ýyn lyk 
eden go laý la dy» diý di.

Isa tutulýar 
(Mark 14:43-50; Luka 22:47-53; 
Ýohanna 18:3-12)

47 Isa he niz gep läp dur ka, On ki le riň 
bi ri bo lan Ýu das peý da bol dy. Onuň ýa
nyn da ýol baş çy ru ha ny lar bi len ýa şu lu lar 
ta ra pyn dan ibe ril en gy lyç ly, ta ýak ly bir 
mä hel le bar dy. 48  Isa ha ýyn lyk eden Ýu
das olar bi len: «Men ki mi öp sem, Isa 
Şol dur» di ýip gep le şip di. 49 Ol ge legel
mä ne Isa nyň ýa ny na bar dyda: «Sa lam, 
Mu gal lym!» di ýip, Ony öp di. 50 Isa hem 
oňa: «Dos tum, ha ny, nä me et jek bol saň 
et» diý di. Edil şol wagt adam lar Isa ny 
tu tup, ele sal dy lar. 51 Isa nyň ýa nyn da ky
la ryň bi ri gy ly jy ny sy ryp, baş ru ha ny nyň 
hyz mat kä ri ni urup, onuň gu la gy ny kes di. 
52  Şon da Isa oňa şeý le diý di: «Gy ly jy ňy 
gy ny na sal, gy lyç çe ken le riň hem me si gy
lyç dan öler. 53 Nä me Men Atam dan kö mek 
so rap, ýüz tu tup bil mez öýd ýär siň mi? 
Is le sem, Ol şu pur sa dyň özün de Ma ňa on 
iki go şun pe riş de dende köp pe riş de le
ri ibe rer. 54  Em ma beýt sem, Mu kad des 
Ýaz gy lar nä hi li ber jaý bo lar? Bu la ryň 
äh li si niň ama la aş ma gy ge rek ahy ry!» 
55 Şol wagt Isa mä hel lä ýüz le nip: «Nä me 
üçin bir goz ga laň çy nyň gar şy sy na çy kan 
ýa ly, Me ni tut mak üçin gy lyç ly hem ta
ýak ly ge lip si ňiz? Her gün yba dat ha na da 
otu ryp, adam la ra öw red ýär dim, şon da 
Me ni tut man dy ňyz. 56 Ýö ne bu la ryň äh li si 
py gam ber le riň ýaz gy la ry nyň ber jaý bol

ma gy üçin bol dy» diý di. Şon da şä girt le riň 
hem me si Isa ny taş lap ga çyp git di ler.

Isa mejlisiň öňünde 
(Mark 14:53-65; Luka 22:54,55,63-71; 
Ýohanna 18:13,14,19-24)

57 Isa ny tu tan lar Ony baş ru ha ny 
Ka ýa fa nyň ýa ny na ge tir di ler, Töw rat 
mu gal lym la ry bi len ýa şu lu larda şol 
ýe re ýyg na nyp dy lar. 58  Pet rus bol sa baş 
ru ha ny nyň how lu sy na çen li ga ra gör
nüm den Isa nyň yzy na dü şüp git di. Ol 
içe ri gir dide, işiň so ňu ny gör jek bo lup, 
sak çy lar bi len bi le otur dy. 59 Ýol baş çy 
ru ha ny lar we tu tuş mej lis Isa ölüm je
za sy ny ber mek üçin, Oňa gar şy galp 
su but na ma lar ag tar dy lar. 60 Köp ýa lan
çy şa ýat lar gel di, em ma Oňa gar şy hiç 
zat ta pyp bil me di ler. Ahyr so ňy iki sa ny 
ýa lan çy şa ýat ge lip: 61 «Bu adam: „Men 
Hu da ýyň yba dat ha na sy ny ýy kyp, ony 
üç gün de tä ze den sa lyp bi le rin“ diý di» 
di ýip ha bar ber di. 62 Baş ru ha ny or nun dan 
tu rup: «Sen as la jo gap ber jek däl mi? Bu 
adam la ryň Se niň gar şy ňa ber ýän şa ýat
ly gy nä me?» diý di. 63 Em ma Isa dym dy. 
Baş ru ha ny Oňa: «Sa ňa di ri Hu daý dan 
ka sam ed ýä rin, bi ze aýt, Hu da ýyň Og
ly – Me sih Sen mi?» diý di. 64  Isa oňa: 
«Ha wa, Se niň aý dy şyň ýa ly dyr» di ýip 
jo gap ber di. Soň ra sö zü ni do wam edip: 
«Si ze ýe ne şu ny aý da ýyn, mun dan soň 
siz Yn san Og lu nyň Gud ra ty güýç li niň sa
gyn da otu ra ny ny we gö güň bu lut la ryn da 
gel ýä ni ni gö rer si ňiz!» diý di. 65 Şon da baş 
ru ha ny ýa ka sy ny ýyr typ: «Ol Hu da ýa dil 
ýe tir di, bi ze baş ga şa ýat lyk nä mä ge rek? 
Onuň Hu da ýa dil ýe ti re ni ni özü ňiz eşit di
ňiz ahy ryn. 66  Nä me ka ra ra gel ýär si ňiz?» 
diý di. Olar: «Ol ölü me my na syp!» di ýip 
jo gap ber di ler. 67 On soň Isa nyň ýü zü ne 
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tüý kür di ler, Ony ýum ruk la dy lar, kä bir
le ri Oňa: 68  «Eý, Me sih, bi ze we li lik et, 
Se ni uran kim?» di ýip, Ony şap bat la dy lar.

Petrus Isany inkär edýär 
(Mark 14:66-72; Luka 22:56-62; 
Ýohanna 18:15-18,25-27)

69 Pet rus bol sa da şar da, how lu da otyr dy. 
Bir ke niz onuň ýa ny na ge lip: «Sen hem 
je li le li Isa bi len bi le diň» diý di. 70 Em ma 
Pet rus mu ny hem me le riň öňün de in kär 
edip: «Men se niň nä me diý ýä ni ňi bil
me ýä rin» diý di. 71 Soň ra ol how ly nyň 
öň ta ra py na çyk dy. Ony baş ga bir ke niz 
gö rüp, ol ýer de du ran la ra: «Bu adam 
na sy ra ly Isa bi len bi le di» diý di. 72  Pet
rus ýe nede in kär edip: «Men ol ada my 
ta na mok» di ýip ant iç di. 73 Az sa lym dan 
ol ýer de du ran lar Pet ru sa ýe nede: «Ha
ky kat danda, se nem şo la ryň bi ri, se bä bi 
se niň gep leý şiň mu ny bil di rip dur» diý
di ler. 74  Şon da Pet rus ant içip: «Hu daý 
ur sun! Men ol ada my ta na mok» diý di. 
Edil şol wagt ho raz gy gyr dy. 75 Pet rus Isa
nyň: «Ho raz gy gyr maz dan öň, sen Me ni 
üç ge zek in kär eder siň» di ýen sö zü ni ýat
la dy we da şa ry çy kyp, möň ňü rip ag la dy.

27-nji bap

Ýudas özüni asýar 
(Mark 15:1; Luka 23:1,2; 
Ýohanna 18:28-32)

1 Ir sä her bi len äh li ýol baş çy ru ha ny lar
dyr hal kyň ýa şu lu la ry Isa ölüm je za sy ny 
ber mek ba ra da mas la hat ge çir di ler. 2  Ony 
da ňyp, hä kim Pi la ta el tip tab şyr dy lar. 
3 On soň Isa ha ýyn lyk eden Ýu das Oňa 

hö küm edi le ni ni gö rüp, eden işi ne ökün
di. Ol otuz teň ňe küm şi yzy na, ýol baş çy 
ru ha ny lar bi len ýa şu lu la ra ge ti rip: 4 «Men 
bi gü nä ki şä ha ýyn lyk edip, gü nä ga zan
dym» diý di. Olarda: «Bi ze nä me, mu ňa 
özüň jo gap ber ýäň» diý di ler. 5 Ýu das kü
müş le ri yba dat ha na nyň içi ne zyň dyda, 
çy kyp gaýt dy. Soň ra gi dip, özü ni as dy. 
6  Ýol baş çy ru ha ny lar bol sa kü müş le ri 
alyp: «Bu pul la ry yba dat ha na nyň ha zy
na syn da goý mak ka nu na dog ry gel me ýär, 
se bä bi bu lar gan nyr hy dyr» diý di ler. 7 Şeý
le lik de, mas la hat ge çi rip, gel mi şek le re 
go nam çy lyk et mek üçin, bu pu la küý ze
gä riň ýe ri ni sa tyn al dy lar. 8  Şo nuň üçin 
ol ýe re şu gü ne çen li «Gan meý dan ça sy» 
di ýil ýär. 9-10  Şonda Ýer me ýa py gam ber 
ar ka ly aý dy lan şu söz ber jaý bol dy: «Reb
biň ma ňa buý ru şy ýa ly, ys ra ýyl hal ky nyň 
Oňa ke sen nyr hy ny – otuz kü müş teň ňe si
ni alyp, küý ze gä riň ýe ri ni sa tyn al dy lar».

Isa Pilatyň öňünde 
(Mark 15:2-5; Luka 23:3-5; 
Ýohanna 18:33-38)

11 Isa ny hä ki miň hu zu ry na ge tir di ler. 
Hä kim On dan: «Sen ýa hu dy la ryň pa ty şa
sy my?» di ýip so ra dy. Isa hem: «Aý dy şyň 
ýa ly dyr» diý di. 12  Ýol baş çy ru ha ny lar bi
len ýa şu lu lar Ony aýyp lan la ryn da, Ol hiç 
hi li jo gap ber me di. 13 On soň Pi lat On dan: 
«Se niň gar şy ňa be ril ýän mun ça şa ýat lyk
la ry eşit me ýär siň mi?» di ýip so ra dy. 14 Isa 
onuň ýe ke je so ra gy na hem jo gap ber me di. 
Hä kim mu ňa ga ty geň gal dy.

15 Her Pe sah baý ra myn da hä kim hal kyň 
ha ýy şy bi len bir tus sa gy bo şat ma gy adat 
edi nip di. 16 Şol wagt lar Ýe şu wa Ba rab bas a 
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di ýen ady bel li bi ri tus sag lyk da ýa tyr dy. 
17 Şeý le lik de, halk ýyg na ny şan da Pi lat 
olar dan: «Si ziň üçin ki mi bo şat ma gy my 
is le ýär si ňiz? Ýe şu wa Ba rab ba sy my ýada 
Me sih di ýil ýän Isa ny?» di ýip so ra dy. 18  Ol 
ýol baş çy ru ha ny lar bi len ýa şu lu la ryň 
Isa ny gö rip çi lik den tab şy ran dyk la ry ny 
bil ýär di. 19 Pi lat hö küm kür sü sin de otyr
ka, aýa ly oňa: «Ol dog ry adam bi len işiň 
bol ma syn, se bä bi men ge çen gi je düý
şüm de Ol ze rar ly köp azap lar çek dim» 
di ýip, ha bar ýol lap dy. 20 Em ma ýol baş çy 
ru ha ny lar bi len ýa şu lu lar Isa nyň de re gi ne 
Ba rab ba sy bo şat ma gy ny ta lap ediň di ýip, 
hal ky küş gür di ler. 21 Hä kim ola ra ýüz
le nip: «Siz bu iki sin den me niň haý sy ny 
bo şat ma gy my is le ýär si ňiz?» di ýip so ra
dy. Olar hem: «Ba rab ba sy» di ýip jo gap 
ber di ler. 22  Pi lat ola ra: «On da men Me sih 
di ýil ýän Isa ny nä me ede ýin?» di ýip so ra
dy. Ola ryň hem me si bir a gyz dan: «Ol ha ça 
çüý len sin!» diý di ler. 23 Pi lat: «Nä me üçin? 
Ol nä me ýa man lyk et di?» di ýip so ra dy. 
Em ma olar: «Ony ha ça çüý le!» di ýip, has 
be ter gy gy ryş dy lar.

24  Pi lat öz elin den hiç zat gel me
ýän di gi ni we gal ma ga lyň bol sa bar ha 
art ýan dy gy ny gö ren soň, eli ne suw al
dyda, mä hel lä niň öňün de eli ni ýu wup: 
«Bu ada myň ga ny nyň dö kül me gin de 
men ýa zyk syz. Mu ňa siz jo gap kär si ňiz!» 
diý di. 25  Äh li halk: «Onuň ga ny na biz 
we ça ga la ry myz jo gap kär!» di ýip jo gap 
ber di. 26  Şon da Pi lat Ba rab ba sy bo şat dy, 
Isa ny bol sa gam çy ladyp, ha ça çüý le mek 
üçin, es ger le riň eli ne ber di.

Esgerler Isany masgaralaýar 
(Mark 15:16-20; Ýohanna 19:2,3)

27 Soň ra hä ki miň es ger le ri Isa ny 
hö kü met sa ra ýy na el tip, tu tuş go şun 
to par la ry ny Onuň da şy na üý şür di ler. 
28  Egineşi gi ni çy ka ryp, eg ni ne gy zyl 

don geý dir di ler. 29 Ti ken den täç örüp, 
ba şy na geý dir di lerde, sag eli ne ta ýak 
tut dur dy lar. Öňün de dy za çö küp: «Ýa
şa syn ýa hu dy la ryň pa ty şa sy!» di ýip, 
Ony mas ga ra la dy lar. 30  Onuň üs tü ne 
tüý kür di ler, ta ýak lap, ba şy na ur du lar. 
31 Ony mas ga ra lan la ryn dan soň, do ny 
eg nin den çy kar dy larda, Öz egineşi gi ni 
geý di rip, ha ça çüý le mä ge alyp git di ler.

Isa haça çüýlenýär 
(Mark 15:21-32; Luka 23:26-43; 
Ýohanna 19:17-27)

32  Ýol da bar ýar ka lar, ki ri neý li Si mun 
at ly bir ada ma sa taş dy lar. Olar bu ada
ma Isa nyň ha çy ny gö ter mä ge mej bur 
et di ler. 33 Olar Gol go ta (bu «Kel le ça nak 
de pe si» diý me gi aň lad ýar) di ýen ýe
re gel di ler. 34  Şon da Oňa içir jek bo lup, 
öt ga ry lan şe rap ber di ler, em ma Isa 
da da nyn dan soň, ony iç mek den ýüz 
öwür di. 35 Ony ha ça çüý län le rin den soň, 
bi je aty şyp egineşi gi ni öza ra paý laş
dy lar. 36  Soň ra ol ýer de otu ryp, Oňa 
ga ra wul lyk et di ler. 37 De pe sin de bol sa: 
«BU ÝA HU DY LA RYŇ PA TY ŞA SY 
ISA DYR» di ýen et miş ýaz gy sy ny as
dy lar. 38  Onuň bi len bi le iki ga rak çy hem 
ha ça çüý len di. Ola ryň bi ri Isa nyň sag 
ta ra pyn da, beý le ki si çep ta ra pyn da dy. 
39 Ge çip bar ýan lar baş la ry ny ýaý kap, 
Isa ny ýaň sy la ýar dy lar. 40 Olar: «Ha ny, 
Sen yba dat ha na ny ýy kyp, üç gün de 
sal jak dyňa. Eger Hu da ýyň Og ly bol
saň, haç dan aşak düşde, Özü ňi ha las 
etdä!» diý ýär di ler. 41 Ýol baş çy ru ha
ny lar, Töw rat mu gal lym la ry, ýa şu lu lar 
hem Isa ny hut şu nuň ýa ly mas ga ra lap, 
bi ribir le ri ne: 42  «Öz ge le ri ha las et di, 
em ma Özü ni ha las edip bi le nok. Özem 
Ys ra ýy lyň Pa ty şa sy myş! On da, goý, Ol 
hä zi riň özün de haç dan aşak düş sün, 
biz hem Oňa iman ede li. 43 Ol Hu da ýa 
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sy gyn ýar dy. Eger Hu daý ha la ýan bol sa, 
goý, hä zi riň özün de Ony ha las et sin. 
Ha ny, Ol: „Men Hu da ýyň Og lu dy ryn“ 
diý ýärdä» di ýiş ýär di ler. 44  Şeý le hem, 
Isa bi len bi le ha ça çüý le nen ga rak çy
larda Oňa sög ýär di ler.

Isanyň ölümi 
(Mark 15:33-41; Luka 23:44-49; 
Ýohanna 19:28-30)

45  Gün or tan on iki den öý län sa gat üçe 
çen li tu tuş ýur dy ga raň ky lyk gap lap al
dy. 46  Öýlän sa gat üç tö we re gi Isa ga ty 
ses bi len gy gy ryp: «Elo hi, Elo hi! Le ma 
sa bak ta ni?» ýag ny: «Hu da ýym, Hu
da ýym! Nä me üçin Me ni terk et diň?» 
diý di. 47 Ol ýer de du ran la ryň kä bir le ri 
mu ny eşi den le rin de: «Ol Yl ýa sy ça
gyr ýar» di ýiş di ler. 48  Bir adam yl gap 
ba ryp, bir es gi ni sir kä ba tyr dy. Ony bir 
ta ýa gyň uju na dak dyda, içir jek bo lup, 
Isa uzat dy. 49 Beý le ki lerde: «Ha ny, gö re
liň! Yl ýas ge lip, Ony ha las eder mi kä?» 
di ýiş di ler. 50 Isa ýe nede ga ty ses bi len 
gy gy ryp, jan ber di.

51 Şol wagt yba dat ha na nyň tu tu sy ýo
kar dan aşak ly gy na ýyr ty lyp, ikä bö lün di, 
ýer tit räp, daş lar ýa ryl dy. 52  Ma zar lar 
açy lyp, ölen en çe me mu kad des adam
la ryň je se di di rel di. 53 Olar ma zar lar dan 
çy kyp, Isa di re len den soň, mu kad des 
şä he re ba ryp, köp le re gö rün di ler. 54  Isa 
ga ra wul lyk edip du ran ýüz ba şy bi len 
ýa nyn da ky es ger ler ýer tit re mä ni, bo
lan beý le ki zat la ry gö ren le rin de, gor ka 
dü şüp: «Ha ky kat danda, bu Hu da ýyň 
Og ly eken!» diý di ler. 55 Ol ýer de uzak dan 
se re di şip du ran köp aýal lar hem bar
dy. Olar Je li le den Isa nyň yzy na dü şüp 

ge len ler di we Oňa hyz mat eden ler di. 
56  Ola ryň ara syn da mag da la ly Mer ýem, 
Ýa kup bi len Ýo sä niň a eje si Mer ýem 
bar dy, şeý lede Ze be de ýiň ogul la ry nyň 
eje si hem bar dy.

Isa jaýlanýar 
(Mark 15:42-47; Luka 23:50-56; 
Ýohanna 19:38-42)

57 Ag şam dü şen wag ty Ýu sup at ly 
ari ma ti ýa ly bir baý adam gel di. Ol hem 
Isa nyň şä girt le rin den di. 58  Ol Pi la tyň 
ýa ny na ba ryp, Isa nyň je se di ni di le di. 
Şon da Pi lat je se diň oňa be ril me gi ni 
bu ýur dy. 59-60  Ýu sup je se di alyp, Ony 
tä miz ke pe ne do lap, ga ýa da özi üçin 
oý du ryp ýa sa dan tä ze ma za ryn da jaý
la dy. On soň ma za ryň ag zy na bir daş 
to ga lap ge ti rip goý dyda, ol ýer den 
git di. 61 Mag da la ly Mer ýem bi len beý
le ki Mer ýem hem şol ýer de ma za ryň 
gar şy syn da otyr dy lar.

62  Er te si, ýag ny Taý ýar lyk gü nü niň 
er te si ýol baş çy ru ha ny lar bi len fa ri seý ler 
Pi la tyň ýa ny na ýyg na ny şyp: 63 «Je nap, 
ol ýa lan çy nyň en tek di ri kä: „Men üç 
gün den soň di re le rin“ di ýe ni bi ziň ýa dy
myz da. 64 Şo nuň üçin üç gün läp ma za ryň 
go rag as tyn da sak lan ma gy ny bu ýur, şä
girt le ri gi je ge lip, je se di ogur lap, hal ka 
bol sa: „Ol di rel di“ di ýäý me sin ler. Bu 
soň ky ýa lan öň kü dende be ter bo lar» 
diý di ler. 65  Pi lat ola ra: «Ýa ny ňy za es
ger ler alyp, gi diňde, ma za ry öz bil şi ňiz 
ýa ly go rag as tyn da sak la dyň» diý di. 
66  Olar hem es ger ler bi len gi dip, ma za
ryň ag zyn da ky da şy mö hür le di lerde, 
ga ra wul go ýup, ma za ry go rag as tyn da 
sak lat dy lar.

 Matta 27  



 

a 28:1 Hep dä niň bi rin ji gü ni – bu ýew reý le riň se ne na ma sy bo ýun ça ýek şen be gü nü dir.
b 28:20 Kä bir gol ýaz ma lar da Omyn di ýen söz hem bar.

   

28-nji bap

Isa direlýär 
(Mark 16:1-10; Luka 24:1-12; 
Ýohanna 20:1-10)

1 Sa bat gü ni ge çen den soň, hep dä niň 
bi rin ji gü ni a ir sä her bi len mag da la ly 
Mer ýem we beý le ki Mer ýem ma za ry 
gör mä ge git di ler. 2  Bir den kä güýç li ýer 
tit re di. Reb biň bir pe riş de si gök den inip, 
da şy bir çe te to ga la dyda, onuň üs tün de 
otur dy. 3 Onuň gör nü şi ýyl dy rym ýa ly 
öw şün at ýar dy, egin ba şy gar ýa ly ak dy. 
4  Sak çy lar gor ku la ryn dan ýa ňa san dy ra
şyp, öli ki min ýe re ýa zyl dy lar.

5  Pe riş de aýal la ra: «Gork maň! Men 
si ziň ha ça çüý le nen Isa ny göz le ýän di
gi ňi zi bil ýä rin. 6  Ol bu ýer de ýok. Ol Öz 
aý dy şy ýa ly di rel di. Bä ri ge liňde, Onuň 
ýa tan ýe ri ni gö rüň. 7 In di çalt gi dip, Onuň 
şä girt le ri ne: „Isa di re lip dir, Ol siz den öň 
Je li lä bar ýar. Siz Ony şol ýer de gö rer si
ňiz“ di ýiň. Gu lak asyň, men si ze mu ny 
aý dan dy ryn» diý di.

8  Aýal lar gor ky hem şat lyk bi len how
lu gy şyp, ma zar dan uzak laş dy lar. Olar 
yl ga şyp, Isa nyň şä girt le ri ne ha bar ber
mä ge git di ler. 9 Bir den kä ola ra Isa du şup: 
«Sa lam!» diý di. Olar hem Onuň ýa ny
na ge lip, aýa gy na ýy ky lyp, Oňa sež de 
et di ler. 10 On soň Isa ola ra: «Gork maň! 
Ba ryň, do gan la ry ma aý dyň, Je li lä git
sin ler. Me ni şol ýer de gö rer ler» diý di.

Sakçylaryň getiren habary
11 Aýal lar he niz ýol da ka lar, sak çy

la ryň bir nä çe si şä he re ba ryp, bo lan 
äh li zat la ry ýol baş çy ru ha ny la ra ha bar 
ber di ler. 12  Olar ýa şu lu lar bi len ýyg
na ny şyp, mas la hat ge çi ren le rin den 
soň, es ger le re köp pul be rip: 13  «Siz 
hal ka: „Biz gi je ýa tyr kak, şä girt le ri 
ge lip, Onuň je se di ni ogur lap gi dip dir ler“ 
di ýiň. 14  Bu ha bar hä ki miň gu la gy na 
ba ryp ýet se, ony ynan dy ryp, biz si zi 
ala da dan dyn da ra rys» diý di ler. 15  Ga
ra wul lar pu ly alyp, öz le ri ne buý ru ly şy 
ýa ly et di ler. Bu gür rüň ýa hu dy la ryň 
ara syn da şu gü ne çen li hem do wam 
edip gel ýär.

Iň soňky tabşyryk 
(Mark 16:14-18; Luka 24:36-49; 
Ýohanna 20:19-23; Resul 1:6-8)

16  Şun luk bi len, on bir şä girt Je li lä, 
Isa nyň aý dan da gy na git di. 17 Isa ny gö
rüp, Oňa sež de et di ler, em ma ola ryň 
kä bi ri şüb he len di. 18  Isa hem ola ryň 
ýa ny na ge lip: «Gök de we ýer de äh
li yg ty ýar lyk Ma ňa be ril di. 19 Şo nuň 
üçin hem gi diňde, äh li mil let le ri şä girt 
ediň, ola ry Ata, Ogul we Mu kad des 
Ru huň adyn dan su wa çüm dü riň. 20 Si ze 
buý ran äh li zat la ry my ber jaý et me gi 
ola ra öw re diň. Men he mi şe, tä dün ýä
niň ahy ry na çen li si ziň bi len bo la ryn» 
diý di. b 

 Matta 28  
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Markyň hoş habary
Giriş

Bu ki tap Isa nyň döw rün de ýa şan 
Mark at ly adam ta ra pyn dan ýa zyl dy. 
Ol Isa Me sihiň re su ly Paw lus bi len 
tä ze ýyg nak la ryň düý bü ni tut mak da 
(Res 13nji bap), re sul Pet rus bi len 
Hoş Ha ba ry ýaý mak da (1Pet 5:13) 
ar manýa da man zäh met çe ken le riň 
bi ri dir.

Mark Isa nyň dur mu şy ny, eden 
iş le ri ni we wa gyz la ry ny il kin ji bo
lup ýaz ga ge çi ren adam di ýen pi kir 
Mu kad des Ýaz gy la ry öw ren ýän 
alym la ryň ara syn da örän ýör gün li
dir. Ola ryň çak la ma la ry na gö rä, Mark 
bu ki ta by Rim şä he rin de tus sag lyk da 
sak la nan Paw lu sa kö mek be ren döw
rün de, ýag ny b. e. 55 – 65nji ýyl la ry 
ýa zyp dyr. Ki tap da ara meý di li niň 
söz le ri ne, ýa hu dy hal ky nyň däpdes
sur la ry na dü şün di riş be ril ýär. Şeý le 
dü şün di riş ler bu ki ta byň ýa hu dy däl 
halk lar üçin ýa zy lan dy gy ny aý dyň 
gör kez ýär. Mark ony Rim dä ki ýyg nak 
üçin ýa zyp dyr, se bä bi şol dö wür de 
ýyg na gyň ag za la ry ýa hu dy we ýa hu dy 
däl halk la ryň we kil le rin den yba rat dy.

Mar kyň esa sy mak sa dy Isa nyň Me
sihdigini, ýag ny Hu da ýyň py gam ber
ler ar ka ly wa da ber len Pa ty şa dy gy ny 
mä lim et mek den yba rat dy. Ol öz ki
ta byn da Isa ny il ki baş dan Me sih, ýag
ny Hu da ýyň Og ly di ýip at lan dyr ýar. 
Mark Isa nyň il için de gör ke zen gud
rat la ry, adam la ry haý ra na gal dy ran 

mug jy za la ry ba ra da şa ýat hök mün de 
ýaz ýar. Mark şeý le gud rat la ryň we 
mug jy za la ryň Hu da ýyň güý ji ar ka ly 
ama la aş ýan dy gy ny nyg tap, adam la
ryň kemkem den Isa nyň kim di gi ne 
dü şü niş le ri ni gör kez ýär. Isa Öz şä girt
le rin den: «Siz Ma ňa kim diý ýär si ňiz?» 
di ýip so ran da, Pet rus «Sen Me sihsiň» 
di ýip jo gap ber ýär (Mar 8:29).

Şeý lede Mark Me sih bol ma gyň 
di ňe yg ty ýar ly lyk däl, eý sem hyz mat 
we özü ňi gur ban et mek lik di gi ni hem 
gör kez ýär. Ol Isa Me sihiň ýö ne keý 
adam la ry sö ýüp, ola ra hyz mat edi
şi ni, ola ryň ug run da Özü ni gur ban 
et mä gede ta ýyn dy gy ny be ýan ed ýär. 
Isa Me sih şeý le diý ýär: «Yn san Og
ly hem Özü ne hyz mat edil me gi üçin 
dälde, eý sem, baş ga la ra hyz mat et
mek üçin, köp le riň ug run da ja ny ny 
gur ban edip, ola ry azat et mek üçin 
gel di» (Mar 10:45). Isa Özü ni Yn san 
Og ly di ýip at lan dyr ýar dy.

Mark Isa Me sihe iman edip, Onuň 
güý jü ne yna nan is len dik ada myň 
ke sel den gu tul ýan dy gy na, jyn lar dan 
azat bol ýan dy gy na we ebe di ýa şaý
şa eýe bol ýan dy gy na şa ýat lyk ed ýär. 
Ýö ne ol Isa Me sihe eýer me giň aň sat 
däl di gi ni hem aýd ýar. Isa nyň ha ky ky 
şä girt le ri öz Ha ly pa la ry ýa ly adam
la ra hyz mat et me li, ejir çek mä ge we 
Ol ki min özü ni gur ban et mä gede 
ta ýyn bol ma ly.
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1-nji bap

Ýahýa çümdürijiniň wagzy 
(Matta 3:1-12; Luka 3:1-18; 
Ýohanna 1:19-28)

1 Bu Hu da ýyň Og ly a Isa Me sih b 
hakdaky Hoş Ha ba ryň baş lan gy jy dyr. 
2  Işaýa py gam be riň ki ta byn da ç şeý le 
ýa zy lan: «Öňüň den ýol taý ýar lar ýa
ly, ine, Men Öz we ki li mi iber ýä rin. 
3  Çölde bir ses gy gyr ýar: „Reb be ýol 
taýynlaň! Onuň ýo da la ry ny düzläň!“ 
diý ýär». 4  Şun luk da, Ýah ýa peý da bo lup, 
çöl de adam la ry su wa çüm dür ýär di. Ol 
adam la ra gü nä le ri niň ba gyş lan ma gy 
üçin to ba edip, su wa çüm dü ril mek le ri ni 
wa gyz ed ýär di. 5  Tu tuş Ýa hu dy ýa nyň 
we Iýe ru sa li miň ila ty onuň ýa ny na 
gel ýär di. Olar gü nä le ri üçin to ba edip, 
Ýah ýa ta ra pyn dan Ior dan der ýa syn da 
su wa çüm dü ril ýär di ler. 6  Ýah ýa nyň dü
ýe ýü ňün den eşik le ri, bi lin de ga ýyş
dan gu şa gy bar dy. Ol çe kirt ge bi len 

me ý dan ba ly ny iý ýär di. 7 Ol: «Men den 
soň ra Gel jek men den has güýç lü dir. 
Men eg lip, Onuň ça ry gy nyň ba gy ny 
çöz mä gede my na syp däl di rin. 8  Men 
si zi su wa çüm dür ýä rin, em ma Ol si
zi Mu kad des Ru ha çüm dü rer» di ýip 
wa gyz ed ýär di.

Isa suwa çümdürilýär we synalýar 
(Matta 3:13–4:11; Luka 3:21,22; 4:1-13)

9 Şol gün ler de Isa Je li lä niň Na sy ra 
şä he rin den Ýah ýa nyň ýa ny na gel di. 
Ýah ýa Ony Ior dan der ýa syn da çüm
dür di. 10  Isa suw dan çy kyp gel ýär kä, 
as ma nyň ýa ry la ny ny we Mu kad des 
Ru huň kep de ri gör nüş de Öz üs tü ne 
inip gel ýä ni ni gör di. 11 Şol wagt gök
den: «Sen Me niň sö wer Og lum syň, Men 
Sen den köp ra zy dy ryn» di ýen owaz 
gel di. 12  Mu kad des Ruh Isa ny des si ne 
çö le ýol la dy. 13 Isa çöl de kyrk gün bo lup, 
şeý tan ta ra pyn dan sy na ga sa lyn dy. Ol 
ýa ba ny haý wan la ryň ara syn da ýa şa dy, 
pe riş de ler Oňa hyz mat et di ler.

Mazmuny
Ýahýa pygamberiň wagzy ......................................................................1:1-8
Isa çümdürilýär we synalýar ...............................................................1:9-13
Isa Jelilä gelýär ..............................................................................1:14–9:50
Isa Jelileden Iýerusalime gidýär ........................................................10:1-52
Isanyň haçdaky jebirleri we ölümi ............................................... 11:1–15:47
Isa direlýär ...........................................................................................16:1-8
Isa Öz şägirtlerine görünýär ............................................................. 16:9-20

 

 Mark 1  

 

a 1:1 Hu da ýyň Og ly – Kö ne Äht de bu at pa ty şa lar üçin ula nyl ýar dy. Tä ze Äht de bol sa bu 
at Hu daý ta ra pyn dan saý la nypse çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lü ge se ret.
b 1:1 Me sih – ýew reý ler bu sö zi Hu daý ta ra pyn dan wa da ber len Pa ty şa ba ba tynda ulan
ýar dy lar. Söz lü ge se ret.
ç 1:2 Işa ýa py gam be riň ki ta byn da – kä bir gol ýaz ma lar da Py gam ber le riň ki ta byn da.
 
1:2 Mal 3:1. 1:3 Işa 40:3. 
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a 1:14 Hu da ýyň Hoş Ha ba ry ny – kä bir gol ýaz ma lar da Hu da ýyň Şa ly gy ba ra da ky Hoş Ha ba ry.

Isa ilkinji şägirtlerini çagyrýar 
(Matta 4:12-22; Luka 4:14,15; 5:1-11)

14  Ýah ýa tus sag edi len den soň ra, Isa 
Je li lä ge lip, Hu da ýyň Hoş Ha ba ry ny a 
wa gyz et di. 15  Ol: «Wagt dol dy, Hu da
ýyň Şa ly gy go laý la dy. To ba ediň, Hoş 
Ha ba ra yna nyň!» diý ýär di.

16  Isa Je li le kö lü niň ke na ryn dan ge çip 
bar ýar ka, kö le tor taş lap du ran Si mun 
bi len onuň do ga ny And ry sy gör di. Olar 
ba lyk çy dy lar. 17 Isa ola ra: «Me niň yzy ma 
dü şüň, Men si zi yn san tut ýan ba lyk çy lar 
ede ýin» diý di. 18  Olar hem şol wag tyň 
özün de tor la ry ny taş lap, Onuň yzy na 
düş dü ler. 19 Bi raz ýö rän le rin den soň, 
Isa Ze be de ýiň ogul la ry Ýa kup bi len 
Ýo han na ny gör di. Olar ga ýy gyň için de 
tor la ry ny be je rip otyr dy lar. 20 Isa ola ry 
gö ren ba dy na ça gyr dy. Olar hem ka ka la
ry Ze be deý bi len gün lük çi le ri ga ýyk da 
gal dy ryp, Isa nyň yzy na düş dü ler.

Isa arwah-jynlary kowýar, hassalary 
sagaldýar 
(Luka 4:31-42; Matta 8:14-17)

21 Olar Ka per na uma gel di ler. Sa bat 
gü ni Isa si na go ga ba ryp, öw ret mä ge 
baş la dy. 22  Onuň tag ly ma ty na haý ran 
gal dy lar, se bä bi Isa adam la ra Töw rat 
mu gal lym la ry ýa ly dälde, erkyg ty
ýar ly bi ri ýa ly öw red ýär di. 23 Şol wagt 
ola ryň si na go ga syn da ar wahjyn eýe län 
bir adam bar dy. Ol: 24  «Eý, na sy ra ly Isa! 
Bi ziň bi len nä me işiň bar? Bi zi ýok et
mä ge gel diň mi? Men Se niň kim di gi ňi 
bil ýä rin, Sen Hu da ýyň Mu kad de si siň» 
di ýip gy gyr dy. 25 Isa ar wahjy na kä ýäp: 
«Sem bol! Bu adam dan çyk!» di ýip buý
ruk ber di. 26  Ar wahjyn hem ol ada my 
san dy rat dyda, ba gy ryp on dan çyk dy. 

27 Hem me ler haý ran ga lyp, bi ribir le
ri ne: «Bu nä me bol du gy? Bu bir tä ze 
tag ly mat! Ol ar wahjyn la ra erkyg ty ýar 
bi len buý ruk ber ýär, olarda Oňa ta byn 
bol ýar lar!» di ýiş di ler. 28  Şeý le lik de, Isa 
ha kyn da ky ha bar şo ba da Je li lä niň äh li 
et ra by na ýaý ra dy.

29 Olar si na go ga dan çy kyp, Si mun we 
And ry syň öýü ne git di ler, Ýa kup bi len 
Ýo han na hem olar bi len di. 30 Si mu nyň 
ga ýyn ene si ni gyz zyr ma tu tup ýa tan
dy gy ny Isa ha bar ber di ler. 31 Şon da Isa 
has sa nyň ýa ny na bar dyda, ony elin den 
tu tup gal dyr dy. Aýa lyň gyz zyr ma sy şo
ba da aý ryl dy we ol myh man la ra hyz mat 
et mä ge baş la dy. 32  Gün ba typ, ag şam 
dü şen de, äh li has sa la ry, ar wahjyn eýe
län adam la ry Onuň ýa ny na ge tir di ler. 
33 Şä he riň äh li hal ky ga py nyň ag zy na 
ýyg na ny şyp dy. 34  Isa dür li ke se le uç
ran en çe me has sa ny sa galt dy, en çe me 
ar wahjy ny ko wup çy kar dy. Ol ar wah
jyn la ra gep le mä ge yg ty ýar ber me di, 
se bä bi olar Onuň kim di gi ni bil ýär di ler. 
35 Ir sä her bi len he niz daň at man ka, Isa 
tu rup, da şa ry çyk dy. Bir ço la ýe re ba
ryp, Hu da ýa do ga et di. 36  Si mun bi len 
ýa nyn da ky lar Ony göz le mä ge git di ler. 
37 Ony ta pan la ryn da: «Hem me ler Se ni 
göz läp ýör» diý di ler. 38  Isa ola ra: «Ýö rüň, 
baş ga ýe re, go laý da ky oba la ra gi de liň, 
Men ol ýer ler dede wa gyz et jek, hut 
şo nuň üçin hem gel dim» diý di.

39 Şeý le lik de, Isa ola ryň si na go ga la
ryn da wa gyz edip, ar wahjyn la ry ko wup 
çy ka ryp, tu tuş Je li lä niň içi ne aý lan dy.

Isa deri kesellini sagaldýar 
(Matta 8:1-4; Luka 5:12-16)

40  Isa nyň ýa ny na de ri ke se li ne ýo lu
gan bir adam gel di. Ol dy zy na çö küp, 

 Mark 1  



 1250  

Oňa: «Eger is le seň, me ni bu ke sel
den tä miz läp bi ler siň» di ýip ýal bar dy. 
41 Isa nyň ol ada ma ýü re gi awa dy. Ol 
eli ni uzat dyda, oňa deg rip: «Is le ýä rin, 
tä miz bol!» diý di. 42  Bu adam şo ba da 
de ri ke se lin den sap la nyp, do ly sa gal
dy. 43-44  Isa ony ug ra dan da, oňa: «Ägä 
bol, mu ny hiç ki me aýt ma gyn. Ýö ne 
gitde, ru ha na gö rün we de ri ke se lin den 
sap la nan dy gy ňy hem me le re su but eder 
ýa ly, Mu sa nyň buý ran sa da ka sy ny ber» 
di ýip, berk tab şy ryk ber di. 45 Em ma ol 
adam gi dip, bo lan zat la ry ýe ti şi bil di
gi ne gür rüň ber mä ge we ýaý rat ma ga 
baş la dy. Şo nuň üçin Isa in di hiç bir 
şä he re ar ka ýyn gi rip bil män, olar dan 
daş da, ço la ýer ler de bol ýar dy. Em ma 
hem me ýer den Onuň ýa ny na adam lar 
gel ýär di ler.

2-nji bap

Isa ysmazy sagaldýar 
(Matta 9:1-8; Luka 5:17-26)

1 Isa bir nä çe gün den soň Ka per na
uma gaý dyp ge len de, Onuň öý de di gi 
ba ra da ky ha bar ýaý ra dy. 2  Şon da ol 
ýe re şeý le bir köp adam üýş di we lin, 
hat da ga py nyň ag zyn da dur ma gada 
ýer ýok dy. Isa ola ra Hu da ýyň Hoş Ha
ba ry ny wa gyz ed ýär di. 3 Şol wagt dört 
adam bo lup Onuň ýa ny na bir ys ma zy 
gö te rip ge tir di ler. 4  Adam lar dan ýa
ňa hy ryndy kyn do lu dy gy üçin, olar 
Isa nyň ýa ny na ýa kyn la şyp bil me di ler. 
Şo nuň üçin olar Isa nyň bol ýan ja ýy nyň 
üçe gi ni sö küp, ys ma zy dü şe gi bi len 
de şik den aşak sal la dy lar. 5  Isa ola ryň 
ima ny ny gö rüp, ys ma za: «Og lum, se
niň gü nä le riň ötül di» diý di. 6-7 Ol ýer de 
otu ran Töw rat mu gal lym la ryň kä bi ri 
için den: «Bu adam nä me üçin beý
le gep le ýär? Ol Hu da ýa dil ýe tir ýär! 

Gü nä le ri ýe ketäk Hu daý dan baş ga 
kim ötüp bi ler?» di ýip oý lan dy. 8  Isa 
des si ne ola ryň nä me pi kir ed ýän di gi ni 
ru hun da sy zyp: «Nä me üçin göw nü ňi ze 
beý le pi kir ler ge tir ýär si ňiz? 9 Ys ma
za haý sy ny aýt mak aň sat: „Gü nä le riň 
ötül di“ diý mek mi ýada: „Tur, dü şe
gi ňi alda, ýö re“ diý mek? 10  Em ma siz 
Yn san Og lu nyň ýer ýü zün de gü nä le ri 
öt mä gede yg ty ýa ry nyň bar dy gy ny 
bi lip go ýuň» diý di. On soň Ol ys ma za: 
11 «Sa ňa diý ýä rin, tur, dü şe gi ňi alda, 
öýü ňe gaýt» diý di. 12  Ol hem ýe rin den 
tur dyda, des si ne dü şe gi ni alyp, hem
me le riň gö zü niň al nyn da çy kyp git di. 
Hem me ler haý ran gal dy. Olar: «Biz 
beý le za dy as la gör män dik» diý şip, 
Hu da ýy şöh rat lan dyr dy lar.

Isa Lewini çagyrýar 
(Matta 9:9-13; Luka 5:27-32)

13 Isa ýe ne kö lüň ýa ka sy na git di. Tu tuş 
ha la ýyk Onuň ýa ny na gel di, Ol hem 
ola ra öw ret mä ge baş la dy. 14  Isa ýol dan 
ge çip bar ýar ka, sal gyt ýyg nap otu ran 
Al fe ýiň og ly Le wi ni gö rüp, oňa: «Me
niň yzy ma düş!» diý di. Ol hem tu rup, 
Onuň yzy na düş di.

15  En çe me sal gyt çy lar dyr gü nä kär
lerde Isa nyň yzy na eýer ýär di ler. Bir 
gün Isa Le wi niň öýün de sa çak ba şyn da 
otyr ka, olar hem ge lip, Isa we Onuň 
şä girt le ri bi len bi le iýipiç di ler. 16  Fa
ri seý ler bo lan Töw rat mu gal lym la ry 
Isa nyň gü nä kär ler hem sal gyt çy lar bi
len na har iýip otu ra ny ny gö ren le rin de, 
Onuň şä girt le rin den: «Nä me üçin Ol 
sal gyt çy lar dyr gü nä kär ler bi len bi le 
na har iý ýär?» di ýip so ra dy lar. 17 Isa 
mu ny eşi den de, ola ra: «Luk man sag la ra 
dälde, has sa la ra ge rek dir. Men dog
ru la ry dälde, gü nä kär le ri ça gyr ma ga 
gel dim» diý di.
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Agyz beklemek barada sowal 
(Matta 9:14-17; Luka 5:33-39)

18  Ýah ýa nyň şä girt le ri we fa ri seý ler 
agyz bek le ýär di ler. Kä bir adam lar ge lip, 
Isa dan: «Nä me üçin Ýah ýa nyň we fa ri
seý le riň şä girt le ri agyz be kel ýär lerde, 
se niň şä girt le riň bol sa agyz bek lä nok?» 
di ýip so ra dy. 19 Isa ola ra: «Gi ýew ýan la
ryn da ka, heýde, to ýuň myh man la ry agyz 
bek lär mi?! Ýok, gi ýew ara la ryn da ka, olar 
agyz bek läp bil mez ler ahy ryn. 20 Em ma 
gi ýe wiň olar dan alyn jak gün le ri ge ler, ine, 
şon da olar agyz bek lär ler. 21 Hiç kim kö ne 
eşi ge tä ze ma ta dan ýa ma sal maz, ýog sam 
sal nan ýa ma kö ne eşik den go pup, ýyr tyk 
ýe ri has be ter bo lar. 22  Hiç kim tä ze şe ra
by kö ne me şik le re guý maz. Ýog sa şe rap 
me şik le ri böw süp, dö kü ler, me şik lerde 
za ýa la nar. Tä ze şe rap tä ze me şik le re gu
ýul ýan dyr» di ýip jo gap ber di.

Sabat güni barada sowal 
(Matta 12:1-8; Luka 6:1-5)

23 Bir Sa bat gü ni Isa bug daý ly gyň ara
syn dan ge çip bar ýar dy. Onuň şä girt le ri 
ýol da bar ýar ka lar, bug daý baş la ry ny ýol
ma ga baş la dy lar. 24 Fa ri seý ler Isa: «Se ret, 
nä me üçin olar Sa bat gü ni ga da gan işi ed
ýär ler?» diý di ler. 25 Isa ola ra: «Da wut bi len 
ýa nyn da ky lar aç hem mä täç ga lan la ryn da, 
siz Da wu dyň nä me eden di gi ni as la oka
ma dy ňyz my? 26 Ol baş ru ha ny Abi ýa ta ryň 
döw rün de Hu da ýyň öýü ne gi rip, Hö dür 
çö rek le ri ni iý di, ýa nyn da ky la ra hem ber di. 
Bu olar üçin ga da gan dy, di ňe ru ha ny la ra 
rug sat ber len di» di ýip jo gap ber di. 27 Soň ra 
Isa ola ra: «Adam Sa bat gü ni üçin dälde, 
Sa bat gü ni adam üçin ýa ra dyl dy. 28 Şo nuň 
üçin Yn san Og ly hat da Sa bat gü nü niňde 
hö küm da ry dyr» diý di.

3-nji bap

Isa Sabat güni şypa berýär 
(Matta 12:9-14; Luka 6:6-11)

1 Baş ga bir gün Isa ýe ne si na go ga git di. 
Ol ýer de eli şel açan bir adam bar dy. 2  Kä
bir adam lar Isa ny aýyp la jak bo lup, Sa bat 
gü ni bu ada ma şypa be rer mi kä di ýip, 
Ony aň ta ýar dy lar. 3 Isa eli şel açan ada ma: 
«Ýe riň den turda, or ta çyk!» diý di. 4  On
soň olar dan: «Ka nun bo ýun ça Sa bat gü ni 
ýag şy lyk et mek dog ru my ýada ýa man
lyk? Bi ri niň ja ny ny ha las et mek dog ru my 
ýada öl dür mek?» di ýip so ra dy. Olar dan 
ses çyk ma dy. 5 Isa tö we re gin dä ki le re ga
har bi len ba kyp, ola ryň doň ýü rek di gi ne 
gy nan dy. Ýaň ky ada ma: «Eli ňi uzat!» 
diý di. Ol hem eli ni uzat dy we lin, eli do ly 
sa gal dy. 6  Fa ri seý ler da şa ry çy kyp, Isa ny 
nä dip ýok et me li di gi ba ra da Hi ro dyň ta
rap dar la ry bi len mas la hat ge çir di ler.

Uly mähelle Isanyň yzyna düşýär
7 Isa şä girt le ri bi len kö lüň ýa ka sy na 

git di. Je li le den bir uly mä hel le hem 
Onuň yzy na dü şüp git di. 8  Onuň bi ti ren 
iş le ri ni eşi dip, Ýa hu dy ýa dan, Iýe ru sa
lim den, Idu me ýa dan, Ior dan der ýa sy nyň 
aňyr syn dan, Sur we Si don tö we rek le
rin den uly mä hel le ýa ny na gel di. 9 Isa 
mä hel lä niň için de gy syl maz lyk üçin, Öz 
şä girt le ri ne bir ga ýy gy taý ýar lap goý ma
gy bu ýur dy. 10 Isa en çe me ada ma şypa 
ber di, şo nuň üçin hem me has sa lar Oňa 
el le ri ni de gir jek bo lup, ýa ny na itek le şip 
gel ýär di ler. 11 Ar wahjyn eýe län ler Isa ny 
gö ren le rin de, Onuň aýa gy na ýy ky lyp: 
«Sen Hu da ýyň Og lu syň!» di ýip gy gyr
ýar dy lar. 12  Em ma Ol Özü niň kim di gi ni 
hiç ki me aýt maz ly gy berk tab şyr dy.
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Isa on iki şägirdini saýlaýar 
(Matta 10:1-4; Luka 6:12-16)

13 On soň Isa da ga çy kyp, Öz saý lan 
adam la ry ny ýa ny na ça gyr dy, olar Onuň 
ýa ny na bar dy lar. 14-16  Isa on iki ada my 
saý lap alyp, ola ra re sul lar di ýip at ber di a. 
Onuň wa gyz et mä ge ibe ren, has sa la ry 
sa gal dyp, ar wahjyn la ry kow ma ga yg
ty ýar be ren bu on iki re su ly şu lar dyr: 
Si mun – Isa oňa Pet rus di ýip at ber di, 
17 Ze be de ýiň ogul la ry Ýa kup bi len Ýo han
na – Isa ola ra Bo wa ner ges di ýen la ka my 
ber di, (bu «Gök gür rül di si niň ogul la ry» 
diý me gi aň lad ýar), 18  on soň And rys, Fi lip, 
Bar to lo meý, Mat ta, To mas, Al fe ýiň og ly 
Ýa kup, Tad deý, wa tan çy Si mun 19 we Isa 
ha ýyn lyk eden Ýu das Is ka ri ýot.

Isa we Beýelzebul 
(Matta 12:22-32; Luka 11:14-23; 12:10)

20  Soň ra Isa bir öýe bar dy. Ol ýer de 
hem he mi şe ki ler ýa ly, ýe nede uly mä
hel le ýyg na nan soň, Isa nyň şä girt le ri 
bi len na har iý mä gede wagt la ry bol ma dy. 
21 Isa nyň hos sar la ry bu ba ra da eşi den de: 
«Isa aky lyn dan aza şyp dyr» di ýip, Ony 
äkit mä ge gel di ler. 22  Iýe ru sa lim den ge len 
Töw rat mu gal lym la ry bol sa: «Ony jyn la
ryň hö küm da ry Be ýel ze bul eýe läp dir! Ol 
ar wahjyn la ry Be ýel ze bul ar ka ly ko wup 
çy kar ýar» di ýiş ýär di ler. 23 Şo nuň üçin Isa 
hal ky ýa ny na ça gy ryp, tym sal lar ar ka ly 
sö ze baş la dy: «Şeý tan özözü ni nä dip ko
wup çy kar syn? 24  Bir pa ty şa ly gyň için de 
bö lü ni şik bol sa, ol pa ty şa lyk berk du rup 
bil mez. 25 Bir ho ja ly gyň için de bö lü ni şik 
bol sa, ol maş ga la berk du rup bil mez. 
26  Şeý tan özözü ne gar şy çy kyp bö lün se, 
berk du rup bil mez, onuň so ňu nyň gel di
gi dir. 27 Hiç kim bir güýç li ada myň öýü ne 

gi rip, ma ly ny ta lap bil mez; öňür ti ony 
tu tup daň ma ly bo lar, on soň öýü ni ta lar. 
28  Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn: yn san la ryň 
hem me gü nä le ri, her bir za da dil ýe tir me
le ri ba gyş la nar. 29 Em ma Mu kad des Ru ha 
dil ýe ti re ne as la ba gyş lan ma ýok dur. Bu 
ebe di lik gü nä bo lup, onuň boý nun dan 
asy lar». 30 Isa mu ny: «Ol – ar wahjyn ly» 
di ýen le ri üçin aýt dy.

Isanyň ejesi we inileri
31 On soň Onuň eje si bi len ini le ri gel di. 

Olar da şar da du rup, Isa ny ça gyr mak 
üçin, Onuň ýa ny na adam iber di ler. 32  Mä
hel le Isa nyň da şy ny alyp otyr dy. Oňa: 
«Ejeň, ini le riň we uýa la ryň da şar da Se ni 
so ra ýar lar» diý di ler. 33 Isa ola ra jo gap 
be rip: «Me niň ejem, do gan la rym kim?» 
diý di. 34  On soň da şy ny alyp otu ran la ra 
se re dip: «Ine, Me niň ejem, do gan la rym 
şu lar dyr! 35 Hu da ýyň is le gi ni kim ber jaý 
et se, şol Me niň do ga nym, uýam hem 
ejem dir» diý di.

4-nji bap

Ekin tymsaly 
(Matta 13:1-23; Luka 8:4-15)

1 Isa kö lüň ýa ka syn da hal ka ýe ne 
öw ret mä ge baş la dy. Da şy na şeý le uly 
mä hel lä niň üý şen di gi ze rar ly köl dä ki 
bir ga ýy ga mü nüp otur dy. Tu tuş mä hel
le bol sa kö lüň ýa ka syn da, gu ry ýer de 
dur dy. 2  Isa ola ra tym sal lar ar ka ly köp 
zat lar öw ret di. Ola ra şu tym sa ly gür rüň 
ber di: 3 «Gu lak asyň! Bir daý han ekin 
ek mä ge çyk ýar. 4  Ekip ýör kä, to hum la
ryň bir nä çe si ýo luň üs tü ne düş ýär we 
guş lar ge lip, ony çok ýar lar. 5 Bir nä çe si 
top ra gy az, daş ly ýe re düş ýär. Top ra gy 
çuň bol man soň, olar tiz gö ger ýär. 6  Ýö ne 
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gün gy zan da, kök le ri niň ýok du gy ze
rar ly, olar so lup, gu ra ýar lar. 7 Bir nä çe 
to hum ti ken le riň ara sy na düş ýär. Ti ken
ler ösüp, ola ry bas ýar. Şeý le lik de, olar 
ha syl ber me ýär ler. 8  Bir nä çe side go wy 
ýe re düş ýär. Olar ösüp, kö pe lip, kä bi ri 
otuz, kä bi ri alt myş, kä bi ri hem ýüz es se 
ha syl ber ýär». 9 Isa on soň ola ra: «Eşit
mä ge gu la gy bar adam eşit sin!» diý di.

10  Isa on iki şä gir di we baş ga kä bir 
adam lar bi len ýe ke ga lan da, olar On dan 
bu tym sa lyň ma ny sy ny so ra dy lar. 11 Isa 
ola ra şeý le dü şün dir di: «Hu da ýyň Şa ly
gy nyň sy ry si ze be ril di. Da şar da ky la ra 
bol sa hem me zat tym sal lar ar ka ly aý dyl
ýar. 12  Şeý dip „olar se re dip dur sa larda, 
hiç aň la ma ýar lar, eşi dip dur sa larda, 
hiç dü şün me ýär ler; ýog sam Ma ňa ta rap 
öw rü lip ba gyş la nar dy lar“».

13 Isa ola ra şeý le diý di: «Siz bu tym
sa la dü şün me ýär si ňiz mi? On da baş ga 
tym sal la ra nä hi li dü şün jek si ňiz? 14  Daý
ha nyň ek ýä ni Hu da ýyň sö zü dir. 15 Kä bir 
adam lar ýo luň üs tü ne dü şen to hum la ra 
meň ze ýär ler. Olar sö zi eşid ýär ler, em ma 
ýü rek le ri ne eki len bu sö zi şo ba da şeý tan 
alyp gid ýär. 16 Beý le ki adam lar daş ly ýe re 
dü şen to hum la ra meň ze ýär ler. Olar sö zi 
eşi dip, ony des si ne şat lyk bi len ka bul 
ed ýär ler. 17 Em ma olar da kök ýok dur, 
çy dam syz dyr. Bu söz üçin mu şak gat 
ýada yzar la ma bo lan da, olar der rew 
iman dan ýüz dön de rer ler. 18  Baş ga bir le ri 
ti ken le riň ara sy na dü şen to hum la ra meň
ze ýär ler. Olar sö zi eşid ýär ler, 19 em ma 
dün ýä niň gaý gy la ry, ba ýa mak hö we si 
we baş ga me ýil ler ara gi rip, sö zi bog ýar, 
şo nuň üçin söz ha syl ber me ýär. 20 Go wy 
top ra ga dü şen ler bol sa, sö zi eşi dip, ony 
ka bul ed ýär ler we kä bi ri otuz, kä bi ri alt
myş, kä bi ri hem ýüz es se ha syl ber ýär».

Çyra tymsaly 
(Luka 8:16-18)

21 «Çy ra ny haý sy dyr bir ga byň ýada 
çar pa ýa nyň aşa gyn da giz le mek üçin 
ge tir ýär ler mi? Eý sem, ony çy ra da nyň 
üs tün de goý mak üçin ge tir me ýär ler
mi nä me? 22  Üs ti açyl ma jak giz lin zat, 
me semä lim bol ma jak ýa şy ryn zat 
ýok dur. 23 Eşit mä ge gu la gy bar adam 
eşit sin!» diý di. 24  Isa ýe nede ola ra: 
«Eşid ýän le ri ňi ze üns be riň. Haý sy öl çeg 
bi len öl çe se ňiz, si zede şol öl çeg bi len 
öl çe ler. Hat da si ze hasda köp ber ler. 
25 Kim de bar bol sa, oňa ber ler, kim de ýok 
bol sa, onuň elin dä ki hem al nar» diý di.

Biten tohum tymsaly
26  On soň Isa şeý le diý di: «Hu da ýyň 

Şa ly gy ýe re to hum sep ýän adam ýa ly
dyr. 27 Ol gi je ýat ýar, ir den tur ýar, em ma 
to hu myň nä dip gö ge ri şi ni, ösü şi ni bil me
ýär. 28  Top rak özözün den ha syl ber ýär. 
Öňür ti bal da gy, soň ra ba şy hem baş da ky 
do ly dä ne le ri ýe tiş ýär. 29 Ha syl bi şen de, 
ýaň ky adam des si ne ora gy işe gi riz ýär. 
Çün ki orak wag ty ge len dir».

Gorçisa tohum tymsaly 
(Matta 13:31,32,34; Luka 13:18,19)

30 Isa ola ra ýe nede: «Hu da ýyň Şa ly gy
ny nä mä meň ze de li? Ony haý sy tym sal 
bi len dü şün di re li? 31-32  Hu da ýyň Şa ly gy 
gor çi sa to hu my ýa ly dyr. Bu to hum ýer 
ýü zün de ekil ýän äh li to hum la ryň iň 
maý da sy bo lup, eki len den soň ösüp, äh li 
ösüm lik ler den be lent bol ýar. Ol şeý le 
uly şa ha lar çy kar ýar we lin, guş lar kö
le ge sin de hö würt ge läp bil ýär ler» diý di. 
33 Isa hal ka dü şü nip bil jek de re je sin de 
şu nuň ýa ly köp tym sal lar ar ka ly gür rüň 
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ber ýär di. 34  Ola ra tym sal syz hiç zat aýt
ma ýar dy, ýö ne ýe ke ga lan la ryn da, Öz 
şä girt le ri ne äh li za dy dü şün dir ýär di.

Isa tupany ýatyrýar 
(Matta 8:23-27; Luka 8:22-25)

35 Şol gün ag şa ma ra Isa şä girt le ri ne: 
«Kö lüň beý le ki ta ra py na ge çe liň» diý di. 
36 Şä girt ler mä hel lä ni şol ýer de gal dy ryp, 
Isa ny otu ran ga ýy gyn da öz le ri bi len 
alyp git di ler. Ola ryň ýa nyn da baş ga 
ga ýyk lar hem bar dy. 37 Şol wagt güýç li 
tu pan tu rup, tol kun lar ga ýy ga ur lup 
baş la dyda, ga ýyk suw dan do lup ug ra
dy. 38 Isa bol sa ga ýy gyň yz ky ta ra pyn da 
bir ýas sy gy ýas sa nyp, uk lap ýa tyr dy. 
Şä girt ler Ony oýa ryp: «Mu gal lym, biz 
he läk bol ýas! Bu Se niň per wa ýy ňada 
däl mi?» diý di ler. 39 Isa tu rup, ýe le kä ýe di, 
Ol kö le: «Sem bol! Bes et!» diý di. Şon da 
ýel ýat dy we do ly asu da lyk bol dy. 40 Isa 
şä girt le ri ne: «Nä me üçin gork ýar sy ňyz? 
Eý sem he nizde iman edeň zok my? Eý
sem ima ny ňyz şeý le gow şak my?» diý di. 
41 Olar ga ty gor ku şyp, bi ribir le ri ne: «Bu 
kim kä? Onuň sö zü ne hat da ýe lem, kö
lem gu lak as ýar!» di ýiş di ler.

5-nji bap

Isa arwah-jyn eýelän adamy sagaldýar 
(Matta 8:28-34; Luka 8:26-39)

1 Isa bi len şä girt le ri kö lüň beý le ki ke na
ryn da ky ge ra sa ly la ryň a ýur du na gel di ler. 
2 Isa ga ýyk dan dü şen ba dy na, Oňa go nam
çy lyk dan çy kyp gel ýän bir adam duş dy. Bu 
ada my ar wahjyn eýe läp di. 3 Ol ma zar la ryň 
ara syn da ýa şa ýar dy. Ony hiç kim hat da 
zyn jyr lap hem sak lap bil me ýär di. 4  Onuň 
ela ýak la ry ny en çe me ge zek zyn jyr la sa lar

da, gan dal la sa larda, ol zyn jyr la ry gy ryp, 
gan dal la ry bö lekbö lek ed ýär di. Hiç kim 
ony ýo la ge ti rip bil mez di. 5  Ol gi jegün
diz go nam çy lyk da, dag lar da üz nük siz 
gy gy ryp, özü ni daş bi len ýa ra lar ýö rer di.

6 Ol Isa ny uzak dan gö rüp, yl gap gel di
de, Onuň öňün de dy zy na çö küp, tag zym 
et di. 7 Bat ly ses bi len gy gy ryp: «Eý, Isa! 
Eý, Be ýik Hu da ýyň Og ly, me niň bi len 
nä me işiň bar? Ýal bar ýan, Hu da ýyň ha ky 
üçin me ni gy na ma!» diý di. 8  Se bä bi Isa 
oňa: «Eý, ar wahjyn, bu adam dan çyk» 
di ýip di. 9 On soň Isa ar wahjyn dan: «Adyň 
nä me?» di ýip so ra dy. Ol hem: «Adym 
Go şun b, çün ki biz köp lük di ris» di ýip 
jo gap ber di. 10 Öz le ri ni bu mes gen den 
ko wup goý ber mez li gi üçin, olar Isa köp 
ýal bar dy lar. 11 Şol ýer dä ki da gyň ete gin
de ul la kan bir do ňuz sü rü si ot lap ýör di. 
12  Ar wahjyn lar Isa ýal ba ryp: «Bi zi şol 
do ňuz la ryň ara sy na goý ber, ola ryň içi ne 
gi re li» diý di ler. 13 Isa ola ra rug sat ber di. 
Ar wahjyn lar çy kyp, do ňuz la ra gir di ler. 
Şon da iki mü ňe go laý do ňuz dan yba rat bu 
sü ri uçut dan aşak zy ňyp, köl de pa ýyr da
şyp gark bol dy. 14 Do ňuz ço pan la ry bol sa 
ga çyp gi dip, şä her ler dir oba la ra bu wa ka
ny ha bar ber di ler. Ha la ýyk nä me bo la ny ny 
gör mä ge gel di. 15  Olar Isa nyň ýa ny na 
ge len le rin de, bir go şun ar wahjyn eýe län 
ada myň in di egineşik li otu ra ny ny, aky
ly nyň hem ýe rin de di gi ni gö rüp gork du lar. 
16  Wa ka ny gö ren ler ar wahjyn eýe län 
ada ma we do ňuz la ra nä me bo lan dy gy ha
kyn da hal ka gür rüň ber di ler. 17 On soň halk 
öz le ri niň ýur dun dan git me gi üçin, Isa ýal
bar ma ga baş la dy. 18  Isa ga ýy ga mü nen de, 
ar wahjyn dan ha las bo lan adam On dan 
Özi bi len git mä ge rug sat so rap ýal bar dy. 
19 Em ma Isa mu ňa rug sat ber me di. Oňa: 

 Mark 4 ,  5  



 1255  

 

a De ka po lis – Sa ma ri ýa bi len Je li lä niň gün do ga ryn da ýer le şen on şä he riň umu my ady. 
Söz lü ge se ret.

«Öýü ňe, özüň ki le riň ara sy na git, Reb biň 
se niň üçin nä me ler eden di gi ni, sa ňa nä
hi li re himşe pa gat gör ke zen di gi ni ola ra 
gür rüň ber» diý di. 20 Ol hem gi dip, Isa nyň 
özü ne eden ýag şy lygy nyň ba ry ny De ka
po lis de a jar et mä ge baş la dy. Hem me ler 
mu ňa haý ran gal dy.

Direlen gyz, sagalan aýal 
(Matta 9:18-26; Luka 8:40-56)

21 Isa ga ýyk bi len ýe ne beý le ki ke na ra 
ge çen de, da şy na uly mä hel le üýş di. Isa 
kö lüň ke na ryn da dy. 22  Si na go ga ýol baş
çy la ryn dan Ýaý rus at ly bir adam gel di. 
Ol Isa ny gö rüp, Onuň aýa gy na ýy kyl dy. 
23 Oňa köp ýal ba ryp: «Me niň gyz ja ga zym 
ölüm ýas sy gyn da ýa tyr. Gelde, el le ri ňi 
onuň üs tün de goý, sa ga lyp ýa şa syn!» 
diý di. 24 Isa bu adam bi len git di. Yzy na 
dü şüp gel ýän uly mä hel le Ony her ýan
dan gy sypgow rup bar ýar dy. 25 Ol ýer de 
on iki ýyl dan bä ri gan ak ma sy bo lan bir 
aýal hem bar dy. 26  Ol köp ejir çe kip, en çe
me luk man la ra gör nüp, barýo gu ny harç 
edip di, ýö ne hiç ha ýyr tap man, gaý tam, 
ýag da ýy has be ter le şip di. 27 Bu aýal Isa 
hak da aý dyl ýan zat la ry eşi dip, mä hel lä niň 
içi bi len Onuň ar ka ta ra pyn dan gel di we 
do nu na eli ni de gir di. 28  Çün ki ol için den: 
«Di ňe do nu ny el le semde, sa ga la ryn» 
di ýip oý lan ýar dy. 29 Şol wag tyň özün de 
onuň gan ak ma sy ke sil di. Aýal der din
den sap la nan dy gy ny be de nin de duý dy. 
30 Isa Özün den bir güý jüň çy kan dy gy ny 
şo ba da du ýup, köp çü li ge ta rap öw rü lip: 
«Do nu ma kim eli ni de gir di?» di ýip so ra dy. 
31 Şä girt le ri Oňa: «Sen Özü ňi gy sypgow
rup gel ýän mä hel lä ni gör ýär siňä! On soň 
nä dip: „Ma ňa kim eli ni de gir di?“ di ýip 
so ra ýar syň?» diý di ler. 32  Em ma Isa mu

ny ede ni gör jek bo lup, daştö we re gi ne 
se red ýär di. 33 Özü ne nä me bo lan dy gy ny 
bi len den soň, ýaň ky aýal gor kup, tit räp 
gel di. Isa nyň aýa gy na ýy ky lyp, Oňa äh li 
ha ky ka ty aý dyp ber di. 34 Isa oňa: «Eý, na
çar, ima nyň sa ňa şypa ber di. Sagaman 
git, der diň den sap lan» diý di. 35 Ol bu söz
le ri aý dyp dur ka, si na go ga baş tu ta ny nyň 
öýün den bir nä çe adam ge lip: «Gy zyň öl di. 
Nä me üçin Mu gal ly my ar tyk maç bi yn ja
lyk ed ýär siň?» diý di. 36  Isa mu ny eşi den 
ba dy na, si na go ga baş tu ta ny na: «Gork ma, 
di ňe iman et!» diý di.

37 Isa Pet rus dan, Ýa kup dan we onuň 
do ga ny Ýo han na dan baş ga hiç ki me Özi 
bi len git mä ge rug sat et me di. 38  Si na go ga 
baş tu ta ny nyň öýü ne ge len le rin de, Isa 
ba şa gaý ly gy, ag la şyp, da dyper ýat edip 
otu ran la ry gör di. 39 Içe ri gi rip, ola ra: 
«Nä me üçin da dyper ýat edip, ag la şyp 
otyr sy ňyz? Ça ga öle nok, ol di ňe uk lap 
ýa tyr» diý di. 40 Olar bol sa Onuň üs tün den 
gül dü ler. Em ma Isa hem mä ni da şar da 
go ýup, di ňe ça ga nyň eneata sy ny we Özi 
bi len ge len le ri alyp, onuň ýa tan ota gy na 
bar dy. 41 Ça ga nyň elin den tu tup, oňa: 
«Ta li ta kum!» diý di. Bu bol sa «Gyz ja gaz, 
sa ňa diý ýä rin: Tur!» diý mek dir. 42  Gyz 
des si ne ýe rin den ga lyp ýö räp baş la dy. 
Ol on iki ýa şyn da dy. Mu ny gö ren le riň 
äh li si ga ty geň gal dy. 43 Isa ola ra mu ny 
hiç ki me bil dir mez li gi berk tab şy ryp, 
gy za na har ber mek le ri ni bu ýur dy.

6-njy bap

Nasyrada Isa hormat goýulmaýar 
(Matta 13:53-58; Luka 4:16-30)

1 Isa ol ýe ri taş lap, Öz dog duk me ka ny na 
git di. Şä girt le ri hem Onuň yzy na dü şüp 
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a 6:3 Ýo se – bu Ýu su byň beý le ki ady. Se ret: Mat 13:55.
b 6:14 Kä bir adam lar… diý ýär di ler – kä bir gol ýaz ma lar da Ol… diý di.
ç 6:20 How sa la düş ýär di – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da köp zat ed ýär di di ýip duş gel ýär.

git di ler. 2 Sa bat gü ni Isa si na go ga da hal ka 
öw ret mä ge baş la dy. Onuň aýd ýan zat la ry
ny eşi den köp adam lar haý ran ga lyp: «Bu 
Adam mun ça za dy ni re den öw ren di kä? 
Oňa beý le da na ly gy kim ber di kä? Ol nä dip 
beý le mug jy za la ry gör kez me gi ba şar
ýar ka? 3 Ol Mer ýe miň neç jar og ly däl mi? 
Ýog sada Ol Ýa kup, Ýo se a, Ýa hu da we 
Si mun da gyň do ga ny däl mi nä me? Onuň 
uýa la ryda bi ziň ara myz da ýa şa ýar lar 
ahy ry!» diý şip, Isa nyň bol şun dan nä gi le 
bol du lar. 4 On soň Isa ola ra: «Py gam be riň 
di ňe öz dog duk ýur dun da, ga ryn daş la ry
nyň ara syn da we öýün de ga dy ry ýok dur» 
diý di. 5 Ol bir nä çe has sa nyň ba şy na eli ni 
go ýup sa galt mak dan baş ga ol ýer de hiç 
bir mug jy za gör ke zip bil me di. 6 Isa ola ryň 
iman syz dy gy na geň gal dy.

Isa şägirtlerini halkyň arasyna 
iberýär 
(Matta 10:5-15; Luka 9:1-6)

Şon dan soň Isa tö we rek dä ki oba la ra 
aý la nyp wa gyz et di. 7 Isa on iki şä gir di ni 
ýa ny na ça gy ryp, ola ry ikiiki den ýol la
ma ga baş la dy we ola ra ar wahjyn la ryň 
üs tün den yg ty ýar ber di. 8  Ola ra şeý le 
buý ruk ber di: «Ýol üçin ýa ny ňy za ha
sa dan baş ga hiç zat al maň. Ne çö rek, ne 
tor ba, nede gu şa gy ňyz da pul – hiç zat 
bol ma syn. 9 Aýa gy ňy za ça ryk ge ýiň, eg
ni ňi ze ar tyk maç eşik al maň». 10 Isa ýe ne 
ola ra: «Haý sy öýe bar sa ňyz, gaýd ýan ça
ňyz şol öý de bo luň. 11 Eger adam lar si zi 
ka bul et me se ler, diň le me se ler, ol ýer den 
çy kyp bar ýar ka ňyz, ola ra gar şy şa ýat
lyk hök mün de aýak la ry ňy zyň to zu ny 
ka kyň» diý di. 12  Şun luk bi len, olar ýo la 
düş dü ler we äh li adam la ry to ba ça gy ryp, 

wa gyz et mä ge baş la dy lar. 13 Olar köp ar
wahjyn la ry ko wup çy kar dy lar, en çe me 
has sa la ra ýag gu ýup, ola ra şypa ber di ler.

Ýahýa çümdürijiniň ölümi 
(Matta 14:1-12; Luka 9:7-9)

14  Bo lup geç ýän zat la ry Hi rod pa ty
şada eşit di, se bä bi Isa nyň atowa za sy 
il ara sy na ýaý rap dy. Kä bir adam lar: 
«Ýah ýa çüm dü ri ji ölüm den di re lip dir. 
Ol şol se bäp li bu mug jy za la ry gör ke
zip bil ýär» diý ýär di ler b. 15  Beý le ki ler 
bol sa: «Bu – Yl ýas», kä bir le ride: «Bu 
öň ki py gam ber le riň bi ri ýa ly py gam ber
dir» di ýiş ýär di ler. 16  Hi rod bu la ry eşi dip: 
«Me niň ba şy ny çap dy ran Ýah ýam di re
lip dir!» diý di. 17-18  Hi rod do ga ny Fi li piň 
aýa ly Hi ro di ýa öý le nip di. Ýah ýa bol sa 
Hi ro da: «Se niň öz do ga ny ňyň aýa ly na 
öý len me giň dog ry däl» di ýip di. Şo nuň 
üçin Hi rod adam ibe rip, Ýah ýa ny tut
du ryp dy, onuň elaýa gy ny gan dal lap, 
zyn da na sal dy ryp dy. 19 Şeý le lik de, Hi ro
di ýa Ýah ýa gar şy ýü re gin de ki ne sak lap, 
ony öl dür mek is le ýär di, ýö ne bu elin den 
gel me ýär di. 20 Se bä bi Hi rod Ýah ýa nyň 
dog ry hem mu kad des adam dy gy ny bi lip, 
on dan he der et di we ony go ra dy. Ony 
diň le di gi çe, how sa la düş ýär di ç, em ma 
şon dada hö wes bi len diň lär di.

21 Bir gü ni amat ly pur sat ga bat gel di. 
Hi rod öz dog lan gü ni my na sy bet li köşk 
emel dar la ry ny, müň ba şy la ry we Je li lä niň 
ta ny mal adam la ry ny ça gy ryp, toý tut dy. 
22  Hi ro di ýa nyň gy zy içe ri gi rip, tans edip, 
Hi ro dyň we onuň myh man la ry nyň göw
nü ni çag la dy. Pa ty şa gy za: «Is län za dy ňy 
di le, sa ňa be re ýin» diý di. 23 On soň ant 
içip, pa ty şa ýe nede: «Men den nä me 
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di le giň bol sa aýt, şa ly gy myň ýa ry sy
da bol sa, sa ňa be re rin» diý di. 24  Gyz 
hem da şa ry çy kyp eje sin den: «Nä me 
di lä ýin?» di ýip so ra dy. Ol hem: «Ýah
ýa çüm dü ri ji niň ba şy ny» di ýip jo gap 
ber di. 25 Gyz des si ne pa ty şa nyň ýa ny na 
yl gap gel dide: «Hä zi riň özün de Ýah ýa 
çüm dü ri ji niň ba şy ny bir ta bak da go
ýup, ma ňa ber me gi ňi is le ýä rin» diý di. 
26  Pa ty şa ga ty tu kat lan dy, em ma myh
man la ryň ýa nyn da ant içen soň, gy zyň 
di le gi ni bi tir män, yzy na gaý tar mak 
is le me di. 27 Des si ne bir jel la dy ýol lap, 
Ýah ýa nyň ba şy ny ge tir me gi bu ýur dy. 
Jel lat ba ryp, zyn dan da Ýah ýa nyň ba
şy ny çap dy. 28  Ça py lan ba şy bir ta bak da 
ge ti rip, gy za ber di. Gyzda ony eje si ne 
el tip ber di. 29 Ýah ýa nyň şä girt le ri mu ny 
eşi dip, onuň je se di ni äkit di ler we ony 
bir ma zar da jaý la dy lar.

Isa bäş müň adamy doýurýar 
(Matta 14:13-21; Luka 9:10-17; 
Ýohanna 6:1-14)

30 Re sul lar Isa nyň ýa ny na ýyg na nyp, 
äh li eden iş le ri, hal ka öw re den zat la ry 
ba ra da Oňa ha bar ber di ler. 31 Isa ola
ra: «Ge liň, ýe ke özü miz bir ço la ýe re 
gi dip, bi raz demdynç ala lyň» diý di. 
Ge lipgid ýän le riň köp lü gin den ýa ňa, 
ola ryň na har edin mä gede el le ri deg
me ýär di. 32  On soň olar ga ýy ga mü nüp, 
ýe ke öz le ri bir ço la ýe re git di ler. 33 Gi dip 
bar ýar ka lar, ha la ýyk ola ry gö rüp ta na dy. 
Şon da äh li şä her ler den adam lar py ýa
da ýo la düş dü ler we haý da şyp, ol ýe re 
olar dan öň bar dy lar. 34  Isa ga ýyk dan dü
şen de, uly mä hel lä ni gö rüp, ola ra haý py 
gel di, se bä bi olar ço pan syz go ýun lar 
ýa ly dy. Şo nuň üçin ola ra köp zat la ry 
öw ret mä ge baş la dy. 35  Wagt gi ji gen den 
soň, şä girt ler Isa nyň ýa ny na ge lip: «Bu 
bir ço la ýer, wagt hem gi jik di. 36  Hal ky 

goý ber, tö we rek dä ki oba la ra gi dip, öz le
ri ne iý mä ge zat sa tyn al syn lar» diý di ler. 
37 Em ma Isa: «Ola ra iý mä ge za dy siz 
be riň» diý di. Olar: «Eý sem biz iki ýüz 
kü müş teň ňä ni çö re ge sarp edip, ola
ra iý di re li mi?» diý di ler. 38  Isa olar dan: 
«Ba ryň, gö rüň, nä çe çö re gi ňiz bar?» 
di ýip so ra dy. Gö ren le rin den soň olar: 
«Bäş çö rek bi len iki ba ly gy myz bar» 
diý di ler. 39 Şon da ola ra hem me adam la ry 
to parto par edip, otuň üs tün de oturt ma gy 
bu ýur dy. 40 Şeý le lik de, olar ýüzýüz den, 
el liel li den to parto par bo lup otur dy lar. 
41 Isa bäş çö rek bi len iki ba ly gy alyp, 
göz le ri ni gö ge di kip şü kür et di we çö
rek le ri bö lüş di rip, hal ka paý lar ýa ly, 
şä girt le ri ne ber di. Iki ba ly gyda ola ryň 
hem me si ne paý la dy. 42  Hem me ler iýip 
doý du lar. 43 Şä girt ler ar tan çö rek bö lek
le ri ni, ba lyk la ryň ow nuk la ry ny ýyg nap, 
on iki se be di dol dur dy lar. 44  Çö rek le ri 
iýen er kek le riň sa ny bäş müň adam dy.

Isa suwuň ýüzünden ýöreýär 
(Matta 14:22-33; Ýohanna 6:15-21)

45  Isa hal ky öý le ri ne ug ra dyp dur ka, 
şä girt le ri ne ga ýy ga mü nüp, Özün den öň 
beý le ki ke nar da ky Bet saý da geç mek le ri
ni bu ýur dy. 46  Isa olar bi len hoş la şan dan 
soň, Hu da ýa do ga et mek üçin da ga çyk dy.

47 Ag şam dü şen de, ga ýyk kö lüň or ta syn
da dy, Isa nyň bol sa ýe ke Özi ke nar da dy. 
48  Isa ola ryň ga ýy gy kyn lyk bi len kü rek
läp bar ýan dyk la ry ny gör di, se bä bi ýel 
ola ryň gar şy syn dan öwüs ýär di. Daň da na 
go laý Isa köl de su wuň ýü zün den ýö räp, 
ola ra ta rap gel di we ýan la ryn dan ge çip 
git jek bol dy. 49 Em ma olar Onuň su wuň 
ýü zün den ýö räp gel ýä ni ni gö ren le rin
de, göz le ri ne ar wah gö rün ýän dir öý düp 
gy gy ryş dy lar. 50 Hem me ler Ony gö rüp 
gork du lar. Em ma Isa des si ne ola ra söz 
ga typ: «Bu – Men, gork maň! Do gum ly 
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a 7:4 Kä bir gol ýaz ma lar da dü şek le ri di ýen söz hem bar.
b 7:8 Käbir golýazmalarda käsedir gapçanaklary ýuwup tämizlemek ýaly köp işler edip 
diýen jümle hem bar.
ç 7:11-12 Ýew reý ada ty na gö rä, adam lar Hu daý üçin sa da ka ber jek pu lu ny «kor ban» di ýip 
at lan dy ryp dyr lar. Bu pu ly maş ga la nyň mä täç lik le ri üçin ulan mak ga da gan dy.
 
7:6-7 Işa 29:13. 7:10 Msr 20:12; 21:17; Kan 5:16. 

bo luň!» diý di. 51 On soň ola ryň ýa ny na 
ga ýy ga mün di, ýel hem ýat dy. Olar has 
be ter ge ňir ge ni şip haý ran gal dy lar. 52 Olar 
he ni zem çö rek li mug jy za dü şün män di ler, 
bu ola ryň aňy na ba ryp ýe te nok dy.

Isa Ginnesaretde hassalara şypa 
berýär 
(Matta 14:34-36)

53 Olar kö lüň beý le ki ta ra py na ge çip, 
Gin ne sa re te ge lip ýet di ler we ol ýer de 
ga ýy gy bag la dy lar. 54  Ga ýyk dan dü şen 
bat la ry na halk Isa ny ta na dy. 55 Adam lar 
yl ga şyp, şol tö we rek dä ki ýer le re boý
danba şa aý lan dy lar we has sa la ry ny 
dü şek le ri bi len Isa nyň ýa ny na ge tir di
ler. Olar her sa par Isa nyň ni re de di gi ni 
eşit se ler, has sa la ry ny şol ýe re ge ti rip 
baş la dy lar. 56  Isa ni rä bar sa, oba bol sun, 
şä her bol sun ýada şä her çe, adam lar 
has sa la ry meý dan lar da ýa ty ryp, di ňe do
nu nyň sy ýy na el le ri ni de gir mä ge rug sat 
et sin di ýip, Oňa ýal bar ýar dy lar. Oňa el 
deg ren le riň hem me side şypa tap ýar dy.

7-nji bap

Adamy näme murdar edýär? 
(Matta 15:1-20)

1 Iýe ru sa lim den ge len fa ri seý ler bi len 
bir nä çe Töw rat mu gal lym la ry Isa nyň 
da şy na üýş dü ler. 2  Olar Isa nyň şä girt
le rin den kä bi ri niň eli ni ýuw man na har 
iýip, ýa hu dy la ryň des su ry ny bo zan dy
gy ny gör dü ler. 3 Fa ri seý ler bi len äh li 

ýa hu dy lar ataba ba la ryn dan ga lan des sur 
bo ýun ça el le ri ni oňat ýuw maz dan na har 
iý me ýär di ler. 4 Ba zar dan ge len le rin dede, 
ýu wun man hiç zat iý me ýär di ler. Şeý lede 
kä se, gapça nak, ga zan la ry a tä miz le
mek ýa ly des sur la ry hem sak la ýar dy lar. 
5 Şo nuň üçin fa ri seý ler bi len Töw rat mu
gal lym la ry Isa dan: «Nä me üçin Se niň 
şä girt le riň ataba ba la ry myz dan ga lan 
ada ta eýer me ýär ler? Nä me üçin el le ri ni 
ýuw man na har iý ýär ler?» di ýip so ra dy lar.

6  Isa ola ra: «Işa ýa py gam ber siz iki ýüz
lü ler hak da jaý dar py gam ber lik edip dir! 
On da şeý le ýa zy lan:

„Bu halk Meni dilinde hormatlaýar,
emma ýürekleri Menden 

uzakdadyr.
 7 Biderek ýere Maňa sežde edýärler,

taglymat diýip öwredýänleri 
ynsan buýruklarydyr“.

 8 Siz ynsan däpdessurlaryna 
eýerip b, Hudaýyň buýrugyny 
terk edýärsiňiz» diýdi.

9 Isa ýe ne ola ra şeý le diý di: «Öz adat la
ry ňy zy ber jaý et mek üçin, siz Hu da ýyň 
buý ruk la ryn dan ýüz dön der me giň oňat 
ýo lu ny ta pyp sy ňyz! 10 Musa: „Ataene ňe 
hor mat goý“ we „Ata sy na ýada ene si
ne gar gan adam ölü me hö küm edil sin“ 
di ýip buý rup dy. 11-12  Em ma siz kim dir 
bi ri niň eneata sy na: „Men si ze kö mek 
edip bil jek däl. Si ze ber me gi ni ýet eden 
zat la rym kor ban dyr“ (kor ban – „Hu da ýa 
sa da ka“ diý me gi aň lad ýar) ç di ýip aýt ma
gy ny dog ry ha sap la ýar sy ňyz, şun luk da, 
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a 7:15 Kä bir gol ýaz ma lar da 16njy aýat duş gel ýär: Eşit mä ge gu la gy bar adam eşit sin!
b 7:24 Kä bir gol ýaz ma lar da Sur we Si don şä her le ri niň.

siz oňa öz ataene si ne kö mek ber me gi 
ga da gan ed ýär si ňiz. 13 Şeý dip, siz ne
sil dennes le gal dyr ýan adat la ry ňy zyň 
ha ty ra sy na Hu da ýyň sö zü ni pu ja çy kar
ýar sy ňyz. Baş gada şu ňa meň zeş köp 
zat la ry ed ýär si ňiz». 14 Ol mä hel lä ni ýe ne 
ýa ny na ça gy ryp, ola ra: «Hem mä ňiz 
Me ni diň läň hem dü şü niň. 15  Ada myň 
içi ne gir ýän hiç bir zat ony mur dar edip 
bil mez. Ada my mur dar ed ýän zat lar 
onuň öz için den çyk ýan dyr» diý di. a

17 Ol mä hel lä niň ýa nyn dan aý ry lyp, öýe 
gi ren de, şä girt le ri On dan bu tym sa lyň 
ma ny sy ny so ra dy lar. 18  Isa ola ra: «Eý sem, 
siz hem dü şü neň zok my? Ada myň içi ne 
gi ren hiç bir za dyň ony mur dar et me ýän
di gi ni bil me ýär si ňiz mi? 19 Bu lar ada myň 
ýü re gi ne dälde, gar ny na gir ýär, ol ýer
dende da şa ry çyk ýar» di ýip jo gap ber di. 
Şeý le diý mek bi len, Isa äh li iý mit le riň 
tä miz di gi ni yg lan et di. 20 Ol ýe ne: «Ada
my mur dar ed ýän onuň öz için den çyk ýan 
zat lar dyr. 21-22  Çün ki iç den, ada myň ýü re
gin den er bet pi kir ler, az gyn lyk, ogur lyk, 
gan hor lyk, zy na hor lyk, aç göz lük, ýa man
lyk, hi le, ah lak syz lyk, gö rip lik, sö günç, 
te kep bir lik we ak mak lyk çyk ýar. 23 Bu 
er bet zat la ryň äh li si iç den çy kyp, ada my 
mur dar ed ýär» diý di.

Siriýaly aýalyň imany 
(Matta 15:21-28)

24  Isa ol ýer den çy kyp, Sur şä he ri niň b 
tö we re gi ne git di. Ol bir öýe bar dy we hiç 
ki miň bu ba ra da bil me gi ni is le me ýär di, 
ýö ne mu ny giz lin sak lap bil me di. 25 Ki çi
jik gy zy ny ar wahjyn eýe län bir aýal Isa 
hak da ky ha bar la ry eşi den ba dy na ge lip, 
Onuň aýa gy na ýy kyl dy. 26  Ol aýa lyň as ly 
Si ri ýa nyň Fi ni ki ýa ül ke sin den bo lup, ol 

ýa hu dy däl di. Ol gy zyn dan ar wahjy ny 
ko wup çy kar ma gy ny so rap, Isa ýal bar dy. 
27 Isa oňa: «Goý, öňür ti ça ga lar doý sun. 
Ça ga la ryň çö re gi ni alyp, it le re zyň mak 
dog ry däl dir» diý di. 28  Aýal hem: «Ha wa, 
Agam! Ýö ne it ler hem ça ga la ryň sa çak 
ba şyn da dö ken çö rek owun tyk la ryn dan 
iý ýän dir» diý di. 29 Isa oňa: «Bu sö züň 
üçin, bar, gi di ber, ar wahjyn se niň gy
zyň dan çyk dy» diý di. 30  Aýal öýü ne 
ba ran da, gyzy nyň ar wahjyn dan ha las 
bo lup, dü şe gin de ýa ta ny ny gör di.

Isa ker adama şypa berýär
31 On soň Isa Sur we Si don et rap la ryn

dan gaý dyp, De ka po lis se bit le ri niň üs ti 
bi len Je li le kö lü ne gel di. 32  Isa nyň ýa ny na 
ker hem pel tek bir ada my ge ti rip, onuň 
ba şy na eli ni goý ma gy ny so rap, Oňa 
ýal bar dy lar. 33 Isa ol ada my mä hel lä niň 
için den bir çe te çy ka ryp, bar mak la ry ny 
onuň gu lak la ry na sok dy, tüý kü rip, onuň 
di li ne eli ni de gir di. 34  On soň gö ge ba
kyp, ulu dan de mi ni al dyda: «Ef fa ta!», 
ýag ny «Açyl» diý di. 35  Ýaň ky ada myň 
gu lak la ry şo ba da açy lyp, di li dürs gep
le mä ge baş la dy. 36  Isa mu ny gö ren le re bu 
ba ra da hiç ki me aýt maz ly gy tab şyr dy. 
Em ma Ol nä çe köp tab şyr sa, olar bu 
ha ba ry şon çada köp ýaý rat dy lar. 37 Halk 
çak da na şa ge ňir ge ni şip: «Ol äh li za dyň 
höt de sin den gel ýär, hat da ker le riň gu la
gy ny, lal la ryň di li ni aç ýar» di ýiş ýär di.

8-nji bap

Isa dört müň adamy doýurýar 
(Matta 15:32-39)

1 Şol gün ler ýe ne bir uly mä hel le 
ýyg nan dy. Ola ryň iý mä ge hiç zat la ry bol
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a 8:26 Kä bir gol ýaz ma lar da mu ny oba da hiç ki me aýt ma di ýen jüm le hem bar.

man soň, Isa şä girt le ri ni ýa ny na ça gy ryp, 
ola ra: 2 «Bu mä hel lä haý pym gel ýär! Bu lar 
üç gün bä ri Me niň ýa nym da, iý mä ge hem 
hiç zat la ry ýok. 3 Bu la ry öý le ri ne aç goý
ber sem, ýol da ys gyn dan ga çar lar. Ola ryň 
kä bi ri uzak ýer den ge lip dir» diý di. 4 Şä
girt le ri On dan: «Bu çöl lük de ola ry doý rar 
ýa ly çö re gi ni re den ta pyp bo lar ka?» di ýip 
so ra dy lar. 5 Isa: «Nä çe çö re gi ňiz bar?» di
ýip, ola ryň öz le rin den so ra dy. Olar: «Ýe di 
sa ny» di ýip jo gap ber di ler. 6  On soň Isa 
mä hel lä ýer de otur ma gy bu ýur dy. Ýe di 
çö re gi alyp, şü kür ede nin den soň, bö lüş
dir dide, paý la mak üçin şä girt le ri ne ber di. 
Olar hem bu la ry mä hel lä paý la dy lar. 7 Ola
ryň bi raz ba lyk la ry hem bar dy. Isa şü kür 
ede nin den soň, ola ry hem paý la ma gy 
bu ýur dy. 8  Hem me ler iýip doý du lar, ar
typ ga lan bö lek le ri ýyg nap, ýe di se be di 
dol dur dy lar. 9 Iýen ler dört mü ňe go laý 
adam dy. On soň Isa ola ry ug rat dy. 10 Özi 
bol sa des si ne şä girt le ri bi len ga ýy ga mü
nüp, Dal ma nu ta se bit le ri ne git di.

Fariseýleriň we Hirodyň 
hamyrmaýasyndan ägä boluň! 
(Matta 16:1-12)

11 Fa ri seý ler ge lip, Isa bi len je del leş mä
ge baş la dy lar. Ony sy na jak bo lup, gök den 
bir gud rat ly ala mat gör kez me gi ni ta lap 
et di ler. 12  Ol hem ah çe kip: «Nä me üçin 
bu ne sil ala mat ta lap ed ýär? Si ze dog ru
sy ny aýd ýa ryn, bu nes le hiç bir ala mat 
gör ke zil jek däl dir» diý di. 13 Isa ola ryň 
ýa nyn dan git di we ýe ne ga ýy ga mü nüp, 
beý le ki ke na ra geç di. 14  Şä girt le ri çö rek 
al ma gy unu dan eken ler. Ga ýyk da ýan
la ryn da di ňe ýe ke je çö rek bar dy. 15 Isa 
ola ra: «Hüş gär bo luň! Fa ri seý ler bi len 
Hi ro dyň ha myr ma ýa syn dan ägä bo luň» 
di ýip, duý du ryş ber di. 16  Olar bol sa öza ra 

çe ke le şip: «Isa mu ny bi ziň çö re gi mi ziň 
ýok du gy üçin aýd ýar» di ýiş ýär di ler. 17 Isa 
ola ryň nä me di ýiş ýän dik le ri ni bi lip, olar
dan: «Nä me üçin çö re gi miz ýok diý şip 
çe ke leş ýär si ňiz? Si ziň en te gem aky ly
ňyz ýe te nok my, dü şün me ýär si ňiz mi? 
Ýü re gi ňiz şeý le ga ty my? 18  Göz li bo lup, 
gör me ýär si ňiz mi? Gu lak ly bo lup, eşit me
ýär si ňiz mi? Bo lup ge çen zat lar ýa dy ňy za 
düş me ýär mi? 19 Men bäş çö re gi bäş müň 
ada ma bö lüp paý la nym da, ga lan dö wüm
ler den nä çe se bet dol du ryp dy ňyz?» di ýip 
so ra dy. Olar: «On iki» di ýip jo gap ber
di ler. 20 Isa ýe ne: «Ýe di çö re gi dört müň 
ada ma bö lüp paý la nym da, ar typ ga la ny 
nä çe se bet bo lup dy?» di ýip so ra dy. Olar: 
«Ýe di» diý di ler. 21 Şon da Isa ola ra: «En tek 
hem dü şün me ýär si ňiz mi?» diý di.

Isa kör adamy sagaldýar
22  On soň Isa bi len şä girt le ri Bet saý da 

gel di ler. Ol ýer de Isa nyň ýa ny na bir 
kör ada my ge tir di ler we oňa eli ni de
gir me gi ni so rap, Oňa ýal bar dy lar. 23 Isa 
kör ada myň elin den tu tup, ony oba nyň 
da şy na çy kar dy. Isa onuň göz le ri ne tüý
kü rip, el le ri ni onuň ba şy na go ýup: «Bir 
zat gör ýär siň mi?» di ýip so ra dy. 24  Kör 
ba şy ny gal dy ryp: «Adam la ry gör ýä rin, 
olar ýö räp bar ýan agaç lar ýa ly bo lup gö
rün ýär» diý di. 25 Isa ýe nede el le ri ni onuň 
göz le ri ne goý dy. Kör çi ňe ri lip se ret di, 
şypa ta pyp, bar za dy aý dyň gör di. 26  Isa: 
«Oba gir me a» di ýip, ony öýü ne iber di.

Petrus Isanyň Mesihdigini ykrar edýär 
(Matta 16:13-20; Luka 9:18-21)

27 Isa şä girt le ri bi len Kaý sa ri ýaFi lip şä
he ri niň go la ýyn da ky oba la ra git di. Ýol da 
Isa şä girt le rin den: «Adam lar Ma ňa kim 
diý ýär ler?» di ýip so ra dy. 28  Şä girt le ri: 
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«Kä bir le ri Ýah ýa çüm dü ri ji, kä bir le ri 
Yl ýas, baş ga bir le ride – py gam ber ler den 
bi ri diý ýär ler» di ýip jo gap ber di ler. 29 Isa 
olar dan: «Siz Ma ňa kim diý ýär si ňiz?» di
ýip so ra dy. Pet rus: «Sen Me sihsiň» di ýip 
jo gap ber di. 30 Şon da Isa ola ra Özi ha kyn
da hiç ki me hiç zat aýt maz ly gy tab şyr dy.

Isa ölüp direljegini öňünden aýdýar 
(Matta 16:21-28; Luka 9:22-27)

31 On soň Isa şä girt le ri ne Yn san Og lu
nyň köp gör gü ler gör me li di gi, ýa şu lu lar, 
ýol baş çy ru ha ny lar, Töw rat mu gal lym lar 
ta ra pyn dan ret edil me li di gi, öl dü ril me
li di gi we üç gün den soň di rel me li di gi 
ha kyn da öw ret mä ge baş la dy. 32  Ol bu söz
le ri açyk aýt dy. Pet rus bol sa Ony bir çe te 
çe kip, Onuň aý dan la ry na gar şy çyk ma ga 
baş la dy. 33 Em ma Isa öw rü lip, şä girt le ri ne 
se ret di we Pet ru sa: «Çe kil öňüm den, şeý
tan! Sen Hu da ýyň iş le ri ni dälde, yn san 
iş le ri hak da oý lan ýar syň» di ýip kä ýe di. 
34 Isa şä girt le ri bi len bir lik de mä hel lä nide 
ýa ny na ça gy ryp, ola ra şeý le diý di: «Kim 
Me niň yzy ma eýer mek is le ýän bol sa, 
özü ni in kär et sinde, ha çy ny alyp yzy ma 
düş sün. 35 Kim ja ny ny ha las et mek is le se, 
ony ýi ti rer, ýö ne kim ja ny ny Me niň we 
Hoş Ha ba ryň ug run da ýi tir se, ony ha las 
eder. 36 Yn san tu tuş dün ýä ni ga za ny bam, 
ja nyn dan mah rum bol sa, oňa nä me peý
da sy bar? 37 Yn san öz ja ny na de rek nä me 
be rip bi ler? 38  Bu bi we pa, gü nä kär nes liň 
ara syn da kim Men den we Me niň söz le
rim den utan sa, Yn san Og lyda Ata sy nyň 
şöh ra tyn da mu kad des pe riş de le ri bi len 
ge len ma ha ly on dan uta nar».

9-njy bap
1 Isa ola ra şeý le diý di: «Si ze dog ru sy ny 

aýd ýa ryn: bu ýer de du ran la ryň kä bi ri 
Hu da ýyň Şa ly gy nyň gud rat bi len gel
ýä ni ni gör mez den öl mez ler».

Isanyň keşbi üýtgeýär 
(Matta 17:1-13; Luka 9:28-36)

2 Al ty gün den soň Isa ýa ny na di ňe Pet
ru sy, Ýa ku by we Ýo han na ny alyp, bir 
be ýik da gyň üs tü ne çyk dy. Şol ýer de 
ola ryň gö zü niň al nyn da Onuň keş bi üýt
ge di. 3 Onuň egin ba şy gö zü ňi ga maş dy ryp 
bar ýan apak reň ke öw rül di we lin, ýer 
ýü zün de hiç kim ony beý le agar dyp bil jek 
däl di. 4 Şon da şä girt le re Yl ýas bi len Mu sa 
gö rün di. Olar Isa bi len gep le şip dur du lar. 
5 Pet rus Isa: «Mu gal lym! Bi ze bu ýer de 
bol mak ýa kym ly, gel, üç ça dyr di ke li: bi
ri – Sa ňa, bi ri – Mu sa, bi ri – Yl ýa sa» diý di. 
6 Ga ty gor kan dyk la ry üçin, Pet rus nä me 
diý ýä ni ni özi hem bi le nok dy. 7 Şol wagt bir 
bu lut ge lip, ola ryň üs tü ni ört di. Bu lut dan: 
«Bu Me niň sö wer Og lum dyr! Oňa gu lak 
asyň» di ýen bir owaz gel di. 8 Bir den kä şä
girt ler daştö we re gi ne se ret di ler, em ma öz 
ýan la ryn da Isa dan baş ga hiç ki me göz le ri 
düş me di. 9 On soň dag dan inip gel ýär kä ler, 
Isa ola ra Yn san Og ly ölüm den di rel ýän çä, 
bu gö ren zat la ry ny hiç ki me aýt maz ly gy 
bu ýur dy. 10 Şä girt ler Onuň bu sö zü ni ýü
rek le rin de sak lap, ölüm den di rel me giň 
nä me aň lad ýan dy gy ba ra da bi ribir le rin
den so ra ýar dy lar. 11 Olar Isa dan: «Nä me 
üçin Töw rat mu gal lym la ry öňür ti Yl ýas 
gel me li dir diý ýär ler?» di ýip so ra dy lar. 
12  Isa hem ola ra: «Dog ru danda, öňür ti 
Yl ýas ge lip, äh li za dy dü zet me li. Em ma 
Yn san Og lu nyň köp gör gi gö rüp, ret edil
me li di gi ha kyn da hem ýa zy lan ahy ryn. 
13 Men si ze şu ny aýd ýa ryn: Yl ýas bir wagt 
gel di we ol hak da ýa zy ly şy ýa ly, oňa is län 
zat la ry ny et di ler» diý di.

Isa arwah-jyn eýelän oglany sagaldýar 
(Matta 17:14-23; Luka 9:37-45)

14  Olar beý le ki şä girt le riň ýa ny na 
ge len le rin de, ola ryň da şy na üý şüp 
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a 9:23 Ba şar dy gyň dan diý mäň nä me? – kä bir gol ýaz ma lar da Eger iman et me gi ba şar saň.
b 9:29 Hu da ýa do ga-di leg et mek den – kä bir gol ýaz ma lar da do gadi leg we agyz bek le mek den.

du ran uly mä hel lä ni gör dü ler. Töw rat 
mu gal lym la ryň kä bi ri şä girt ler bi len 
je del le şip dur dy. 15  Tu tuş mä hel le Isa ny 
gö ren ba dy na, geň gal dy we hem me ler 
des si ne yl ga şyp ge lip, Oňa sa lam ber
di ler. 16  Isa adam lar dan: «Bu lar bi len 
nä me hak da je del leş ýär si ňiz?» di ýip 
so ra dy. 17 Mä hel lä niň için den bi ri Oňa: 
«Mu gal lym! Se niň ýa ny ňa og lu my ge
tir dim. Ar wahjyn ol gep le mez ýa ly, 
onuň di li ni bag la dy. 18  Ar wahjyn ony 
tu tan da ýe re ur ýar. Og lan ag zy ny kö
pür jik le dip, diş le ri ni gy jyr da dyp ga tap 
gal ýar. Se niň şä girt le riň den og lum dan 
ar wahjy ny ko wup çy kar mak la ry ny 
ha ýyş et dim, ýö ne olar ba şar ma dy» 
di ýip jo gap ber di. 19 Isa ola ra: «Eý, iman
syz ne sil, Men ha ça na çen li si ziň bi len 
bo la ýyn? Ha ça na çen li si ze çy da ýyn? 
Og la ny Me niň ýa ny ma ge ti riň» diý di. 
20  Olar ony Isa nyň ýa ny na ge tir di ler. 
Ar wahjyn Isa ny gö ren ba dy na, og la ny 
ga ty sil ter le di. Og lan ýe re ýa zy lyp, ag
zy ny kö pür jik le dip, to ga lan ma ga baş la dy. 
21 Isa og la nyň ka ka syn dan: «Mu nuň 
beý le bo la ny na nä çe wagt bol dy?» di
ýip so ra dy. Ka ka sy: «Ça ga ly gyn dan 
bä ri şeý le. 22  Ar wahjyn ony he läk le
jek bo lup, te lim ge zek oda, su wa at dy. 
Gaý rat etde, ba şar dy gyň dan kö mek et, 
bi ze haý pyň gel sin!» diý di. 23 Isa oňa: 
«Ba şar dy gyň dan diý mäň nä me? a Iman 
ed ýän üçin hem me zat müm kin dir!» 
diý di. 24  Şo ba da og la nyň ka ka sy ag lap: 
«Iman ed ýä rin, iman syz ly gy my ýeň
mä ge kö mek et!» di ýip gy gyr dy. 25  Isa 
mä hel lä niň yl ga şyp gel ýä ni ni gö ren de, 
ar wahjy na kä ýäp: «Eý, ker lik hem lal
lyk ru hy! Sa ňa bu ýur ýa ryn, og la nyň 
için den çyk, oňa gaý dyp gir me!» diý di. 

26  Ar wahjyn gy gy ryp, og la ny has be ter 
sil ter le dide, on dan çyk dy. Og lan öle ne 
meň ze ýär di, şo nuň üçin ol ýer dä ki le riň 
kö pü si: «Ol öl di» di ýiş ýär di. 27 Em ma 
Isa og la nyň elin den tu tup gal dyr dy, ol 
hem ýe rin den tur dy. 28  Isa öýe gi ren den 
soň, şä girt le ri öz liöz le ri kä On dan: «Biz 
nä me üçin ar wahjy ny çy ka ryp bil me
dik?» di ýip so ra dy lar. 29 Isa ola ra: «Bu 
hi li ar wahjyn la ry Hu da ýa do gadi leg 
et mek den b baş ga hiç zat bi len çy ka ryp 
bol ýan däl dir» diý di.

Isa ölüp direljegini öňünden aýdýar
30  Olar ol ýer den çy kyp, Je li lä

niň üs tün den geç di ler. Isa öz le ri niň 
ni re de dik le ri ni hiç ki miň bil me gi ni is
le me ýär di. 31 Ol şä girt le ri ne: «Yn san Og ly 
yn san la ryň eli ne ber ler, Ony öl dü rer ler, 
ýö ne öl dü ren le rin den üç gün den soň, Ol 
di re ler» diý di. 32  Em ma olar bu söz le re 
dü şün me di ler, so ra ma gada gork du lar.

Iň beýik kim? 
(Matta 18:1-5; Luka 9:46-48)

33 Olar Ka per na uma bar dy lar. Öýe gi
ren den soň, Isa olar dan: «Ýol da nä me 
hak da je del leş ýär di ňiz?» di ýip so ra dy. 
34 Em ma ola ryň hiç bi rin den ses çyk ma dy, 
se bä bi ýol da bi ribir le ri bi len ki miň iň be
ýik di gi hak da je del le şip di ler. 35 Isa otu ryp, 
On ki le ri ýa ny na ça gy ryp, ola ra: «Bi ri 
il kin ji bol mak is le ýän bol sa, hem mä niň 
soň ku sy hem hyz mat kä ri bol ma ly dyr» 
diý di. 36  On soň bir ça ga ny alyp, ola ryň 
or ta syn da du ruz dyda, ony gu jak lap, ola
ra: 37 «Kim şu nuň ýa ly bir ça ga ny Me niň 
adym dan ka bul et se, Me ni ka bul et di gi dir. 
Kim Me ni ka bul et se, Me ni dälde, Me ni 
Ibe re ni ka bul ed ýän dir» diý di.
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a 9:43 Kä bir gol ýaz ma lar da 44nji aýat duş gel ýär: Ola ryň je set le ri ni iý ýän gurt öl mez, 
ola ry ýak ýan ot sön mez.
b 9:45 Kä bir gol ýaz ma lar da 46njy aýat duş gel ýär: Ola ryň je set le ri ni iý ýän gurt öl mez, 
ola ry ýak ýan ot sön mez.
ç 9:49 Kä bir gol ýaz ma lar da we hem me gur ban lyk lar duz bi len duz la nar di ýen jüm le hem bar.
 
9:48 Işa 66:24. 10:6 Gçk 1:27. 10:7-8 Gçk 2:24. 

Bize garşy bolmadyk biziň 
tarapymyzdadyr 
(Luka 9:49,50)

38  Ýo han na Isa ýüz le nip: «Mu gal lym! 
Biz Se niň adyň bi len ar wahjyn la ry 
çy kar ýan bir ada my gör dük, ýö ne 
onuň bi ziň bi len bi le däl di gi üçin, ony 
tog tat mak is le dik» diý di. 39 Isa: «Ony 
tog tat maň! Çün ki Me niň adym bi len 
mug jy za gör ke zip, yzy sü re Me ni ýa
man lap bil jek adam ýok dur. 40 Kim bi ze 
gar şy bol ma sa, bi ziň ta ra py myz da dyr. 
41 Me sihe bag ly dy gy ňyz üçin, kim Me niň 
adym bi len si ze bir kä se suw ber se, si ze 
dog ru sy ny aýd ýa ryn, ol as la sy lag syz 
gal maz» diý di.

Günä gazandyrýan zatlary taşlaň 
(Matta 18:6-9; Luka 17:1,2)

42  Isa ýe ne sö ze baş la dy: «Kim dekim 
Ma ňa ynan ýan bu pes gö wün li ler den bi
ri niň gü nä et me gi ne se bäp bol sa, onuň 
boý nun dan uly de gir men da şy asy lyp, 
deň ze zyň la ny has go wy bo lar. 43 Eliň 
se niň gü nä et me gi ňe se bäp bol sa, ony 
kes. Go lak bo lup ba ky ýa şaý şa go wuş
mak, iki el li bo lup dow za ha, sön mez 
oda zy ňyl mak dan go wu dyr. a 45  Eger 
aýa gyň se niň gü nä et me gi ňe se bäp bol
sa, ony çap. Sa ňa ço lak bo lup ýa şaý şa 
go wuş mak, iki aýak ly bo lup dow za ha, 
sön mez oda zy ňyl mak dan go wu dyr. b 
47 Eger gö züň gü nä et me gi ňe se bäp bol sa, 
ony oýup çy kar. Sa ňa ýe ke göz li bo lup 

Hu da ýyň Şa ly gy na gir mek, iki göz li 
bo lup dow za ha zy ňyl mak dan go wu dyr. 
48  Ola ryň je set le ri ni iý ýän gurt öl mez, 
ola ry ýak ýan ot sön mez. 49 Hem me ler ot
da duz la nar ç. 50 Duz go wy zat dyr, em ma 
ol öz ta ga my ny ýi tir se, on da oňa nä dip 
ta gam be rer si ňiz? Duz ýa ly ta gam ly 
bo luň, öza ra pa ra hat lyk da ýa şaň».

10-njy bap

Aýrylyşmak hakynda 
(Matta 19:1-12; Luka 16:18)

1 Isa ol ýer den çy kyp, Ior dan der ýa sy
nyň aňyr syn da ky Ýa hu dy ýa we la ýaty na 
git di. Onuň da şy na ýe nede bir to par mä
hel le üýş di we Ol ýe nede he mi şe ki ýa ly 
ola ra öw ret mä ge dur dy. 2  Bir nä çe fa ri seý 
ge lip, Ony sy na mak üçin: «Bir ada myň 
aýa ly bi len aý ry lyş ma gy ka nu na dog ry 
gel ýär mi?» di ýip so ra dy. 3 «Mu sa si ze 
nä hi li buý ruk ber di?» di ýip, Isa ola ryň 
öz le rin den so ra dy. 4  Olar: «Mu sa ta lak 
ha ty esa syn da aý ry lyş ma ga yg ty ýar be
rip di» diý di ler. 5 Isa ola ra: «Mu sa si ze 
doň ýü rek di gi ňiz üçin bu buý ru gy ýaz dy. 
6  As lyn da Hu daý ýa ra dy ly şyň ba şyn da 
yn san la ry er kek we aýal edip ýa rat dy. 
7-8   Şol se bäp den hem er kek ataene si ni 
taş lap, aýa ly bi len bir leş ýär we ola ryň iki
si bir ten bol ýar. Şeý le lik de, olar in di iki 
däl, bir ten dir. 9 Şo nuň üçin hem Hu da ýyň 
bir leş di re ni ni yn san aýyr ma syn» diý di.

10 Öýe ge len le rin de, şä girt le ri bu ba
ra da On dan ýe ne so ra dy lar. 11 Isa ola ra: 
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a 10:24 Hu da ýyň Şa ly gy na gir mek – kä bir gol ýaz ma lar da baý ly ga bil bag la ýan lar üçin 
Hu da ýyň Şa ly gy na gir mek.
 
10:19 Msr 20:1216; Kan 5:1620. 

«Aýa ly ny aý ryp, baş ga aýa la öý le nen 
adam öz aýa ly na gar şy zy na ed ýän dir. 
12  Aýal hem ärin den aý ry lyp, baş ga er ke
ge bar sa, öz äri ne gar şy zy na ed ýän dir» 
di ýip jo gap ber di.

Isa çagalara pata berýär 
(Matta 19:13-15; Luka 18:15-17)

13 Baş la ry na eli ni goý sun di ýip, adam
lar ça ga la ry Isa nyň ýa ny na ge tir di ler, 
em ma şä girt ler mu ny gö rüp, ola ra kä
ýe di ler. 14  Isa mu ny gö ren de, ga ha ry 
gel di. Ol şä girt le ri ne: «Ça ga la ry Me
niň ýa ny ma goý be riň, ola ry sak la maň. 
Hu da ýyň Şa ly gy şu lar ýa ly la ryň ky dyr. 
15  Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, kim Hu da
ýyň Şa ly gy ny ça ga ýa ly ka bul et me se, 
ol ýe re as la gi rip bil mez» diý di. 16  Ol 
ça ga la ry gu jak lap, baş la ry na eli ni go ýup, 
ola ra pa ta ber di.

Baýlyk we baky ýaşaýyş 
(Matta 19:16-30; Luka 18:18-30)

17 Isa ýa ňy ýo la dü şen ma ha ly bir adam 
yl gap gel dide, öňün de dy za çö küp, On
dan: «Eý, ýag şy Mu gal lym! Men ba ky 
ýa şaý şy mi ras al mak üçin nä me et me li?» 
di ýip so ra dy. 18  Isa oňa: «Nä me üçin Ma
ňa ýag şy diý ýär siň? Ýe ketäk Hu daý dan 
baş ga hiç kim ýag şy däl dir. 19 Sen Onuň: 

„Adam öl dür me, zy na et me, ogur lyk 
et me, ýa lan şa ýat lyk et me, hiç ki miň 
ha ky ny iý me, ataene ňe hor mat goý“ 
di ýen tab şy ryk la ry ny bil ýän siň ahy
ryn» di ýip jo gap ber di. 20 Ýaň ky adam 
Oňa: «Men ýaş ly gym dan bä ri bu la ryň 
ba ry ny ber jaý edip gel ýä rin» diý di. 21 Isa 
oňa söý gü den do ly mä hir bi len se re dip: 

«Se niň ýe ke je ke miň bar. Gitde, nä mäň 
bar bol sa sa typ, ga ryp la ra paý la, şon
da gök de ha zy naň bo lar. On soň gelde, 
Me niň yzy ma düş» diý di. 22  Ýaş ýi git 
bu sö zi eşi dip, tu kat bo lup git di, se bä bi 
onuň malmül ki köp di.

23 Isa tö we re gi ne se re dip, şä girt le ri ne: 
«Baý adam la ryň Hu da ýyň Şa ly gy na gir
me gi nä hi li kyn!» diý di. 24 Şä girt ler Onuň 
söz le ri ne haý ran gal dy lar. Isa ýe ne ola ra: 
«Ogul la rym, Hu da ýyň Şa ly gy na gir
mek a nä hi li kyn! 25 Bir dü ýä niň iň ňä niň 
gö zün den geç me gi baý ada myň Hu da ýyň 
Şa ly gy na gir me gin den aň sat dyr» diý di. 
26  Şä girt ler çak da na şa haý ran ga lyp, bi ri

bir le ri ne: «On da kim ha las bo lup bi ler?» 
di ýiş di ler. 27 Isa ola ra se re dip: «Yn san lar 
üçin bu müm kin däl dir, em ma Hu daý 
üçin beý le däl – Hu daý üçin äh li zat 
müm kin dir» diý di. 28  Pet rus Oňa: «Ine, 
biz äh li za dy my zy taş lap, Se niň yzy ňa 
düş dük» di ýip sö ze baş la dy. 29 Isa: «Si
ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Me niň we Hoş 
Ha ba ryň ha ty ra sy na öýü ni, do gan la ry
ny, uýa la ry ny, eneata sy ny, ça ga la ry ny 
ýada mülk ýer le ri ni taş la bam, 30  bu 
dö wür de çek jek azap la ry bi len bir lik
de, yzy na ýüz es se edip öý ler, do gan lar, 
uýa lar, eneata lar, ça ga lar, mülk ýer ler 
al ma jak adam ýok dur. Gel jek dö wür de 
olar ba ky ýa şaý şa gow şar lar. 31 Em ma 
il kin ji le riň kö pü si soň ku lar, soň ku la ryň 
kö pü si hem il kin ji ler bo lar» diý di.

Isa ölüp direljegini ýene aýdýar 
(Matta 20:17-19; Luka 18:31-34)

32  Isa şä girt le ri bi len Iýe ru sa li me ta rap 
ýo la düş di, Ol ola ryň öň le rin den ýö räp 
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bar ýar dy. Şä girt ler Isa haý ran gal ýar dy
lar. Isa nyň yzy na dü şüp bar ýan hal ky 
hem gor ky gap lap alyp dy. Isa ýe nede on 
iki şä gir di ni bir çe te çe kip, Öz ba şy na 
gel jek wa ka lar ba ra da gür rüň ber mä ge 
baş la dy: 33 «Ine, Iýe ru sa li me bar ýa rys. 
Yn san Og ly ýol baş çy ru ha ny la ryň, Töw
rat mu gal lym la ryň eli ne tab şy ry lar. Ony 
ölü me hö küm edip, ke se ki mil let le re 
tab şy rar lar. 34  Ony mas ga ra lap, üs tü ne 
tüý kü rer ler, gam çy lar lar, soň ra öl dü rer
ler, em ma üç gün den soň a Ol di re ler».

Ýakup bilen Ýohannanyň dilegi 
(Matta 20:20-28)

35  Ze be de ýiň ogul la ry Ýa kup bi len 
Ýo han na Isa nyň ýa ny na ba ryp, Oňa: 
«Mu gal lym! Bi ziň Sen den bir di le jek 
za dy myz bar, şo ny ýe ri ne ýe tir me gi ňi 
is le ýä ris» diý di ler. 36  Isa olar dan: «Si ziň 
üçin nä me et me gi mi is le ýär si ňiz?» di ýip 
so ra dy. 37 Olar hem: «Sen Öz şöh rat ly 
tag tyň da bi ri mi ziň sa gyň da, bi ri mi
ziň çe piň de otur ma gy my za rug sat et» 
diý di ler. 38  Em ma Isa ola ra: «Siz nä me 
di le ýä ni ňi zi bil me ýär si ňiz. Me niň iç jek 
has rat kä säm den siz içip bi ler si ňiz mi? 
Me niň has ra ty ma çüm dü ri lip bi ler si ňiz
mi?» diý di. 39 Olarda: «Ha wa, bi le ris!» 
diý di ler. Isa ola ra: «Siz Me niň iç jek 
kä säm den içer si ňiz. Me niň has ra ty ma 
çüm dü ri ler si ňiz. 40 Ýö ne si ze sa gym da ýa 
çe pim de otur ma ga rug sat ber mek Me niň 
elim de däl. Bu kim ler üçin taý ýar la nan 
bol sa, şo lar üçin dir» diý di. 41 Beý le ki on 
şä girt mu ny eşi dip, Ýa kup bi len Ýo han
na ga har lan ma ga baş la dy lar. 42  Isa ola ry 
ýa ny na ça gy ryp: «Özü ňiz bil ýär si ňiz, 
ke se ki mil let le riň ara syn da baş tu tan 
sa ýyl ýan lar ola ra hö küm dar lyk ed ýär ler, 
ýo ka ry we zi pe li le ride aga lyk ed ýär ler. 

43 Si ziň ara ňyz da beý le bol ma syn. Ara
ňyz da kim üs tün bol mak is le ýän bol sa, 
beý le ki le riň hyz mat kä ri bol sun. 44  Kim 
il kin ji bol mak is le ýän bol sa, beý le ki le riň 
gu ly bol sun. 45 Yn san Og ly hem Özü ne 
hyz mat edil me gi üçin dälde, eý sem, 
baş ga la ra hyz mat et mek üçin, köp le riň 
ug run da ja ny ny gur ban edip, ola ry azat 
et mek üçin gel di» diý di.

Isa kör Bartimeýiň gözlerini açýar 
(Matta 20:29-34; Luka 18:35-43)

46 Soň ra olar Ýe ri ho şä he ri ne gel di ler. Isa 
şä girt le ri we uly mä hel le bi len bu şä her den 
çy kyp bar ýar ka, Ti maý og ly Bar ti meý kör 
ýo luň gy ra syn da di leg çi lik edip otyr dy. 
47 Na sy ra ly Isa nyň ol ýer de di gi ni eşi dip: 
«Eý, Da wut Og ly Isa! Ma ňa re him et!» di
ýip gy gyr ma ga dur dy. 48 Köp adam lar oňa 
se siň çyk ma syn di ýip kä ýe di ler, em ma ol 
öň kü den hem ga ty ses bi len: «Eý, Da wut 
Og ly! Ma ňa re him et!» di ýip gy gyr dy. 
49 Isa aýak çe kip: «Ony ça gy ryň» diý di. 
Kö re: «Do gum ly bol, tur ýe riň den, Ol 
se ni ça gyr ýar» diý di ler. 50 Kör do nu ny bir 
ýa na taş lap tur dyda, Isa nyň ýa ny na gel di. 
51 Isa on dan: «Se niň üçin nä me et me gi mi 
is le ýär siň?» di ýip so ra dy. Kör adam: «Ha
ly pa, göz le rim açyl syn!» diý di. 52  Isa hem 
oňa: «Bar, ima nyň sa ňa şypa ber di» diý di. 
Şo ba da bu ada myň göz le ri açyl dy. On soň 
ol hem Isa nyň yzy na dü şüp gi di ber di.

11-nji bap

Isa Iýerusalime uly dabara bilen girýär 
(Matta 21:1-11; Luka 19:28-40; 
Ýohanna 12:12-19)

1 Isa bi len şä girt le ri Iýe ru sa li me go
laý lap, Zeý tun da gy nyň ete gin dä ki 
Beýt faj we Beý ta ni ýa ge len le rin de, Isa 
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iki şä gir di ni ýol lap, ola ra: 2  «Öňü ňiz dä ki 
oba ba ryň. Oba gi ren ýe ri ňiz de da ňyl gy 
du ran taý har ta par sy ňyz, onuň üs tü ne şu 
wag ta çen li hiç kim mü nen däl dir. Ony 
çö züňde, bä ri alyp ge liň. 3 Eger bi ri siz
den: „Nä me üçin ony çöz ýär si ňiz?“ di ýip 
so ra sa, oňa: „Bu taý har Reb be ge rek, ony 
ba sym yzy na ibe rer“ di ýip aý dyň» diý di. 
4 Şä girt ler git di ler we kö çe de bir ga py nyň 
ag zyn da da ňyl gy du ran taý ha ry ta pyp, 
ony çöz dü ler. 5 Ol ýer de du ran bir nä çe 
ki şi ola ra: «Nä me üçin taý ha ry çöz ýär
si ňiz?» di ýip so ra dy lar. 6  Olarda Isa nyň 
aý da ny ny aýt dy lar. On soň ýaň ky adam lar 
ola ry goý ber di ler. 7 Taý ha ry Isa nyň ýa ny
na ge ti rip, don la ry ny onuň üs tü ne at dy lar, 
Isada taý ha ra mün di. 8  Köp adam lar 
don la ry ny, kä bir le ride agaç lar dan şa ha 
ke sip, ýo la dü şe di ler. 9 Öňden bar ýan lar 
we yz dan gel ýän ler: «Hu da ýa öw gü ler 
bol sun! Reb biň adyn dan Gel ýä ne al kyş 
bol sun! 10 Ata myz Da wu dyň go laý lan pa
ty şa ly gy gut ly bol sun, gök ler de al kyş!» 
di ýip gy gy ryş ýar dy lar.

11 Isa Iýe ru sa li me ba ryp, yba dat ha na 
gir di. Daştö we re gin dä ki äh li zat la
ry göz den ge çir di. Soň ra gün gi ji gip 
bar ýan dy gy üçin, on iki şä gir di bi len 
bi le lik de Beý ta ni ýa git di.

Injir agajyna gargyş 
(Matta 21:18,19)

12 Er te si gün Beý ta ni ýa dan çy kan la ryn
da, Isa ajyk dy. 13 Uzag rak da gür ýap rak ly 
bir in jir aga jy na gö zi dü şen de, on dan in jir 
tap maz my kam di ýip, aga ja ta rap ýö re di. 
Onuň ýa ny na ge len de, on dan ýap rak dan 
baş ga hiç zat tap ma dy, se bä bi in jir möw
sü mi däl di. 14  Isa aga ja: «Goý, mun dan 
beý läk sen den hiç kim mi we iý me sin!» 
diý di. Şä girt le ri hem mu ny eşit di ler.

Isa satyjylary ybadathanadan kowýar 
(Matta 21:12-17; Luka 19:45-48; 
Ýohanna 2:13-22)

15  Soň ra olar Iýe ru sa li me gel di ler. Isa 
yba dat ha na nyň how lu sy na gi rip, ol 
ýer dä ki sa ty jy la ry, aly jy la ry kow ma ga 
baş la dy. Pul ça lyş ýan la ryň tek je le ri
ni, kep de ri sat ýan la ryň otur gyç la ry ny 
düň der di. 16  Hiç ki me yba dat ha na nyň 
how lu syn dan goş gat nat ma ga rug sat 
et me di. 17 Isa ola ra öw ret mek bi len: 
«„Me niň öýüm äh li mil let ler üçin yba
dat öýi diý lip at lan dy ry lar“ di ýip ýa zyl gy 
däl mi nä me? Em ma siz mu ny ga rak çy la
ryň sü re ni ne öw rüp si ňiz» diý di. 18  Mu ny 
eşi den ýol baş çy ru ha ny lar bi len Töw rat 
mu gal lym la ry Isa ny öl dür me giň kü ýü
ne düş dü ler. Olar Isa dan gork ýar dy lar, 
se bä bi tu tuş halk Isa nyň tag ly ma ty na 
haý ran gal ýar dy. 19 Ag şam dü şen de, Isa 
bi len şä girt le ri şä her den çy kyp git di ler.

Injir agajyndan alynmaly sapak 
(Matta 21:20-22)

20 Ir sä her bi len ge çip bar ýar ka lar, olar 
şol in jir aga jy nyň kö ki bi len gu ran dy
gy ny gör dü ler. 21 Pet rus bo lup ge çen 
wa ka ny ýat lap: «Mu gal lym, se ret! Se niň 
gar gan in jir aga jyň gu rap dyr» diý di. 22 Isa 
ola ra şeý le jo gap ber di: «Hu da ýa iman 
ediň. 23 Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, kim 
ýü re gin de şüb hä ýol ber män, diý ýä ni
niň bol jak dy gy na iman edip, şu da ga: 

„Gö te rilde, deň ze zy ňyl“ diý sede, onuň 
di ýe ni bo lar. 24  Şo nuň üçin si ze diý ýä
rin: do gadi leg edip, Hu daý dan so ran 
her bir za dy ňy zy eý ýäm alan dy gy ňy za 
yna nyň, ol si ze ber ler. 25 Hu da ýa do ga 
oka ma ga du ran ma ha ly ňyz bi rin den 
öý keki nä ňiz bar bol sa, ony ba gyş laň, 
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şon da gök dä ki Ata ňyz hem si ziň ýa zyk
la ry ňy zy ba gyş lar». a

Isanyň erk-ygtyýary barada sowal 
(Matta 21:23-27; Luka 20:1-8)

27 Olar ýe ne Iýe ru sa li me gel di ler. Isa 
yba dat ha na nyň how lu syn da gez me läp 
ýör kä, ýol baş çy ru ha ny lar, Töw rat mu gal
lym la ry we ýa şu lu lar Onuň ýa ny na ge lip: 
28  «Sen bu zat la ry haý sy yg ty ýar bi len ed
ýär siň? Bu iş le ri et mä ge Sa ňa kim yg ty ýar 
ber di?» di ýip so ra dy lar. 29 Isada ola ra: 
«Men hem si ze bir so wal ber jek. Ma ňa jo
gap ber se ňiz, si ze bu zat la ry haý sy yg ty ýar 
bi len ed ýä ni mi aý da ýyn. 30 Ha ny, Ma ňa 
aý dyň, Ýah ýa çüm dü riş yg ty ýa ry ny ni
re den al dy? Gök den mi ýada yn san dan?» 
diý di. 31 Olar mu ny öza ra mas la hat laş ma ga 
baş la dy lar: «Eger Gök den diý sek, Ol bi ze: 

„On da nä me üçin oňa ynan ma dy ňyz?“ di
ýer. 32  Em ma yn san dan diý sek…»

Olar halk dan gork ýar dy lar, çün ki 
hem me ler Ýah ýa ny ha ky ky py gam ber 
saý ýar dy. 33 Ahy ry olar Isa: «Biz bi lem
zok» di ýip jo gap ber di ler. Isada ola ra: 
«Me nem si ze bu zat la ry haý sy yg ty ýar 
bi len ed ýä ni mi aýt jak däl» diý di.

12-nji bap

Üzümçilik we kärendeçiler tymsaly 
(Matta 21:33-46; Luka 20:9-19)

1 Soň ra Isa ola ra tym sal lar bi len gür rüň 
ber mä ge baş la dy: «Bir adam üzüm bag la
ry ny otur dyp, da şy na ha ýat aý la ýar. Şe rap 
ýa sa mak üçin, üzü mi syk ma ga bir çu kur 
gaz ýar we bir sa ny gö zeg çi lik di ňi ni 
gur ýar. On soň üzüm çi li gi ni bag ban la ra 

kä ren de si ne ber ýärde, özi uzak ýo la 
gid ýär. 2  Ha syl möw sü mi ge len de, ol bir 
hyz mat kä ri ni üzü miň mi we sin den alyp 
gel di ýip, kä ren de çi le riň ýa ny na iber ýär. 
3 Em ma olar ony tu tup ýenj ýär ler we boş 
ko wup goý ber ýär ler. 4  Üzüm çi li giň eýe si 
ýe ne baş ga bir hyz mat kä ri ni iber ýär. Olar 
onuň kel le si ni ýa ryp, ony mas ga ra edip 
iber ýär ler. 5 On soň ýe ne bir hyz mat kä ri ni 
iber ýär, olar mu ny öl dür ýär ler. Ol şeý dip, 
en çe me hyz mat kä ri ni iber ýär. Bu la ryň
da kä bi ri ni ýen jip, kä bi ri ni öl dür ýär ler. 
6  Üzüm çi li giň eýe si niň ol ýe re iber mä ge 
ýe ne bir ada my gal ýar, olda özü niň ýe ke
täk sö wer og lu dy. Og lu my sy lar lar öý düp, 
ol iň so ňun da kä ren de çi le riň ýa ny na öz 
og lu ny iber ýär. 7 Em ma kä ren de çi ler bi
ribir le ri ne: „Mi ras dar şu dur! Ge liň, şu ny 
öl dü re liň, mi ras bi ze ga lar“ di ýiş ýär ler. 
8  Ony tu tup öl dür ýär lerde, üzüm çi lik den 
da şa ry taş la ýar lar. 9 In di üzüm çi li giň eýe
si nä me eder? Ol ge lip, bu kä ren de çi le ri 
öl dü rerde, üzüm çi li gi baş ga la ra be rer. 
10 Siz Mu kad des Ýaz gy da ky:

„Ussalaryň ret eden daşy,
binanyň burç daşy boldy.

 11 Muny Reb etdi,
bu nazarymyzda täsin saýyldy“

di ýen söz le ri oka ma dy ňyz my nä me?»
12  Bu tym sa ly öz le ri ne kak dy ryp aý

da ny ny aňan ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry 
Isa ny tut jak bol du lar. Ýö ne halk dan gor
kup, Ony gal dy ryp, öz ýol la ry na git di ler.

Imperatoryňky – imperatora 
(Matta 22:15-22; Luka 20:20-26)

13 Isa ny gep de tut jak bo lup, fa ri seý le riň 
we Hi ro dyň ta rap dar la ry nyň bir nä
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çe si ni Onuň ýa ny na iber di ler. 14  Olar 
ge lip, On dan: «Mu gal lym! Biz Se niň 
dog ru çyl dy gy ňy, hiç ki me ta rap göý
lik et me ýän di gi ňi bil ýä ris, se bä bi Sen 
adam la ryň de re je si ne bak man, Hu da ýyň 
ýo lu ny ha ky kat bi len öw red ýär siň. Ha ny 
aýt, im pe ra to ra sal gyt tö le mek dog ru
my ýada dog ry däl? Tö lä li mi ýada 
tö le mä li?» di ýip so ra dy lar. 15 Isa ola ryň 
iki ýüz lü di gi ni bi lip: «Me ni nä me üçin 
sy na ýar sy ňyz? Ma ňa kü müş teň ňä ni 
be riň, gö re ýin» diý di. 16  Olar bir teň ňe 
ge tir di ler. Isa olar dan: «Bu teň ňe dä ki 
şe kil bi len ýaz gy ki miň ki?» di ýip so ra
dy. Olar: «Im pe ra to ryň ky» di ýip jo gap 
ber di ler. 17 Isa ola ra: «Im pe ra to ryň ky
ny – im pe ra to ra, Hu da ýyň ky ny Hu da ýa 
be riň» diý di. Olar Oňa haý ran gal dy lar.

Direliş barada sowal 
(Matta 22:23-33; Luka 20:27-40)

18  Ölüm den soň di re li şiň ýok du gy ny 
aýd ýan sad du keý ler Isa nyň ýa ny na ge lip, 
Oňa şeý le so rag ber di ler: 19 «Mu gal lym! 
Mu sa bi ze bir ada myň do ga ny per zent siz 
ölüp, yz yn da aýa ly gal sa, do ga ny onuň 
aýa ly ny alyp, ölen do ga ny nyň nes li ni 
do wam et dir me li dir di ýip ýa zyp dyr. 
20 Ýe di do gan bar dy. Bi rin ji si bir aýa la 
öý len di, ýö ne yz yn da ne sil gal dyr man 
öl di. 21 Ikin ji si hem şol aýa la öý len di, ol 
hem yz yn da ne sil gal dyr man öl di. Ola
ryň üçün ji si hem şeý le bol dy. 22  Ýe di side 
ne sil gal dyr ma dy. Olar dan soň aýal hem 
öl di. 23 In di di re liş gü ni bu aýal ola ryň 
haý sy sy nyň aýa ly bo lar? Ola ryň ýe di si 
hem oňa öý le nip di ahy ryn». 24  Isa ola ra 
şeý le jo gap ber di: «Siz ne Mu kad des 
Ýaz gy la ry, nede Hu da ýyň gud ra ty ny 
bil ýär si ňiz. Ýal ňy şy ňy zyň se bä bi hem 
şun da däl mi? 25  Yn san lar ölüm den di

re len de ne öý le ner ler, nede dur mu şa 
çy kar lar, olar gök ler dä ki pe riş de ler ýa ly 
bo lar lar. 26  Ölü le riň di re li şi ba bat da bol
sa, Mu sa nyň ki ta byn da ky ýa nyp du ran 
ça ly ha kyn da oka ma dy ňyz my? Hu daý 
Mu sa: „Men Yb ra ýy myň, Ys ha gyň we 
Ýa ku byň Hu da ýy dy ryn“ diý di. 27 Ol ölü
le riň dälde, di ri le riň Hu da ýy dyr; siz 
ga ty ýal ňyş ýar sy ňyz».

Iň wajyp tabşyryk 
(Matta 22:34-40; Luka 10:25-28)

28  Go la ýa ge lip, ola ryň çe kiş me le ri
ni eşi den Töw rat mu gal lym lar dan bi ri 
Isa nyň ola ra jaý dar jo gap be re ni ni gö
rüp, On dan: «Haý sy tab şy ryk iň wa jyp 
tab şy ryk?» di ýip so ra dy. 29 Isa: «Iň wa
jyp tab şy ryk şu dur: eý, ys ra ýyl hal ky, 
gu lak goý. Hu da ýy myz Reb ýe ketäk 
Reb dir. 30 Hu da ýy ňyz Reb bi tu tuş ýü re
gi ňiz, äh li dü şün jä ňiz hem güý jü ňiz bi len 
janten den sö ýüň. 31 Ikin ji side şu dur: 
ýa ky ny ňy özü ňi söý şüň ýa ly söý! Bu
lar dan uly tab şy ryk bol maz» di ýip jo gap 
ber di. 32 Ol adam Oňa: «Se niň ki dog ry, eý, 
Mu gal lym! Sen ha ky ka ty söz le diň. Hu
daý ýe ketäk dir, On dan baş ga sy ýok dur. 
33 Ony tu tuş ýü re giň hem aky lyň bi len we 
äh li güý jüň bi len söý mek lik, ýa ky ny ňy 
özü ňi söý şüň ýa ly söý mek lik ýak ma 
gur ban lyk la ryň, beý le ki gur ban lyk la
ryň hem me sin den has mö hüm dir» diý di. 
34  Isa onuň paý has ly jo gap be re ni ni gö
rüp: «Sen Hu da ýyň Şa ly gyn dan uzak da 
däl siň» diý di. Şon dan soň Oňa mun dan 
ar tyk so rag ber mä ge hiç kim milt et me di.

Mesih kimiň Ogly? 
(Matta 22:41-46; Luka 20:41-44)

35  Isa yba dat ha na da hal ka öw re dip 
otyr ka, ola ra şeý le diý di: «Töw rat mu
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gal lym la ry Me sihe nä dip Da wu dyň og ly 
diý ýär ler? 36  Dawudyň özi Mu kad des 
Ruh dan yl ham alyp, şeý le di ýip dir:
„Hu daý Reb bi me a şeý le söz le di:

‘Duşmanlaryňy aýak astyna 
salýançam,

Meniň sagymda otur’“.
37 Da wu dyň özi Me sihe Reb diý ýän bol sa, 
Ol nä hi li Da wu dyň og ly bol ýar?»

Uly mä hel le Ony he zil edip diň le
ýär di.

Isa ikiýüzli Töwrat mugallymlary 
ýazgarýar 
(Matta 23:1-36; Luka 20:45-47)

38  Isa hal ka şeý le öwüt ber di: «Töw rat 
mu gal lym lar dan ägä bo luň! Olar uzyn 
don ge ýip gez me gi, ba zar lar da öz le ri ne 
sa lam be ril me gi ni, 39 si na go ga lar da baş 
kür sü le ri, meý lis ler de tö ri ha la ýan dyr
lar. 40 Olar dul aýal la ryň öý le ri ni ta lap, 
göz üçin uzynuzyn do ga lar okan bol
ýan dyr lar. Şeý le adam lar iň agyr je za 
se ze war bo lar lar».

Dul aýalyň sadakasy 
(Luka 21:1-4)

41 Isa sa da ka gu tu sy nyň gar şy syn da 
otu ryp, oňa pul at ýan hal ky syn la ýar dy. 
En çe me baý adam lar gu ta köp pul at dy lar. 
42  Bir ga ryp dul aýal ge lip, gu ta iki şaý 
at dy. 43 Isa şä girt le ri ni ýa ny na ça gy ryp, 
ola ra: «Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, bu 
ga ryp dul aýal gu ta hem me ler den kän 
pul at dy. 44  Beý le ki ler öz le rin den ar ta ny
ny at dy lar, ýö ne bu ha tyn ga ryp ly gy na 
ga ra maz dan, elin dä ki äh li çö rek pu lu ny 
at dy» diý di.

13-nji bap

Ynsan Oglunyň gelýäniniň 
alamatlary 
(Matta 24:1-31; Luka 21:5-28)

1 Isa yba dat ha na nyň how lu syn dan 
çy kan da, şä girt le ri niň bi ri Oňa: «Mu
gal lym! Se ret, ne ajap daş lar, ne ajap 
bi na lar!» diý di. 2  Isa oňa: «Bu be ýik 
bi na la ry gör ýäň mi? Bu ýer de daş üs
tün de daş gal maz, hem me si weý ran 
bo lar» diý di.

3 Soň ra Isa yba dat ha na nyň gar şy syn
da ky Zeý tun da gyn da otyr ka, Pet rus, 
Ýa kup, Ýo han na we And rys da gy ýe ke
lik de On dan: 4  «Bi ze aýt sa na, bu zat lar 
ha çan bo lar? Bu zat la ryň ama la aş
ýan dy gy ny gör kez ýän nä hi li ala mat 
bo lar?» di ýip so ra dy lar. 5 On soň Isa ola ra 
şeý le dü şün dir mä ge baş la dy: «Ägä bo
luň, hiç kim si zi al daý ma syn! 6  Köp ler 
Me niň adym bi len ge lip: „Men – Şol du
ryn“ di ýip, en çe me adam la ry al dar lar. 
7 Siz uruş tu ran dy gy we uruş ba ra da ky 
myşmyş la ry eşi de ni ňiz de gork maň. 
Bu lar bol ma ly dyr, ýö ne en tek so ňy 
däl dir. 8  Çün ki mil let mil le te, pa ty şa
lyk pa ty şa ly ga gar şy çy kar. Aý ryaý ry 
ýer ler de ýer tit re me ler, aç lyk lar ýü ze 
çy kar. Bu lar bur gu la ryň baş lan gy jy
dyr. 9 Em ma siz özü ňiz den ha bar dar 
bo luň! Adam lar si zi ýer li ka zy ýe te tab
şy rar lar, si na go ga lar da ýen jer ler. Men 
se bäp li siz hö küm dar la ryň, pa ty şa la ryň 
öňün de du rar sy ňyz we ola ra şa ýat lyk 
eder si ňiz. 10  Hoş Ha bar il ki bi len äh li 
mil let le re wa gyz edil me li dir. 11 Si zi 
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tussagedip,kazyýete tabşyranlaryn
da,nämediýjegiňiziöňündengaýgy
etmäň,şolpursatdasizenämeberil
se,şonygepläň.Çünkigepleýänsiz
dälde,MukaddesRuhdur. 12  Do gan 
doganyny,ataçagasynyölümetabşy
rar.Çagalarhemeneatalarynagarşy
çykyp,olaryöldürderler.13 Mensebäpli
hemmelersiziýigrener,emmasoňuna
çen li çy dan ha las bo lar. 14  Weýrançylyk 
getirýänýigrenjizadyňdurmalydäl
ýerdeduranynygöreniňizde,goý,Ýa
hu dy ýa da ky lar dag la ra gaç syn. Ha wa, 
Danyýelpygamberiňaýdanlarynadog
rydüşünsin.15  Üçek dä ki adam bir zat 
almaküçinaşakdüşüp,öýegirmesin.
16  Ekin meý da nyn da ky lar do nu ny al mak 
üçinyzynagelmesin.17 Olgünlerdegöw
reliaýallaryňweçagaemdirýänleriňdat
gününe!18  Sizbuwakagyşdabolmasyn
diýipdilegediň.19 Çünkiolgünlerde
şeýlebirelhençmuşakgatlarbolarwelin,
Hudaýyňýaradandünýäsiniňbaşyndan
täşuwagtaçenlimunuňýalyzatbolan
däl dir, hiç ha çan bol ma zam. 20  Rebol
günlerigysgaltmadykbolsa,ondahiç
kimhalasbolmazdy.EmmaRebÖz
saýlanlarynyňhatyrasynaolgünleri
gys galt dy. 21 Şondakimdirbirisize:
„Ine,Mesihbuýerde“ýada„Anha,ol
ýerde“diýse,ynanmaň.22  Çünkigalp
me sih ler we galp py gam ber ler dö räp, 
mümkinboldugyçasaýlananlarydaaz
dyr jak bo lup, ala mat lar dyr mug jy za lar 
gör ke zer ler. 23 Ägäboluň!Menhemme
zadysizeöňündenaýtdym.

24  Emmaşolgünlerdemuşakgatlyk
lardansoňra,Güngaralar,Aýnuruny
saç maz. 25  Ýyldyzlar gökden gaçar,

as man ji sim le ri ler za na ge ler. 26  Şon
daYnsanOglunyňbeýikgudratawe
şöhratabeslenip,bulutlardagelýänini
gö rer ler. 27 ŞondaOlperişdeleriýol
lap, Öz saýlanlaryny çar tarapdan,
ýeriňujundan tägögüňujunaçenli
ýyg nar.

Injir agajyndan alynmaly sapak 
(Matta 24:32-35; Luka 21:29-33)

28  Injiragajyndansapakalyň:onuňşa
halaryýumşap,ýaprakçykaranmahaly
tomsuňgolaýlandygynybilýärsiňiz.
29 Şonuňýalyda,buzatlaryňbolýany
nygöreniňizde,YnsanOglunyňgolaý
gelendigini,gapynyňagzyndadygyny
biliň.30  Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, bu 
zatlaryňählisibolýança,bunesildün
ýä den öt mez. 31 Asmanbilenýeröter,
emmaMeniňsözlerimaslaötmez.

Bilinmeýän gün we sagat 
(Matta 24:36-44)

32  Emma ol güni hem sagady hiç
kim bilýän däldir, ne gökdäki pe
rişdeler,nedeOgulbilýändir,diňe
Ata bilýändir. 33  Hüşgär boluň, oýa
boluň a!Sizolwagtyňhaçangeljek
diginibilýändälsiňiz.34  Bu bir uzak 
ýola çykan adamýalydyr.Ol öýün
den çy kyp bar ýar ka, hyz mat kär le ri ne 
ygtyýarberer,herhaýsynabiriştab
şyrar.Gapydakygarawulabolsaoýa
bol ma gy buý rar. 35  Şonuň üçin oýa
boluň,sebäbisizöýeýesiniňagşam
my, ýa ry gi je mi, ho raz gy gy ran da my, 
gün dogandamy – haçan geljegini
bilmeýärsiňiz.36  Ol duý dan syz ge lip, 
ukudaüstüňizi basaýmasyn. 37 Si ze 
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aýd ýan la ry my hem me le rede aýd ýa
ryn: oýa bo luň!»

14-nji bap

Isany öldürmek barada dildüwşük 
(Matta 26:1-5; Luka 22:1,2; 
Ýohanna 11:45-53)

1 Pe sah we Pe tir baý ra my na iki gün 
ga lyp dy. Ýol baş çy ru ha ny lar, Töw rat 
mu gal lym la ry Isa ny hi le bi len tu tup, 
öl dür me giň ýo lu ny ag tar ýar dy lar. 2  Ýö ne 
we lin bi ribir le ri ne: «Baý ram gün le rin
de däl, halk gal ma gal tur zaý ma syn» 
di ýiş ýär di ler.

Bir aýal Isanyň başyna ýag guýýar 
(Matta 26:6-13; Ýohanna 12:1-8)

3 Isa Beý ta ni ýa da de ri ke sel li Si mu
nyň öýün de sa çak ba şyn da otyr ka, bir 
aýal ag zy ýa pyk çüý şe de gym mat ba ha 
saparas sa nard ýa gy ny alyp gel di. Aýal 
çüý şä niň dy ky sy ny açyp, ýa gy Onuň 
ba şy na guý dy. 4  Kä bir le ri ga har la nyp, 
bi ribir le ri ne: «Nä me üçin bu ýag is rip 
edil di? 5  Mu ny bir ýyl lyk iş hakyna a 
barabar pula sa typ, ga ryp la ra paý lap 
bo lar dy ahy ry» diý şip, aýa la igen di ler. 
6  Em ma Isa ola ra: «Na ça ry öz gü nü ne 
go ýuň! Nä me üçin ony yn jad ýar sy ňyz? 
Ol Me niň üçin aja ýyp iş et di. 7 Ga ryp lar 
he mi şe si ziň ýa ny ňyz da dyr, ola ra is län 
ma ha ly ňyz ýag şy lyk edip bi ler si ňiz, em
ma Men he mi şe ýa ny ňyz da bol ma ryn. 
8  Bu aýal elin de ba ry ny et di, ol be de ni me 
atyr ys ly ýag gu ýup, Me ni jaý la ma ga 
öňün den taý ýar la dy. 9 Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, Hoş Ha bar dün ýä niň ni re
sin de wa gyz edil se, bu aýa lyň ede nide 
şol ýer de ýat la nar» diý di.

Ýudasyň haýynlygy 
(Matta 26:14-16; Luka 22:3-6)

10 Soň ra On ki ler den Ýu das Is ka ri ýot 
di ýen bi ri Isa dö nük lik et mek üçin, ýol
baş çy ru ha ny la ryň ýa ny na git di. 11 Olar 
mu ny eşi dip be gen di ler, oňa pul ber mä ge 
söz ber di ler. Ol Isa ny ola ra tab şyr mak 
üçin, amat ly pur sat peý läp gez di.

Isa şägirtleri bilen Pesah baýramyny 
belleýär 
(Matta 26:17-30; Luka 22:7-23;  
Ýohanna 13:21-30; 
1 Korintoslylar 11:2325)

12  Pe sah jan ly sy nyň so ýul ýan gü ni, 
ýag ny Pe tir baý ra my nyň il kin ji gü ni 
şä girt le ri Isa dan: «Se niň üçin Pe sah 
na ha ry ny ni re de taý ýar la ma gy my zy 
is le ýär siň?» di ýip so ra dy lar. 13 Isa şä
girt le ri niň iki si ni ýol lap, ola ra: «Şä he re 
ba ryň, küý ze bi len suw alyp bar ýan bir 
ada ma sa ta şar sy ňyz, şo nuň yzy na dü şüp 
gi diň. 14  Ol ni rä ba ryp gir se, şol öýüň 
eýe si ne: „Mu gal lym sen den şä girt le rim 
bi len Pe sah na ha ry ny iýer ýa ly, Me niň 
myh man ota gym ni re de di ýip so ra ýar“ 
di ýiň. 15  Ol hem ýo kar ky gat da dü şel gi, 
taý ýar giň bir ota gy gör ke zer. Şol ýer de 
taý ýar lyk gö rüň» diý di. 16  Şä girt ler ýo la 
dü şüp, şä he re git di ler we äh li za dy Isa
nyň aý dy şy ýa ly ta pyp, Pe sah na ha ry ny 
taý ýar la dy lar. 17 Ag şam Isa On ki ler bi len 
bi le gel di. 18  Sa çak ba şyn da na har iýip 
otyr ka lar, Ol: «Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, 
siz den bi ri, Me niň bi len na har iýip otu
ran bi ri ňiz Ma ňa ha ýyn lyk eder» diý di. 
19 Olar hem tu kat la nyp, yz lyyzy na On
dan: «Men bir däl mi?» di ýip so ra ma ga 
baş la dy lar. 20 Isa ola ra: «Ol On ki ler den 
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bi ri, Me niň bi len bi le oka ra çö rek ba ty
ryp otu ra nyň bi ri. 21 Ha wa, Yn san Og ly 
Özi hak da ýa zy ly şy ýa ly jan be rer, em ma 
Yn san Og lu na ha ýyn lyk ede niň ha ly na 
waý! Ol adam ene den do gul ma dyk bol sa, 
onuň üçin has oňat bo lar dy» diý di. 22  Na
har la nyp otyr ka lar, Isa eli ne çö rek alyp 
şü kür et di we ony dö wüp, şä girt le ri ne 
ber dide: «Alyň, bu Me niň be de nim
dir» diý di. 23 On soň şe rap ly kä sä ni alyp, 
şü kür ede nin den soň, ola ra ber di, hem
me si on dan iç di. 24  Soň ra Isa ola ra: «Bu 
Me niň köp adam lar üçin dö kül ýän äht a 
ga nym dyr. 25 Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn: 
Hu da ýyň Şa ly gyn da tä ze si ni iç jek gü nü
me çen li şe ra by gaý ta dan iç me rin» diý di. 
26  Olar Hu da ýa öw gi se na la ry ny aý dan
la ryn dan soň, Zeý tun da gy na çyk dy lar.

Isa Petrusyň inkär etjekdigini aýdýar
27 Isa şä girt le ri ne: «Si ziň hem mä ňiz 

Men den el çe ker si ňiz, se bä bi „Ço pa ny 
ura ryn, go ýun lar dar gap gi der“ di ýip ýa
zyl gy dyr. 28 Em ma Men di re le nim den soň, 
siz den öň Je li lä ba ra ryn» diý di. 29 Pet rus 
Oňa: «Hem me ler Sen den ýüz öwür se
de, men beý le et me rin» diý di. 30 Isa oňa: 
«Sa ňa dog ru sy ny aýd ýa ryn: edil şu gi je 
ho raz iki ge zek gy gyr ýan ça, sen Me ni 
üç ge zek in kär eder siň» diý di. 31 Em ma 
Pet rus ja ny gyp: «Men Se niň bi len öl me li 
bol samda, Se ni as la in kär et me rin» diý
di. Şä girt le riň hem me side şeý le diý di ler.

Getsemani bagynda 
(Matta 26:36-46; Luka 22:39-46)

32  Olar Get se ma ni di ýen bir ýe re gel
di ler. Isa şä girt le ri ne: «Men Hu da ýa 

di leg edip gel ýän çäm, siz şu ýer de otu
ryň» diý di. 33 Isa Pet ru sy, Ýa ku by we 
Ýo han na ny ýa ny na al dy. Isa ajy has rat 
çe kip, gaý gy lan ma ga baş la dy. 34  Ola ra: 
«Me niň ja nym öler ýa ly tu kat. Siz bu 
ýer de ga lyň we oýa bo luň» diý di. 35 Isa 
bi raz öňe ýö rän den soň, ýe re ýü zin dü
şüp, şu aýyl ganç pur sa dyň müm kin 
bol sa, Özün den so wa geç me gi ni di leg 
et di. 36  Ol: «Ab ba b, Atam, Sen hem me 
za dy ba şar ýar syň. Bu has rat kä se si ni 
Men den so wa ge çir, ýö ne Me niň is le
gim däl, Se niň is le giň ama la aş syn» 
diý di. 37 Isa gaý dyp ge len de, şä girt le ri 
uk lap ýa tan eken ler. Isa Pet ru sa: «Uk lap 
ýa tyr syň my? Bir sa gatda oýa bo lup bil
me diň mi? 38  Oýa bo luň, sy na ga düş mez 
ýa ly di leg ediň. Ruh gaý rat ly dyr, ýö ne 
be den ejiz dir» diý di. 39 Isa ýe ne gi dip, şol 
öň ki söz le ri aý dyp di leg et di. 40 Yzy na 
gaý dyp ge len de, şä girt le ri ýe ne uk lap 
ýa tan eken ler, se bä bi ola ryň göz le ri 
bür lüp dur dy. Olar Oňa nä me diý jek le
ri ni bil me di ler. 41 Isa üçün ji ge zek ge lip, 
ola ra: «Siz he ni zem uk lap ýa tyr sy ňyz
my? Dyn jy ňy zy al ýar sy ňyz my? Bol dy, 
pur sat gel di, Yn san Og ly gü nä kär le riň 
eli ne be ril ýär. 42  Tu ruň, gi de liň. An ha, 
Ma ňa ha ýyn lyk eden go laý la dy» diý di.

Isa tutulýar 
(Matta 26:47-56; Luka 22:47-53; 
Ýohanna 18:3-12)

43 Isa he niz gep läp dur ka, On ki le riň 
bi ri bo lan Ýu das peý da bol dy. Onuň 
ýa nyn da ýol baş çy ru ha ny lar, Töw rat 
mu gal lym la ry we ýa şu lu lar ta ra pyn dan 
ibe ril en gy lyç ly, ta ýak ly bir mä hel le 
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bar dy. 44  Isa ha ýyn lyk eden Ýu das olar 
bi len: «Men ki mi öp sem, Isa Şol dur. 
Ony tu tuňda, go rag as tyn da alyp gi
diň» di ýip gep le şip di. 45 Ol ge legel mä ne 
Isa nyň ýa ny na bar dyda: «Mu gal lym!» 
di ýip, Ony öp di. 46  On soň adam lar Isa ny 
tu tup, ele sal dy lar. 47 Isa nyň ýa nyn da 
du ran la ryň bi ri gy ly jy ny sy ryp, baş 
ru ha ny nyň hyz mat kä ri ni urup, onuň 
gu la gy ny kes di. 48  Isa ola ra: «Nä me üçin 
bir goz ga laň çy nyň gar şy sy na çy kan ýa ly, 
Me ni tut mak üçin gy lyç ly hem ta ýak ly 
ge lip si ňiz? 49 Her gün yba dat ha na da 
ara ňyz da bo lup, adam la ra öw red ýär dim, 
şon da Me ni tut man dy ňyz. Ýö ne, goý, 
Mu kad des Ýaz gy lar ber jaý bol sun» diý di. 
50 Şon da şä girt le riň hem me si Isa ny taş
lap ga çyp git di ler. 51-52  Ýa la ňaç be de ni ni 
ýa pyn ja bi len ör ten bir ýaş ýi git Isa nyň 
yzy na dü şüp bar ýar dy. Es ger ler ony hem 
tut du lar, em ma ol ýa pyn ja sy ny taş lap, 
ýa la ňaç hal da olar dan ga çyp git di.

Isa mejlisiň öňünde 
(Matta 26:57-68; Luka 22:54,55,63-71; 
Ýohanna 18:13,14,19-24)

53 Isa ny baş ru ha ny nyň ýa ny na ge tir
di ler. Äh li ýol baş çy ru ha ny lar, ýa şu lu lar 
we Töw rat mu gal lym la ry ol ýe re ýyg
na nyp dy lar. 54  Pet rus baş ru ha ny nyň 
how lu sy na çen li ga ra gör nüm den Isa nyň 
yzy na dü şüp git di. Ol hem sak çy lar bi
len bi le how lu da oda ço ýu nyp otyr dy. 
55 Ýol baş çy ru ha ny lar we ýo ka ry mej lis 
Isa ölüm je za sy ny ber mek üçin, Oňa 
gar şy su but na ma ag tar dy lar, ýö ne ta pyp 
bil me di ler. 56  Köp ler Oňa gar şy ýa lan 
şa ýat lyk ber se lerde, ola ryň şa ýat ly gy 
bir çyk ma dy. 57 On soň kä bir le ri tu rup, 
Oňa gar şy ýa lan şa ýat lyk be rip: 58  «Biz 
Onuň: „Men yn san eli bi len sal nan şu 
yba dat ha na ny ýy kyp, üç gü nüň için de el 
bi len sa lyn ma dyk baş ga bir yba dat ha na 

sa la ryn“ di ýe ni ni eşit dik» diý di ler. 59 Ba
ry bir, ola ryň şa ýat lyk la ry bir çyk ma dy. 
60 Soň ra baş ru ha ny mej li siň or ta syn da 
ýe rin den tu rup, Isa dan: «Sen de hiç hi
li jo gap ýok my? Bu adam la ryň Sa ňa 
gar şy ber ýän şa ýat ly gy na nä me di ýer
siň?» di ýip so ra dy. 61 Isa dym dy, hiç bir 
jo gap ber me di. Baş ru ha ny ýe ne On dan: 
«Şöh rat ly Hu da ýyň Og ly – Me sih Sen
mi?» di ýip so ra dy. 62  Isa: «Men di rin! 
Siz Yn san Og lu nyň Gud ra ty güýç li niň 
sa gyn da otu ra ny ny we gö güň bu lut la
ryn da gel ýä ni ni gö rer si ňiz» diý di. 63 Baş 
ru ha ny şon da ýa ka sy ny ýyr typ: «Bi ze 
baş ga şa ýat lyk nä mä ge rek? 64  Onuň 
Hu da ýa dil ýe ti re ni ni özü ňiz eşit di
ňiz ahy ryn. Nä me ka ra ra gel ýär si ňiz?» 
di ýip so ra dy. Ola ryň ba ry Isa ny ölüm 
je za sy na la ýyk di ýip hö küm çy kar dy lar. 
65 Kä bir le ri Onuň üs tü ne tüý kü rip baş la
dy lar, göz le ri ni da ňyp, Ony ýum ruk lap: 
«We li lik et!» di ýiş ýär di ler. Sak çy larda 
Ony ara la ry na alyp ur du lar.

Petrus Isany inkär edýär 
(Matta 26:69-75; Luka 22:56-62; 
Ýohanna 18:15-18,25-27)

66  Pet rus how ly nyň aşak ta ra pyn da 
dur ka, baş ru ha ny nyň ke niz le rin den 
bi ri gel di. 67 Ol ço ýu nyp otu ran Pet ru sy 
gö ren de, oňa çi ňe ril dide: «Sen hem şol 
na sy ra ly Isa bi len diň» diý di. 68  Em ma 
Pet rus mu ny in kär edip: «Men se niň 
nä me hak da gep le ýä ni ňi bi le mo gam, 
dü şü ne mo gam» diý dide, how ly nyň da
şy na çyk dy. Şol wagt hem ho raz gy gyr dy. 
69 Ke niz Pet ru sy gö ren de, ýa nyn da ky la ra: 
«Bu adam şo la ryň bi ri» di ýip, ýe nede 
aýt dy. 70  Em ma Pet rus mu ny ýe nede 
in kär et di. Az sa lym dan ol ýer de du ran
lar Pet ru sa ýe nede: «Ha ky kat danda, 
se nem şo la ryň bi ri, se bä bi sen je li le li» 
diý di ler. 71 Em ma ol ant içip: «Hu daý 
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ur sun! Si ziň aýd ýan bu ada my ňy zy men 
ta na ma ýaryn» diý di. 72  Edil şol wagt ho
raz ikin ji ge zek gy gyr dy. Pet rus Isa nyň 
özü ne: «Ho raz iki ge zek gy gyr ýan ça, 
sen Me ni üç ge zek in kär eder siň» di
ýen söz le ri ni ýat lap, möň ňü rip ag la dy.

15-nji bap

Isa Pilatyň öňünde 
(Matta 27:1,2,11-14; Luka 23:1-5; 
Ýohanna 18:28-38)

1 Ir sä her bi len ýol baş çy ru ha ny lar, 
ýa şu lu lar, Töw rat mu gal lym la ry we 
tu tuş mej lis mas la hat ge çi rip, Isa ny da
ňyp, Pi la ta tab şyr dy lar. 2  Pi lat Isa dan: 
«Sen ýa hu dy la ryň pa ty şa sy my?» di ýip 
so ra dy. Isa: «Aý dy şyň ýa ly dyr» di ýip 
jo gap ber di. 3 Ýol baş çy ru ha ny lar Ony 
köp zat lar da aýyp la dy lar. 4  Pi lat ýe nede 
Oňa: «Sen hiç hi li jo gap ber jek däl mi? 
Gör, nä çe zat lar da Se ni aýyp la ýar lar!» 
diý di. 5  Em ma Isa baş ga hiç hi li jo gap 
ber me di. Pi lat geň gal dy.

Isa ölüme höküm edilýär 
(Matta 27:15-26; Luka 23:13-25; 
Ýohanna 18:39–19:16)

6  Pi lat her Pe sah baý ra myn da hal kyň 
ha ýy şy bo ýun ça bir tus sa gy bo şad ýar dy. 
7 Pit ne de adam öl dü ren goz ga laň çy lar bi len 
bi le tus sag edi len Ba rab bas at ly bi ri bar dy. 
8  Halk Pi la tyň ýa ny na ge lip, he mi şe ki si 
ýa ly, öz le ri üçin bir tus sa gy bo şat ma gy
ny so ra ma ga baş la dy. 9 On soň Pi lat ola ra 
jo gap be rip: «Si ziň üçin ýa hu dy la ryň pa
ty şa sy ny bo şat ma gy my is le ýär si ňiz mi?» 
di ýip so ra dy. 10 Ol ýol baş çy ru ha ny la ryň 
Isa ny gö rip lik den tab şy ran dyk la ry ny bil
ýär di. 11 Em ma ýol baş çy ru ha ny lar Isa nyň 
de re gi ne Ba rab ba sy bo şat ma gy ny ta lap 
ediň di ýip, hal ky küş gür di ler. 12 Pi lat ýe ne 
olar dan: «On da men si ziň ýa hu dy la ryň 

pa ty şa sy diý ýän ada my ňy zy nä me ede
ýin?» di ýip so ra dy. 13 Olar bol sa: «Ony 
ha ça çüý le!» di ýip gy gy ryş dy lar. 14  Pi lat 
olar dan: «Nä me üçin? Ol nä me ýa man lyk 
et di?» di ýip so ra dy. Em ma olar: «Ony ha
ça çüý le!» di ýip, has be ter gy gy ryş dy lar. 
15 Şon da Pi lat hal ky ka na gat lan dyr mak 
ka ra ry na ge lip, Ba rab ba sy bo şat dy. Isa ny 
bol sa gam çy ladyp, ha ça çüý le mek üçin, 
es ger le riň eli ne ber di.

Esgerler Isany masgaralaýarlar 
(Matta 27:27-31; Ýohanna 19:2,3)

16  Es ger ler Isa ny hö kü met sa ra ýy na 
el tip, tu tuş go şun to par la ry ny Onuň 
da şy na üý şür di ler. 17 Onuň eg ni ne gyr
my zy don, ba şy na ti ken den örü len täç 
geý dir di ler. 18  «Ýa şa syn ýa hu dy la ryň 
pa ty şa sy!» di ýip, Ony gyz gyn gar şy lan 
bol du lar. 19 Ba şy na ta ýak bi len ur du lar, 
üs tü ne tüý kür di ler, öňün de dy za çö küp, 
Oňa sež de eden bol du lar. 20  Ony mas
ga ra lan la ryn dan soň, gyr my zy do ny 
eg nin den çy kar dy larda, Öz egineşi
gi ni geý di rip, ha ça çüý le mä ge äkit di ler.

Isa haça çüýlenýär 
(Matta 27:32-44; Luka 23:26-43; 
Ýohanna 19:17-27)

21 Şol wagt ki ri neý li Si mun at ly bir 
adam ekin meý da nyn dan gel ýär di. Ol 
Is gen der bi len Ru fu syň ka ka sy dy. Es ger
ler ony tu tup, Isa nyň ha çy ny gö ter mä ge 
mej bur et di ler. 22  Olar Isa ny Gol go ta (bu 
«Kel le ça nak de pe si» diý me gi aň lad ýar) 
di ýen ýe re elt di ler. 23 On soň olar Isa nyň 
agy ry la ry ny ke melt mek üçin, Oňa mür 
ga ry lan şe rap hö dür le di ler, em ma Ol iç
me di. 24 Soň ra Ony ha ça çüý le di ler. Ki me 
nä me dü şer kä di ýip bi je aty şyp, Onuň 
egineşi gi ni öza ra paý laş dy lar. 25  Ony 
ha ça çüý län le rin de, ir sa gat do kuz dy. 
26  De pe sin dä ki et miş ýaz gy syn da bol sa: 
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a 15:27 Kä bir gol ýaz ma lar da 28nji aýat duş gel ýär: Şeý le lik bi len «Ol ýa zyk ly lar bi len bir 
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«ÝA HU DY LA RYŇ PA TY ŞA SY» di ýip 
ýa zyl gy dy. 27 Isa bi len bi le iki ga rak çy ny 
hem ha ça çüý le di ler. Ola ryň bi ri Isa nyň 
sag ta ra pyn da, beý le ki si çep ta ra pyn da
dy. a 29 Ge çip bar ýan lar baş la ry ny ýaý kap, 
Isa ny ýaň sy la ýar dy lar. Olar: «Pä heýde 
we lin, Sen yba dat ha na ny ýy kyp, üç gün
de sal jak dyňa. 30 In di haç dan aşak düşde, 
Özü ňi ha las et!» diý ýär di ler. 31 Ýol baş çy 
ru ha ny lar bi len Töw rat mu gal lym la ryda 
Isa ny hut şu nuň ýa ly mas ga ra lap, bi ribir
le ri ne: «Öz ge le ri ha las et di, em ma Özü ni 
ha las edip bi le nok. 32  Ys ra ýy lyň Pa ty şa sy 
Me sih, goý, hä zi riň özün de haç dan aşak 
düş sün, biz hem mu ny gö rüp iman ede li» 
diý ýär di ler. Isa bi len ha ça çüý le nen lerde 
Oňa sög ýär di ler.

Isanyň ölümi 
(Matta 27:45-56; Luka 23:44-49; 
Ýohanna 19:28-30)

33 Gün or tan on iki den öý län sa gat üçe 
çen li tu tuş ýur dy ga raň ky lyk gap lap al dy. 
34  Öýlän sa gat üç de Isa ga ty ses bi len gy
gy ryp: «Elo hi, Elo hi! Le ma sa bak ta ni?», 
ýag ny: «Hu da ýym, Hu da ýym! Nä me 
üçin Me ni terk et diň?» diý di. 35 Ol ýer de 
du ran la ryň kä bir le ri mu ny eşi den le rin de: 
«Se re diň, Ol Yl ýa sy ça gyr ýar» diý di
ler. 36  Bir adam yl gap ba ryp, bir es gi ni 
sir kä ba tyr dy. Ony bir ta ýa gyň uju na da
kyp, Isa içir jek bo lup uzat dyda: «Ha ny, 
gö re liň! Yl ýas ge lip, Ony aşak dü şü rer
mi kä?» diý di. 37 Em ma Isa ga ty gy gy ryp 
jan ber di. 38  Şol wagt yba dat ha na nyň 
tu tu sy ýo kar dan aşak ly gy na ýyr ty lyp, 
ikä bö lün di. 39 Isa nyň gar şy syn da du
ran ýüz ba şy Onuň şeý le jan be re ni ni 

gö ren de: «Bu adam, ha ky kat dan hem 
Hu da ýyň Og ly eken» diý di. 40 Ol ýer de 
uzak dan se re di şip du ran aýal lar hem 
bar dy. Mag da la ly Mer ýem, Ýo se bi len 
ki çi Ýa ku byň eje si Mer ýem we Sa lo me 
da gy hem ola ryň ara syn da dy. 41 Bu lar 
Isa Je li le de kä yzy na dü şüp, Oňa hyz mat 
edip di ler. Ol ýer de Isa bi len Iýe ru sa li me 
ge len baş gada köp aýal lar bar dy.

Isa jaýlanýar 
(Matta 27:57-61; Luka 23:50-56; 
Ýohanna 19:38-42)

42  Ol gün Taý ýar lyk gü nü di, ýag ny 
Sa ba dyň öň ýa nyn da ky gün di. Ag şam 
43 mej li siň sy lan ýan ag za sy, Hu da ýyň 
Şa ly gy na umyt bi len ga raş ýan ari ma ti
ýa ly Ýu sup gel di. Ol ýü re gi ne daş bag lap, 
Pi la tyň ýa ny na bar dy we on dan Isa nyň 
je se di ni di le di. 44 Pi lat Isa nyň eý ýäm ölen
di gi ne geň gal dy, ýüz ba şy ny ça gy ryp: 
«Öle ni ne köp wagt bol du my?» di ýip so
ra dy. 45 Mu ny ýüz ba şy dan anyk lan dan soň, 
je se di Ýu su ba ber di. 46  Ýu sup hem ke pen
lik ma ta sa tyn al dy, je se di aşak dü şü rip, 
ke pe ne do la dyda, ga ýa da oýu lan bir ma
zar da jaý la dy. Soň ra ol ma za ryň ag zy na 
bir daş to ga lap ge ti rip goý dy. 47 Mag da la ly 
Mer ýem bi len Ýo sä niň eje si Mer ýem 
Isa nyň ni re de jaý la nan dy gy ny gör dü ler.

16-njy bap

Isa direlýär 
(Matta 28:1-8; Luka 24:1-12; 
Ýohanna 20:1-10)

1  Sa bat gü ni ta mam la nan soň, giç 
öý län mag da la ly Mer ýem, Ýa ku byň 
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a 16:2 Hep dä niň bi rin ji gü ni – bu ýew reý le riň se ne na ma sy bo ýun ça ýek şen be gü nü dir.

   

eje si Mer ýem we Sa lo me da gy gi dip, 
Isa nyň je se di ne çal mak üçin ýa kym ly 
ys ly zat lar sa tyn al dy lar. 2  Hep dä niň bi
rin ji gü ni a olar gün do gan da, ma za ryň 
ba şy na gel di ler. 3  Olar bi ribir le ri ne: 
«Ma za ryň ag zyn dan da şy bi ze kim aý
ryp be rer kä?» di ýiş ýär di ler. 4  Baş la ry ny 
gal dy ryp se re den le rin de, da şyň bir çe te 
to ga la nan dy gy ny gör dü ler. Daş ga ty 
ulu dy. 5  Ma za ra gi ren le rin de bol sa, sag 
ta rap da ak ly bas geý nen bir ýaş ýi gi diň 
otu ran dy gy ny gö rüp ge ňir ge niş di ler. 
6  Ol bu la ra: «Ge ňir gen mäň! Siz ha ça 
çüý le nen na sy ra ly Isa ny göz le ýär si ňiz. 
Isa di rel di! Ol bu ýer de ýok. Ine, Onuň 
je se di niň goý lan ýe ri. 7 In di bol sa ba
ryňda, Onuň şä girt le ri ne we Pet ru sa: 

„Isa siz den öň Je li lä bar ýar, Özü niň si ze 
aý dy şy ýa ly, Ony şol ýer de gö rer si ňiz“ 
di ýiň» diý di. 8  Aýal lar ma zar dan çy kyp 
gaç dy lar. Ola ry san dy ra ma hem al jy raň
ňy lyk gap lap alyp dy. Olar gor ku la ryn dan 
ýa ňa hiç ki me hiç zat aýt ma dy lar.

Isa şägirtlerine görünýär 
(Matta 28:9,10; Ýohanna 20:11-18; 
Luka 24:13-35)

9 Isa hep dä niň bi rin ji gü ni ir bi len di
rel di. Ol il ki bi len mag da la ly Mer ýe me 
gö rün di. Isa onuň için den ýe di ar wah
jy ny ko wup çy ka ryp dy. 10 Mer ýem gi dip, 
mu ny Isa bi len bo lan, in di bol sa Oňa ýas 
tu tup, ag la şyp otu ran şä girt le ri ne ha bar 

ber di. 11 Em ma olar Isa nyň di ri di gi ni we 
Mer ýe me gör nen di gi ni eşi den le rin de, 
mu ňa ynan ma dy lar. 12  Şon dan soň Isa 
oba ta rap bar ýan iki şä gir di ne baş ga 
keşp de gö rün di. 13 Ol iki si hem yz la ry na 
öw rü lip, mu ny beý le ki le re ha bar ber di
ler, em ma olar bu la rada ynan ma dy lar. 
14  Soň ra Isa sa çak ba şyn da otu ran On bir
le riň öz le ri ne gör nüp, iman syz dyk la ry, 
ýü rek le ri niň te kep bir di gi üçin ola ra 
kä ýe di. Se bä bi olar Onuň di re len di gi ni 
gö ren adam la ra ynan man dy lar.

Isa şägirtlerini bütin dünýä ýollaýar 
(Matta 28:16-20; Luka 24:36-53; 
Ýohanna 20:19-23; Resul 1:6-11)

15  Isa şä girt le ri ne şeý le diý di: «Bü tin 
dün ýä aý la nyňda, Hoş Ha ba ry hem me 
adam la ra wa gyz ediň. 16  Iman edip çüm
dü ri len ha las bo lar, ýö ne iman et me di ge 
hö küm edi ler. 17 Iman ed ýän ler şu ala
mat la ry gör ke zer ler: Me niň adym bi len 
ar wahjyn la ry ko wup çy ka rar lar, tä ze 
dil ler de gep lär ler. 18  El le ri bi len ýy lan 
tut sa larda, zä her iç se lerde, ola ra ze
per ýet mez. El le ri ni has sa la ryň ba şy na 
go ýar lar, olar hem sa ga lar». 19 Reb Isa 
ola ra bu la ry gür rüň be re nin den soň, gö
ge alyn dy we Hu da ýyň sa gyn da otur dy. 
20  On soň şä girt ler gi dip, Hoş Ha ba ry 
hem me ýer de wa gyz et di ler. Reb olar 
bi len iş läp, ama la aş ýan gud rat ly ala
mat lar ar ka ly Öz sö zü ni tas syk la ýar dy. 

 Mark 16  
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Lukanyň hoş habary
Giriş

Bu ki tap Lu ka at ly luk man ta ra
pyn dan ýa zyl dy. Ol Isa iman eden 
il kin ji adam la ryň bi ri di. Lu ka Isa nyň 
dur mu şy nyň, gör ke zen gud rat la ry
nyň, wa gyz la ry nyň şa ýa dy bo lan 
adam la ryň gür rüň le ri ni yh las bi len 
ýyg nap, iki ki tap: Lu ka nyň hoş ha ba
ry we Re sul la ryň iş le ri at ly ki tap la ry 
ýaz dy.

Lu ka Hoş Ha bar ki ta by ny Isa 
Me sihiň Ha las gär di gi ba ra da ky 
ha ba ry hem me le re mä lim et mek 
mak sa dy bi len ýaz ýar. Bu Ha las gär 
gadymyýetdäki py gam ber ler ar ka ly 
Hu daý ta ra pyn dan wa da ber lip di. 
Lu ka bu Hoş Ha ba ryň di ňe bir urug 
ýada halk üçin dälde, tu tuş adam zat 
üçin di gi ni gaý tagaý ta nyg ta ýar. Ol 
ga ryp lar we aýal lar ýa ly köp kem si

dil me le re we zu lu ma du çar bol ýan lar 
ba ra da Isa Me sihiň hos sar lyk bi len 
ala da eden di gi ni be ýan ed ýär. Lu ka 
Isa Me sihiň Özi ba ra da aý dan la ry ny 
my sal ge ti rip, şu ny ýaz ýar: «Reb-
biň ru hy üs tüm de dir. Ga ryp la ra Hoş 
Ha ba ry bil dir me gim üçin, Ol Me ni 
se çipsaý la dy… zu lum as tyn da ky la ry 
azat ly ga çy kar ma ga, Reb biň mer he
met ýy ly ny jar et mä ge Me ni iber di». 
(Luk 4:18.)

Lu ka Hu da ýyň söý gü si, Mu kad
des Ruh, do gadi le giň güý ji ba ra da 
köp ýaz ýar. Ol öz ki ta byn da Isa nyň 
köp tym sal la ry ny aý dyp ber ýär. Bu 
tym sal lar ada ty dur mu şa esas la nyp, 
Hu da ýyň Şa ly gy ba ra da, bu Şa ly gyň 
ra ýa ty bol mak üçin nä me et me li di gi ni 
oky ja sa da dil de dü şün dir ýär.

Mazmuny
Giriş .......................................................................................................1:1-4
Ýahýa pygamberiň we Isa Mesihiň dogulmagy, olaryň çagalygy .. 1:5–2:52 
Isa Mesihiň synalmagy we çümdürilmegi ...................................... 3:1–4:13
Isa Mesihiň Jelilede görkezen gudratlary we wagyzlary ..............4:14–9:50
Isa Iýerusalime ugraýar ................................................................9:51–19:27
Iýerusalime dabaraly giriş we soň bolan wakalar ..................... 19:28–23:56
Rebbiň direlişi, şägirtlerine görünmegi we göge alynmagy ............. 24:1-53
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a 1:17 Me sih – ýew reý ler bu sö zi Hu daý ta ra pyn dan wa da ber len Pa ty şa ba ba tynda ulan
ýar dy lar. Söz lü ge se ret.

1-nji bap

Sözbaşy
1 Hor mat ly Teo fil! En çe me adam lar 

ara myz da bo lup ge çen wa ka la ryň ta ry
hy ny ýaz ma ga gi riş di ler. 2  Şol wa ka la ry 
bi ze il ki baş dan göz le ri bi len gö ren şa
ýat lar we Hu da ýyň Hoş Ha ba ry nyň 
hyz mat çy la ry ýe tir di. 3 Şo nuň üçin, eý, 
ga dyr ly Teo fil, me niň özüm hem bo lup 
ge çen wa ka la ryň any gy na ýe tip, sa ňa 
hem me si ni jik mejik ýaz ma gy ýü re gi
me düw düm. 4  In di sen özü ňe öw re di len 
zat la ryň ha ky kat dy gy na göz ýe ti rer siň.

Çümdüriji Ýahýanyň doguljagy 
öňünden aýdylýar

5  Ýa hu dy ýa pa ty şa sy Hi ro dyň döw
rün de Ze kar ýa at ly bir ru ha ny bar dy. Ol 
Aby ýa nyň ru ha ny lar to pa ryn dan dy, onuň 
aýa ly Eli za bet hem Ha ru nyň nes lin den di. 
6  Bu äraýa lyň iki side Hu da ýyň öňün de 
dog ru çyl adam lar bo lup, olar Reb biň 
äh li buý ruk la ry dyr parz la ry ny bir kem
siz ber jaý eder di ler. 7 Em ma Eli za be tiň 
önel ge siz di gi ne gö rä, ola ryň per zen di 
ýok dy. Ola ryň iki side eý ýäm gar ry lyk 
ýa şy na ýe tip di.

8 Bir gün Ze kar ýa öz to pa ry nyň no bat
çy lyk ge ze gin de, Hu da ýyň hu zu ryn da 
ru ha ny lyk hyz ma ty ny ber jaý ed ýär di. 
9 Şon da ru ha ny lyk ada ty bo ýun ça, ýa
kym ly ys ly tü tet gi tü tet mek üçin, Reb biň 
yba dat ha na sy na gir mek onuň bi je si ne düş
di. 10 Tü tet gi tü tet me li pur sa dy gel di, äh li 
je ma gat da şar da Hu da ýa do ga okap dur dy.

11 Şol wagt tü tet gi sy pa sy nyň sa gyn da 
du ran Reb biň bir pe riş de si Ze kar ýa gö
rün di. 12 Ze kar ýa ony gö rüp, özü ni ýi tir di, 

ony gor ky gap la dy. 13 Em ma pe riş de oňa 
şeý le diý di: «Eý, Ze kar ýa, gork ma, se bä bi 
se niň Hu daý dan eden di le giň ka bul bol dy. 
Aýa lyň Eli za bet sa ňa bir ogul dog rup be
rer, sen onuň ady na Ýah ýa da kar syň. 14 Bu 
sa ňa uly şat lyk ge ti rer, onuň dog la ny na 
köp adam lar şat la nar. 15 Çün ki ol Reb
biň na za ryn da be ýik bo lar. Ol hiç ha çan 
ag zy na şe rap we iç gi al maz. Ol he niz ene
si niň göw re sin de kä, Mu kad des Ruh dan 
do lar. 16 Ol ys ra ýyl hal kyn dan köp ada my 
öz le ri niň Hu da ýy Reb be ta rap öw rer. 17 Ol 
ata la ry ogul la ry bi len ýa raş dyr mak, bo
ýun eg me zek le ri dog ru la ryň dü şün je si ne 
gö nük dir mek üçin, Yl ýa syň ru hun dan 
we gud ra tyn dan do lar, Reb Isa Me sihiň a 
öňün den ýö rär. Ol Reb biň göw nün den 
tur jak hal ky taý ýar lar». 18  Ze kar ýa pe riş
dä: «Men mu ny nä hi li bi le ýin? Men bir 
gar ry adam, aýa lymda gar ry lyk ýa şy na 
ýe ten» diý di. 19 Pe riş de oňa: «Men – Hu
da ýyň hu zu ryn da dur ýan Jeb ra ýyl. Men 
se niň bi len gep le şip, sa ňa bu Hoş Ha ba ry 
gow şur mak üçin ibe ril dim. 20 Sen me niň 
bel le nen wagt da ama la aş jak söz le ri me 
ynan ma dyň. Şo nuň üçin hem se niň di liň 
tu tu lyp, şu zat la ryň ama la aş jak gü nü ne 
çen li gep läp bil mer siň» di ýip jo gap ber di.

21 Şol wagt Ze kar ýa ga ra şyp du ran 
halk onuň yba dat ha na da eg le ne ni ne 
geň gal dy. 22  Ze kar ýa da şa ry çy kan da, 
olar bi len gep le şip bil me di. Şon da olar 
yba dat ha na da onuň bir gör nüş gö ren
di gi ne göz ýe tir di ler, se bä bi Ze kar ýa 
ola ra üm bi len yşa rat ed ýär di, em ma 
gep le şip bil me ýär di.

23 Hyz mat et me li wag ty ta mam la nan
soň, Ze kar ýa öýü ne gaýt dy. 24  Ara dan 
köp wagt geç män kä, onuň aýa ly Eli za
bet göw re li bol dy. Ol bäş aý lap hiç ýe re 
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a 1:28 Kä bir gol ýaz ma lar da Sen aýal lar ara syn da bagt ly syň! di ýen jüm le hem bar.
b 1:32 Hu da ýyň Og ly – Kö ne Äht de bu at pa ty şa lar üçin ula nyl ýar dy. Tä ze Äht de bol sa bu 
at Hu daý ta ra pyn dan saý la nypse çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lü ge se ret.

çyk ma dy, öýün de bol dy. 25 Ol: «Mu ny 
me niň üçin eden Reb dir. In di Ol ma ňa 
na zar sa lyp, il ara syn da ky utan jy m dan 
dyn dar dy» diý ýär di.

Isanyň doguljagy öňünden aýdylýar
26  Eli za be tiň göw re li li gi niň al tyn jy 

aýyn da Hu daý Jeb ra ýyl pe riş dä ni Je
li lä niň Na sy ra şä he ri ne, 27 Da wu dyň 
nes lin den Ýu sup at ly ada myň adag ly sy 
bo lan bir boý gy zyň ýa ny na iber di. Ol 
gy zyň ady Mer ýem di. 28  Pe riş de onuň 
ýa ny na ge lip: «Sa lam, eý, ýal ka nan gyz! 
Reb se niň bi len dir! a» diý di. 29 Mer ýem 
bu söz le re örgök den ge lip, bu sa la
myň nä me aň lad ýan dy gy ny bil jek bo lup 
pi ki re bat dy. 30  Pe riş de oňa ýüz le nip: 
«Gork ma, Mer ýem, sen Hu da ýyň na za
ryn da mer he met tap dyň. 31 Sen göw re li 
bo lup, bir Ogul dog rar syň. Onuň ady
na Isa da kar syň. 32  Ol be ýik bo lar, Oňa 
Be ýik Hu da ýyň Og ly b diý ler. Taň ry 
Hu daý Oňa ata sy Da wu dyň tag ty ny 
be rer. 33 Ol Ýa ku byň nes li niň üs tün den 
ebe di lik şa lyk sü rer, pa ty şa ly gy nyň so
ňy bol maz» diý di. 34  Mer ýem pe riş dä: 
«Bu nä hi li bo lar? Men he niz dur mu şa 
çy ka mok ahy ry» diý di. 35 Pe riş de oňa: 
«Mu kad des Ruh se niň üs tü ňe iner, Be ýik 
Hu da ýyň gud ra ty se niň üs tü ňe kö le ge 
sa lar. Şo nuň üçin hem do gul jak ça ga 
Mu kad des sa ýy lar, Oňa Hu da ýyň Og ly 
diý ler. 36  An ha, se niň ga ryn da şyň Eli
za be tiň hem gar ry dy gy na ga ra maz dan, 
göw re sin de ça ga bar. Önel ge siz di ýil ýän 
bu aýal eý ýäm al ty aý bä ri göw re li dir. 
37 Çün ki Hu da ýyň ýa nyn da müm kin däl 
zat ýok dur» di ýip jo gap ber di. 38  Mer
ýem: «Men Reb biň gyr na gy dy ryn. Goý, 

ma ňa se niň aý dy şyň ýa ly bol sun» diý di. 
On soň pe riş de onuň ýa nyn dan git di.

Merýem Elizabetiň ýanyna gidýär
39 Şol gün ler de Mer ýem ýol şa ýy ny 

tu tup, gys san maç Ýa hu dy ýa nyň dag lyk 
ül ke sin dä ki bir şä he re git di. 40 Ol ýer de 
Ze kar ýa nyň öýü ne ba ryp, Eli za be te sa
lam ber di. 41 Mer ýe miň sa la my ny eşi den 
ba dy na, göw re sin dä ki ça ga gy myl dap, 
Eli za bet Mu kad des Ruh dan dol dy. 42  Ol 
bat ly gy gy ryp: «Sen aýal lar ara syn da 
ýal ka nan syň, göw räň dä ki ça ga hem 
ýal ka nan dyr! 43 Reb bi miň ene si me niň 
ýa ny ma ge ler ýa ly, men nä dip beý le 
ýal kan dym kam? 44  Sa la myň gu la gy ma 
ge lip ýe ten ba dy na, göw räm dä ki ça ga 
be genç den ýa ňa gy myl da dy. 45 Reb biň 
aý dan la ry nyň ama la aş jak dy gy na iman 
eden aýal bagt ly dyr!» diý di.

Merýemiň aýdymy
46  Mer ýem şeý le diý di:

«Janym Rebbi beýgeldýär,
 47 ruhum Halasgärim Hudaýa 

şatlanýar.
 48 Ol men pespäl gyrnagyna 

nazaryn saldy.
Mundan beýläk ähli nesiller 

maňa bagtly diýerler.
 49 Gudratygüýçli meniň üçin beýik 

işler etdi.
Onuň ady mukaddesdir.

 50 Ol nesillerboýy Özünden 
gorkýanlara merhemet eder.

 51 Ol güýji bilen beýik işleri amala 
aşyrdy,

öwünjeňleri olaryň ähli içki 
pikirleri bilen dargatdy.
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 52 Hökümdarlary tagtyndan düşürip,
pespäl adamlary beýgeltdi.

 53 Açlary näznygmatdan doýrup,
baýlary bolsa boş gaýtardy.

 54-55 Atalarymyza söz berşi ýaly,
Ybraýym bilen onuň nesline

rehimdarlyk etmegi hiç unutman,
guly Ysraýyla ýardam etdi».

56  Mer ýem Eli za be tiň öýün de üç aýa 
go laý bo lup, soň öýü ne gaýt dy.

Çümdüriji Ýahýa dogulýar
57 Eli za be tiň aýygü ni do lup, bir ogul 

do gur dy. 58  Goň şu la ry dyr do ganga ryn
daş la ry Reb biň oňa be ýik mer he met 
eden di gi ni eşi dip, onuň bi len şat lan dy lar. 
59 Se ki zin ji gün ça ga ny sün net et mä ge 
gel di ler. Oňa ka ka sy Ze kar ýa nyň ady ny 
dak jak bol du lar. 60  Em ma eje si mu ňa 
gar şy bo lup: «Ýok, onuň ady Ýah ýa 
bol ma ly dyr» diý di. 61 Olar oňa: «Se niň 
ga ryn daş la ry ňyň ara syn da Ýah ýa at
ly sy ýok ahy ry» diý di ler. 62  On soň olar 
ça ga nyň ka ka sy na üm bi len dü şün di rip, 
onuň ady na nä me dak mak çy dy gy ny 
so ra dy lar. 63 Ze kar ýa hem ýa zar ýa ly 
bir tag ta jyk ta pyp, oňa «Ady Ýah ýa» 
di ýip ýaz dy. Hem me ler haý ran gal dy. 
64  Şol wagt Ze kar ýa nyň di li açy lyp, Hu
da ýa öw gi aý dyp, gep le mä ge baş la dy. 
65 Goň şu la ryň hem me si ni gor ky gap la dy. 
Ýa hu dy ýa dag ly gy nyň äh li ýe rin de bu 
bo lan wa ka la ryň ba ry sy hak da gür rüň 
edil di. 66  Mu ny eşi den le riň ba ry bu zat lar 
hak da oýpi ki re ba typ: «Bu ça ga kim 
bo lar ka?» di ýiş ýär di. Çün ki Reb biň 
güý ji onuň bi len di.

Zekarýanyň pygamberligi
67 Ça ga nyň ka ka sy Ze kar ýa Mu kad des 

Ruh dan do lup, şeý le py gam ber lik et di:
 68 «Ysraýylyň Hudaýy Rebbe 

öwgüler bolsun!

Çünki Ol Öz halkyna nazaryn 
salyp, halas etdi.

 69-71 Öňki zamanda
mukaddes pygamberler arkaly 

söz berşi ýaly,
duşmanlarymyzdan bizi halas 

etmäge,
ýigrenýänleriň ählisinden 

dyndarmaga,
Ol biziň üçin Öz guly Dawudyň 

neslinden
bir güýçli Halasgär çykardy.

 72 Ol muny atalarymyza 
rehimdarlyk etmek üçin,

Öz mukaddes ähtini ýatda 
saklamak üçin etdi.

 73 Atamyz Ybraýyma ant içip, şeýle 
söz berdi:

 74-75 Duşmanlarymyzyň elinden bizi 
halas etmäge,

ömrümiz boýy huzurynda 
gorkusyz,

mukaddeslik hem dogrulyk bilen
gulluk etmäge mümkinçilik berdi.

 76 Eý, balam, sen hem Beýik 
Hudaýyň pygamberi diýen 
ady alarsyň!

Rebbe ýol taýýarlamak üçin, 
Onuň öňünden ýörärsiň.

 77 Günäleriniň bagyşlanmagy arkaly
olaryň halas boljakdygyny
Onuň halkyna mälim edersiň.

 78 Hudaýymyz mähirşepagatdan 
doludyr:

Ol üstümize Gün şöhlesini 
dökdürer.

 79 Tümlükde we ölüm kölegesinde 
oturanlara nur saçylar,

aýaklarymyz parahatlyk ýoluna 
gönükdiriler».

80 Şun luk da, ça ga ös ýär di we ru hy taý
dan güýç len ýär di. Ol ys ra ýyl hal ky na 
gö rün me li gün le ri ne çen li çöl de ýa şa dy.
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a 2:14 Hudaýdan… parahatlyk bolsun! – bu jümle käbir golýazmalarda Ýer ýüzünde 
parahatlyk, ynsanlar arasynda hoşniýetlilik bolsun! diýip duş gelýär.
 
2:23 Msr 13:2,12. 

2-nji bap

Isa dogulýar 
(Matta 1:18-25)

1 Şol gün ler de Rim im pe ra to ry Aw gust 
tu tuş im pe ri ýa da ilat ýa zu wy ny ge çir
mek ba ra da per man çy kar dy. 2  Bu il kin ji 
ilat ýa zu wy bo lup, ol Ki ri ni usyň Si ri ýa 
hö küm dar lyk eden döw rün de ge çi ril di. 
3 Ilat ýa zu wyn dan geç mek üçin, her kim 
öz şä he ri ne git di.

4  Şeý le lik de, Ýu sup hem Je li le dä ki 
Na sy ra şä he rin den çy kyp, Da wu dyň 
Ýa hu dy ýa da ky Beý tul la ham şä he ri ne git
di, se bä bi ol Da wu dyň uru gyn dan bo lup, 
onuň nes li ne de giş li di. 5 Ýu sup ýa zyl mak 
üçin ol ýe re göw re li adag ly sy Mer ýe mi 
hem alyp git di. 6-7 Olar Beý tul la ham da ka
lar, Mer ýe miň aýygü ni do lup, now ba har 
og lu ny do gur dy. Mer ýem Ony gun da ga 
do la dyda, bir ahyr da ýa tyr dy, se bä bi 
olar myh man ha na dan ýer tap man dy lar.

Çopanlar we perişdeler
8  Şol gi je Beý tul la ha myň go la ýyn da 

kä bir ço pan lar sü rü le ri ni go ra ýar dy lar. 
9 Bir den kä ola ryň öňün de Reb biň bir pe
riş de si peý da bol dy we Reb biň ýal ky my 
daştö we re gi ýag tylt dy. Ço pan lar ga ty 
gork du lar. 10 Pe riş de ola ra: «Gork maň! 
Men si ze äh li hal ky be gen dir jek şat lyk
ly Hoş Ha ba ry yg lan ed ýä rin: 11 Şu gün 
Da wu dyň şä he rin de si ziň üçin Ha las gär 
do gul dy. Ol Reb bi miz Me sihdir. 12 Ine, bu 
si ze bir ala mat bo lar: siz gun da ga do lan
gy, ahyr da ýa tan bir Ça ga ny ta par sy ňyz» 
diý di. 13 Bir den kä pe riş de bi len bir lik de 

gö güň sansa jak syz go şu ny gö rün di. Olar 
Hu da ýy öwüp şöh rat lan dyr dy lar:
 14 «Gökler gögünde Hudaýa şöhrat 

bolsun!
Hudaýdan merhemet tapan 

ýerdäki ynsanlara parahatlyk 
bolsun! a» diýýärdiler.

15  Pe riş de ler ço pan la ryň ýa nyn dan 
aý ry lyp, gö ge gö te ri len le rin de, ço pan lar 
bi ribir le ri ne: «Ýö rüň, Beý tul la ha ma 
gi de liň. Reb biň bi ze aýan eden bu wa
ka sy ny gö re liň» di ýiş di ler.

16  Şeý le lik de, olar gys san maç gi dip, 
Mer ýe mi, Ýu su by we ahyr da ýa tan ça
ga ny tap dy lar. 17 Olar Isa ny gö ren le rin de, 
bu ça ga hak da eşi den le ri ni ola ra gür rüň 
ber di ler. 18  Ço pan la ryň gür rüň le ri ni eşi
den le riň ba ry haý ran gal dy. 19 Mer ýem 
bol sa bu zat la ryň ba ry hak da çuň ňur 
pi ki re ba typ, ola ry ýü re gin de sak la ýar dy. 
20 Ço pan lar hem me gö rüpeşi den le ri niň 
öz le ri ne aý dy ly şy ýa ly bo lan dy gy üçin, 
Hu da ýy şöh rat lan dyr dy lar, öw gü ler aý
dyp, yz la ry na do lan dy lar.

Şimgon we Hanna Isa hakda 
pygamberlik edýärler

21 Se ki zin ji gün ça ga ny sün net le me
li bo lan da, Onuň ady na Isa dak dy lar. 
Bu Onuň ene si niň göw re sin de gal maz
dan öň, pe riş dä niň Oňa be ren ady dy. 
22  Mu sa nyň ka nu ny bo ýun ça ge çi ril ýän 
tä miz le niş däpdes sur la ryň ber jaý edil
me li döw ri ýe tip ge len de, Ýu sup bi len 
Mer ýem Iýe ru sa li me git di ler. Olar Isa
ny Reb be ba gyş et mek üçin, Ony hem 
ýan la ry na al dy lar. 23 Kanunda: «Il kin ji 
dog lan her bir er kek gö bek li Reb be ba
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2:24 Lew 12:8. 

gyş edil me li» di ýip ýa zy lan dyr. 24  Olar 
Ka nun da ýa zy ly şy ýa ly, iki gum ry ny 
ýada kep de ri ni hem gur ban lyk hök
mün de hö dür et me li di ler.

25  Şol wagt Iýe ru sa lim de Şim gon at ly 
bir dog ru çyl we tak wa adam ýa şa ýar dy. 
Ol ys ra ýyl hal ky nyň azat edil me gi ne ga
raş ýar dy, Mu kad des Ruh onuň üs tün de di. 
26  Oňa Reb biň Me sihini gör mez den öň 
öl me jek di gi Mu kad des Ruh ta ra pyn dan 
aýan bo lup dy. 27 Si mun Mu kad des Ru huň 
ug ruk dyr ma gy bi len yba dat ha na nyň 
how lu sy na gel di. Isa nyň eneata sy Töw
rat da ýa zy lan ada ty ber jaý et mek üçin, 
Ça ga ny içe ri sa lan la ryn da, 28  Si mun Ony 
gu ja gy na alyp, Hu da ýa al kyş okap, şeý le 
diý di: 29 «Ýa Reb, Öz be ren sö zü ňe gö rä, 
in di gu luň ar ka ýyn ama na dy ny tab şy ryp 
bi ler. 30-31 Ine, Se niň äh li halk la ryň öňün
de taý ýar lan Ha las gä ri ňi gö züm bi len 
gör düm. 32  Ke se ki mil let le re aýan lyk 
ber jek, hal kyň ys ra ýy ly şöh rat lan dyr jak 
nu ry gör düm».

33 Ça ga ba ra da aý dyl ýan söz le re onuň 
eneata sy haý ran gal dy. 34  Şim gon ola ra 
ak pa ta be rip, ene si Mer ýe me: «Bu ça ga 
Hu daý ta ra pyn dan ber len ala mat bo lup, 
yn san lar oňa gar şy çy kar lar. Ol se bäp
li Ys ra ýyl da köp adam lar he läk bo lar, 
köp adam lar bol sa ýal ka nar. 35  Şon da 
en çe me ýü rek le riň syr ly pi kir le ri aýan 
bo lar. Se niň kal by ňa hem has rat ýi ti 
gy lyç ki min san jy lar» diý di.

36-37 Ol ýer de seg sen dört ýyl dan bä ri 
dul ýa şa ýan Han na at ly gar ry py gam ber 
aýal hem bar dy. Ol aşer ti re sin den Pa
nu ýe liň gy zy dy. Ol dur mu şa çy kan dan 
soň ra äri bi len ýe di ýyl ýa şa şyp, dul 
ga lyp dy. Bu aýal he mi şe yba dat ha na nyň 
how lu syn da bo lup, agyz bek läp, do ga 
okap, gi jegün diz Hu da ýa yba dat ed

ýär di. 38  Han na hem edil şol pur sat ge lip, 
Reb be öw gi aý dyp, Iýe ru sa li miň ha las 
bol ma gy na ga raş ýan la ryň ba ry na bu 
Ça ga hak da gür rüň ber di. 39 Ýu sup bi len 
Mer ýem Mu sa nyň ka nu ny bo ýun ça äh li 
za dy ber jaý eden le rin den soň ra, Je li lä, 
öz le ri niň Na sy ra şä he ri ne do lan dy lar. 
40  Ça ga ula lyp, güýç de we akyl dar lyk
da ös ýär di. Hu da ýyň mer he me ti Onuň 
üs tün de di.

Isa din mugallymlary bilen
41 Isa nyň eneata sy her ýyl Pe sah baý

ra myn da Iýe ru sa li me gid ýär di ler. 42  Isa 
on iki ýa şy na ýe ten de, olar baý ram çy lyk 
ada ty bo ýun ça ýe ne Iýe ru sa li me git
di ler. 43 Baý ram çy lyk gu ta ran dan soň, 
olar öý le ri ne do lan dy lar. Ýet gin jek Isa 
bol sa Iýe ru sa lim de gal dy, em ma Onuň 
eneata sy nyň mun dan ha ba ry ýok dy. 
44  Olar Ony ýo lag çy la ryň ara syn da dyr 
öý düp, bir gün lük ýo ly geç di ler. On soň 
Ony do ganga ryn daş la ry nyň, dostýar
la ry nyň ara syn dan göz läp baş la dy lar. 
45  Ony göz läp tap man soň lar, yz la ry na 
Iýe ru sa li me do lan dy lar. 46  Üç gün den 
soň, Ony yba dat ha na nyň how lu syn
dan tap dy lar. Ol din mu gal lym la ry nyň 
ara syn da otu ryp, ola ry diň läp, so rag lar 
ber ýär di. 47 Isa ny diň le ýän le riň ba ry 
Onuň paý ha sy na, ber ýän jo gap la ry na 
haý ran gal ýar dy lar. 48  Eneata sy Ony 
gö ren le rin de geň gal dy lar. Eje si Oňa: 
«Og lum! Nä me üçin beýt diň? Ka kaň 
iki miz ga ty gaý gy edip, Se ni göz le dik» 
diý di. 49 Isa ola ra: «Me ni nä me üçin 
göz le di ňiz? Siz Me niň Ata myň öýün
de bol ma ly dy gy my bil me ýär di ňiz mi?» 
diý di. 50 Em ma olar Onuň nä me diý jek 
bol ýan dy gy na dü şün me di ler. 51 On soň 
Isa eneata sy bi len Na sy ra gaýt dy, ola
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ryň sö zü ne gu lak as dy. Em ma Onuň 
eje si bu gür rüň le riň äh li si ni ýü re gin de 
sak la ýar dy. 52  Isa akyl dar lyk da, boý da 
ösüp, Hu da ýyň hem adam la ryň mäh ri ni 
ga zan ýar dy.

3-nji bap

Ýahýa çümdürijiniň wagzy 
(Matta 3:1-12; Mark 1:1-8; 
Ýohanna 1:19-28)

1 Rim im pe ra to ry Ti be re ýiň hö küm dar
ly gy nyň on bä şin ji ýyl yn da, Pon tiý Pi lat 
Ýa hu dy ýa nyň hä ki mi döw rün de Hi rod – 
Je li lä ni, onuň do ga ny Fi lip – Itu re ýa 
bi len Tra ho ni tis we la ýa ty ny, Li sa ni
ýasda Abi li ni do lan dyr ýar dy. 2  Ha nan 
bi len Ka ýa fa hem baş ru ha ny dy. Şon da 
Ze kar ýa nyň og ly Ýah ýa Hu da ýyň sö zi 
aýan bol dy. Ol çöl de ýa şa ýar dy. 3 Ýah ýa 
Ior dan der ýa sy nyň tö we re gin dä ki äh li 
ýer le re aý la nyp, adam la ra gü nä le ri niň 
ba gyş lan ma gy üçin to ba edip, su wa çüm
dü ril mek le ri ni wa gyz ed ýär di. 4  Işaýa 
py gam ber bu ba ra da öz ki ta byn da şeý le 
ýa zyp dy:

«Çölde bir ses gygyrýar:
„Rebbe ýol taýynlaň!
Onuň ýodalaryny düzläň!

 5 Ähli dereler doldurylar,
ähli dagdepeler peseldiler,

egrembugram ýollar dogrulanar,
büdürsüdür ýodalar tekizlener.

 6 Şonda ähli ynsanlar Hudaýyň 
halas edişini görerler“».

7 Bir uly mä hel le su wa çüm dü ril mek 
üçin, Ýah ýa nyň ýa ny na gel di. Ýah ýa 
ola ra şeý le ýüz len di: «Eý, ala höw ren ler 
nes li! Gel jek ga zap dan ga çyp gu tu lyp 
bi le ris öýd ýä ňiz mi? 8  Mun dan beý läk 
eden to ba ňy za my na syp mi we be riň. 

Özözü ňi ze: „Bi ziň ata myz Yb ra ýym
dyr“ di ýip aýt ma gy hy ýa ly ňy za hem 
ge tir mäň. Men si ze şu ny aý da ýyn: Hu
daý Yb ra ýym üçin şu daş lar dan hem 
per zent ýa ra dyp bil ýän dir. 9 Ine, pal ta 
eý ýäm agaç la ryň düý bün de ýa tyr: oňat 
mi we ber me ýän her bir agaç ça py lyp, 
oda taş la nar».

10 Halk on dan: «Eý sem, biz nä me et
me li?» di ýip so ra dy. 11 Ol: «Iki köý nek li 
bi ri ni köý nek si ze ber sin. Iý mi ti bo lan 
hem şo nuň ýa ly et sin» di ýip jo gap ber di. 
12 Sal gyt çy larda çüm dü ril mek üçin onuň 
ýa ny na ge lip: «Mu gal lym, biz nä me et
me li?» di ýip so ra dy lar. 13 Ýah ýa ola ra: 
«Özü ňi ze buý ru lan dan ar tyk al maň» 
diý di. 14  On soň es ger lerde: «Biz nä me 
et me li?» di ýip so ra dy lar. Ola ra: «Hiç 
kim den zor luk bi len pul al maň, nä hak 
ýe re töh met at maň, öz ha ky ňy za ka ýyl 
bo luň» diý di.

15 Halk Me sihe umyt bi len ga raş ýar dy 
we hem me ler Ýah ýa hak da ýü rek le rin
de: «Ýah ýa şol Me sih bo laý ma syn?» 
di ýip oý lan ýar dy. 16  Ýah ýa ola ra: «Men 
si zi su wa çüm dür ýä rin, em ma men
den has güýç li Bi ri ge ler, men hat da 
Onuň ça ry gy nyň ba gy ny çöz mä gede 
my na syp däl di rin. Ol si zi Mu kad des 
Ru ha hemde oda çüm dü rer. 17 Onuň 
har man so wur ýan çar şa gy elin de dir. 
Ol har man ýe ri ni sü pü rip, bug da ýy am
ma ry na üý şü rer, sa ma ny bol sa sön mez 
ot da ýa kar» diý di. 18  Ol baş gada köp 
öwütün dew edip, hal ka Hoş Ha ba ry 
wa gyz ed ýär di.

19 Em ma baş hä kim Hi rod öz do ga
ny nyň aýa ly Hi ro di ýa öý le ne ni üçin 
we baş gada köp er bet iş le ri ede ni üçin, 
Ýah ýa nyň kä ýin ji ne se ze war bol dy. 20 Ol 
Ýah ýa ny zyn da na sal mak bi len öň ki 
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a 3:32 Sa la – bu at Kö ne Äht de Sal mon di ýip duş gel ýär.
 
4:4 Kan 8:3. 

eden äh li pis lik le ri niň üs tü ne ýe ne bir 
pis lik goş dy.

Isa suwa çümdürilýär 
(Matta 3:13-17; Mark 1:9-11)

21 Äh li halk su wa çüm dü ri lip çy ka ry
lan dan soň, Isada çüm dü ri lip çy ka ryl dy. 
Ol Hu da ýa do ga ed ýär kä, gök ler açy lyp, 
22 Mu kad des Ruh kep de ri gör nüş de Onuň 
üs tü ne in di. Gök den: «Sen Me niň sö wer 
Og lum syň. Men Sen den köp ra zy dy ryn» 
di ýen owaz gel di.

Isanyň nesil daragty 
(Matta 1:1-17)

23  Isa Öz hyz ma ty na baş lan wag ty 
otuz ýaş la ryn da dy. Ol Ýu su byň og ly 
ha sap lan ýar dy. Ýu sup Eli ýiň og ly, 24 Eliý 
Mat ta dyň, Mat tat Le wi niň, Le wi Mel ki
niň, Mel ki Ýan na ýyň, Ýan naý Ýu su byň, 
25 Ýu sup Mat tat ýa nyň, Mat tat ýa Amo syň, 
Amos Na hu myň, Na hum Es li niň, Es li 
Na ga ýyň, 26  Na gaý Ma ha dyň, Ma hat 
Mat tat ýa nyň, Mat tat ýa Şi mi ýiň, Şi
miý Ýo se hiň, Ýo seh Ýo da nyň, 27 Ýo da 
Ýo ha na nyň, Ýo ha nan Re sa nyň, Re sa 
Ze ru ba by lyň, Ze ru ba byl Şe ýal ty ýe liň, 
Şe ýal ty ýel Ne ri niň, 28  Ne ri Mel ki niň, 
Mel ki Ad dy nyň, Ad dy Ko sa myň, Ko
sam El ma da myň, El ma dam Eriň, 29 Er 
Ýe şu wa nyň, Ýe şu wa Eli ge ze riň, Eli ge
zer Ýo ry myň, Ýo rym Mat ta tyň, Mat tat 
Le wi niň, 30  Le wi Şim go nyň, Şim gon 
Ýa hu da nyň, Ýa hu da Ýu su byň, Ýu sup 
Ýo na myň, Ýo nam El ýa ky myň, 31 El ýa
kym Me le ýa nyň, Me le ýa Men na nyň, 
Men na Mat ta ta nyň, Mat ta ta Na ta nyň, 
Na tan Da wu dyň, 32  Da wut Ýy şa ýyň, 
Ýy şaý Obe diň, Obet Bo wa zyň, Bo waz 

Sa la nyň a, Sa la Nah şo nyň, 33  Nah şon 
Emi na da byň, Emi na dap Ad my nyň, Ad
myn Ar ny nyň, Ar ny Hes ro nyň, Hes ron 
Pe re siň, Pe res Ýa hu da nyň, 34  Ýa hu dy
ýa Ýa ku byň, Ýa kup Ys ha gyň, Ys hak 
Yb ra ýy myň, Yb ra ýym Te ra nyň, Te ra 
Na ho ryň, 35  Na hor Se ru gyň, Se ruk Re
gu wyň, Re guw Pe le giň, Pe lek Ebe riň, 
Eber Şe la nyň, 36  Şe la Keý na nyň, Keý nan 
Ar pak şa dyň, Ar pak şat Sa myň, Sam 
Nu huň, Nuh Le me giň, 37 Le mek Me
tu şe la nyň, Me tu şe la Ha no gyň, Ha nok 
Ýe re diň, Ýe ret Ma ha la le liň, Ma ha la lel 
Keý na nyň, 38  Keý nan Eno şyň, Enoş Şi
siň, Şis Ada myň og lu dy, Adam bol sa 
Hu da ýyň og lu dy.

4-nji bap

Isa synalýar 
(Matta 4:1-17; Mark 1:12-15)

1 Isa Mu kad des Ruh dan do lup, Ior dan 
der ýa syn dan yzy na do lan dy. Mu kad des 
Ruh Ony çö le alyp git di. 2  Isa ol ýer de 
kyrk gün läp ib lis ta ra pyn dan sy na ga 
sa lyn dy. Şol gün le riň do wa myn da Ol 
hiç zat iý me di, kyrk gün den soň bol sa 
ajyk dy.

3 Ib lis Oňa: «Eger Sen Hu da ýyň Og ly 
bol saň, bu da şyň çö re ge öw rül me gi ni 
bu ýur» diý di. 4  Isa: «„Yn san di ňe çö rek 
bi len ýa şa ma ýar“ di ýip ýa zyl gy dyr» 
di ýip jo gap ber di.

5 Soň ra ib lis Isa ny bir be lent ýe re çy
ka ryp, Oňa dün ýä niň äh li şa lyk la ry ny 
gör kez di. 6  Ib lis Isa: «Men bu la ryň äh li
si niň hö küm dar ly gy ny we şanşöh ra ty ny 
Sa ňa be re ýin. Bu lar ma ňa be ril di, men 
hem ony is lä ni me be rip bil ýä rin. 7 Şo nuň 
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a 4:8 Kä bir gol ýaz ma lar da Ýok bol, şeý tan! di ýen jüm le hem bar.
b 4:18 Käbir golýazmalarda döwlen ýürekleri bejermäge diýen jümle hem bar.
 
4:8 Kan 6:13. 4:10-11 Zeb 90:1112. 4:12 Kan 6:16. 4:18-19 Işa 61:12. 
4:27 2Pat 5:114. 

üçin Sen ma ňa sež de et seň, bu la ryň ba ry 
Se niň ki bo lar» diý di. 8  Isa oňa: «„Hu
da ýy ňyz Reb be sež de ediň, di ňe Oňa 
gul luk ediň“ di ýip hem ýa zyl gy dyr a» 
di ýip jo gap ber di.

9 Soň ra ib lis Isa ny Iýe ru sa li me ge tir di. 
Ony yba dat ha na nyň çür de pe si ne çy ka
ryp: «Eger Sen Hu da ýyň Og ly bol saň, 
Özü ňi şu ýer den aşak ok la. 10-11  Çün ki 
şeý le ýa zyl gy dyr:

„Seni berk goramak üçin,
Ol perişdelerine Sen babatda 

emr eder.
Aýagyň daşa büdremez ýaly,

olar Seni ellerinde göterer“» 
diýdi.

12  Isa oňa: «„Hu da ýy ňyz Reb bi sy
na maň“ di ýip hem ýa zyl gy dyr» di ýip 
jo gap ber di.

13 Ib lis Isa ny sy nag la ryň hem me sin den 
ge çi rip gu ta ran dan soň, amat ly pur sat 
gel ýän çä, Onuň ýa nyn dan git di. 14  Isa 
Mu kad des Ru huň güý ji bi len Je li lä do la
nyp gel di. Ol hak da ky gür rüň ler et ra byň 
çar ta ra py na ýaý ra dy. 15 Ol ýa hu dy la ryň 
si na go ga la ryn da hal ka öw ret mä ge baş
la dy, hem me ler Oňa öw gi aýd ýar dy lar.

Nasyrada Isany ret edýärler 
(Matta 13:53-58; Mark 6:1-6)

16 Bir gün Isa Öz dog duk me ka ny bo lan 
Na sy ra git di. Ol Sa bat gü ni adat da ky 
ýa ly si na go ga ba ryp, Mu kad des Ýaz
gy lar dan oka mak üçin ýe rin den tur dy. 
17 Oňa Işa ýa py gam be riň ki ta by ny ber
di ler. Ol hem ki ta by açyp, şu söz le riň 
ýa zy lan ýe ri ni tap dy:

 18-19 «Rebbiň ruhy üstümdedir.
Garyplara Hoş Habary 

bildirmegim üçin,
Ol Meni seçipsaýlady;

tussaglara azatlygy,
körlere gözüniň açyljakdygyny 

yglan etmäge b Ol Meni iberdi.
Zulum astyndakylary azatlyga 

çykarmaga,
Rebbiň merhemet ýylyny jar 

etmäge Meni iberdi».
20  On soň ki ta by ýa pyp, ony yzy

na – hyz mat kä re ber dide otur dy. 
Si na go ga da ky la ryň ba ry nyň gö zi Oňa 
di kil di. 21 Isa ola ra: «Si ziň eşi den bu mu
kad des ýaz gy ňyz şu gün ber jaý bol dy» 
di ýip, gür rü ňe baş la dy. 22  Hem me ler Isa
ny öwüp, Onuň ag zyn dan çy kan aja ýyp 
söz le re haý ran ga lyp: «Bu Ýu su byň Og ly 
däl mi?» di ýip so ra dy lar. 23 Isa ola ra: «Si
ziň Ma ňa: „Eý, luk man, il ki özü ňe şypa 
ber!“ di ýen na ky ly aýt jak dy gy ňy zy bi lip 
du run. Siz: „Ka per na um da eden iş le ri ňi 
eşit dik. Ola ry şu ýer de, Öz ýur duň dada 
ber jaý etdä“ di ýer si ňiz» diý di. 24 Ol ýe ne 
şeý le diý di: «Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, 
hiç bir py gam ber öz ýur dun da ka bul 
edil me ýär. 25 Si ze ha ky ka ty aýd ýa ryn: 
Yl ýa syň döw rün de üç ýyl al ty aý lap as
man dan ýe ke je dam jada ýa gyş dam man, 
äh li ýur da el henç aç lyk dü şen de, Ys ra ýyl
da köp dul aýal lar bar dy. 26  Em ma Yl ýas 
ola ryň hiç bi ri niň ýa ny na ibe ril män, di ňe 
Si don da ky Sa re pat şä he rin de bo lan bir 
ke se ki dul aýa lyň ýa ny na ibe ril di. 27 Şeýle 
hem, El ýa şa py gam be riň döw rün de Ys
ra ýyl da de ri ke sel li köp adam lar bar dy. 
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a 4:41 Kä bir gol ýaz ma lar da Sen Me sih siň! di ýen söz ler hem bar.
b 4:44 Ýa hu dy ýa nyň – kä bir gol ýaz ma lar da Je li lä niň.
ç 5:1 Gin ne sa ret kö li – bu Je li le kö lü niň beý le ki ady.

Em ma El ýa şa di ňe si ri ýa ly ke se ki Na ga
ma nyň ýa ny na ibe ril di we on dan baş ga 
hiç kim tä miz bol ma dy». 28  Bu söz le ri 
eşi den le rin de, si na go ga da ky la ryň ba ry 
ga harga za ba mün di. 29 Olar aýa ga ga lyp, 
Isa ny şä her den kow du lar. Na sy ra şä he ri 
de pe de ýer leş ýär di. Olar Ony şol de pä niň 
çür ba şy na çy ka ryp, aşak taş la jak bol du
lar. 30 Em ma Isa ola ryň ara syn dan ge çip, 
ol ýer den çy kyp gaýt dy.

Isa arwah-jyny kowýar
31 On soň Isa Je li lä niň Ka per na um şä he

ri ne ge lip, Sa bat gü ni hal ka öw ret mä ge 
baş la dy. 32  Halk Onuň tag ly ma ty na haý
ran gal dy, se bä bi Ol yg ty ýar ly lyk bi len 
gep le ýär di. 33  Si na go ga da ar wahjyn 
eýe län bir adam bar dy. Ol bat ly ses bi
len gy gy ryp: 34  «Eý, na sy ra ly Isa! Bi ziň 
bi len nä me işiň bar? Bi zi ýok et mä ge 
gel diň mi? Men Se niň kim di gi ňi bil ýä rin, 
Sen Hu da ýyň Mu kad de si siň» di ýip gy
gyr dy. 35 Isa ar wahjy na kä ýäp: «Sem bol! 
Bu adam dan çyk!» di ýip buý ruk ber di. 
Şon da ar wahjyn ol ada my hem me le riň 
öňün de ýe re ýyk dyda, hiç zy ýan ýe tir
män, on dan çyk dy. 36  Hem me ler haý ran 
ga lyp, bi ribir le ri ne: «Bu nä hi li söz? Ol 
yg ty ýar hem gud rat bi len ar wahjyn la
ra buý ruk ber ýär. Olar hem çyk ýar lar» 
di ýiş di ler. 37 Isa ha kyn da ky ha bar bu 
et ra byň çar ta ra py na ýaý ra dy.

Isa köp hassalara şypa berýär
38  Isa si na go ga dan çy kyp, Si mu nyň 

öýü ne bar dy. Si mu nyň ga ýyn ene si ni 
gyz dy ryp ýa tyr dy. Mu ňa Isa dan kö mek 
so ra dy lar. 39 Isa onuň baş u jun da du rup, 
gyz zyr ma kä ýe di we lin, onuň gyz zyr

ma sy aý ryl dy. Ol aýal des si ne ýe rin den 
tur dyda, ola ra hyz mat et mä ge baş la dy. 
40 Gün ba tan da, adam lar her dür li ke sel
li le ri Isa nyň ýa ny na ge tir di ler. Isa hem 
ola ryň her bi ri niň üs tü ne eli ni go ýup 
şypa ber di. 41 Kö pü sin den ar wahjyn lar: 
«Sen Hu da ýyň Og lu syň! a» di ýip gy gy
ry şyp çyk ýar dy. Em ma Isa ola ra kä ýäp, 
gep le mek le ri ne ýol ber me ýär di, se bä bi 
olar Onuň Me sihdigini bil ýär di ler.

42  Er te si gün daň atan da, Isa öý den 
çy kyp, bir ço la ýe re git di. Halk hem 
Onuň göz le gi ne çyk dy. Olar Isa ny ta
pan la ryn da, Ony öz ýan la ryn da alyp 
gal ma ga dyr jaş dy lar. 43 Isa ola ra: «Men 
Hu da ýyň Şa ly gy nyň Hoş Ha ba ry ny 
beý le ki şä her ler dede wa gyz et me li, hut 
şo nuň üçin hem ibe ril dim» diý di. 44  Şeý
dip, Ol Ýa hu dy ýa nyň b si na go ga la ryn da 
wa gyz et me gi ni do wam et dir di.

5-nji bap

Isanyň ilkinji şägirtleri 
(Matta 4:18-22; Mark 1:16-20)

1 Bir gün Isa Gin ne sa ret kö lü niň ç ke
na ryn da wa gyz ed ýär kä, halk Hu da ýyň 
sö zü ni diň le mek üçin, Onuň da şy na üýş
di. 2  Şon da Isa kö lüň ýa ka syn da du ran iki 
ga ýy gy gör di. Ba lyk çy lar ga ýyk lar dan 
dü şüp, tor la ry ny ýu wup dur du lar. 3 Isa 
ga ýyk la ryň bi ri ne mü nüp, ga ýy gyň eýe si 
Si mun dan ke nar dan bi raz uzak laş ma gy 
ha ýyş et di. On soň Ol ga ýyk da otu ran 
ýe rin den hal ka öw ret mä ge dur dy. 4 Isa sö
zü ni ta mam lan dan soň, Si mu na: «Kö lüň 
çuň ýe ri ne gi diňde, ba lyk tut mak üçin 
tor la ry ňy zy su wa taş laň» diý di. 5 Si mun 
Oňa: «Ha ly pa! Bü tin gi je jan et sekde, 
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hiç zat tu tup bil me dik, ýö ne Se niň sö züň 
ha ty ra sy na tor la ry ýe ne taş la ýyn» diý di. 
6  Mu ny aý dy ly şy ýa ly eden le rin de, olar 
şeý le bir köp ba lyk tut du lar we lin, tor la
ryda ýyr ty lyp baş la dy. 7 Şo ňa gö rä olar 
beý le ki ga ýyk da ky ýol daş la ry nyň ge lip 
kö mek leş mek le ri üçin, el le ri ni bu lap 
yşa rat et di ler. Olar ge lip, iki ga ýy gyda 
ba lyk dan dol dur dy lar. Ga ýyk lar tas su wa 
ba typ dy. 8  Si mun Pet rus mu ny gö ren de, 
Isa nyň aýa gy na ýy ky lyp: «Eý, Agam! 
Me niň ýa nym dan aý ryl, men bir gü nä
li adam!» diý di. 9 Tu tan ba lyk la ry nyň 
köp dü gi ne onuň özi we ýa nyn da ky la
ryň hem me si haý ran gal dy. 10 Si mu nyň 
ýol daş la ry Ýa kup bi len Ýo han na at ly 
Ze be de ýiň ogul la ry hem mu ňa haý ran 
gal dy lar. Isa Si mu na: «Gork ma, sen 
mun dan beý läk ba lyk de re gi ne yn san
la ry tu tar syň» diý di. 11 Şeý le lik de, olar 
ga ýyk la ry ny ke na ra çy ka ryp, bar za dy 
taş lap, Onuň yzy na düş dü ler.

Isa deri kesellini sagaldýar 
(Matta 8:1-4; Mark 1:40-45)

12  Isa şä her le riň bi rin de kä, el henç de ri 
ke se li ne ýo lu gan bir adam Onuň ýa ny na 
gel di. Ol Isa ny gö ren de, dy zy na çö küp, 
Oňa: «Eý, Agam! Eger is le seň, me ni bu 
ke sel den tä miz läp bi ler siň» di ýip ýal bar
dy. 13 Isa hem eli ni uzat dyda, oňa deg rip: 
«Is le ýä rin, tä miz bol!» diý di. De ri ke se li 
ol adam dan şo ba da aý ryl dy. 14  Soň ra Isa 
oňa: «Mu ny hiç ki me aýt ma gyn. Ýö ne 
gitde, ru ha na gö rün we de ri ke se lin den 
sap la nan dy gy ňy hem me le re su but eder 
ýa ly, Mu sa nyň buý ran sa da ka sy ny ber» 
di ýip bu ýur dy. 15  Em ma Isa ha kyn da ky 
ha bar lar bar ha ýaý ra ýar dy. Isa ny diň le
mek we ke sel le ri ne şypa tap mak üçin, 
Onuň ýa ny na uly mä hel le ýyg nan ýar dy. 
16  Isa bol sa köp lenç ýe ke Özi ço la ýer le re 
gi dip, Hu da ýa do ga oka ýar dy.

Isa bir ysmazy sagaldýar 
(Matta 9:1-8; Mark 2:1-12)

17 Bir gün Isa hal ka öw re dip otyr ka, 
Je li lä niň äh li oba la ryn dan, Ýa hu dy ýa
dyr Iýe ru sa lim den ge len fa ri seý ler bi len 
Töw rat mu gal lym la ryda şol ýer de di
ler. Isa Reb biň gud ra ty ar ka ly has sa la ra 
şypa ber ýär di. 18  Şol wagt bir nä çe adam 
bir ys ma zy dü şe gi bi len gö te rip ge tir
di. Olar ony ja ýyň içi ne sa lyp, Isa nyň 
öňün de ýa tyr jak bol du lar. 19 Em ma üý
şen mä hel le den ýa ňa ony içe ri sal ma ga 
ýol tap man soň lar, ja ýyň üs tü ne çy kyp, 
üçe gi sö küp aç dy lar. On soň ys ma zy dü
şe gi bi len üçek den sal lap, Isa nyň öňü ne 
dü şür di ler. 20 Isa ola ryň ima ny ny gö rüp, 
ys ma za: «Dost, se niň gü nä le riň ötül di» 
diý di. 21 Töw rat mu gal lym la ry bi len fa
ri seý ler: «Hu da ýa dil ýe tir ýän bu adam 
kim? Gü nä le ri ýe ketäk Hu daý dan baş ga 
kim ötüp bi ler?» di ýip, içi ni gep let mä ge 
baş la dy lar. 22 Em ma Isa ola ryň nä me pi kir 
ed ýän dik le ri ni bi lip, ola ra: «Nä me üçin 
hy ýa ly ňyz da beý le pi kir ler ed ýär si ňiz? 
23 Haý sy ny aýt mak aň sat: „Gü nä le riň 
ötül di“ diý mek mi ýada: „Turda, ýö re“ 
diý mek? 24  Em ma siz Yn san Og lu nyň ýer 
ýü zün de gü nä le ri öt mä gede yg ty ýa ry
nyň bar dy gy ny bi lip go ýuň» diý di. On soň 
Ol ys ma za: «Sa ňa diý ýä rin, tur, dü şe gi ňi 
alda, öýü ňe gaýt» diý di. 25 Ol hem hem
mä niň gö zü niň al nyn da des si ne ýe rin den 
tur dy we dü şe gi ni ýyg na dy, Hu da ýy şöh
rat lan dy ryp, öýü ne git di. 26  Äh li adam lar 
haý ran ga lyp, Hu da ýy şöh rat lan dyr dy lar. 
Ola ry gor ky gap lap al dy, olar: «Bu gün 
şeý le bir geň zat lar gör dük» di ýiş di ler.

Isa Lewini çagyrýar 
(Matta 9:9-13; Mark 2:13-17)

27 Şun dan soň Isa da şa ry çy kan da, 
sal gyt ýyg nap otu ran Le wi ni gö rüp, 
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a 5:38 Kä bir gol ýaz ma lar da Şeý dip, iki si hem abat sak lan ýan dyr di ýen jüm le hem bar.
b 6:1 Bir Sa bat gü ni – kä bir gol ýaz ma lar da Pe sah baý ra my ge çen den soň ikin ji Sa bat gü ni.
 
6:3-4 1Şam 21:16. 

oňa: «Me niň yzy ma düş!» diý di. 28  Ol 
hem ýe rin den tur dyda, äh li za dy taş lap, 
Onuň yzy na düş di. 29 Le wi öz öýün de 
Isa üçin bir uly meý lis gu ra dy. Sa ça gyň 
ba şyn da olar bi len bir to par sal gyt çy lar 
we baş gada köp adam lar na har iýip 
otyr dy lar. 30 Fa ri seý ler bi len Töw rat mu
gal lym la ry Onuň şä girt le ri ne: «Nä me 
üçin sal gyt çy lar dyr gü nä kär ler bi len bi le 
iýipiç ýär si ňiz?» di ýip hü ňür deş di ler. 
31 Isa ola ra: «Luk man sag la ra dälde, 
has sa la ra ge rek dir. 32  Men dog ru la ry 
dälde, gü nä kär le ri to ba ça gyr ma ga 
gel dim» di ýip jo gap ber di.

Agyz bekleme barada sorag 
(Matta 9:14-17; Mark 2:18-22)

33 Olar Isa: «Ýah ýa nyň şä girt le ri ýy
gyýy gy dan agyz bek läp, do gadi leg 
ed ýär ler, fa ri seý le riň şä girt le ri hem şeý le, 
em ma Se niň şä girt le riň iýipiçip ýör ler» 
diý di ler. 34 Isa: «Toý da gi ýew dost la ry nyň 
ýa nyn da ka, siz onuň myh man la ry na 
agyz bek le dip bi ler si ňiz mi? 35  Em ma 
gi ýe wiň olar dan alyn jak gün le ri ge ler, 
şon da olar agyz bek lär ler» di ýip jo gap 
ber di.

36  Isa ola ra şu tym sa ly aý dyp ber di: 
«Hiç kim tä ze eşik den ýyr typ, kö ne 
eşi ge ýa ma sal maz. Beýt se, tä ze eşik 
hem ýyr ty lar, tä ze eşik den al nan ýa ma
da kö ne eşi ge ge liş mez. 37 Hiç kim tä ze 
şe ra by kö ne me şik le re guý maz. Ýog sa 
tä ze şe rap me şik le ri böw süp, şe rap ýe re 
dö kü ler, me şik lerde za ýa la nar. 38  Tä ze 
şe rap tä ze me şik le re gu ýul ma ly dyr. a 
39 Hiç kim kö ne şe ra by içen den soň tä
zä ni küý se mez. „Kö ne si oňat“ di ýer».

6-njy bap

Sabat güni barada gürrüň 
(Matta 12:1-14; Mark 2:23–3:6)

1 Bir Sa bat gü ni b Isa bug daý ly gyň ara
syn dan ge çip bar ýar dy. Onuň şä girt le ri 
bug daý baş la ry ny ýo lup, aýa la ryn da 
owup iý ýär di ler. 2  Fa ri seý le riň kä bi ri 
olar dan: «Nä me üçin Sa bat gü ni ga da gan 
işi ed ýär si ňiz?» di ýip so ra dy. 3 Isa ola ra: 
«Da wut bi len ýa nyn da ky lar aç ga lan la
ryn da, siz Da wu dyň nä me eden di gi ni 
as la oka ma dy ňyz my? 4  Ol Hu da ýyň 
öýü ne gi rip, Hö dür çö rek le ri ni alyp 
iý di, ýa nyn da ky la ra hem ber di. Bu olar 
üçin ga da gan dy, di ňe ru ha ny la ra rug
sat ber len di» diý di. 5  Isa ola ra ýe nede: 
«Yn san Og ly hat da Sa bat gü nü niňde 
hö küm da ry dyr» diý di.

6  Baş ga bir Sa bat gü ni Isa si na go ga 
ba ryp, hal ka öw ret mä ge dur dy. Ol ýer de 
sag eli şel açan bir adam bar dy. 7 Töw
rat mu gal lym la ry bi len fa ri seý ler Isa ny 
aýyp la mak çy bol du lar. Sa bat gü ni has sa 
şypa be rer mi kä di ýip, Ony aň ta dy lar. 
8  Isa ola ryň pi kir le ri ni bi lip, eli şel açan 
ada ma: «Ýe riň den turda, or ta çyk!» 
diý di. Ol hem ýe rin den tu rup, or ta da 
dur dy. 9 On soň Isa olar dan: «Si ze bir 
so wa lym bar: „Ka nun bo ýun ça Sa bat 
gü ni ýag şy lyk et mek dog ru my ýada 
ýa man lyk? Bi ri niň ja ny ny ha las et mek 
dog ru my ýada he läk et mek?“» di ýip 
so ra dy. 10  Isa tö we re gin dä ki le riň hem
me si ne göz gez di rip çyk dyda, ýaň ky 
ada ma: «Eli ňi uzat!» diý di. Ol hem eli ni 
uzat dy we lin, eli do ly sa gal dy. 11 Olar 
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bol sa ga harga za ba mü nüp, Isa ny nä me 
et me li di gi ba ra da öz ara la ryn da mas la
hat laş ma ga baş la dy lar.

Isa on iki şägirdini saýlaýar 
(Matta 10:1-4; Mark 3:13-19)

12  Şol gün ler de Isa do ga oka mak üçin 
da ga çyk dy we bü tin gi jä ni Hu da ýa do ga 
okap ge çir di. 13  Gün do gan da, şä girt
le ri ni ýa ny na ça gyr dy. Olar dan on iki 
sa ny sy ny saý lap, ola ry re sul ly ga bel le di. 
Olar şu lar dyr: 14-16  Si mun (Isa oňa Pet rus 
la ka my ny ber di), onuň do ga ny And rys, 
Ýa kup, Ýo han na, Fi lip, Bar to lo meý, Mat
ta, To mas, Al fe ýiň og ly Ýa kup, wa tan çy 
Si mun, Ýa ku byň og ly Ýa hu dy ýa we Isa 
ha ýyn lyk eden Ýu das Is ka ri ýot.

17 Isa Özü niň on iki şä gir di bi len dag
dan aşak dü şüp, bir te kiz ýer de dur dy. 
Ol ýer de Onuň baş gada en çe me şä
girt le ri üý şüp, tu tuş Ýa hu dy ýa dan, 
Iýe ru sa lim den, Sur bi len Si do nyň ke
nar ýa ka la ryn dan sansa jak syz adam lar 
ge lip di. 18  Olar Isa ny diň le mä ge we 
ke sel le ri ne şypa tap ma ga ge lip di ler. 
Ar wahjyn lar dan ejir çek ýän lerde 
şypa tap ýar dy lar. 19 Äh li adam lar Isa 
el de gir jek bo lup dyr jaş ýar dy, se bä bi 
On dan çyk ýan güýç ola ryň hem me si ne 
şypa ber ýär di.

Bagtlylar we bagtsyzlar 
(Matta 5:1-12)

20  On soň Isa şä girt le ri ne na za ry ny 
di kip, şeý le diý di:

«Eý, garyplar, siz bagtlysyňyz,
çünki Hudaýyň Şalygy 

siziňkidir!
 21 Eý, şu wagt açlyk çekýänler, siz 

bagtlysyňyz,
çünki doýarsyňyz.

Şindi aglaýanlar, siz bagtlysyňyz,
çünki şatlykdan gülersiňiz.

22  Yn san Og ly se bäp li adam lar si zi ýig
re nip, ara la ryn dan ko wan wag ty, si ze 
sö güp, ady ňy zy ga ra lan wag ty bagt ly
sy ňyz! 23 Şol gün şat la nyň, be genç den 
bök jek läň, se bä bi gök ler de al jak sy la
gy ňyz ulu dyr. Ola ryň ataba ba la ryda 
py gam ber le re şeý le da ra dy lar.

24  Em ma waý ha ly ňy za, eý, baý lar!
Çünki siz eýýäm teselliňizi 

alansyňyz.
 25 Waý halyňyza, eý, şu wagt doklar!

Çünki siz açlyk çekersiňiz.
Waý halyňyza, eý, şu wagt 

gülýänler!
Çünki siz ýas tutup aglarsyňyz.

 26 Ähli adamlar sizi taryplan 
mahaly waý halyňyza!

Çünki atababalaryda galp 
pygamberlere şeýle etdiler.

Duşmanlaryňyzy söýüň 
(Matta 5:38-48; 7:12a)

27 Em ma, eý, Me ni diň le ýän ler, si ze 
şeý le diý ýä rin: duş man la ry ňy zy sö ýüň, 
özü ňi zi ýig ren ýän le re ýag şy lyk ediň. 
28  Özü ňi ze gar ga ýan lar üçin ýag şy lyk 
di läň, özü ňi zi yn jad ýan lar üçin Hu da ýa 
do ga okaň. 29 Bir ýa ňa gy ňa ura na beý
le ki ýa ňa gy ňyda tut. Do nu ňy alan dan 
köý ne gi ňi hem gaý gyr ma. 30 Sa ňa di leg 
sa la na ber, özüň den bir zat alan dan 
yzy na so ra ma. 31 Adam la ryň özü ňi ze 
nä me et me gi ni is le ýän bol sa ňyz, sizde 
ola ra şeý le ediň. 32  Siz özü ňi zi söý ýän le
ri söý ýän bol sa ňyz, mu nuň bi len nä me 
hor mat ga zan ýar sy ňyz? Gü nä kär lärde 
öz le ri ni söý ýän le ri söý ýär ler ahy ryn. 
33 Siz özü ňi ze ýag şy lyk ed ýän le re ýag şy
lyk ed ýän bol sa ňyz, mu nuň bi len nä me 
hor mat ga zan ýar sy ňyz? Gü nä kär lerde 
şeý le ed ýän dir ler. 34  Yzy na al mak ta ma
sy bi len karz ber ýän bol sa ňyz, mu nuň 
bi len nä me hor ma ta my na syp sy ňyz? 
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a 6:48 Se bä bi ol berk sal nyp dy – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da se bä bi onuň bin ýa dy ga
ýa nyň üs tün de tu tu lyp dy di ýip duş gel ýär.

Gü nä kär lerde do ly yzy na al mak ni ýe
ti bi len gü nä kär le re karz ber ýän dir ler. 
35 Duş man la ry ňy zy sö ýüň, ýag şy lyk ediň, 
yzy na al ma syz karz be riň. Şon da si ziň 
sy la gy ňyz uly bo lup, Be ýik Hu da ýyň 
ogul la ry bo lar sy ňyz, se bä bi Ol ga dyr 
bil mez le rede, pis le rede mä hir li dir. 
36  Gök dä ki Ata ňy zyň re him li bol şy ýa
ly, sizde re him li bo luň.

Başgalary ýazgarmaň 
(Matta 7:1-5)

37 Baş ga la ry ýaz gar maň, şon da siz hem 
ýaz ga ryl mar sy ňyz. Hiç ki mi gü nä kär
le mäň, şon da si zede gü nä ýöň kel mez. 
Ba gyş laň, sizde ba gyş la nar sy ňyz. 
38  Be riň, si zede ber ler. Hy ryndy kyn 
dol du ry lyp, pü re pür edi lip, gu ja gy ňy zy 
do lupdaş ýan öl çeg bi len dol du ry lyp 
ber ler. Haý sy öl çeg bi len öl çe se ňiz, si
zede şol öl çeg bi len öl çe ler».

39 Isa ola ra bir tym sal hem aý dyp ber di: 
«Kör kö ri idip bi ler mi? Iki si hem çu ku ra 
gaç maz my?! 40  Şä girt öz ha ly pa syn
dan üs tün däl dir, em ma kä mil le şen soň, 
her kes öz ha ly pa sy ýa ly bo lar. 41 Nä me 
üçin sen do ga ny ňyň gö zün dä ki çö pi 
gör ýär siňde, öz gö züň dä ki aga jy saý
gar ma ýar syň? 42  Nä dip sen öz gö züň dä ki 
aga jy gör män, do ga ny ňa: „Do gan! Gel, 
gö züň dä ki çö pi çy ka ra ýyn“ diý jek? Eý, 
iki ýüz li, il ki öz gö züň dä ki aga jy çy kar, 
şon da do ga ny ňyň gö zün dä ki çö pi çy kar
mak üçin oňat saý ga rar syň».

Agaç we onuň miwesi 
(Matta 7:16-20,24-27; 12:33-35)

43 «Oňat aga jyň er bet mi we ber meý şi 
ýa ly, er bet agaçda oňat mi we ber mez. 
44  Agaç öz mi we sin den ta nal ýan dyr. 

Se bä bi ýan dak dan in jir, ça ly danda 
üzüm ýy gyl ýan däl dir. 45  Ýag şy adam 
ýü re gi niň ýag şy lyk ha zy na syn dan 
ýag şy lyk çy kar ýan dyr, ýa man adam 
ýü re gi niň ýa man lyk ha zy na syn dan 
ýa man lyk çy kar ýan dyr. Yn sa nyň di li ýü
re gin den jo şa ny ny söz le ýän dir. 46  Nä me 
üçin Ma ňa: „Ýa Reb! Ýa Reb!“ di ýipde, 
aý dan la ry my et me ýär si ňiz? 47 Me niň 
ýa ny ma gel ýän, söz le ri mi eşi dip, ola ry 
ber jaý ed ýän ada myň ki me meň ze ýän
di gi ni si ze be ýan ede ýin: 48  ol öý sal mak 
üçin ýe ri çuň ga zyp, onuň bin ýa dy ny 
ga ýa nyň üs tün de tu tan ada ma meň ze ýär. 
Sil ge len de, der ýa jo şup, bu öýe urul sa
da, ony sars dy ryp bil mez, se bä bi ol berk 
sal nyp dy a. 49 Em ma Me niň söz le ri mi 
eşi dipde, ber jaý et me dik ki şi top ra gyň 
üs tün de bin ýat syz öý sa lan adam ýa ly dyr. 
Der ýa jo şup, ol öýe uran ba dy na, öý ýy
ky lar. Onuň dar gaý şyda gor kunç bo lar».

7-nji bap

Ýüzbaşynyň imany 
(Matta 8:5-13)

1 Isa Özü ni diň le ýän hal ka bu söz le riň 
äh li si ni aý dyp bo lan dan soň, Ka per na um 
şä he ri ne git di. 2  Bu ýer de bir ýüz ba şy nyň 
eziz läp hor mat la ýan hyz mat kä ri ke sel
läp, ölüm ýas sy gyn da ýa tyr dy. 3 Ýüz ba şy 
Isa ha kyn da eşi den de, öz hyz mat kä ri ne 
şypa ber me gi ni so rap, Onuň ýa ny na 
bir nä çe ýa hu dy ýa şu lu la ry ny iber di. 
4-5  Olar Isa nyň ýa ny na ge lip, Oňa ýü rek
den ýal ba ryp: «Bu adam Se niň kö mek 
et me gi ňe my na syp, se bä bi ol bi ziň hal
ky my zy söý ýär, hat da bi ze si na go ga hem 
gu rup ber di» diý di ler. 6  Şeý le lik de, Isa 
olar bi len git di.
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7:27 Mal 3:1. 

Olar ýüz ba şy nyň öýü ne ýa kyn la şan la
ryn da, ýüz ba şy dost la ryn dan Oňa şeý le 
ha bar iber di: «Agam, aza ra gal ma, se bä bi 
Se niň öýü me gel me gi ňe men my na syp 
däl. 7 Şo nuň üçin hem men özü mi Se niň 
ýa ny ňa bar ma ga my na syp saý ma dym. 
Di ňe bir je söz aýt saň bes, me niň hyz
mat kä rim sa ga lar. 8  Men hem buý ruk 
as tyn da ky adam dy ryn, yg ty ýa rym da 
es ger le rim bar. Bi ri si ne „Git“ diý sem 
gid ýär, baş ga sy na „Gel“ diý sem gel ýär. 
Hyz mat kä ri me „Şu ny et!“ diý sem ed ýär».

9 Isa bu söz le ri eşi dip, ýüz ba şa haý ran 
gal dy. Ol yzy na dü şüp gel ýän mä hel lä 
ta rap öw rü lip: «Si ze şu ny aý da ýyn: Men 
hat da Ys ra ýyl dada şeý le be ýik ima
ny gör me dim» diý di. 10 On soň ibe ril en 
adam lar yzy na öw rü lip ba ran la ryn da, 
hyz mat kär sa ga lan eken.

Isa dul aýalyň ogluny direldýär
11 Mun dan bi raz soň ra Isa Na ýin di

ýen şä he re git di. Şä girt le ri bi len uly 
mä hel le hem Onuň yzy na dü şüp git di. 
12  Isa şä her der we ze si ne go laý lan wag ty 
bir dul aýa lyň ýal ňyz og lu ny jaý la ma ga 
alyp bar ýan eken ler. Şä her den ge len uly 
mä hel le hem bu aýa lyň ýa nyn da dy. 13 Reb 
Isa bu aýa ly gö rüp, oňa ýü re gi awa dy. 
Ol aýa la: «Ag la ma!» diý di.

14  On soň Isa ba ryp, ta by da eli ni de gir
di, ony gö te rip bar ýan lar sak lan dy lar. 
Isa: «Eý, ýaş ýi git, sa ňa diý ýä rin, tur!» 
diý di. 15  Şon da mer hum tu rup, gep le
mä ge baş la dy. Isa ony eje si ne gaý ta ryp 
ber di. 16  Hem me le ri gor ky bas dy. Olar: 
«Ara myz da be ýik bir py gam ber peý da 
bol dy!», «Hu daý Öz hal ky na na zar sal
dy» di ýip, Hu da ýy şöh rat lan dyr dy lar. 
17 Isa ba ra da ky bu ha bar tu tuş Ýa hu dy ýa 
we daştö we rek dä ki et rap la ra ýaý ra dy.

Isa bilen Ýahýa çümdüriji 
(Matta 11:2-19)

18-19 Ýah ýa nyň şä girt le ri bu wa ka la ryň 
ba ry ny oňa gür rüň ber di ler. Ýah ýa olar
dan iki si ni ýa ny na ça gy ryp: «Gel me li 
Şol Sen mi ýada biz baş ga bi ri ne ga raş
ma ly my?» di ýip, Reb Isa dan so ra mak 
üçin ola ry iber di. 20 Olar Isa nyň ýa ny na 
ge lip: «Bi zi Ýah ýa çüm dü ri ji iber di. Ol 
Sen den: „Şol gel me li Me sih Sen mi ýada 
biz baş ga bi ri ne ga raş ma ly my?“ di ýip 
so ra ýar» diý di ler.

21 Şol wagt lar Isa köp ke sel le ri, has
sa la ry, er bet ruh eýe län le ri be je rip di, 
en çe me kör le riň göz le ri ni açyp dy. 
22  Şun luk da, Isa ha bar çy la ra: «Ba ryň
da, gö rüpeşi den le ri ňi zi Ýah ýa ha bar 
be riň. Kör ler gör ýär, ag sak lar yl ga
ýar, de ri ke sel li ler tä miz len ýär, ker ler 
eşid ýär, ölü ler di rel ýär, ga ryp la ra Hoş 
Ha bar wa gyz edil ýär. 23 Men den ýüz 
dön der me dik adam bagt ly dyr!» di ýip 
jo gap ber di.

24  Ýah ýa nyň il çi le ri gi den den soň, Isa 
mä hel lä Ýah ýa ba ra da gür rüň ber mä ge 
baş la dy: «Çö le nä me gör mä ge git di ňiz? 
Şe ma la yran ýan ýyl gy ny my? 25  Ýe ri, 
nä me gör mä ge git di ňiz? Ne pis eşik ler 
ge ýen ada my my? Em ma gym mat ba ha ly 
ly bas la ra bes le nip, şa dyhor ram lyk da 
ýa şa ýan lar şa köşk le rin de dir. 26  Ýe
ri, siz nä me gör mä ge git di ňiz? Bir 
py gam be ri mi? Ha wa, Men si ze şu ny 
aýd ýa ryn, ol gö ren ki şi ňiz hat da py
gam ber den hem ar tyk dyr. 27 „Öňüň den 
ýol taý ýar lar ýa ly, ine, Men Öz we ki
li mi iber ýä rin“ di ýip ýa zy lan söz ler 
hem hut şo ňa de giş li dir. 28  Si ze şu ny 
aýd ýa ryn, aýal dan dog lan la ryň ara
syn da Ýah ýa dan be ýi gi ýok dur, em ma 
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Hu da ýyň Şa ly gyn da iň ki çi si hem 
on dan be ýik dir». 29 Äh li halk, hat da 
sal gyt ýyg naý jy lar hem Ýah ýa nyň söz
le ri ni eşi dip, Ýah ýa ta ra pyn dan su wa 
çüm dü ril mek bi len Hu da ýyň ýo lu nyň 
dog ru dy gy ny tas syk la dy lar. 30  Em ma 
fa ri seý ler dir Töw rat mu gal lym la ry Ýah
ýa ta ra pyn dan su wa çüm dü ril mek den 
bo ýun ga çyr mak bi len Hu da ýyň öz
le ri üçin ni ýet län mak sa dyn dan ýüz 
öwür di ler. 31 Isa sö zü ni do wam et dir
di: «Men bu nes li ki me meň ze de ýin? 
Olar ki me meň ze ýär? 32  Olar ba zar da 
otu ryp, bi ribi ri le ri ne: „Si ze tüý dük 
çal dyk, tans et me di ňiz; agy aýt dyk, 
ag la ma dy ňyz“ di ýip gy gyr ýan ça ga la ra 
meň ze ýär ler. 33  Ine, Ýah ýa çüm dü ri ji 
gel di, ol iýe no gam, içe no gam. Siz bol sa 
oňa „jyn ly“ diý ýär si ňiz. 34  Yn san Og ly 
gel di, Ol iý ýä rem, iç ýä rem, siz Oňa: 

„Ine, bu ho ra na, arak ho ra se re diň! Ol 
sal gyt çy lar we gü nä kär ler bi len dost 
bol dy!“ diý ýär si ňiz. 35  Em ma da na
ly gyň hak dy gy onuň zür ýat la ry nyň 
äh li si ta ra pyn dan tas syk la nar».

Günäli aýal Isa ýag çalýar
36  Bir gün fa ri seý ler den bi ri Isa ny 

na ha ra ça gyr dy. Ol hem fa ri se ýiň 
öýü ne ba ryp, sa çak ba şyn da otur dy. 
37 Şol şä her de gü nä kär bir aýal bar dy. 
Ol aýal Isa nyň fa ri se ýiň öýün de na
har lan ýan dy gy ny bi lip, çüý şe gap da 
hoş boý ys ly ýag ge tir di. 38  Aýal Isa nyň 
öňün de dy zy na çö küp ag lap, göz ýaş
la ry bi len Onuň aýak la ry ny ýuw ma ga 
baş la dy. Soň ra aýak la ry ny sa çy bi len 
sü pü rip öp di we hoş boý ys ly ýag çal dy. 
39 Isa ny ça gy ran fa ri seý mu ny gö rüp: 
«Eger bu adam py gam ber bol ýan bol
sa, Özü ni el le ýän aýa lyň kim di gi ni, 
nä hi li di gi ni bi ler di. Bu aýal gü nä kär 
ahy ryn» di ýip, içi ni gep let di. 40  Mu nuň 

üçin Isa oňa: «Si mun, Me niň sa ňa 
aýt ma ly za dym bar» diý di. Ol hem: 
«Aý dy ber, Mu gal lym» diý di. 41 «Bir 
adam iki ada ma karz pul be rip dir: 
bi ri ne – bäş ýüz kü müş teň ňe, beý le
ki si ne – el li kü müş teň ňe. 42  Ber gi si ni 
ber mä ge hiç pul la ry nyň ýok du gy üçin, 
ol bu la ryň iki si niň hem ber gi si ni ge
çip dir. Mu nuň üçin ola ryň haý sy sy 
ony has köp sö ýer?» 43 Si mun: «Me niň 
pi ki rim çe, ber gi si köp ge çi len adam» 
di ýip jo gap ber di. Isa: «Dog ry pi kir 
et diň» diý di.

44  On soň Isa aýa la ta rap öw rü lip, Si
mu na şeý le diý di: «Bu aýa ly gör ýäň mi? 
Men se niň öýü ňe gel dim, sen bol sa 
aýak la ry my ýuw ma ga suwda ber me
diň, em ma bu aýal aýak la ry my göz ýa şy 
bi len ýu wup, sa çy bi len sü pür di. 45  Sen 
Me ni öp me diň, em ma bu aýal Men öýe 
gi re nim den bä ri aýak la ry my öpüp otyr. 
46  Sen ba şy ma ýag çal ma dyň, em ma bu 
aýal aýak la ry ma hoş boý ys ly ýag çal dy. 
47 Şo nuň üçin hem Men sa ňa aýd ýa ryn: 
bu aýa lyň köp gü nä le ri ba gyş la nan dyr. 
Çün ki onuň söý gü si köp dür. Gü nä le
ri az ba gyş la nan la ryň bol sa söý gü si 
az dyr». 48  On soň Isa ol aýa la: «Se niň 
gü nä le riň ge çil di» diý di. 49 Isa bi len 
bir sa çak da otu ran lar öz ara la ryn da: 
«Gü nä le ride ba gyş la ýan bu kim kä?» 
di ýiş mä ge baş la dy lar. 50 Isa bol sa aýa
la: «Se ni ima nyň ha las et di, ar ka ýyn 
gi di ber» diý di.

8-nji bap

Ekin tymsaly 
(Matta 13:1-23; Mark 4:1-20)

1  Bu wa ka dan soň ra Isa şä her le ri 
we oba la ry aý la nyp, Hu da ýyň Şa
ly gy ba ra da ky Hoş Ha ba ry wa gyz 
et mä ge baş la dy. On iki şä gir di hem 
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Onuň ýa nyn da dy. 2-3 Şeý le hem, er bet 
ruh lar dan we ke sel ler den ha las bo lan 
bir nä çe aýal lar, için den ýe di ar wah
jyn çy kan mag da la ly Mer ýem hemde 
Hi ro dyň öýü ni do lan dyr ýan Hu za nyň 
aýa ly Ýo wan na, Su zan na, baş gada 
bir to par aýal lar Isa nyň ýa nyn da dy. 
Bu aýal lar öz em läk le ri bi len ola ra 
kö mek ed ýär di ler.

4  Uly bir mä hel le üý şüp, äh li şä her
ler den adam lar Isa nyň ýa ny na gel di. 
Şon da Isa ola ra şu tym sa ly gür rüň ber
di: 5  «Bir daý han ekin ek mä ge çyk ýar. 
Ekip ýör kä, to hum la ryň bir nä çe si ýo luň 
üs tü ne dü şüp, aýak as tyn da de pe len ýär 
we guş lar ge lip, ony çok ýar lar. 6  Bir nä çe 
to hum daş ly ýe re düş ýär. Olar gö ge ren 
ba dy na suw suz lyk dan gu rap gid ýär ler. 
7 Bir nä çe si ti ke nek li giň ara sy na düş ýär. 
To hum bi len gö ge ren ti ken ler ola ry 
bas ýar. 8  Bir nä çe side go wy top ra ga 
düş ýär. Olar gö ge rip çy kyp, her bi ri 
ýüz es se ha syl ber ýär». Bu la ry gür rüň 
be ren den soň, Isa: «Eşit mä ge gu la gy 
bar adam eşit sin!» di ýip gy gyr dy. 9 Şä
girt le ri On dan: «Bu tym sa lyň ma ny sy 
nä me?» di ýip so ra dy lar. 10  Ol şeý le diý
di: «Hu da ýyň Şa ly gy nyň syr la ry na 
dü şün me uky by si ze be ril di, em ma 
baş ga lar se re dip gör me sin ler, eşi dip 
dü şün me sin ler di ýip, ola ra tym sal lar 
ar ka ly aý dyl ýar. 11 Tym sa lyň ma ny sy 
şeý le: to hum Hu da ýyň sö zü dir. 12  Ýo
luň üs tü ne dü şen dä ne ler sö zi eşid ýän 
adam lar dyr. Em ma şeý tan ge lip, iman 
ge tir me sin ler, ha las bol ma syn lar di ýip, 
ola ryň kal byn dan sö zi sog rup al ýar. 
13  Daş ly ýe re dü şen ler bol sa sö zi eşi
den le rin de, şat lyk bi len ka bul ed ýän 
adam lar dyr. Ýö ne olar da kök ýok dur. 
Olar az wagt la ýyn iman edip, sy nag 
wag ty iman dan dän ýär ler. 14  Ti ke
nek li giň ara sy na dü şen ler bol sa sö zi 

eşid ýän ler dir, em ma dur mu şyň ala da
la ry, baý lyk la ry, keý pisa pa sy ola ry 
bar ha bog ýar, olar ha syl ber me ýär ler. 
15  Go wy top ra ga dü şen ler bol sa, sö zi 
eşi dip, ony ýag şy hem päk ýü rek de 
sak la ýan lar dyr. Olar çy dam ly lyk bi len 
mi we ber ýän dir ler.

Çyra tymsaly 
(Mark 4:21-25)

16  Hiç kim çy ra ny ýa kyp, onuň üs
tü ni gap bi len ör t ýän däl dir ýada ony 
çar pa ýa nyň aşa gyn da goý ýan däl dir. 
Gaý tam, içe ri gi ren ler yşy gy gö rer ýa
ly, ony çy ra da nyň üs tün de goý ýan dyr. 
17 El bet de, üs ti açyl ma jak giz lin zat, bi
lin me jek, me semä lim bol ma jak ýa şy ryn 
zat ýok dur. 18  Şo nuň üçin hem nä hi li 
diň le ýän di gi ňi ze üns be riň. Kim de bar 
bol sa, oňa ýe ne ber ler, ýö ne kim de ýok 
bol sa, özü niň ki ha sap ed ýän za dy hem 
elin den al nar».

Isanyň ejesi we inileri 
(Matta 12:46-50; Mark 3:31-35)

19 Isa nyň eje si bi len ini le ri Ony gör
mä ge gel di ler, em ma üý şen mä hel le den 
ýa ňa Onuň ýa ny na gi rip bil me di ler. 
20  Oňa: «Ejeň bi len do gan la ryň Se ni 
gör mek üçin da şar da ga ra şyp dur lar» 
di ýip ha bar ber di ler. 21 Em ma Isa: «Me
niň ejem, do gan la rym – Hu da ýyň sö zü ni 
diň läp, ony ber jaý ed ýän ler dir» di ýip 
jo gap ber di.

Isa tupany ýatyrýar 
(Matta 8:23-27; Mark 4:35-41)

22  Bir gün Isa şä girt le ri bi len bir ga ýy
ga mü nüp, ola ra: «Ge liň, kö lüň beý le ki 
ta ra py na ge çe liň» diý di. Şeý dip, olar 
ýo la düş dü ler. 23  Olar ga ýyk da ýü züp 
bar ýar ka lar, Isa uka git di. Köl de bir
den güýç li tu pan tur dy. Ga ýyk suw dan 
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a 8:26 Ge ra sa ly lar – kä bir gol ýaz ma lar da ga da ra ly lar. Se ret: Mat 8:28.
b 8:30 Go şun – grek çe Le gi on. Bu söz al ty müň es ger li go şu ny aň lad ýar.

do lup baş la dy, olar howp ly ýag da ýa 
düş dü ler. 24  Şä girt ler ba ryp, Isa ny oýa
ryp: «Ha ly pa! Ha ly pa, biz he läk bo lup 
bar ýa rys!» diý di ler. Isa tu rup, ýe le hem 
möwç al ýan tol kun la ra kä ýe di. Tu pan 
ýa typ, do ly imi sa la lyk ara laş dy. 25  Isa 
şä girt le ri ne: «Si ziň ima ny ňyz ha ny?» 
di ýip so ra dy. Olar bol sa gor ku şyp hem 
geň ga lyp, bi ribir le rin den: «Bu Adam 
kim kä? Ol ýe le hem su wa buý ruk ber ýär, 
olarda Oňa gu lak as ýar!» di ýiş di ler.

Isa arwah-jyn eýelän adamy 
sagaldýar 
(Matta 8:28-34; Mark 5:1-20)

26  Olar Je li lä niň gar şy syn da ýer leş ýän 
ge ra sa ly la ryň a ýur du na gel di ler. 27 Isa 
ke nar da ga ýyk dan dü şen de, Oňa ar
wahjyn eýe län bir adam ga bat gel di. Ol 
adam köp den bä ri hiç hi li egineşik geý
me ýär di, öýün de ýa şa man, ma zar la ryň 
ara syn da ýa şa ýar dy. 28  Ol Isa ny gö ren de, 
gy gy ryp goý ber di. Onuň öňün de ýe re 
ýü zin ýy ky lyp, bat ly ses bi len: «Eý, Isa, 
Be ýik Hu da ýyň Og ly! Me niň bi len nä
me işiň bar? Ýal bar ýan, me ni gy na ma» 
diý di. 29 Çün ki Isa ar wahjy na ol adam
dan çyk ma gy buý rup dy. Ar wahjyn ony 
ýy gyýy gy dan tut ýar dy. Mu nuň üçin ol 
ada my zyn jyr lap, gan dal lap sak lar dy lar, 
em ma ol zyn jyr la ry ny gy ryp taş lar dy, 
ar wahjyn ony çöl le re äki der di. 30  Isa 
on dan: «Adyň nä me?» di ýip so ra dy. Ol 
hem: «Adym Go şun b» di ýip jo gap ber
di, se bä bi oňa sansa jak syz ar wahjyn 
gi rip di. 31 Ar wahjyn lar öz le ri ne dow
za ha git me gi bu ýur ma syn di ýip, Isa 
ýal bar dy lar. 32  Şol ýer dä ki da gyň ete gin
de ul la kan bir do ňuz sü rü si ot lap ýör di. 
Ar wahjyn lar do ňuz la ryň içi ne gir mä ge 

rug sat et me gi ni so rap, Isa ýal bar dy lar. Ol 
hem rug sat et di. 33 Olar ýaň ky adam dan 
çy kyp, do ňuz la ra gir di ler. Şon dan soň sü
ri uçut dan aşak zy ňyp, köl de pa ýyr da şyp 
gark bol dy. 34  Bo lan za dy gö ren le rin de, 
ço pan lar ga çyp, şä her dir oba la ra mu ny 
ha bar ber di ler. 35  Halk bo lan wa ka ny 
gör mek üçin gel di. Olar Isa nyň ýa ny na 
ge len le rin de, için den ar wahjyn çy kan 
ada myň geý nip, Isa nyň aýa gu jun da otu
ran dy gy ny, aky ly nyň hem ýe rin de di gi ni 
gö rüp gork du lar. 36  Bu wa ka ny gö ren ler 
bol sa, ola ra ar wahjyn eýe län ada myň nä
hi li sa ga lan dy gy ba ra da gür rüň ber di ler. 
37 On soň äh li ge ra sa ly lar we şol se bi tiň 
ila ty Isa dan öz ýan la ryn dan git me gi ni 
ha ýyş et di ler, se bä bi ola ry uly gor ky 
gap lap alyp dy. Isa hem ga ýy ga mü nüp, 
yzy na gaýt dy. 38  Ar wahjyn dan ha las 
bo lan adam Isa git mez den öň On dan Özi 
bi len git mä ge rug sat so rap ýal bar dy. 39 Isa 
bol sa: «Bar, öýü ňe gaýt, Hu da ýyň sa ňa 
nä me ler eden di gi ni gür rüň ber» di ýip, 
ony ug rat dy. Ol hem gi dip, Isa nyň özü ne 
eden le ri ni tu tuş şä he re jar et di.

Direlen gyz, sagalan aýal 
(Matta 9:18-26; Mark 5:21-43)

40 Isa yzy na do la nyp ge len de, halk Ony 
gyz gyn gar şy la dy, se bä bi hem me ler 
Oňa ga raş ýar dy. 41 Şol wagt si na go ga 
ýol baş çy la ryn dan Ýaý rus at ly bir adam 
ge lip, Isa nyň aýa gy na ýy kyl dy we On dan 
öýü ne bar ma gy ny ha ýyş et di. 42  Mu nuň 
se bä bi onuň on iki ýaş la ryn da ky ýe ke je 
gy zy ölüm ýas sy gyn da ýa tyr dy. Isa ol 
ýe re gi dip bar ýar ka, mä hel le Ony her 
ýan dan gy sypgow rup bar ýar dy. 43 Mä
hel lä niň için de on iki ýyl dan bä ri gan 
ak ma ke sel li bir aýal hem bar dy. Ol hiç 
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a 8:43 Ol hiç zat dan ha ýyr tap man dy – kä bir gol ýaz ma lar da Ol ba ryýo gu ny luk man la ra 
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zat dan ha ýyr tap man dy a. 44  Ol Isa nyň 
ar ka ta ra pyn dan ba ryp, Onuň do nu nyň 
sy ýy na eli ni de gir di we lin, şo ba da gan 
ak ma sy ke sil di. 45  Isa: «Ma ňa kim eli ni 
de gir di?» di ýip so ra dy. Hiç kim bo ýun 
al ma dy. Şon da Pet rus b: «Ha ly pa! Halk 
da şy ňy alyp, Se ni gy sypgow rup bar ýar, 
Sen bol sa: „Ma ňa kim eli ni de gir di?“ 
diý ýär siň» diý di. 46  Em ma Isa: «Ma ňa bi
ri eli ni de gir di, se bä bi Men Özüm den bir 
güý jüň çy ka ny ny duý dum» diý di. 47 Aýal 
eden işi niň mun dan aň ry giz lin gal ma
jak dy gy ny bi len soň, tit räp ge lip, Isa nyň 
aýa gy na ýy kyl dy. Äh li hal kyň öňün de 
özü niň nä me üçin Isa eli ni deg ren di gi ni, 
şo ba da hem şypa ta pan dy gy ny gür rüň 
ber di. 48  Isa oňa: «Eý, na çar, ima nyň sa
ňa şypa ber di. Ar ka ýyn gi di ber» diý di. 
49 Isa bu söz le ri aý dyp dur ka, si na go ga 
baş tu ta ny nyň öýün den ge len bir adam 
Ýaý ru sa: «Gy zyň öl di. Mu gal ly my ar
tyk maç bi yn ja lyk et me» diý di. 50 Em ma 
Isa mu ny eşi dip, oňa: «Gork ma, di ňe 
iman et, gy zyň gu tu lar» diý di. 51 Isa onuň 
öýü ne ge len de, Pet rus, Ýo han na, Ýa kup 
we gy zyň eneata syn dan baş ga hiç ki me 
Özi bi len içe ri gir mä ge rug sat et me di. 
52  Hem me ler ag la şyp, ýas tu tup otyr dy lar. 
Em ma Isa: «Ag la maň, ol öle nok, uk lap 
ýa tyr» diý di. 53 Adam lar gy zyň ölen di
gi ni bil ýän dik le ri üçin Onuň üs tün den 
gül dü ler. 54  Em ma Isa hem mä ni da şa ry 
ko wup, gy zyň elin den tut dyda, gy gy
ryp: «Gy zym, tur!» diý di. 55  Gy za jan 
gi rip, ol şo ba da ýe rin den tur dy. On soň 
Isa gy za na har ber mek le ri ni bu ýur dy. 
56  Gy zyň eneata sy haý ran gal dy. Isa 
bol sa ola ra bo lup ge çen ha dy sa ny hiç 
ki me aýt maz ly gy tab şyr dy.

9-njy bap

Isa şägirtlerini halkyň arasyna 
iberýär 
(Matta 10:5-15; Mark 6:7-29)

1 Isa on iki şä gir di ni ýa ny na ça gy
ryp, ola ra äh li ar wahjyn la ry kow ma ga, 
her dür li ke sel le ri be jer mä ge güýç we 
yg ty ýar ber di. 2 On soň ola ry Hu da ýyň Şa
ly gy ny wa gyz et mä ge we has sa la ra şypa 
ber mä ge iber di. 3 Isa ola ra: «Ýol üçin hiç 
zat al maň: ýa ny ňyz da ne ha sa, ne tor ba, 
ne çö rek, ne pul, ne ar tyk maç eşik – hiç 
zat bol ma syn. 4  Haý sy öýe gir se ňiz, tä ol 
şä her den çy kyp gaýd ýan ça ňyz, şol öý de 
bo luň. 5 Eger adam lar si zi ka bul et me se ler, 
ola ryň şä he rin den çy kyp gaý da ny ňyz da, 
ola ra gar şy şa ýat lyk hök mün de aýa gy ňy
zyň to zu ny ka kyň» diý di. 6  Şeý dip, olar 
ýo la düş dü ler, her bir ba ran ýe rin de Hoş 
Ha ba ry wa gyz edip, has sa la ry sa gal dyp, 
oba maoba aý lan dy lar.

7 Şol wagt Hi rod han bo lan wa ka la ryň 
ba ry ny eşi dip, ga ty al jy ra dy. Se bä bi kä bir 
adam lar: «Ýah ýa di re lip dir!» diý ýär di
ler. 8  Kä bir le ri: «Yl ýas peý da bo lup dyr!», 
baş ga bi ril e ri hem: «Ga dy my py gam
ber le riň bi ri di re lip dir!» di ýiş ýär di ler. 
9 Hi rod bol sa: «Men Ýah ýa nyň ba şy ny 
çap dyr dym, on da bu adam kim kä? Ol 
hak da üýt ge şik ha bar lar eşid ýän» diý di. 
Ol Isa ny gör mä ge jan et di.

Isa bäş müň adamy doýurýar 
(Matta 14:13-21; Mark 6:30-44; 
Ýohanna 6:1-14)

10  Re sul lar yzy na ge len soň, öz eden 
iş le ri ni Isa ha bar ber di ler. Ol hem ola ry 
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a 9:10 Bet saý da di ýen şä he re git di – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Bet saý da di ýen şä he riň 
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ýa ny na alyp, Bet saý da di ýen şä he re git
di a. 11 Em ma mä hel le mu ny bi lip, Onuň 
yz yn dan bar dy. Ol hem ola ry oňat gar
şy lap, Hu da ýyň Şa ly gy hak da gür rüň 
ber di we şypa mä täç adam la ry sa galt dy. 
12  Gün ýa şyp bar ýar ka, On ki ler Isa nyň 
ýa ny na ge lip: «Bu mä hel lä ni goý ber, tö
we rek dä ki oba la ra gi dip, ýa ta ra ýer we 
azyk tap syn lar, se bä bi biz bir ço la ýer de 
ahy ry» diý di ler. 13 Em ma Isa: «Ola ra iý
mä ge za dy siz be riň» diý di. Olar hem: 
«Biz mun ça mä hel le üçin iý mit sa tyn 
al ma ga gi de li mi? Bi ziň bäş çö rek bi len 
iki ba lyk dan baş ga za dy myz ýok ahy
ry» diý di ler. 14  Ol ýer de bäş mü ňe go laý 
er kek ler bar dy. Em ma Isa şä girt le ri ne: 
«Ola ry el liel li den to parto par edip otur
dyň» di ýip tab şyr dy. 15  Olar hem şeý le 
edip, hem me le ri oturt dy lar. 16  Isa bol sa 
bäş çö rek bi len iki ba ly gy alyp, göz le
ri ni gö ge di kip şü kür et di. Soň ra bu la ry 
hal ka paý lar ýa ly bö lüş di rip şä girt le ri ne 
ber di. 17 Hem me ler iýip doý du lar, ar typ 
ga lan çö rek bö lek le ri ni ýyg nap, on iki 
se be di dol dur dy lar.

Petrus Isanyň Mesihdigini ykrar edýär 
(Matta 16:13-28; Mark 8:27–9:1)

18  Bir gün Isa ýe ke lik de Hu da ýa do ga 
oka ýar dy, şä girt le ri hem Onuň ýa nyn
da dy. Isa olar dan: «Halk Ma ňa kim 
diý ýär?» di ýip so ra dy. 19 Olar: «Kä bir
le ri Ýah ýa çüm dü ri ji, kä bir le ri Yl ýas, 
baş ga bi ril e ri bol sa ga dy my py gam ber
ler den bi ri di re lip dir diý ýär» di ýip jo gap 
ber di ler. 20 Isa olar dan: «Siz Ma ňa kim 
diý ýär si ňiz?» di ýip so ra dy. Pet rus: «Sen 
Hu da ýyň Me sihisiň» di ýip jo gap ber di. 
21 Isa bol sa mu ny hiç ki me aýt maz ly gy 
ola ra berk tab şyr dy.

Isa ölüp direljegini öňünden aýdýar 
(Matta 16:20-28; Mark 8:30–9:1)

22  On soň Isa sö zü ni do wam edip: 
«Yn san Og ly köp gör gi gör me li, ýa şu
lu lar, ýol baş çy ru ha ny lar we Töw rat 
mu gal lym la ry ta ra pyn dan ret edil me li, 
öl dü ril me li we üçü len ji gün di rel me li dir» 
diý di. 23  Isa ola ryň hem me si ne şeý le 
diý di: «Kim Me niň yzy ma eýer mek 
is le ýän bol sa, özü ni in kär et sinde, her 
gün ha çy ny alyp, yzy ma düş sün. 24  Kim 
ja ny ny ha las et mek is le se, ony ýi ti rer, 
ýö ne kim ja ny ny Me niň ug rum da ýi tir se, 
ony ha las eder. 25 Yn san tu tuş dün ýä ni ga
za ny bam, ja nyn dan mah rum bol sa, oňa 
nä me peý da sy bar? 26  Kim Men den we 
Me niň söz le rim den utan sa, Yn san Og
lyda Özü niň, Ata sy nyň we mu kad des 
pe riş de le riň şöh ra ty bi len ge len ma ha ly 
on dan uta nar. 27 Em ma si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn: bu ýer de du ran la ryň kä bi ri 
öl mez den öň Hu da ýyň Şa ly gy nyň gel
ýä ni ni gö rer ler».

Isanyň keşbi üýtgeýär 
(Matta 17:1-8; Mark 9:2-8)

28  Bu söz le ri aý da nyn dan se kiz gün 
ge çen soň, Isa Pet ru sy, Ýo han na ny we 
Ýa ku by ýa ny na alyp, Hu da ýa do ga 
oka mak üçin da ga çyk dy. 29 Do ga okap 
otyr ka, Onuň ýüz keş bi üýt gäp, egin
ba şy lo wur dap apak bol dy. 30  Ine, iki 
adam Onuň bi len gür rüň le şip dur dy. 
Bu Mu sa bi len Yl ýas dy. 31 Olar şöh rat 
için de peý da bo lup, Isa nyň dün ýä den 
alyn ma ly pur sa dy ba ra da gür rüň ed
ýär di ler. Bu pur sat Iýe ru sa lim de ama la 
aş ma ly dy. 32  Pet rus bi len onuň ýa nyn da
ky la ry uky bas mar la ýar dy, em ma olar 
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uku dan açy lyp, Isa nyň şöh ra ty ny hem 
Onuň ýa nyn da du ran iki ada my gör dü ler. 
33 Mu sa bi len Yl ýas Isa nyň ýa nyn dan aý
ry lyp bar ýar ka lar, Pet rus nä me diý ýä ni ni 
özide bil män, Oňa: «Ha ly pa! Bi ze bu 
ýer de bol mak ýa kym ly, üç ça dyr di ke li: 
bi ri – Sa ňa, bi ri – Mu sa, bi ri – Yl ýa sa» 
diý di. 34  Pet rus bu la ry aý dyp dur ka, bir 
bu lut ge lip, ola ryň üs tü ni ört di. Öz le ri ni 
bu lut gur şap alan da, olar ga ty gork du lar. 
35 Bu lut dan: «Bu Me niň Og lum dyr, Saý
lapse çe nim dir! a Oňa gu lak asyň» di ýen 
bir owaz gel di. 36  Bu ses ke si len wag ty, 
Isa ýe ke gal dy. Şä girt ler bol sa dy myp, 
gö ren zat la ry ba ra da şol gün ler de hiç 
ki me gür rüň ber me di ler.

Isa arwah-jyn eýelän oglany 
sagaldýar 
(Matta 17:14-18; Mark 9:14-27)

37 Şol gü nüň er te si dag dan aşak dü şen 
wag ty, bir uly mä hel le Isa ny gar şy
la dy. 38  Mä hel lä niň için den bir adam 
gy gy ryp, şeý le diý di: «Mu gal lym! Ýal
bar ýan, me niň og lu ma na za ry ňy sal, 
ol me niň ýal ňyz ça gam. 39 Ine, ony bir 
ar wahjyn eýe le ýär, ol bir den çy gy ryp 
baş la ýar. Ol ruh onuň ag zyn dan ak 
kö pük gel ýän çä sil ter le ýär, ýer bi len 
ýeg san edip, on dan zor dan aý ryl ýar. 
40  Şä girt le ri ňe ony çy ka ryp ber di ýip 
ýal bar dym, em ma olar ba şar ma dy
lar». 41 Isa: «Eý, ýol dan çy kan, iman syz 
ne sil! Men ha ça na çen li si ziň bi len 
bo lup, si ze çy da ýyn? Og lu ňy bä rik 
ge tir» diý di. 42  Ça ga Isa nyň ýa ny na 
gel ýär kä, ar wahjyn ony ýe re urup, 
köp sil ter le di. Em ma Isa ar wahjy
na kä ýäp, ça ga ny sa gal dyp, ata sy na 
gow şur dy. 43  Hem me ler Hu da ýyň be
ýik di gi ne haý ran gal dy.

Isa ölüp direljegini ýene aýdýar 
(Matta 17:22,23; Mark 9:30-32)

Hem me ler Isa nyň eden iş le ri ne geň 
gal dy. Isa Öz şä girt le ri ne: 44  «Bu söz ler 
gu la gy ňyz da gal syn: Yn san Og ly yn san
la ryň eli ne tab şy ry lar» diý di. 45  Em ma 
olar bu sö ze dü şün me di ler. Bu sö züň 
ma ny sy olar üçin giz lin bo lup gal dy, olar 
bu ba ra da Isa dan so ra ma gada gork du lar.

Iň beýik kim? 
(Matta 18:1-5; Mark 9:33-37)

46  Şä girt le riň ara syn da olar dan ki miň 
iň be ýik di gi ba ra da je del ýü ze çyk dy. 
47 Isa ola ryň ýü re gin dä ki pi ki ri aňyp, bir 
ça ga ny al dyda, ýa nyn da du ruz dy. 48  On
soň ola ra: «Kim şu nuň ýa ly bir ça ga ny 
Me niň adym dan ka bul et se, Me ni ka bul 
et di gi dir. Me ni ka bul eden bol sa, Me ni 
Ibe re ni ka bul ed ýän dir. Ara ňyz da kim 
hem me den pes bol sa, iň be ýik şol dur» 
diý di. 49 Ýo han na Isa ýüz le nip: «Ha ly
pa! Biz Se niň adyň bi len ar wahjyn la ry 
çy kar ýan bir ada my gör dük, ýö ne onuň 
bi ziň bi len bi le däl di gi üçin, ony tog
tat mak is le dik» diý di. 50 Isa oňa: «Ony 
tog tat maň! Kim si ze gar şy bol ma sa, ol 
si ziň ta ra py ňyz da dyr» diý di.

Samariýalylar Isa garşy bolýarlar
51 Gö ge alyn ma ly ma ha ly go laý lan

da, Isa Iýe ru sa li me git me gi ýü re gi ne 
dü wüp, ýo la düş di. 52  Ol Özün den öň 
bir nä çe il çi ni ýol la dy. Olar hem Onuň 
ge le ri ne taý ýar lyk gör mek üçin, sa ma ri
ýa ly la ryň bir oba sy na gir di ler. 53 Em ma 
sa ma riýa ly lar Isa ny ka bul et me di ler, 
se bä bi Onuň ug ry Iýe ru sa li me ta rap dy. 
54 Isa nyň şä girt le ri Ýa kup bi len Ýo han na 
mu ny gö rüp, On dan: «Eý, Agam! Ola ry 
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ýok et mek üçin gök den ot ýag dyr ma gy
my zy is le ýär siň mi? a» di ýip so ra dy lar. 
55-56  Em ma Isa öw rü lip, ola ra kä ýe di b. 
On soň olar baş ga oba git di ler.

Isanyň yzyna eýermek 
(Matta 8:19-22)

57 Ýol da bar ýar ka lar, bir adam Isa: 
«Ni rä git seň ç, men hem Se niň yzy ňa 
düş jek» diý di. 58  Isa oňa: «Til ki le riň sü
re ni, guş la ryň hö würt ge si bar dyr, ýö ne 
Yn san Og lu nyň ba şy ny go ýa rada ýe ri 
ýok dur» diý di. 59 Baş ga bi ri ne: «Me niň 
yzy ma düş» diý di. Em ma ol: «Agam, 
rug sat et, öňür ti gi dip, ka ka my jaý la ýyn» 
diý di. 60  Em ma Isa oňa: «Goý, ölü le ri
ni ölü le riň öz le ri jaý la ber sin ler, ýö ne 
sen gitde, Hu da ýyň Şa ly gy ny wa gyz 
et» diý di. 61 Ýe ne bi ri si: «Agam! Se niň 
yzy ňa dü şe ýin, ýö ne rug sat ber, öňür ti 
maş ga lam bi len hoş la şa ýyn» diý di. 62  Isa 
oňa: «Eli ne aza ly alan soň yzy na se red
ýän adam Hu da ýyň Şa ly gy na my na syp 
däl dir» diý di.

10-njy bap

Isa ýetmiş iki şägirdi iberýär
1 Şun dan soň Reb Isa baş ga ýet miş 

iki d ada my bel läp, ola ry Özü niň git
mek çi bol ýan äh li şä her le ri ne, ýer le ri ne 
ikiiki den öňün den ýol la dy. 2  Ola ra şeý le 
diý di: «Ha syl bol, ýö ne iş gär az. Şo nuň 
üçin hem ha sy ly ny ýyg ma ga iş gär ibe rer 
ýa ly, ha syl eýe si Reb be ýal ba ryň. 3 Gi diň! 

Ine, Men si zi mö jek le riň ara sy na gu zu lar 
ki min ýol la ýa ryn. 4  Ýa ny ňy za gap jykda, 
tor bada, ça rykda al maň. Ýol da hiç kim 
bi len sa lam laş maň. 5 Haý sy öýe bar sa ňyz, 
öňür ti: „Öýü ňiz aba dan bol sun!“ di ýiň. 
6  Ol öý de pa ra hat ly gy söý ýän adam bar 
bol sa, si ziň di län pa ra hat ly gy ňyz onuň 
üs tü ne iner, ýok bol sada, ýe ne özü ňi ze 
do la nar. 7 Ol öý de ga lyp, ola ryň be ren
le ri ni iýipiçiň, se bä bi iş çi öz ha ky na 
my na syp dyr. Öý denö ýe gö çüp ýör mäň. 
8  Bir şä he re ba ra ny ňyz da, ka bul edil se ňiz, 
öňü ňiz de nä me go ýul sa, şo ny iýiň. 9 Ol 
ýer dä ki has sa la ra şypa be riň we ola ra: 

„Hu da ýyň Şa ly gy si ze go laý la dy!“ di ýiň. 
10 Em ma baş ga bir şä he re ba ra ny ňyz da, 
ka bul edil me se ňiz, onuň kö çe le ri ne 
çy kyňda, ola ra: 11 „Şä he ri ňiz de aýa
gy my za ýa py şan to za nyda si ze gar şy 
kak ýa rys. Em ma şu ny bi liň: Hu da ýyň 
Şa ly gy go laý lan dyr!“ di ýiň. 12  Si ze aýd
ýa ryn: ky ýa mat gü ni ol şä he riň ýag da ýy 
So dom şä he ri niň ýag da ýyn dan has be ter 
bo lar. 13 Dat gü nü ňe, eý, Ho ra zin! Dat 
gü nü ňe, eý, Bet saý da! Siz de gör ke zi len 
gud rat lar Sur bi len Si don da gör ke zi len 
bol sa dy, on da olar bi reý ýäm jul geý nip, 
kül üs tün de otu ryp to ba eder di ler. 14  Em
ma ky ýa mat gü ni si ziň ýag da ýy ňyz Sur 
bi len Si do nyň ýag da ýyn dan has be ter 
bo lar! 15  Eý, Ka per na um! Sen ar şa gö te
ri le rin öýd ýär siň mi? Ýok, sen dow za ha 
taş la nar syň. 16  Si zi diň län Me ni diň lär, 
si zi ret eden Me ni ret eder. Me ni ret eden 
bol sa Me ni Ibe re ni ret eder».
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10:27 Kan 6:5; Lew 19:18. 

17 On soň şol ýet miş iki şä girt uly şat lyk 
bi len do la nyp ge lip: «Eý, Agam! Se niň 
ady ňy ag za ny myz da, ar wahjyn lar hem 
bi ze bo ýun bol ýar lar» diý di ler. 18  Isa 
ola ra: «Men şeý ta nyň gök den ýyl dy rym 
ýa ly bo lup aşak ine ni ni gör düm. 19 Men 
si ze ýy lan la ry, iç ýan la ry we duş ma nyň 
äh li güý jü ni de pe le mä ge yg ty ýar ber
dim, hiç zat si ze ze per ýe tir mez. 20 Şeý le 
hem siz er bet ruh la ryň özü ňi ze bo ýun 
bol ma gy na dälde, at la ry ňy zyň gök de 
ýa zyl ma gy na be ge niň» diý di. 21 Şol wagt 
Isa Mu kad des Ruh ar ka ly şat la nyp: «Eý, 
Atam, ýe riň we gö güň Hö küm da ry! 
Se niň bu zat la ry akyl dar lar dan, dü şün
je li ler den ýa şy ryp, ça ga la ra aýan ede niň 
üçin Sa ňa şü kür ed ýä rin! Ha wa, Atam, 
bu Se niň is le giň di.

22  Atam äh li za dy Ma ňa tab şyr dy. Og
ly Ata dan baş ga hiç kim ta na ýan däl dir. 
Ata nyda Ogul dan we Og luň Ony aýan 
et mek is le ýän adam la ryn dan baş ga hiç 
kim ta na ýan däl dir» diý di. 23 Soň ra Isa 
şä girt le ri ne ýüz le nip, ola ra aý ra tyn nyg
tap: «Si ziň gör ýän zat la ry ňy zy gör ýän 
göz ler nä hi li bagt ly! 24  Si ze şu ny aýd ýa
ryn: köp py gam ber ler we pa ty şa lar si ziň 
gör ýän le ri ňi zi gör mek is le di ler, em ma 
gör me di ler, si ziň eşid ýän le ri ňi zi eşit
mek is le di ler, em ma eşit me di ler» diý di.

Oňat samariýaly
25  Bir din dar Isa ny sy na mak üçin, ýe

rin den tu rup: «Mu gal lym! Ba ky ýa şaý şy 
mi ras al mak üçin men nä me et me li?» 
di ýip so ra dy. 26  Isa onuň özü ne so rag 
bi len ýüz le nip: «Töw rat da nä me ýa
zyl gy? Sen mu ňa nä hi li dü şün ýär siň?» 
diý di. 27 Ol adam: «Hu da ýy ňyz Reb bi 
tu tuş ýü re gi ňiz, äh li güý jü ňiz we dü
şün jä ňiz bi len janten den sö ýüň». Şeý le 

hem: «Ýa ky ny ňy özü ňi söý şüň ýa ly söý» 
diý di. 28  Isa oňa: «Dog ry jo gap ber diň, 
sen hem şeý le et, şon da ýa şar syň» diý di. 
29 Em ma ol özü ni ak la jak bo lup, Isa dan: 
«Me niň ýa ky nym kim bol ýar?» di ýip 
so ra dy. 30 Isa oňa şeý le jo gap ber di: «Bir 
adam Iýe ru sa lim den Ýe ri ho bar ýar ka, 
ga rak çy la ryň eli ne düş ýär. Olar onuň 
eşik le ri ni sy py ryp al ýar larda, özü nem 
ýen jip, ça la jan hal da taş lap gid ýär ler. 
31 Tö tän lik de bir ru ha ny şol ýol dan bar
ýar ka, ol ada my gö rüp, ýo luň ol ta ra py 
bi len ge çip gid ýär. 32  On soň bir le wide 
şol ýe re ýe ten wag ty ony gö rüp, ýo luň 
beý le ki ta ra py bi len ge çip gid ýär. 33 Şol 
ýol dan ge çip bar ýan bir sa ma ri ýa ly bol
sa, bu ada my gö rüp, oňa ýü re gi awa ýar. 
34 Onuň ýa ny na ba ryp, zeý tun ýa gy bi len 
şe rap gu ýup, ýa ra la ry ny sa ra ýar. On
soň ol ada my öz eşe gi ne mün dü rip, bir 
myh man ha na ge ti rip, oňa ga ra şyk ed ýär. 
35  Şol gü nüň er te si myh man ha na nyň 
eýe si ne iki kü müş teň ňe çy ka ryp be rip: 

„Mu ňa go wu ja se ret, ar tyk maç çyk da jy 
et seň, yzy ma gel ýär käm be re rin“ diý ýär. 
36  Se niň pi ki riň çe, bu üç ada myň haý
sy sy ga rak çy la ryň eli ne dü şen ada myň 
ýa ky ny bol ýar?» 37 Din dar: «Oňa re him 
eden adam» di ýip jo gap ber di. Isa hem 
oňa: «Bar, sende şo nuň ýa ly et» diý di.

Isa Marta bilen Merýemiň öýünde
38  Isa bi len şä girt le ri ýol la ry ny do wam 

edip, bir oba ýet di ler. Isa oba gi ren de, 
Mar ta at ly bir aýal Ony myh man al dy. 
39 Bu aýa lyň Mer ýem at ly bir gyz do
ga ny bar dy. Ol Reb Isa nyň al ky my na 
ba ryp otu ryp, Onuň söz le ri ni diň le ýär di. 
40  Mar ta bol sa iş le ri niň köp dü gin den 
ýa ňa ba şa gaý dy. Ol Isa nyň ýa ny na 
ge lip: «Agam! Uýa myň me niň ýe ke 
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a 11:2 Atamyz – käbir golýazmalarda Göklerdäki Atamyz.
b 11:2 Käbir golýazmalarda Gökde bolşy ýaly, ýerdede Seniň islegiň amala aşsyn diýen 
jümle hem bar.
ç 11:4 Käbir golýazmalarda bizi şeýtandan halas et diýen jümle hem bar.
d 11:11 Ba lyk di län de – kä bir gol ýaz ma lar da çö rek di län de, oňa daş be rer? Ýada ba lyk 
di län de.
e 11:15 Be ýel ze bul – şeý ta nyň beý le ki ady. Söz lü ge se ret.

özü me hyz mat et di rip otur ma gy Se niň 
per wa ýy ňada däl mi? Oňa aýt, ma ňa kö
mek leş sin» diý di. 41 Reb Isa oňa: «Wah, 
Mar ta, Mar ta! Sen köp zat lar ba ra da 
ala da la nyp ba şa gaý bol ýar syň. 42  Di ňe 
bir zat ge rek li dir. Mer ýem iň oňa dy ny 
saý la dy we bu onuň elin den hiç alyn
maz» di ýip jo gap ber di.

11-nji bap

Isa halka doga-dileg öwredýär 
(Matta 6:9-13; 7:7-11)

1 Bir gün Isa Hu da ýa do ga okap otyr dy. 
Ol mu ny gu ta ran wag ty, şä girt le ri niň bi ri 
Oňa: «Agam, Ýah ýa nyň öz şä girt le ri ne 
öw re di şi ýa ly, Sen hem bi ze Hu da ýa do
ga et me gi öw ret se ne» diý di. 2  Isa ola ra 
Hu da ýa do ga oka ny ňyz da şeý le di ýiň:

«Eý, Atamyz a, adyň mukaddes 
bolsun!

Patyşalygyň gelsin! b
 3 Gündelik çöregimizi bize günde 

ber.
 4 Bize garşy günä edenleri 

bagyşlaýşymyz ýaly,
Sen hem biziň günälerimizi 

bagyşla.
Bizi synaga salma ç» diýdi.

5 On soň Isa ola ra şeý le diý di: «Aý da ly, 
si ziň bi ri ňi ziň dos tu ňyz bar. Sen ýa ry
gi je şol dos tu ňyň ýa ny na ba ryp: „Dost! 
Ma ňa üç çö rek karz ber se ne. 6  Uzak ýol
dan ýa kyn dos tum gel di. Onuň öňün de 
go ýa ra za dym ýok“ di ýip ýal bar ýa ňyz. 

7 Şon da dos tuň içer den: „Me ni bi ra hat 
et me! Ga py bir çak gulp lan dy, ça ga la rym, 
hem mä miz uk lap ýa ty rys. Men tu rup, 
sa ňa hiç zat be rip bil jek däl“ di ýip jo gap 
ber ýär. 8  Si ze şu ny aý da ýyn, ol adam 
sa ňa çö re gi dost lu gyň ha ty ra sy na ber me
sede, ony gü nü ne goý man, er jel lik bi len 
so ra ber seň, is len dik so ran za dy ňy be rer. 
9 Men si ze diý ýä rin: di läň, si ze ber ler; 
ag ta ryň, ta par sy ňyz; ga py ny ka kyň, si ze 
açy lar. 10 Ha wa, di län alar, ag ta ran ta par, 
ga py ka ka na açy lar. 11 Siz den haý sy ata 
og ly ba lyk di län de d, ba ly ga de rek oňa 
ýy lan be rer? 12  Ýa bol ma sa ýu murt ga 
di län de, oňa iç ýan be rer? 13 Şeý le lik de, 
siz er bet bo lu bam öz ça ga la ry ňy za oňat 
peş geş ler ber me gi bil ýän bol sa ňyz, on da 
gök dä ki Ata ňyz Özün den di le ýän le re 
Mu kad des Ru hy hasda köp ber mez mi?»

Isa we jynlaryň hökümdary 
(Matta 12:22-30,43-45; Mark 3:20-27)

14  Gün le riň bi rin de Isa bir lal adam dan 
ar wahjy ny kow dy. Ar wahjyn çy kan 
ba dy na, lal adam gep le mä ge baş la dy, 
halk mu ňa haý ran gal dy. 15  Em ma ola
ryň kä bi ri: «Ol ar wahjyn la ry jyn la ryň 
hö küm da ry Be ýel ze bul e ar ka ly ko wup 
çy kar ýar» diý di ler. 16  Beý le ki ler hem 
Ony sy na mak çy bo lup, gök den bir gud
rat ly ala mat gör kez me gi ni ta lap et di ler. 
17 Em ma Isa ola ryň pi kir le ri ni bi lip, şeý le 
diý di: «Için de bö lü ni şik bo lan pa ty şa lyk 
dar gar, öz için den bö lü nen öý ýy ky lar. 
18  Şeý tan öz için den bö lün se, heýde, 
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pa ty şa ly gy du rar my? Mu ny si ziň Ma ňa 
ar wahjyn la ry Be ýel ze bul ar ka ly kow ýar 
diý ýä ni ňiz üçin aýd ýa ryn. 19 Men ar
wahjyn la ry Be ýel ze bul ar ka ly kow ýan 
bol sam, on da si ziň adam la ry ňyz ola ry 
kim ar ka ly kow ýar lar? Şeý le diý ýä ni ňiz 
üçin si zi öz adam la ry ňyz hö küm eder. 
20  Men ar wahjyn la ry Hu da ýyň güý ji 
bi len kow ýan bol sam, on da Hu da ýyň 
Şa ly gy si ze ge len dir. 21 Eger bir güýç
li adam de pe sin den dyr na gy na çen li 
ýa rag la nyp, öz öýü ni go ra ýan bol sa, 
onuň malmül ki howp suz dyr. 22  Em ma 
özün den güýç li adam hü jüm edip, ony 
ýeň se, on da onuň buý san ýan hem me 
ýa rag la ry ny elin den alyp, ta lan ol ja sy ny 
paý lar. 23 Me niň bi len bol ma dyk Ma ňa 
gar şy dyr, Me niň bi len sü ri ni top la ma dyk 
ony dar gad ýan dyr.

24  Ar wahjyn adam dan çy kan dan soň, 
gu rak ýer le re aý la nyp, dynç lyk göz le
ýär, em ma tap ma ýar. Şon da ol: „Çy kan 
öýü me do la na ýyn“ diý ýär. 25  Do la nyp 
ge len de, öýüň sü pü ril gi, hem me za dyň 
ýer beýer di gi ni gör ýär. 26  On soň gi dip, 
özün den hem er bet ýe di ru hy ýa ny na 
al ýarda, şol ýe re ba ryp, mes gen tut ýar. 
Şeý le lik de, ol ada myň soň ky ýag da ýy 
öň kü sin dende er bet bol ýar». 27 Isa bu 
zat la ry aý dyp dur ka, mä hel lä niň ara
syn dan bir aýal se si ni ga tal dyp: «Se ni 
dog ran, Se ni em di ren ene nä hi li bagt ly!» 
diý di. 28  Isa bol sa: «Ha wa, Hu da ýyň sö
zü ni eşi dip, ony ber jaý ed ýän ler has hem 
bagt ly dyr!» di ýip jo gap ber di.

Ýunusyň alamaty 
(Matta 12:38-42)

29 Mä hel le has köp üý şen de, Isa şeý
le diý di: «Bu ne sil er bet ne sil dir. Olar 
ala mat ta lap ed ýär, em ma ola ra Ýu nus 

py gam be riň ki den baş ga ala mat be ril mez. 
30 Ýu nus Ni ne we hal ky na nä hi li ala mat 
bo lan bol sa, Yn san Og lyda bu nes le edil 
şo nuň ýa ly ala mat bo lar. 31 Gün or ta me li
ke si ky ýa mat gü ni bu nes le gar şy çy kyp, 
ony hö küm eder, se bä bi ol Sü leý ma nyň 
pä hi mi ni diň le mek üçin, ýe riň aň ry ujun
dan gel di. Ine, bu ýer de Sü leý man danda 
üs tün Bi ri bar. 32  Ni ne we hal ky ky ýa mat 
gü ni bu nes le gar şy çy kyp, ony hö küm 
eder, se bä bi olar Ýu nu syň wag zy bi len 
to ba gel di ler. Ine, bu ýer de Ýu nus dan 
hem üs tün Bi ri bar.

Bedeniň yşygy 
(Matta 5:15; 6:22,23)

33 Hiç kim çy ra ny ýa kyp, giz lin ýer de 
ýada ga byň aşa gyn da goý ýan däl dir, 
ter si ne, içe ri gi ren ler yşy gy gö rer ýa
ly, ony çy ra da nyň üs tün de goý ýan dyr. 
34 Be de niň çy ra sy göz dür. Gö züň sag dyn 
bol sa, tu tuş be de niň hem ýag ty bo lar, 
gö züň şi kes li bol sa, tu tuş be de niň hem 
ga raň ky bo lar. 35  Şo nuň üçin hem ägä 
bol, sen dä ki yşyk ga raň ky bo laý ma syn. 
36  Se niň tu tuş be de niň ýag ty bo lup, hiç 
bir ga raň ky ýe ri ýok bol sa, çy ra se ni öz 
şöh le si bi len ýag tyld ýan ýa ly, be de niň 
bü tin leý ýag ty bo lar».

Waý halyňyza! 
(Matta 23:1-36; Mark 12:38-40)

37 Isa bu zat la ry aý dyp dur ka, bir fa
ri seý Ony öýü ne na ha ra ça gyr dy. Isa 
ba ryp, sa çak ba şyn da otur dy. 38  Fa ri seý 
Onuň na har dan öň eli ni ýuw man dy gy ny 
gö rüp, geň gal dy. 39 Em ma Reb Isa oňa 
şeý le diý di: «Ine, siz fa ri seý ler kä se dir 
gapça na gyň da şy ny aras sa la ýar sy ňyz, 
em ma içi ňiz aç göz lük den hem pis lik den 
do lu dyr. 40 Ak mak lar! Da şy ny ýa ra dan 
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içi nide ýa rat ma dy my? 41 Mä täç le re ýü
rek den sa da ka be riň, şon da hem me si 
si ziň üçin aras sa bo lar. 42  Waý ha ly ňy za, 
eý, fa ri seý ler! Siz nar pyz dan, her hi li 
ys ly ot dan on dan bir bö le gi ber ýär si ňiz, 
em ma ada lat bi len Hu da ýyň söý gü si ni 
äs ger me ýär si ňiz. Bu la ryň bi ri ni ber jaý 
edip, beý le ki le ri ni taş la ma ly däl si ňiz. 
43 Waý ha ly ňy za, eý, fa ri seý ler! Siz si
na go ga lar da baş kür sü le ri, ba zar lar da 
özü ňi ze sa lam be ril me gi ni ha la ýar sy ňyz. 
44  Waý ha ly ňy za! Siz hiç bel li gi bol ma
dyk ma zar la ra meň ze ýär si ňiz: adam lar 
bil mez den şeý le ma zar la ryň üs tün de 
gez ýän dir ler».

45 Töw rat mu gal lym la ryň bi ri Oňa: «Eý, 
Mu gal lym! Sen bu zat la ry aýt mak bi len, 
bi ziň hem göw nü mi ze deg ýär siň» diý di. 
46  Isa hem şeý le diý di: «Si ziň hem waý ha
ly ňy za, eý, Töw rat mu gal lym la ry! Agyr 
ýük le ri adam la ra ýük le ýär si ňiz, özü ňiz 
bol sa ol ýük le re bar ma gy ňy zy hem 
de gir me ýär si ňiz. 47 Waý ha ly ňy za! Siz 
py gam ber le riň gu bur la ry ny dik ýär si ňiz, 
em ma ola ry öl dü ren ler öz ata la ry ňyz
dyr. 48  Şeýt mek bi len, siz ata la ry ňy zyň 
eden le ri ni tas syk la ýar sy ňyz. Ha wa, py
gam ber le ri ata la ry ňyz öl dür di, siz hem 
ola ryň gu bur la ry ny dik ýär si ňiz. 49 Şu 
se bäp den hem, Hu da ýyň akyl dar ly gy 
şeý le di ýip dir: „Men ola ra py gam ber ler, 
re sul lar ibe re rin, ola ryň kä bi ri ni öl dü
rer ler, kä bi ri ni hem yzar lar lar“. 50 Şo nuň 
üçin hem dün ýä ýa ra dy la ly bä ri hem me 
py gam ber le riň dö kü len ga ny üçin bu 
ne sil jo gap kär dir. 51 Ha by lyň ga nyn dan 
baş lap, yba dat ha na bi len gur ban lyk sy
pa sy nyň ara syn da öl dü ri len Ze kar ýa nyň 
ga ny na çen li bu ne sil jo gap kär dir. Ha wa, 
Men si ze şu ny aýd ýa ryn: äh li ga ba hat
lyk lar üçin şu ne sil jo gap be rer. 52  Waý 
ha ly ňy za, eý, Töw rat mu gal lym la ry! Siz 
bi li miň aça ry ny alyp git di ňiz. Özü ňiz bu 

ga py dan gir me di ňiz, gir mek is le ýän le re 
hem bö wet bol du ňyz».

53 Isa ol ýer den gaý dan wag ty fa ri seý ler 
bi len Töw rat mu gal lym la ry Onuň gar
şy sy na çy kyp, üs tü ne en çe me me se le ler 
ba ra da ky so rag la ry ýag dyr ma ga baş
la dy lar. 54  Şeý dip, Isa ny sö zün de tut jak 
bo lup, amat ly pur sa dy peý le ýär di ler.

12-nji bap

Isa ikiýüzlülik barada duýdurýar 
(Matta 10:26-31; 12:32)

1 Şol wagt müň ler çe adam üý şüp, bi
ribir le ri ne gy sy ly şyp dur du lar. Isa il ki 
bi len Öz şä girt le ri ne gür rüň ber mä ge 
baş la dy: «Özü ňi zi fa ri seý le riň ha myr
ma ýa syn dan, ýag ny iki ýüz lü lik den go raň. 
2  Ýa pyk bo lup, üs ti açyl ma jak, giz lin 
bo lup, bi lin me jek zat ýok dur. 3 Ga raň ky
lyk da nä me aýt sa ňyz, ýag ty lyk da eşi di ler, 
iç ki otag lar da ça kan ça wu şy ňyz üçek ler
de yg lan edi ler. 4 Eý, dost la rym, Men si ze 
şu ny aý da ýyn: be de ni öl dür ýän, em ma 
on dan soň ra hiç zat edip bil me ýän ler den 
gork maň. 5  Men si ze kim den gork ma
ly dy gy ňy zy aý da ýyn: öl dü ren den soň 
dow za ha zyň ma ga güý ji ýet ýän Hu daý
dan gor kuň. Ha wa, si ze aýd ýa ryn, On dan 
gor kuň. 6  Bäş ser çe iki teň ňä sa tyl ma ýar
my nä me? Mu ňa ga ra maz dan, Hu daý 
ola ryň hiç bi ri ni ýat dan çy kar ma ýar. 
7 Si ziň ba şy ňyz da ky sa çy ňyz hem do ly 
sa nal gy dyr. Gork maň, siz ser çe ler den 
has gym mat ly sy ňyz. 8  Si ze şu ny diý ýä
rin: kim Me ni yn san la ryň öňün de yk rar 
et se, Yn san Og ly hem ony Hu da ýyň 
pe riş de le ri niň öňün de yk rar eder. 9 Kim 
Me ni adam la ryň öňün de ret et se, onuň 
özide Hu da ýyň pe riş de le ri niň öňün de 
ret edi ler. 10 Kim Yn san Og lu na gar şy 
söz aýt sa, ba gyş la nar, em ma Mu kad des 
Ru ha dil ýe ti ren ba gyş lan maz.
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11 Si zi si na go ga la ra, ýol baş çy la ryň, 
hö küm dar la ryň hu zu ry na ge ti ren le
rin de, özü ňi zi nä hi li go ra jak dy gy ňy zy 
we nä me diý jek di gi ňi zi gaý gy et mäň. 
12  Mu kad des Ruh si ze nä me diý me li di
gi ňi zi şol pur sa dyň özün de öw re der».

Akmak baý tymsaly
13 Mä hel lä niň ara syn dan bi ri Isa: «Mu

gal lym! Do ga ny ma aýt, goý, ol mi ra sy 
me niň bi len paý laş syn» diý di. 14  Isa oňa: 
«Eý, yn san, kim Me ni si ziň üs tü ňiz den 
ka zy ýada hä kim edip bel le di?» diý di. 
15  On soň ola ra: «Ägä bo luň! Özü ňi zi 
her hi li bet ne bis lik den go raň, se bä bi 
yn sa nyň ýa şaý şy onuň malmül kü niň 
bol lu gy na bag ly däl dir» diý di. 16  Soň ra 
Isa ola ra bir tym sal aý dyp ber di: «Bir 
baý ada myň ýe ri bol ha syl ber ýär. 17 Ol 
adam: „Nä me et sem käm? Ha sy ly my 
goý ma gada ýe rim ýok“ di ýip, içi ni 
gep led ýär. 18  On soň ol: „Hä, men, ine, 
şeý le ede rin: am mar la ry my sö küp, ulu
rak am mar lar sa la rynda, äh li gal la my, 
bar za dy my şol ýe re ýyg na ryn. 19 Özü me 
bol sa, eý, ja nym, köp ýyl üçin ýyg na
lan en çe me za dyň bar, dyn jy ňy al, iý, 
iç, keýp çek di ýe rin“ diý ýär. 20 Em ma 
Hu daý oňa: „Eý, ak mak! Edil şu gi jä niň 
özün de ja nyň al nar. On soň özüň üçin 
taý ýar lan zat la ryň ki me ga lar?“ diý ýär. 
21 Özi üçin ha zy na top la ýan, em ma Hu
da ýyň na za ryn da baý bol ma dyk her bir 
ada myň so ňy şeý le bo lar».

Gaýgy etmäň 
(Matta 6:25-34)

22  On soň Isa şä girt le ri ne şeý le diý di: 
«Şo ňa gö rä si ze diý ýä rin: nä me iýipiçe
rin di ýip ja ny ňy zy, nä me ge ýe rin di ýip 
be de ni ňi zi gaý gy et mäň. 23 Jan iý mit den, 
be den egineşik den has gym mat ly dyr. 
24  Gar ga la ra se re diň, olar ne ek ýär ler, 

nede or ýar lar. Ola ryň ne am mar la ry, 
nede uru la ry bar. Mu ňa ga ra maz dan, 
Hu daý ola ry iý mit len dir ýär. Siz guş lar
dan nä çe es se gym mat ly sy ňyz! 25  Si ziň 
haý sy bi ri ňiz gaý gy edip, öm rü ňi zi bir 
sa gat uzal dyp bil ýär si ňiz? 26  Bu ki çi jik 
za dy edip bil me ýän bol sa ňyz, on da nä me 
üçin ga lan zat la ryň gaý gy sy ny ed ýär si
ňiz? 27 Li li ýa la ryň ösü şi ne syn ediň: olar 
ne zäh met çek ýär ler, nede ýüp egir
ýär ler. Em ma Men si ze diý ýä rin, hat da 
Sü leý man hem özü niň bü tin şanşöh ra
tyn da bu la ryň hiç bi ri ýa ly ge ýin män di. 
28  Em ma bu gün bar bo lup, er tir oja ga 
taş lan ýan me ý dan otu ny Hu daý şeý le 
ge ýin dir ýän bol sa, si zi on dan has ar tyk 
ge ýin dir mez mi, eý, ima ny az lar?! 29 Şo
nuň üçin hem nä me iýipiç jek di gi ňi zi, 
nä me geý jek di gi ňi zi ag tar maň, bu lar 
ba ra da ala da et mäň. 30 Bu zat la ryň ba
ry ny bu dün ýä niň adam la ry ag tar ýan dyr. 
Ata ňyz bu la ryň äh li si niň si ze ge rek di gi ni 
bil ýär. 31 Siz bol sa Hu da ýyň Şa ly gy ny 
ag ta ryň, şon da bu zat lar hem si ze onuň 
üs tü ne go şu lyp ber ler.

32  Gork ma, eý, ki çi jik sü ri! Çün ki Ata
ňyz Şa ly gy si ze ber me gi ma kul bil di. 
33  Em lä gi ňi zi sa tyň, ga ryp la ra sa da
ka be riň. Özü ňi ze kö nel me ýän gap jyk, 
gök de tü ken me ýän ha zy na taý ýar laň. 
Ol ýe re og ry go laý laş ýan däl dir, gü ýe 
iý ýän däl dir. 34  Ha zy na ňyz ni re de bol sa, 
ýü re gi ňiz hem şol ýer de bo lar.

Oýa hem taýýarlykly boluň 
(Matta 24:45-51)

35  Bil le ri ňiz gu şal gy, çy ra la ry ňyz ýa
kyl gy bol sun. 36  Toý dan ge lip, ho ja ýy ny 
ga py ny ka kan da, des si ne oňa ga py ny 
aç ma ga ga raş ýan adam lar ýa ly bo luň. 
37 Ho ja ýy ny do la nyp ge len de, onuň oýa 
gör jek hyz mat kär le ri ne neň si bagt ly! Si
ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, ho ja ýyn bi li ni 
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gu şap, hyz mat kär le ri ni sa çak ba şyn da 
otur dar. Ýa ny na ge lip, ola ra özi hyz mat 
eder. 38  Ho ja ýyn is le ýa ry gi je, is le daň dan 
gel sin, onuň ge len de, oýa gör jek hyz
mat kär le ri ne neň si bagt ly dyr! 39 Em ma 
şu ny bi lip go ýuň: öý eýe si og ry nyň 
haý sy sa gat da gel je gi ni bil se di, öýü ni 
ta lat maz dy a. 40  Siz hem taý ýar bo luň, 
se bä bi Yn san Og ly si ziň os la ma ýan 
sa ga dy ňyz da ge ler».

41 Şon da Pet rus: «Agam, bu tym sa ly 
di ňe bi ze aýd ýar syň my ýada hem me
le re?» di ýip so ra dy.

42  Reb Isa şeý le jo gap ber di: «Ho ja ýy
nyň sa dyk hem akyl ly iş do lan dy ry jy sy 
kim? Beý le ki hyz mat kär le ri ne wagt ly
wag tyn da na har ber mek üçin, ola ryň 
üs tün den go ýan ada my däl mi? 43 Ho ja ýy
ny do la nyp ge len de, işi niň ba şyn da gö ren 
hyz mat kä ri nä hi li bagt ly! 44 Si ze dog ru sy
ny aýd ýa ryn, ho ja ýy ny äh li malmül kü ni 
şo ňa yna nar. 45 Em ma şol hyz mat kär öz 
için den: „Ho ja ýy nym giç ge ler“ di ýip, 
gul la ry we ke niz le ri ur ma ga, iýipiçip, 
ser hoş bol ma ga baş la sa, 46  ho ja ýy ny hem 
onuň os la ma ýan gü nün de, oý la ma ýan 
sa ga dy n da gel se, ony par çapar ça edip, 
onuň ba şy na bi we pa la ryň gü nü ni sa lar.

47 Ho ja ýy ny nyň is le gi ni bil sede, 
taý ýar bol ma ýan, onuň is le gi ni ýe ri
ne ýe tir me ýän hyz mat kär köp ýen ji ler. 
48  Em ma bil mez lik den ta ýa ga my na syp iş 
eden adam az ýen ji ler. Ki me köp ber len 
bol sa, on dan has köp ta lap edi ler. Ki me 
köp zat yna ny lan bol sa, on dan köp zat 
hem is le ni ler».

Parahatlyk däl-de, bölünişik 
(Matta 10:34-36)

49 Isa sö zü ni do wam et di: «Men ýer 
ýü zü ne ot ýag dyr ma ga gel dim. Her nä 

şol ot in di tu ta şyp bir ýan sa dy! 50 Men 
çuň ňur gaý gyhas ra ta bat ýa ryn. Bu ama
la aş ýan ça, Men da ryg ýa ryn! 51 Me ni ýer 
ýü zü ne pa ra hat lyk ge tir mä ge ge len dir 
öýd ýär si ňiz mi? Ýok, bö lü ni şik ge tir mä
ge gel dim diý ýä rin. 52  Mun dan beý läk bir 
öý de ýa şa ýan bäş adam bö lü ni şip, üçü si 
iki si ne gar şy, iki si hem üçü si ne gar şy 
bo lar. 53 Ata og lu na, ogul ata sy na gar şy, 
ene gy zy na, gyz ene si ne gar şy, ga ýyn ene 
gel ni ne, ge lin ga ýyn ene si ne gar şy bo lar».

Alamatlara düşünmek 
(Matta 16:2,3; 5:25,26)

54  Isa mä hel lä ýüz le nip, şeý le diý di: 
«Siz gün ba tar dan bir bu lu dyň peý da 
bo la ny ny gö ren ba dy ňy za: „Ýa gyş ýa gar“ 
diý ýär si ňiz, şeý le hem bol ýar. 55  Gün
or ta ýe li öw sen de bol sa: „Ho wa ys sy 
bol jak“ diý ýär si ňiz, şeý le hem bol ýar. 
56  Eý, iki ýüz lü ler! Ýe riň hem as ma nyň 
gör nü şin den ma ny çy ka ryp bil ýä ňizde, 
nä me üçin bu hä zir ki dö wür den ma ny 
çy ka ryp bi leň zok?

57 Nä me üçin özü ňi ze dog ry za dy 
saý lap alyp bil me ýär si ňiz? 58  Bi ri se ni 
aýyp lap, ka zy ýe te alyp git se, onuň bi len 
ýol da kaň bar lyş. Ýog sam ol se ni ka za, 
ka zy hem zyn dan sak çy sy na tab şy ryp, 
zyn da na düş me giň ah mal. 59 Sa ňa şu ny 
aýd ýa ryn, jerimäňi doly tö le ýän çäň, ol 
ýer den çyk mar syň».

13-nji bap

Toba ediň
1 Şol wagt bir nä çe adam ge lip, Pi

la tyň je li le li le re eden le ri ba ra da Isa 
ha bar ber di ler. Pi lat ola ryň kä bi ri ni 
öl dü rip, ola ryň gan la ry ny ke sip du ran 
gur ban lyk la ry na go şup dy. 2  Isa şeý le 
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jo gap ber di: «Şeý le ejir çe ken bu je li le
li le ri beý le ki äh li je li le li ler den has köp 
gü nä li ha sap la ýar sy ňyz my? 3 El bet de, 
ýok! Em ma to ba et me se ňiz, si ziň hem
mä ňiz şo lar ýa ly he läk bo lar sy ňyz. 4  Ýa 
Si lo ýam mi na ra sy üst le ri ne ýy ky lyp ölen 
on se kiz adam ýa dy ňyz da däl mi? Eý
sem şo lar Iýe ru sa lim dä ki ler den has köp 
ýa zyk ly dyr öýd ýä ňiz mi? 5 El bet de, ýok! 
Em ma to ba et me se ňiz, si ziň hem mä ňiz 
şo lar ýa ly he läk bo lar sy ňyz».

6  On soň Isa ola ra şu tym sa ly gür rüň 
ber di: «Bir ada myň ba gyn da bi tip otu ran 
bir in jir aga jy bar eken. Ol ge lip, on dan 
mi we ag tar ýar, ýö ne hiç zat tap ma ýar. 
7 Ol bag ba na: „Men üç ýyl dan bä ri ge lip, 
bu in jir aga jyn dan mi we göz le ýän, em ma 
bi ri nide ta pa mok. Ony ke sip taş la! Ol 
nä mä bi de rek ýer tu tup otyr?“ diý ýär. 
8  Em ma bag ban oňa: „Agam, oňa bu 
ýyl hem deg me, men onuň tö we re gi ni 
ga zyp, dö kün be re ýin. 9 Gel jek ýyl mi
we bersehä ne ýag şy, ber me sede, ony 
ke sip taş lar syň“ diý ýär».

Isa bili bükük aýaly sagaldýar
10  Bir Sa bat gü ni Isa si na go ga la ryň 

bi rin de hal ka öw red ýär di. 11 Ol ýer de 
on se kiz ýyl bä ri için de has sa lyk ru hy 
bo lan bi li bü kük bir aýal bar dy. Ol iki 
ep le nip, as la di ke lip bil me ýär di. 12  Isa 
ony gö ren de, ýa ny na ça gy ryp: «Na çar! 
Sen çek ýän ejir le riň den ha las bol duň» 
diý di. 13 On soň Isa el le ri ni aýa lyň üs tün de 
goý dy we lin, ol şo ba da di ke lip, Hu da ýy 
şöh rat lan dyr ma ga baş la dy. 14  Em ma Isa
nyň has sa aýa la Sa bat gü ni şypa be re ni ne 
ga ha ry ge len si na go ga baş tu ta ny hal ka 
ýüz le nip: «Iş le mek üçin al ty gün bar dyr, 
şypa tap ma ga Sa bat gü ni dälde, baş ga 
gün ler de ge liň» diý di. 15 Reb Isa hem oňa: 
«Eý, iki ýüz lü ler! Si ziň haý sy bi ri ňiz Sa
bat gü ni ökü zi ňi zi ýa eşe gi ňi zi ahy ryň 

ba şyn dan çö züp, su wa ýak ma ga äkit me
ýär si ňiz? 16 Bu aýal on se kiz ýyl lap şeý tan 
ta ra pyn dan bag la nan Yb ra ýy myň gy zy
dyr. Eý sem Sa bat gü ni bo la ny üçin ol bu 
zyn jyr dan azat edil me li däl mi?» diý di. 
17 Isa bu söz le ri aý dan wag ty, Oňa gar şy 
çy kan la ryň hem me si utan dy. Halk bol
sa Onuň ed ýän aja ýyp iş le ri ne be gen di.

Gorçisa tohumy we hamyrmaýa tymsaly 
(Matta 13:31-33; Mark 4:30-32)

18  On soň Isa: «Hu da ýyň Şa ly gy nä mä 
meň ze ýär? Ony nä mä meň ze de ýin? 19 Ol 
bir ada myň öz mel le gi ne eken gor çi sa 
to hu my na meň zeş dir. Ol ösüp, aga ja 
öw rül ýär, guş la ram onuň şa ha la ryn da 
hö würt ge ýa san ýar lar» diý di.

20  Isa ýe nede söz açyp: «Hu da ýyň 
Şa ly gy ny nä mä meň ze de ýin? 21 Ol ha
myr ma ýa meň ze ýär: aýal üç ker sen una 
bir je bö lek ha myr ma ýa goş sada, tu tuş 
ha myr çiş ýär» diý di.

Dar gapy 
(Matta 7:13,14,21-23)

22  Isa Iýe ru sa li me ta rap gi dip bar şy
na, şä her le riň, oba la ryň için den ge çip, 
adam la ra öw red ýär di. 23 Bir adam On
dan: «Eý, Agam! Ha las edil jek le riň sa ny 
az bo lar my ka?» di ýip so ra dy.

Isa ola ra şeý le diý di: 24  «Men si ze 
diý ýä rin: dar ga py dan gir mä ge çal şyň, 
se bä bi köp ler bu ga py dan gir mä ge jan 
eder ler, em ma ba şar maz lar. 25  Öý eýe si 
tu rup, ga py ny gulp lan da, siz da şar da ga
lyp, ga py ny ka kar sy ňyz we: „Aga, bi ze 
ga py ny açaýda!“ di ýip ýal ba rar sy ňyz. 
Ol hem si ze: „Men si zi ta na mok, ni re den 
ge le ni ňi zide bi le mok“ di ýip jo gap be rer. 
26  Şon da siz: „Biz se niň bi len iýipiç dik. 
Sen kö çe le ri miz de bi ze sa pak ber diň“ 
di ýer si ňiz. 27 Em ma ol ýe nede: „Men 
si zi ta na mok! Ni re den di gi ňi zide bi le
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mok! Ýok bo luň ýa nym dan, eý, er bet ler!“ 
di ýip jo gap be rer. 28  Yb ra ýy my, Ys ha gy, 
Ýa ku by we äh li py gam ber le ri Hu da ýyň 
Şa ly gyn da, özü ňi ziň bol sa da şa ry kow la
ny ňy zy gö ren wag ty ňyz, ol ýer de ag la ma 
hem diş gy ja ma bo lar. 29 Gün do gar dan, 
gün ba tar dan, de mir ga zyk dan, gün or ta
dan adam lar ge lip, Hu da ýyň Şa ly gyn da 
sa çak ba şyn da otu rar lar. 30 Dog ru danda, 
il kin ji ler bol jak soň ku lar bar we soň ku lar 
bol jak il kin ji ler bar».

Isanyň Iýerusalime haýpy gelýär 
(Matta 23:37-39)

31 Şol wagt kä bir fa ri seý ler ge lip, Isa: 
«Bu ýer den çy kyp, baş ga ýe re git. Hi rod 
Se ni öl dür mek is le ýär» diý di ler. 32  Isa ola
ra şeý le diý di: «Gi diňde, ol til kä aý dyň, 
ine, Men bu gün we er tir ar wahjyn la ry 
ko wup, şypa be re rin, üçü len ji gü ni işi mi 
bi ti re rin. 33 Em ma şon dada Men bu gün, 
er tir we bi ri gün ýol ýö re me li, se bä bi py
gam be riň Iýe ru sa lim den da şar da öl me gi 
bo lup bil jek zat däl dir! 34  Eý, Iýe ru sa lim! 
Py gam ber le ri öl dür ýän, özü ne ýol la nan
la ry daş la ýan Iýe ru sa lim! To wu gyň öz 
jüý je le ri ni ga nat la ry nyň aşa gy na ýyg
naý şy ýa ly, Men hem en çe me ge zek se niň 
ça ga la ry ňy ýyg na jak bol dum, em ma siz 
mu ny is le me di ňiz! 35 Ine, öýü ňiz ha ra ba 
öw rü ler. Si ze şu ny aý da ýyn: „Reb biň 
adyn dan Gel ýä ne al kyş bol sun!“ diý
ýän çä ňiz, Me ni gaý ta dan gör mer si ňiz».

14-nji bap

Isa bir fariseýiň öýünde
1 Bir Sa bat gü ni Isa fa ri seý le riň baş

lyk la ryn dan bi ri niň öýü ne na ha ra gel di. 

Hem me ler Oňa dyk gat bi len se red ýär
di ler. 2  Onuň gar şy syn da eliaýa gy çi şen 
bir adam otyr dy. 3 Isa fa ri seý ler den we 
Töw rat mu gal lym la ryn dan: «Sa bat gü ni 
bir has sa şypa ber mek lik ka nu na dog ry 
gel ýär mi ýada ýok?» di ýip so ra dy. 4 Olar 
se si ni çy kar ma dy lar. Isa hem ýaň ky 
ada ma eli ni deg rip, oňa şypa ber di we 
öýü ne iber di. 5  On soň olar dan: «Bi ri
ňi ziň og lu ňyz a ýada ökü zi ňiz gu ýa 
gaç sa, Sa bat gü nü di gi ne ga ra maz dan 
ony des si ne çy kar maz my?» di ýip so
ra dy. 6  Olar bu so rag la ra jo gap be rip 
bil me di ler.

7 Isa ça gy ry lan la ryň tö ri saý la ýan dyk
la ry ny gö rüp, ola ra şu tym sa ly aýt dy: 
8  «Bi ri se ni to ýa ça gy ran da, ba ryp tö re 
geç me. Ol sen den has hor mat ly bi ri ni 
ça gy ran bo laý ma syn. 9 Toý eýe si ge lip, 
sa ňa: „Ýe ri ňi bu ada ma ber“ di ýäý me
sin. On soň sen uta nyp, işi giň ýa nyn da 
otur ma ly bo lar syň. 10  Şo nuň üçin bir 
ýe re ça gy ry la nyň da, aýa guç da otur. Se ni 
ça gy ran ýa ny ňa ge lip: „Eý, dost! Tö re 
geç“ diý sin. Şon da sa çak ba şyn da ky 
otu ran la ryň ýa nyn da hor ma tyň bo lar. 
11 Özü ni ýo ka ry tut ýan adam pe sel di ler, 
pes tut ýan bol sa beý gel di ler».

12  On soň Isa Özü ni ça gy ra na: «Gün
or tan lyk ýada ag şam lyk na ha ry ny 
be re niň de, dostýar la ry ňy, do ganga
ryn daş la ry ňy, baý goň şu la ry ňy ça gyr ma. 
Eger ça gyr saň, olar hem se ni ça gy ryp, 
mu nuň öwe zi ni do lar. 13 Meý lis gu ra
nyň da ga ryp la ry, ma ýyp la ry, ag sak la ry, 
kör le ri ça gyr. 14  Şon da sen ýal ka nar syň. 
Çün ki olar sa ňa öwe zi ni do lup bil mez ler, 
mu nuň öwe zi sa ňa dog ry adam la ryň 
di re len wag ty ber ler» diý di.
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Uly meýlis tymsaly 
(Matta 22:1-10)

15 Isa bi len sa çak ba şyn da otu ran la ryň 
bi ri mu ny eşi den de, Oňa: «Hu da ýyň Şa
ly gyn da çö rek iý jek adam nä hi li bagt ly!» 
diý di. 16  Isa hem oňa şeý le diý di: «Bir 
adam uly meý lis gu rap, bir to par ada my 
ça gy ryp dyr. 17 Na har wag ty bo lan da, ol: 

„Ge liň, äh li zat taý ýar“ di ýip, myh man
la ra ha bar ber mek üçin, öz hyz mat kä ri ni 
ug rad ýar. 18  Em ma ola ryň hem me si dil
le şen ýa ly, ötünç so ra ma ga baş la ýar lar. 
Bi rin ji si oňa: „Men bir bö lek ýer sa tyn 
al dym, şo ny gör mä ge git me li. Ha ýyş ed
ýä rin, me ni ba gyş la“ diý ýär. 19 Beý le ki si: 

„Men bäş jü büt öküz sa tyn al dym, şo la ry 
bar la ma ga bar ýa ryn. Ha ýyş ed ýä rin, ga
ty gör me“ diý ýär. 20 Ýe ne bi ri: „Men tä ze 
öý len dim, şo nuň üçin ba ryp bil me ýä rin“ 
diý ýär. 21 Hyz mat kär ge lip, bu la ry öz 
je na by na ha bar ber ýär. On soň öý eýe si 
ga har la nyp, hyz mat kä ri ne: „Des si ne şä
he riň kö çe le ri ne, ýolýo da la ry na gitde, 
ga ryp la ry, ma ýyp la ry, kör le ri, ag sak la
ry şu ýe re ge tir“ diý ýär. 22  Hyz mat kär: 

„Je nap! Se niň aý da nyň ýe ri ne ýe ti ril di, 
ýö ne en tek hem ýer bar“ diý ýär. 23 On soň 
je nap hyz mat kä ri ne: „Öýüm do lar ýa ly, 
oba la ra, onuň daştö we re gin dä ki meý
dan la ra aý landa, adam la ry ge ler ýa ly 
et“ diý ýär. 24  Men si ze şu ny aý da ýyn: 
şol il kin ji ça gy ry lan la ryň ýe ke je si hem 
Me niň sa ça gym dan dat maz».

Şägirt bolmagyň tölegi 
(Matta 10:37,38)

25  Uly mä hel le Isa bi len bi le bar ýar dy. 
Isa yzy na öw rü lip, ola ra şeý le diý di: 
26  «Kim Me niň ýa ny ma ge lip, ata sy ny, 
ene si ni, aýa ly ny, ba laça ga sy ny, do ga
ny ny, uýa sy ny, hat da öz ja ny ny hem 
ýig ren me se, Me niň şä gir dim bo lup 

bil mez. 27 Kim öz ha çy ny gö te rip, Me
niň yzy ma düş me se, Me niň şä gir dim 
bo lup bil mez. 28  Aý da ly, ara ňyz dan bi ri 
mi na ra gur mak is le ýär. Ol il ki otu ryp, 
mu ny ta mam la ma ga pu lu nyň ýe tipýet
me jek di gi ni ha sap la maz my? 29 Se bä bi 
mi na ra nyň bin ýa dy ny tu tup, soň işi 
ta mam lap bil me se, mu ny gö ren le riň 
hem me si oňa gü ler. 30 Olar: „Bu adam 
mu ny gur ma ga baş la dy, em ma ta mam lap 
bil me di“ di ýer ler. 31 Ýa bol ma sa bir pa
ty şa baş ga bir pa ty şa bi len uruş et mä ge 
bar ýar di ýe li. Üs tü me gel ýän ýig ri mi 
müň es ge re on müň es ger bi len gar şy lyk 
gör ke zip bi ler mi käm di ýip, il ki otu
ryp mas la hat laş maz my? 32  Ba şar ma jak 
bol sa, ol duş man en tek uzak da ka, il çi 
ibe rip, ýa ra şyk şert le ri ni so rar. 33 Şeý le
lik de, si ziň her bi ri ňiz äh li za dy ňyz dan 
el çek me se ňiz, Me niň şä gir dim bo lup 
bil mer si ňiz.

34  Duz go wy zat dyr, em ma ol öz ta
ga my ny ýi tir se, on da oňa nä dip ta gam 
ber ler? 35  Ol ne top ra ga, nede dö kü ne 
ýa rar, ony zirzi bi le zy ňar lar. Eşit mä ge 
gu la gy bar adam eşit sin!»

15-nji bap

Ýiten goýun tymsaly 
(Matta 18:12-14)

1 Äh li sal gyt çy lar bi len gü nä kär ler Isa
nyň aýd ýan zat la ry ny diň le mek üçin, 
Onuň da şy na üýş ýär di ler. 2  Fa ri seý ler 
bi len Töw rat mu gal lym la ry bol sa: «Bu 
adam gü nä kär le ri ka bul ed ýär, olar bi
len na har iý ýär» di ýip hü ňür deş ýär di ler. 
3 On soň Isa ola ra şu tym sa ly aýt dy: 4 «Siz
den bi ri niň ýüz goý ny bar di ýe li. Ol 
bu la ryň bi ri ni ýi tir ýär. Şon da ol tog san 
do kuz sy ny düz de go ýup, tä ýi ten goý nu
ny tap ýan ça, ony göz le mä ge git mez mi? 
5 Ta pan da bol sa, ony be genç bi len eg ni ne 
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alyp gaý dar. 6  Öýü ne ge lip, dost la ry ny, 
goň şu la ry ny ça gy ryp: „Me niň bi len bi le 
şat la nyň, ýi ten goý nu my tap dym!“ di ýer. 
7 Si ze şu ny aýd ýa ryn: şu nuň ýa ly to ba 
eden ýe ke gü nä li üçin gök de bol jak şat
lyk to ba mä täç däl tog san do kuz dog ry 
adam üçin bol jak şat lyk dan has uly bo lar».

Ýiten pul tymsaly
8  «Aý da ly, bir aýa lyň on sa ny kü müş 

teň ňe si bar eken. Ol bu la ryň bi ri ni ýi tir
ýär. Şon da ol çy ra ny ýa kyp, öýi sü pü rip, 
ony tap ýan ça, üns be rip göz le mez mi? 
9 Ta pan da bol sa öz jo ra la ry ny, goň şu la ry
ny ça gy ryp: „Me niň bi len bi le şat la nyň, 
ýi ten teň ňä mi tap dym“ di ýer. 10 Men si ze 
şu ny aýd ýa ryn: to ba eden ýe ke je gü nä li 
üçin, Hu da ýyň pe riş de le ri niň ara syn da 
edil şu nuň ýa ly uly şat lyk bo lar».

Ýiten ogul tymsaly
11 Isa sö zü ni do wam et di: «Bir ada myň 

iki og ly bar eken. 12  Ki çi og ly ka ka sy na: 
„Ka ka, malmülk den me niň pa ýy ma 
dü şe ni ni ber“ diý ýär. Ka ka sy hem baý
ly gyny ogul la ry nyň ara syn da bö lüp 
ber ýär. 13 Bir nä çe gün den soň ki çi og ly 
barýo gu ny top lap, bir uzak ýur da gid
ýär. Ol ýer de şa dyhor ram lyk da ýa şap, 
malmül kü ni ýe le so wur ýar. 14  Bar za
dy ny so wan dan soň, ýaň ky ýur da ga ty 
aç lyk dü şüp, ol hor luk çek mä ge baş la ýar. 
15  Şeý le lik de, ol gi dip, şol ýur duň bir ýa
şaý jy sy na gün lük çi dur ýar. Ol hem ony 
öz örü le ri ne do ňuz bak ma ga iber ýär. 
16  Og la nyň do ňuz la ryň iý ýän kö sük le ri 
bi len gar ny ny doý ra sy gel ýär di, em ma 
oňa hiç kim hiç zat ber me ýär di. 17 Ol 
ahyr so ňy aky ly na aý la nyp, özü ne şeý le 
diý ýär: „Ka ka myň en çe me gün lük çi le ri 
bar, ola ryň hem me si niň hem doý ýan ça 
iý mä ge çö rek le ri bar. Men bol sa bu ýer de 
aç lyk dan öl jek bo lup ýö rün! 18  Go wu sy, 

ka ka myň ýa ny na ba ryp, oňa: ‘Ka ka, men 
Gök dä käde, sa ňada gar şy gü nä et dim. 
19 Men in di se niň og luň di ýil mä gede 
my na syp däl. Me ni öz gün lük çi le riň
den bi ri ýa ly ka bul et di ýe ýin’“. 20 Ýi git 
ka ka sy nyň ýa ny na ug ra ýar.

Og ly en tek uzak da ka, ka ka sy ony 
gör ýär. Oňa ýü re gi awa ýar, yl gap ba
ryp og lu nyň boý nun dan gu jak lap, ony 
og şa ýar. 21 Og ly oňa: „Ka ka, men Gök
dä käde, sa ňada gar şy gü nä et dim. Men 
in di se niň og luň di ýil mä gede my na syp 
däl“ diý ýär. 22  Em ma ka ka sy hyz mat
kär le ri ne buý ruk be rip: „Des si ne iň 
saý la ma do ny ge ti riňde, oňa geý di riň. 
El le ri ne ýü zük da kyň, aýak la ry na kö
wüş geý di riň. 23 Ba ga ba ky lan gö lä ni 
ge ti rip, da ma gy ny ça lyň, iýip şat la na lyň! 
24  Se bä bi bu og lum ölü di, in di di rel di; 
ol ýi tip di, in di ta pyl dy“ diý ýär. Şeý dip, 
olar toý et mä ge baş la ýar lar.

25  Şol wagt onuň uly og ly ekin meý
da nyn da eken. Ol öýe go laý lan da, 
aý dymsaz bi len oýungül ki ses le ri ni 
eşid ýär. 26  Ol hyz mat kär le riň bi ri ni ýa
ny na ça gy ryp, mu nuň se bä bi ni so ra ýar. 
27 Ol hem oňa: „Iniň gaý dyp gel di. Ka kaň 
onuň sagaman yzy na do la nyp ge le ni 
üçin, ba ga ba ky lan gö lä niň da ma gy ny 
çal dy“ diý ýär. 28  Uly og ly ga har la nyp, 
içe ri gir mek is le me ýär. Şon da ka ka sy 
da şa ry çy kyp, oňa ýal bar ýar. 29 Em ma ol 
ka ka sy na şeý le jo gap ber ýär: „Gör ýäň mi, 
men nä çe ýyl dyr, se niň üçin gul ýa ly iş
le dim, hiç ha çan se niň buý ruk la ry ňa ýok 
diý me dim. Mu ňa ga ra maz dan, öz dost
la rym bi len şü we leň eder ýa ly, sen ma ňa 
hiç ha çan bir çe bişde ber me diň. 30 Em ma 
äh li baý ly gy ňy lo ly he leý le re sow ran bu 
og luň ge len de, sen onuň üçin ba ga ba ky
lan gö lä niň da ma gy ny çal dyň“. 31 Ka ka sy 
oňa: „Og lum, sen he mi şe me niň ýa nym
da ahy ry, me niň bar za dym se niň ki dir. 
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a 16:6 Ýüz çe lek – grek çe ýüz bat takm. 4000 litr.
b 16:7 Müň hal ta – grek çe ýüz kor takm. 30000 kg.

32  Bu gün bol sa toý edip, şat lan mak ge rek, 
se bä bi se niň iniň ölü di, in di di rel di; ol 
ýi tip di, in di ta pyl dy“ di ýip jo gap ber ýär».

16-njy bap

Ugurtapyjy iş dolandyryjy
1 Isa şä girt le ri ne şu la ry gür rüň ber

di: «Bir baý ada myň iş do lan dy ry jy sy 
bar eken. Bu iş do lan dy ry jy nyň ba ýyň 
malmül kü ni dar gad ýan dy gy ba ra da 
oňa şi ka ýat edip dir ler. 2  Baý ony ýa ny na 
ça gy ryp: „Sen hak da eşid ýän zat la rym 
nä me? Iş do lan dy ry şyň ba bat da ha sa bat 
ber, se bä bi sen mun dan beý läk me niň iş 
do lan dy ry jym bo lup bil mer siň“ diý ýär. 
3 Iş do lan dy ry jy özözü ne: „In di nä me 
et sem käm? Ho ja ýy nym işi mi elim den 
al ýar. Men ga zy gaz ma ga ejiz, di len
mä ge utan ýa ryn. 4  Hä…, iş den kow lan 
wag tym halk me ni öýü ne ka bul eder ýa ly, 
nä me et je gi mi bil ýä rin“ di ýip oý lan ýar.

5  Şeý le lik de, ol ho ja ýy ny na ber gi li 
adam la ryň ba ry ny birbir den ýa ny na 
ça gyr ýar. Bi rin ji ça gy ra nyn dan: „Me niň 
ho ja ýy ny ma nä çe ber giň bar?“ di ýip 
so ra ýar. 6  Ol: „Ýüz çe lek a zeý tun ýa
gy“ di ýip jo gap ber ýär. Iş do lan dy ry jy 
oňa: „Dil ha ty ňy alda, otu ryp, des
si ne şo ny el li çe lek di ýip ýaz“ diý ýär. 
7 On soň baş ga bi rin den: „Se niň nä çe 
ber giň bar?“ di ýip so ra ýar. Ol hem: 

„Müň hal ta b bug daý“ di ýip jo gap ber ýär. 
Oňada: „Dil ha ty ňy alda, şo ny se kiz 
ýüz di ýip ýaz“ diý ýär. 8  Ho ja ýy ny bu 
hi le gär iş do lan dy ry jy ny ugur ta py jy ly gy 
üçin ta ryp la dy. Bu dün ýä niň adam la ry 
öz nes li niň ara syn da he re ket et mek de 
nur da ky yn san lar dan pa ra sat ly dyr. 9 Si ze 
şu ny aýd ýa ryn: özü ňi ze dost ga zan mak 

üçin dün ýä niň baý ly gyny ula nyň, bu 
malmülk gu ta ran da bol sa, siz ebe di 
gal jak mes gen le re ka bul edi ler si ňiz.

10 Az zat da ynam dar bo lan köp zat da 
hem ynam dar dyr, az zat da ynam dar 
bol ma dyk köp zat dada ynam dar bo lup 
bil mez. 11 Şeý le lik de, dün ýä niň baý ly
gyn da ynam dar bol ma sa ňyz, si ze çyn 
baý ly gy kim yna nar? 12  Baş ga bi ri niň 
em lä gi ba bat da ynam dar bol ma sa ňyz, 
öz em lä gi ňi zi si ze kim be rer? 13 Hiç bir 
hyz mat kär iki ho ja ýy na hyz mat edip 
bil mez. Ol ýa bi ri ni ýig re nip, beý le ki si ni 
sö ýer, ýada bi ri ne we pa ly bo lup, beý le
ki si ni äs ger mez lik eder. Siz hem Hu da ýa, 
hem baý ly ga hyz mat edip bil mer si ňiz».

14  Pu ly söý ýän fa ri seý ler bu söz le ri 
eşi dip, Isa ny mas ga ra et mä ge baş la dy
lar. 15  Isa ola ra şeý le diý di: «Siz özü ňi zi 
adam la ryň ýa nyn da ak la ýar sy ňyz, em ma 
Hu daý ýü re gi ňi zi bil ýän dir. Adam la ryň 
ara syn da ýo ka ry sa ýyl ýan zat Hu da ýyň 
ýa nyn da ýig ren ji dir.

16  Ýah ýa gel ýän çä, adam lar Töw ra da 
we py gam ber le riň ýaz gy la ry na gö rä 
ýa şa ma ly bo lup dy. In di bol sa Hu da ýyň 
Şa ly gy nyň Hoş Ha ba ry wa gyz edil ýär, 
oňa hem me le riň gi re si gel ýär. 17 Töw
ra dyň ýe ke je no ka dy nyň ýi te nin den, 
as man bi len ýe riň ýi te ni aň sat dyr.

18  Aýa ly ny aý ryp, baş ga aýa la öý le nen 
adam zy na ed ýän dir. Ärin den aý ry lan 
aýa la öý le nen ki şide zy na ed ýän dir».

Baý adam we Lazar gedaý
19 «Bir baý adam bar eken. Ol gyr my zy 

don we ne pis eşik ler ge ýip, her gü nü
ni şa dyhor ram lyk da ge çi rer di. 20 Onuň 
ga py sy nyň ag zyn da tu tuş be de ni ni ýa ra 
ba san La zar at ly bir ge daý ýa tar dy. 21 Ol 
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ba ýyň sa ça gyn dan dö kü len owun tyk
la ry iý me giň ar zu wyn da dy. It ler hem 
ge lip, onuň ýa ra la ry ny ýa lar dy. 22 Bir gün 
wag ty do lup, ge daý öl ýär. Pe riş de ler ony 
Yb ra ýy myň ýa ny na äkid ýär ler. Soň ra baý 
hem öl ýär we jaý lan ýar. 23 Dow zah da ejir 
çek ýän baý ga ba gy ny gal dy ryp, uzak dan 
Yb ra ýy my we onuň ýa nyn da ky La za ry 
gör ýär. 24  Şon da ol gy gy ryp: „Eý, Yb
ra ýym ata, ma ňa re him et! La za ry iber, 
bar ma gy nyň uju ny su wa ba ty ryp, me niň 
di li mi so wat syn, se bä bi bu oduň için de 
men ejir çek ýä rin“ diý ýär. 25 Em ma Yb
ra ýym oňa: „Eý, ogul! Sen öz ýa şaý şyň da 
ýag şy zat la ry ala ny ňy, La za ryň bol sa 
ejir çe ke ni ni ýa dy ňa sal. In di bol sa ol bu 
ýer de ra hat lyk gör ýär, em ma sen ejir çek
ýär siň. 26  Bu la r dan baş gada, bi ziň bi len 
si ziň ara ňyz da äpet bir uçut goý lup dyr, 
şo nuň üçin bu ýer den siz ta ra pa, ol ýer
den hem biz ta ra pa hiç kim ge çip bil mez“ 
di ýip jo gap ber ýär. 27 Şon da baý adam: 

„Beý le bol sa, atam, sa ňa ýal bar ýa ryn, 
La za ry ka ka myň öýü ne iber. 28  Se bä bi 
me niň bäş do ga nym bar. Bu gy nal ýan 
ýe re düş mez le ri ýa ly, La zar ba ryp şeý le 
ýe riň bar dy gy ny ola ra duý dur syn“ diý ýär. 
29 Em ma Yb ra ýym: „Olar da Mu sa nyň 
we py gam ber le riň ýaz gy la ry bar ahy ry, 
goý, şo la ra gu lak as syn lar“ diý ýär. 30 Ol 
hem: „Ýok, eý, Yb ra ýym ata! Olar di ňe 
ölü ler den bi ri ýan la ry na ba ran da to ba 
eder ler“ diý ýär. 31 Yb ra ýym oňa: „Olar 
Mu sa we py gam ber le re gu lak as ma ýan 
bol sa lar, on da ölü ler den bi ri di rel sede, 
ynan maz lar“ di ýip jo gap ber ýär».

17-nji bap

Bagyşlama we iman 
baradaky taglymat

1 Isa şä girt le ri ne şeý le diý di: «Adam
la ry gü nä du çar ed ýän zat la ryň gel me gi 

gu tul gy syz dyr, em ma bu zat la ryň gel me
gi ne ýar dam ber ýän ada myň dat gü nü ne! 
2  Ma ňa ynan ýan pes gö wün li le riň bi ri niň 
gü nä et me gi ne se bäp bo la nyndan, boý
nun dan bir de gir men da şy asy lyp, deň ze 
taş la na ny onuň üçin has oňat bo lar.

3 Ha bar dar bo luň! Eger do ga nyň gü nä 
et se, oňa kä ýe. Eger ol to ba et se, ony ba
gyş la. 4  Ol sa ňa gar şy gün de ýe di ge zek 
gü nä edip, ýe di ge zek hem ýa ny ňa ge lip: 

„To ba ed ýä rin!“ diý se, ony ba gyş la». 
5  Re sul lar Reb Isa: «Bi ziň ima ny my zy 
art dyr!» diý di ler. 6  Ol şeý le diý di: «Eger 
si ziň bir gor çi sa dä ne si ýa ly ima ny ňyz 
bo lup, şu tut aga jy na: „Bu ýer den go
pa rylda, de ňiz de gö ger!“ diý se ňiz, ol 
si ze gu lak asar. 7 Aý da ly, si ziň ýer sür ýän 
ýada ço pan çy lyk ed ýän hyz mat kä ri
ňiz bar. Ol meý dan dan ge len de, si ziň 
haý sy ňyz oňa: „Ba sym gelde, sa çak 
ba şyn da otur“ di ýer si ňiz? 8  Gaý tam, oňa: 

„Me niň ag şam ly gy my taý ýar la, bi li ňi 
gu şada, iýipiçýän çäm, ma ňa hyz mat 
et, özüň soň ra iýipiçer siň“ diý mez mi? 
9 Buý ruk la ry ny ber jaý ede ni üçin, ol 
hyz mat kä re min net dar lyk bil di rer mi? 
10 Siz hem özü ňi ze buý ru lan äh li za dy 
ber jaý ede ni ňiz den soň: „Biz hem ýö ne 
bir hyz mat kär di ris, di ňe özü mi ze tab
şy ry lan ýum şy ýe ri ne ýe tir dik“ di ýiň».

Isa on sany deri kesellini sagaldýar
11 Isa Sa ma ri ýa bi len Je li lä niň üs tün

den ge çip, Iýe ru sa li me ta rap git di. 12-13 Ol 
oba la ryň bi ri ne gi ren de, Oňa en da my 
de ri ke se li ne du çar bo lan on adam sa
taş dy. Olar uzak da du rup, ga ty ses bi len: 
«Eý, Isa! Ha ly pa, bi ze re him et!» diý di ler. 
14  Isa ola ry gö rüp: «Ba ryň, ru ha ny la ra 
gör nüň» diý di. Olar ýol da ka lar ke sel den 
sap lan dy. 15 Ola ryň bi ri sa ga la ny ny gö rüp, 
ga ty ses bi len Hu da ýy şöh rat lan dy ryp, 
yzy na öw rül di. 16  Ol Isa nyň aýak la ry na 

 Luka 16 ,  17  



 1311  

 

a 17:35 Kä bir gol ýaz ma lar da 36njy aýat duş gel ýär: Ekin meý da nyn da iki adam bo lar, 
bi ri al nar, bi ri goý lar.
 
17:26-27 Gçk 6:58; 7:624. 17:28-30 Gçk 18:2033; 19:2425. 17:32 Gçk 19:26. 

ýy ky lyp, Oňa min net dar lyk bil dir di. Bu 
adam sa ma ri ýa ly dy. 17 Isa: «Ke sel den sap
la nan on ki şi däl mi di? Ga lan do kuz adam 
ni re de? 18  Hu da ýy şöh rat lan dyr mak üçin 
bu ke se ki den baş ga hiç kim yzy na öw rül
me di mi?» di ýip so ra dy. 19 On soň oňa: «Tur, 
gi di ber, ima nyň se ni ha las et di» diý di.

Hudaýyň Şalygynyň gelşi barada 
(Matta 24:23-28,37-41)

20 Bir gün fa ri seý ler Isa dan Hu da ýyň 
Şa ly gy nyň ha çan gel jek di gi ni so ran la
ryn da, Ol: «Hu da ýyň Şa ly gy gö ze gör nüp 
gel mez. 21 Adam lar: „Ine, bu ýer de!“ ýada 

„An ha, ol ýer de!“ diý mez ler, se bä bi Hu
da ýyň Şa ly gy si ziň ara ňyz da dyr» di ýip 
jo gap ber di. 22 On soň Isa şä girt le ri ne şeý le 
diý di: «Yn san Og lu nyň gün le rin den bi ri ni 
gör me gi küý se jek wag ty ňyz ge ler, em ma 
ol gü ni gör mer si ňiz. 23 Adam lar si ze: „Ine, 
Yn san Og ly şu ýer de!“ ýada „An ha, ol 
ýer de!“ di ýer ler. Em ma git mäň, ola ryň 
yzy na düş mäň! 24  Ýyl dy rym gö güň bir 
ujun dan ça kyp, beý le ki bir uju ny nä hi li 
ýag tyld ýan bol sa, Yn san Og ly hem Öz 
gü nün de şeý le bo lar. 25 Em ma Ol öňür ti 
köp gör gi gö rüp, bu ne sil ta ra pyn dan ret 
edil me li dir. 26  Nu huň gün le rin de nä hi li 
bo lan bol sa, Yn san Og lu nyň gün le rin
dede şeý le bo lar. 27 Adam lar Nu huň gä mä 
mü nen gü nü ne çen li iýipiçip, öý le nip, 
dur mu şa çy kyp, ar ka ýyn ýa şap ýör dü
ler. Soň ra äpet sil ge lip, ba ry ny ýok et di. 
28 Lu tuň gün le rin de hem şo nuň ýa ly bol dy: 
adam lar iýipiçip, alypsa typ, ekipdi
kip ýör dü ler. 29 Em ma Lu tuň So dom dan 
çy kan gü ni gök den ot bi len kü kürt ýa gyp, 
hem me si ni ýok et di. 30 Yn san Og lu nyň 

peý da bol jak gü nün de hem şeý le bo lar. 
31 Şol gün üçek dä ki adam öý dä ki zat la ry
ny al mak üçin aşak düş me sin. Şeý lede, 
ekin meý da nyn da ky hem yzy na gel me sin. 
32 Lu tuň aýa ly ny ýa da sa lyň! 33 Kim ja ny ny 
aýa ma ga ça lyş sa, ony ýi ti rer, kim ja ny
ny ýi tir se, ony aman sak lar. 34 Si ze şu ny 
aýd ýa ryn: şol gi je bir dü şek de iki adam 
bo lar, bi ri al nar, bi ri goý lar. 35 Bi le lik de 
bug daý üwe ýän iki aýal bo lar, bi ri al nar, 
beý le ki si goý lar». a 37 Şä girt ler Isa ýüz le
nip: «Agam, bu ha dy sa lar ni re de bo lar?» 
di ýip so ra dy lar. Isa hem: «Mas lyk ni re de 
bol sa, ga ra guş lar hem şol ýe re üýş ýän dir» 
di ýip jo gap ber di.

18-nji bap

Tutanýerli dul aýal tymsaly
1 On soň Isa şä girt le ri ne ola ryň he mi şe 

Hu da ýa do ga edip, as la ruh dan düş
mez li giň ze rur ly gy hak da bir tym sal 
aý dyp ber di: 2  «Bir şä her de Hu daý dan 
gork ma ýan bir ka zy bar eken. Ol ka zy 
adam la ry äs ger me ýän eken. 3 Şol şä her de 
bir dul aýal hem bar eken. Ol üz nük siz 
ka zy nyň ýa ny na gat nap: „Da wa gä
rim den me niň ha ky my alyp ber“ di ýip 
ýal ba ryp dyr. 4  Ka zy bir nä çe wagt lap 
mu ny et män dir. Ahyr so ňy ol özözü
ne: „Men Hu daý dan gork ma samda, 
adam la ry äs ger me semde, 5  dyn gy syz 
ge lip, me ni bi zar et mez ýa ly, bu dul 
aýa lyň ha ky ny alyp be re ýin. In di bir 
ge lip, me niň gu lak eti mi gu rat ma syn“ 
diý ýär». 6  Reb Isa ýe ne sö zü ni do wam 
et di: «Ada lat syz ka zy nyň nä me aý da
ny na gu lak asyň. 7 Eý sem, Hu daý Öz 
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saý lan la ry nyň, gi jegün diz Özü ne ýüz 
tu tup per ýat ed ýän le riň ha ky ny alyp ber
mez mi? Ola ry köp ga raş dy rar my? 8  Si ze 
şu ny aýd ýa ryn: ola ryň ha ky ny tiz alyp 
be rer. Ýö ne Yn san Og ly ge len de, ýe riň 
ýü zün de iman ly adam ta par my ka?»

Fariseý we salgytçy tymsaly
9 Öz dog ru ly gy na bil bag lap, beý le

ki le ri kem sid ýän kä bir adam la ra Isa 
şu tym sa ly gür rüň ber di: 10 «Iki adam 
Hu da ýa do ga et mek üçin yba dat ha na 
gid ýär. Ola ryň bi ri fa ri seý, beý le ki si sal
gyt çy eken. 11 Fa ri seý du rup, özi hak da 
için den: „Hu da ýym, men kä bir adam lar 
ýa ly ta laň çy, pis, zy na hor däl di gi me, 
hat da bu sal gyt çy ýa lyda däl di gi me 
Sa ňa şü kür ed ýä rin. 12  Men hep de de iki 
ge zek agyz bek le ýä rin, äh li ga zan jy
myň on dan bi ri ni ber ýä rin“ di ýip do ga 
oka ýar. 13 Sal gyt çy bol sa uzak da du rup, 
ga ba gy ny gö ge gal dyr ma ga hem ýü rek 
et me ýär, gaý tam gur sa gy na urup: „Hu
da ýym, Men gü nä kä re re him et!“ diý ýär. 
14 Men si ze fa ri se ýiň dälde, sal gyt çy nyň 
ak la nyp gi den di gi ni aýd ýa ryn, se bä bi 
kim özü ni ýo ka ry tut sa, pe sel di ler, kim 
özü ni pes tut sa, beý gel di ler».

Çagalar bilen Isa 
(Matta 19:13-15; Mark 10:13-16)

15  On soň baş la ry na eli ni goý sun di ýip, 
adam lar ça ga la ry Isa nyň ýa ny na ge
tir di ler. Mu ny gö ren şä girt ler ça ga la ry 
ge ti ren le re kä ýe di ler. 16  Em ma Isa ça ga
la ry ýa ny na ça gy ryp: «Ça ga la ry Me niň 
ýa ny ma goý be riň, ola ry sak la maň, se bä
bi Hu da ýyň Şa ly gy şu lar ýa ly la ryň ky dyr. 
17 Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn: kim Hu da
ýyň Şa ly gy ny ça ga ýa ly ka bul et me se, ol 
ýe re as la gi rip bil mez» diý di.

Baýlyk we baky ýaşaýyş 
(Matta 19:16-30; Mark 10:17-31)

18  Bir ýol baş çy Isa dan: «Eý, ýag şy Mu
gal lym! Men ba ky ýa şaý şy mi ras al mak 
üçin nä me et me li?» di ýip so ra dy. 19 Isa 
oňa: «Nä me üçin Ma ňa ýag şy diý ýär siň? 
Ýe ketäk Hu daý dan baş ga hiç kim ýag
şy däl dir. 20 Sen tab şy ryk la ry bil ýän siň: 
adam öl dür me, zy na et me, ogur lyk et me, 
ýa lan şa ýat lyk et me, ataene ňe hor mat 
goý» di ýip jo gap ber di. Ol adam: «Men 
bu la ryň hem me si ni ýaş ly gym dan bä ri 
ber jaý edip gel ýä rin» diý di. 21-22  Isa mu ny 
eşi den de, oňa: «Se niň ýe ne bir ke miň bar. 
Nä mäň bar bol sa sa typ, ga ryp la ra paý la, 
şon da gök de ha zy naň bo lar. On soň gel
de, Me niň yzy ma düş» diý di. 23 Ol bu 
söz le ri eşi dip, ga ty tu kat bol dy, se bä bi 
çak da na şa baý dy. 24 Isa onuň tu kat ly gy ny 
gö rüp: «Baý la ra Hu da ýyň Şa ly gy na gir
mek nä hi li agyr! 25 Bir dü ýä niň iň ňä niň 
gö zün den geç me gi baý ada myň Hu da ýyň 
Şa ly gy na gir me gin den aň sat dyr» diý di. 
26  Mu ny eşi den ler: «On da kim ha las bo
lup bi ler?» di ýip so ra dy lar. 27 Isa: «Yn san 
üçin müm kin däl zat lar Hu daý üçin 
müm kin dir» diý di. 28  Pet rus Oňa: «Ine, 
biz äh li za dy my zy taş lap, Se niň yzy ňa 
düş dük!» diý di. 29-30 Isa ola ra: «Si ze dog
ru sy ny aýd ýa ryn: Hu da ýyň Şa ly gy nyň 
ha ty ra sy üçin öýü ni, aýa ly ny, do gan la
ry ny, eneata sy ny, ba laça ga sy ny taş lan 
her kes bu dö wür de yzy na en çe me es se 
ar tyk edip alar, gel jek dö wür de bol sa 
ba ky ýa şaý şa gow şar» diý di.

Isa ölüp direljegini ýene aýdýar 
(Matta 20:17-19; Mark 10:32-34)

31 Isa On ki le ri bir çe te çe kip, ola ra: «In
di Iýe ru sa li me bar ýa rys. Py gam ber le riň 
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Yn san Og ly hak da ýa zan la ry nyň äh li si 
ber jaý bo lar! 32 Ol ke se ki mil let le riň eli ne 
tab şy ry lar. Olar Ony mas ga ra lap kem si
der ler, üs tü ne tüý kü rer ler, gam çy lar lar 
we öl dü rer ler. 33 Em ma üçü len ji gün Ol 
di re ler» diý di.

34  Şä girt ler bu zat la ryň hiç bi ri ne dü
şün me di ler. Bu söz le riň ma ny sy olar dan 
giz le nil gi di. Olar Onuň nä me hak da 
gür rüň ed ýä ni ni bil me di ler.

Bir körüň gözi açylýar 
(Matta 20:29-34; Mark 10:46-52)

35  Isa Ýe ri ho go laý lan da, ýo luň gy
ra syn da bir kör adam di leg çi lik edip 
otyr dy. 36  Ol ýa nyn dan mä hel lä niň ge çip 
bar ýan dy gy ny eşi dip, mu nuň nä me di
gi ni so ra dy. 37 Oňa: «Na sy ra ly Isa ge çip 
bar ýar» di ýip ha bar ber di ler. 38  Şon da 
ol: «Eý, Da wut Og ly Isa! Ma ňa re him 
et!» di ýip gy gyr dy. 39 Se siň çyk ma syn 
di ýip, öň den bar ýan köp adam lar oňa 
kä ýe di ler, em ma ol: «Eý, Da wut Og ly! 
Ma ňa re him et!» di ýip, öň kü den hem 
ga ty gy gyr dy. 40 Isa aýak çe kip, ol ada
my ge tir mek le ri ni bu ýur dy. Ýa ny na 
ge len de, Isa on dan: 41 «Se niň üçin nä
me et me gi mi is le ýär siň?» di ýip so ra dy. 
Ol: «Agam, göz le rim açyl syn!» diý di. 
42  Isa oňa: «Goý, göz le riň açyl syn! Ima
nyň sa ňa şypa ber di» diý di. 43 Şo ba da 
bu ada myň göz le ri açyl dy we ol hem 
Hu da ýy şöh rat lan dy ryp, Isa nyň yzy na 
dü şüp gi di ber di. Mu ny gö ren äh li halk 
Hu da ýy al kyş la dy.

19-njy bap

Isa bilen Zakkaý
1 Isa Ýe ri ho nyň için den ge çip bar

ýar dy. 2  Ol ýer de Zak kaý at ly bir baý 

adam bar dy, ol sal gyt çy la ryň baş ly gy dy. 
3 Zak kaý Isa nyň kim di gi ni gör mek is
le di, em ma onuň bo ýy gys ga bo lan soň, 
mä hel le den ýa ňa Ony gö rüp bil me di. 
4 Şeý le lik de, Ony gör jek bo lup, öňe yl gap, 
bir in jir aga jy nyň üs tü ne çyk dy, se bä bi 
Isa şol ýol dan gel ýär di. 5  Isa ol ýe re ge
len de, ýo ka ry se re dip, Oňa: «Zak kaý! 
Tiz aşak düş. Bu gün Men se niň öýüň de 
gal ma ly» diý di. 6  Ol hem des si ne aşak 
dü şüp, Ony şat lyk bi len ka bul et di. 7 Halk 
mu ny gö rüp: «Bir gü nä kä riň öýü ne 
myh man bol dy» diý şip, hü ňür de mä ge 
baş la dy. 8  Zak kaý bol sa ýe rin den tu rup, 
Reb Isa: «Eý, Agam! In di men baý ly gy
myň ýa ry sy ny ga ryp la ra ber jek. Ki miň 
za dy ny nä hak alan bol sam, dört es se 
edip gaý ta ryp ber jek di rin» diý di. 9 Isa 
oňa: «Bu gün bu öý ha las bol dy, se bä bi 
bu adam hem Yb ra ýy myň ha ky ky nes
li dir. 10 Yn san Og ly ýi ten le ri ag tar ma ga 
we ha las et mä ge ge len dir» diý di.

On hyzmatkär tymsaly 
(Matta 25:14-30)

11 Bu zat la ry diň läp dur ka lar, Isa bir 
tym sal bi len sö zü niň üs tü ni ýe tir di. Se
bä bi Ol Iýe ru sa li miň go la ýyn da dy, halk 
hem Hu da ýyň Şa ly gy ba sym gör ner 
di ýip oý la ýar dy. 12  Isa şo nuň üçin şeý
le diý di: «Bir beg za da şa lyk sür mä ge 
yg ty ýar lyk al mak üçin, bir uzak ýur da 
ýo la ro wa na bol ýar. 13 Ol hyz mat kär le
rin den onu sy ny ýa ny na ça gy ryp, ola ra: 

„Men gel ýän çäm, şu pu ly iş le diň“ di ýip, 
her si ne bir hor jun pul a ber ýär.

14  Beg za da nyň hal ky ony ýig ren ýän 
eken. Olar: „Bu ada myň bi ziň üs tü miz den 
şa lyk sür me gi ni is le me ýä ris“ di ýip, onuň 
yz yn dan il çi ler iber ýär ler. 15 Em ma mu ňa 
ga ra maz dan, ol yg ty ýar lyk alyp, yzy na 
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do lan ýar. Soň ra ol pul be ren hyz mat
kär le ri ni ýa ny na ça gy ryp, ki miň nä me 
ga za na ny ny bil mek is le ýär. 16 Bi rin ji si ge
lip: „Ho ja ýyn! Se niň bir hor jun pu luň on 
hor jun pul ga zan dy“ diý ýär. 17 Oňa: „Be
re kel la, ýag şy hyz mat kär! Az zat da sa dyk 
bo la nyň üçin on şä he re hä kim bol“ diý ýär. 
18  Ikin ji si ge lip: „Ho ja ýyn! Se niň bir hor
jun pu luň bäş hor jun pul ga zan dy“ diý ýär. 
19 Ho ja ýy ny oňa hem: „Sen hem bäş şä
he re hä kim bol“ diý ýär. 20 On soň üçün ji 
hyz mat kä ri ge lip: „Ho ja ýyn! Ine, se niň 
bir hor jun pu luň, men ony bir uly ýag ly ga 
dü wüp sak la dym. 21 Men sen den gork
dum, se bä bi sen ga ty öz di ýen li adam. Sen 
goý ma dyk ýe riň den al ýar syň, ek me dik 
ýe riň den or ýar syň“ diý ýär. 22  Ho ja ýy ny 
oňa: „Eý, er bet hyz mat kär, se ni öz ag
zyň dan çy kan söz ler bi len hö küm ede rin! 
Asyl sen me niň öz di ýen li adam dy gy my, 
goý ma dy gy my al ýa ny my, ek me di gi mi 
or ýa ny my bil ýär mi diň? 23 On da nä me 
üçin pu lu my iş let mä ge ber me diň? Men 
ge le nim de, ony peý da sy bi len alar dym“ 
diý ýär. 24  On soň ho ja ýyn ol ýer de du
ran la ra: „Onuň elin den pu ly alyňda, on 
hor jun la be riň“ diý ýär. 25 Olar oňa: „Ho
ja ýyn, onuň özün de öňem on hor jun pul 
bar ahy ry!“ diý ýär ler. 26  Ol: „Men si ze 
diý ýä rin, kim de bar bol sa, oňa ber ler, 
kim de ýok bol sa, onuň elin dä ki hem al
nar. 27 Üst le rin den pa ty şa lyk et me gi mi 
is le me ýän duş man la ry my bol sa, şu ýe re 
ge ti riňde, gö zü miň al nyn da öl dü riň“ di
ýip jo gap ber ýär».

Isa Iýerusalime uly dabara bilen girýär 
(Matta 21:1-11; Mark 11:1-11; 
Ýohanna 12:12-19)

28  Isa bu la ry aý dyp bo lan soň, ýo lu ny 
do wam et di rip, Iýe ru sa li me ta rap ug ra dy. 

29 Ol Zeý tun da gy nyň ete gin dä ki Beýt
fa jy bi len Beý ta ni ýa go laý lan da, iki 
şä gir di ni ýol lap, ola ra: 30 «Öňü ňiz dä ki 
oba ba ryň. Oba gi ren ýe ri ňiz de da ňyl gy 
du ran bir taý har ta par sy ňyz, onuň üs tü ne 
şu wag ta çen li hiç kim mü nen däl dir. Ony 
çö züňde, bä ri alyp ge liň. 31 Eger bi ri siz
den: „Nä me üçin ony çöz ýär si ňiz?“ di ýip 
so ra sa, oňa: „Bu taý har Reb be ge rek“ 
di ýiň» diý di. 32  Ýol la nan lar gi dip, ba ry ny 
Onuň aý dy şy ýa ly tap dy lar. 33 Taý ha ry 
çö züp dur ka lar, onuň eýe le ri: «Taý ha ry 
nä me üçin çöz ýär si ňiz?» di ýip so ra dy lar. 
34  Olar hem: «Bu taý har Reb be ge rek» 
diý di ler. 35  Taý ha ry Isa nyň ýa ny na ge ti
rip, üs tü ne don la ry ny at dy larda, Isa ny 
oňa mün dür di ler. 36  Ol gi dip bar ýar ka, 
adam lar don la ry ny ýo la dü şe ýär di ler. 
37 Isa Zeý tun da gyn dan aşak in ýän ýo la 
go laý lan da, şä girt le riň hem me si gö ren 
äh li gud rat la ry na şat la nyp, bat ly ses le ri 
bi len Hu da ýy şöh rat lan dyr ma ga baş la
dy lar. 38  Olar: «Reb biň adyn dan pa ty şa 
al kyş bol sun! Gök ler de pa ra hat lyk, iň 
be lent lik de şanşöh rat bol sun!» diý
ýär di ler. 39 Mä hel lä niň ara syn dan kä bir 
fa ri seý ler Isa: «Mu gal lym! Şä girt le ri ňiň 
ag zy ny ýum dur!» diý di ler. 40 Em ma Ol: 
«Si ze aýd ýa ryn: olar dym sa, daş lar gy
gy ry şar» diý di.

41 Isa Iýe ru sa li me go laý lan da, ony 
gö rüp ag la dy. 42  Ol şeý le diý di: «Wah, 
käş gä sen bu gün özü ňe nä mä niň 
pa ra hat lyk ge tir jek di gi ni bil se diň! 
Em ma bu en tek se niň göz le riň den 
giz lin. 43 Se niň ba şy ňa şeý le bir gün ler 
ge ler: duş man la ryň daştö we re gi ňe 
ga rym lar ga zyp, se ni ga bar lar, her 
ýan dan gy sypgow rar lar. 44  Olar se ni 
weý ran edip, se niň içiň dä ki ça ga la
ry gy ryp taş lar lar. Sen de daş üs tün de 
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daş goý maz lar, se bä bi sen Hu da ýyň 
sa ňa ge len pur sa dy ny saý gar ma dyň».

Isa satyjylary ybadathanadan 
kowýar 
(Matta 21:12-17; Mark 11:15-19; 
Ýohanna 2:13-22)

45 On soň Isa yba dat ha na nyň how lu sy
na gi rip, ol ýer dä ki sa ty jy la ry kow ma ga 
baş la dy. 46  Isa ola ra: «„Me niň öýüm yba
dat öýi bo lar“ di ýip ýa zyl gy dyr, em ma 
siz mu ny ga rak çy la ryň sü re ni ne öw rüp
si ňiz» diý di. 47 Ol her gün yba dat ha na nyň 
how lu syn da sa pak ber ýär di. Ýol baş çy 
ru ha ny lar, Töw rat mu gal lym la ry we 
hal kyň baş tu tan la ry bol sa Ony öl dür
me giň kü ýün de di ler. 48  Em ma mu nuň 
ýo lu ny ta pyp bil me ýär di ler, se bä bi äh li 
halk Ony uly üns bi len diň le ýär di.

20-nji bap

Isanyň erk-ygtyýary barada sowal 
(Matta 21:23-27; Mark 11:27-33)

1 Bir gün Isa yba dat ha na nyň how lu syn
da hal ka öw re dip, Hoş Ha ba ry wa gyz 
ed ýär kä, ýol baş çy ru ha ny lar, Töw rat mu
gal lym la ry we ýa şu lu lar Onuň ýa ny na 
gel di ler. 2  Olar Isa: «Ha ny, bi ze aýt, Sen 
bu zat la ry haý sy yg ty ýar bi len ed ýär siň? 
Bu yg ty ýa ry Sa ňa kim ber di?» diý di
ler. 3 Isa hem: «Men hem si ze bir so wal 
ber jek. Ma ňa aý dyň, 4  Ýah ýa çüm dü riş 
yg ty ýa ry ny ni re den al dy? Gök den mi 
ýada yn san dan?» di ýip so ra dy. 5  Olar 
mu ny öza ra mas la hat laş ma ga baş la
dy lar: «Eger Gök den diý sek, Ol bi ze: 

„On da nä me üçin oňa ynan ma dy ňyz?“ 
di ýer. 6  Egerde yn san dan diý sek, äh li 
halk bi zi daş lar, se bä bi halk Ýah ýa nyň 
py gam ber di gi ne ynan ýar». 7 Ahy ry olar: 

«Biz ni re den di gi ni bi lem zok» di ýip jo
gap ber di ler. 8  Isada ola ra: «Me nem si ze 
bu zat la ry haý sy yg ty ýar bi len ed ýä ni mi 
aýt jak däl» diý di.

Üzümçilik we kärendeçiler tymsaly 
(Matta 21:33-46; Mark 12:1-12)

9 Soň ra Isa hal ka şu tym sa ly gür rüň 
ber mä ge baş la dy: «Bir adam üzüm 
bag la ry ny otur dyp, ony bag ban la ra kä
ren de si ne ber ýärde, özi uzak wagt lyk 
baş ga ýur da gid ýär. 10 Ha syl möw sü mi 
ge len de, üzü miň mi we sin den alyp gel
mek üçin, ol hyz mat kär le ri niň bi ri ni 
kä ren de çi le riň ýa ny na iber ýär. Em ma 
kä ren de çi ler ony ýen jip, boş ko wup goý
ber ýär ler. 11 Ol baş ga bir hyz mat kä ri ni 
iber ýär, kä ren de çi ler onyda ýen jip, mas
ga ra edip, boş ko wup goý ber ýär ler. 12  Ol 
üçün ji hyz mat kä ri nide iber ýär. Olar 
ony hem ýa ra lap, ko wup goý ber ýär ler. 
13 On soň üzüm çi li giň eýe si: „Men nä me 
et me li? Gel, öz sö wer og lu my ibe re ýin, 
bel ki, ony sy lar lar“ öýd ýär. 14  Kä ren
de çi ler bol sa ony gö ren le rin den, öza ra 
mas la hat la şyp: „Mi ras dar şu dur! Ge liň, 
şu ny öl dü re liň, mi ras bi ze ga lar“ di ýiş
ýär ler. 15  Şeý le lik de, ony üzüm çi lik den 
çy ka ryp öl dür ýär ler. In di üzüm çi li giň 
eýe si bu la ra nä me eder? 16  Ol ge lip, bu 
kä ren de çi le ri öl dü rer, üzüm çi li gi bol sa 
baş ga la ra be rer». Halk mu ny eşi dip: 
«Daş ede wer sin!» diý di. 17 Isa ola ra ba
kyp: «On da „Us sa la ryň ret eden da şy, 
bin a nyň burç da şy bol dy“ di ýen ýaz
gy nyň ma ny sy nä me? 18  Kim bu da şyň 
üs tü ne ýy kyl sa, bö lekbö lek bo lar. Eger 
ol bi ri niň üs tü ne gaç sa, ony myn jy ra
dar» diý di. 19 Töw rat mu gal lym la ry bi len 
ýol baş çy ru ha ny lar Ony şol wag tyň 
özün de tut ma gyň ýo lu ny ag tar dy lar, 
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se bä bi Onuň bu tym sa ly öz le ri ne kak
dy ryp aý da ny ny aň dy lar. Em ma olar 
halk dan gork ýar dy lar.

Imperatoryňky – imperatora 
(Matta 22:15-22; Mark 12:13-17)

20 Isa ny göz as ty na alyp, Ony aň ta mak 
üçin, bir nä çe dog ru çyl su ma gy Onuň 
yzy na sal dy lar. Olar Isa ny gep de tu tup, 
Ony hä ki miň hö kü mi ne we yg ty ýa ry na 
tab şyr mak mak sat la ry bar dy. 21 Şeý le
lik de, olar Oňa: «Mu gal lym! Biz Se niň 
dog ry za dy öw red ýän di gi ňi, adam la ryň 
de re je si ne bak man, Hu da ýyň ýo lu ny 
ha ky kat bi len öw red ýän di gi ňi bil ýä ris. 
22  Ha ny aýt, bi ziň im pe ra to ra sal gyt tö
le me gi miz dog ru my ýada dog ry däl?» 
di ýip so ra dy lar. 23 Isa ola ryň hi le si ne 
dü şü nip: 24  «Ma ňa sal gyt pu lu ny gör
ke ziň. Bu teň ňe dä ki şe kil bi len ýaz gy 
ki miň ki?» diý di. Olar: «Im pe ra to ryň
ky» di ýip jo gap ber di ler. 25  Ol: «On da 
im pe ra to ryň ky ny – im pe ra to ra, Hu da
ýyň ky ny Hu da ýa be riň» diý di. 26  Olar 
hal kyň ýa nyn da Ony sö zün de tu tup 
bil män, be ren jo ga by na haý ran ga lyp, 
ses le ri ni çy kar ma dy lar.

Direliş barada sowal 
(Matta 22:23-33; Mark 12:18-27)

27 Ölüm den soň di re li şiň ýok du gy ny 
aýd ýan sad du keý le riň kä bi ri Isa nyň 
ýa ny na ge lip, Oňa şeý le so rag ber di: 
28  «Mu gal lym! Mu sa bi ze bir ada myň 
do ga ny per zent siz ölüp, yz yn da aýa ly 
gal sa, do ga ny onuň aýa ly ny alyp, ölen 
do ga ny nyň nes li ni do wam et dir me li dir 
di ýip ýa zyp dyr. 29 Ýe di do gan bar dy. 

Bi rin ji si bir aýal alyp, per zent gör män 
dün ýä den öt di. 30 Ikin ji si bi len 31 üçün ji si 
hem şol aýa ly al dy. Şeý dip, ýe di si hem 
şol aýa la öý le nip, yz la ryn da per zent gal
dyr man öl dü ler. 32  Ahyr so ňy aýal hem 
öl di. 33 In di di re liş gü ni bu aýal ola ryň 
haý sy sy nyň aýa ly bo lar? Ola ryň ýe di si 
hem oňa öý le nip di ahy ryn». 34  Isa ola ra 
şeý le jo gap ber di: «Bu döw rüň adam la ry 
öý len ýän dir, dur mu şa çyk ýan dyr. 35 Em
ma gel jek döw re we ölüm den di re li şe 
ýet mä ge my na syp gör len ler ne öý le ner, 
nede dur mu şa çy kar. 36  As la öl mez
ler, se bä bi olar pe riş de ler ýa ly dyr. Olar 
di re li şiň per zent le ri dik le ri üçin Hu da
ýyň per zent le ri dir. 37 Mu sada ölü le riň 
di rel ýän di gi ni tas syk lap, ýan ýan ça ly 
ba ra da ky bö lüm de Reb bi „Yb ra ýy myň, 
Ys ha gyň we Ýa ku byň Hu da ýy“ di ýip at
lan dyr ýar. 38  Ol ölü le riň dälde, di ri le riň 
Hu da ýy dyr, se bä bi Onuň üçin hem me ler 
di ri dir». 39 Töw rat mu gal lym la ryň kä bi ri: 
«Mu gal lym, go wy aýt dyň!» diý di. 40 Oňa 
mun dan ar tyk so rag ber mä ge hiç kim 
milt et me di.

Mesih Kimiň Ogly? 
(Matta 22:41–23:36; Mark 12:35-40)

41 On soň Isa ola ra: «Nä me üçin Me sihe 
Da wu dyň og ly diý ýär ler? 42  Ine, Da wu
dyň özi Ze bur ki ta byn da şeý le diý ýär:

„Hudaý Rebbime a şeýle sözledi:
 43 Duşmanlaryňy aýak astyna 

salýançam,
Meniň sagymda otur“.

44  Eger Da wut Me sihe Reb diý ýän 
bol sa, Ol nä hi li Da wu dyň og ly bol ýar?» 
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diý di. 45  Bü tin halk Oňa gu lak asyp 
otyr ka, Isa şä girt le ri ne: 46  «Töw rat mu
gal lym la ryn dan ägä bo luň! Olar uzyn 
don ge ýip gez me gi, ba zar lar da öz le ri ne 
sa lam be ril me gi ni, si na go ga lar da baş 
kür sü le ri, meý lis ler de tö ri ha la ýan dyr
lar. 47 Olar dul aýal la ryň öý le ri ni ta lap, 
göz üçin uzynuzyn do ga lar okan bol
ýan dyr lar. Şeý le adam lar iň agyr je za 
se ze war bo lar lar» diý di.

21-nji bap

Dul aýalyň sadakasy 
(Mark 12:41-44)

1 Isa ga ba gy ny gal dy ryp se re den de, 
baý la ryň yba dat ha na nyň sa da ka gu tu
sy na öz sa da ka la ry ny atyp du ra ny ny 
gör di. 2  Ol bir ga ryp dul aýa lyň hem 
gu ta iki şaý ata ny ny gör di. 3 Ol: «Si ze 
dog ru sy ny aýd ýa ryn, bu ga ryp dul aýal 
hem me ler den köp at dy. 4  Bu adam la ryň 
hem me si sa da ka gu tu sy na öz le rin den ar
ta ny at dy lar, bu aýal bol sa ga ryp ly gy na 
ga ra maz dan, barýo gu ny, elin dä ki äh li 
çö rek pu lu ny at dy» diý di.

Ynsan Oglunyň dolanyp gelmeginiň 
alamatlary 
(Matta 24:1-21,29-35; 
Mark 13:1-19,24-31)

5  Şä girt ler den kä bi ri yba dat ha na nyň 
aja ýyp daş lar we Hu da ýa ba gyş edi len 
peş geş ler bi len be ze len di gi ba ra da söz 
aç dy. Şon da Isa: 6  «Şeý le bir gün ler ge ler, 
şon da bu ýer de daş üs tün de daş gal maz, 
gör ýän zat la ry ňyz dan hiç zat gal man, 
hem me si weý ran bo lar» diý di. 7 Olar Isa
dan: «Mu gal lym! Bu zat lar ha çan bo lar? 
Bu la ryň bol jak ma ha lyn da nä hi li ala mat 
peý da bo lar?» di ýip so ra dy lar. 8  Isa: «Ägä 
bo luň, hiç kim si zi al daý ma syn! Köp ler 
Me niň adym bi len ge lip: „Men – Şol du ryn“ 

we „Wagt go laý la dy!“ di ýer ler. Ola ryň 
yzy na düş mäň. 9 Uruş lar hem goz ga laň lar 
ba ra da ha bar lar eşi de ni ňiz de gork maň. 
Bu zat lar öňür ti bol ma ly dyr, em ma en tek 
so ňy däl dir» di ýip jo gap ber di. 10 On soň Isa 
ola ra şeý le diý di: «Mil let mil le te, pa ty şa
lyk pa ty şa ly ga gar şy çy kar. 11 Aý ryaý ry 
ýer ler de güýç li ýer tit re me ler, aç lyk hem 
gyr gyn ke se li, gor kunç wa ka lar, gök den 
uly ala mat lar bo lar. 12  Em ma bu ha dy
sa la ryň hem me sin den öň, si zi yzar lap, 
azar be rer ler. Si zi si na go ga la ra tab şy ryp, 
tür me le re dy kar lar. Men se bäp li si zi pa
ty şa la ryň we hö küm dar la ryň hu zu ry na 
el ter ler. 13  Bu bol sa şa ýat lyk et mek üçin 
si ze bir pur sat bo lar. 14  Em ma siz özü ňi zi 
nä hi li go ra jak dy gy ňy zy öňün den gaý gy 
et mez li gi ýü re gi ňi ze dü wüň. 15  Mu nuň 
üçin Men si ze söz hem akyl dar lyk be re rin. 
Si ze gar şy çyk ýan la ryň hiç bi ri mu ňa ne 
gar şy du rup bi ler, nede bir zat aý dyp 
bi ler. 16  Si ze eneata ňyz, do gan la ry ňyz, 
ga ryn daş la ry ňyz, dost la ry ňyz hem ha ýyn
lyk eder ler, kä bi ri ňi zi öl dü rer ler. 17 Men 
se bäp li hem me ler si zi ýig re ner. 18  Em ma 
sa çy ňy zyň bir ta ry hem ke mel mez. 19 Berk 
du ruň, şon da ja ny ňy zy ha las eder si ňiz. 
20  Go şun la ryň Iýe ru sa li mi ga ban dy gy
ny gö ren ça gy ňyz, onuň weý ran edil jek 
wag ty nyň go laý lan dy gy ny bi liň. 21 Şon da 
Ýa hu dy ýa da ky lar dag la ra gaç syn, şä he
riň için dä ki ler çyk syn, tö we re gin dä ki ler 
şä he re gir me sin. 22  Se bä bi şol gün ler äh li 
ýa zy lan la ryň ber jaý bol ma gy üçin je za 
gün le ri dir. 23 Ol gün ler de göw re li aýal la
ryň we ça ga em dir ýän le riň dat gü nü ne! 
Se bä bi ýur da äpet be labe ter ler iner, bu 
halk ga za ba du çar bo lar. 24  Olar gy lyç dan 
ge çi ri ler, ýe sir al nyp, äh li mil let le riň 
ara sy na sür gün edi ler. Ke se ki mil let ler 
öz le ri niň möh le ti dol ýan ça, Iýe ru sa li mi 
ýer bi len ýeg san eder ler. 25  Gün de, Aý da 
we ýyl dyz lar da ala mat lar peý da bo lar. Ýer 
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ýü zün de mil let ler de ňiz hem tol kun la ryň 
gür rül di si ze rar ly ba şa gaý bo lup, ga la
gop lu ga dü şer ler. 26  Adam lar gor ku dan, 
dün ýä niň ba şy na gel ýän bet bagt çy lyk la ra 
ga raş mak dan ýa ňa huş la ry ny ýi ti rer, se bä
bi as man ji sim le ri ler za na ge ler. 27 Şon da 
olar Yn san Og lu nyň be ýik gud ra ta we 
şöh ra ta bes le nip, bu lut lar da gel ýä ni ni 
gö rer ler. 28  Bu zat lar ama la aşyp baş lan
da, ba şy ňy zy gal dy ryp, ýo ka ry se re diň, 
se bä bi gu tu ly şy ňyz go laý lap gel ýän dir».

29 Isa ola ra bir tym sal aýt dy: «In ji re, äh li 
agaç la ra se re diň. 30  Ola ryň ýap rak lan
dy gy ny gö rüp, tom suň go laý lan dy gy ny 
özözü ňiz den bil ýär si ňiz. 31 Şo nuň ýa ly 
hem, bu wa ka la ryň bo la ny ny gö re ni ňiz
de, Hu da ýyň Şa ly gy nyň go laý lan dy gy ny 
bi liň. 32  Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn: bu 
zat lar bol ýan ça, bu ne sil dün ýä den öt mez. 
33 As man bi len ýer öter, em ma Me niň söz
le rim as la öt mez. 34 Ägä bo luň! Aý şyeş ret, 
ser hoş lyk, ýa şaý şyň gaý gy la ry ýü re gi ňi ze 
or na ma syn. Ýog sam, ol gün du zak ki min 
duý dan syz üs tü ňiz den iner. 35 Çün ki ol 
gün tu tuş ýer ýü zün de ýa şa ýan la ryň her 
bi ri niň üs tün den iner. 36  Bu bol jak wa ka
la ryň ba ryn dan ga çyp gu tu lar ýa ly we 
Yn san Og lu nyň hu zu ryn da du rup bi ler ýa
ly, he mi şe oýa bo lup, Hu da ýa di leg ediň».

37 Isa gün diz le ri ne yba dat ha na nyň 
how lu syn da hal ka öw re der di, ag şam
la ry na bol sa şä her den da şa ry çy kyp, 
gi jä ni Zeý tun da gyn da ge çi rer di. 38  Ir 
sä her bi len äh li halk Onuň gür rüň le
ri ni diň le mek üçin yba dat ha na ge ler di.

22-nji bap

Ýudasyň haýynlygy 
(Matta 26:1-5,14-16; 
Mark 14:1,2,10,11; Ýohanna 11:45-53)

1 Ine, Pe sah diý lip at lan dy ryl ýan Pe
tir baý ra my ýa kyn laş dy. 2  Ýol baş çy 

ru ha ny lar bi len Töw rat mu gal lym la ry 
Isa ny öl dür me giň ýo lu ny ag tar ýar
dy lar, em ma halk dan gork ýar dy lar. 
3  Şeý tan On ki le riň bi ri bo lan Ýu das 
Is ka ri ýo dyň kal by na gir di. 4  Ýu das 
ýol baş çy ru ha ny lar bi len ser ker de le
riň ýa ny na ba ryp, Isa ny nä dip ola ryň 
eli ne sa lyp ber jek di gi ba ra da mas la
hat laş dy. 5  Olar hem be ge ni şip, oňa 
pul ber mä ge ra zy bol du lar. 6  Ýu das 
olar bi len yla laş dy we halk ýok wag ty 
Isa ny ola ra tab şyr mak üçin, amat ly 
pur sat peý läp gez di.

Pesah nahary 
(Matta 26:17-30; Mark 14:12-26;  
Ýohanna 13:21-30; 
1 Korintoslylar 11:2325)

7 Pe sah jan ly sy nyň so ýul ýan gü
ni, ýag ny Pe tir baý ra my ýe tip gel di. 
8  Isa: «Gi diňde, bi ziň üçin Pe sah na
ha ry ny taý ýar laň» di ýip, Pet rus bi len 
Ýo han na ny iber di. 9 Olar: «Ony ni re de 
taý ýar la ma gy my zy is le ýär siň?» di ýip 
so ra dy lar. 10 Isa ola ra: «Şä he re gi re ni ňiz
de, küý ze de suw alyp bar ýan bir ada ma 
sa ta şar sy ňyz. Yzy na dü şüp gi diňde, 
onuň gi ren öýü ne gi riň. 11 On soň öý 
eýe si ne: „Mu gal lym sen den şä girt le
rim bi len Pe sah na ha ry ny iýer ýa ly, 
myh man ota gy ni re de di ýip so ra ýar“ 
di ýiň. 12  Ol hem si ze ýo kar ky gat da äh li 
zat taý ýar la nyp goý lan giň bir ota gy 
gör ke zer. Şol ýer de taý ýar lyk gö rüň» 
diý di. 13 Olar git di ler we äh li za dy Isa
nyň aý dy şy ýa ly ta pyp, Pe sah na ha ry ny 
taý ýar la dy lar.

14  Na har wag ty bo lan da, Isa re sul la ry 
bi len sa çak ba şy na geç di. 15  Isa ola ra: 
«Men bu Pe sah na ha ry ny ejir çek me
zim den öň, si ziň bi len bi le iý me gi ga ty 
ar zuw edip dim. 16  Çün ki Hu da ýyň Şa
ly gyn da Pe sah na ha ry ny iý mek üçin 

 Luka 21 ,  22  



 1319  

 

22:37 Işa 53:12. 

hem mä miz ýyg nan ýan çak, Men on dan 
gaý dyp iý me rin» diý di. 17 Isa eli ne bir 
kä se alyp şü kür et dide: «Mu ny alyňda, 
içiň. 18  Si ze şu ny aýd ýa ryn: Hu da ýyň 
Şa ly gy gel ýän çä, şe ra by gaý ta dan iç
me rin» diý di. 19 On soň çö re gi al dyda, 
şü kür et di, ony dö wüp, şä girt le re be rip: 
«Bu Me niň si ziň üçin gur ban edil ýän 
be de nim dir, mu ny Me ni ýa da sal mak 
üçin ber jaý ediň» diý di. 20  Şeý le hem 
na har dan soň şe rap ly kä sä ni alyp: «Bu 
kä se Me niň si ziň üçin dö kül ýän ga nym 
ar ka ly bag la ny şyl ýan tä ze äht dir. 21 Ine, 
Ma ňa ha ýyn lyk et jek adam Me niň bi
len bir sa ça gyň ba şyn da otyr. 22  Ha wa, 
Yn san Og ly öňün den bel le ni şi ýa ly 
jan be rer, em ma Oňa ha ýyn lyk ede
niň ha ly na waý!» diý di. 23 Olar mu ny 
ki miň et jek di gi ni bi ribir le rin den so rap 
baş la dy lar.

24  Olar öz ara syn da haý sy bi ri si niň 
iň be ýik di gi hak da je del leş di ler. 25  Isa 
ola ra şeý le diý di: «Ke se ki mil let le
riň pa ty şa la ry halk la ra öz hö kü mi ni 
ýö red ýär ler, yg ty ýar ly adam la ryda 
öz le ri ni he ma ýat kär di ýip at lan dyr
ýar lar. 26  Em ma siz beý le bol maň. 
Ara ňyz da iň uly iň ki çi ýa ly bol sun, 
baş tu tan, goý, hyz mat kär ki min bol
sun. 27 Haý sy sy has uly: sa çak ba şyn da 
otu ran my ýada hyz mat ed ýän? Sa
çak ba şyn da otu ran däl mi? Em ma 
Men si ziň ara ňyz da bir hyz mat ed ýän 
ki min di rin. 28  Ba şym dan ge çi ren sy
nag la rym da Me niň ýa nym da bo lan 
siz si ňiz. 29 Ata myň Me ni Pa ty şa bel
leý şi ýa ly, Mende si zi pa ty şa edip 
bel le ýä rin. 30  Siz Me niň Şa ly gym da 
iýipiçer si ňiz we tagt lar da otu ryp, 
Ys ra ýy lyň on iki ti re si niň üs tün den 
ka zy lyk eder si ňiz».

Isa Petrusyň inkär etjekdigini 
aýdýar 
(Matta 26:31-35; Mark 14:27-31; 
Ýohanna 13:36-38)

31 On soň Isa sö zü ni do wam edip: «Eý, 
Si mun, Si mun! Şeý tan si zi bug daý ýa ly 
so wur mak üçin di le di. 32  Em ma Men 
ima nyň ke mel me sin di ýip, se niň üçin 
di leg et dim. Sen hem bir wagt öw rü lip 
ge le niň de, do gan la ry ňy kuw wat lan dyr» 
diý di. 33 Pet rus: «Agam! Men Se niň bi len 
zyn da nada, hat da ölü mede git mä ge 
taý ýar» diý di. 34  Isa: «Pet rus, sa ňa diý
ýä rin, sen bu gün ho raz gy gyr maz dan 
öň, Me ni ta na ma ýan dy gy ňy üç ge zek 
aý dar syň» diý di. 35  On soň Isa olar dan: 
«Men si zi gap jyk syz, tor ba syz we ça
ryk syz ýol lan ça gym kem za dy ňyz 
bar my dy?» di ýip so ra dy. Olar: «Ýok
dy» di ýip jo gap ber di ler. 36  Isa ola ra: 
«In di gap jy gy ňyz bar bol sa, ýa ny ňy za 
alyň, bir tor ba hem alyň. Gy ly jy ňyz 
ýok bol sa, do nu ňy zy sa tyňda, bir gy
lyç edi niň. 37 „Ol ýa zyk ly lar bi len bir 
sa ýyl dy“ di ýip ýa zyl gy dyr. Men si ze 
diý ýä rin: bu Men ba ra da ber jaý bol
ma ly dyr. Dog ru danda, Men hak da 
ýa zy lan lar ber jaý bo lup bar ýar» diý di. 
38  Şä girt ler: «Eý, Agam! Ine, bu ýer de 
iki gy lyç bar» diý di ler. Isa hem ola ra: 
«Şol ýe ter lik» diý di.

Isa Zeýtun dagynda Hudaýa dileg 
edýär 
(Matta 26:36-46; Mark 14:32-42)

39 Isa da şa ry çy kyp, he mi şe ki si ýa ly 
Zeý tun da gy na git di. Şä girt le ri hem 
Onuň yzy na düş dü ler. 40 Ol ýe re ba ran
la ryn da, Isa ola ra: «Sy na ga düş mez ýa ly 
di leg ediň!» diý di. 41 Özi bol sa olar dan 
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bir daş atym çe te çe kil dide, dy za çö küp: 
42  «Eý, Atam! Eger is le seň, bu has rat kä
se si ni Men den so wa ge çir! Ýö ne Me niň 
is le gim däl, Se niň is le giň ama la aş syn!» 
di ýip, di leg et mä ge dur dy. 43 Gök den 
bir pe riş de gör nüp, Ony güýç len dir di. 
44  Ol agyr ga ma ba typ, yh las bi len Hu
da ýa di leg et di. Isa dan ak ýan der ýe re 
dam ýan gan dam ja la ry ýa ly dy. 45  Di leg 
edip bo lan dan soň tu rup, Isa şä girt le riň 
ýa ny na gel di. Ola ryň uk lap ýa tan dyk la
ry ny gör di, olar gaý gyhas rat dan ýa ňa 
tap dan dü şüp di ler. 46  Isa ola ra: «Nä me 
üçin uk lap ýa tyr sy ňyz? Sy na ga düş mez 
ýa ly, tu ruňda, Hu da ýa di leg ediň!» diý di.

Isa tutulýar 
(Matta 26:47-58; Mark 14:43-54; 
Ýohanna 18:3-11)

47 Ol en tek gep läp dur ka, bir mä hel le 
peý da bol dy. On ki le riň bi ri Ýu das mä
hel lä niň öňü ne dü şüp gel ýär di. Ýu das 
Isa ny og şa jak bo lup, Onuň go la ýy na 
gel di. 48  Isa oňa: «Eý, Ýu das! Sen bir 
og şuk bi len Yn san Og lu na ha ýyn lyk 
ed ýär siň mi?» di ýip so ra dy. 49 Isa nyň ýa
nyn da ky lar nä me bol ja gy ny gö rüp: «Eý, 
Agam! Gy lyç bi len ura ly my?» diý di ler. 
50  Ola ryň bi ri baş ru ha ny nyň hyz mat
kä ri ni urup, onuň sag gu la gy ny kes di. 
51 Em ma Isa: «Ha ny, bes ediň!» diý di. 
On soň hyz mat kä riň gu la gy na eli ni deg
rip, ony sa galt dy. 52  On soň Isa Özü ni ele 
sal ma ga ge len ýol baş çy ru ha ny la ra, yba
dat ha na nyň go rag çy la ry na, ýa şu lu la ra 
ýüz le nip: «Nä me üçin bir goz ga laň çy nyň 
gar şy sy na çy kan ýa ly, Me ni tut mak üçin 
gy lyç ly hem ta ýak ly ge lip si ňiz? 53 Men 
her gün si ziň bi len bir lik de yba dat ha na
da kam, Me ni tut man dy ňyz. Em ma in di 
bu pur sat si ziň ki dir, tüm lü giň hö küm 
sür ýän sa ga dy dyr» diý di. 54  Isa ny tu tup, 
baş ru ha ny nyň öýü ne alyp git di ler. Pet

rus hem ga ra gör nüm den ola ryň yzy na 
dü şüp git di.

Petrus Isany inkär edýär 
(Matta 26:67-75; Mark 14:65-72; 
Ýohanna 18:15-18,25-27)

55  How ly nyň or ta syn da ot ýa kyp 
otyr ka lar, Pet rusda ola ryň ara syn da 
otyr dy. 56  Pet ru sy oduň ýag ty sy na gö
ren bir ke niz oňa iç gin se ret dide: «Bu 
adam hem Onuň bi len bi le di» diý di. 
57 Em ma Pet rus: «Eý, ze nan, men Ony 
ta na ma ýaryn» di ýip in kär et di. 58  Az 
sa lym dan soň baş ga bi ri ony gö rüp: 
«Sen hem şo lar dan» diý di. Em ma Pet
rus: «Gar daş, men olar dan däl» diý di. 
59 Ara dan bir sa ga da go laý wagt ge çen
soň, baş ga bir adam: «Dog ru danda, 
bu adam Onuň bi len bi le di, se bä bi bu 
je li le li» diý di. 60  Em ma Pet rus: «Eý, 
gar daş, men se niň nä me aýd ýa ny ňy 
bi le mok» diý di. Edil şol wagt, Pet rus 
gep läp dur ka, ho raz gy gyr dy. 61 Reb 
Isa gaň ry lyp, Pet ru sa se ret di. Pet rus 
Reb biň: «Ho raz gy gyr maz dan öň, sen 
Me ni üç ge zek in kär eder siň» di ýen 
sö zü ni ýat la dy. 62  Pet rus da şa ry çy kyp, 
möň ňü rip ag la dy. 63  Isa ny sak la ýan 
adam lar Ony mas ga ra lap, ur ma ga 
baş la dy lar. 64  Gö zü ni da ňyp: «Ha ny, 
we li lik et! Se ni uran kim?» di ýip so
ra dy lar. 65  Ýe nede Oňa en çe me ha pa 
söz ler aýt dy lar.

Isa mejlisiň öňünde 
(Matta 26:59-66; Mark 14:55-64; 
Ýohanna 18:19-24)

66  Daň atan da, ýol baş çy ru ha ny lar 
we Töw rat mu gal lym la ry hal kyň beý
le ki ýa şu lu la ry bi len ýyg na ny şyp, Ony 
öz le ri niň mej li si ne ge tir di ler. 67 Olar 
Isa dan: «Bi ze aýt, Sen Me sihmi?» di ýip 
so ra dy lar. Isa ola ra: «Aýt sam, ynan mar
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a 23:16 Kä bir gol ýaz ma lar da 17nji aýat duş gel ýär: Pi lat baý ram çy lyk my na sy bet li hal ka 
bir ada my bo şa dyp ber me li di.

sy ňyz; 68  so ra sam, jo gap ber mer si ňiz. 
69 Em ma mun dan beý läk Yn san Og ly 
gud rat ly Hu da ýyň sa gyn da otu rar» 
diý di. 70  Ola ryň hem me si: «On da Sen 
Hu da ýyň Og lyda?» di ýip so ra dy. Isa 
ola ra: «Me niň Kim di gi mi özü ňiz aý dyp 
dur su ňyz» di ýip jo gap ber di. 71 Olar: 
«Bi ze mun dan baş ga şa ýat lyk nä mä 
ge rek? Biz mu ny Onuň Öz di lin den 
eşit dik ahy ry» di ýiş di ler.

23-nji bap

Isa Pilatyň we Hirodyň öňünde 
(Matta 27:1,2,11-26; Mark 15:1-15; 
Ýohanna 18:28–19:16)

1 On soň mej li siň äh li ag za la ry ýer
le rin den tu rup, Isa ny Pi la tyň ýa ny na 
ge tir di ler. 2  Olar Isa ny ýaz gar ma ga baş
la dy lar: «Biz bu ada myň mil le ti mi zi 
az dyr ýan dy gy ny gör dük. Ol im pe ra to ra 
sal gyt tö le mä ge gar şy çyk ýar we Özü ni 
Me sih hem Pa ty şa di ýip at lan dyr ýar». 
3 Pi lat On dan: «Sen ýa hu dy la ryň pa ty şa
sy my?» di ýip so ra dy. Isa oňa: «Aý dy şyň 
ýa ly dyr» di ýip jo gap ber di. 4  On soň Pi lat 
ýol baş çy ru ha ny lar bi len hal ka: «Men 
bu adam da hiç hi li et miş gör me dim» 
diý di. 5  Em ma olar höt jet lik edip: «Bu 
adam Öz tag ly ma ty bi len tu tuş Ýa hu dy
ýa nyň ila ty ny öjük dir ýär. Ol Je li le den 
baş lap, şu ýe re çen li gel di» diý di ler. 
6  Mu ny eşi dip, Pi lat: «Bu adam je li le
li mi?» di ýip so ra dy. 7 Isa nyň Hi ro dyň 
we la ýa tyn dan dy gy ny bi len soň, Pi lat 
Ony Hi ro dyň ýa ny na iber di, se bä bi şol 
wagt Hi ro dyň özi hem Iýe ru sa lim de di. 
8  Hi rod Isa ny gö rüp ga ty be gen di, se bä bi 
köp wagt dan bä ri Ony gör mek is le ýär di. 
Ol ba ra da ky eşi den en çe me zat la ry na 

gö rä, On dan bir gud rat ly ala mat gö re rin 
di ýen umy dy bar dy. 9 Hi rod On dan köp 
so rag lar so ra dy, em ma Isa oňa hiç bir 
jo gap ber me di. 10  Ýol baş çy ru ha ny lar 
bi len Töw rat mu gal lym la ry bol sa ol 
ýer de du rup, Ony bir a gyz dan aýyp
la ýar dy lar. 11 Soň ra Hi rod bi len onuň 
es ger le ri Isa ny kem si dip mas ga ra la dy lar. 
Eg ni ne bir ne pis don geý di rip, Pi la tyň 
ýa ny na yzy na iber di ler. 12  Şol gün Pi lat 
bi len Hi rod dost bol dy; mun dan öň 
ola ryň ara syn da duş man çy lyk bar dy.

13 Pi lat ýol baş çy ru ha ny la ry, baş tu tan
la ry we hal ky üý şü rip, 14  ola ra: «Siz bu 
ada my me niň ýa ny ma hal ky az dyr ýar 
di ýip ge tir di ňiz. Men Ony gö zü ňi ziň 
al nyn da so ra ga çek dim, em ma Ol ba ra
da ky aýyp la ma la ry ňyz dog ry çyk ma dy. 
15  Ony Hi ro dyň ýa ny na iber dim, ol hem 
hiç gü nä tap man, Ony yzy na iber di. Si
ziň gör şü ňiz ýa ly, Ol ölü me la ýyk hiç 
zat et män dir. 16  Şo nuň üçin hem, men 
Onuň tem mi si ni be rip, bo şat jak» diý
di. a 18  Em ma äh li halk bir a gyz dan: «Bu 
ada my ýok et! Bi ze Ba rab ba sy bo şat!» 
di ýip gy gy ryş dy. 19 Ba rab bas şä her de 
ýü ze çy kan bir goz ga la ňa gat na şan dy gy 
we gan hor du gy üçin zyn da na sal nyp
dy. 20  Pi lat Isa ny bo şat mak ni ýe ti bi len 
ýe nede hal ka ýüz len di. 21 Em ma olar: 
«Ony ha ça çüý le! Ha ça çüý le!» di ýip 
gy gy ryş dy lar. 22  Pi lat üçün ji ge zek ola ra: 
«Nä me üçin? Bu adam nä me ýa man
lyk et di? Men On dan ölüm je za sy na 
la ýyk hiç zat tap ma dym. Şo nuň üçin 
hem Ony je za lan dy ryp bo şat jak» diý
di. 23 Em ma olar ses le ri ni has ga tal dyp, 
höt jet lik bi len Onuň ha ça çüý len me gi ni 
ta lap et di ler we ola ryň se si üs tün çyk dy. 
24  Şeý le lik bi len, Pi lat ola ryň ta la by ny 
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ber jaý et mek ka ra ry na gel di. 25  Ola ryň 
so ran ada my ny, goz ga laň tur zup, adam 
öl dü re ni üçin zyn da na sal nan ada my 
bo şat dy, Isa ny bol sa ola ryň yg ty ýa
ry na ber di.

Isa haça çüýlenýär 
(Matta 27:32-44; Mark 15:21-32; 
Ýohanna 19:17-27)

26  Es ger ler Isa ny alyp bar ýar ka lar, 
ekin meý da nyn dan gel ýän ki ri neý li 
Si mu ny tu tup, ar ka sy na ha çy ýük le di ler 
we Isa nyň yz yn dan ýö re mä ge mej bur 
et di ler. 27 Uly bir mä hel le Isa nyň yzy
na dü şüp git di, ola ryň ara syn da Onuň 
üçin za rynza ryn ag la ýan aýal lar hem 
bar dy. 28  Isa ol aýal la ra ta rap öw rü lip, 
şeý le diý di: «Eý, Iýe ru sa lim gyz la ry! 
Me niň üçin ag la maň. Özü ňiz we ça
ga la ry ňyz üçin ag laň. 29 Çün ki şeý le 
bir gün ler ge ler, adam lar: „Önel ge siz 
aýal lar, do gur ma dyk ýat gy lar, ça ga 
em dir me dik gö wüs ler ne neň si bagt
ly!“ di ýer ler. 30 Şonda dag la ra: „Bi ziň 
de pä mi ze iniň!“, de pe le re: „Bi zi ör tüň!“ 
di ýer ler. 31 Eger adam lar gök da rag ta 
şeý le zat lar ed ýän bol sa lar, on da gu ry 
da rag ta nä me bo lar?» 32  Isa bi len baş ga 
iki je na ýat çy ny hem je za lan dyr mak üçin 
alyp bar ýar dy lar. 33  Olar Kel le ça nak 
di ýil ýän ýe re ge len le rin den soň, Isa ny 
ýaň ky je na ýat çy lar bi len bir lik de ha ça 
çüý le di ler. Je na ýat çy la ryň bi ri Onuň sag 
ta ra pyn da, beý le ki si çep ta ra pyn da dy. 
34  Isa: «Atam! Ola ry ba gyş la, se bä bi 
olar nä me ed ýän le ri ni bi le nok lar» diý di. 
Es ger ler bi je aty şyp, Onuň eşik le ri
ni paý laş ýar dy lar. 35  Halk Oňa se re dip 
dur dy. Ýol baş çy lar hem Onuň üs tün den 

gü lüp: «Ol öz ge le ri ha las et di. Eger Ol 
Hu da ýyň saý lapse çen Me sihi bol sa, 
goý, in di Özü ni hem ha las et sindä!» 
di ýiş ýär di ler. 36  Es ger ler hem ýa ny na 
ge lip, Ony mas ga ra la ýar dy lar. Oňa sir ke 
hö dür edip: 37 «Ýa hu dy la ryň pa ty şa sy 
bol saň, Özü ňi ha las etdä!» diý ýär di ler. 
38  Onuň de pe sin de bol sa a: «BU ÝA HU
DY LA RYŇ PA TY ŞA SY DYR» di ýen 
ýaz gy bar dy. 39 Çüý le nen je na ýat çy la ryň 
bi ri Oňa ýaň sy lap: «Sen Me sih däl mi 
nä me? On da Özü ňide, bi zide ha las 
etdä!» diý di. 40 Ikin ji je na ýat çy bol sa 
mu ny aý da na kä ýäp: «Sen Hu daý dan 
gor ka ňok my? Sen hem Onuň bi len bir 
je za ny çek ýär siň! 41 Biz öz et mi şi mi ze 
la ýyk ada lat ly je za al dyk. Em ma bu 
adam hiç hi li er bet lik et me di ahy ry» 
diý di. 42  On soň ol: «Isa, Şa ly gy ňa ba
ran ça gyň me ni ýat la gyn!» diý di. 43 Isa 
hem oňa: «Sa ňa dog ru sy ny aýd ýa ryn, 
sen şu gün Me niň bi len bi le jen net de 
bo lar syň» diý di.

Isanyň ölümi 
(Matta 27:45-56; Mark 15:33-41; 
Ýohanna 19:28-30)

44-45  Wagt gün or ta na go laý lan da, Gü
nüň ýü zi tu tul dy, öý län sa gat üçe çen li 
tu tuş ýur dy ga raň ky lyk gap lap al dy. 
Yba dat ha na nyň per de si or ta ra syn dan 
ýyr ty lyp, ikä bö lün di. 46  Isa ga ty ses 
bi len gy gy ryp: «Atam! Ru hu my Se
niň eli ňe tab şyr ýa ryn» diý dide, jan 
ber di. 47 Ýüz ba şy bo lan wa ka ny gö rüp, 
Hu da ýy şöh rat lan dyr dy. Ol: «Bu, ha
ky kat danda, dog ry adam eken!» diý di. 
48  Bu zat la ra to ma şa et mek üçin üý şen 
äh li halk bo lan wa ka la ry gö rüp, döş le ri ni 
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ýum ruk laýýum ruk laý yz la ry na gaýt dy. 
49 Isa ny ta na ýan adam la ryň ba ry, şeý le
de Je li le den Onuň yzy na dü şüp gaý dan 
aýal lar uzag rak da du rup, bu wa ka la ra 
syn ed ýär di ler.

Isa jaýlanýar 
(Matta 27:57-61; Mark 15:42-47; 
Ýohanna 19:38-42)

50 Mej lis ag za la ryn dan Ýu sup at ly bir 
adam bar dy. Ol oňat hem dog ru çyl adam
dy. 51 Özide mej li siň ka ra ry na we işi ne 
ra zy lyk ber män di. Ýu sup Ýa hu dy ýa nyň 
Ari ma ti ýa şä he rin den bo lup, Hu da ýyň 
Şa ly gy na ga raş ýar dy. 52  Ol Pi la tyň ýa ny
na ba ryp, Isa nyň je se di ni di le di. 53 On soň 
Ony aşak dü şü rip, ke pe ne do lap, ga ýa
da oýu lan we he ni ze çen li hiç ki miň 
jaý lan ma dyk ma za ryn da jaý la dy. 54  Bu 
iş Taý ýar lyk gü nü niň ahy ryn da bo lup, 
Sa bat gü nü niň baş lan ma gy na go laý dy. 
55  Isa bi len Je li le den ge len aýal lar hem 
Ýu su byň yzy na dü şüp git di lerde, ma za
ry we Onuň je se di niň nä hi li jaý la na ny ny 
gör dü ler. 56  On soň olar öý le ri ne gaý
dyp, ýa kym ly ys ly tü tet gi ler we atyr lar 
taý ýar la dy lar.

Em ma Hu da ýyň buý ru gy bo ýun ça 
Sa bat gü ni olar dynç al dy lar.

24-nji bap

Isa direlýär 
(Matta 28:1-10; Mark 16:1-8; 
Ýohanna 20:1-10)

1 Hep dä niň bi rin ji gü ni a ir sä her bi len 
aýal lar taý ýar lan ýa kym ly ys ly tü tet
gi le ri ni alyp, ma za ra bar dy lar. 2  Olar 
ma za ryň ag zyn da ky da şyň bir çe te 
to ga la nan dy gy ny gör dü ler. 3 Ma za ryň 

içi ne gi ren le rin de bol sa, Reb Isa nyň 
je se di ni tap ma dy lar. 4  Mu ňa haý ran bo
lup dur ka lar, gar şy la ryn da lo wur da ýan 
ly bas da iki sa ny adam bir den kä peý da 
bol dy. 5  Aýal lar gor kup, baş la ry ny ýe re 
eg di ler. Ýaň ky adam lar ola ra: «Siz nä me 
üçin di ri ni ölü le riň ara syn dan göz le
ýär si ňiz? 6  Ol bu ýer de ýok, Ol di rel di! 
Ol he niz si ziň bi len bi le kä Je li le de özü
ňi ze aý dan zat la ry ny ýa dy ňy za sa lyň. 
7 Ol: „Yn san Og ly gü nä li adam la ryň 
eli ne tab şy ryl ma ly, ha ça çüý len me li 
we üçü len ji gün di rel me li dir“ di ýip
di» diý di ler. 8  On soň Isa nyň bu söz le ri 
ola ryň ýa dy na düş di.

9 Aýal lar ma zar dan do la nyp ge lip, bu
la ryň ba ry ny On bir le re we beý le ki le riň 
hem me si ne ha bar ber di ler. 10  Re sul la ra 
bu ha ba ry ýe ti ren ler mag da la ly Mer ýem, 
Ýo wan na, Ýa ku byň eje si Mer ýem we 
ola ryň ýa nyn da ky beý le ki aýal lar dy. 
11 Em ma bu söz ler re sul la ra boş gö rün
di, olar aýal la ra ynan ma dy lar. 12  Pet rus 
bol sa ýe rin den tu rup, ma za ra ta rap 
eň di. Ol eg lip, ke pe niň boş ýa ta ny ny 
gör di. Ol bo lan wa ka geň ga lyp, yzy
na do lan dy.

Isa Emmausa barýanlara görünýär 
(Mark 16:12,13)

13 Şol gün şä girt ler den iki si Em ma us 
di ýen oba bar ýar dy. Bu oba Iýe ru sa lim
den on çak rym b uzak lyk da ýer leş ýär di. 
14  Olar bo lup ge çen bu wa ka lar hak da 
öza ra gür leş ýär di ler. 15 Şeý le lik de, gep le
şip, pi kir al şyp bar ýar ka lar, Isa nyň Özi 
go la ýa ge lip, olar bi len bi le ýö rä ber di. 
16  Ýö ne Ony ta na maz ýa ly, ola ryň göz le ri 
bag la nyp dy. 17 Isa olar dan: «Ýol bol sun! 
Nä me hak da gür rüň edip bar ýa ňyz?» 

 Luka 23 ,  24  



 

a 24:42 Kä bir gol ýaz ma lar da we bi raz bal di ýen söz ler hem bar.

 1324  

di ýip so ra dy. Olar gaý gy ly ýag daý da 
aýak çek di ler. 18  Ola ryň Kle ýop at ly sy: 
«Iýe ru sa lim de bo lu bam, şu gün ler ol 
ýer de bo lan wa ka lar dan bi ha bar gel mi
şek di ňe Sen mi käň?» di ýip so ra dy. 19 Isa 
olar dan: «Haý sy wa ka lar?» di ýip so ra dy. 
Olar şeý le jo gap ber di ler: «Na sy ra ly 
Isa hak da ky wa ka lar. Ol Hu da ýyň we 
äh li hal kyň na za ryn da söz de hem iş de 
güýç li py gam ber di. 20 Ýol baş çy ru ha ny lar 
bi len baş tu tan la ry myz Ony ölüm je za
sy na hö küm et di rip, ha ça çüý le mek üçin 
hä ki miň eli ne tab şyr dy lar. 21 Biz bol sa 
Ys ra ýy ly ha las et jek Şol dur di ýip umyt 
edip dik. On so ňam bu zat la ryň bo la ny na 
üç gün bol dy. 22  Üs te si ne, aýal la ry my zyň 
kä bi rem bi zi haý ra na goý dy. Olar şu gün 
ir bi len ma za ra ba ryp, 23 Onuň je se di ni 
tap man dyr lar. Olar bi ziň ýa ny my za ge
lip, öz le ri ne pe riş de le riň gör nen di gi ni 
aýt dy lar. Pe riş de ler Oňa di ri diý ýär miş
ler. 24  On soň bi ziň ki le riň kä bi ri ma za ra 
ba ryp, ýag da ýyň edil aýal la ryň aý dy şy 
ýa ly dy gy ny gö rüp dir ler, em ma Isa ny 
gör män dir ler».

25  Isa ola ra: «Wah, siz ak mak lar! 
Py gam ber le riň aý dan la ry na giç ynan
ýan lar! 26  Me sih bu gör gü le ri gö rüp, Öz 
şöh ra ty na gir me li däl mi di?» diý di. 27 On
soň Ol Mu sa bi len äh li py gam ber ler den 
baş lap, hem me Mu kad des Ýaz gy lar da 
Özi hak da aý dy lan la ry ola ra dü şün dir di. 
28  Olar bar ýan oba la ry na go laý lan la ryn
da, Isa uzag rak gi der li gö rün di. 29 Em ma 
olar Ony sak lap: «Bi ziň ýa ny myz da 
ga laý, ba sym ag şam dü şer, gün ýa şyp 
bar ýar» diý di ler. Şeý le lik de, Isa ola ryň 
ýa nyn da gal dy. 30 Isa olar bi len sa çak ba
şyn da otyr ka, çö rek alyp, şü kür et dide, 
bö lüp ola ra ber di. 31 Şon da ola ryň göz
le ri açy lyp, Isa ny ta na dy lar, em ma Isa 

ola ryň göz le rin den ga ýyp bol dy. 32  Olar 
bi ribir le ri ne: «Ýol da bi ziň bi len gep le
şip gel ýär kä, bi ze Mu kad des Ýaz gy la ry 
dü şün dir ýär kä, içi miz de ýü re gi miz ýan
ma ýar my dy diý se ne?» di ýiş di ler. 33 Olar 
tu rup, şol pur sa dyň özün de Iýe ru sa li me 
do lan dy lar. Ol ýer de On bir le ri we ola ryň 
ýa nyn da bi le üý şüp otu ran la ry tap dy lar. 
34  Bu lar: «Dog ru danda, Reb Isa di re
lip dir we Si mu na gör nüp dir!» diý di ler. 
35  On soň ol iki si ýol da bo lan wa ka la ry, 
Isa çö re gi bö len de, Ony ta nan dyk la ry ny 
gür rüň ber di ler.

Isa şägirtlere görünýär 
(Matta 28:16-20; Mark 16:14-18; 
Ýohanna 20:19-23; Resul 1:6-8)

36  Olar he niz bu ba ra da gür rüň be rip 
dur ka lar, Isa nyň Özi ola ryň ara syn da 
du rup: «Si ze sa lam bol sun!» diý di. 37 Olar 
ruh gör ýän di ris öý düp, tis gi nip gor ka 
düş dü ler. 38  Isa ola ra: «Nä me üçin dow la 
düş ýär si ňiz? Nä me se bäp den göw nü ňi ze 
beý le pi kir ler gel ýär? 39 Me niň el le ri me, 
aýak la ry ma se re diň. Bu Me niň Özüm! 
Ma ňa el le ri ňi zi deg rip gö rüň. Ru huň 
et bi len süň ki bol maz, em ma gör şü ňiz 
ýa ly, Me niň ki bar» diý di. 40  Mu ny aý
dyp, el le ri ni, aýak la ry ny ola ra gör kez di. 
41 Olar şat lyk dan ýa ňa he ni zem yna nyp 
bil män, haý ran ga lyp dur ka lar, Isa ola ra: 
«Bu ýer de iý mä ge bir za dy ňyz bar my?» 
di ýip so ra dy. 42  Oňa bi şi ril en ba ly gyň 
bir bö le gi ni a ber di ler. 43 Isa alyp, ola ryň 
göz le ri niň al nyn da ony iý di. 44  Isa ola ra: 
«Men he niz ýa ny ňyz da kam si ze aý dan 
söz le rim şu lar dyr: Men hak da Töw rat da, 
py gam ber le riň ýaz gy la ryn da, Ze bur da 
ýa zy lan la ryň äh li si ber jaý bol ma ly dyr» 
diý di. 45  On soň Mu kad des Ýaz gy la ra 
dü şün mek le ri üçin, ola ryň aň la ry ny 
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aç dy. 46  Isa ola ra: «Me sih gör gi gö rer 
we üçü len ji gün ölüm den di re ler di ýip 
ýa zy lan dyr. 47 Şeý le hem to ba edip, gü
nä le ri niň ba gyş lan ma gy ba ra da ky Hoş 
Ha ba ry Iýe ru sa lim den baş lap, äh li mil
let le re Onuň adyn dan wa gyz edil me li dir. 
48  Siz bu zat la ra şa ýat bo lar sy ňyz. 49 Men 
hem Ata myň wa da eden Mu kad des Ru
hu ny si ze ýol la ryn. Em ma siz gök den 
in jek gud rat bi len dol du ryl ýan ça ňyz, 
Iýe ru sa lim de ga lyň» diý di.

Isa göge göterilýär 
(Mark 16:19,20; Resul 1:9-11)

50  Isa ola ry şä he riň da şy na çy ka ryp, 
Beý ta ni ýa ge tir di. On soň el le ri ni gal
dy ryp, ola ra pa ta ber di. 51 Pa ta be rip 
dur ka, olar dan aý ry lyp, gö ge gö te ril di. 
52  Olar hem Oňa sež de edip, uly şat lyk 
bi len Iýe ru sa li me do lan dy lar. 53  Olar 
he mi şe yba dat ha na da bo lup, Hu da ýa 
al kyş oka ýar dy lar. a 
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Ýohannanyň hoş habary
Giriş

Bu ki tap Isa nyň şä gir di Ýo han na 
ta ra pyn dan ýa zyl dy. Ýo han na Isa 
duş ma zyn dan ozal ýö ne keý bir ba
lyk çy dy. Ýö ne Isa bi len du şu şyk onuň 
dur mu şy ny düýp gö ter öz gert di. Ýah
ýa öz aga sy Ýa kup bi len Isa eýe rip, 
Onuň re sul la ry bol du lar. Olar Isa nyň 
iň ýa kyn şä girt le ri di, äh li ýe re Onuň 
bi len bi le gi der di ler. Ki tap da «Isa nyň 
söý gü li şä gir di» di ýip ýa zy lan ýer le ri 
hem hut Ýo han na ba ra da dyr (Ýoh 
19:26, 20:2, 21:7,20).

Ýo han na bu ki ta by adam la ryň Isa 
Me sihiň kim di gi ne dü şü nip, Oňa 
iman et mek le ri üçin ýaz ýar. Ol 
ki ta byň ba şyn da oky jy la ry Isa Me
sih bi len ta nyş dy ryp, Ony yn san 
keş bin de dog lup, ara myz da ýa şan 
Hu da ýyň ebe di Sö zi hök mün de su
rat lan dyr ýar. Ýo han na Isa Me sihiň 

bi ziň gök dä ki Ata myz Hu daý bi len 
ebe di gat na şy gy ny mä lim et mek üçin, 
Ony Hu da ýyň Og ly di ýip at lan dyr ýar. 
Ki tap da Isa Me sih «ýa şa ýyş çö re gi», 
«dün ýä niň nu ry», «go wy Ço pan», 
«ha ky ky üzüm aga jy» di ýip at lan
dy ryl ýar. Ýo han na Onuň gör ke zen 
mug jy za la ry ny gud rat ly ala mat lar 
di ýip at lan dyr ýar. Bu mug jy za la
ryň şa ýa dy bo lan adam lar Isa nyň 
dog ru danda Hu da ýyň Og lu dy gy ny 
tas syk la ýar dy lar. Ýo han na nyň Hoş 
Ha ba ry il kiil ki ler Azi ýa da ky (hä
zir ki Tür ki ýe) me si hi ýyg nak lar da 
okal ýar dy. Ýo han na bu ýyg nak la ry 
alyp bar ma ga kö mek ed ýär di. Ýo
han na nyň 1nji, 2nji we 3nji hat la ry, 
Ýo han na ge len yl ham at ly Tä ze Äh tiň 
ki tap la ry hem Ýo han na ta ra pyn dan 
ýa zy lan dyr.

Mazmuny
Isa Mesih – Hudaýyň ebedi Sözi .........................................................1:1-18
Ýahýa pygamberiň şaýatlygy .............................................................1:19-34
Isanyň ilkinji şägirtleri ...................................................................... 1:35-51
Isanyň görkezen gudratlary ........................................................... 2:1–12:50
Isanyň ýerdäki soňky günleri: jebirleri we ölümi ........................13:1–19:42
Isanyň direlmegi ................................................................................20:1-10
Isanyň şägirtlerine görünmegi ...................................................20:11–21:25
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a 1:17 Me sih – ýew reý ler bu sö zi Hu daý ta ra pyn dan wa da ber len Pa ty şa ba ba tynda ulan
ýar dy lar, heniz hem ulanýarlar. Söz lü ge se ret.
b 1:18 Ogul – Kö ne Äht de pa ty şa lar «Hu da ýyň og ly» di ýip at lan dy ryl ýar dy. Tä ze Äht de 
bol sa bu at Hu daý ta ra pyn dan saý la nypse çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lük de «Hu da ýyň 
Og ly» sö zü ne se ret.
ç 1:18 Ata sy nyň gu ja gyn da ky Özi-de Hu daý bo lan ýe ke-täk Og ly – kä bir gol ýaz ma lar da 
Ata sy nyň gu ja gyn da ky ýe ketäk Og ly.
 
1:23 Işa 40:3. 

1-nji bap

Söz
1 Owalbaş da Söz bar dy, Söz Hu daý 

bi len di, Söz Hu da ýyň Özü di. 2  Owal
baş da Ol Hu daý bi len di. 3 Tu tuş bar lyk 
Söz ar ka ly ýa ra dyl dy, ýa ra dy lan zat la ryň 
hiç bi ri On suz ýa ra dyl ma dy. 4  Söz ýa şa
ýyş çeş me si dir, bu ýa şa ýyş yn san la ryň 
Nu ry bol dy. 5 Nur tüm lük de par la ýan dyr, 
tüm lük bol sa Ony ýe ňip bil me di.

6  Hu daý ta ra pyn dan Ýah ýa at ly bir 
adam ibe ril di. 7 Ýah ýa Nur ba ra da şa
ýat lyk et mä ge we öz şa ýat ly gy ar ka ly 
hem me le ri ynan dyr ma ga gel di. 8  Ýah
ýa nyň özi Nur däl di, ol di ňe Nur ba ra da 
şa ýat lyk et mä ge gel di. 9 Her bir yn sa ny 
nur lan dyr ýan ha ky ky Nur dün ýä gel di. 
10 Ol dün ýä de di, dün ýä Ol ar ka ly ýa ra
dy lyp dy, em ma dün ýä Ony ta na ma dy. 
11 Ol Özü niň ki le re gel di, em ma olar Ony 
ka bul et me di. 12  Ol Özü ni ka bul edip, 
ady na iman eden le riň hem me si ne Hu
da ýyň per zent le ri bol mak hu ku gy ny 
ber di. 13 Olar ne ten, ne yn san is le gin den, 
nede är hö we sin den dog lup dy lar. Olar 
Hu daý ta ra pyn dan dog lan per zent ler dir.

14  Söz yn san bo lup, ara myz da ýa şa dy. 
Ol mer he met den we ha ky kat dan do lu dy. 
Biz Onuň şöh ra ty ny, ýag ny Ata dan ge len 
Ýe ketä giň şöh ra ty ny gör dük. 15  Ýah ýa 
Isa ba ra da şa ýat lyk edip, bat ly ses bi len: 

«Ine, Men den soň ra gel jek Men den üs
tün dir, se bä bi Ol men den hem owal bar dy 
di ýe nim Şu dur» di ýip gy gyr dy. 16  Bi ziň 
hem mä miz Onuň çäk siz mer he me ti 
ar ka ly ýal ka nyş üs tü ne ýal ka nyş al dyk. 
17 Çün ki Mu kad des Ka nun Mu sa ar ka ly 
be ril di, mer he met we ha ky kat bol sa Isa 
Me sih a ar ka ly peý da bol dy. 18  Hu da ýy 
hiç kim as la gö ren däl dir. Bi ze Ony 
Ata sy nyň gu ja gyn da ky, Özide Hu daý 
bo lan ýe ketäk Og ly b  ç ta nat dy.

Ýahýa çümdürijiniň şaýatlygy 
(Matta 3:1-12; Mark 1:1-8; 
Luka 3:1-18)

19 Ine, ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry Iýe
ru sa lim den ru ha ny la ry we le wi le ri 
Ýah ýa nyň ýa ny na iber di ler. Olar Ýah ýa
dan: «Sen kim?» di ýip so ra dy lar. Ýah ýa 
sö zü ni in kär et me di, 20 ol şa ýat lyk edip: 
«Men Me sih däl» di ýip, çürtke sik yk rar 
et di. 21 Olar on dan: «On da sen kim? Bel
ki, Yl ýas syň?» di ýip so ra dy lar. Ýah ýa: 
«Ýok» di ýip jo gap ber di. Olar ýe nede: 
«On da şol ga ra şyl ýan py gam ber miň?» 
di ýip so ra dy lar. Ol: «Ýok, ol däl» di
ýip jo gap ber di. 22  Ahy ry olar: «On da 
sen kim? Biz özü mi zi ýol lan la ra nä me 
jo gap be re li? Sen özüň hak da nä me 
aý dyp bil jek?» di ýip so ra dy lar. 23 Ýahýa 
Işa ýa py gam be riň söz le ri bi len jo gap 
be rip: «Ine, „Reb biň ýo lu ny düzläň“ 
di ýip, çöl de gygyrýan ses men di rin» 
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a 1:42 Ke pas – bu ara meý sö zi bo lup, grek di lin de Pet rus gör nüş de ulan yl ýar, bu la ryň iki si 
hem ga ýa diý me gi aň lad ýar.

diý di. 24-25  On soň onuň ýa ny na ibe ril en 
kä bir fa ri seý ler: «Sen Me sihem, Yl
ýa sam, ga ra şyl ýan py gam be rem däl 
bol saň, on da nä me üçin adam la ry su wa 
çüm dür ýär siň?» di ýip so ra dy lar. 26  Ýah
ýa ola ra: «Ha wa, men adam la ry su wa 
çüm dür ýä rin, em ma ara ňyz da Bi ri bar, 
siz Ony ta na ma ýar sy ňyz. 27 Ol men den 
soň ra gel jek dir. Men Onuň ça ry gy nyň 
ba gy ny çöz mä gede my na syp däl di
rin» di ýip jo gap ber di. 28  Bu wa ka la ryň 
hem me si Ior dan der ýa sy nyň gün do ga
ryn da ky Beý ta ni ýa da, Ýah ýa nyň su wa 
çüm dür ýän ýe rin de bo lup geç di.

29 Er te si gü ni Ýah ýa öz ýa ny na gel ýän 
Isa ny gö rüp, şeý le diý di: «Ine, dün ýä ni 
gü nä den sap la ýan Hu da ýyň Gu zu sy! 
30  Si ze: „Men den soň ra Bi ri ge ler, Ol 
men den üs tün dir, se bä bi Ol men den hem 
owal bar dy“ di ýip aý dan Ki şim Şu dur. 
31 Baş da men hem Onuň kim di gi ni ta
na ma ýar dym. Em ma men Ony ys ra ýyl 
hal ky na ta nat mak üçin, adam la ry su wa 
çüm dür mä ge gel dim».

32  Ýah ýa ýe ne şa ýat lyk edip, şeý le 
diý di: «Men Mu kad des Ru huň gök
den kep de ri ki min inip, Onuň üs tü ne 
ine ni ni gör düm. 33 Şol wagt men Onuň 
kim di gi ni ta na ma ýar dym, em ma hal ky 
su wa çüm dür mek üçin me ni Ibe ren: 

„Mu kad des Ru huň ki miň üs tü ne ine ni
ni gör seň, adam la ry Mu kad des Ru ha 
çüm dür jek Şol dur“ diý di. 34  Men mu ny 
gör düm we Onuň Hu da ýyň Og lu dy gy na 
şa ýat lyk ed ýä rin».

Isanyň ilkinji şägirtleri
35  Er te si gün Ýah ýa ýa nyn da iki sa ny 

şä gir di bi len ýe ne şol ýer de di. 36  Ol ge
çip bar ýan Isa ny gö rüp: «Ine, Hu da ýyň 

Gu zu sy!» diý di. 37 Ýah ýa nyň söz le ri ni 
eşi dip, bu iki şä girt Isa nyň yzy na dü şüp 
git di. 38  Isa gaň ry lyp, yzy na dü şüp gel
ýän le ri gör dide, olar dan: «Si ze nä me 
ge rek?» di ýip so ra dy. Olar: «Rab bi, Sen 
ni re de ýa şa ýar syň?» di ýip so ra dy lar. 
(Rab bi mu gal lym diý mek dir). 39 Isa ola ra: 
«Me niň yzy ma dü şüň, gö rer si ňiz» diý di. 
Şeý dip, olar Isa bi len gi dip, Onuň ni re de 
ýa şa ýan dy gy ny gör dü ler, şol wagt öý
län sa gat dört tö we re gi di. Olar şol gün 
Onuň ýa nyn da gal dy lar. 40  Ýah ýa dan 
Isa hak da eşi dip, Onuň yzy na dü şüp 
gi den le riň bi ri Si mun Pet ru syň do ga ny 
And rys dy. 41 And rys il ki bi len do ga ny 
Si mu ny ta pyp, oňa: «Biz Me sihi tap dyk» 
diý di. (Me sih Hu da ýyň saý lapse çe ni 
diý mek dir). 42  Ol do ga ny ny Isa nyň ýa
ny na ge tir di. Isa Si mu na se re dip: «Sen 
Ýo han na nyň og ly Si mun syň, ýö ne sen 
Ke pas a diý lip at lan dy ry lar syň» diý di. 
(Ke pas Pet rus diý lip ter ji me edil ýär). 
43 Er te si gün Isa Je li lä git me gi ýü re gi ne 
düw di. Ol Fi li pi ta pyp: «Me niň yzy ma 
düş!» diý di. 44  And rys bi len Pet rus ýa ly, 
Fi lip hem Bet saý da şä he rin den di. 45 Fi lip 
Na ta na ýe li ta pyp, oňa: «Biz Mu sa nyň 
Töw ra dy n da we beý le ki py gam ber le riň 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan Ada my tap dyk. 
Ol na sy ra ly Ýu su byň og ly Isa eken!» 
diý di. 46  Na ta na ýel oňa: «Na sy ra ly?! Ol 
ýer den, heý, bir oň ly zat çy kar my ka?!» 
diý di. Fi lip hem oňa: «Ýör, gö rer siň!» 
diý di. 47 Isa Özü ne ta rap gel ýän Na ta na
ýe li gö rüp, ol hak da: «Ine, kal by hi le siz, 
ha ky ky Ys ra ýyl og ly» diý di. 48  Na ta na ýel 
On dan: «Sen me ni ni re den ta na ýar
syň?» di ýip so ra dy. Isa oňa: «Fi lip se ni 
he niz ça gyr man ka, Men se ni in jir aga
jy nyň aşa gyn da gör düm» di ýip jo gap 
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a 2:6 Uly göw rüm li – grek çe iki ýada üç met re tes sak la ýan. Bir met re tes takm. 40 lit re deň dir.
 
2:17 Zeb 68:10. 

ber di. 49 Na ta na ýel Oňa: «Mu gal lym, 
Sen Hu da ýyň Og lu syň! Sen Ys ra ýy lyň 
Pa ty şa sy syň!» diý di. 50 Isa oňa: «Se ni in
jir aga jy nyň aşa gyn da gör düm di ýe nim 
üçin iman ed ýär siň mi? Sen mun danda 
be ýik iş le ri gö rer siň» diý di. 51 Isa sö zü ni 
do wam edip: «Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, 
in di siz gök le riň açy lyp, Hu da ýyň pe
riş de le ri niň Yn san Og lu nyň hu zu ry na 
inipçy ky şy ny gö rer si ňiz» diý di.

2-nji bap

Isa suwy şeraba öwürýär
1 Şon dan iki gün ge çen soň, Je li lä niň 

Ka na şä he rin de toý bol dy. Isa nyň eje si
de şol ýer de di. 2  Isa bi len şä girt le ri hem 
to ýa ça gy ry lyp dy. 3 Şe rap gu ta ry be ren de, 
eje si Isa ýüz le nip: «Ola ryň şe ra by gu
ta ryp dyr» diý di. 4  Isa oňa: «Eý, ha tyn, 
mu nuň Ma ňa nä me da hy ly bar? Me niň 
wag tym en tek ge le nok» di ýip jo gap ber
di. 5 Eje si hyz mat kär le re: «Ol si ze nä me 
diý se, şo ny hem ediň» diý di. 6  Şol ýer de 
ýa hu dy la ryň ýuw nuppä kiz len me des
su ry üçin uly göw rüm li aalty sa ny hum 
bar dy. 7 Isa hyz mat kär le re: «Hum la ry 
suw dan dol du ryň» diý di. Olar hum la ry 
er ňe gi ne çen li dol dur dy lar. 8  On soň hyz
mat kär le re: «In di şu la r dan gu ýup, to ýuň 
be ýem çi si ne äki diň» diý di. Olar äkit di ler. 
9 To ýuň be ýem çi si şe ra ba öw rü len su wuň 
ni re den ge le ni ni bil me ýär di, mu ny di ňe 
su wy gu ýan hyz mat kär ler bil ýär di. Ol 
bu şe rap dan da dyp gör di we öý len ýän 
ýi gi di ça gy ryp, oňa: 10  «Hem me ler sa
ça ga il ki bi len oňat şe ra by goý ýar lar. 
Myh man lar içip do ýan la ryn dan soň, 
ar zan şe ra by ber ýär ler. Sen bol sa oňat 

şe ra by şu wag ta çen li sak lap go ýup syň!» 
diý di. 11 Bu Isa nyň il kin ji gör ke zen gud
rat ly ala ma ty dy. Ol mu ny Je li lä niň Ka na 
şä he rin de gör ke zip, Öz şöh ra ty ny aýan 
et di. Mu ny gö ren şä girt le ri Oňa iman et
di ler. 12  Bu wa ka dan soň Isa eje si, ini le ri, 
şä girt le ri bi len bi le Ka per na uma gi dip, 
ol ýer de bir nä çe gün gal dy.

Isa satyjylary ybadathanadan 
kowýar 
(Matta 21:12,13; Mark 11:15-17; 
Luka 19:45,46)

13  Ýa hu dy la ryň Pe sah baý ra my nyň 
go laý laş ýan dy gy üçin Isa Iýe ru sa li me 
git di. 14  Ol yba dat ha na nyň how lu syn da 
sy gyr, go ýun, kep de ri sat ýan la ry, şeý le 
hem pul çal şyp otu ran la ry gör di. 15  Isa 
ýüp den dür re ýa sap, malga ra la ry bi len 
bir lik de hem mä ni gam çy lap, yba dat ha
na dan ko wup çy kar dy, pul ça lyş ýan la ryň 
tek je le ri ni ag da ryp, pul la ry ny ýe re se çip 
goý ber di. 16  Ol kep de ri sat ýan la ra: «Bu
la ry bu ýer den ýok ediň! Ata myň öýü ni 
ba za ra öwür mäň!» diý di. 17 Şonda Onuň 
şä girt le ri Mu kad des Ýaz gy lar da ky «Se
niň öýü ňe bo lan yh las me ni köý dü rer» 
diý len söz le ri ýat la dy lar. 18  On soň ýa
hu dy la ryň baş tu tan la ry On dan: «Se niň 
beýt mä ge nä me ha kyň bar? Eger ha kyň 
bar bol sa, gud rat gör ke zip, mu ny bi ze 
su but et» di ýip ta lap et di ler. 19 Isa ola ra: 
«Bu yba dat ha na ny ýy kyň, Men ony üç 
gün de di kel de rin» di ýip jo gap ber di. 
20  Ýol baş çy lar: «Bu yba dat ha na kyrk 
al ty ýyl da gu rul dy, Sen bol sa ony in di 
üç gün de di kelt jek mi?» diý di ler. 21 Em
ma Isa yba dat ha na di ýip, Öz be de ni ne 
aýd ýar dy. 22  Isa ölüm den di re len den soň, 
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a 3:3 Gaý ta dan do gul ma dyk – 3nji we 7nji aýat lar da gaý ta dan do gul ma dyk di ýen söz ler 
ýo kar dan do gul ma dyk di ýen ma ny da hem gel ýär.
b 3:13 Kä bir gol ýaz ma lar da gök den inen we gök de bo lan.
ç 3:15 Oňa iman eden her bir adam ba ky ýa şaý şa gow şar – kä bir gol ýaz ma lar da Oňa 
iman eden her bir adam he läk bol man, eý sem ba ky ýa şaý şa eýe bo lar.
 
3:14 Çöl 21:9. 

şä girt le ri Onuň bu aý da ny ny ýat lap, Mu
kad des Ýaz gy la ra we Isa nyň söz le ri ne 
ynan dy lar.

23 Isa Iýe ru sa lim de Pe sah baý ra myn da 
bo lan da, köp adam lar Onuň gör ke zen 
gud rat la ry ny gö rüp, Oňa iman et di ler. 
24  Em ma Isa äh li adam la ryň ýü re gi ni 
bi len soň, Özü ni ola ra ynan ma ýar dy. 
25  Yn san ba bat da Oňa hiç ki miň şa ýat ly
gy ge rek däl di, se bä bi Ol yn sa nyň nä me 
ni ýe ti niň bar dy gy ny bil ýär di.

3-nji bap

Isa bilen Nikodim
1 Fa ri seý le riň ara syn da Ni ko dim at ly 

bir adam bar dy, ol ýa hu dy la ryň mej
li si niň bir ag za sy dy. 2  Ol bir gün gi je 
Isa nyň ýa ny na ge lip: «Ýa Rab bi, biz 
se niň Hu daý dan ge len bir mu gal lym dy
gy ňy bil ýä ris. Çün ki Hu da ýyň Özi se niň 
bi len bol ma dyk bol sa, beý le gud rat ly 
ala mat la ry gör ke zip bil mez diň» diý di. 
3 Isa oňa: «Ha ky kat dan hem, gaý ta dan 
do gul ma dyk a adam Hu da ýyň Şa ly gy ny 
gö rüp bil mez» di ýip jo gap ber di. 4  Ni ko
dim Oňa: «Gar ran adam nä dip gaý ta dan 
dog lup bi ler? Ol ýe nede ene si niň göw re
si ne gi rip, tä ze den dog lup bil mez ahy ry!» 
diý di. 5  Isa şeý le jo gap ber di: «Ha ky kat
dan hem, suw dan we Mu kad des Ruh dan 
do gul ma dyk adam Hu da ýyň Şa ly gy na 
gi rip bil mez. 6 Be den den dog lan be den dir, 
Mu kad des Ruh dan dog lan ruh dur. 7 Sa
ňa gaý ta dan do gul ma ly syň diý ýä ni me 

geň gal ma. 8  Ýel is län ta ra py na öwüs ýär, 
sen onuň şuw wul dy sy ny eşid ýär siňde, 
ni re den ge lip, ni rä bar ýa ny ny bil me ýär
siň. Mu kad des Ruh dan dog lan lar hem 
şeý le dir». 9 Ni ko dim On dan: «Bu nä hi li 
beý le bo lup bil ýär?» di ýip so ra dy. 10 Isa 
oňa şeý le jo gap ber di: «Sen Ys ra ýy lyň 
mu gal ly my bo lu bam, bu la ry bi le ňok
my?! 11 Ha ky kat dan hem, biz bi le ni mi zi 
aýd ýa rys, gö re ni mi ze şa ýat lyk ed ýä ris, 
em ma siz bi ziň şa ýat ly gy my zy ka bul 
et me ýär si ňiz. 12  Me niň ýer dä ki zat lar 
ba ra da aýd ýan la ry ma ynan ma sa ňyz, 
on da gök dä ki zat lar ba ra da aýt sam, 
nä hi li yna nar ka ňyz? 13 Hiç kim gö ge 
çy kan däl dir; oňa di ňe gök den inen b 
Yn san Og ly çy kan dyr. 14  Musanyň çöl
de ýy la ny ýo ka ry gö te ri şi ýa ly, Yn san 
Og lyda ýo ka ry gö te ril me li dir. 15  Şo ňa 
gö rä Oňa iman eden her bir adam ba ky 
ýa şaý şa gow şar ç».

16  Hu daý dün ýä ni örän sö ýen di gi se
bäp li Özü niň ýe ketäk Og lu ny ber di. Ol 
mu ny Og lu na iman eden le riň hiç bi ri 
he läk bol man, ba ky ýa şaý şa go wuş ma
gy üçin et di. 17 Hu daý Og lu ny dün ýä ni 
hö küm et mek üçin dälde, eý sem dün
ýä Ol ar ka ly ha las bol sun di ýip iber di. 
18  Oňa iman eden hö küm edil mez. Em ma 
iman et me dik eý ýäm hö küm edi len dir, 
se bä bi ol Hu da ýyň ýe ketäk Og lu na 
iman et me di. 19 Hö küm, ine, şeý le su
but na ma esas lan ýar: dün ýä Nur gel di, 
em ma adam lar ga raň ky ly gy Nur dan 
has go wy gör dü ler, se bä bi ola ryň iş le ri 
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a 3:25 Bir ýa hu dy nyň – kä bir gol ýaz ma lar da kä bir ýa hu dy la ryň.

ýa man lyk dy. 20 Ýa man lyk ed ýän adam 
Nu ry ýig ren ýän dir, öz ed ýän pis lik le
ri niň äş gär bol ma gyn dan gor kup, Nu ra 
ýa kyn laş ýan däl dir. 21 Em ma hak iş ed
ýän adam Nu ra ýa kyn laş ýar. Şeý dip, 
onuň iş le ri niň Hu da ýyň ha ky üçin edil
ýän di gi äş gär bol ýar.

Ýahýanyň Isa baradaky şaýatlygy
22  Şun dan soň Isa şä girt le ri bi len Ýa

hu dy ýa et ra by na git di. Isa olar bi len 
bir nä çe wagt lap şol ýer de gal dy we ol 
ýer de adam la ry su wa çüm dür di. 23 Şol 
wagt Sa li miň go la ýyn da ky Enon da bol sa 
halk Ýah ýa ta ra pyn dan çüm dü ril ýär di. 
Ol ýer de suw köp di we çüm dü ril mek 
üçin ol ýe re gel ýän adam la ryň yzy üzü
le nok dy. 24  Bu wa ka lar Ýah ýa zyn da na 
sa lyn maz dan öň bo lup geç di.

25 Şol ma hal Ýah ýa nyň şä girt le ri bi len 
bir ýa hu dy nyň a ara syn da ýuw nuppä
kiz len me des su ry ba ra da je del tur dy. 
26  Olar Ýah ýa nyň ýa ny na ge lip: «Eý, 
mu gal lym, Ior da nyň beý le ki ta ra pyn da 
sen bir Adam ba ra da şa ýat lyk edip diň, 
ine, şol Adam hal ky su wa çüm dür ýär. 
Hem me ler Onuň ýa ny na bar ýar lar» diý
di ler. 27 Ýah ýa ola ra şeý le jo gap ber di: 
«Gök den be ril me se, yn san hiç zat edip 
bil mez. 28  „Men Me sih däl, men di ňe 
Onuň öňün den ibe ril dim“ di ýe ni me si
ziň özü ňiz şa ýat sy ňyz. 29 Ge lin gi ýe we 
de giş li dir. Gi ýe wiň dos ty bol sa, gi ýe wiň 
ge le ri ne ga ra şyp, onuň se si ni eşi de nin
de ju da şat lan ýan dyr. Hut şo nuň ýa ly 
me niň şat ly gymda in di ha syl bol dy. 
30 Ol beý gel me li dir, men pe sel me li di rin.

31 Ýo kar dan ge len hem me den ýo ka ry
dyr. Ýer den bo lan ýe riň ki dir, ýer dä ki 
zat lar ba ra da gep le ýän dir. Gök den ge
len hem me den üs tün dir. 32  Ol gö re ni ne, 

eşi de ni ne şa ýat lyk ed ýär, ýö ne Onuň 
şa ýat ly gy ny hiç kim ka bul et me ýär. 
33 Em ma Onuň şa ýat ly gy ny ka bul eden 
ki şi Hu da ýyň hak dy gy ny tas syk la ýan dyr. 
34  Hu da ýyň Ibe re ni Hu da ýyň söz le ri ni 
söz le ýän dir, se bä bi Hu daý Oňa Mu kad
des Ru hy öl çeg siz ber ýär. 35  Ata Og ly 
söý ýär we Ol hem me za dy Onuň eli ne 
tab şy ran dyr. 36  Og la iman ed ýän adam 
ba ky ýa şaý şa eýe bol ýar, em ma Og ly ret 
eden adam ba ky ýa şaý şa go wuş maz, ol 
Hu da ýyň ga za by na du çar bol ýar».

4-nji bap

Isa samariýaly aýal bilen gepleşýär
1 Isa nyň Ýah ýa ga ran da has köp şä girt 

edi nip, su wa çüm dür ýän di gi ba ra da
ky ha bar fa ri seý le riň gu la gy na ýet di. 
2  As lyn da ola ry Isa dälde, şä girt le ri 
çüm dür ýär di. 3 Isa fa ri seý le riň Özi ha
kyn da eşi den di gi ni bi len de, Ýa hu dy ýa ny 
taş lap, ýe nede Je li lä gaýt dy. 4  Ol Sa ma
ri ýa nyň üs ti bi len git me li di. 5 Şeý le lik de, 
Isa Sa ma ri ýa nyň Si har di ýen şä he ri ne 
gel di. Bu şä her Ýa ku byň öz og ly Ýu su ba 
be ren ýe ri ne go laý dy. 6  Ýa ku byň gu ýu
syda şol ýer de di. Ýol ýö räp ýa dan Isa 
gu ýy nyň ba şyn da otur dy. Wagt gün or tan 
bo lup bar ýar dy. 7 Şol wagt sa ma ri ýa ly 
bir aýal gu ýu dan suw al ma ga gel di. Isa 
oňa: «Ma ňa iç mä ge suw ber se ne» diý di. 
8  Isa nyň şä girt le ri bol sa iý mit sa tyn al
mak üçin şä he re gi dip di ler. 9 Sa ma ri ýa ly 
aýal Isa geň ga lyp: «Sen ýa hu dy bo lup, 
men sa ma ri ýa ly aýal dan nä dip iç mä ge 
suw so ra ýar syň?» diý di. Se bä bi ýa hu
dy lar sa ma ri ýa ly la ry äs ger me ýär di ler. 
10 Isa oňa: «Sen Hu da ýyň peş ge şi ni we 
özüň den suw di lä niň kim di gi ni bil se diň, 
özüň On dan suw di lär diň, Olda sa ňa 
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4:37 Eýp 31:8; Mik 6:15. 

ýa şa ýyş su wu ny be rer di» diý di. 11 Aýal 
Oňa: «Eý, Aga, Se niň suw çe ker ýa ly 
hiç za dy ňama ýok, gu ýy bol sa çuň, 
ýa şa ýyş su wu ny ni re den al jak? 12  Bu 
gu ýy ny bi ze ata myz Ýa kup ber di. Onuň 
özide, ça ga la ryda, malga ra la ryda bu 
gu ýu dan suw içen. Eý sem sen şol ata
myz Ýa kup dan hem be ýik mi?» diý di. 
13 Isa oňa: «Bu suw dan içen ýe ne suw
sar. 14  Em ma Me niň ber jek su wum dan 
içen as la suw sa maz. Ter si ne, Me niň 
ber jek su wum onuň için de ba ky ýa şa
ýyş çeş me si ne öw rü ler» diý di. 15 Aýal: 
«Eý, Aga, ma ňa şol suw dan ber se ne, 
gaý dyp suw sa ma ýyn, suw çek mä ge 
bu ýe re gel mä ýin» diý di. 16  Isa: «Bar, 
gitde, äri ňi ça gy ryp gel» diý di. 17 Aýal: 
«Me niň ärim ýok» diý di. Isa oňa: «Ärim 
ýok di ýip, dog ru sy ny aýt dyň. 18  Se niň 
öň bäş äriň bar dy, hä zir ki bi le ýa şap 
ýö re niň hem öz äriň däl, mu ny dog ry 
aýt dyň» diý di. 19 Aýal: «Eý, Aga, gör ýän 
we lin, Sen py gam ber öýd ýän. 20 Bi ziň 
ataba ba la ry myz Hu da ýa şu dag da sež de 
edip dir ler, em ma siz ýa hu dy lar Hu da ýa 
sež de edil ýän ýer Iýe ru sa lim de dir diý
ýär si ňiz» diý di. 21 Isa oňa şeý le diý di: 
«Eý, ze nan, Ma ňa ynan, şeý le bir wagt 
ge ler, şon da Ata Hu da ýa ne şu dag da, ne
de Iýe ru sa lim de sež de eder si ňiz. 22  Siz 
sa ma riýa ly lar ki me sež de ed ýä ni ňi zi 
bil me ýär si ňiz, biz ki me sež de ed ýä ni
mi zi bil ýä ris, se bä bi ha las bol mak lyk 
ýa hu dy lar dan gel ýän dir. 23 Em ma şeý le 
bir wagt ge ler, ha ky ky sež de ed ýän ler 
Ata ruh da we ha ky kat da sež de eder ler. 
Ol wagt eý ýäm gel di! Ata Özü ne şeý
le sež de ed ýän le ri ag tar ýar. 24  Hu daý 
Ruh dur, Oňa sež de ed ýän ler ruh da we 
ha ky kat da sež de et me li dir ler». 25 Aýal 
Oňa: «Men Me sihiň gel je gi ni bil ýä rin, 

Ol ge len de bi ze äh li za dy dü şün di rer» 
diý di. (Me sih Hu da ýyň saý lapse çe ni 
diý mek dir.) 26  Isa oňa: «Se niň bi len gep
le şip du ran Şol dur» diý di.

27 Edil şol wagt Isa nyň şä girt le ri gel
di ler we Onuň bir aýal bi len gep le şip 
du ra ny na haý ran gal dy lar. Em ma hiç 
kim: «Ed ýä niň nä me?» ýada «Bu aýal 
bi len nä me üçin gep leş ýär siň?» di ýip so
ra ma dy. 28  On soň ýaň ky aýal küý ze si ni 
goý dyda, şä he re ba ryp, hal ka: 29 «Ýö rüň, 
me niň äh li eden iş le ri mi aý dyp be ren 
Ada my gö rüň. Ol Me sih bo laý ma syn?» 
diý di. 30  Olar şä her den çy kyp, Isa nyň 
ýa ny na bar dy lar. 31 Şu ara lyk da şä girt
le ri Isa: «Mu gal lym, çö rek iýip otur!» 
di ýip, hö dür et di ler. 32  Isa bol sa ola ra: 
«Me niň iý mä ge za dym bar, ýö ne siz 
ony bil me ýär si ňiz» diý di. 33 On soň şä
girt le ri: «Kim dir bi ri Oňa iý mä ge zat 
ge ti rip be ren däl dirä?» di ýiş di ler. 34  Isa 
ola ra: «Me niň iý mi tim Özü mi Ibe re niň 
yra da sy ny ber jaý et mek dir, Onuň işi ni 
ýe ri ne ýe tir mek dir. 35 Siz ora ga ýe ne dört 
aý bar diý me ýär si ňiz mi? Em ma Men 
si ze diý ýä rin, ba şy ňy zy gal dy ryňda, 
ekin meý dan la ry na se re diň, olar eý ýäm 
ora ga taý ýar. 36  Orak çy hem ha ky ny 
al ýar, hemde ba ky ýa şa ýyş üçin ha syl 
top la ýar. Şeý dip, ek ýände, or ýanda 
bi le lik de şat lan ýar. 37 „Bi ri eker, baş ga 
bi ri orar“ di ýil ýän söz bu ba bat da dog
ru dyr. 38  Men si zi zäh me ti ňi ziň siň me dik 
ha sy ly ny or ma ga iber dim. Baş ga lar bu 
ha syl ug run da zäh met çek di ler, siz bol sa 
ola ryň zäh me ti niň räh ne ti ni gör ýär si
ňiz» diý di.

39 «Me niň äh li eden iş le ri mi aý dyp 
ber di» di ýip, şa ýat lyk eden aýa lyň sö zi 
bi len bu şä her dä ki sa ma ri ýa ly la ryň kö
pü si Isa iman et di ler. 40 Şo nuň üçinde, 
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sa ma riýa ly lar Isa nyň ýa ny na ge lip, öz 
ýan la ryn da gal ma gy ny On dan ha ýyş 
et di ler. Ol hem şol ýer de iki gün gal dy. 
41 Onuň söz le ri ni diň läp, ýe nede köp 
adam lar Oňa iman et di ler. 42  Olar aýa la: 
«In di biz se niň aý dan la ry ňa gö rä iman 
et me ýä ris, mu ny özü miz eşit dik. Ol, 
dog ru danda, dün ýä niň çyn Ha las gä
ri» diý di ler.

Isa köşk emeldarynyň 
ogluny sagaldýar

43 Iki gün ge çen den soň, Isa ol ýer den 
Je li lä git di. 44  Py gam ber le riň öz ýur dun
da ga dy ry nyň ýok du gy ny Isa nyň Özi 
tas syk lap dy. 45 Mu ňa ga ra maz dan, Isa 
Je li lä ge len de, je li le li ler Ony gyz gyn 
gar şy al dy lar, se bä bi olar Pe sah baý ra
my üçin Iýe ru sa li me ba ran la ryn da, ol 
ýer de Isa nyň eden äh li iş le ri ni gö rüp
di ler. 46  Şeý le lik de, Isa ýe nede Özü niň 
su wy şe ra ba öw ren ýe ri bo lan Je li lä niň 
Ka na şä he ri ne gaý dyp gel di. Şol wagt 
Ka per na um da bir köşk emel da ry nyň 
og ly ke sel läp ýa tyr dy. 47 Bu adam Isa nyň 
Ýa hu dy ýa dan Je li lä ge le ni ni eşi dip, Onuň 
ýa ny na bar dy. Ol ge lip, ölüm ýas sy gyn da 
ýa tan og lu ny sa galt ma gy ny so rap, Isa 
ýal bar dy. 48  Isa oňa: «Siz ala mat lar, mug
jy za lar gör me se ňiz, as la ynan mar sy ňyz» 
diý di. 49 Köşk emel da ry Oňa: «Eý, Aga, 
og lum öl män kä ba raýda!» diý di. 50 Isa 
oňa: «Gi di ber, og luň ýa şar» diý di. Ol 
hem Isa nyň aý dan sö zü ne yna nyp, öýü ne 
gaýt dy. 51 Ol he niz ýol da ka, hyz mat kär le
ri onuň öňün den çy kyp: «Og luň sa gal dy» 
diý di ler. 52  Ol adam hyz mat kär le rin den 
og lu nyň go wu la şyp baş lan sa ga dy ny 
so ra dy. Olar oňa: «Düýn gün diz sa gat 

bir de gyz gy ny gaýt dy» diý di ler. 53 On soň 
mu nuň Isa nyň «Og luň ýa şar» di ýen sa
ga dy n da bo lan dy gy na ata sy göz ýe tir di. 
Şeý dip ol öýiçer si bi len bir lik de Oňa 
iman et di. 54  Bu Isa nyň Ýa hu dy ýa dan 
Je li lä ge len den soň gör ke zen ikin ji gud
rat ly ala ma ty dy.

5-nji bap

Isa howzuň başynda bir 
hassany sagaldýar

1 Bi raz wagt dan ýa hu dy la ryň bir baý
ra my bol dy we Isa mu ny bel le mek üçin 
Iýe ru sa li me git di. 2  Iýe ru sa lim de Go ýun 
der we ze si niň ýa nyn da bir ho wuz bar
dy. Bu how zuň ara meý çe ady Beýt za ta 
bo lup, onuň tö we re gin de bäş eý wan bar
dy. 3 Bu eý wan lar da ga ty köp has sa lar, 
kör ler, ag sak lar, ys maz lar ýa tyr dy lar a. 
5 Şol ýer de otuz se kiz ýyl bä ri dert çe kip 
ýa tan bir has sa bar dy. 6  Isa ýa tan has sa ny 
gö rüp, onuň en çe me ýyl dan bä ri bu der di 
çek ýän di gi ni bil di. Şo nuň üçin on dan: 
«Sa gal mak is le ýär siň mi?» di ýip so ra dy. 
7 Has sa: «Eý, Aga, suw çaý ka nan wag ty 
me ni how za sal jak hiç ki mim ýok. Men 
bar ýan çam, baş ga bi ri men den öň how za 
gi räý ýär» di ýip jo gap ber di. 8  Isa oňa: 
«Tur, dü şe gi ňi alda, ýö re!» diý di. 9 Ýaň ky 
adam şo ba da sa ga lyp, dü şe gi ni al dyda, 
ýö räp baş la dy. Bu wa ka Sa bat gü ni bo
lup geç di. 10 Mu nuň üçin ýa hu dy la ryň 
baş tu tan la ry sa ga lan ada ma: «Bu gün 
Sa bat gü ni, sa ňa dü şe gi ňi gö ter mek ga
da gan» diý di ler. 11 Em ma sa ga lan adam 
ola ra: «Me ni sa gal dan Adam ma ňa: 

„Dü şe gi ňi alda, ýö re“ diý di» di ýip jo gap 
ber di. 12  On dan: «Sa ňa: „Dü şe gi ňi alda, 
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ýö re“ di ýen Adam kim?» di ýip so ra dy lar. 
13 Ýö ne sa ga lan adam Onuň kim di gi ni 
bil me ýär di, se bä bi Isa şol ýer dä ki mä
hel lä niň ara sy na gi rip gi dip di. 14  Soň ra 
Isa yba dat ha na da ol ada ma ga bat ge lip: 
«Ine, sa gal dyň, mun dan beý läk gü nä et
me, ýog sam ba şy ňa mun dan be ter gün ler 
ge ler» diý di. 15  Şeý le lik de, ýaň ky adam 
ba ryp, özü ni sa gal da nyň Isa dy gy ny ýa
hu dy la ryň baş tu tan la ry na aýt dy.

Ýaşaýyş berýän Ogul
16  Bu işi Sa bat gü ni eden di gi üçin ýa hu

dy la ryň baş tu tan la ry Isa ny yzar la ma ga 
baş la dy lar. 17 Em ma Isa ola ra: «Me niň 
Atam şu gü ne çen li Öz işi ni edip gel ýär, 
Men hem Öz işi mi ed ýä rin» di ýip jo gap 
ber di. 18  Şu se bäp den ýa hu dy la ryň baş
tu tan la ry öň kü dende be ter ga zap la nyp, 
Ony öl dür me giň külkü lü ne düş dü ler. 
Se bä bi Ol di ňe Sa bat gü nü ni boz mak 
bi len çäk len män, eý sem, Hu da ýa Atam 
di ýip, Özü ni Hu da ýa de ňe ýär di. 19 Isa 
ola ra şeý le jo gap ber di: «Ha ky kat dan 
hem, Ata sy nyň eden zat la ry ny gör
me se, Ogul ÖzÖzün den hiç zat edip 
bil mez. Ata sy nä me et se, Ogulda şo ny 
ed ýän dir. 20 Çün ki Ata Og ly söý ýär, äh li 
ed ýän zat la ry ny Oňa gör kez ýär. Ha wa, 
Ol Og la mun dan hem be ýik iş le ri gör
ke zer, şon da hem mä ňiz mu ňa haý ran 
ga lar sy ňyz. 21 Ata nyň ölü le ri di rel di şi 
ýa ly, Ogulda is län ada my ny di rel der. 
22  Ata hiç ki miň üs tün den hö küm çy
kar ýan däl dir, Ol äh li ka zy ly gy Og la 
tab şy ran dyr. 23 Şeý le lik de, Ata hor mat 
goý ýan lar Og lada hor mat goý ma ly dyr
lar. Og la hor mat goý ma ýan adam Ony 
ibe ren Atada hor mat goý ýan däl dir. 
24  Ha ky kat dan hem, Me niň söz le ri mi 
diň läp, Me ni Ibe re ne iman eden adam 
ba ky ýa şaý şa eýe bol ýan dyr, ol hö küm 
edil mez. Ol ölüm den ýa şaý şa ge çen dir. 

25  Men si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Hu da
ýyň Og lu nyň se si ni ölü le riňde eşit jek 
wag ty ge ler, bu wagt eý ýäm gel di. Onuň 
se si ni eşi den ler ýa şar. 26  Çün ki Ata nyň 
ýa şa ýyş be rip bil şi ýa ly, Ol Og lada ýa
şa ýyş ber mek yg ty ýa ry ny ber di. 27 Onuň 
Yn san Og lu dy gy se bäp li, Oňa ka zy lyk 
et mek yg ty ýa ry nyda ber di. 28  Mu ňa 
geň gal maň, se bä bi ma zar da ky la ryň 
hem me si niň Onuň se si ni eşit jek wag ty 
ge ler. 29 Ýag şy lyk eden ler ýa şa mak üçin, 
ýa man lyk eden ler bol sa hö küm edil mek 
üçin di re ler.

Isa hakdaky şaýatlyklar
30 Men ÖzÖzüm den hiç zat edip bil

me ýä rin; Atam dan nä me eşit sem, şo nuň 
ýa ly hö küm çy kar ýa ryn. Me niň ka zy
ly gym hak dyr, se bä bi Men Öz is le gim 
bo ýun ça hö küm çy kar ma ýa ryn, Me
ni Ibe re niň yra da sy ny ber jaý ed ýä rin. 
31 Eger Men Özüm hak da şa ýat lyk et sem, 
on da bu şa ýat ly gym ha ky ky bol maz. 
32  Men hak da şa ýat lyk ed ýän baş ga Bi ri 
bar. Onuň Özüm hak da ky şa ýat ly gy
nyň dog ru dy gy ny Men bil ýä rin. 33 Siz 
Ýah ýa nyň ýa ny na adam lar ýol la dy ňyz, 
ol hem ha ky ka ta şa ýat lyk et di. 34  Men 
yn san şa ýat ly gy na mä täç bol ma samda, 
mu ny si ziň ha las bol ma gy ňyz üçin aýd
ýa ryn. 35  Ýah ýa nur saç ýan yşyk ýa ly dy. 
Siz az sa lym hem bol sa, onuň yşy gy na 
gu wan mak is le di ňiz. 36  Em ma Me niň 
Ýah ýa nyň ky dan has be ýik şa ýat ly gym 
bar, se bä bi ber jaý et me gim üçin Ata nyň 
Özü me tab şy ran iş le ri, ýag ny şu ed
ýän iş le rim Me ni Ata nyň ibe ren di gi ne 
şa ýat lyk ed ýär. 37 Me ni ibe ren Ata nyň 
Özi hem Men hak da şa ýat lyk et di. Ýö
ne siz Onuň ne se si ni eşit di ňiz, nede 
ýü zü ni gör dü ňiz. 38  Kal by ňyz da Onuň 
söz le ri ýok, se bä bi siz Onuň Ibe re ni ne 
iman et me ýär si ňiz. 39 Siz ba ky ýa şa ýyş 

 Ýohanna 5  



 1335  

 

a 6:19 Bäş-al ty çak rym – grek çe ýig ri mi bäşotuz sta di os. Bir sta di os takm. 200 m deň dir.

Mu kad des Ýaz gy lar da dyr öý düp, ola ry 
yh las bi len öw ren ýär si ňiz. Olar bol sa 
Men hak da şa ýat lyk ed ýär ler. 40 Em ma 
siz ýa şaý şa eýe bo lar ýa ly, Ma ňa gel mek 
is le me ýär si ňiz. 41 Men yn san lar dan öw gi 
ag tar ma ýa ryn. 42  Em ma Men si zi ta na ýa
ryn, si ziň kal by ňyz da Hu da ýyň söý gü si 
ýok. 43 Men Ata myň adyn dan gel dim, siz 
bol sa Me ni ka bul et me ýär si ňiz. Ýö ne 
baş ga bi ri öz adyn dan ge läý se, siz ony 
ka bul eder si ňiz. 44  Siz bi ribi ri ňiz den 
öw gü ler ka bul ed ýär si ňiz, em ma ýe
ketäk Hu da ýyň öw gü si ni ga zan ma ga 
ça lyş ma ýar sy ňyz. On soň nä dip siz de 
iman bol sun? 45  Ata nyň öňün de Men 
si zi aýyp la ryn öýt mäň. Si zi öz umyt 
bag la ýan Mu sa ňyz aýyp la ýan dyr. 46  Siz 
Mu sa ynan sa dy ňyz, on da Ma ňada yna
nar dy ňyz, se bä bi ol Men hak da ýaz dy. 
47 Onuň ýa zan la ry na ynan ma ýan bol sa
ňyz, on da Me niň aýd ýan la ry ma nä hi li 
ynan jak sy ňyz?»

6-njy bap

Isa bäş müň adamy doýurýar 
(Matta 14:13-21; Mark 6:30-44; 
Luka 9:10-17)

1 Şun dan soň Isa Je li le kö lü niň beý le ki 
ta ra py na geç di. Bu kö le Ti be ri ýa kö li 
hem di ýil ýär di. 2  Isa nyň gud rat lar ar ka ly 
has sa la ry sa gal dan dy gy ny gö ren uly mä
hel le Onuň yzy na düş di. 3 Isa şä girt le ri 
bi len be ýik de pä çy kyp otur dy. 4  Ýa hu
dy la ryň Pe sah baý ra my go laý lap dy. 5 Isa 
tö we re gi ne gö zü ni aý la dy. Öz ýa ny na 
uly mä hel lä niň gel ýä ni ni gö rüp, Fi li pe: 
«Bu la ra iýer ýa ly çö re gi ni re den sa tyn 
ala rys?» diý di. 6  Ol mu ny Fi li pi sy na mak 
üçin so rap dy, as lyn da we lin Özü niň nä
me et je gi ni eý ýäm bil ýär di. 7 Fi lip Oňa: 

«Bu la ryň her bi ri ne bir dö wüm çö rek 
sa tyn al mak üçin iki ýüz kü müş teň ňe 
sarp et sekde ýet mez!» di ýip jo gap ber
di. 8  Şä girt ler den bi ri, Si mun Pet ru syň 
do ga ny And rys Oňa: 9 «Bu ýer de bir og
lan da bäş ar pa çö re gi bi len iki ba lyk bar. 
Em ma şeý le uly mä hel lä bu lar nä me jik 
bo lar?» diý di. 10  Isa: «Hal ky otur dyň» 
diý di. Halk şol ýer dä ki gök ýaý la da 
otur dy. Ol ýer de bäş mü ňe go laý er kek 
adam bar dy. 11 Isa çö rek le ri alyp, şü kür 
et di, soň ra ola ry otu ran la ra paý la dy. Ba
lyk la ry hem şeýt di, nä çe is le se ler, ola ra 
paý la dy. Adam lar doý ýan ça lar iý di ler. 
12  Olar do ýan la ryn dan soň, Isa şä girt le ri
ne: «Ga langa çan la ry ýyg naş dy ryň, hiç 
zat za ýa lan ma syn» diý di. 13 Şeý le lik de, 
şä girt ler iý len bäş ar pa çö rek den ar tan 
bö lek le ri ýyg nap, on iki se be di dol dur
dy lar. 14  Isa nyň bu gud rat ly ala ma ty ny 
gö ren adam lar: «Ha ky kat danda, dün ýä 
gel me li py gam ber Şu dur» diý di ler. 15 Isa 
ola ryň Özü ni pa ty şa et mek üçin zor 
bi len tut jak bol ýan dyk la ry ny bi len soň, 
ýe nede ýe ke Özi da ga git di.

Isa suwuň ýüzünden ýöreýär 
(Matta 14:22-33; Mark 6:45-52)

16  Ag şa ma ra Onuň şä girt le ri kö lüň bo
ýu na gel di ler. 17 Ga raň ky düş sede, Isa 
he niz ola ryň ýa ny na gel män di. On soň 
şä girt ler ga ýy ga mü nüp, kö lüň aňyr syn
da ky Ka per na uma ug ra dy lar. 18  Güýç li 
ýel tu rup, köl tol kun atyp baş la dy. 19 Olar 
ga ýyk ly bäşal ty çak rym a ýü zen le rin
den soň, Isa nyň su wuň ýü zün den ýö räp, 
ga ýy ga ýa kyn la şyp gel ýä ni ni gö rüp 
gork du lar. 20 Em ma Isa ola ra: «Gork maň, 
bu – Men!» diý di. 21 Olar be ge nip, Ony 
ga ýy ga mün dür di ler. Ga ýyk şol pur sa dyň 
özün de ýet me li ke na ry na ba ryp ýet di. 
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22  Er te si gün kö lüň beý le ki ke na ryn da 
ga lan mä hel le ol ýer de düýn di ňe bir 
ga ýy gyň bar dy gy ny we Isa nyň Öz şä
girt le ri bi len şol ga ýy ga mün män, ola ryň 
di ňe öz le ri niň gi den dik le ri ni anyk la
dy lar. 23  Şol wagt Ti be ri ýa dan baş ga 
ga ýyk lar gel di. Ga ýyk la ryň sak la nan 
ýe ri Reb Isa nyň Hu da ýa şü kür aý dan we 
hal kyň çö rek iýen ýe ri ne go laý dy. 24  Isa
nyňda, Onuň şä girt le ri niňde ol ýer de 
ýok du gy ny gö ren mä hel le ga ýyk la ra 
mü nüp, Isa ny göz le mä ge Ka per na uma 
ta rap git di. 25  Ony kö lüň aň ry ta ra pyn
dan ta pyp: «Mu gal lym, bu ýe re ha çan 
gel diň?» di ýip so ra dy lar.

Isa – Ýaşaýyş çöregi
26  Isa ola ra: «Men si ze dog ru sy ny aýd

ýa ryn, siz Me ni gud rat gö re ni ňiz üçin 
dälde, çö rek iýip do ýa ny ňyz üçin ag
tar ýar sy ňyz. 27 Za ýa lan ýan iý mit üçin 
dälde, ba ky ýa şa ýyş ber ýän iý mit üçin 
yh las ediň, ony si ze Yn san Og ly be rer. 
Çün ki Ata myz Hu da ýyň Özi bu işi Oňa 
tab şy ran dyr» di ýip jo gap ber di. 28  On dan: 
«Biz Hu da ýyň iş le ri ni ber jaý et mek üçin 
nä me et me li?» di ýip so ra dy lar. 29 Isa 
ola ra: «Hu da ýyň işi ni ber jaý et mek is
le ýän bol sa ňyz, Onuň Ibe re ni ne iman 
ediň» di ýip jo gap ber di. 30  Olar ýe ne
de: «Gö rüp, Sa ňa iman ede ri miz ýa ly, 
Sen nä hi li gud rat ly ala mat gör ke zer siň? 
Ha ny, nä me eder siň? 31 Biziň ataba ba la
ry myz çöl de man na iý di ler. Mu kad des 
Ýaz gy lar da bu ba ra da: „Ola ra iý mek üçin 
gök den çö rek ber di“ di ýip ýa zy lan» diý
di ler. 32  Isa ola ra: «Men si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, si ze gök den çö rek be ren Mu sa 
däl. Gök den si ze ha ky ky çö re gi Me niň 
Atam ber ýär. 33 Çün ki Hu da ýyň çö re gi 
gök den inip, dün ýä ýa şa ýyş ber ýän dir» 

diý di. 34  Olar Oňa: «Agam, şol çö re gi 
bi ze he mi şe ber» diý di ler. 35  Isa ola ra 
şeý le diý di: «Ýa şa ýyş çö re gi Men di
rin, Ma ňa ge len as la ajyk maz, Ma ňa 
iman eden as la suw sa maz. 36  Aý dy şym 
ýa ly, siz Me ni gör dü ňiz, em ma Ma ňa 
iman et me ýär si ňiz. 37 Ata myň Ma ňa 
be ren adam la ry nyň ba ry Ma ňa ge ler, 
Men ýa ny ma ge len le ri as la kow ma ryn. 
38  Çün ki Men Öz yra da my dälde, Me ni 
Ibe re niň yra da sy ny ber jaý et mek üçin 
gök den in dim. 39 Me ni Ibe re niň yra da
sy bol sa, Onuň Özü me be ren le ri niň 
hiç bi ri ni ýi tir män, ola ry ahyr ky gün 
gaý ta dan di relt me gim dir. 40 Og ly gö ren 
we Oňa iman eden her bir ada myň ba ky 
ýa şaý şa go wuş ma gy Ata myň yra da sy
dyr. Mende bu adam la ry ahyr ky gün 
gaý ta dan di rel de rin». 41 «Gök den inen 
çö rek Men di rin» di ýe ni üçin ýa hu dy
la ryň baş tu tan la ry Oňa gar şy çy kyp 
hü ňür deş di ler. 42  Olar: «Bu Ýu su byň 
og ly Isa däl mi? Biz Onuň ataene si
ni ta na ýa rys. Ol nä hi li „Men gök den 
in dim“ diý ýär?» di ýiş di ler. 43 Isa ola ra 
şeý le diý di: «Öza ra hü ňür deş mä ňi zi bes 
ediň. 44  Eger Me ni ibe ren Ata nyň Özi 
ge tir me se, hiç kim Ma ňa ge lip bil mez. 
Ýa ny ma ge len ada my bol sa, Men ahyr ky 
gün di rel de rin. 45  Pygamberleriň ýaz gy
la ryn da: „Ola ryň hem me si Hu daý dan 
tag lym alar lar“ di ýip ýa zy lan. Ata dan 
eşi dip, On dan tag lym alan her kes Ma ňa 
ge ler. 46  As lyn da hiç kim hiç wagt Ata
ny gö ren däl dir. Ata ny di ňe Hu daý dan 
Ge len gö ren dir. 47 Men si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, Ma ňa iman eden ba ky ýa şaý şa 
gow şan dyr. 48  Ýa şa ýyş çö re gi Men di rin. 
49 Ataba ba la ry ňyz çöl de man na iýen
dik le ri ne ga ra maz dan, öl dü ler. 50 Em ma 
gök den inen bir çö rek bar, on dan iý ýän 
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adam hiç öl mez. 51 Gök den inen di ri çö
rek Men di rin. Mun dan iýen adam ba ky 
ýa şar. Dün ýä niň ýa şaý şy üçin ber jek 
çö re gim Me niň Öz be de nim dir».

52  On soň ýa hu dy lar: «Bu Adam Öz be
de ni ni bi ze iý mä ge nä hi li be rip bi ler?» 
diý şip, öza ra je del leş mä ge baş la dy lar. 
53 Isa ola ra: «Men si ze dog ru sy ny aýd
ýa ryn, Yn san Og lu nyň be de ni ni iýip, 
ga ny ny iç me se ňiz, siz de ýa şa ýyş bol maz. 
54  Me niň be de ni mi iýip, ga ny my içen 
ba ky ýa şaý şa gow şar. Ahyr ky gün Men 
ony di rel de rin. 55 Me niň be de nim ha ky ky 
iý mit, ga nym ha ky ky iç gi dir. 56  Me niň 
be de ni mi iýip, ga ny my iç ýän Men de 
ýa şar, Men hem on da. 57 Me ni Di ri Ata 
iber di we Men Ol ar ka ly ýa şa ýa ryn. Edil 
şu nuň ýa ly, Men den iý mit len ýände Men 
ar ka ly ýa şar. 58  Ha wa, gök den inen çö
rek bu dur. Se ret, bu ataba ba la ry ňy zyň 
iýen man na sy ýa ly däl dir. Olar man na 
iý se lerde, ölüp git di ler, em ma bu çö
re gi iýen adam ba ky ýa şar» diý di. 59 Ol 
bu söz le ri Ka per na um da ky si na go ga da 
öw red ýär kä aýt dy.

Köp adamlar Isany terk edýärler
60 Şä girt le riň kö pü si mu ny eşi dip: «Bu 

söz ler agyr. Mu ny kim ka bul edip bi ler?» 
di ýiş di. 61 Isa şä girt le riň mu ňa hü ňür deş
ýä ni ni bi lip, ola ra: «Bu si ziň jany ňy za 
bat ýar my? 62  On da siz Yn san Og lu nyň 
owal bo lan ýe ri ne gaý ta dan çy ka ny ny 
gör se ňiz nä me di ýer kä ňiz? 63 Ýa şa ýyş 
ber ýän Ruh dur, yn san güý jü niň peý da
sy ýok dur. Me niň si ze aýd ýan söz le rim 
Mu kad des Ruh dan dyr we ýa şa ýyş ber
ýän dir. 64 Ýö ne si ziň ara ňyz da kä bir iman 
et me ýän ler bar» diý di. Çün ki Isa ki miň 
iman et me ýän di gi ni we Özü ne ki miň 

ha ýyn lyk et jek di gi ni il ki baş dan bil ýär di. 
65  Ol: «Ata nyň Özi ge tir me se, hiç kim 
Ma ňa ge lip bil mez di ýip, Men si ze şo
nuň üçin aýt dym» diý di. 66  Şon dan soň 
şä girt le ri niň kö pü si On dan ýüz öwür di
ler we Onuň yzy na eýer me gi bes et di ler. 
67 Şon da Isa On ki ler den: «Siz hem Me ni 
terk et mek çi mi si ňiz?» di ýip so ra dy. 68  Si
mun Pet rus Oňa: «Agam, biz Se ni terk 
edip, baş ga ki me ba ra ly? Ba ky ýa şa ýyş 
söz le ri di ňe Sen de ahy ryn. 69 Biz Se niň 
Hu da ýyň Mu kad de si di gi ňe a ynan ýa rys 
we mu ny anyk bil ýä ris» di ýip jo gap 
ber di. 70 Isa ola ra: «Siz On ki le ri Özüm 
saý lap al ma dym my? Mu ňa ga ra maz dan, 
ara ňyz dan bi ri ib lis dir» di ýip jo gap 
ber di. 71 Ol mu ny Si mun Is ka ri ýo dyň 
og ly Ýu da ny göz öňün de tu tup aýt dy. 
Se bä bi Ýu das On ki le riň bi ri bol sada, 
soň ra Isa ha ýyn lyk et di.

7-nji bap

Isa Iýerusalime gidýär
1 Şon dan soň Isa Je li le de aý lan ma ga 

baş la dy. Ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry Onuň 
kas ty na çy kan soň lar, Ol Ýa hu dy ýa da 
gez mek is le me ýär di. 2  Ýa hu dy la ryň Çat
ma baý ra my go laý lap dy. 3 Şo nuň üçin 
Isa nyň ini le ri Oňa: «Bu ýer den çy kyp, 
Ýa hu dy ýa git, ed ýän iş le ri ňi şä girt le riň 
gör sün. 4  Özü ni açyk ta nat mak is le ýän 
adam giz lin iş ed ýän däl dir. Sen bu zat
la ry ed ýän bol saň, Özü ňi dün ýä gör kez» 
diý di ler, 5  se bä bi Oňa hat da ini le ride 
ynan ma ýar dy lar. 6  Isa ola ra: «Me niň 
wag tym en tek do la nok, ýö ne si ziň üçin 
is len dik wagt pur sat dyr. 7 Dün ýä si zi 
ýig re nip bil mez, em ma Me ni ýig ren ýär, 
se bä bi Men onuň iş le ri niň er bet di gi ne 
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şa ýat lyk ed ýä rin. 8  Siz baý ra ma gi diň, 
Men bu baý ra ma git jek däl. Se bä bi Me
niň wag tym en tek do la nok» di ýip jo gap 
ber di. 9 Ola ra şeý le di ýip, Ol Je li le de 
gal dy. 10  Em ma ini le ri baý ra ma gi den
le rin den soň, Isada git di, ýö ne açaç an 
dälde, giz lin git di.

11 Ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry baý ram
çy lyk da Ony idäp: «Ol ni re de?» di ýip 
so ra ýar dy lar. 12  Mä hel lä niň ara syn da Ol 
hak da köp gür rüň edil di. Kä bir le ri «Ol 
go wy adam» diý se, baş ga la ry «Ol hal ky 
az dyr ýar» diý ýär di ler. 13 Ýö ne ýa hu dy 
ýol baş çy la ryn dan gor kup, hiç kim Ol 
hak da açyk gür rüň edip bil me ýär di.

14  Baý ram çy ly gyň ýa ry sy ge çen de, Isa 
yba dat ha na ba ryp, öw ret mä ge baş la dy. 
15 Ýa hu dy lar haý ran ga lyp: «Bu adam hiç 
ýer de oka ma dyk bol sada, Mu kad des 
Ýaz gy la ry ni re den bil ýär kä?» di ýiş
ýär di ler. 16  Isa ola ra şeý le jo gap ber di: 
«Me niň öw red ýän le rim Özü miň ki däl, 
Me ni Ibe re niň ki dir. 17 Hu da ýyň yra da
sy ny ber jaý et mek is le ýän adam Me niň 
öw red ýän le ri miň Hu daý dan dy gy na ýa
da Özüm den di gi ne göz ýe ti rer. 18  Kim 
özün den söz le ýän bol sa, özü ne şöh rat 
göz le ýän dir. Kim özü ni ibe re ne şöh rat 
göz le ýän bol sa, ha ky ka ty söz le ýän dir, 
onuň söz le rin de ýa lan ýok dur. 19 Mu sa si
ze Mu kad des Ka nu ny ber me di mi nä me? 
Ýö ne si ziň hiç bi ri ňiz bu Ka nu ny ber jaý 
et me ýär si ňiz. Nä me üçin Me ni öl dür jek 
bol ýar sy ňyz?» 20  Mä hel le Oňa: «Sen 
jyn ly, kim Se ni öl dür jek bol ýar?» diý di. 
21 Isa ola ra: «Men bir gud rat gör kez
dim, oňa hem mä ňiz haý ran gal ýar sy ňyz. 
22  Özüňiz bol sa, Mu sa nyň ka nu ny ny 
ber jaý ed ýä ris di ýip hem, Sa bat gü ni 
ça ga la ry sün net ed ýär si ňiz. As lyn da 
sün net Mu sa dan dälde, ataba ba lar dan 

ga lan dyr. 23 Şeý le lik de, Mu sa nyň ka nu ny 
bo zul ma syn di ýip hem, özü ňiz Sa bat 
gü ni sün net ed ýä ňiz. On da nä me üçin 
Sa bat gü ni bir ada my bü tin leý sa gal
dan dy gym üçin Me ni ýaz gar ýar sy ňyz? 
24  Daş ky gör nü şe gö rä hö küm çy kar maň, 
hö kü mi ňiz ada lat ly bol sun» diý di.

Isa Mesihmidir?
25 Bu ýer de iýe ru sa lim li le riň kä bir le ri: 

«Ola ryň öl dür jek bol ýan Ada my şu däl
mi? 26  Ine, Ol ar ka ýyn gür rüň be rip dur, 
Oňa gar şy hiç kim hiç zat diý me ýär. Bi
ziň ýol baş çy la ry myz Onuň Me sihdigini, 
ha ky kat da nam, bil ýän bo laý ma syn lar?! 
27 Ýö ne biz bu Ada myň ni re den di gi ni 
bil ýä ris. Me sih gelende bol sa Onuň ni
re den di gi ni hiç kim bil mez» di ýiş di ler. 
28  On soň Isa yba dat ha na da öw re dip dur
ka, ga ty ses bi len şeý le diý di: «Ha wa, 
siz Me ni hem ta na ýar sy ňyz, ni re den
di gi mi hem bil ýär si ňiz. Em ma Men 
ÖzÖzüm den ge le mok, Me ni Ibe ren 
hak dyr, siz Ony ta na ma ýar sy ňyz. 29 Men 
Ony ta na ýa ryn, se bä bi Men On dan ge
len di rin. Me ni ibe ren Ol dur». 30 Şon dan 
soň Ony tut jak bol du lar, ýö ne hiç kim 
Oňa el gal dyr ma dy, se bä bi en tek Onuň 
wag ty dol man dy. 31 Ba ry bir mä hel lä niň 
kö pü si Oňa iman edip: «Me sih ge len de, 
şu nuň ky dan köp gud rat ly ala mat gör ke
zer mi?» diý şip py şyr daş dy. 32  Fa ri seý ler 
hal kyň Isa ha kyn da ky bu py şyr dy la ry ny 
eşit di ler. On soň ýol baş çy ru ha ny lar bi len 
fa ri seý ler Ony tut mak üçin ga ra wul la ry 
iber di ler. 33 Isa: «Men ýe ne az sa lym si ziň 
ýa ny ňyz da bo lup, soň ra Özü mi Ibe re niň 
ýa ny na gi de rin. 34  Siz Me ni göz lär si ňiz, 
ýö ne tap mar sy ňyz. Me niň bar jak ýe ri me 
siz ba ryp bil mer si ňiz» diý di. 35  On soň 
ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry bi ribi ri ne: 
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«Bu Adam biz ta pyp bil mez ýa ly, ni
rä git jek kä? Grek le riň ara sy na dar gap 
gi den ýa hu dy la ryň ýa ny na gi dip, grek
le rede öw ret jek mi kä? 36  Mu nuň „Me ni 
göz lär si ňiz, ýö ne tap mar sy ňyz, Me niň 
bar jak ýe ri me siz ba ryp bil mer si ňiz“ 
diý ýä ni nä me kä?» di ýiş di ler. 37 Baý ra
myň soň ky we iň esa sy gü ni Isa ör tu rup, 
mä hel lä: «Suw sa ýan lar Me niň ýa ny ma 
ge lip, teş ne li gi ni gan dyr syn lar. 38  Kim 
Ma ňa iman et se, Mu kad des Ýaz gy lar da 
aý dy ly şy ýa ly, onuň için den ýa şa ýyş su
wu nyň bu lak la ry akar» di ýip gy gyr dy. 
39 Ol mu ny Özü ne iman eden le riň al jak 
Mu kad des Ru hy ba ra da aýd ýar dy. Ola ra 
en tek Mu kad des Ruh in män di, se bä bi Isa 
en tek şöh rat lan dy ryl man dy. 40 Mä hel lä
niň için den kä bir le ri bu sö zi eşi dip: «Bu 
ha ky kat dan hem şol gel jek py gam ber dir» 
diý di ler. 41 Baş ga la ry: «Bu Me sihdir» 
diý di ler, em ma kä bir le ri: «Bo lup bil mez! 
Me sih, heýde, Je li le den ge ler mi? 42  Mu
kad des Ýaz gy lar da: „Me sih Da wu dyň 
nes lin den, Da wu dyň ýa şan Beý tul la ham 
şä he rin den ge ler“ di ýip ýa zyl man my 
nä me?» diý di ler. 43 Şeý le lik de, mä hel
lä niň ara syn da Isa ba ra da ag za la lyk 
dö re di. 44  Olar dan kä bi ri Ony tut mak 
is le di, ýö ne hiç kim Oňa el de gir me di.

Ýahudylaryň baştutanlary 
Isa ynanmaýarlar

45  Ahyr so ňy yba dat ha na ga ra wul la ry 
gaý dyp gel di ler we ýol baş çy ru ha ny lar 
bi len fa ri seý ler olar dan: «Nä me üçin Ony 
ge tir me di ňiz?» di ýip so ra dy lar. 46  Yba
dat ha na ga ra wul la ry: «Hiç kim hiç wagt 
bu Ada myň gep leý şi ýa ly gep le män di» 
di ýip jo gap ber di ler. 47 Fa ri seý ler ola ra: 
«Siz hem al dan dy ňyz my? 48  Ýol baş çy
lar dan ýada fa ri seý ler den, heý, Oňa 

iman eden bar my? 49 Ýok dur! Em ma 
Töw ra dy bil me ýän bu na dan halk nä let 
as tyn da dyr!» diý di ler. 50 Şon da fa ri seý
le riň ara syn dan bi ri, ozal Isa nyň ýa ny na 
ba ran Ni ko dim ola ra: 51 «Ka nu ny my za 
gö rä bir ada my öňür ti diň le män, nä me 
ede ni ni bil män, oňa hö küm çy kar mak 
dog ru my dyr?» diý di. 52  Olar: «Sen hem 
je li le li mi? Mu kad des Ýaz gy la ra ser sal, 
Je li le den hiç wagt py gam ber çyk ma ja
gy ny gö rer siň» diý di ler.

53 Soň ra hem me si öý liöýü ne gaýt dy.

8-nji bap

Zynada tutulan aýal
1 Isa bol sa Zeý tun da gy na git di. 2  Er

te si ir den Ol ýe ne yba dat ha na bar dy, 
äh li halk Onuň ýa ny na gel di; Isa ola ra 
öw ret mä ge baş la dy. 3 Töw rat mu gal lym
la ry bi len fa ri seý ler zy na da tu tu lan bir 
aýa ly alyp gel di ler. Aýa ly hem mä niň 
öňün de du ruz dy lar. 4  On soň olar Isa 
ýüz le nip: «Mu gal lym, bu aýal zy na da 
tu tul dy. 5 Mu sa Töw rat da bu lar ýa ly la ry 
daş lap öl dür me gi buý rup dyr. Sen mu ňa 
nä me di ýer siň?» di ýip so ra dy lar. 6  Olar 
mu ny Isa ny sy na mak üçin so rap dy lar, 
se bä bi Ony aýyp la mak üçin tu ta ryk 
ag tar ýar dy lar. Isa aşak otu ryp, bar ma gy 
bi len ýe re bir zat lar ýaz ma ga baş la dy. 
7 On dan so ra ma gy do wam et di ren le rin
de, Isa di ke lip: «Si ziň ara ňyz da ki miň 
gü nä si ýok bol sa, bu aýa la da şy il ki şol 
at syn» diý di. 8  Ol ýe nede aşak otu ryp, 
ýe re bir zat lar ýaz ma ga dur dy. 9 Mu ny 
eşi dip, ýa şu lu lar dan baş lap, hem me si 
ýe keýe ke den git mä ge baş la dy. Di ňe 
Isa bi len Onuň öňün de du ran aýal gal
dy. 10 Isa di ke len de, aýal dan baş ga hiç 
ki me gö zi düş män soň, oňa: «Eý, na çar, 
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beý le ki ler ha ny? Hiç kim se ni hö küm 
et me di mi?» di ýip so ra dy. 11 Aýal: «Ýok, 
Agam» diý di. Isa: «Men hem se ni hö küm 
ede mok. Bar, gi di ber, mun dan beý läk 
gü nä iş et me» diý di.

Hakyky şaýatlyk
12  Isa ýe nede hal ka ýüz le nip: «Dün

ýä niň nu ry Men di rin. Me niň yzy ma 
eýe ren ga raň ky lyk da gez mez, on da 
ýa şa ýyş nu ry bo lar» diý di. 13 Fa ri seý ler 
Oňa: «Sen ÖzÖzü ňe şa ýat lyk ed ýär siň, 
Se niň şa ýat ly gyň ha ky ky däl» diý di ler. 
14  Isa ola ra: «Men ÖzÖzü me şa ýat lyk 
ed ýän hem bol sam, Me niň şa ýat ly gym 
hak dyr. Se bä bi Men ni re den ge lip, ni
rä bar ýa ny my bil ýä rin, ýö ne Me niň 
ni re den ge le ni mi ýa ni rä bar ýa ny my 
siz bil me ýär si ňiz. 15  Siz yn san öl çe gi 
bi len hö küm çy kar ýar sy ňyz, Men hiç 
ki miň üs tün den hö küm çy kar ma ýa ryn. 
16 Men hö küm çy ka raý samda, hö kü mim 
hak dyr, çün ki Men ýe ke dälde, Özü
mi ibe ren Ata bi len di rin. 17 Töwratda 
iki ada myň şa ýat ly gy hak diý lip ýa
zyl gy dyr. 18  Men Özüm hak da şa ýat lyk 
ed ýä rin, Me ni ibe ren Atada Men hak
da şa ýat lyk ed ýär» di ýip jo gap ber di. 
19 On soň Isa dan: «Se niň Ataň ni re de?» 
di ýip so ra dy lar. Isa ola ra: «Siz ne Me ni 
ta na ýar sy ňyz, nede Me niň Ata my. Me ni 
ta na ýan bol sa dy ňyz, Me niň Ata my
da ta nar dy ňyz» diý di. 20  Ol bu söz le ri 
yba dat ha na da öw red ýär kä sa da ka gu
tu sy nyň ýa nyn da aýt dy, ýö ne hiç kim 
Ony tut jak bol ma dy, se bä bi Onuň wag ty 
en tek dol man dy. 21 Isa ola ra ýe ne: «Men 
gi dip bar ýa ryn; siz Me ni göz lär si ňiz we 
gü nä ňi ziň için de öler si ňiz. Siz Me niň 
bar ýan ýe ri me ba ryp bil mer si ňiz» diý di. 
22  Ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry: «Ol Özü ni 

öl dür jek mi kä? Ol şo nuň üçin Me niň 
bar ýan ýe ri me ba ryp bil mer si ňiz diý
ýär mi kä?» di ýiş di ler. 23 Isa ola ra: «Siz 
aşak dan sy ňyz, Men ýo kar dan dy ryn; 
siz bu dün ýä den si ňiz, Men bol sa, bu 
dün ýä den däl di rin. 24  Mu nuň üçin Men 
si ze „gü nä ňi ziň için de öler si ňiz“ diý
dim, çün ki Me niň Bi ri bar dy gyma iman 
et me se ňiz, gü nä ňi ziň için de öler si ňiz» 
diý di. 25  On dan: «Sen kim siň?» di ýip 
so ra dy lar. Isa ola ra: «Ozalbaş dan si ze 
kim di ýip aý dan bol sam, Şol du ryn. 26  Si
zi aýyp lap aýt jak zat la rym köp. Me ni 
Ibe ren hak dyr, Men On dan eşi den le ri mi 
dün ýä äş gär ed ýä rin» di ýip jo gap ber di. 
27 Olar Isa nyň Öz Ata sy ba ra da aýd ýan
dy gy na dü şün me di ler. 28  Soň ra Isa ola ra: 
«Yn san Og lu ny haç da ýo ka ry gö te ren 
ma ha ly ňyz, Me niň Şol du gy my bi ler
si ňiz. Şeý le hem Me niň Özüm den hiç 
zat et män di gi me, di ňe Ata myň öw re den 
zat la ry ny aý dan dy gy ma dü şü ner si ňiz. 
29 Me ni Ibe ren Me niň bi len dir, Ol Me ni 
ýe ke taş lap git me di. Se bä bi Men he mi
şe Oňa ýa ra ýan zat la ry ed ýä rin» diý di. 
30 Bu la ry aý dan da, en çe me adam lar Oňa 
iman et di ler.

Ybraýymyň nesilleri
31 On soň Isa Özü ne iman eden ýa hu

dy la ra: «Me niň sö zü mi ber jaý et se ňiz, 
ha ky kat dan hem, Me niň şä girt le rim 
bo lar sy ňyz; 32  Siz ha ky ka ty bi ler si ňiz, 
ha ky katda si zi azat eder» diý di. 33 Olar 
Isa dan «Biz Yb ra ýy myň nes li di ris, hiç 
wagt hiç ki me gul bo lan däl di ris. On soň 
nä dip Sen bi ze azat bo lar sy ňyz di ýip bil
ýär siň?» diý di ler. 34  Isa ola ra şeý le jo gap 
ber di: «Men si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, 
gü nä ed ýän ki şi gü nä niň gu lu dyr. 35 Gul 
hiç ha çan öýüň ag za sy bo lup bil mez, 
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ýö ne Ogul öýüň he mi şe lik ag za sy dyr. 
36  Şo nuň üçin hem Ogul si zi azat et se, 
siz, ha ky kat dan hem, azat bo lar sy ňyz. 
37 Si ziň Yb ra ýy myň ne sil le ri di gi ňi zi bil
ýä rin, ýö ne siz Me niň kas ty ma çyk dy ňyz, 
se bä bi siz Me niň sö zü me öz kal by ňyz
dan orun be reň zok. 38  Men si ze Ata myň 
ýa nyn da gö ren le ri mi aýd ýa ryn, siz hem 
öz ata ňyz dan gö ren le ri ňi zi ed ýär si ňiz». 
39 Olar Oňa: «Bi ziň ata myz Yb ra ýym
dyr» diý di ler. Isa ola ra: «Siz Yb ra ýy myň 
per zent le ri bol ýan bol sa ňyz, Yb ra ýy myň 
iş le ri ni eder di ňiz. 40 Em ma siz Me ni, ýag
ny Hu daý dan eşi den ha ky ka ty aýd ýan 
Yn sa ny öl dür mek çi bol ýar sy ňyz. Yb ra
ýym beý le iş et män di. 41 Siz Yb ra ýy myň 
dälde, öz ata ňy zyň iş le ri ni ed ýär si ňiz» 
diý di. Olar Oňa: «Biz zy na dan dog lan 
däl, bi ziň ýe ketäk bir Ata myz bar, Ol 
Hu da ýyň Özü dir» diý di ler. 42  Isa ola ra 
şeý le diý di: «Eger Ata ňyz Hu daý bol
sa, on da Me ni sö ýer di ňiz, se bä bi Men 
Hu daý dan gel dim, ÖzÖzüm den gel
me dim, Me ni Ol iber di. 43 Nä me üçin 
Me niň aýd ýan la ry ma dü şün me ýär si ňiz? 
Se bä bi siz Me niň aýd ýan la ry my diň le
me gi ba şar ma ýar sy ňyz. 44  Si ziň ata ňyz 
ib lis dir, siz onuň is le gi ni ber jaý et mek 
is le ýär si ňiz. Ol owal dan gan hor dy, hiç 
wagt ha ky ka tyň ta rap da ry bol man dy, 
se bä bi on da ha ky kat ýok. Ol ýa lan söz
län de, özözün den söz le ýär, çün ki ol 
ýa lan çy, ýa la nyň ata sy dyr. 45 Em ma Men 
ha ky ka ty aýd ýan dy ryn. Şo nuň üçi nem 
siz Ma ňa iman et me ýär si ňiz. 46  Si ziň 
haý sy ňyz Ma ňa gü nä ýöň käp bi ler si ňiz? 
Eger Men ha ky ka ty aýd ýan bol sam, on da 
nä me üçin siz Ma ňa iman et me ýär si ňiz? 
47 Kim Hu da ýa de giş li bol sa, Hu da ýyň 
söz le ri ni diň le ýän dir. Siz diň le me ýär si
ňiz, se bä bi siz Hu da ýa de giş li däl si ňiz».

Isanyň şöhraty
48 Ýa hu dy lar Oňa: «Sa ňa jyn uran sa ma ri

ýa ly di ýip, biz dog ry aý dyp dy rys!» diý di ler. 
49 Isa ola ra jo gap be rip: «Me ni jyn ura nok! 
Men Ata my hor mat la ýa ryn, em ma siz 
Me ni hor mat la ma ýar sy ňyz. 50 Men Özü me 
şöh rat ag tar ma ýa ryn, Men şöh rat lan dyr ýan 
Bi ri bar. Ka zy lyk Ed ýände Ol dur. 51 Men 
si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Me niň sö zü me 
uý ýan adam as la ölüm ga ra sy ny gör mez» 
diý di. 52 Ýa hu dy lar Oňa: «Se ni jyn uran
dy gy ny in di anyk bil dik. Yb ra ýymda, 
py gam ber lerde öl di. Em ma Sen: „Me niň 
sö zü me uý ýan adam hiç ha çan öl mez“ diý
ýär siň. 53 Eý sem, Sen ata myz Yb ra ýym dan 
hem be ýik mi? Olda, py gam ber lerde öl di. 
Sen Özü ňi kim di rin öýd ýär siň?» diý di ler. 
54 Isa ola ra şeý le jo gap ber di: «Men Özü mi 
şöh rat lan dyr sam, on da bu şöh rat puç bo lar. 
Me ni şöh rat lan dyr ýan Öz Atam dyr; siz Oňa 
Hu da ýy myz diý ýär si ňiz. 55 Ýö ne siz Ony 
ta na ma ýar sy ňyz, Men Ony ta na ýa ryn. Eger 
Ony ta na ma ýaryn diý sem, on da Men hem 
si ziň ýa ly ýa lan çy bo la ryn. Em ma Men Ony 
ta na ýa ryn we Onuň sö zü ni ýe ri ne ýe tir ýä rin. 
56 Ata ňyz Yb ra ýym Me niň gel jek gü nü me 
ga ra şyp, şat lan ýar dy. Ol şol gü ni gö rüp, ju da 
be gen di». 57 Ýa hu dy lar On dan: «He niz el li 
ýa şada bar ma dyk ha ly ňa Sen Yb ra ýy my 
gör düň mi?» di ýip so ra dy lar. 58  Isa ola ra: 
«Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Yb ra ýym do
gul ma zyn dan öň „Men bar dy ryn“» diý di. 
59 Şon da Isa ny daş la mak çy bol du lar, em ma 
Ol giz le nip, yba dat ha na dan çy kyp git di.

9-njy bap

Isa bir dogabitdi köri sagaldýar
1 Isa ge çip bar ýar ka, bir do ga bit di 

kör ada my gör di. 2  Şä girt le ri On dan: 
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«Mu gal lym, bu ada myň kör bo lup do
gul ma gy na kim gü nä kär? Onuň özi 
gü nä kär mi ýada eneata sy?» di ýip so
ra dy lar. 3 Isa ola ra: «Mu ňa ol ada myň 
özi hem, eneata sy hem gü nä kär däl. Bu 
on da Hu da ýyň iş le ri niň gör ke zil me gi 
üçin bol dy. 4 Özü mi Ibe re niň iş le ri ni Men 
gün diz et me li. Gi je ýe tip gel ýär, şon da 
hiç kim iş läp bil mez. 5  Men dün ýä de
käm, dün ýä niň nu ry Men di rin» di ýip 
jo gap ber di. 6  On soň Isa ýe re tüý kür dide, 
tüý kü li gin den pal çyk ýa sap, ony kö rüň 
gö zü ne sürt di. 7 Soň ra oňa: «Gitde, Si lo
ýam how zun da ýu wun» diý di. (Si lo ýam 
«Ibe ril en» diý mek dir.) Ol gi dip ýu wun dy 
we yzy na göz le ri açy lyp gel di. 8  Goň şu la
ry we onuň owal di leg çi lik edip ýö re ni ni 
gö ren ler: «Bu otu ryp, di leg çi lik ed ýän 
adam däl mi?» di ýip so ra dy lar. 9 Kä bir
le ri: «Şol» diý di ler; kä bir le ri: «Ýok, bu 
şo ňa meň zeş» diý di ler. Ýö ne onuň özi: 
«Ha wa, men şol adam» diý di. 10 On dan: 
«Şeý le bol sa, on da göz le riň nä hi li açyl
dy?» di ýip so ra dy lar. 11 Ol: «Isa di ýen 
Adam pal çyk ýa sap, gö zü me sürt dide: 
„Si lo ýam how zu na gitde, ýu wun“ diý
di. Men hem gi dip ýu wun dym we lin, 
göz le rim açy laý dy» di ýip jo gap ber di. 
12  On dan: «Şol Adam ni re de?» di ýip so
ra dy lar. Ol: «Bi le mok» di ýip jo gap ber di.

13 Ozal kör bo lan bu ada my fa ri seý le riň 
ýa ny na ge tir di ler. 14  Isa nyň pal çyk ýa sap, 
onuň göz le ri ni açan gü ni Sa bat gü nü
di. 15  Fa ri seý lerde onuň gö zü niň nä hi li 
açy lan dy gy ba ra da so ra dy lar. Ol adam: 
«Ol me niň gö zü me pal çyk sürt di, on soň 
ýu wun dym. In di men gör ýä rin» di ýip 
jo gap ber di. 16  Fa ri seý le riň kä bir le ri: «Ol 
Adam Hu daý dan däl, se bä bi Sa bat gü nü
ni sak la ma ýar» diý di ler. Baş ga la ry bol sa: 
«Eý sem gü nä kär adam beý le gud rat ly 
ala mat la ry gör ke zip bi ler mi?» diý di
ler. Şeý dip, ola ryň ara syn da ag za la lyk 

dö re di. 17 Olar ýe nede kör den: «Gö zü ňi 
açan şol Adam ba ra da nä me diý ýär siň?» 
di ýip so ra dy lar. Ol hem: «Ol bir py gam
ber» diý di. 18  Ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry 
göz le ri açy lan ada myň eje si bi len ka ka
sy ny ça gy ryp so ra ýan ça lar, onuň ozal 
kör bo lup, in di göz le ri niň açy lan dy gy na 
ynan ma dy lar. 19 Olar dan: «Kör do gul dy 
diý ýän og lu ňyz şu my? In di bu nä dip 
gör ýär?» di ýip so ra dy lar. 20 Onuň eje si 
bi len ka ka sy ola ra: «Mu nuň öz og lu myz
dy gy ny, onuň kör dog lan dy gy ny bil ýä ris. 
21 Ýö ne onuň in di nä dip gör ýän di gi ni 
ýada onuň gö zü ni ki miň açan dy gy ny 
biz bil me ýä ris. Ol in di bir ýe ti şen ýi git, 
özün den so raň, goý, özi aý dyp ber sin» 
di ýip jo gap ber di ler. 22  Onuň eje si bi len 
ka ka sy ýa hu dy la ryň baş tu tan la ryn dan 
gor ku la ry na şeý le diý di ler. Se bä bi ýa
hu dy lar Isa nyň Me sihdigini yk rar eden 
ada my si na go ga dan kow mak ba ra da 
dil bi rik di rip di ler. 23 Şo nuň üçin onuň 
eje si bi len ka ka sy: «Ol bir ýe ti şen ýi git, 
özün den so raň» diý di ler. 24  Şeý le lik bi
len, fa ri seý ler ozal ky kö ri ikin ji ge zek 
ça gy ryp, oňa: «Hu da ýyň ha ky üçin 
ha ky ka ty aýt. Biz ol Ada myň gü nä
kär di gi ni bil ýä ris» diý di ler. 25  Ol adam: 
«Onuň gü nä kär di gi ni ýada däl di gi ni 
bi le mok. Ýö ne men bir za dy bil ýä rin: 
ozal kör düm, in di gör ýä rin» di ýip jo gap 
ber di. 26  «Ol sa ňa nä me et di? Gö zü ňi nä
dip aç dy?» di ýip, on dan ýe ne so ra dy lar. 
27 Ol bu la ra: «Men ýa ňy aýt dym ahy ry, 
ýö ne diň le me di ňiz. Nä me üçin ýe ne 
eşit mek is le ýär si ňiz? Ýa si zem Onuň 
şä girt le ri bol mak çy my?» di ýip jo gap 
ber di. 28  Oňa sö güp: «Onuň şä gir di – 
sen siň, biz Mu sa nyň şä gir di di ris. 29 Biz 
Hu da ýyň Mu sa bi len gep le şen di gi ni 
bil ýä ris, bu Ada myň bol sa ni re den di
gi nide bil me ýä ris» diý di ler. 30  Ýaň ky 
adam ola ra şeý le jo gap ber di: «Haý ran 
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ga laý ma ly! Siz Onuň ni re den di gi nide 
bil me ýär si ňiz, Ol bol sa me niň göz le ri mi 
aç dy. 31 Hu da ýyň gü nä kär le ri diň le me
ýän di gi ni bil ýä ris, em ma kim Oňa sež de 
edip, Onuň yra da sy ny ber jaý et se, Hu daý 
ony diň le ýär. 32  Do ga bit di kö rüň gö zü niň 
açyl ma gy he ni ze çen li gör lüpeşi di len 
zat däl. 33 Eger Ol Hu daý dan bol ma dyk 
bol sa, hiç zat edip bil mez di». 34  Oňa: 
«Sen bü tin leý gü nä için de dog lup, in di 
bi ze akyl sat ýar myň?» diý di ler. Şeý le lik
de, ony si na go ga dan ko wup çy kar dy lar.

Ruhy körlük
35  Ony ko wup goý be ren le ri ni eşi den 

Isa ýaň ky ada my ta pyp: «Sen Yn san 
Og lu na a iman ed ýär miň?» diý di. 36  Ol 
hem Oňa: «Aga, aýt sa na, Ol kim kä? 
Men Oňa iman ede ýin» di ýip jo gap 
ber di. 37 Isa oňa: «Sen Ony gör düň. Ine, 
se niň bi len gep le şip du ran Şol dur» diý di. 
38  Ol hem: «Ýa Reb, iman ed ýä rin» di ýip, 
Oňa sež de et di. 39 Isa oňa: «Men bu dün
ýä gör me ýän ler gör sün, gör ýän ler kör 
bol sun di ýip, hö küm çy kar ma ga gel dim» 
diý di. 40 Mu ny diň läp du ran fa ri seý le riň 
kä bi ri On dan: «Eý sem bi zem kör mi?» 
di ýip so ra dy lar. 41 Isa ola ra: «Kör bo lan 
bol sa dy ňyz, gü nä ňiz bol maz dy, em ma 
gör ýä ris di ýe ni ňiz üçin gü nä ňiz öz boý
nu ňyz da ga lar» diý di.

10-njy bap

Gowy çopan
1 Isa ýe nede sö ze baş la dy: «Men si ze 

dog ru sy ny aýd ýa ryn, go ýun agy ly na ga
py syn dan gir män, baş ga ýe rin den aşyp 
gir ýän adam og ru dyr hem ga rak çy dyr. 
2  Ga py dan gir ýän adam bol sa go ýun la
ryň ço pa ny dyr. 3 Sak çy oňa ga py ny açyp 

ber ýän dir. Go ýun lar ço pa nyň se si ni 
eşid ýän dir ler. Ço pan hem go ýun la ry ny 
at maat ça gy ryp, ola ry örä alyp çyk
ýan dyr. 4  Ço pan go ýun la ry ny agyl dan 
alyp çy kan dan soň, ola ryň öňün den 
ýö re ýän dir, onuň se si ni ta na ýan go
ýun lar bol sa, onuň yzy na düş ýän dir ler. 
5 Olar ke se ki niň yzy na düş ýän däl dir ler, 
on dan gaç ýan dyr lar, se bä bi ke se ki niň 
se si ni ta na ýan däl dir ler». 6  Şeý dip, Isa 
ola ra bu tym sa ly gür rüň ber di, em ma 
olar mu nuň ma ny sy na dü şün me di ler. 
7 Isa ýe nede ola ra şeý le diý di: «Si ze 
dog ru sy ny aýd ýa ryn, go ýun lar üçin 
ga py Men di rin. 8  Men den öň ge len le
riň äh li si og ru dy lar hem ga rak çy dy lar, 
go ýun lar ola ra gu lak as ma dy lar. 9 Ga py 
Men di rin. Kim şu ga py dan gir se, ha las 
bo lar. Ol gi ripçy kyp, özü ne ot lag ta
par. 10 Og ry di ňe ogur la mak, öl dür mek, 
ýok et mek üçin gel ýän dir. Em ma Men 
ola ra ýa şa ýyş, bo le lin ýa şa ýyş ber mek 
üçin gel dim. 11 Men go wy ço pan dy ryn. 
Go wy ço pan go ýun la ry üçin ja ny ny 
pi da ed ýän dir. 12  Ha ky na tu tu lan adam 
go ýun la ryň ha ky ky ço pa ny ýada eýe si 
däl dir. Şo nuň üçin ol mö je giň gel ýä ni
ni gör se, go ýun la ry taş lap gaç ýan dyr. 
Mö jek sü ri niň üs tü ne ço zup, ola ry 
dar gad ýan dyr. 13 Ol adam ga çyp gi der, 
se bä bi ol ha ky na tu tu lan dyr. Ol go ýun
lar hak da hiç hi li ala da et mez. 14-15  Men 
go wy ço pan dy ryn. Edil Ata myň Me ni, 
Me ni ňem Ata my ta naý şym ýa ly, Men 
go ýun la ry my ta na ýan dy ryn. Olarda 
Me ni ta na ýan dyr lar; Men go ýun la rym 
üçin ja ny my pi da ed ýä rin. 16  Me niň bu 
agyl da ky lar dan baş gada go ýun la rym 
bar. Men ola ry hem ýyg na ma ly dy ryn. 
Olar hem Me niň se si mi eşi der ler, şon da 
bir sü ri, bir ço pan bo lar. 17 Men ja ny my 
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gaý ta dan al mak üçin pi da ed ýä rin. Şol 
se bäp den Atam Me ni söý ýär. 18  Ja ny my 
Men den hiç kim al ma ýar, Özüm pi da 
ed ýä rin. Me niň ja ny my pi da et mä gede, 
ony gaý ta dan al ma gada yg ty ýa rym 
bar. Men bu buý ru gy Atam dan al dym». 
19 Bu söz ler se bäp li, ýa hu dy la ryň ara sy
na ýe nede ag za la lyk dö re di. 20 Ola ryň 
kö pü si: «Ony jyn urup dyr, Ol dä li räp
dir. Nä me üçin siz Ony diň le ýär si ňiz?» 
diý di. 21 Baş ga lar bol sa: «Bu lar jyn uran 
ada myň aýt jak söz le ri däl. Jyn kör le riň 
gö zü ni açyp bi ler mi?» diý di ler.

Ýahudylaryň baştutanlary 
iman etmeýärler

22  Şol wagt gyş pas ly dy, Iýe ru sa lim de 
Nur baý ra my bel le nil ýär di. 23 Isa yba dat
ha na da Sü leý ma nyň eý wa ny di ýen ýer de 
gez me läp ýör di. 24  Me sih Ýa hu dy la ryň 
baş tu tan la ry Onuň da şy na üý şüp: «Sen 
ha ça na çen li bi zi ala sar myk edip goý jak? 
Eger Me sih bol saň, any gy ny aýt» diý di
ler. 25 Isa ola ra: «Men si ze aýt dym, ýö ne 
siz iman et me ýär si ňiz. Ata myň ady bi len 
eden iş le rim Me niň kim di gi me şa ýat lyk 
ed ýär. 26  Ýö ne siz iman et me ýär si ňiz, 
se bä bi si ze aý dy şym ýa ly, siz Me niň go
ýun la rym dan däl. 27 Me niň go ýun la rym 
se si me gu lak as ýar lar, Men hem ola ry 
ta na ýa ryn, olar Me niň yzy ma düş ýär
ler. 28  Men ola ra ba ky ýa şa ýyş ber ýä rin. 
Olar as la he läk bol maz, hiç kim ola ry 
Me niň elim den ka kyp al maz. 29 Ola ry 
Ma ňa be ren Atam hem me den be ýik dir. 
Ata myň elin den ola ry hiç kim alyp bil
mez. 30 Atam Iki miz bir di ris» di ýip jo gap 
ber di. 31 Ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry Ony 
daş la jak bo lup, ýe ne ýer den daş al dy lar. 
32  Isa ola ra: «Men Atam ta ra pyn dan si ze 
köp ýag şy lyk lar et dim. Bu la ryň haý sy sy 

üçin Me ni daş la jak bol ýar sy ňyz?» diý di. 
33 Ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry Oňa: «Biz 
Se ni ýag şy iş ed ýän li giň üçin dälde, Hu
da ýa dil ýe tir ýän li giň üçin, ýag ny yn san 
ha ly ňa Özü ňi Hu daý saý ýan ly gyň üçin 
daş la jak bol ýa rys» diý di ler. 34  Isa ola ra 
şeý le diý di: «Mu kad des Ka nu ny ňyz da: 

„Men diý ýä rin: Siz hu daý lar sy ňyz“ di ýip 
ýa zy lan däl mi? 35  Mu kad des Ýaz gy la ry 
üýt ge dip bol ma ýan dy gy ny bi leň zok my 
nä me?! Hu da ýyň Sö zi ge len adam lar 

„hu daý lar“ diý lip at lan dy ry lan bol sa, 
36  on da nä me Me ni Hu da ýyň Og ly di ýe
nim üçin kü pür gep län ha sap la ýar sy ňyz? 
Me ni bol sa Atam Özi üçin saý lapse çip, 
dün ýä iber di. 37 Men Ata myň iş le ri ni et
me ýän bol sam, on da Ma ňa iman et mäň. 
38  Egerde Onuň iş le ri ni ed ýän bol sam, 
on da Ma ňa ynan ma sa ňyzda, ed ýän 
iş le ri me yna nyň. Şon da Ata nyň Men
de di gi ni, Me ni ňem Ata da dy gy ma anyk 
göz ýe ti rer si ňiz». 39 Şon da Ony ýe ne 
tut ma ga sy na nyş dy lar, em ma Isa ola ryň 
el le rin den sy pyp gaç dy. 40 Isa ýe nede 
Ior dan der ýa sy nyň aň ry ta ra py na, öň ler 
Ýah ýa nyň adam la ry su wa çüm dü ren 
ýe ri ne git di we şol ýer de gal dy. 41 Köp 
adam lar Onuň ýa ny na ge lip: «Ýah ýa 
hiç hi li gud rat ly ala mat gör kez me sede, 
onuň bu Adam hak da ky aý dan la ry nyň 
ba ry dog ry eken» di ýiş di ler. 42 Şeý le lik de, 
ol ýer de köp adam lar Isa iman et di ler.

11-nji bap

Lazaryň ölümi
1 Beý ta ni ýa oba syn da La zar at ly bir 

adam ke sel läp ýa tyr dy. Onuň uýalary 
Mer ýem bi len Mar ta hem şol oba da 
ýa şa ýar dy lar. 2  Reb Isa hoş boý ys ly ýag 
gu ýup, Onuň aýa gy ny sa çy bi len sü pü ren 
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aýal şol Mer ýem di. Ha wa, ke sel ýa tan 
La zar Mer ýe miň do ga ny dy. 3 Şeý le lik de, 
uýa lar: «Agam, Se niň eziz dos tuň ke sel 
ýa tyr» di ýip, Isa ha bar ýol la dy lar. 4  Isa 
mu ny eşi dip: «Bu ke sel onuň öl me gi üçin 
dälde, Hu da ýyň şöh rat la nyp, bu ar ka ly 
Hu da ýyň Og lu nyň şöh rat ga zan ma gy 
üçin dir». 5  Isa Mar ta ny, onuň uýa sy ny 
we La za ry go wy gör ýär di. 6  Em ma La
za ryň ke sel ýa tan dy gy ny bil sede, Isa 
öň ki bol ýan ýe rin de ýe ne iki gün gal dy. 
7 Mun dan soň Isa şä girt le ri ne: «Ýa hu dy ýa 
do la na lyň» diý di. 8  Şä girt le ri Oňa: «Eý, 
mu gal lym, ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry nyň 
Se ni daş la jak bo lan la ry ýa ňy däl mi di?! 
Sen ýe nede şol ýe re git jek bol ýar syň
my?» diý di ler. 9 Isa ola ra: «Gün diz on 
iki sa gat dan yba rat däl mi? Kim gün diz 
ýö re se büd re mez, se bä bi ol bu dün ýä niň 
nu ru ny gör ýän dir. 10 Em ma gi je ýö re ýän 
adam büd rär, se bä bi on da nur ýok dur» 
di ýip jo gap ber di. 11 Soň ra Isa ola ra ýe
nede: «Dos tu myz La zar uk lap ýa tyr. 
Men şo ny oýar mak üçin gid ýä rin» diý di. 
12  Şä girt le ri Oňa: «Agam, uk lap ýa tan 
bol sa sa ga lar» diý di ler. 13 Isa onuň ölen
di gi hak da aýd ýar dy, ýö ne olar ada ty uky 
hak da aýd ýan dyr öýt dü ler. 14  Şeý le lik de, 
Isa ola ra any gy ny aýt dy: «La zar ara dan 
çyk dy. 15  Iman et me gi ňiz üçin, Men si
ziň ha ty ra ňy za ol ýer de bol man dy gy ma 
be gen ýä rin. In di bol sa, ýö rüň, onuň 
ýa ny na gi de liň». 16  Şon da Ekiz la kam ly 
To mas di ýen şä girt beý le ki şä girt le re: 
«Ýö rüň, bi zem gi de liňde, Isa bi len bi le 
öle liň» diý di.

17 Isa Beý ta ni ýa ge len de, La za ryň jaý
la na ny na eý ýäm dört gün bo lan eken. 
18  Beý ta ni ýa Iýe ru sa lim den ba ryýo gy üç 
çak rym a daş lyk da ýer leş ýär di. 19 Mar ta 
bi len Mer ýe me gö wün lik ber mä ge köp 

ýa hu dy lar La za ryň pa ta sy na ge lip di ler. 
20  Mar ta Isa nyň gel ýä ni ni eşi dip, Ony 
gar şy la ma ga çyk dy. Mer ýem bol sa öý de 
gal dy. 21 Mar ta Isa: «Eý, Agam, Sen şu 
ýer de bo lan bol sa dyň, do ga nym öl mez di. 
22  Hä zir hem Hu daý dan nä me di le seň, 
Se niň di le gi ňi bi tir je gi ni bil ýä rin» diý
di. 23 Isa oňa: «Do ga nyň di re ler» diý di. 
24  Mar ta bol sa: «Men ahyr ky gün, ýag ny 
ölü le riň di re liş gü nün de onuň di rel je gi ni 
bil ýä rin» diý di. 25  Isa oňa: «Di re li şem, 
ýa şa ýy şam Men di rin, Ma ňa iman eden 
öl sede ýa şar. 26  Kim Ma ňa iman edip 
ýa şa ýan bol sa, ol as la öl mez. Sen şu ňa 
ynan ýar syň my?» diý di. 27 Ol Isa: «Ha
wa, Agam. Men Se niň şu dün ýä gel me li 
Hu da ýyň Og ly Me sihdigiňe ynan ýa ryn» 
diý di. 28  Mar ta şeý le di ýen soň, uýa sy 
Mer ýe mi ça gyr ma ga git di. Ony bir 
çe te çe kip: «Mu gal lym şu ýer de. Ol 
se ni ça gyr ýar» diý di. 29 Mer ýem mu ny 
eşi den ba dy na ýe rin den tu rup, Isa nyň 
ýa ny na git di. 30 Isa en tek oba gir män di, 
Ol he niz hem Mar ta nyň gar şy lan ýe rin
de di. 31 Öý de Mer ýe miň ýa nyn da bo lup, 
oňa gö wün lik ber ýän ýa hu dy lar onuň 
how luk maç çy kyp gi de ni ni gör dü ler. 
Ol ag la mak üçin ma za ra ta rap bar ýan
dyr öý düp, olar onuň yz yn dan git di ler. 
32  Mer ýem Isa nyň du ran ýe ri ne gel di. 
Ony gö rüp, aýak la ry na ýy kyl dyda: 
«Agam, Sen şu ýer de bo lan bol sa dyň, 
do ga nym öl mez di» diý di. 33 Mer ýe miň 
we onuň bi len bi le ge len ýa hu dy la ryň 
ag la ýa ny ny gö ren de, Isa nyň kal by ny 
çuň ňur gy nanç gap lap, ýü re gi gy ýyl dy. 
34 Ol: «Ony ni re de jaý la dy ňyz?» di ýip so
ra dy. Oňa: «Eý, Agam, gel, gör» diý di ler. 
35  Isa nyň göz le rin den bo ýurbo ýur ýaş 
ak dy. 36  Şon da ýa hu dy lar: «Se re diň, Ol 
ony nä hi li go wy gör ýän eken!» di ýiş di ler. 
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37 Kä bir le ri bol sa: «Kö rüň gö zü ni açan 
Adam La za ryda ölüm den alyp ga lyp 
bil mez mi di?» di ýiş di ler.

Isa Lazary direldýär
38  Şol wagt Isa nyň ýü re gi gy ýymgy

ýym bo lup, ma za ryň ýa ny na bar dy. 
Ma zar bir go wak dy, onuň ag zy na bol sa 
daş go ýup dy lar. 39 Isa: «Da şy aý ryň» diý
di. Mer hu myň uýa sy Mar ta Oňa: «Agam, 
ol eý ýäm por san dyr, ony jaý la ny my za 
dört gün bol dy ahy ry» diý di. 40 Isa oňa: 
«Eger iman et seň, Hu da ýyň şöh ra ty ny 
gö rer siň diý män mi dim?» diý di. 41 Şeý
le lik de, da şy aýyr dy lar. Isa gö zü ni gö ge 
di kip: «Eý, Ata, Me ni eşi de niň üçin Sa ňa 
şü kür ed ýä rin. 42  Se niň Me ni he mi şede 
eşid ýän di gi ňi bil ýä rin. Em ma bu söz le ri 
şu ýer de du ran halk üçin, Me ni Se niň 
ibe ren di gi ňe iman et sin ler di ýip aýt dym» 
diý di. 43 Şu söz ler den soň Ol ga ty ses bi
len: «La zar, da şa ry çyk!» di ýip gy gyr dy. 
44  El le ri, aýak la ry ke pe ne do la nan, ýü zi 
ýag lyk bi len sa ra lan mer hum ma zar dan 
çyk dy. Isa ola ra: «Onuň ke pe ni ni aý ryň, 
goý, git sin» diý di.

Isany öldürmek baradaky dildüwşük 
(Matta 26:1-5; Mark 14:1,2; 
Luka 22:1,2)

45 Şeý le lik de, Mer ýe miň ýa ny na ge len 
ýa hu dy la ryň kö pü si Isa nyň eden işi ni gö
rüp, Oňa iman et di ler. 46  Bir nä çe si bol sa 
ba ryp, Isa nyň eden iş le ri ni fa ri seý le re 
gür rüň ber di ler. 47 On soň ýol baş çy ru
ha ny lar bi len fa ri seý ler ýo ka ry mej li si 
ça gy ryp: «Nä me et me li? Bu Adam köp 
gud rat lar gör kez ýär. 48  Mu ňa ýol ber sek, 
on da hem me ler Oňa iman eder. Rim
li ler hem ge lip, yba dat ha na my zy we 
hal ky my zy ýok eder ler» diý di ler. 49 Ola
ryň ara syn da şol ýyl baş ru ha ny bo lan 
Ka ýa fada bar dy. Ka ýa fa ola ra: «Siz 

hiç za dy bil me ýär si ňiz. 50 Äh li hal kyň 
he läk bo la nyndan, bir ada myň halk üçin 
öl me gi si ze örän bäh bit li dir. Siz nä me 
mu ňa dü şü neň zok my?» diý di. 51 Ol mu
ny özözün den aýt ma dy. Şol ýy lyň baş 
ru ha ny sy bol mak bi len ol Isa nyň ýa hu dy 
mil le ti üçin öl je gi ni py gam ber lik edip 
aýt dy. 52  Ol di ňe bir şol mil let üçin dälde, 
eý sem Hu da ýyň da gy nyk per zent le ri ni 
bir ýe re top lap bir leş dir mek üçin hem 
öl me li di. 53 Şeý le lik de, şol gün den baş lap, 
Isa ny öl dür mek üçin dil bi rik dir di ler. 
54  Şon dan soň Isa ýa hu dy la ryň ara syn da 
açaç an gez me di. Ol çö lüň go la ýyn da ky 
Ef ra ýym şä he ri ne gi dip, şä girt le ri bi len 
şol ýer de gal dy. 55  Ýa hu dy la ryň Pe sah 
baý ra my ýa kyn lap dy. Ýur duň äh li kün
jek le rin den ge len köp adam lar Pe sah dan 
öň tä miz le niş des sur la ry ny ber jaý et mek 
üçin Iýe ru sa li me ge lip di ler. 56  Olar Isa ny 
göz le ýär di ler, yba dat ha na da dur ka lar, 
bi ribir le ri ne: «Nä hi li pi kir ed ýär si ňiz? 
Ol baý ra ma ge ler mi ýada gel mez?» di
ýiş ýär di ler. 57 Ýol baş çy ru ha ny lar bi len 
fa ri seý ler bol sa Isa ny ele sal mak üçin, 
Onuň ni re de di gi ni kim bil ýän bol sa, 
ha bar ber mek le ri ni buý rup dy lar.

12-nji bap

Merýem Isa nard ýagyny çalýar 
(Matta 26:1-5; Mark 14:1,2; 
Luka 22:1,2)

1 Pe sah baý ra my na al ty gün ga lan da, 
Isa ýe ne Beý ta ni ýa bar dy. Isa nyň di rel
den La za ryda şol ýer de di. 2  Ol ýer de 
Isa nyň hor ma ty na na har be ril di. Mar ta 
hyz mat ed ýär di, La zar bol sa myh man lar 
we Isa bi len bir sa ça gyň ba şyn da otyr dy. 
3 On soň Mer ýem bir çüý şe de gym mat
ba ha saparas sa nard ýa gy ny ge tir dide, 
Isa nyň aýak la ry na ça lyp, soň ra sa çy 
bi len sü pür di. Ýa gyň ýa kym ly ysy öýüň 
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içi ne dol dy. 4  Şol wagt Onuň şä girt le ri
niň bi ri, Oňa ha ýyn lyk et me gi ýü re gi ne 
dü wen Si mu nyň og ly Ýu das Is ka ri ýot: 
5 «Nä me üçin bu ýag sa ty lyp, onuň pu ly 
ga ryp la ra paý lan ma dy? Mu nuň ba ha sy 
bir ýyl lyk iş ha ky na a ba ra bar ahy ry» 
diý di. 6  Ol mu ny ga ryp la ryň ga my ny 
iý mek üçin dälde, özü niň og ru dy gy 
üçin aýd ýar dy. Se bä bi ol or tak pul tor
ba sy ny gö te ren bo lup, nä me be ril se, özi 
alyp ýör di. 7 Em ma Isa ola ra: «Na ça ry 
öz gü nü ne go ýuň! Ol Me ni jaý lan jak 
gü nü me taý ýar la mak üçin şeý le et di. 
8  Ga ryp lar he mi şe si ziň ýa ny ňyz da bo lar, 
em ma Men si ziň ýa ny ňyz da el my da
ma bol ma ryn» diý di. 9 Ýa hu dy lar dan 
bir uly mä hel le Isa nyň ol ýer de di gi ni 
eşi dip, di ňe bir Isa ny däl, eý sem, Onuň 
di rel den La za ry nyda gör mä ge gel di ler. 
10 Şo nuň üçin ýol baş çy ru ha ny lar La za
ryda öl dür me giň mas la ha ty ny et di ler. 
11 Çün ki köp ýa hu dy lar La zar se bäp li 
Isa iman edip di ler.

Isa Iýerusalime uly dabara bilen 
girýär 
(Matta 21:1-11; Mark 11:1-11; 
Luka 19:28-40)

12  Er te si gün baý ram çy ly ga ge len uly 
mä hel le Isa nyň Iýe ru sa li me gel ýä ni
ni eşit di. 13 Adamlar pal ma şa ha la ry ny 
alyp, Ony gar şy la ma ga çyk dy lar. Olar 
şeý le di ýip gy gy ryş ýar dy lar: «Hu da ýa 
öw gü ler bol sun! Reb biň adyn dan Gel
ýä ne al kyş bol sun! Ys ra ýyl Pa ty şa sy na 
al kyş bol sun!»

14-15   Edil Mu kad des Ýaz gy lar da: 
«Gork ma, eý, Si on gy zy! Ine, Pa ty şaň 
taý ha ra mü nüp gel ýär» di ýip ýa zy ly şy 

ýa ly, Isa bir taý har ta pyp mün di. 16  Şä
girt le ri şol wagt bu zat la ra dü şün me di ler. 
Em ma Isa şöh rat lan dy ry lan dan soň ra 
bu söz le riň Ol ha kyn da ýa zy lan dy gy 
we öz le ri niň mu ny ýa zy ly şy ýa ly eden
dik le ri ola ryň ýat la ry na düş di.

17 Isa La za ry ma zar dan ça gy ryp di
rel den de, köp mä hel le bu wa ka ny gör di. 
In di olar bu hak da hem me le re gür rüň 
ber ýär di ler. 18  Şo nuň üçin Isa nyň gör
ke zen bu gud ra ty ba ra da eşi den köp 
adam lar Ony gar şy la ma ga çyk dy lar. 
19 Şeý le lik de, fa ri seý ler bi ribi ri ne: 
«Gör ýä ňiz mi, eli miz den hiç zat gel
me ýär. Bü tin dün ýä Onuň yzy na eýer di!» 
di ýiş ýär di ler.

Isa ölüp direljegini öňünden aýdýar
20  Baý ram çy lyk da yba dat et mä ge 

Iýe ru sa li me ge len le riň ara syn da bir
nä çe grek lerde bar dy. 21 Olar Je li lä niň 
Bet saý da şä he rin den bo lan Fi li piň ýa
ny na ge lip: «Eý, aga, biz Isa ny gör mek 
is le ýä ris» di ýip, on dan ha ýyş et di ler. 
22  Fi lip hem mu ny And ry sa aýt dy. On
soň And rys bi len Fi lip bi le gi dip, Isa 
aýt dy lar. 23 Isa ola ra şeý le jo gap ber di: 
«Yn san Og lu nyň şöh rat lan ma ly wag ty 
gel di. 24  Men si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, 
bug daý dä ne si ýe re ga çyp öl me se, ýe ke 
dä ne bo lup ga lar, ýö ne öläý se, köp ha
syl be rer. 25  Bu dün ýä de ja ny ny söý ýän 
ony ýi tir ýän dir. Em ma bu dün ýä de kim 
ja ny ny ýig ren ýän bol sa, ony ba ky ýa
şa ýyş üçin sak la ýan dyr. 26  Kim Ma ňa 
hyz mat et mek is le ýän bol sa, yzy ma 
eýer sin. Men ni re de bol sam, Me niň 
hyz mat kä rimde şol ýer de bo lar. Ma ňa 
hyz mat eden ada my Atam hor mat lar. 
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27 Hä zir Me niň ýü re gim gamgus sa 
bat ýar. Men nä me di ýe ýin? „Eý, Ata, 
Me ni şu pur sat dan ha las et“ di ýe ýin
mi? Ýok, Men hut şu pur sat üçin gel dim 
ahy ryn. 28  Eý, Ata, ady ňy şöh rat lan dyr!» 
Şon da gök den: «Men ady my şöh rat lan
dyr dym we ýe nede şöh rat lan dy ra ryn» 
di ýen ses gel di. 29 Ol ýer de du ran mä
hel le mu ny eşi dip: «Gök gür le di» diý di. 
Kä bir le ri bol sa: «Onuň bi len bir pe
riş de gep leş di» di ýiş di ler. 30  Isa ola ra: 
«Bu ses Me niň üçin dälde, si ziň üçin 
gel di. 31 In di bu dün ýä hö küm çy ka
ryl ma ly wagt gel di. Ine, bu dün ýä niň 
hö küm da ry şeý tan kow lup çy ka ry lar. 
32  Ýer den ýo ka ry gö te ri le nim de, Men 
äh li yn san la ry Özü me çe ke rin» di ýip 
jo gap ber di. 33  Isa mu ny nä hi li ölüm 
bi len öl je gi ni bil dir mek üçin aýt dy. 
34  Mä hel le Oňa gar şy bo lup: «Töw rat da 
aý dy ly şy na gö rä, Me sih ebe di gal ma
ly dyr. On soň nä dip Sen: „Yn san Og ly 
ýo ka ry gö te ril me li dir“ diý ýär siň? Ol 
Yn san Og ly diý ýä niň kim?» di ýip so
ra dy. 35  Isa ola ra: «Nur si ziň ara ňyz da 
ýe ne az wagt bo lar. Nur bar ka, nur da 
ge ziň, şon da üs tü ňi zi tüm lük bas maz. 
Çün ki tüm lük de gez ýän özü niň ni rä 
bar ýa ny ny bil ýän däl dir. 36  Nur he niz 
ýa ny ňyz da ka, nu ra iman ediň, şon da 
nu ruň per zent le ri bo lar sy ňyz» diý di. 
Isa bu la ry aý dan soň, ola ryň ýa nyn dan 
gi dip giz len di.

Ýahudylaryň ynamsyzlygy
37 Isa ýa hu dy la ryň göz le ri niň al nyn da 

şun ça köp gud rat ly ala mat gör ke zen 
hem bol sa, olar Oňa iman et me di ler. 
38  Bularyň ba ry Işa ýa py gam be riň:

«Ýa Reb, biziň habarymyza kim 
ynandy?

Rebbiň güýçgudraty kime aýan 
boldy?»

– di ýip aý dan şu sö zü niň ber jaý bol ma gy 
üçin şeý le bol dy.

39 Ha ky kat dan hem, olar yna nyp bil
me ýär di ler. Mu ňa gö rä, Işa ýa olar hak da 
ýe ne şeý le di ýip dir:
 40  «Hudaý olaryň gözlerini kör etdi,

ýüreklerini gatatdy.
Goý, gözleri bilen görmesinler,

gulaklary bilen eşitmesinler,
aňlary bilen aňlamasynlar,

Maňa dönüp, şypa tapmasynlar».
41 Işa ýa Isa nyň şöh ra ty ny gö rüp, bu 
söz le ri Ol hak da aý dyp dyr. 42  Mu ňa ga
ra maz dan, mej li siň ag za la ry nyň kö pü si 
Oňa iman et di, em ma fa ri seý ler ze rar ly 
mu ny açyk yg lan et me di ler, se bä bi olar 
si na go ga dan ko wul mak dan gork ýar dy
lar. 43 Se bä bi olar yn san la ryň öw gü si ni 
Hu da ýyň öw gü sin den go wy gör dü ler. 
44  Isa bol sa ga ty ses bi len şeý le diý di: 
«Ma ňa iman ed ýän Ma ňa dälde, Me ni 
Ibe re ne iman ed ýän dir. 45  Me ni gör ýän, 
Me ni Ibe re nide gör ýän dir. 46 Ma ňa iman 
eden her kes ga raň ky lyk da gal ma syn 
di ýip, Men dün ýä nur bo lup gel dim. 
47 Söz le ri mi eşi di bem, ola ry ber jaý et
me di giň üs tün den hö küm çy kar ma ryn. 
Se bä bi Men dün ýä niň üs tün den hö küm 
çy kar ma ga dälde, ony ha las et mä ge 
gel dim. 48  Me ni ret edip, söz le ri mi ka bul 
et me ýä ne ahyr ky gün de Me niň hut şu 
aýd ýan söz le rim hö küm çy ka rar. 49 Se bä
bi Men ÖzÖzüm den gep le me dim. Me ni 
ibe ren Ata nä me aýt ma ly dy gy my, nä hi li 
söz le me li di gi mi Ma ňa Özi bu ýur dy. 
50 Onuň buý ru gy nyň bol sa ba ky ýa şaý şa 
gow şur ýan dy gy ny bil ýä rin. Şo nuň üçin 
Atam Ma ňa nä me buý ran bol sa, Men 
si ze di ňe şo ny aýd ýan dy ryn».
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13-nji bap

Isa şägirtleriniň aýagyny ýuwýar
1 Pe sah baý ra my nyň öň ýa ny dy. Isa bu 

dün ýä den aý ry lyp, Ata sy nyň ýa ny na 
git me li sa ga dy nyň ge len di gi ni bil ýär di. 
Isa bu dün ýä de Özü niň ki le ri he mi şe 
söý di, ola ry ahyr ky gü ne çen li söý di.

2 Ag şam lyk na har wag ty dy. Ib lis eý ýäm 
Si mu nyň og ly Ýu das Is ka ri ýo dyň kal by
na Isa ha ýyn lyk et mek ni ýe ti ni sa lyp dy. 
3 Isa Ata sy nyň äh li za dy Öz yg ty ýa ry na 
be ren di gi ni, Özü niň Hu daý dan ge lip, Hu
da ýa git jek di gi ni bil ýär di. 4 Şo nuň üçin Ol 
na har ba şyn dan tu rup, do nu ny çy kar dy
da, bir ýag lyk bi len bi li ni gu şa dy. 5 On soň 
bir le ge ne suw guý dyda, şä girt le ri niň 
aýak la ry ny ýu wup, gu şa nan ýag ly gy 
bi len sü pür mä ge dur dy. 6  Isa Si mun Pet
ru syň ýa ny na ge len de, Pet rus Oňa: «Eý, 
Agam, Sen me niň aýa gy my ýuw jak bol
ýar myň?» diý di. 7 Isa oňa: «Me niň ed ýän 
işi me en tek aky lyň çat ma ýar, mu ňa soň 
dü şü ner siň» diý di. 8  Pet rus Oňa: «Ýok, 
men Sa ňa aýa gy my as la ýuw dur ma ryn!» 
diý di. Em ma Isa oňa: «Eger ýuw ma sam, 
on da Me niň bi len şä rik li giň bol maz» 
di ýip jo gap ber di. 9 Si mun Pet rus Oňa: 
«Agam, on da di ňe aýa gy my däl, eli mide, 
ba şy myda ýuw» diý di. 10 Isa oňa: «Ýuw
nan ada myň di ňe aýa gy ny ýuw mak dan 
baş ga ha ja ty ýok dur, tu tuş be de ni tä miz
dir. Siz hem tä miz si ňiz, ýö ne hem mä ňiz 
däl» diý di. 11 Isa Özü ne ki miň ha ýyn
lyk et jek di gi ni bil ýär di. Şo nuň üçinde 
«Hem mä ňiz tä miz däl» di ýip di.

12  Isa ola ryň aýak la ry ny ýu wup bo la
nyndan soň, do nu ny geý dide, ýe ne sa çak 
ba şy na ge çip otur dy we ola ra şeý le diý di: 
«Si ze nä me ede ni me dü şün ýär si ňiz mi? 

13 Siz Ma ňa „Mu gal lym“, „Aga“ di ýip, 
dog ry aýd ýar sy ňyz, se bä bi Men Şol du ryn. 
14 Eger Men si ziň Aga ňyz we Mu gal ly my
ňyz bo lu bam, aýa gy ňy zy ýu wan bol sam, 
on da sizde bi ribi ri ňi ziň aýa gy ňy zy 
ýuw ma ly sy ňyz. 15 Me niň si ze ede ni mi, 
siz hem bi ribi ri ňi ze eder si ňiz di ýip, Men 
si ze gö rel de gör kez dim. 16 Men si ze dog
ru sy ny aýd ýa ryn, gul ho ja ýyn dan be ýik 
däl dir, ha bar çyda özü ni ibe ren den be ýik 
däl dir. 17 Eger bu zat la ra dü şü nip, ola ry 
ber jaý et se ňiz, bagt ly bo lar sy ňyz.

Ýudasyň Isa haýynlyk 
etjekdigi baradaky gürrüň

18  Men si ziň hem mä ňiz hak da aýt ma
ýa ryn. Men Öz saý lan la ry my bil ýä rin. 
Em ma, goý, bu Mu kad des Ýaz gy lar da
ky: „Hat da du zu my iýen ma ňa ha ýyn lyk 
et di“ di ýen söz ler ber jaý bol sun. 19 Men 
si ze nä me bol ja gy ny öňün den aýd ýa ryn. 
Bu lar ama la aşan wag ty siz Me niň kim di
gi me göz ýe ti rer si ňiz, Ma ňa yna nar sy ňyz. 
20 Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Me niň ibe ren 
ada my my ka bul eden Me ni ka bul ed ýän dir, 
Me ni ka bul eden bol sa, Me ni Ibe re ni ka
bul ed ýän dir». 21 Bu zat la ry aý dan dan soň, 
Isa nyň ýü re gi ni gus sa gap la dy. Ol: «Ha ky
kat dan hem, si ziň bi ri ňiz Ma ňa ha ýyn lyk 
eder si ňiz» di ýip, açyk aýt dy. 22  Şä girt le ri 
Onuň mu ny ki me kak dy ryp aýd ýa ny ny 
bil män, al jy raň ňy lyk bi len bi ribir le ri ne 
se re diş di ler. 23 Sa çak ba şyn da şä girt ler den 
bi ri Isa ýap la nyp otyr dy. Ol Isa nyň söý
gü li şä gir di di. 24 Si mun Pet rus Onuň ki me 
kak dy ryp aýd ýa ny ny so ra ma gy ýaň ky 
şä gir de üm le di. 25  Ol hem Isa ýap la nyp 
otur şy na On dan: «Agam, ol kim?» di ýip 
so ra dy. 26  Isa: «Şu çö re gi oka ra ba ty ryp, 
ki me ber sem, ol şol dur» di ýip jo gap ber di. 
On soň Ol çö re gi oka ra ba tyr dyda, ony 
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Si mu nyň og ly Ýu das Is ka ri ýo da ber di. 
27 Çö re gi alan ba dy na, Ýu da nyň içi ne 
şeý tan gir di. Isa oňa: «Nä me et jek bol
saň, tiz räk et» diý di. 28  Mu ny Isa nyň oňa 
nä me üçin aý da ny na otu ran la ryň hiç bi ri 
dü şün me di. 29 Pul tor ba Ýu das da bo lan soň, 
kä bir le ri Isa oňa: «Baý ram üçin bi ze ge rek 
zat la ry sa tyn al» ýada «Ga ryp la ra bi raz 
pul paý la» diý ýän dir öýt dü ler. 30  Ýu das 
bol sa çö re gi alan ba dy na da şa ry çy kyp 
git di. Ga raň ky dü şüp di.

Isa Petrusyň inkär etjekdigini aýdýar 
(Matta 26:31-35; Mark 14:27-31; 
Luka 22:31-34)

31 Ýu das çy kyp gi den soň, Isa şeý le diý
di: «In di Yn san Og ly şöh rat lan dy ryl dy, 
Hu daýda Ol ar ka ly şöh rat lan dy ryl dy. 
32  Eger Hu daý Yn san Og ly ar ka ly şöh
rat la nan bol sa, Ony hem Öz şöh ra ty na 
şä rik eder. Ha wa, Ony şol pur sa dyň 
özün de şöh rat lan dy rar. 33 Ba la la rym! 
Men in di si ziň bi len uzak bol ma ryn. 
Siz Me ni ag ta rar sy ňyz, ýö ne ýa hu dy la ra 
aý da ny my si zede aýd ýa ryn: „Me niň 
git jek ýe ri me siz ba ryp bil mer si ňiz“. 
34  Si ze bir tä ze tab şy ryk ber ýä rin: bi
ribi ri ňi zi sö ýüň. Me niň si zi söý şüm 
ýa ly, sizde bi ribi ri ňi zi sö ýüň. 35  Eger 
bi ribi ri ňi zi söý se ňiz, hem me ler si ziň 
Me niň şä gir dim di gi ňi zi bi ler ler».

36  Si mun Pet rus Isa dan: «Agam, Sen 
ni rä bar ýar syň?» di ýip so ra dy. Isa oňa: 
«Sen Me niň bi len hä zir gi dip bil mer siň, 
ýö ne soň ra ba ryp bi ler siň» di ýip jo gap 
ber di. 37 Pet rus Oňa: «Agam, nä me üçin 
men Se niň bi len hä zir gi dip bil me rin? 
Men Se niň üçin ja ny my ber mä gede 
taý ýar» diý di. 38  Isa oňa: «Sen Me niň 
üçin ja ny ňy ber mä ge taý ýar myň?! Men 
sa ňa dog ru sy ny aýd ýa ryn, ho raz gy gyr
maz dan öň, sen Me ni üç ge zek in kär 
eder siň» di ýip jo gap ber di.

14-nji bap

Isa – Hudaýa eltýän ýol
1 Isa ýe ne sö ze baş la dy: «Ýü re gi ňiz gus

sa bat ma syn. Hu da ýa iman ediň, Ma ňa 
iman ediň. 2  Ata myň öýün de ýa şa ma ga 
ýer köp dür. Şeý le bol ma sa, Men si ze: 

„Ýer ta ýyn la ma ga bar ýa ryn“ di ýer mi dim? 
3 Gi dip, si ziň üçin ýer ta ýyn la nym dan 
soň ra, ýe ne ge lip, si zi Öz ýa ny ma alyp 
gi de rin. Me niň bol ýan ýe rim de siz hem 
bo lar sy ňyz. 4  Siz Me niň bar ýan ýe ri me 
elt ýän ýo ly bil ýän si ňiz». 5 To mas Oňa: 
«Agam, biz Se niň ni rä bar ýa ny ňy bil
me sek, ýo ly ni re den bi le li?» diý di. 6  Isa 
oňa: «Ýol, ha ky kat we ýa şa ýyş Men
di rin, Men siz hiç kim Ata nyň ýa ny na 
ba ryp bil mez. 7 Me ni çyn dan ta na sa ňyz, 
Ata myda ta nar sy ňyz. In di Ony ta na
ýar sy ňyz, Ony gör dü ňiz» diý di. 8  Fi lip 
Oňa: «Agam, Ata ny bi ze gör kez, bi ze 
şol ýe ter lik» diý di. 9 Isa oňa şeý le diý di: 
«Eý, Fi lip, Men si ziň bi len şeý le köp wagt 
bol samda, Me ni ta na ma dyň my? Me ni 
gö ren Ata nyda gö ren dir. Se niň „Ata ny 
bi ze gör kez“ diý mäň nä me? 10  Me niň 
Ata da dy gy ma, Ata nyň hem Men de di gi
ne sen iman et me ýär siň mi? Si ze aýd ýan 
söz le ri mi Men ÖzÖzüm den aýt ma ýa
ryn. Ter si ne, Men de ýa şa ýan Atam Men 
ar ka ly Öz iş le ri ni ed ýär. 11 Me niň Ata da
dy gy ma, Ata nyňda Men de di gi ne iman 
ediň; hiç bol man da, gör ke zen gud rat la
rym üçin iman ediň. 12  Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, Ma ňa iman eden Me niň bi
ti ren iş le ri mide bi ti rer, hat da bu la r dan 
hem has be ýik iş le ri bi ti rer. Se bä bi Men 
Ata nyň ýa ny na bar ýa ryn. 13 Atam Og ly 
ar ka ly şöh rat la nar ýa ly, Me niň adym 
bi len nä me di le se ňiz, di le gi ňi zi bi ti re
rin. 14  Ha wa, Me niň adym bi len Men den 
nä me di le se ňiz, di le gi ňi zi ber jaý ede rin.
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Isa Mukaddes Ruhy wada berýär
15  Me ni söý ýän bol sa ňyz, buý ruk la ry

my ber jaý ediň. 16 Men Ata ma ýal ba ra ryn, 
Ol si ze he mi şe si ziň bi len bol jak baş ga 
bir He ma ýat çy, 17 ýag ny Ha ky kat Ru hu
ny be rer. Dün ýä Ony ka bul edip bil mez, 
se bä bi dün ýä Ony ne gör ýär, nede ta na
ýar. Ýö ne siz Ony ta na ýar sy ňyz, se bä bi 
Ol si ziň ara ňyz da ýa şap, içi ňiz de bo lar. 
18  Men si zi ýe tim goý ma ryn, ýe ne ýa ny
ňy za gaý dyp ge le rin. 19 Az sa lym dan soň 
dün ýä Me ni gör mez, em ma siz gö rer si
ňiz. Me niň ýa şa ýan dy gym üçin, sizde 
ýa şar sy ňyz. 20 Şol gün Me niň Ata da dy
gy my, si ziň Mendedigiňizi, Me niňde 
siz de digime  göz ýe ti rer si ňiz. 21 Me niň 
buý ruk la ry my ber jaý ed ýän ki şi Me ni 
söý ýän dir. Me ni söý ýä ni Atamda sö ýer. 
Men hem ony sö ýe rin we Özü mi oňa 
aýan ede rin». 22  Şon da Is ka ri ýot dälde, 
beý le ki Ýu das Isa dan: «Eý, Agam, nä
me üçin Sen Özü ňi dün ýä dälde, bi ze 
aýan et mek is le ýär siň?» di ýip so ra dy. 
23 Isa oňa şeý le jo gap ber di: «Kim Me ni 
söý ýän bol sa, sö zü mi ber jaý eder. Atam 
hem ony sö ýer. Men Atam bi len ol ada
myň ýa ny na ba ryp, onuň bi len ýa şa rys. 
24  Me ni söý me ýän Me niň sö zü mi ber jaý 
ed ýän däl dir. Si ziň bu eşid ýän söz le ri ňiz 
Me niň ki dälde, Me ni ibe ren Ata nyň
ky dyr. 25  Men bu zat la ry si ze Özüm 
ýa ny ňyz da kam aýd ýa ryn. 26  Ata nyň 
Me niň adym dan iber jek He ma ýat çy sy, 
ýag ny Mu kad des Ruh si ze äh li za dy 
öw re der. Me niň si ze aý dan äh li söz le ri
mi ýa dy ňy za sa lar. 27 Men si ze ra hat lyk 
go ýup bar ýa ryn, Öz ra hat ly gy my si ze 
ber ýä rin. Men mu ny dün ýä niň ber şi ýa ly 
ber me ýä rin. Ýü re gi ňiz gus sa bat ma syn, 
gork maň. 28  Si ze „Men gi dip bar ýa ryn, 
em ma ýa ny ňy za gaý dyp ge le rin“ di ýe
ni mi eşit di ňiz ahy ryn. Eger siz Me ni 

çyn dan söý ýän bol sa ňyz, Me niň Ata nyň 
ýa ny na gid ýän di gi me şat la nar dy ňyz. 
Çün ki Ata Men den be ýik dir. 29 Men si ze 
bu zat lar ama la aş maz dan öň aýt dym, 
ama la aşan wag ty yna nar sy ňyz. 30 Ma ňa 
in di si ziň bi len gep le şe re köp wagt gal
ma dy, se bä bi bu dün ýä niň hö küm da ry 
şeý tan gel ýär. Onuň Men ba bat da hiç 
hi li yg ty ýa ry ýok dur. 31 Em ma dün ýä 
Me niň Ata ny söý ýän di gi mi, Ata nyň 
Özü me nä me buý ran bol sa, şo ny ber jaý 
ed ýän di gi mi bil me li dir. Ha ny, tu ruň, bu 
ýer den gi de liň».

15-nji bap

Üzüm agajy we şahalar
1 Men ha ky ky üzüm aga jy dy ryn we 

Atam bag ban dyr. 2  Ol Me niň mi we ber
me ýän her bir şa ha my ke sip taş la ýar, 
mi we ber ýä ni ni bol sa tä miz bo lar ýa
ly we köp mi we be rer ýa ly ti mar la ýar. 
3 Me niň si ze aý dan sö züm ar ka ly siz bi
reý ýäm tä miz si ňiz. 4  Men de ýa şaň, Men 
hem siz de ýa şa ýyn. Üzüm aga jyn dan 
aý ry lan şa ha özözün den mi we be rip bil
meý şi ýa ly, Men den aý ryl sa ňyz, siz hem 
mi we be rip bil mer si ňiz. 5 Men üzüm aga
jy dy ryn, siz şa ha lar sy ňyz. Kim Men de, 
Me nem on da ýa şa sam, ol bol mi we be rer. 
Siz Men den üz ňe hiç zat edip bil mer si ňiz. 
6  Kim Men de ýa şa ma sa, ke si len şa ha 
ki min taş la nyp, gu rar. Gu ran şa ha la ry 
bol sa ýyg nap, oda ýa kar lar. 7 Men de 
mes gen tu tup, söz le ri mi ýü re gi ňiz de 
sak la sa ňyz, nä me di le se ňiz, si ze ber ler. 
8  Siz köp mi we be rip, Me niň şä girt le rim
di gi ňi zi gör ke zer si ňiz. Bu ar ka ly Atam 
şöh rat la nar. 9 Ata myň Me ni söý şi ýa ly, 
Mende si zi söý düm. Me niň söý gim de 
ga lyň. 10  Men Ata myň buý ruk la ry ny 
ber jaý edip, Onuň söý gü si ne we pa ly 
bol şum ýa ly, siz hem buý ruk la ry my 
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15:25 Zeb 34:19; 68:5. 

ber jaý et se ňiz, Me niň söý gi me we pa
ly bo lar sy ňyz. 11 Men bu zat la ry si ze 
şat ly gy ma şä rik bo lup, şat ly gy ňy zyň 
do lupdaş ma gy üçin aýt dym. 12  Me niň 
buý ru gym şu dur: Men si zi nä hi li sö ýen 
bol sam, siz hem bi ribi ri ňi zi şo nuň ýa ly 
sö ýüň. 13 Kim ja ny ny dost la ry üçin pi da 
et se, mun dan be ýik söý gi ýok dur. 14 Eger 
buý ruk la ry my ber jaý et se ňiz, Me niň 
dost la rym bo lar sy ňyz. 15 Mun dan beý läk 
Men si ze gul diý me rin, se bä bi gul ho
ja ýy ny nyň nä me ed ýä ni ni bil ýän däl dir. 
Men si ze dost diý ýä rin, se bä bi Atam dan 
eşi den äh li zat la ry my si ze aýt dym. 16  Siz 
Me ni dälde, Men si zi saý la dym. Men 
si ziň gi dip, hiç sol ma ýan mi we ber me gi
ňiz üçin saý lapseç dim. Şo ňa gö rä Me niň 
adym bi len Ata dan nä me di le se ňiz, Ol 
si ze be rer. 17 Me niň si ze buý ru gym şu dur: 
bi ribi ri ňi zi sö ýüň.

Dünýä şägirtleri ýigrenýär
18  Dün ýä si zi ýig ren ýän bol sa, onuň 

siz den öň Me ni ýig re nen di gi ni bi liň. 
19 Dün ýä den bo lan bol sa dy ňyz, dün ýä 
si zi özü niň ki ler ki min sö ýer di. Em ma 
siz bu dün ýä de giş li däl si ňiz. Men si zi 
bu dün ýä den saý lap al dym. Ine, şo nuň 
üçin hem, dün ýä si zi ýig ren ýär. 20 Me
niň si ze: «Hyz mat kär ho ja ýyn dan be ýik 
däl dir» di ýen sö zü mi ýa dy ňy za sa lyň. 
Olar Me ni yzar la sa lar, on da si zide 
yzar lar lar. Me niň sö zü mi ber jaý et se ler, 
si ziň ki nide ber jaý eder ler. 21 Olar si ze 
bu zat la ryň äh li si ni Me niň adym üçin 
eder ler, se bä bi olar Me ni Ibe re ni ta na
ma ýar lar. 22  Men ge lip, ola ra aýt ma dyk 
bol sa dym, olar gü nä kär bol maz dy lar. 
In di bol sa bil män dik le ri ni ba ha na lap 
bil mez ler. 23 Me ni ýig ren ýän Me niň Ata
myda ýig ren ýän dir. 24  Eger Men ola ryň 

ara syn da baş ga hiç ki miň ba şar ma dyk 
gud rat la ry ny gör kez me dik bol sam, gü
nä de aýyp ly bol maz dy lar. In di bol sa 
eden gud rat la ry my gör se lerde, Me ni 
hem, Ata my hem ýig ren di ler. 25 Bu bol sa 
Mu kad des Ýaz gy lar da: «Me ni nä hak 
ýe re ýig ren di ler» di ýip ýa zy lan söz le riň 
ber jaý bol ma gy üçin dir. 26  Me niň si ze 
Atam dan iber jek He ma ýat çym, ýag ny 
Atam dan çy kan Ha ky kat Ru hy ge len
de, Men hak da şa ýat lyk eder. 27 Siz hem 
şa ýat lyk eder si ňiz, se bä bi baş danaýak 
Me niň bi len bi le bol du ňyz.

16-njy bap
1 Men si ze bu zat la ry iman dan dän mez

li gi ňiz üçin aýt dym. 2 Si zi si na go ga lar dan 
ko war lar. Şeý le bir dö wür ge ler, si zi öl
dür mek bi len her bir ki şi Hu da ýa hyz mat 
ed ýän di rin öý der. 3 Olar bu iş le ri Atam 
bi len Me ni ta na ma ýan dyk la ry üçin eder
ler. 4  Bu la ry Men si ze hä zir den aý dyp 
goý ýa ryn. Wag ty ge len de, bu la ry si ze 
aý dan dy gy my ýa dy ňy za sa lar sy ňyz.

Mukaddes Ruhuň hyzmaty
Si ze bu la ry il ki baş da gür rüň ber me

dim, se bä bi Özüm si ziň bi len bi le dim. 
5  In di bol sa Men Özü mi Ibe re niň ýa ny
na gid ýä rin. Si ziň hiç bi ri ňiz Men den: 
«Ni rä gid ýär siň?» di ýip so ra ma ýar sy
ňyz. 6  Mu ňa de rek bu zat la ry aý da nym 
üçin si ziň ýü re gi ňiz gaý gyga ma bat dy. 
7 Em ma Men si ze ha ky ka ty söz le ýä rin: 
Me niň git me gim si ziň üçin bäh bit dir. 
Men git me sem, He ma ýat çy si ze gel mez, 
git sem we lin, Ony si ze ibe re rin. 8  He ma
ýat çy ge len wag ty dün ýä niň gü nä, ada lat 
we hö küm ba bat da nä hak dy gy ny su but 
eder. 9 Gü nä ba ra da ky ha ky kat şun dan 
yba rat: adam lar Ma ňa ynan ma ýar lar. 
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10  Ada lat ba bat da bol sa, Men Ata myň 
ýa ny na gid ýä rin we mun dan beý läk siz 
Me ni gör mer si ňiz. 11 Hö küm ba bat da 
aýt sam, bu dün ýä niň hö küm da ry şeý
tan hö küm edi len dir. 12  Si ze aýt jak ýe ne 
köp zat la rym bar, em ma mun dan ar ty gy 
aňy ňy za syg maz. 13 Em ma Ha ky kat Ru
hy ge len wag ty si zi tu tuş ha ky ka ta alyp 
gi der. Ol ÖzÖzün den gep le mez, nä me 
eşit se, şo ny gep lär we gel jek zat la ry si ze 
aýan eder. 14  Ol Me ni şöh rat lan dy rar, se
bä bi Men den eşi den zat la ry ny si ze aýan 
eder. 15 Ata myň äh li zat la ry Me niň ki dir. 
Şo nuň üçin Men den eşi den zat la ry ny 
si ze aýan eder diý dim. 16  «Az wagt dan 
soň siz Me ni gör mer si ňiz, em ma köp 
wagt geç män kä, ýe ne Me ni gö rer si ňiz».

Gaýgyňyz şatlyga öwrüler
17 Şon da Isa nyň kä bir şä girt le ri bi ribi

ri ne: «Onuň: „Az wagt dan soň Me ni 
gör mer si ňiz, em ma köp wagt geç män kä, 
ýe ne Me ni gö rer si ňiz“, şeý le hem: „Men 
Ata myň ýa ny na gid ýä rin“ di ýen söz le ri 
nä me aň lad ýar ka?» di ýiş di ler. 18  Olar 
sö zü ni do wam edip: «Az wagt dan soň 
Me ni gör mer si ňiz diý di gi nä me kä? Onuň 
nä me diý mek çi bol ýa ny na bizä dü şün
me ýä ris» diý di ler. 19 Isa Özü ne so rag 
ber mek is le ýän dik le ri ni bi lip, şeý le diý
di: «Az wagt dan soň Me ni gör mer si ňiz, 
em ma köp wagt geç män kä, ýe ne Me ni 
gö rer si ňiz diý ýä nim üçin bi ribi ri ňi ze 
so rag ber ýär si ňiz mi? 20 Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, siz ag lap ýas tu tar sy ňyz, dün
ýä bol sa şat la nar. Siz gaý ga ba tar sy ňyz, 
ýö ne gaý gy ňyz şat ly ga öw rü ler. 21 Aýal 
do gur jak wag ty agy ry çek ýän dir, se bä bi 
aýygü ni do lan dyr. Em ma ça ga dog lan
dan soň, ol ça ga nyň dün ýä inen li gi niň 
şat ly gy bi len gaý gygus sa ny unu dar. 
22  Siz hem şeý le si ňiz, hä zir gamgus
sa çek ýär si ňiz, em ma Men si zi ýe ne 

gö re rin, şon da göw nü ňiz gal ky nar, hiç 
kim siz den şat ly gy ňy zy alyp bil mez. 
23 Şol gün Men den hiç zat so ra mar sy ňyz. 
Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Me niň adym 
bi len Ata dan nä me di le se ňiz, Ol si ze be
rer. 24 Şu wag ta çen li siz Me niň adym dan 
hiç zat di le me di ňiz. Di läň, alar sy ňyz, 
şat ly gy ňyz do lupda şar. 25 Men bu zat la ry 
si ze tym sal lar ar ka ly aýt dym, ýö ne wagt 
ge ler, Men tym sal lar bi len gep le män, 
Atam ba ra da açaç an gür rüň be re rin. 
26  Şol gün Atam dan Me niň adym bi
len özü ňiz di lär si ňiz. Me niň si ziň üçin 
Atam dan di le me gi miň ha ja ty bol maz. 
27 Çün ki Ata myň Özi si zi söý ýär, se bä bi 
siz Me ni sö ýüp, Me niň Hu daý dan ge
len di gi me ynan dy ňyz. 28  Men Ata myň 
ýa nyn dan gaý dyp, dün ýä gel dim. In di 
bol sa dün ýä ni taş lap, Ata myň ýa ny na 
bar ýa ryn». 29 Isa nyň şä girt le ri Oňa: «Ine, 
in di Sen hiç bir tym sal syz, açyk söz le
ýär siň. 30 Se niň äh li zat la ry bil ýän di gi ňe 
biz in di dü şün dik. Sa ňa so rag ber me giň 
ge re gi ýok. In di biz Se niň Hu daý dan 
ge len di gi ňe ynan ýa rys» diý di ler. 31 Isa 
ola ra: «In di çyn dan ynan ýar sy ňyz my? 
32  Ine, wagt ge ler, eý ýäm gel di hem, äh
li ňiz öý liöýü ňi ze dar ga şyp gi der si ňiz. 
Me ni ýe ke taş lap gi der si ňiz. Em ma 
Men ýe ke däl di rin, se bä bi Atam Me
niň bi len dir. 33 Bu zat la ry si ze Men de 
ra hat ly gy ňyz bol sun di ýip aýt dym. Bu 
dün ýä de gaý gygus sa ňyz bo lar, ýö ne 
mert bo luň. Men dün ýä ni ýeň dim!» diý di.

17-nji bap

Isa doga-dileg edýär
1 Bu zat la ry aý dan soň, Isa göz le ri ni gö

ge di kip, şeý le diý di: «Eý, Atam, pur sat 
gel di. Og lu ňy şöh rat lan dyr, Og luň hem 
Se ni şöh rat lan dyr syn. 2  Sen Og la äh li 
yn san la ryň üs tün den yg ty ýar ber diň. 

 Ýohanna 16 ,  17  



 1354  

Goý, Ogul hem Se niň Oňa tab şy ran 
äh li yn san la ry ňa ba ky ýa şa ýyş ber sin. 
3 Ba ky ýa şa ýyş bol sa, Se ni, ýag ny ýe
ketäk hak Hu da ýy we Se niň ibe ren Isa 
Me sihiňi ta na mak dyr. 4 Özü me tab şy ran 
işi ňi ber jaý et mek bi len Men Se ni ýer 
ýü zün de şöh rat lan dyr dym. 5  Eý, Atam, 
dün ýä ýa ra dyl maz dan öňem Me niň Se
niň hu zu ryň da şöh ra tym bar dy. In di şol 
şöh rat bi len Me ni ýe nede Öz hu zu ryň da 
şöh rat lan dyr.

6  Dün ýä den Özü me be ren adam la ry ňa 
Se niň ady ňy aýan et dim. Olar Se niň
ki dir we Sen ola ry Ma ňa ber diň, olar 
Se niň sö zü ňi ber jaý et di ler. 7 In di olar 
Ma ňa be ren äh li za dy ňyň Sen den di gi ni 
bil ýär ler. 8  Çün ki Ma ňa aý dan söz le ri ňi 
Men ola ra ýe tir dim. Olar söz le ri ňi ka bul 
edip, Me niň, ha ky kat danda, Sen den 
ge len di gi mi bil di ler. Me ni Se niň ibe
ren di gi ňe iman et di ler. 9 Olar üçin Sa ňa 
ýal bar ýa ryn. Dün ýä üçin dälde, Ma ňa 
be ren adam la ryň üçin ýal bar ýa ryn, çün
ki olar Se niň ki dir. 10 Me niň äh li za dym 
Se niň ki dir, Se niň kide Me niň ki dir, Men 
olar ar ka ly şöh rat lan dym. 11 Men bu dün
ýä de mun dan ar tyk gal ma ryn, em ma 
olar en tek dün ýä de dir ler. Men Se niň 
ýa ny ňa do la nyp bar ýa ryn. Eý, Mu kad
des Atam, Ma ňa be ren adam la ry ňy Öz 
gud rat ly güý jüň bi len go ra. Ma ňada 
şol güý ji Sen ber diň. Şon da olar hem 
Bi ziň ýa ly bir bol sun lar. 12  Men ola ryň 
ýa nyn da kam, Ma ňa be ren gud ra tyň 
bi len ola ry go rap sak la dym. Mu kad
des Ýaz gy lar ber jaý bol sun di ýip, he läk 
edil me li adam dan baş ga ola ryň hiç bi ri 
ýit me di. 13 In di Men Se niň ýa ny ňa bar
ýa ryn. Olar Me niň şat ly gym dan dol sun 
di ýip, bu la ry ola ra he niz bu dün ýä de käm 
aýd ýa ryn. 14  Men ola ra Se niň söz le ri ňi 
ýe tir dim, dün ýä bol sa ola ry ýig ren di. 
Çün ki Me niň dün ýä den bol maý şym 

ýa ly, olarda dün ýä den däl dir ler. 15 Ola ry 
dün ýä den al ma gy ňy dälde, şeý tan
dan go ra ma gy ňy di le ýä rin. 16  Me niň 
bu dün ýä den bol maý şym ýa ly, olarda 
bu dün ýä den däl dir ler. 17 Se niň sö züň 
ha ky kat dyr. Ha ky ka tyň ar ka ly ola ry 
mu kad des et. 18  Se niň Me ni dün ýä ibe ri
şiň ýa ly, Men hem ola ry dün ýä iber dim. 
19 Olar hem Se niň ha ky ka tyň ar ka ly mu
kad des bo la ry ýa ly, Men Özü mi Sa ňa 
ba gyş et dim. 20 Men di ňe olar üçin däl, 
eý sem ola ryň wag zy bi len Ma ňa iman 
et jek ler üçinde di leg ed ýä rin. 21 Ola ryň 
hem me si bir bol sun. Ata, Se niň Men de, 
Me niňde Sen de bol şum ýa ly, olar hem 
Biz de bol sun lar. Şeý le lik de, Me ni Se niň 
ibe ren di gi ňe dün ýä iman et sin. 22  Ma ňa 
be ren şöh ra ty ňy ola ra ber dim. Bi ziň bir 
bol şu myz ýa ly, olarda bir bol sun. 23 Men 
olar da dy ryn, Sen bol sa Men de siň. Me ni 
Se niň ibe ren di gi ňi, Me ni söý şüň ki min 
ola ryda söý ýän di gi ňi dün ýä bi ler ýa ly, 
olar bü te wi bir lik de bol sun lar. 24  Eý, Ata, 
Se niň Ma ňa be ren yn san la ryňda Me niň 
bi len bir ýer de bol mak la ry ny is le ýä rin. 
Şeý le hem, goý, olar Me niň şöh ra ty
my we Se niň Ma ňa be ren şöh ra ty ňy 
gör sün ler. Çün ki Sen Me ni dün ýä ýa ra
dyl maz dan öň söý ýär diň. 25 Eý, ada lat ly 
Ata, dün ýä Se ni ta na ma ýar, em ma Men 
Se ni ta na ýa ryn. Bu adam lar hem Me ni 
Se niň ibe ren di gi ňi bil ýär ler. 26  Ma ňa bo
lan söý giň olar dada bol sun, Men hem 
olar da bo la ýyn di ýip, Se niň ady ňy ola ra 
ta nat dym we ta nat ma gy do wam ede rin».

18-nji bap

Isa tutulýar 
(Matta 26:47-56; Mark 14:43-50; 
Luka 22:47-53)

1 Bu zat la ry aý dyp bo lan soň, Isa şä
girt le ri bi len Kid ron de re sin den ge çip, ol 
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ýer dä ki zeý tun ba gy na gir di. 2  Şä girt le ri 
bi len Isa şol ýer de ýy gyýy gy dan du şu şyp 
dur ýar dy. Şo ňa gö rä, Oňa ha ýyn lyk eden 
Ýu das hem ol ýe ri bil ýär di. 3 Ol Rim es ger
le ri niň bir bö lü mi bi len bir lik de ýol baş çy 
ru ha ny la ryň we fa ri seý le riň ibe ren ga ra
wul la ry ny alyp gel di. Ola ryň el le ri çy ra ly, 
pa nus ly we okýa rag ly dy. 4 Isa Öz ba şy na 
düş jek äh li za dy bil ýär di. Şo nuň üçi nem 
öňe çy kyp, olar dan: «Ki mi göz le ýär si
ňiz?» di ýip so ra dy. 5 Olar Oňa: «Na sy ra ly 
Isa ny» di ýip jo gap ber di ler. Isa ola ra: «Şol 
Men di rin» diý di. Oňa ha ýyn lyk eden Ýu
dasda olar bi len dur dy. 6  Isa ola ra: «Şol 
Men di rin» di ýen de, olar yza çe kil ip, ýe re 
ýy kyl dy lar. 7 Isa olar dan ýe ne: «Ki mi göz
le ýär si ňiz?» di ýip so ra dy. Olar: «Na sy ra ly 
Isa ny» diý di ler. 8 Isa ola ra: «Men si ze „Şol 
Men di rin“ diý dim ahy ryn. Me ni göz le
ýän bol sa ňyz, bu la ry goý be riň, git sin ler» 
diý di. 9 Isa mu ny «Ma ňa be ren le riň den 
hiç bi ri ni ýi tir me dim» di ýen söz le ri niň 
ber jaý bol ma gy üçin aýt dy. 10  Şol wagt 
Si mun Pet rus gy ly jy ny gy nyn dan çy
kar dyda, baş ru ha ny nyň hyz mat kä ri ni 
urup, sag gu la gy ny kes di. Ol hyz mat kä riň 
ady Mal hus dy. 11 Isa Pet ru sa: «Gy ly jy ňy 
gy ny na sal. Ata myň Ma ňa be ren has rat 
kä se sin den iç mä ýin mi?» diý di. 12  On soň 
es ger ler, ola ryň har by ser ker de si we ýa hu
dy ga ra wul la ry Isa ny tu tup, eli niaýa gy ny 
daň dy lar. 13 Ony il ki Ha na nyň ýa ny na alyp 
bar dy lar. Ha nan şol ýyl baş ru ha ny saý
la nan Ka ýa fa nyň ga ýyn ata sy dy. 14  Halk 
üçin bir ada myň öl me gi bäh bit li dir di ýip, 
ýa hu dy la ra mas la hat be ren hem Ka ýa fa dy.

Petrus Isany inkär edýär
15  Si mun Pet rus bi len ýe ne bir şä girt 

Isa nyň yzy na dü şüp git di ler. Ýaň ky 
şä girt baş ru ha ny bi len öň den ta nyş 
bo lan soň, ol Isa bi len bi le baş ru ha
ny nyň how lu sy na gir di. 16  Ýö ne Pet rus 

da şar da, ga py nyň ag zyn da dur dy. On soň 
baş ru ha ny bi len ta nyş şä girt da şa ry 
çyk dyda, ga py ny sak la ýan aýa la bir 
zat lar aý dyp, Pet ru sy içe ri sal dy. 17 Ga
py ny sak la ýan aýal Pet ru sa: «Se nem 
bu Ada myň şä girt le rin denä däl siň?» 
di ýip so ra dy. Ol: «Ýok» di ýip jo gap 
ber di. 18  Ho wa nyň so wuk bo la ny üçin 
hyz mat kär ler we ga ra wul lar ot ýa kyp, 
ço ýu nyp dur du lar. Pet rus hem ola ryň 
ýa nyn da ýyl nyp dur dy.

Baş ruhany Isany sorag edýär 
(Matta 26:59-66; Mark 14:55-64; 
Luka 22:66-71)

19 Baş ru ha ny Isa dan Onuň şä girt le ri 
we tag ly ma ty ba ra da so ra ýar dy. 20  Isa 
oňa jo gap be rip: «Men dün ýä äh li za
dy açaç an aýt dym. Äh li ýa hu dy la ryň 
ýyg nan ýan si na go ga la ryn da we yba dat
ha na da he mi şe öw ret dim, giz lin lik de 
hiç zat aýt ma dym. 21 Nä me üçin Men den 
so ra ýar syň? Nä me aý da ny my eşi den ler
den so ra. Olar Me niň nä me di ýe ni mi 
bil ýän dir ler» diý di. 22  Bu zat la ry aý dyp 
bo lan soň, şol ýer de du ran ga ra wul la ryň 
bi ri Isa nyň du lu gy na bir şap bat ça lyp: 
«Baş ru ha na şeý le jo gap ber ýär siň mi?» 
diý di. 23 Isa oňa: «Men nä dog ry aý dan 
bol sam, mu nuň nä dog ru dy gy ny su but et. 
Eger dog ry aý dan bol sam, on da nä me 
üçin Me ni ur ýar syň?» diý di. 24  On soň 
Ha nan Isa nyň eli ni daň dy ryp, Ony baş 
ru ha ny Ka ýa fa nyň ýa ny na iber di.

Petrus Isany ýene inkär edýär 
(Matta 26:71-75; Mark 14:69-72; 
Luka 22:58-62)

25 Si mun Pet rus ol ýer de oda ço ýu nyp 
dur dy. On dan: «Se nem Onuň şä girt le
rin denä däl siň?» di ýip so ra dy lar. Em ma 
ol: «Ýok» di ýip in kär et di. 26  Ol ýer de 
baş ru ha ny nyň hyz mat kär le rin den bi ri 
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Pet ru syň gu la gy ny ke sen ada myň ga
ryn da şy dy. Ol hyz mat kär: «Men se ni 
bag da Onuň bi len bi le gör me dim mi 
nä me?» diý di. 27 Pet rus ýe ne in kär et di, 
edil şol wagt ho raz gy gyr dy.

Isa Pilatyň öňünde 
(Matta 27:1,2,11-31; Mark 15:1-20; 
Luka 23:1-5,13-25)

28  On soň ýa hu dy lar Isa ny Ka ýa fa
nyň ýa nyn dan Rim hä ki mi niň ja ýy na 
alyp bar dy lar. Şol wagt daň atyp dy. Pe
sah na ha ryn dan iýip bi ler ýa ly we di ni 
däpdes sur la ry boz maz lyk üçin ýa hu dy lar 
hä ki miň ja ýy na gir me di ler. 29 Şeý le lik
de, Pi la tyň özi ola ryň ýa ny na ge lip: «Bu 
Ada my nä me de aýyp la ýar sy ňyz?» di ýip 
so ra dy. 30 Olar: «Bu Adam je na ýat çy bol
ma dyk bol sa, Ony tu tup, se niň ýa ny ňa 
ge tir mez dik» di ýip jo gap ber di ler. 31 Pi lat 
ola ra: «Beý le bol sa, Ony äki diňde, öz 
ka nu ny ňyz bo ýun ça hö küm çy ka ry be riň» 
diý di. Ýa hu dy lar Pi la ta: «Bi ziň kim dir 
bi ri ni ölü me hö küm et mä ge ha ky myz 
ýok» diý di ler. 32  Bu Isa nyň Özü niň nä hi li 
ölüm bi len öl jek di gi ba ra da öň den aý dan 
söz le ri niň ber jaý bol ma gy üçin di. 33 On
soň Pi lat ýe ne öz ja ýy na gir dide, Isa ny 
ça gy ryp, On dan: «Sen ýa hu dy la ryň Pa
ty şa sy my?» di ýip so ra dy. 34  Isa on dan: 
«Mu ny özüň den aýd ýar syň my ýada Men 
hak da sa ňa baş ga lar aýt dy my?» di ýip 
so ra dy. 35 Pi lat Isa: «Eý sem men ýa hu
dy my nä me? Se ni ma ňa Öz hal kyň bi len 
ýol baş çy ru ha ny lar tu tup ge tir di ler. Sen 
nä me iş et diň?» diý di. 36 Isa oňa: «Me niň 
Pa ty şa ly gym bu dün ýä den däl. Eger Me
niň Pa ty şa ly gym bu dün ýä den bol sa dy, 
on da hyz mat kär le rim Me ni ýa hu dy la ryň 
eli ne ber dir me jek bo lup gö re şer di ler. Em
ma Me niň Pa ty şa ly gym baş ga ýer den dir» 
diý di. 37 Pi lat Oňa: «Diý mek, Sen Pa ty şa
da?» diý di. Isa oňa: «Pa ty şa dy gy my özüň 

aý dyp dur suň. Men ha ky ka ta şa ýat lyk 
et mek üçin do gul dym, şo nuň üçin hem 
dün ýä gel dim. Ha ky ka tyň ta rap da ry bo
lan her bir adam Ma ňa gu lak asar» di ýip 
jo gap ber di. 38  Pi lat On dan: «Ha ky kat 
nä me?» di ýip so ra dy.

Mu ny di ýen den soň, ol ýe ne ýa hu dy la
ryň ýa ny na çy kyp, ola ra: «Men On dan 
hiç bir ýa zyk tap ma dym. 39 Em ma si ziň 
bir ada ty ňyz bar, şol adat bo ýun ça her 
ýyl Pe sah baý ra myn da men bir ada my 
tus sag lyk dan bo şad ýar dym. In di si ziň 
üçin ýa hu dy la ryň Pa ty şa sy ny bo şat ma
gy my is le ýär si ňiz mi?» diý di. 40 Şon da 
olar: «Ony däl, bi ze Ba rab ba sy bo şat!» 
di ýip gy gy ryş dy lar.

Ba rab bas bol sa bir goz ga laň çy dy.

19-njy bap

Isa ölüme höküm edilýär
1 Soň ra Pi lat Isa ny tu tup gam çy lat dy. 

2 Es ger ler ti ken den täç örüp, Onuň ba şy na 
geý dir di ler, eg ni ne gyr my zy don ýap dy lar. 
3 Ýa ny na ba ryp: «Ýa şa syn ýa hu dy la ryň 
Pa ty şa sy!» diý şip, Onuň du lu gy na şar pyk 
çal dy lar. 4 Pi lat ýe ne da şa ry çy kyp, ýa hu
dy la ra: «Ine, Ony si ziň öňü ňi ze ge tir ýä rin. 
On dan hiç bir aýyp tap man dy gy my bi lip 
go ýuň» diý di. 5 Şol wagt ba şy ti ken den 
täç li, eg ni gyr my zy don ly Isa da şa ry 
çyk dy. Pi lat ola ra: «Ine, ol Adam!» diý di. 
6  Ýol baş çy ru ha ny lar bi len baş tu tan lar 
Isa ny gö rüp: «Ony ha ça çüý le, ha ça çüý
le!» di ýip gy gy ryş dy lar. Pi lat ola ra: «Ony 
äki dip, özü ňiz ha ça çüý läň. Menä On dan 
hiç bir ýa zyk tap ma dym» diý di. 7 Ýa hu dy
la ryň baş tu tan la ry: «Bi ziň bir ka nu ny myz 
bar, şol ka nun bo ýun ça Ol öl me li, se bä bi 
Ol Özü ni Hu da ýyň Og ly di ýip at lan dyr
ýar» diý di ler. 8  Bu söz le ri eşi dip, Pi lat 
örän gork dy. 9 Ol tä ze den özü niň hä kim lik 
ja ýy na gi rip, Isa dan: «Sen ni re li?» di ýip 
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19:24 Zeb 21:19. 

so ra dy. Em ma Isa oňa jo gap ber me di. 
10 Pi lat Oňa: «Sen me niň bi len gep leş mek
den ýüz öwür ýäň mi? Se ni bo şat ma gada, 
ha ça çüý le mä gede me niň yg ty ýa ry myň 
bar dy gy ny bi le ňok my?» diý di. 11 Isa oňa: 
«Eger sa ňa ýo kar dan be ril me dik bol sa
dy, Me niň üs tüm den hiç hi li yg ty ýa ryň 
bol maz dy. Şo nuň üçin hem, Me ni tu tup, 
se niň eli ňe be re niň gü nä si hasda agyr
dyr» di ýip jo gap ber di. 12  Şun dan soň 
Pi lat Isa ny bo şat ma ga sy na nyş dy. Em ma 
ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry gy gy ry şyp: 
«Ony bo şat saň, sen im pe ra to ryň dos ty 
däl siň. Kimde kim özü ni pa ty şa saý sa, 
ol im pe ra to ra gar şy dyr» diý di ler. 13 Pi lat 
bu söz le ri eşi dip, Isa ny da şa ry alyp çyk dy 
we Daş se ki di ýil ýän ýer de hö küm kür
sü sin de otur dy. Bu ýe riň ara meý çe ady 
Gab ba ta dy. 14 Pe sah baý ra my na taý ýar lyk 
gü nü di. Gün or ta na go laý Pi lat ýa hu dy
la ra ýüz le nip: «Ine, si ziň Pa ty şa ňyz!» 
diý di. 15 Olar: «Güm et Ony! Ýok et! Ony 
ha ça çüý le!» di ýip gy gy ryş dy lar. Pi lat 
olar dan: «Pa ty şa ňy zy ha ça çüý lä ýin mi?» 
di ýip so ra dy. Ýol baş çy ru ha ny lar: «Bi ziň 
im pe ra tor dan baş ga pa ty şa myz ýok dur» 
di ýip jo gap ber di ler. 16 Ahy ry Pi lat Isa ny 
ha ça çüý le mek üçin, Ony es ger le riň eli ne 
tab şyr dy.

Isa haça çüýlenýär 
(Matta 27:32-44; Mark 15:21-32; 
Luka 23:26-43)

17 Es ger ler Isa ny alyp git di ler. Isa ha çy
ny Özi gö te rip, Kel le ça nak di ýil ýän ýe re 
gel di. Bu ýe riň ara meý çe ady Gol go ta
dy. 18  Ol ýer de Isa ny we Onuň bi len bi le 
ýe ne iki ada my ha ça çüý le di ler: ola ryň 
bi ri – Onuň sag ta ra pyn da, beý le ki si çep 
ta ra pyn da dy, Isa bol sa or ta da dy. 19 Pi lat 
bir tag ta nyň ýü zü ne ýaz gy ýaz dy ryp, 

ony ha çyň ýo kar syn dan as dyr dy. Tag
ta da: «ÝA HU DY LA RYŇ PA TY ŞA SY 
NA SY RA LY ISA» diý lip ýa zy lan dy. 
20 Isa nyň ha ça çüý le nen ýe ri niň şä he re 
go laý dy gy üçin, ýaz gy ny köp ýa hu dy lar 
oka dy lar. Ol ýew reý çe, grek çe we la tyn
ça ýa zy lyp dy. 21 Ýa hu dy la ryň ýol baş çy 
ru ha ny la ry Pi la ta: «Mu ny „Ýa hu dy la ryň 
Pa ty şa sy“ di ýip ýaz mada, „Özü ni Men 
ýa hu dy la ryň Pa ty şa sy di ýip at lan dyr dy“ 
di ýip ýaz» diý di ler. 22  Pi lat ola ra: «Eý
ýäm ýaz ja gy my ýaz dym» di ýip jo gap 
ber di. 23 Isa ny ha ça çüý län es ger ler Onuň 
egineşi gi ni al dy lar. Onuň ge ýim le ri ni 
dört bö le ge bö lüp, her es ge re bir paý 
ber di ler. Iç ki köý ne gi ni hem al dy lar. Iç ki 
köý nek ti kil gi dälde, boý danba şa tu tuş 
do kal gy dy. 24  Esgerler bi ribi ri ne: «Ge
liň, mu ny ýyrt ma lyň, mu ňa bi je ata lyň, 
ki miň bi je si çyk sa, şol alar» diý di ler. Bu 
Mu kad des Ýaz gy lar da ky:

«Özara paýlaşýarlar geýimlerimi,
eginbaşym üçin bije atýarlar»

di ýen söz le riň ber jaý bol ma gy üçin şeý le 
bol dy. Es ger ler şeý le hem et di ler.

25 Isa nyň ha çy nyň ýa nyn da Onuň eje si, 
daý za sy, Klo pa syň aýa ly Mer ýem we 
mag da la ly Mer ýem da gy dur dy. 26  Isa 
eje si ni we onuň ýa nyn da du ran söý gü li 
şä gir di ni gö rüp, eje si ne: «Eý, ze nan, bu 
se niň og luň dyr» diý di. 27 On soň şä gir de 
ga rap: «Buda se niň ejeň dir» diý di. Şon
dan soň ýaň ky şä girt ony öz öýü ne al dy.

Isanyň ölümi 
(Matta 27:45-56; Mark 15:33-41; 
Luka 23:44-49)

28  On soň Isa äh li za dyň ta mam bo lup 
bar ýa ny ny bi lip, Mu kad des Ýaz gy la
ryň ber jaý bol ma gy üçin, «Suw sa dym» 
diý di. 29 Es ger ler sir ke den do ly küý zä 
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bir es gi ni ba ty ryp, kä ki lik otu nyň bal
da gy na daň dy larda, içir jek bo lup, ony 
Isa nyň ag zy na ýe tir di ler. 30 Isa sir ke den 
da dyp: «Hem me si ber jaý bol dy!» diý di 
we ba şy ny egip jan ber di.

31 Şol gün Taý ýar lyk gü nü di, er te si 
bol sa esa sy gün – Sa bat gü nü di. Şol se
bäp den Sa bat gü ni je set ler haç da gal maz 
ýa ly, ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry Pi lat dan 
ha ça çüý le nen le riň in jik le ri ni dö wüp, 
je set le ri aşak dü şürt me gi ha ýyş et di ler. 
32  Şo nuň üçin hem, es ger ler ba ryp, il ki 
bi len Isa nyň gap da lyn da ha ça çüý le nen 
bi rin ji ada myň, soň ra ikin ji ada myň 
in jik le ri ni döw dü ler. 33 Em ma Isa nyň 
ýa ny na ge len le rin de, Onuň eý ýäm ölen
di gi ni gö rüp, in jik le ri ni döw me di ler. 
34  Mu ňa ga ra maz dan, es ger le riň bi ri 
naý za bi len Onuň böw rü ni dil di, şo ba da 
on dan gan bi len suw çog du ryl dy. 35 Mu ny 
gö ren adam şa ýat bol dy, onuň şa ýat ly gy 
hak dyr. Ol si ziň iman et me gi ňiz üçin, 
özü niň dog ry söz le ýän di gi ni bil ýän dir. 
36  Bu iş «Onuň ýe ke je süň ki hem dö
wül mez» di ýen Mu kad des Ýaz gy la ryň 
ber jaý bol ma gy üçin bol dy. 37 Mukaddes 
Ýaz gy la ryň baş ga bir ýe rin de bol sa: 
«Olar öz le ri niň de şimde şim ede ni ne 
se re der ler» di ýil ýär.

Isa jaýlanýar 
(Matta 27:57-61; Mark 15:42-47; 
Luka 23:50-56)

38  On soň Isa nyň şä gir di bo lan, ýö ne ýa
hu dy lar dan gor kup, mu ny ýa şy ryp ýö ren 
ari ma ti ýa ly Ýu sup Onuň je se di ni haç dan 
dü şü rip al ma ga Pi lat dan rug sat so ra dy. 
Pi lat oňa rug sat ber di. Ol ba ryp, Isa nyň 

je se di ni haç dan dü şü rip al dy. 39 Ozal 
gi jä niň için de Isa nyň ýa ny na ba ran Ni
ko dim hem Ýu sup bi len bi le di. Ni ko dim 
je mi ag ra my iki put a bo lan ga ry şyk mür 
bi len aloe alyp gel di. 40 Ol iki si Isa nyň 
je se di ni ge ti rip, ýa hu dy la ryň jaý la ma 
ada ty bo ýun ça Ony ýa kym ly ys ly ýag 
se pi len ke pe ne do la dy lar. 41 Isa nyň ha ça 
çüý le nen ýe rin de bir bag bar dy. Ol bag da 
he niz hiç kim jaý lan ma dyk bir tä ze ma
zar bar dy. 42  Şol gün ýa hu dy la ryň Sa bat 
gü nü ne taý ýar lyk gü nü di. Şo nuň üçin 
ma zar go laý bo lan soň, Isa nyň je se di ni 
şol ma zar da goý du lar.

20-nji bap

Isa direlýär 
(Matta 28:1-8; Mark 16:1-8; 
Luka 24:1-12)

1 Hep dä niň bi rin ji gü ni b, en tek ala
ga raň ky ka, mag da la ly Mer ýem ir den 
ma za ra bar dy. Gör se, ma za ryň ag zyn
dan daş aý ry lyp dyr. 2  Şon da ol Si mun 
Pet rus bi len Isa nyň söý gü li şä gir di niň 
ýa ny na yl gap ba ryp, ola ra: «Aga my zy 
ma zar dan çy ka ryp äki dip dir ler. Ony 
ni re de go ýan dyk la ry ny bil me ýä ris» diý
di. 3 Pet rus bi len beý le ki şä girt des si ne 
ma za ra ta rap ýo la düş dü ler. 4  Ola ryň 
iki side yl ga ýar dy, ýö ne beý le ki şä girt 
Pet rus dan çalt yl gap, ma za ra on dan 
öň bar dy. 5  Ol eg lip se re den de, ma za
ryň için de ke pe niň ýa tan dy gy ny gör di, 
ýö ne içe rik gir me di. 6-7 Şol wagt onuň 
yz yn dan Si mun Pet rus hem gel di. Ol 
ma za ra gi rip, ýer de ýa tan ke pe ni we 
Isa nyň ba şy na ora lan ýag ly gy gör di. 
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Em ma ýag lyk ke pen bi len bir ýer de 
bol man, aý ry bir ýer de çö zül gi ýa tyr dy. 
8  Soň ra ol ýe re bi rin ji bo lup ba ran şä girt 
hem ma za ryň içi ne gir di. Mu ny gö rüp, 
ol Isa nyň di re len di gi ne ynan dy. 9 Şol 
pur sa da çen li olar Mu kad des Ýaz gy lar
da Isa nyň di rel jek di gi ba ra da aý dy lan 
söz le re he ni zem dü şün män di ler.

Isa magdalaly Merýeme görünýär 
(Matta 28:9,10; Mark 16:9-11)

10  Bu wa ka lar dan soň şä girt ler ýe ne 
öý liöýü ne gaýt dy lar. 11 Mer ýem bol sa 
ma za ryň ag zyn da du rup ag la ýar dy. Ol 
göz ýaş edip dur ka, ma za ryň içi ne eg lip 
se re den de, 12  ak eşik li iki sa ny pe riş dä 
gö zi düş di. Ola ryň bi ri Isa nyň je se di niň 
ýa tan ýe ri niň baş u jun da, beý le ki side 
aýa gu jun da otyr dy. 13 Olar on dan: «Eý, 
ze nan, nä me üçin ag la ýar syň?» di ýip 
so ra dy lar. Mer ýem ola ra: «Aga my ma
zar dan çy ka ryp alyp gi dip dir ler. Ony 
ni re de go ýan dyk la ry ny bil me ýä rin» 
diý di. 14 Şeý le di ýip, ar ka sy na öw rü len de, 
ol ýer de Isa nyň du ran dy gy ny gör di, ýö
ne Ony ta na ma dy. 15 Isa oňa: «Eý, ze nan, 
nä me üçin ag la ýar syň? Ki mi göz le ýär
siň?» diý di. Mer ýem Oňa bag ban dyr 
öý düp: «Eý, aga, Ony ma zar dan sen 
äki den bol saň, ni re de go ýa ny ňy ma ňa 
aýt, men Ony alyp gi de ýin» diý di. 16  Isa 
oňa: «Mer ýem!» diý di. Ol hem Oňa ta rap 
gaň ry lyp se re dip: «Rab bu ni!» diý di. (Bu 
ara meý çe «Mu gal ly mym» diý mek dir.) 
17 Isa oňa: «Ma ňa go laý laş ma, se bä bi Men 
en tek Ata myň ýa ny na çy ka mok. Sen do
gan la ry myň ýa ny na gi dip, ola ra Me niň 
gö ge, Ata myň – Hu da ýy myň ýa ny na 
bar ýa ny my aýt. Ol si ziňde Ata ňyz dyr 
we Hu da ýy ňyz dyr» diý di. 18  Mag da la ly 
Mer ýem şä girt le riň ýa ny na git di. Ola ra: 
«Reb bi gör düm!» di ýip, Reb biň özü ne 
aý dan la ry ny şä girt le re ha bar ber di.

Isa şägirtlerine görünýär 
(Matta 28:16-20; Mark 16:14-18; 
Luka 24:36-49)

19 Hep dä niň şol il kin ji gü ni ag şa ma ra 
Isa nyň şä girt le ri üý şüp, ýa hu dy lar dan 
gor ku la ry na ga py la ry gulp lap otyr dy lar. 
Bir den kä Isa ola ryň ara syn da peý da 
bo lup: «Si ze ra hat lyk bol sun!» diý di. 
20 Mu ny aý dyp, ola ra Öz el le ri ni, böw
rü ni gör kez di. Şä girt le ri Reb bi gö rüp 
şat lan dy lar. 21 Isa ola ra ýe nede: «Si ze 
ra hat lyk bol sun! Ata myň Me ni ibe ri şi 
ýa ly, Men hem si zi iber ýä rin» diý di. 
22  Şeý le di ýip, ola ryň üs tü ne üf äp goý
ber dide: «Mu kad des Ru hy ka bul ediň. 
23 Siz ki miň gü nä si ni ba gyş la sa ňyz, şol 
ba gyş la nar, ki miň gü nä si ni ba gyş la ma
sa ňyz, şol ba gyş lan maz» diý di.

Isa Tomasa görünýär
24 Isa ge len ma ha ly On ki le riň bi ri, Ekiz 

la kam ly To mas di ýen şä girt ola ryň ýa
nyn da däl di. 25  Beý le ki şä girt ler oňa: 
«Reb Isa ny gör dük!» diý di ler. Em ma To
mas ola ra: «Men Onuň el le rin de çüý le riň 
yzy ny gö rüp, şol yz la ra bar mak la ry my 
de gir me sem, böw rü ni el läp gör me sem, 
as la ynan ma ryn» diý di.

26  Se kiz gün den soň, şä girt ler ýe ne 
öý de üý şüp otyr dy lar. Bu ge zek To mas 
hem ola ryň ara syn da dy. Ga py lar gulp ly 
bol sada, Isa öýe gi rip, ola ryň ara syn da 
dur dy. Ol: «Si ze ra hat lyk bol sun!» diý
di. 27 On soň Isa To ma syň ýa ny na ba ryp, 
oňa: «Bar ma gy ňy bu ýe re de gir, el le ri
me se ret! Eli ňi uzatda, böw rü me de gir. 
Şüb he len mä ňi bes et, iman ly bol» diý di. 
28  To mas Oňa: «Sen me niň Reb bim siň! 
Me niň Hu da ýym syň!» diý di. 29 Isa oňa: 
«Sen Me ni gö re niň üçin iman et diň. 
Gör män iman eden ler nä hi li bagt ly!» 
diý di. 30  Isa şä girt le ri niň ýa nyn da bu 
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ki tap da ýa zyl ma dyk baş gada köp gud
rat ly ala mat lar gör kez di. 31 Ýö ne bu lar 
si ziň Isa nyň Hu da ýyň Og ly Me sihdigine 
iman et me gi ňiz üçin we iman edip, Onuň 
ady bi len ýa şaý şa go wuş ma gy ňyz üçin 
ýa zyl dy.

21-nji bap

Isa kölüň kenarynda
1 Bu wa ka lar dan soň, Isa Ti be ri ýa 

kö lü niň a ke na ryn da ýe ne şä girt le ri ne 
gö rün di. Bu şeý le bol dy: 2  Si mun Pet rus, 
Ekiz la kam ly To mas, Je li lä niň Ka na 
şä he rin den bo lan Na ta na ýel, Ze be de
ýiň ogul la ry we Isa nyň şä girt le rin den 
ýe ne iki si bir ýe re üý şüp di ler. 3 Si mun 
Pet rus ola ra: «Men ba lyk tut ma ga gid
ýä rin» diý di. Olarda: «Biz hem se niň 
bi len git jek» diý di lerde, ga ýy ga mü
nüp git di ler, ýö ne şol gi je hiç zat tu tup 
bil me di ler. 4  Gün do gan da, Isa ke nar da 
dur dy, ýö ne şä girt le ri Onuň Isa dy gy ny 
bil me di ler. 5  Isa olar dan: «Eý, dost lar, 
iý mä ge za dy ňyz bar my?» di ýip so ra dy. 
Olar: «Ýok» di ýip jo gap ber di ler. 6  Isa 
ola ra: «To ru ňy zy ga ýy gyň sag ta ra py na 
taş laň, tu tar sy ňyz» diý di. Olar to ry sag 
ta ra pa taş la dy lar we lin, şeý le bir köp ba
lyk tut du lar, hat da ba ly gyň köp lü gin den 
ýa ňa to ry çe kip çy ka ry bam bil me di ler. 
7 Şon da Isa nyň söý gü li şä gir di Pet ru sa 
ýüz le nip: «Bu Reb Isa dyr!» diý di. Si mun 
Pet rus Onuň Reb di gi ni eşi den ba dy na 
eg nin dä ki köý ne gi niň ete gi ni gu şa gy na 
gys dy ryp, özü ni kö le ok la dy. 8  Beý le ki 
şä girt ler bol sa ba lyk dan do ly to ry çe kip, 
ga ýyk bi len ýü züp gel di ler. Olar ke nar
dan uzak däl di ler, onuň iki ýüz ädim 
çe me si go la ýyn da dy lar. 9 Olar gu ry ýe re 
çy kan la ryn da, çö rek we kö züň üs tün de 

bi şip du ran ba lyk gör dü ler. 10 Isa ola ra: 
«In di tu tan ba lyk la ry ňyz dan ge ti riň» 
diý di. 11 Si mun Pet rus ga ýy ga mü nüp, 
için de ýüz el li üç sa ny ul la kan ba lyk
dan do ly to ry ke na ra çy kar dy. Ba lyk 
şeý le köp bol sada, tor ýyr tyl man dy. 
12  Isa ola ra: «Ha ny, ge liň, er tir lik edi
niň» diý di. On dan: «Sen kim?» di ýip 
so ra ma ga şä girt le riň hiç bi ri milt edip 
bil me di. Olar Onuň Reb di gi ni bil ýär di
ler. 13 Isa ola ryň ýa ny na gel dide, çö re gi 
alyp, ola ra ber di, ba ly gy hem şeý le et di. 
14  Bu Isa nyň di re len den soň, şä girt le ri ne 
üçün ji ge zek gör nü şi di.

Isanyň Petrus bilen söhbedi
15 Olar na har edi nip bo lan la ryn dan soň, 

Isa Si mun Pet rus dan: «Eý, Ýo han na nyň 
og ly Si mun, sen Me ni bu la r dan ar tyk 
söý ýär siň mi?» di ýip so ra dy. Si mun Oňa: 
«Ha wa, ýa Reb, Se ni söý ýän di gi mi Özüň 
bil ýän siň» diý di. Isa oňa: «Gu zu la ry my 
ot lat» diý di. 16  Isa ikin ji ge zek on dan ýe
ne: «Eý, Ýo han na nyň og ly Si mun, sen, 
ha ky kat dan hem, Me ni söý ýär siň mi?» 
di ýip so ra dy. Ol hem Isa: «Ha wa, ýa 
Reb, Se ni söý ýän di gi mi Özüň bil ýän siň» 
di ýip jo gap ber di. Isa oňa: «Go ýun la
ry my bak» diý di. 17 Isa ýe nede on dan: 
«Eý, Ýo han na nyň og ly Si mun, Me ni 
söý ýär siň mi?» di ýip, üçün ji ge zek so ra
dy. Isa nyň «Me ni söý ýär siň mi?» di ýip 
üçün ji ge zek so ra ny üçin, Pet rus gus sa 
bat dy. Ol Isa: «Ýa Reb, Sen äh li za dy 
bil ýän siň, Se ni söý ýä ni mide bil ýän
siň» diý di. Isa oňa: «Go ýun la ry my ot lat. 
18  Men sa ňa dog ru sy ny aýd ýa ryn, ýaş kaň 
özüň bi li ňi gu şap, is län ýe ri ňe gid ýär
diň. Gar ra nyň da we lin, el le ri ňi uza dyp 
du rar syň, se ni baş ga bi ri gu şan dy ryp, 
is le me ýän ýe ri ňe alyp gi der» diý di. 19 Isa 
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bu la ry Pet ru syň nä hi li ölüm bi len ölüp, 
Hu da ýy şöh rat lan dyr jak dy gy ny bil dir
mek üçin aýt dy. Mu ny aý dan dan soň ra 
oňa: «Me niň yzy ma düş» diý di.

20 Pet rus yzy na se re den de, Isa nyň söý
gü li şä gir di niň hem öz yz la ry na dü şüp 
gel ýä ni ni gör di. Bu şä girt ag şam lyk 
na ha ry wag tyn da Isa ýap la nyp, On
dan: «Agam, Sa ňa ha ýyn lyk et jek adam 
kim?» di ýip so ran şä girt di. 21 Pet rus ony 
gö rüp, Isa dan: «Ýa Reb, onuň yk ba ly 
nä hi li bo lar?» di ýip so ra dy. 22  Isa oňa: 
«Özüm do la nyp gel ýän çäm, onuň di ri 
gal ma gy ny is le ýän bol sam, sa ňa nä me? 

Sen Me niň yzy ma düş» di ýip jo gap ber
di. 23 Şu se bäp den iman ly do gan la ryň 
ara syn da bu şä girt öl mez di ýen gür rüň 
ýaý ra dy. Em ma Isa onuň öl me jek di
gi ba ra da aýt man dy, Ol Pet ru sa di ňe: 
«Özüm do la nyp gel ýän çäm, onuň di ri 
gal ma gy ny is le ýän bol sam, sa ňa nä
me?» di ýip di.

24  Bu zat la ra şa ýat bo lup, şu la ry ýa zan 
şol şä girt dir. Biz onuň şa ýat ly gy nyň 
ha ky kat dy gy ny bil ýä ris. 25 Isa baş gada 
köp iş ler et di. Bu lar bi rinbi rin ýa zy lan 
bol sa, on da ol ki tap lar, me niň pi ki rim çe, 
tu tuş äle mede syg maz dy. a 
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Resullaryň işleri
Giriş

Lu ka nyň hoş ha ba ry Isa Me si hiň 
ha ça çüý len me gi we ölüm den di
rel me gi bi len ta mam lan ýar. Ki tap 
ta mam lan sada, on da ky wa ka lar ta
mam lan ma ýar. Hu da ýyň Isa Me si hi 
ölüm den di rel dip, Mu kad des Ru hu
ny ibe re nin den soň, baş ga wa ka lar 
baş lan ýar. Hut şu wa ka la ry be ýan 
et mek üçin hem Lu ka «Re sul la ryň 
iş le ri» at ly ki ta by ýaz ýar.

Ki ta byň ýa zy lan döw rün de Isa nyň 
şä girt le ri niň hem me si di ýen ýa ly 
ýa hu dy lar dy. Em ma Hoş Ha ba ryň 
baş ga mil let le re wa gyz edil me gi niň 
ne ti je sin de olar hem ha las bo lup, 
Hu da ýyň wa da eden Mu kad des Ru
hu ny al ýar lar. Paw lus, Pet rus we 
beý le ki re sul lar Hoş Ha ba ry wa gyz 
edip, Mu kad des Ru huň güý ji ar ka ly 
en çe me syr kaw la ra şypa ber ýär ler, 

ar wahjyn uran la ry er bet ruh lar dan 
azat ed ýär ler, tu tuş Rim im pe ri ýa
syn da me si hi ýyg nak la ry nyň düý bü ni 
tut ýar lar. Bu wa ka la ryň ag la ba bö
le gi hä zir ki Tür ki ýe, Gre si ýa we 
Ita li ýa döw let le ri niň ara çäk le rin de 
bo lup geç ýär di. Siz bu ara çäk le ri 
Mu kad des Ki ta byň ahyr ky sa hy pa
la ryn da ýer leş di ri len kar ta da gö rüp 
bi ler si ňiz.

Lu ka me si hi ýyg nak la ryň ir dö
wür dä ki ta ry hy ny be ýan et mek bi len, 
Mu kad des Ýaz gy lar da ky wa da la ryň 
ber jaý bo lan dy gy ny aý ra tyn nyg ta ýar. 
Ol Mu kad des Ru huň güý jü niň we 
do gadi leg le riň, ga ryppu ka ra la ra 
ýar dam ber me giň nä de re je de wa
jyp dy gy ny oky jy la ry na dü şün mä ge 
kö mek ed ýär.

Mazmuny
Resullara Mukaddes Ruh inýär ....................................................... 1:1–2:47
Iýerusalimdäki ýygnak ......................................................................3:1–8:3
Hoş Habar Ýahudyýa bilen Samariýada wagyz edilýär ..................8:4–9:31
Hoş Habar keseki halklara wagyz edilýär....................................9:32–15:35
Hoş Habar Kiçi Aziýa, Gresiýa we Rime baryp ýetýär .............15:36–28:31
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a 1:12 Bir Sa bat gün lük ýol – di ni ka nu na gö rä Sa bat gü ni di ňe bir ki lo metr ýol ýö re mä ge 
rug sat edi len di.

1-nji bap

Isa Mukaddes Ruhy wada berýär
1 Eý, Teo fil! Men bi rin ji ki ta bym da 

Isa nyň tä gö ge gö te ri len gü nü ne çen li 
baş danaýak bi ti ren we öw re den äh li 
iş le ri ba ra da ýaz dym. 2  Ol gö ge gö te
ril mez den öň, Mu kad des Ruh ar ka ly 
Öz saý lan re sul la ry na buý ruk lar ber di. 
3  Isa ejir çe kip ölen den soň, en çe me 
ynan dy ry jy de lil ler ar ka ly re sul la ra di
re len di gi ni aýan et di. Ol kyrk gü nüň 
do wa myn da ola ra gör nüp, Hu da ýyň 
Şa ly gy ba ra da gür rüň ber di. 4  Gün le riň 
bi rin de Isa olar bi len sa ça gyň ba şyn da 
otyr ka, şeý le buý ruk ber di: «Iýe ru sa lim
den git mäň, Me niň owal aý dy şym ýa ly, 
Ata myň wa da be ren peş ge şi ne ga ra şyň. 
5 Ýah ýa si zi su wa çüm dü rip di, em ma ýe
ne bir nä çe gün den siz Mu kad des Ru ha 
çüm dü ri ler si ňiz».

Isa göge göterilýär
6  Re sul lar bir ýe re üý şen le rin de, Isa

dan: «Ýa Reb! Eý sem Ys ra ýyl şa ly gy ny 
di kelt mä ge wagt bol ma dy my nä me?» 
di ýip so ra dy lar. 7 Isa ola ra: «Ata myň 
Öz yg ty ýa ry ar ka ly kes git län wag ty ny 
ýa möh le ti ni bil mek si ziň işi ňiz däl. 
8  Em ma si ziň üs tü ňi ze Mu kad des Ruh 
inen de, güýçgud rat dan do lar sy ňyz. 
Iýe ru sa lim de, tu tuş Ýa hu dy ýa da we 
Sa ma ri ýa da, ýer ýü zü niň dört kün je
gin de siz Me niň şa ýat la rym bo lar sy ňyz» 
di ýip jo gap ber di. 9 Isa bu la ry aý dan dan 
soň ra, re sul lar se re dip dur ka, bir bu lut da 
ýo ka ry gö te ril di. 10 Mun dan soň re sul lar 
Ony gör me se lerde, he ni zem göz le ri ni 
gö ge di kip dur du lar. Bir den kä ak eşik li 

iki adam ola ryň al nyn da peý da bo lup: 
11 «Eý, je li le li ler! Nä me üçin gö ge se re
dip dur su ňyz? Isa nyň gö ge gö te ri le ni ni 
gö zü ňiz bi len gör dü ňiz ahy ry. Ol gö ge 
nä hi li gö te ri len bol sa, hut şo nuň ýa ly 
hem gaý dyp ge ler» diý di ler.

Ýudasyň ornuna Mattiýa saýlanýar
12  Mun dan soň ra re sul lar Zeý tun da

gyn dan Iýe ru sa li me gaý dyp gel di ler. Bu 
dag Iýe ru sa li me ýa kyn bo lup, bir Sa bat 
gün lük ýol dy a. 13 Şä he re gi ren le rin den 
soň, olar öz bol ýan öý le ri niň ýo kar ky 
ga tyn da ky ota gy na çyk dy lar. Pet rus, 
Ýo han na, Ýa kup, And rys, Fi lip, To mas, 
Bar to lo meý, Mat ta, Al fe ýiň og ly Ýa kup, 
Wa tan çy Si mun we Ýa ku byň og ly Ýu
das da gy hem şol ýer de di ler. 14  Ola ryň 
hem me si bir ýe re üý şüp, yzy ny üz män 
do gadi leg ed ýär di ler. Ola ryň ara syn da 
Isa nyň eje si Mer ýem, şeý lede kä bir 
aýal lar we Isa nyň ini le ri hem bar dy.

15  Bir gün Pet rus ýyg na ny şan ýüz 
ýig ri mä go laý do gan la ryň or ta syn da 
du rup, şeý le diý di: 16  «Eý, do gan lar! Isa
ny tut ma ga ge len le re ýol baş çy lyk eden 
Ýu das hak da Mu kad des Ruh Da wut 
ar ka ly owalbaş dan py gam ber lik edip
di. Mu kad des Ýaz gy lar da ky şol söz ler 
ama la aş ma ly dy. 17 Ýu das bi ziň bi ri miz 
ha sap lan ýar dy, ol hem bu hyz mat dan öz 
pa ýy ny alyp dy».

18  (Ýu das ha ýyn lyk edip ga za nan pu
lu na bir ekin meý da ny ny sa tyn alyp dy. 
Soň ra şol ýer de ba şa şak ýy kyl dy we 
gar ny ýa ry lyp, äh li iç go şy ço gup çyk
dy. 19 Bu wa ka bü tin Iýe ru sa lim ila ty na 
mä lim bol dy we adam lar ol ýe ri öz 
dil le rin de «Ha kel da ma», ýag ny «Gan 
meý da ny» di ýip at lan dyr dy lar.)
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20  Soň ra Pet rus sö zü ni do wam edip, 
şeý le diý di: «Ze bur da:

„Goý, onuň öýi çolaryp galsyn,
ol ýerde hiç kim mesgen 

tutmasyn“,
şeý le hem: „Baş ga bi ri onuň or nu ny al
syn“ diý lip ýa zy lan. 21-22  Şo nuň üçin hem, 
Ýu da nyň or nu na baş ga bi ri ni saý la ma
gy myz ge rek. Bu adam Reb bi miz Isa nyň 
Ýah ýa ta ra pyn dan su wa çüm dü ri lip, tä 
gö ge gö te ri len wag ty na çen li he mi şe 
bi ziň ara myz da bi le bo lan adam la ryň 
bi ri bol ma ly. Ol hem bi ziň ýa ly Isa nyň 
di re len di gi ne şa ýat lyk et sin».

23 Şeý le lik de, iki ada my öňe çy kar dy lar. 
Ola ryň bi ri Bar sap la kam ly Ýu sup (oňa 
Ýus tus hem diý ýär di ler), beý le ki si bol sa 
Mat tiý di. 24  On soň Hu da ýa do gadi leg 
edip: «Ýa Reb! Sen hem mä niň ýü re gi ni 
bil ýär siň. Ine, şu iki sin den haý sy bi ri ni 
re sul ly ga saý lan bol saň, bi ze gör kez, 
25 se bä bi Ýu das et me li hyz ma ty ny taş lap, 
özü ne de giş li ýe re git di» diý di ler. 26  On
soň bu iki si üçin bi je at dy lar. Mat ti niň 
bi je si çyk dy. Şeý le lik de, Mat tiý on bir 
re su la go şul dy.

2-nji bap

Resullara Mukaddes Ruh inýär
1 El lin ji gün baý ra my gü ni äh li iman

ly lar bir ýe re ýyg na ny şyp otyr dy lar. 
2  Bir den kä as man dan güýç li şe ma lyň 
se si ne meň zeş şuw wul dy peý da bo lup, 
ola ryň otu ran öýü niň içi ni dol dur dy. 
3 Olar uç gu na meň zeş bir zat la ryň pyt rap, 
öz üst le ri ne inen di gi ni gör dü ler. 4 Ola ryň 
hem me si Mu kad des Ruh dan dol du lar 
we Mu kad des Ru huň be ren uky by na 
gö rä, baş ga dil ler de gep läp baş la dy lar. 
5  Şol dö wür de Iýe ru sa lim de dün ýä niň 

äh li ýurt la ryn dan ge len hu daý hon ýa
hu dy lar ýa şa ýar dy lar. 6  Bu gal ma gal ly 
se se uly mä hel le ýyg nan dy. Olar öz 
ene dil le rin dä ki gür rüň le ri eşi dip, al
jy ra dy lar. 7 Hem me ler haý ran gal dy lar 
we ge ňir ge ni şip, bi ribir le ri ne şeý le 
diý di ler: «Se re diň, bu gep le ýän le riň 
hem me si je li le li däl mi nä me? 8  On da nä
dip bi ziň her bi ri miz öz ene di li miz dä ki 
söz le ri eşid ýä ris? 9 Ara myz da Par fi ýa dan, 
Ma daý dan, Eý lam dan, Me so po ta mi ýa
dan, Ýa hu dy ýa dan, Kap pa do ki ýa dan, 
Pon tus dan we Azi ýa dan ge len ler bar. 
10 Fri ki ýa dan, Pam fi li ýa dan, Mü sür den, 
Ki ri ne ýiň go la ýyn da ky Li wi ýa dan ge
len ler hem bar. Şeý lede Rim den ge len 
ýa hu dy lar we ýa hu dy di ni ni ka bul eden
ler bar. 11 Kä bi ri miz Krit ada syn dan we 
Ara bys tan dan gel dik. Mu ňa ga ra maz dan, 
Hu da ýyň be ýik iş le ri ba ra da ola ryň bi ziň 
ene di li miz de gep le ýän di gi ni eşid ýä ris». 
12  Olar haý ran gal dy lar we al jy ra şyp: «Bu 
nä me bol du gy ka?» di ýiş di ler. 13 Kä bir le ri 
bol sa ola ry mas ga ra lap: «Olar şe rap dan 
ser hoş bo lup dyr lar» diý di ler.

Petrus halka wagyz edýär
14 Şon da Pet rus On bir ler bi len bi le ýe rin

den tu rup, bat ly ses bi len şeý le diý di: «Eý, 
ýa hu dy do gan lar we Iýe ru sa lim ila ty! Mu
nuň ma ny sy ny si ze dü şün di re ýin, me niň 
söz le ri me gu lak asyň. 15 Bu lar si ziň pi kir 
edi şi ňiz ýa ly, ser hoş däl. Sa gat ýa ňy ir den 
do kuz ahy ry. 16  Ýok, bu gör ýän le ri ňiz 
Ýo wel py gam ber ta ra pyn dan aý dy lan dyr:
 17  „Hudaý şeýle diýýär:

Ahyrky günlerde şeýle bolar,
Men ähli ynsanlaryň üstüne

Öz Ruhumy dökerin.
Pygamberlik eder oguldyr 

gyzlaryňyz,
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a 2:30 Da wut Öz nes lin den bi ri niň onuň tag tyn da – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Da wut 
ten bo ýun ça öz nes lin den bo lan Me si hi beý gelt jek di gi ni we onuň tag tyn da di ýip duş gel ýär.
 
2:25-28 Zeb 15:811. 2:34-35 Zeb 109:1. 

aýanlyk alarlar ýigitleriňiz,
düýşler görer garrylaryňyz.

 18 Şol günlerde Men hatda gullardyr 
gyrnaklaryň üstüne,

Öz Ruhumy dökerin.
Olarda pygamberlik ederler.

 19 Men ýokarda, asmanda 
mugjyzalar,

aşakda, ýerde alamatlar:
gan, ot hemde tüsse sütünlerini 

görkezerin.
 20 Rebbiň beýik we gazaply güni 

gelmezden ozal,
Gün tümlüge, Aý hem gana 

döner.
 21 Şonda Rebbi çagyran her bir 

ynsan halas bolar“.
22  Eý, ys ra ýyl hal ky! Bu söz le re gu lak 
asyň: öz bil şi ňiz ýa ly, Hu daý na sy ra ly 
Isa ar ka ly ara ňyz da gud rat lar, mug jy za
lar we ala mat lar gör kez di. Mu nuň bi len 
Ol Isa nyň yg ty ýar ly gy ny tas syk la dy. 
23 Hu daý Öz tu tan mak sa dy na gö rä, Isa ny 
si ziň eli ňi ze ber me gi öň den ka rar edip di. 
Siz Ony ke se ki le riň eli bi len tut du ňyz we 
ha ça çüý läp öl dür di ňiz. 24  Em ma Hu daý 
Ony di rel dip, ölüm jeb rin den ha las et di. 
Onuň ölüm pen je sin de gal ma gy müm kin 
däl di. 25 Da wut Ol hak da şeý le di ýip di:

„Reb elmydama gözlerimiň 
öňünde;

sarsdyrylmaryn, çünki Ol 
meniň sagymda.

 26 Şoňa görä ýüregim begençli, 
dilim şatlanýar,

bedenim hem umyt bilen ýaşaýar.
 27 Çünki Sen meni ölüler 

dünýäsinde goýmarsyň,

sadygyňyň gabyrda 
çüýremegine ýol bermersiň.

 28 Ýaşaýyş ýoluny maňa görkezersiň:
huzuryňda meni şatlykdan 

doldurarsyň“.
29 Do gan lar! Be ýik ata myz Da wut hak da 
me niň si ze açaç an aýt ma gym ge rek. Ol 
öl di, jaý lan dy, ma za ry bol sa bi ziň gün le
ri mi ze çen li sak la nyp ga lyp dyr. 30 Da wut 
bir py gam ber di. Hu da ýyň ant içip, be
ren sö zü ne gö rä, Da wut öz nes lin den 
bi ri niň onuň tag tyn da a otur jak dy gy ny 
bil ýär di. 31 Da wut gel je gi öň den gö rüp, 
Me sihiň di re li şi ba ra da şeý le di ýip di: 

„Hu daý Ony ölü ler dün ýä sin de gal dyr
ma dy, Onuň be de ni ga byr da çüý re me di“. 
32  Hu daý Isa ny ölüm den di relt di, bi ziň 
hem mä miz mu ňa şa ýat dy rys. 33 In di Isa 
beý gel dil di we Ol Hu da ýyň sa gyn da 
otyr. Ol wa da edi len Mu kad des Ru hy 
Ata Hu daý dan ka bul edip, Ony bi ziň 
üs tü mi ze ýag dyr dy. Mu ny si ziň özü ňiz 
gö rüp we eşi dip dur su ňyz. 34-35  Da wu dyň 
özi gök le re çyk ma sada, şeý le di ýip di:

„Hudaý Rebbime şeýle sözledi:
‘Duşmanlaryňy aýak astyna 

salýançam,
Meniň sagymda otur’“.

36  Şo nuň üçin hem, eý, tu tuş ys ra ýyl 
hal ky, şu ny anyk bi lip goý: Hu daý si ziň 
ha ça çüý län bu Isa ňy zy hem Reb, hem 
Me sih edip bel le di».

37 Bu söz le ri eşi den de, adam la ryň ýü
re gi ne han jar ur lan ýa ly bol dy. Olar 
Pet rus dan we beý le ki re sul lar dan: «Do
gan lar, biz nä me et me li?» di ýip so ra dy lar. 
38  Pet rus ola ra şeý le diý di: «To ba ediň, 
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her bi ri ňiz Isa Me sihiň ady bi len su wa 
çüm dü ri liň. Şon da si ziň gü nä le ri ňiz ba
gyş la nar we Mu kad des Ru huň peş ge şi ni 
alar sy ňyz. 39 Bu wa da si ziň özü ňiz we 
ça ga la ry ňyz üçin, uzak da bo lan la ryň 
äh li si, ýag ny Hu da ýy myz Reb biň ça
gyr jak la ry nyň her bi ri üçin dir».

40 Pet rus baş gada köp de lil ler bi len 
ola ra şa ýat lyk edip: «Özü ňi zi bu az gyn 
ne sil den ha las ediň!» di ýip ýal bar dy. 
41 Şeý le lik de, onuň söz le ri ni şat lyk bi len 
ka bul eden ler su wa çüm dü ril di. Şol gün 
üç mü ňe go laý adam iman et di. 42  Olar 
re sul la ryň tag ly ma ty ny öw ren mä ge, 
ýa kyn gat na şyk da ýa şa ma ga, bi le çö rek 
iý mä ge we do gadi leg et mä ge yh las ly 
ýa pyş dy lar.

Imanlylar arasyndaky birlik
43  Re sul lar ar ka ly köp mug jy za lar

dyr ala mat lar gör ke zil ýär di. Şol se bäp li 
hem me le riň kal by ny gor ky gap lap dy. 
44  Iman eden le riň hem me si bi le di ler. 
Olar äh li zat la ry ny or ta goý ýar dy lar. 
45 Malmülk le ri ni sa typ, her ki miň mä
täç li gi ne gö rä öz ara la ryn da bö lü şer di ler. 
46  Olar bir adam ýa ly bo lup, her gün yba
dat ha na da ýyg na nar dy lar. Bi ribi ri niň kä 
myh man çy ly ga ba ryp, çö re gi bö lü şip 
iý ýär di ler. Çyn ýü rek den şat la nyp na
har la ry ny paý la şar dy lar. 47 Hu da ýa al kyş 
okap, bü tin il için de hor mat la nyl ýar dy lar. 
Hu daý hem ha las bo lan la ryň sa ny ny 
gün sa ýyn kö peld ýär di.

3-nji bap

Petrus otura maýyby sagaldýar
1 Bir gün Pet rus bi len Ýo han na öý

län sa gat üç ler de – do gadi leg wag ty 
yba dat ha na git di ler. 2  Şol wagt yba dat
ha na nyň Owa dan di ýen der we ze si ne bir 
do ga bit di otu ra ada my gö te rip ge tir di ler. 

Yba dat ha na gir ýän ler den sa da ka di le
me gi üçin, ony her gün şol ýe re ge ti rip 
oturd ýar dy lar. 3 Bu adam Pet rus bi len 
Ýo han na nyň yba dat ha na gi rip bar ýa ny
ny gö rüp, olar dan sa da ka di le di. 4  Pet rus 
bi len Ýo han na oňa üns be rip se ret di ler. 
Soň ra Pet rus oňa: «Bi ze se ret!» diý di. 
5  Ýaň ky adam olar dan bir zat ala ryn 
öý düp, ola ra çi ňe ri lip se ret di. 6  Pet rus 
oňa: «Me niň küm şüm, al ty nym ýok, 
ýö ne özüm de ba ry my sa ňa ber ýä rin. 
Na sy ra ly Isa Me sihiň adyn dan bu ýur ýa
ryn: Turda, ýö re!» diý di. 7 On soň Pet rus 
onuň sag elin den tu tup, oňa ýe rin den 
tur ma ga kö mek et di. Ýaň ky ada myň 
şo ba da aýak la ry na ys gyn gel di. 8  Ol 
ýo ka ry to wus dyda, ýö räp baş la dy. On
soň Hu da ýa al kyş aý dyp, ýö räp hem 
tow sup, olar bi len bir lik de yba dat ha na 
gir di. 9 Bü tin halk onuň ýö re ýän di gi ni 
we Hu da ýy al kyş la ýan dy gy ny gör di. 
10 Adam lar onuň yba dat ha na nyň Owa
dan di ýen der we ze sin de sa da ka di läp 
otur ýan adam dy gy ny ta na dy lar. Onuň 
baş dan ge çi ren bu wa ka sy na ju da haý
ran gal dy lar.

Petrusyň ybadathanadaky sözi
11 Ýaň ky sa ga lan otu ra Pet rus bi len 

Ýo han na ny goý ber män dur ka, tu tuş 
halk haý ran ga lyp, ola ra ta rap, Sü leý
ma nyň eý wa ny di ýen ýe re yl ga şyp gel di. 
12  Pet rus mu ny gö ren de, hal ka ýüz le nip, 
şeý le diý di: «Eý, ys ra ýyl hal ky! Nä me 
üçin mu ňa haý ran gal ýar sy ňyz? Nä me 
üçin biz bu ada my öz gud ra ty myz ýa 
hu daý hon ly gy myz bi len ýö re den ýa ly, 
bi ze beý le dyk gat bi len se red ýär si ňiz? 
13 Ataba ba la ry myz Yb ra ýy myň, Ys ha
gyň, Ýa ku byň Hu da ýy Öz gu ly Isa ny 
şöh rat lan dyr dy. Em ma siz Ony ölü me 
tab şyr dy ňyz, hat da Pi lat Ony bo şat ma gy 
ýü re gi ne dü wen dede, siz Ony Pi la tyň 
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hu zu ryn da in kär et di ňiz. 14  Ha wa, siz 
Mu kad des we Dog ry Bo la ny in kär edip, 
bir gan ho ryň bo şa dyl ma gy ny ta lap et di
ňiz. 15 Siz Ýa şa ýyş Göz ba şy ny öl dür di ňiz, 
em ma Hu daý Ony di relt di. Biz mu ňa 
şa ýat dy rys. 16  Ine, si ziň gör ýän hem ta
na ýan bu ada my ňyz Isa nyň ady na bo lan 
ima ny ar ka ly gö zü ňi ziň al nyn da bü tin leý 
sa gal dy. Si ziň hem mä ňi ziň gör şü ňiz 
ýa ly, Isa bo lan bu iman ony sa galt dy. 
17 Eý, dost lar, edil öz ýol baş çy la ry ňyz 
ýa ly, si ziňde dü şün mez lik den şeý le 
he re ket eden di gi ňi zi bil ýä rin. 18  Em ma 
Hu daý Öz Me sihiniň gör gi gör jek di gi 
ba ra da äh li py gam ber le riň üs ti bi len 
öň den aý dan la ry ny ber jaý et di. 19 In di 
gü nä le ri ňi ziň ba gyş lan ma gy üçin to ba 
ediň we Hu da ýa ta rap öw rü liň. 20 Şon da 
Reb si ze aram ta pyş pur sa dy ny be rer. 
Ol si ziň üçin bel le nen Me sihi, ýag ny 
Isa ny ýol lar. 21 Hu da ýyň Öz mu kad des 
py gam ber le ri ar ka ly owal dan söz ber şi 
ýa ly, äh li za dy di kelt me giň wag ty ge
ler. Em ma şol wagt gel ýän çä, Isa nyň 
gök de gal ma gy ge rek. 22  Mu sa şeý le 
di ýip di: „Hu da ýy ňyz Reb si ziň üçin öz 
hal ky ňy zyň ara syn dan me niň ýa ly bir 
py gam ber çy ka rar. Onuň si ze aýt jak her 
bir sö zü ne gu lak asyň. 23 Kimdekim şol 
py gam be re gu lak as ma sa, ol adam Hu
da ýyň hal ky nyň ara syn dan çy ka ry lyp, 
do ly ýok edil jek dir“. 24  Ha ky kat dan hem, 
Şa mu wel den baş lap, äh li py gam ber ler bu 
gün le riň wa ka la ry ba ra da py gam ber lik 
et di ler. 25  Siz şol py gam ber le riň ne sil
le ri si ňiz we Hu da ýyň ataba ba la ry ňyz 
bi len bag la şan äh ti niň mi ras çy la ry sy
ňyz. Hu daý Yb ra ýy ma: „Ýer ýü zü niň 
äh li mil let le ri se niň nes liň ar ka ly pa ta 
alar lar!“ diý di. 26  Ýa man ýo lu ňyz dan 
öw rüp, si zi ýal ka mak üçin, Hu daý Öz 

gu ly Isa ny saý la dy we il ki bi len Ony 
si ze ýol la dy».

4-nji bap

Petrus bilen Ýohanna 
ýokary mejlisiň öňünde

1 Pet rus bi len Ýo han na hal ka gür rüň 
be rip dur ka lar, bir nä çe ru ha ny lar, yba
dat ha na go rag çy la ry nyň baş tu ta ny we 
sad du keý ler ola ra gar şy çyk dy lar. 2  Olar 
ga harga za ba mün dü ler, se bä bi bu iki re
sul Isa ny my sal ge ti rip, hal ka öw ret mek 
bi len ölü le riň di re li şi ni wa gyz ed ýär di. 
3 Olar Pet rus bi len Ýo han na ny tut du lar 
we ag şam dü şen di gi se bäp li, ola ry er ti re 
çen li zyn dan da sak la dy lar. 4  Em ma bu 
gür rüň le ri diň län le riň en çe me si Isa iman 
et di. Şon da iman eden er kek le riň sa ny 
bäş mü ňe ýet di. 5 Er te si gün ýa hu dy la
ryň ýol baş çy la ry, ýa şu lu la ry we Töw rat 
mu gal lym la ry Iýe ru sa li me ýyg nan dy lar. 
6  Baş ru ha ny Ha nan, Ka ýa fa, Ýo han na, 
Is gen der we baş ru ha ny nyň ga ryn daş
la ry şol ýer de di ler. 7 Olar Pet rus bi len 
Ýo han na ny or ta da dur zup: «Siz mu ny 
haý sy gud rat bi len, ki miň adyn dan et
di ňiz?» di ýip so ra dy lar. 8  Şon da Pet rus 
Mu kad des Ruh dan do lup, ola ra şeý le 
diý di: «Eý, hal kyň ýol baş çy la ry we ýa
şu lu la ry! 9 Biz bu gün bir otu ra ma ýy ba 
ýag şy lyk eden di gi miz we onuň şypa 
ta pan dy gy üçin so ra ga çe kil ýän bol sak, 
10  on da si ziň hem mä ňiz, äh li ys ra ýyl 
hal ky şu ny bi lip go ýuň: ine, bu adam 
na sy ra ly Isa Me sihiň ady bi len şypa 
ta pyp, sagsa la mat öňü ňiz de dur. Siz 
Isa ny ha ça çüý le di ňiz, em ma Hu daý Ony 
ölüm den di relt di. 11 Isa hak da Mu kad des 
Ýaz gy lar da şeý le ýa zyl gy dyr:

„Siz ussalaryň ret eden bu daşy
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binanyň burç daşy boldy“.
12  On dan baş ga Ha las gär ýok dur. Onuň 
ady bü tin älem de adam za dy ha las edip 
bil ýän ýe ketäk at dyr».

13 Mej lis ag za la ry Pet rus bi len Ýo han
na nyň ba tyr gaý ly gy ny gö ren le rin de we 
ola ryň okuw oka ma dyk bir ýö ne keý 
adam lar dy gy ny bi len le rin de haý ran 
gal dy lar, ola ryň Isa nyň şä girt le ri di gi ne 
göz ýe tir di ler. 14  Şypa ta pan adam hem 
bu iki re sul bi len bi le dur dy. Şo nuň üçin 
ola ryň gar şy sy na hiç zat aý dyp bil me di
ler. 15 Şeý le lik de, ola ra ýo ka ry mej lis den 
da şa ry çyk ma gy bu ýur dy larda, öza ra 
mas la ha ta baş la dy lar: 16  «Bu adam la ry 
nä me ede liň? Iýe ru sa lim de ýa şa ýan la ryň 
her bi ri bu la ryň tä sin gud rat gör ke
zen di gi ni bil ýär. Biz mu ny in kär edip 
bil me ýä ris. 17 Em ma bu ha bar halk ara
syn da hasda köp ýaý ra maz ýa ly öňü ni 
ala lyň we mun dan beý läk Isa nyň ady 
bi len hiç ki me hiç zat aýt maz lyk la ry 
üçin, ola ra duý du ryş be re liň».

18  On soň ola ry ça gy ryp, Isa nyň ady 
bi len gep le mez li gi we wa gyz et mez li gi 
bu ýur dy lar. 19 Em ma Pet rus bi len Ýo
han na ola ra: «Hu da ýyň söz le ri ne dälde, 
si ziň kä gu lak as mak Hu da ýyň na za ryn
da dog ru my dyr? Özü ňiz ne ti je çy ka ryň! 
20  Bizä gö rüpeşi den le ri mi zi aýt man 
du rup bil me ris» di ýip jo gap ber di ler.

21 Mej lis ag za la ry ola ra iň soň ky duý
du ryş be ren den soň, ola ry bo şa dyp 
goý ber di ler. Ola ry je za lan dyr mak üçin 
hiç hi li ba ha na ta pyp bil me di ler, se bä bi 
bo lan wa ka ny äh li halk bi lip, Hu da ýy 
şöh rat lan dyr ýar dy. 22  Gud rat ar ka ly şypa 
ta pan adam bü tin öm rü ne, kyrk ýyl dan 
gow rak bä ri otu ra ma ýyp dy.

23 Pet rus bi len Ýo han na bo şan la ryn dan 
soň, dost la ry nyň ýa ny na gaý dyp bar dy lar 
we ýol baş çy ru ha ny la ryň, ýa şu lu la ryň 
öz le ri ne aý dan la ry nyň ba ry ny ola ra 
ha bar ber di ler. 24  Mu ny eşi den le rin de, 
ola ryň hem me si bat ly ses bi len Hu da ýa 
şeý le do gadi leg et di ler: «Eý, Ho ja ýy ny
myz Reb! Ýe ri, gö gi, deň zi we olar da ky 
äh li za dy ýa ra dan Sen siň! 25  Sen Mu
kad des Ruh ar ka ly Öz gu luň – ata myz 
Da wu dyň üs ti bi len şeý le diý diň:

„Milletler näme üçin gazaba 
münýär?

Halklar nämä biderek pitne 
turuzýar?

 26 Rebbe we Onuň Saýlanyna a garşy
dünýä şalary aýaga galýar,
hökümdarlar birigýär we baş 

galdyrýar“.

27 Ha ky kat danda, ke se ki mil let ler we 
ys ra ýyl hal ky bi len bir lik de Hi rod we 
Pon tiý Pi lat bu şä her de Öz saý lapse çen 
mu kad des gu luň Isa gar şy aýa ga gal dy
lar. 28  Olar Se niň gud ra tyň we yra daň 
bi len owal dan ka ra ra ge len her bir işi ňi 
ha ky ka ta öwür mek üçin ýyg nan dy lar. 
29 Ýa Reb, ola ryň haý bat atyş la ry ny bir 
gör se ne! In di Se niň Hoş Ha ba ry ňy ba
tyr gaý lyk bi len aýt ma ga biz gul la ry ňa 
güýçgaý rat ber. 30 Mu kad des gu luň Isa
nyň ady bi len has sa la ra şypa ber mek 
üçin we ala mat lar dyr mug jy za lar gör
kez mek üçin bi ze eli ňi uzat!»

31 Do gadi leg edip bo lan la ryn dan soň, 
ola ryň üý şüp du ran ýe ri sars dy. Hem me
ler Mu kad des Ruh dan do lup, ba tyr gaý lyk 
bi len Hu da ýyň Hoş Ha ba ry ny aýt ma ga 
baş la dy lar.
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Imanlylar ähli zatlaryny paýlaşýarlar
32  Iman ly lar bir jan, bir ten di ler. Ola

ryň hiç bi ri öz em lä gi nede me niň ki 
diý me ýär di, äh li zat la ry or ta lyk dy. 33 Re
sul lar be ýik gud rat bi len Reb Isa nyň 
di re len di gi ne şa ýat lyk ed ýär di ler. Hu
daý ola ryň hem me si ne be ýik mer he met 
eçil di. 34  Ara la ryn da mä täç adam ýok dy. 
Se bä bi ki miň mel le gi, öýi bar bol sa, ola
ry sat ýar dy lar. Sa ty lan zat la ryň pu lu ny 
bol sa ge ti rip, 35 re sul la ryň öňün de goý
ýar dy lar. Şeý le lik de, her ki me ge re gi çe 
paý lan ýar dy. 36  Iman ly la ryň ara syn da 
le wi ler den bo lan Ýu sup at ly bir adam 
bar dy. Onuň as ly Kipr den di. Re sul lar 
oňa Bar nap, ýag ny «Ruh lan dy ry jy» di
ýip at go ýup dy lar. 37 Ýu sup hem öz ýe ri ni 
sa typ, pu lu ny re sul la ra ge ti rip ber di.

5-nji bap

Hanany bilen Sapfira
1 Ha na ny di ýen adam aýa ly Sap fi ra 

bi len bir bö lek mül kü ni sat dy. 2  Ol aýa ly 
bi len dil le şip, mül küň pu lun dan bir paý 
özü ne alyp gal dy. Ha na ny pu luň ga la ny
ny ge ti rip, re sul la ra ber di. 3 Pet rus oňa 
şeý le diý di: «Ha na ny, nä me üçin sen 
şeý ta na kal byň dan orun ber diň? Sen 
Mu kad des Ru ha ýa lan söz läp, pu luň 
bir bö le gi ni özü ňe alyp gal dyň. 4  Ol sa
ty lan dasa tyl man da hem öz em lä giň di 
ahy ry. Ony sa ta nyň dan so ňam pu lu ny 
öz is leý şiň ýa ly ula nyp bi ler diň. Nä dip 
beý le za dy edip bil diň? Sen yn san la ra 
dälde, Hu da ýa ýa lan söz le diň».

5  Ha na ny bu söz le ri eşi den ba dy na, 
ýe re ýy ky lyp jan ber di. Bu wa ka ny eşi
den le riň ba ry ny el henç gor ky gur şap 
al dy. 6  On soň ýi git ler ge lip, ony ke pe ne 
do la dy larda, äki dip jaý la dy lar. 7 Üç sa
ga da go laý wagt ge çen den soň, Ha na nyň 

aýa ly gel di. Onuň bu bo lan wa ka dan 
ha ba ry ýok dy. 8  Pet rus on dan: «Ma ňa 
aýt, ada myň iki ňiz ýe ri ňi zi şu ba ha 
sat dy ňyz my?» di ýip so ra dy. Aýal hem: 
«Ha wa, şu ba ha sat dyk» di ýip jo gap ber
di. 9 Pet rus oňa: «Nä me üçin siz Reb biň 
Ru hu ny sy na ga sal mak üçin dil leş di ňiz? 
An ha, se ret, se niň ada my ňy jaý lan lar 
ga pa go laý lap gel ýär ler, olar se ni hem 
äki der ler» diý di. 10 Edil şol pur sat da ol 
aýal Pet ru syň aýa gy na ýy ky lyp, jan 
ber di. Ýi git ler içe ri gi ren le rin de, onuň 
ölen di gi ni gör dü ler. Ony äkit di lerde, 
äri niň ýa nyn da jaý la dy lar. 11 Tu tuş ýyg
na gy we bu hak da eşi den le riň ba ry ny 
uly gor ky gur şap al dy.

Resullar köp hassalary sagaldýarlar
12  Re sul lar halk ara syn da en çe me 

ala mat lar, mug jy za lar gör kez ýär di ler. 
Äh li iman ly lar yba dat ha na da ky Sü leý
ma nyň eý wa nyn da üý şer di ler. 13 Halk 
ola ra uly hor mat goý sada, hiç kim ola ra 
go şul ma ga milt edip bil me di. 14  Mu ňa 
ga ra maz dan, Reb Isa iman eden le re 
go şu lan er kek dir aýal la ryň sa ny bar ha 
art ýar dy. 15 Pet rus ge çip gi den de, hiç bol
man da, onuň kö le ge si has sa la ryň üs tü ne 
düş sün di ýip, ola ry kö çe le re çy ka ryp, 
çar pa ýa lar da we dü şek ler de ýa tyr ýar
dy lar. 16  Iýe ru sa li miň tö we re gin dä ki 
oba lar dan ge len mä hel lede has sa la ry we 
ar wahjyn lar dan ejir çek ýän le ri ge tir ýär
di. Has sa la ryň hem me si şypa tap ýar dy.

Resullara edilen sütemler
17 Şeý le lik de, baş ru ha ny we onuň 

ýa nyn da ky sad du keý le riň äh li si gö rip lik
den ýa ňa aýa ga gal dy lar. 18  Olar re sul la ry 
tu tup, şä her zyn da ny na sal dy lar. 19 Em ma 
gi je Reb biň bir pe riş de si zyn da nyň ga
py la ry ny aç dyda, ola ry da şa ry çy ka ryp: 
20 «Ba ryň, yba dat ha na gi dip, hal ka bu 
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tä ze ýa şa ýyş ba ra da ky ha ba ry wa gyz 
ediň» diý di. 21 Re sul lar mu ny eşi den le rin
de, gün do gan ba dy na yba dat ha na ge lip, 
hal ka öw ret mä ge baş la dy lar.

Bu ara lyk da baş ru ha ny bi len onuň 
ýa nyn da ky lar ge lip, ýo ka ry mej li si we 
ys ra ýyl hal ky nyň äh li ýa şu lu la ry ny bir 
ýe re ça gyr dy lar. On soň zyn dan dan re sul
la ry ge tir mä ge adam ýol la dy lar. 22 Em ma 
gul luk çy lar ola ry zyn dan dan tap ma dy lar. 
Olar yzy na ge lip: 23 «Zyn dan mä käm 
gulp ly eken, ga ra wul lar hem ga py la ryň 
ag zyn da du ran eken ler, em ma ga py ny 
aça ny myz da, içer de hiç ki mi tap ma
dyk» di ýip ha bar ber di ler. 24 Yba dat ha na 
go rag çy la ry nyň baş tu ta ny, ýol baş çy 
ru ha ny lar bu söz le ri eşi den le rin de: «Bu 
nä me bol du gy ka?» diý şip, al jy raň ňy ly
ga düş dü ler. 25 Şol wagt bi ri ge lip, ola ra: 
«An ha, zyn da na sa lan adam la ry ňyz 
yba dat ha na da hal ka wa gyz edip dur lar» 
di ýip ha bar ber di. 26  Şeý le lik de, baş tu tan 
bi len gul luk çy lar gi dip, ola ry güýç ulan
maz dan ge tir di ler, se bä bi olar hal kyň 
öz le ri ni daş la ma gyn dan gork ýar dy lar. 
27 Ola ry ge ti rip, ýo ka ry mej li siň öňün de 
du ruz dy lar. Baş ru ha ny ola ry so rag edip: 
28  «Biz si ze şu at bi len wa gyz et mäň di ýip, 
berk tab şy ryk ber män mi dik? Siz bol sa 
öz tag ly ma ty ňyz bi len bü tin Iýe ru sa li mi 
dol dur dy ňyz. Bu ada myň ga ny ny hem 
bi ziň üs tü mi ze ýük le jek bol ýar sy ňyz» 
diý di. 29 Pet rus bi len re sul lar ola ra şeý le 
jo gap ber di ler: «Yn sa na dälde, Hu da ýa 
bo ýun bol mak has mö hüm dir. 30 Ataba
ba la ry my zyň Hu da ýy si ziň ha ça çüý län 
Isa ňy zy di relt di. 31 Hu daý Ys ra ýy la to ba 
et di rip, gü nä le ri ni ba gyş la mak üçin, bu 
Ada my Baş tu tan hem Ha las gär edip, Ony 
beý gelt di we Öz sa gyn da oturt dy. 32  Biz 
bu zat la ra şa ýat dy rys, Mu kad des Ruh 
hem şa ýat dyr. Hu daý Mu kad des Ru hy 
Özü ne bo ýun bo lan la ra ber di».

33 Mej li siň ag za la ry mu ny eşi den de 
ga harga za ba mü nüp, ola ry öl dür me giň 
kü ýü ne düş dü ler. 34  Em ma hem me ler 
ta ra pyn dan sy lan ýan fa ri seý we Töw
ra dy öw re di ji Ga ma li ýel at ly bir ag za 
ýe rin den tu rup, re sul la ry bir sa lym da şa ry 
çy kar ma gy bu ýur dy. Ol baş mej lis de 
hem me ler ta ra pyn dan sy lan ýan Töw ra
dy öw re di ji di. 35 Soň ra Ga ma li ýel şeý le 
diý di: «Eý, ys ra ýyl hal ky! Bu adam lar 
ba bat da et jek bol ýan işi ňiz de se re sap bo
luň. 36  Ýa ňyýa kyn da özü ni be ýik adam 
saý ýan Te ýu da goz ga laň tu ruz dy, dört 
ýüz adam onuň yzy na eýer di. Em ma ol 
öl dü ril en den soň, onuň yzy na eýe ren le
riň hem me si dar gap git di. 37 Mun dan soň 
ilat ýa zu wy gün le rin de je li le li Ýu das 
or ta çyk dy we en çe me ada my öz yzy na 
dü şür di. Em ma ol hem öl dü ril en den soň, 
yzy na eýe ren le riň hem me si dar ga dy. 
38  In di bu adam lar dan el çe kiň, ola ry 
bo şa dyp goý be riň, se bä bi bu iş yn san
dan bol sa, on da özözün den ýok bo lup 
gi der. 39 Em ma Hu daý dan bol sa, on da siz 
bu işiň öňü ni alyp bil mer si ňiz. Bir den 
Hu da ýa gar şy sö weş ýän ler bo lup çy
kaý maň». 40 Şeý le lik de, olar Ga ma li ýe liň 
mas la ha ty ny ka bul et di ler. Olar re sul la ry 
ça gy ryp ýenç dir di ler we Isa nyň ady bi len 
gep le mez li gi tab şy ryp, ola ry bo şat dy lar. 
41 Re sul lar Isa nyň ady ug run da mas ga ra 
bol ma ga my na syp gör len dik le ri üçin 
ýo ka ry mej lis den şa dy ýan çy kyp git di ler. 
42  Olar her gün yba dat ha na nyň how lu
syn da we adam la ryň öý le rin de hal ka 
öw ret di ler. Isa nyň Me sihdigi ba ra da ky 
Hoş Ha ba ry dyn gy syz wa gyz et di ler.

6-njy bap

Ýedi kömekçi
1 Şol gün ler de şä girt le riň sa ny bar

ha art ýar dy. Em ma grek çe gep le ýän 
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iman ly lar ara meý çe gep le ýän iman ly
la ryň gün de lik iý mit paý la şy gyn da dul 
aýal la ry göz den sal ýan dyk la ry üçin ola
ryň üs tün den şi ka ýat et di ler. 2  Şeý le lik de, 
on iki re sul äh li şä girt le ri ýan la ry na 
ýyg nap, ola ra şeý le diý di ler: «Hu da ýyň 
Hoş Ha ba ry ny wa gyz et me gi taş lap, bi
ziň sa çak ba şyn da hyz mat et me gi miz 
dog ry däl. 3 Eý, do gan lar, öz ara ňyz dan 
ýe di ada my saý laň. Olar Mu kad des Ruh
dan we akylpaý has dan do ly, at lyab raý ly 
adam lar bol sun lar. Bu hyz ma ty şo la ra 
tab şy ra lyň. 4  Biz bol sa özü mi zi Hu da ýa 
do gadi leg et mä ge we Onuň Hoş Ha ba
ry ny wa gyz et mä ge ba gyş ede liň».

5  Bu pi kir hem mä niň göw nün den 
tur dy. Il ki bi len olar ima ny güýç li we 
Mu kad des Ruh dan do ly bo lan Ste fa ny 
saý la dy lar. Şeý lede Fi li pi, Pro ho ry, Ni
ka no ry, Ti mo ny, Par me ni we an ti ýoh ly 
Ni ko la sy saý la dy lar. Ni ko las öň ýa hu dy 
di ni ni ka bul eden di, in di Isa ynan dy. 
6  On soň bu adam la ry re sul la ryň hu zu
ry na ge tir di ler. Re sul lar hem el le ri ni 
ola ryň ba şy na go ýup, olar üçin Hu da ýa 
do gadi leg et di ler. 7 Şeý le lik de, Hu da ýyň 
Hoş Ha ba ry hasda ýaý rap, Iýe ru sa lim de 
şä girt le riň sa ny bar ha kö pel ýär di. Köp 
san ly ru ha ny larda iman et di ler.

Stefan tutulýar
8  Hu da ýyň mer he me tin den we 

gud ra tyn dan do ly bo lan Ste fan halk 
ara syn da aja ýyp mug jy za lar dyr ala
mat lar gör kez ýär di. 9 Em ma Azat lar 
di ýip at lan dy ryl ýan si na go ga nyň kä bir 
ag za la ry Ste fa na gar şy çy kyp, onuň 
bi len je del leş mä ge baş la dy lar. Olar ki
ri neý li ler, is gen de ri ýa ly lar, şeý le hem 
Ki li ki ýa we Azi ýa we la ýat la ryn dan 
ge len ler di. 10 Mu kad des Ruh Ste fa na köp 

akylpaý has ber di, şo nuň üçin olar Ste fa
nyň aý dan la ry na gar şy du rup bil me di ler.

11 Şon da si na go ga ag za la ry bir nä
çe ada my og ryn ça yryp, ola ra: «Bu 
ada myň Mu sa we Hu da ýa gar şy kü pür 
gep län di gi ni eşit dik di ýip aý dyň» diý
di ler. 12  Şeý dip, olar hal ky, ýa şu lu la ry 
we Töw rat mu gal lym la ry öjük dir di ler. 
Ste fa ny tu tup, ýo ka ry mej li se alyp gel
di ler. 13 Olar galp şa ýat la ry ge tir di ler. 
Galp şa ýat lar: «Bu adam yzy ny üz män 
bu mu kad des yba dat ha na we Mu kad des 
Ka nu na gar şy gep le ýär. 14  Onuň aý dy
şy na gö rä, na sy ra ly Isa bu mu kad des 
yba dat ha na ny ýok et jek miş, Mu sa nyň 
bi ze be ren urpadat la ry ny hem üýt
get jek miş» diý di ler. 15 Ýo ka ry mej lis de 
otu ran lar Ste fa na di kan lap se ret di ler we 
onuň ýü zü niň edil pe riş dä niň ýü zü ne 
meň ze ýän di gi ni gör dü ler.

7-nji bap

Stefan halka ýüzlenýär
1 On soň baş ru ha ny Ste fan dan: «Bu 

aýyp la ma lar dog ru my?» di ýip so ra dy. 
2  Ste fan şeý le jo gap ber di: «Eý, do gan lar 
we ata lar! Me niň söz le ri me gu lak asyň. 
Ata myz Yb ra ýym Ha ran da mes gen tut
man ka, he niz Me so po ta mi ýa da ka oňa 
şöh rat ly Hu daý gö rün di. 3 Hudaý oňa: 

„Öz ýur du ňy, ko wum daş la ry ňy taş lada, 
Me niň sa ňa gör kez jek ül kä me git“ diý
di. 4  Şeý le lik de, Yb ra ýym ba byl ly la ryň 
ýur du ny terk edip, Ha ran da or naş dy. 
Ka ka sy ara dan çy kan dan soň, Hu daý 
ony Ha ran dan çy ka ryp, si ziň hä zir ki 
otu ran ýur du ňy za gö çür di. 5 Hu daý bu 
ýer den onuň özü ne mülk ber me di, hat da 
bir ga ryş ýerde ber me di. Em ma he niz 
per zen di bol ma sada, bu ýur dy onuň 
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nes li ne mülk edip ber me gi wa da ber di. 
6  Hudaý oňa: „Se niň nes liň ýat top rak da 
gel mi şek hem gul bo lup ýa şar, şol ýe riň 
hal ky ola ry dört ýüz ýyl lap ezer. 7 Em ma 
Men se niň nes li ňi gu la öw ren hal kyň 
je za sy ny be re rin. Şon dan soň olar ol ýer
den çy kyp, bu ýer de Ma ňa sež de eder ler“ 
diý di. 8  Soň ra Hu daý Yb ra ýym bi len äht 
bag la şyp, bu äh tiň ny şa ny hök mün de 
sün ne ti ber di. Şeý le lik de, Yb ra ýym dan 
Ys hak do gul dy, Yb ra ýym ony se kiz 
gün lük kä sün net et di. Ys hak dan Ýa kup 
do gul dy, ol hem sün net edil di. Ýa kup dan 
her si bir ti rä ni eme le ge ti ren on iki ogul 
dün ýä in di, olar hem sün net edil di ler. 
9 Olar öz do gan la ry Ýu su ba gö rip çi lik 
edip, ony Mü sü re sat sa larda, Hu daý 
Ýu su by ýe ke gal dyr ma dy. 10 Ol Ýu su by 
äh li kül pet ler den azat et di. Hu daý oňa 
gör lüpeşi dil me dik akylpaý has be rip, 
ony Mü sür pa ty şa sy fa ra o nyň hu zu
ryn da mer he met ta par ýa ly et di. Fa ra on 
ony Mü sü riň we tu tuş köş güň baş tu ta
ny edip bel le di. 11 Şol dö wür de bü tin 
Mü sür we Ken gan ýur dy aç lyk çek di, 
ola ryň ba şyn dan agyr gaý gyhas rat in
di. Ataba ba la ry myz iý mit tap ma dy lar.

12  Ýa kup Mü sür de gal la bar dy gy ny 
eşi dip, öz ogul la ry ny, ýag ny bi ziň ata
la ry my zy bi rin ji ge zek ol ýe re ýol la dy. 
13 Ikin ji ge zek de bol sa Ýu sup do gan la
ry na özü ni ta nat dy. Şeý le lik de, fa ra on 
Ýu su byň maş ga la sy ba ra da bil di. 14 Soň ra 
Ýu sup öz ka ka sy ny we äh li do ganga
ryn daş la ry ny ýa ny na ça gyr dy. Olar je mi 
ýet miş bäş adam dy. 15  Ýa kup Mü sü re 
git di. Ýa kup we onuň ogul la ry, ýag
ny ataba ba la ry myz şol ýer de ara dan 
çyk dy lar. 16  Ola ryň je set le ri ni Şe ke me 
äki dip, Yb ra ýy myň Şe kem de Ha mo
ryň nes lin den sa tyn alan ma za ryn da 

jaý la dy lar. 17 Hu da ýyň Yb ra ýy ma be
ren wa da sy nyň wag ty go laý la dy gy ça, 
hal ky my zyň sa ny hem Mü sür de bar ha 
kö pel ýär di. 18  Soň ra Ýu sup ha kyn da 
hiç zat bil me ýän baş ga bir pa ty şa tag
ta çyk dy. 19 Ol bi ziň hal ky my za gar şy 
hi le gär lik et di, ataba ba la ry my zy ezip, 
tä ze dog lan ça ga la ry ny ölü me du çar 
et mek üçin da şa ry taş la ma ga mej bur 
et di. 20 Şol wagt Mu sa ene den do gul dy. 
Ol Hu da ýyň na za ryn da ju da eý je jik 
ça ga dy. Eneata sy öýün de oňa üç aý 
se ret di. 21 Em ma on dan soň ony taş la
ma ga mej bur bol du lar. Taş la nan ça ga ny 
fa ra o nyň gy zy ta pyp, özü ne al dy we öz 
og ly ýa ly ter bi ýe läp ýe tiş dir di. 22  Mu sa 
mü sür li le riň äh li bi li mi öw re dil di. Ol 
söz de hem, iş de hem be ýik adam bo
lup ýe tiş di.

23 Mu sa kyrk ýa şy na ýe ten de, öz il
deş le ri bo lan ys ra ýyl hal ky nyň ara sy na 
gör megör şe git me gi ýü re gi ne düw di. 
24  Mü sür li ler den bi ri niň ys ra ýyl hal kyn
dan bi ri ne azar ber ýän di gi ni gö ren de, 
Mu sa oňa ar ka dur dy. Ol mü sür li ni öl
dü rip, ys ra ýy l ly nyň ary ny al dy. 25 Mu sa: 

„Hu daý hal ky my me niň üs tüm bi len azat 
et mek çi, hal kym mu ňa dü şü ner“ di ýip 
pi kir et di, em ma olar mu ňa dü şün me
di ler. 26  Er te si gün Mu sa iki ys ra ýyl ly 
ada myň da wa la şyp du ra ny ny gör di we 
ýan la ry na ba ryp, ola ry ýa raş dyr ma ga 
sy na nyş dy. Ola ra: „Eý, adam lar, siz do
gan ahy ry! Nä me üçin bi ribi ri ňi ze azar 
ber ýär si ňiz?“ diý di. 27 Em ma öz il de şi ne 
azar ber ýän adam ony itek läp: „Kim 
se ni bi ze hö küm dar ýada ka zy edip 
goý dy? 28  Düýn ki mü sür li ni öl dü ri şiň 
ýa ly, me nide öl dür mek çi miň?“ diý di. 
29 Mu sa bu ge pi eşi den den soň, Mid
ýan ýur du na ga çyp git di we ol ýer de 
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gel mi şek bo lup ýa şa dy. Bu ýurt da onuň 
iki og ly dün ýä in di.

30 Ara dan kyrk ýyl ge çen den soň, Si naý 
da gy nyň go la ýyn da ky çöl de ýa nyp du
ran ça ly nyň or ta ra syn da oňa bir pe riş de 
gö rün di. 31 Mu sa ony gö rüp haý ran gal dy. 
Ol bu geň ha dy sa ny ýa kyn rak ba ryp gör
mek çi bo lan da, Reb oňa şeý le ses len di: 
32  „Men se niň ataba ba la ryň Yb ra ýy myň, 
Ys ha gyň we Ýa ku byň Hu da ýy dy ryn“. 
Mu sa gor ku syn dan tit räp baş la dy we 
se ret mä ge ýü rek et me di. 33 Soň ra Reb 
oňa: „Aýa gyň da ky ça ry gy ňy çy kar, 
çün ki se niň bu du ran ýe riň mu kad
des top rak dyr! 34  Mü sür de hal ky myň 
çek ýän je birsü te mi ni gör düm, ola ryň 
ahyna la sy ny eşit dim. Men ola ry azat 
et mek üçin aşak in dim. In di, gel, Men 
se ni Mü sü re ibe re ýin“ diý di.

35  Ine, bu Mu sa: „Kim se ni bi ze hö
küm dar ýada ka zy edip goý dy?“ di ýip, 
hal kyň in kär eden Mu sa sy dy. Hu da ýyň 
Özi ony ça ly da gör nen pe riş dä niň üs ti 
bi len hö küm dar hem ha las gär edip ýol
la dy. 36  Mu sa ys ra ýyl hal ky ny Mü sür den 
alyp çyk dy. Ol Mü sür de, Gy zyl de ňiz de 
we çöl de kyrk ýyl lap mug jy za lar, gud
rat lar hem ala mat lar gör kez di. 37 Ine, 
ys ra ýyl hal ky na: „Hu daý si ziň üçin öz 
hal ky ňy zyň ara syn dan me niň ýa ly bir 
py gam ber çy ka rar“ di ýip aý dan hem şu 
Mu sa dyr. 38  Çöl de ys ra ýyl hal ky bi len 
ýa şan hem şu Mu sa dyr, Si naý da gyn da 
pe riş de bi len gep le şip, ataba ba la ry myz 
bi len bi le bo lan hem şol dur. Ol ýa şa ýyş 
söz le ri ni ka bul edip, ola ry bi ze ýe tir di. 
39 Em ma bi ziň ataba ba la ry myz oňa 
bo ýun bol mak dan ýüz öw rüp, ony ret 
et di ler we Mü sü re do lan ma ga ma ýyl 
bol du lar. 40 Olar Ha ru na: „Öň baş çy lyk 

eder ýa ly, bi ze hu daý lar ýa sap ber, se bä
bi bi zi Mü sür den çy ka ryp ge ti ren Mu sa 
nä me bo la ny ny bi lem zok“ diý di ler. 41 Şol 
wagt olar gö lä niň şe ki lin de but ýa sap, 
oňa gur ban lyk ber di ler. Olar öz el le ri niň 
iş le ri ne gu wa nyp, şa dy hor ram bol du
lar. 42  Emma Hu daý olar dan ýüz öw rüp, 
as man ji sim le ri ne sež de et sin ler di ýip, 
ola ry terk et di. Py gam ber ler ki ta byn da, 
ine, şeý le ýa zy lan:

„Eý, ysraýyl halky, kyrk ýyllap 
çölde gezeniňizde,

Maňa gurbanlyklar we 
sadakalar hödürlediňizmi?

 43 Ýok, Molek hudaýyňyzyň 
çadyryny,

Repa hudaýyňyzyň ýyldyzyny,
sežde etmek üçin öz ýasan 

butlaryňyzy göterip gezdiňiz,
Şonuň üçin sizi Babylyň 

aňyrsyna sürgün ederin“.
44 Ataba ba la ry my zyň çöl de äht ça dy ry 

bar dy. Ça dyr edil Hu da ýyň Mu sa buý
ru şy ýa ly, Onuň be ren nus ga sy bo ýun ça 
gur lan dy. 45  Soň ra bu ça dyr ne sil den
nes le ge çip, ataba ba la ry my za go wuş dy. 
Ýe şu wa nyň ýol baş çy ly gyn da ke se ki 
mil let le riň ýur du ny eýe län le rin de, olar 
ça dy ry öz le ri bi len alyp git di ler. Ça dyr 
Da wut pa ty şa nyň gün le ri ne çen li şol ýer de 
gal dy. 46  Hu da ýyň na za ryn da mer he met 
ta pan Da wut Ýa ku byň Hu da ýy üçin öý 
gur ma ga rug sat so ra dy. 47 Iň so ňun da 
Hu da ýa yba dat ha na ny Sü leý man gur dy.

48  Em ma Be ýik Hu daý yn san eli bi len 
gur lan jaý lar da ýa şa ma ýar. Py gam be riň 
aý dy şy ýa ly, 49 Reb, ola ra, ine, şeý le diý di:

„Gökler Meniň tagtym,
ýer aýagyma kürsüdir.

Maňa nähili öý gurjaksyňyz siz?!
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Haýsy ýer dynçlyk mekanym 
bolar?!

 50 Bularyň baryny Öz elim bilen 
ýaratmadymmy näme?“

51  Eý, boý nu ýo gyn lar, diň le mek 
is le me ýän te kep bir ler! Siz hem edil ata
ba ba la ry ňyz ýa ly, Mu kad des Ru ha he mi şe 
gar şy çyk ýar sy ňyz. 52 Ataba ba la ry ňy zyň, 
heý, azar ber me dik py gam be ri bar my? 
Olar hat da Dog ry Bo la nyň gel je gi ni 
öňün den py gam ber lik edip aý dan la ryda 
öl dür di ler. Siz bol sa bu dog ry Yn sa na 
ha ýyn lyk edip ga ny na gal dy ňyz. 53 Siz pe
riş de le riň üs ti bi len Hu da ýyň ka nu ny ny 
al sa ňyzda, oňa ta byn bol ma dy ňyz».

Stefan daşlanyp öldürilýär
54  Baş mej li siň ag za la ry bu söz le ri eşi

den le rin de, ga harga za ba mü nüp, Ste fa na 
diş le ri ni gy ja dy lar. 55 Em ma Mu kad des 
Ruh dan do lan Ste fan as ma na se re dip, 
Hu da ýyň şöh ra ty ny, Hu da ýyň sa gyn da 
du ran Isa ny gör di. 56  Ste fan: «Se re diň, 
men gök le riň açy la ny ny we Hu da ýyň 
sa gyn da du ran Yn san Og lu ny gör ýä rin» 
diý di. 57 Şon da olar gu lak la ry ny ýa pyp, 
hem me si bir den bat ly gy gy ry şyp, Ste
fa nyň üs tü ne to pul dy lar. 58  Ony şä her den 
da şa ry çy ka ryp daş la dy lar. Ste fa na gar şy 
şa ýat lar don la ry ny çy ka ryp, Şa wul at ly 
bir ýi gi diň aýa gy nyň as tyn da goý du lar. 
59 Ste fan öz üs tü ne ýag ýan daş la ryň as
tyn da Hu da ýa do ga edip: «Ýa Reb bim Isa! 
Me niň ru hu my ka bul et!» diý di. 60 On soň 
ol dy za çö küp, bat ly gy gy ryp: «Ýa Reb! 
Bu gü nä ni ola ra ýük le me!» diý di. Şu 
söz le ri aý dyp, ol jan ber di.

8-nji bap

Şawul imanlylary yzarlaýar
1 Ste fa nyň öl dü ril me gi ni Şa wul hem 

oň la dy.

Şol gün den soň Iýe ru sa lim dä ki ýyg
na gy yz gyt syz yzar la ma ga baş la dy lar. 
Re sul lar dan baş ga hem me ler Ýa hu dy
ýa we Sa ma ri ýa se bit le ri ne dar ga dy lar. 
2  Em ma tak wa adam lar Ste fa ny jaý lap, 
onuň üçin çuň ňur ýas tut du lar. 3 Şa wul 
bol sa ýyg na gy dar gat ma ga baş la dy. Ol 
öý meöý aý la nyp, aýaler kek diý män, 
iman ly la ry süý räp, zyn da na dyk ýar dy.

Filip Samariýada
4  Çar ýa na dar ga şyp gi den iman ly lar 

Hu da ýyň Hoş Ha ba ry ny äh li ýer de wa
gyz ed ýär di ler. 5 Fi lipde Sa ma ri ýa nyň 
bir şä he ri ne ba ryp, ola ra Me sih ba ra da 
wa gyz et di. 6  Fi li pi diň läp, ama la aşy ran 
gud rat la ry ny gö ren mä hel le onuň aý dan
la ry na dyk gat bi len gu lak as dy. 7 Köp 
adam la ryň için den ar wahjyn lar bat ly 
gy gy ry şyp çyk ýar dy lar, köp san ly ys maz 
we otu ra lar şypa tap ýar dy. 8  Şeý le lik de, 
ol şä her de uly şat lyk dö re di.

Simun jadygöý
9 Ine, şol şä her de öň ja dy göý lik bi len 

meş gul la nyp, Sa ma ri ýa hal ky ny haý ran 
gal dy ran we özü ni be ýik adam di ýip 
yg lan eden Si mun at ly bir adam bar dy. 
10 Ulyki çi hem me ony üns be rip diň lär di 
we ol hak da: «Be ýik gud rat di ýip at lan
dy ryl ýan Hu da ýyň gud ra ty, ine, şu dur» 
diý ýär di ler. 11 Onuň ja dy göý li gi köp den 
bä ri hem mä ni haý ra na goý ýar dy, şo nuň 
üçin ony dyk gat bi len diň lär di ler. 12  Em
ma Fi lip Hu da ýyň Şa ly gy we Isa Me sih 
ba ra da ky Hoş Ha ba ry wa gyz eden de, 
adam lar oňa ynan dy lar. Aýaler kek diý
män ola ryň hem me si Isa nyň ady bi len 
su wa çüm dü ril di. 13 Hat da Si mun hem 
iman et di, su wa çüm dü ri len den soň bol sa 
Fi li piň ýa nyn dan aý ryl ma dy. Ol Fi li piň 
ama la aşyr ýan be ýik mug jy za la ry ny we 
gud rat la ry ny gö rüp, haý ran gal ýar dy. 

 Resul 7 ,  8  



 1375  

 

8:32-33 Işa 53:78. 

14  Re sul lar sa ma ri ýa ly la ryň Hu da ýyň 
Hoş Ha ba ry ny ka bul eden di gi ni Iýe ru
sa lim de eşi dip, Pet rus bi len Ýo han na ny 
ola ryň ýa ny na iber di ler. 15 Pet rus bi len 
Ýo han na ol ýe re ba ryp, ola ryň hem Mu
kad des Ru hy al ma gy üçin do gadi leg 
et di ler. 16  Se bä bi Mu kad des Ruh en
tek ola ryň hiç bi ri niň üs tü ne in män di, 
olar di ňe Reb Isa nyň ady bi len su wa 
çüm dü ri lip di. 17 Soň ra Pet rus bi len Ýo
han na el le ri ni ola ryň üs tü ne goý du lar 
we olar hem Mu kad des Ru hy ka bul et
di ler. 18  Re sul la ryň el le ri niň go ýul ma gy 
bi len Mu kad des Ru huň ber le ni ni gö ren 
Si mun ola ra pul hö dür edip: 19 «Ma ňada 
şu gud rat dan be riň. Eli mi ki miň ba şy na 
goý sam, ol adam Mu kad des Ru hy al syn» 
diý di. 20 Em ma Pet rus oňa şeý le diý di: 
«Pu luň özüň bi len bi le ýok bol sun! Se
bä bi sen Hu da ýyň peş ge şi ni sa tyn ala ryn 
öýt düň. 21 Bu iş de se niň ne pa ýyň, nede 
ha kyň bar, se bä bi se niň ýü re gi ňe dü wen 
ni ýe tiň Hu da ýyň na za ryn da dog ry däl. 
22  In di to ba edip, bu ýa man ni ýe tiň den el 
çekde, Reb be ýal bar, bel ki, ýü re giň dä
ki bu ni ýe ti ňi ba gyş lar. 23 Men se niň ajy 
zä her den do lu dy gy ňy we gü nä zyn jy ry 
bi len bag la nan dy gy ňy gör ýä rin».

24 Si mun oňa: «Me niň üçin Reb be do ga 
ediň, aý dan la ry ňy zyň hiç bi ri ne du çar 
bol ma ýyn!» diý di.

25 Pet rus bi len Ýo han na şa ýat lyk edip, 
Reb biň Hoş Ha ba ry ny wa gyz et di ler. 
Soň ra olar Sa ma ri ýa nyň köp oba syn da 
Hoş Ha ba ry yg lan edip, Iýe ru sa li me 
do la nyp gel di ler.

Filip we efiopiýaly
26  Reb biň bir pe riş de si Fi li pe: «Tur, 

gün or ta ta rap, Iýe ru sa lim den Ga za 

bar ýan çöl lük ýol dan git» diý di. 27 Ol 
hem tu rup, ýo la düş di. Gi dip bar
ýar ka, efi opi ýa ly bir ag ta duş dy. Ol 
Efi opi ýa nyň me li ke si Kan da ky nyň baş 
we zir le ri niň bi ri di we onuň tu tuş gaz
na sy ny do lan dyr ýar dy. Ol Iýe ru sa li me 
yba dat et mä ge ge lip, 28  in di hem yzy na 
do la nyp bar ýar dy. Ol öz ara ba sy nyň 
üs tün de Işa ýa py gam be riň ki ta by ny 
okap otyr dy. 29 Mu kad des Ruh Fi li pe: 
«Bar, ara ba nyň ýa nyn dan ýö re!» diý di. 
30 Fi lip yl ga dyda, onuň Işa ýa py gam be
riň ki ta byn dan oka ýan söz le ri ni eşi dip: 
«Oka ýan zat la ry ňa dü şün ýär miň?» di ýip 
so ra dy. 31 Ol: «Bi ri dü şün dir me se, nä dip 
dü şü ne ýin?» diý di. On soň Fi li pi ara ba 
mü nüp, ýa nyn da otur ma ga ça gyr dy. 
32  Onuň Mu kad des Ýaz gy lar dan okap 
otu ran ýe ri, ine, şu dy:

«Soýulmaga äkidilip barýan 
goýun dek,

gyrkymçynyň öňündäki sessiz 
guzy dek,

Ol hiç agzyny açmady.
 33 Ol kemsidilip, adalatsyzlyk bilen 

äkidildi.
Onuň nesli hakda kim aýdyp 

biljek?
Çünki Onuň ömür tanapy 

üzüldi».
34  Efi opi ýa ly Fi lip den: «Aýt sa ňyz laň, 

py gam ber mu ny kim hak da aýd ýar? Özi 
hak da my ýada baş ga bi ri hak da?» di ýip 
so ra dy. 35 On soň Fi lip dü şün dir mä ge baş
la dy, Mu kad des Ýaz gy la ryň şu ýer dä ki 
par ça syn dan baş lap, Isa hak da ky Hoş 
Ha ba ry oňa wa gyz et di. 36  Olar ýol da bar
ýar ka, bir suw ly ýe riň üs tün den gel di ler. 
Ag ta: «Ine, bu ýer de suw bar. Me niň 
çüm dü ril me gi me nä me päs gel ber ýär?» 
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a 8:36 Kä bir gol ýaz ma lar da 37nji aýat duş gel ýär: Fi lip oňa: «Bü tin ýü re giň bi len iman 
ed ýän bol saň, mu ňa rug sat dyr» diý di. Ol: «Isa Me si hiň Hu da ýyň Og lu dy gy na iman ed
ýä rin» diý di.
b 9:5-6 Kä bir gol ýaz ma lar da «Çi şe dep mek sa ňa kyn dyr». Şa wul tit räp, al jy rap: «Ýa Reb, 
me niň nä me et me gi mi is le ýär siň?» di ýip so ra dy di ýen söz ler hem bar.

diý di. a 38  On soň ara ba ny sak lat dy. Fi lip 
bi len ag ta bi le lik de su wa gir di ler. Fi
lip ony su wa çüm dür di. 39 Olar suw dan 
çy kan la ryn da, bir den kä Reb biň Ru hy 
Fi li pi ol ýer den äkit di. Ag ta ony gaý dyp 
gör me di. Ol şat la nyp, öz ýo lu ny do wam 
et dir di. 40  Fi lip bol sa Aş dot da peý da 
bol dy. Ol Kaý sa ri ýa ba ryp ýet ýän çä, 
äh li şä her ler de Hoş Ha ba ry wa gyz et di.

9-njy bap

Isa Şawula görünýär
1 Şa wul Reb biň şä girt le ri ne he ni zem 

ölüm how pu ny sal ýar dy. Bir gün ol baş 
ru ha ny nyň ýa ny na gi dip, 2  on dan Da
mask da ky si na go ga lar üçin hat ýa zyp 
ber me gi ni ha ýyş et di. Ol ýer de «Isa nyň 
Ýo ly» di ýen to pa ra de giş li adam la ry aýal
er kek diý män, ki mi tap sa, elaýa gy ny 
bag lap, Iýe ru sa li me ge tir mä ge rug sat 
so ra dy. 3  Ol Da mas ka ýe tip bar ýar ka, 
bir den kä as man dan bir par lak nur onuň 
daştö we re gi ni ýag tylt dy. 4  Şa wul ýe re 
ýy kyl dy. Şon da ol: «Şa wul! Şa wul! Nä me 
üçin Ma ňa azar ber ýär siň?» di ýen se si eşit
di. 5-6  Ol: «Agam, sen kim?» di ýip so ra dy. 
Oňa: «Men se niň azar ber ýän Isaň. b In di 
turda, şä he re git, nä me et me li di giň sa ňa 
şol ýer de aý dy lar» diý di. 7 Şa wul bi len 
bar ýan adam lar du ran ýer le rin de do ňup 
gal dy lar. Olar se si eşit se lerde, hiç ki mi 
gör me ýär di ler. 8  Ýe rin den tu rup, Şa wul 
gö zü ni açan da, hiç zat gö rüp bil me di. Ony 
elin den tu tup, Da mas ka idip ge tir di ler. 
9 Üç gün läp onuň göz le ri gör me di, şol 
wag tyň do wa myn da ol hiç zat iýipiç me di.

10 Da mask da Isa nyň Ha na ny at ly bir 
şä gir di bar dy. Reb Isa oňa gör nüp: «Eý, 
Ha na ny!» diý di. Ol hem: «Lep beý, Reb
bim!» di ýip jo gap ber di. 11 Reb Isa oňa 
şeý le diý di: «Tur, Dog ry at ly kö çä barda, 
Ýu da syň öýün den tar sus ly Şa wul di ýen 
ada my so ra. Hä zir ol do gadi leg ed ýär. 
12  Şa wu la bir gör nüş aýan bol dy. Gör nüş
de ol ýa ny na Ha na ny di ýen bir ada myň 
ge lip, göz le ri niň açyl ma gy üçin, üs tü ne 
el le ri ni go ýan dy gy ny gör di».

13 Ha na ny şeý le jo gap ber di: «Ýa Reb
bim Isa! Men köp ki şi ler den bu ada myň 
Iýe ru sa lim de Se niň saý lapse çen le ri ňe 
eden en çe me ýa man lyk la ry ba ra da eşit
dim. 14 Se niň yzy ňa eýe ren her bir ada my 
tus sag et mä ge onuň bu ýer dede ýol baş çy 
ru ha ny lar dan yg ty ýar ha ty bar». 15  Reb 
Isa oňa: «Bar, ýo la düş! Bu adam Me niň 
saý lan gu ra lym dyr. Ol ke se ki mil let le riň, 
pa ty şa la ryň we ys ra ýyl hal ky nyň öňün de 
Me niň ady my meş hur eder. 16 Me niň adym 
ug run da nä hi li azap çek me li di gi ni Men 
oňa gör ke ze rin» diý di. 17 Şeý le lik de, Ha
na ny ba ryp, şol öýe gir di, el le ri ni Şa wu lyň 
üs tün de go ýup: «Şa wul do gan! Göz le riň 
ýe ne açy lyp, Mu kad des Ruh dan dol ma
gyň üçin, me ni bu ýe re gel ýär käň, sa ňa 
gör nen Reb bi miz Isa iber di» diý di. 18  Şol 
pur sat da göz le rin den per de sy ry lan dek, 
Şa wu lyň göz le ri açyl dy. Ol ýe rin den tu rup, 
Isa nyň ady bi len su wa çüm dü ril di. 19 Soň
ra na har la nyp, gaý ta dan kuw wat lan dy.

Şawul Damaskda wagyz edýär
Şa wul bir nä çe gün läp Da mask da şä

girt le riň ýa nyn da gal dy. 20  Ol des si ne 
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a 9:20 Hu da ýyň Og ly – Kö ne Äht de bu at pa ty şa lar üçin ula nyl ýar dy. Tä ze Äht de bol sa bu 
at Hu daý ta ra pyn dan saý la nypse çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lü ge se ret.
b 9:36 Ta wi ta… Dor kas – Ta wi ta ara meý çe, Dor kas grek çe bo lup, bu la ryň iki si hem je ren 
diý me gi aň lad ýar.

si na go ga la ra ba ryp, Isa nyň Hu da ýyň Og
lu dy gy a ba ra da wa gyz et mä ge baş la dy. 
21 Mu ny eşi den le riň ba ry geň ga lyp: «Bu 
adam Iýe ru sa lim de Isa nyň yzy na eýe ren
le re azar be ren adam däl mi? Ol bu ýe re 
hem ola ryň elaýa gy ny da ňyp, ýol baş çy 
ru ha ny la ryň ýa ny na äkit mä ge gel män
mi di nä me?!» di ýiş ýär di ler. 22  Şa wu lyň 
erkyg ty ýa ry bol sa güngün den güýç len
ýär di. Ol Isa nyň Me sihdigini su but et mek 
bi len, Da mask da ýa şa ýan ýa hu dy la ryň 
ba şy ny ça şyr dy.

23 En çe me gün den soň, ýa hu dy lar ony 
öl dür me giň mas la ha ty ny et di ler. 24 Ýö ne 
ola ryň dil düw şü gi Şa wu la bel li bol dy. 
Olar ony öl dür mek üçin gi jegün diz 
şä her der we ze le ri ni ga ra wul la ýar dy lar. 
25 Şä girt ler bol sa gi jä niň bir wag ty ony 
se be diň içi ne sa lyp, şä he riň di wa ryn dan 
sal lap dü şür di ler.

Şawul Iýerusalimde wagyz edýär
26  Şa wul Iýe ru sa li me ge lip, şä girt le re 

go şul ma ga sy na nyş dy, em ma şä girt le riň 
hem me si on dan gork ýar dy. Şa wu lyň 
Isa nyň şä gir di di gi ne ynan ma dy lar. 27 On
soň Bar nap Şa wu ly alyp, re sul la ryň 
ýa ny na ge tir di. Ol Şa wu lyň ýol da Reb bi 
gö ren di gi ni, Reb biň onuň bi len gep le
şen di gi ni, Da mask da Isa nyň ady bi len 
hiç bir gor ku syz wa gyz eden di gi ni ola ra 
gür rüň ber di. 28  Şeý le lik de, Şa wul ola ryň 
ýa nyn da gal dy we Iýe ru sa li miň äh li ýe
rin de Isa nyň ady bi len ba tyr gaý wa gyz 
et di. 29 Ol grek çe gep le ýän ýa hu dy lar bi
len söh bet edip, olar bi len je del leş ýär di. 
On soň olar Şa wu ly öl dür me giň kas ty na 
çyk dy lar. 30 Do gan lar mu ny bi len le rin de, 

ony Kaý sa ri ýa ge ti rip, Tar su sa ta rap 
ýo la sal dy lar. 31 Bü tin Ýa hu dy ýa da ky, 
Je li le dä ki we Sa ma ri ýa da ky ýyg nak lar
da pa ra hat lyk hö küm sü rüp, iman ly lar 
bar ha güýç len ýär di. Olar Reb den gor
kup, Mu kad des Ru huň ýar da my bi len 
gün sa ýyn kö pel ýär di.

Eneý we Dorkas
32  Äh li ýer le re aý la nyp ýö ren Pet rus 

Li da da ky iman ly la ry hem gör mä ge gel di. 
33 Ol ýer de Pet rus Eneý at ly bir ada ma 
sa taş dy. Eneý se kiz ýyl bä ri dü şek de ys
maz bo lup ýa tyr dy. 34  Pet rus oňa: «Eneý, 
Isa Me sih sa ňa şypa ber ýär. Ýe riň den 
turda, ýor gandü şe gi ňi ýyg na!» diý di. 
Ol hem şo ba da ýe rin den tur dy. 35 Li da da 
we Şa ron düz lü gin de ýa şa ýan la ryň hem
me si Ene ýi gö rüp, Reb bi iman et di ler.

36  Ýa fo da Ta wi ta at ly bir ze nan şä girt 
bar dy. Onuň grek çe ady Dor kas dy b. Mu
nuň eden ýag şy iş le ri, be ren sa da ka la ry 
ga ty köp di. 37 Şol gün ler de ol ke sel läp, 
ara dan çyk dy. Onuň je se di ni ýu wup, ýo
kar ky gat da ky otag da goý du lar. 38  Li da 
şä he ri Ýa fo şä he ri ne go laý dy. Şä girt ler 
Pet ru syň Li da da dy gy ny eşi dip, onuň 
ýa ny na iki ada my ýol la dy lar we: «Gi jik
dir män, bi ziň ýa ny my za gel» di ýip ha ýyş 
et di ler. 39 Pet rus tu rup, olar bi len git di. Ol 
öýe ge len de, ony ýo ka ry gat da ky ota ga 
çy kar dy lar. Äh li dul aýal lar Pet ru syň 
ýa ny na ýyg na nyp, Ta wi ta di ri kä öz le
ri ne ti ken äh li don la ry dyr köý nek le ri ni 
gör ke zip ag laş dy lar. 40 Pet rus hem mä ni 
da şa ry çy kar dy we dy za çö küp, Hu da ýa 
do ga et di. Soň ra ol je se de ta rap öw rü lip: 
«Ta wi ta, tur!» diý di. Aýal göz le ri ni aç dy, 
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Pet ru sy gö rüp, dik otur dy. 41 Pet rus eli ni 
uza dyp, oňa tur ma ga kö mek et di. On soň 
iman ly dul aýal la ry we beý le ki iman
ly la ry ça gy ryp, ýaň ky aýa ly ola ra di ri 
tab şyr dy. 42  Bu ha bar bü tin Ýa fo ýaý rap, 
köp adam Reb Isa iman et di. 43 Pet rus 
en çe me gün läp Ýa fo da, Si mun at ly bir 
de ri eý leý ji niň ki de gal dy.

10-njy bap

Ýüzbaşy iman edýär
1 Kaý sa ri ýa da Kor ne liý at ly bir adam 

bar dy. Ol «Ita li ýa» at ly rim go şun bö lü
mi niň ýüz ba şy sy dy. 2 Kor ne liý hu daý hon 
adam bo lup, özi hem, öýiçer si hem Reb
be sež de ed ýär di. Ol hal kyň ara syn da ky 
mä täç le re köp kö mek edip, el my da ma 
Hu da ýa do ga eder di. 3 Bir gün öý län 
sa gat üç ler de Kor ne lä bir gör nüş aýan 
bo lup, öz ýa ny na Hu da ýyň bir pe riş de
si niň ge le ni ni aý dyň gör di. Pe riş de: «Eý, 
Kor ne liý!» di ýip ses len di. 4  Kor ne liý 
gor ky için de göz le ri ni oňa di kip: «Gu
lak as ýan!» diý di. Pe riş de oňa: «Se niň 
Hu da ýa eden do ga la ryň, ga ryp la ra paý
lan sa da ka la ryň Onuň na za ryn da ka bul 
bol dy. 5 In di Ýa fo bir nä çe adam ýol lada, 
Pet rus la kam ly Si mu ny ge tirt. 6  Bu adam 
deň ziň ýa ka syn da ýa şa ýan Si mun di ýen 
de ri eý leý ji niň myh ma ny dyr» diý di.

7 Özi bi len gep le şen pe riş de gi den den 
soň, Kor ne liý hyz mat kär le rin den iki si ni 
we he mi şe ýa nyn da bol ýan bir tak wa 
es ge ri ça gyr dy. 8  Bo lup ge çen äh li za dy 
gür rüň be rip, ola ry Ýa fo ýol la dy.

Petrus görnüş görýär
9 Er te si gün olar ýol ýö räp, şä he re go

laý lan la ryn da, gün or tan on iki tö we re gi 
Pet rus Hu da ýa do ga et mek üçin üçe ge 
çy kyp dy. 10 Ol ajyk dy we bir zat lar iýe
si gel di. Na har taý ýar lan ýar ka, oňa bir 

gör nüş aýan bol dy. 11 Ol gö güň açy lyp, 
ul la kan sa ça ga meň zeş bir za dyň dört 
bur çun dan aşak ýe re sal la nyp gel ýä ni ni 
gör di. 12  Onuň için de ýer ýü zün de ýa
şa ýan her dür li dört aýak ly haý wan lar, 
süý re ni ji ler we guş lar bar dy. 13 Bir ses 
oňa: «Pet rus! Tur, da mak la ry ny çalda, 
iý!» diý di. 14 Pet rus: «Ýok, Reb bim! Ýa hu
dy ka nu ny na gö rä, men hiç ha çan ha ram 
zat iýen däl di rin» diý di. 15 Ses ýe ne ikin ji 
ge zek oňa: «Hu da ýyň ha lal di ýen zat la
ry na sen ha ram diý me gin» diý di. 16  Bu 
üç ge zek gaý ta lan dyda, sa çak gözaçyp 
ýu ma sy sa lym da gö ge alyn dy.

17 Pet rus bu gör nü şiň nä me di gi ne geň 
ga lyp dur ka, ine, Kor ne li niň ýol lan 
adam la ry Si mu nyň öýü ni so rap, ga pa 
gel di ler. 18  Olar gy gy ryp: «Pet rus la kam
ly Si mun di ýen myh man şu ýer de mi?» 
di ýip so ra dy lar. 19 Pet rus he ni zem bu 
gör nüş ba ra da oý la nyp otyr ka, Mu kad
des Ruh oňa: «Ine, üç adam se ni göz läp 
ýör. 20  Tur, aşak düş, ikir jiň len mede, 
olar bi len git. Ola ry Men ýol la dym» 
diý di. 21 Pet rus adam la ryň ýa ny na ge lip: 
«Göz le ýän ada my ňyz men. Nä me üçin 
gel di ňiz?» diý di. 22  Olar: «Bi zi ýüz ba
şy Kor ne liý iber di. Ol dog ry we Reb be 
sež de ed ýän adam, ýa hu dy hal ky nyň 
ara syn da hem onuň ab ra ýy ulu dyr. Hu
da ýyň bir pe riş de si oňa: „Pet ru sy öýü ňe 
ça gy ryp, onuň aýt jak söz le ri ni diň le“ 
di ýip buý ruk be rip dir» diý di ler. 23 Pet rus 
ola ry öýe ça gy ryp myh man al dy.

Petrus Korneliniň öýünde
Şol gü nüň er te si Pet rus olar bi len ýo la 

düş di. Ýa fo ly do gan la ryňda kä bi ri onuň 
bi len git di. 24 Er te si gün olar Kaý sa ri ýa 
bar dy lar. Kor ne liý hem do ganga ryn daş
la ry ny, ýa kyn dost la ry ny üý şü rip, ola ra 
ga ra şyp otyr dy. 25 Pet rus öýe gi ren de, Kor
ne liý onuň öňün den çyk dyda, aýa gy na 
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a 10:32 Kä bir gol ýaz ma lar da Ol ge lip, sa ňa bir söz aý dar di ýen jüm le hem bar.

ýy ky lyp, oňa tag zym et di. 26  Em ma Pet
rus oňa: «Tur ýe riň den! Men hem se niň 
ýa ly bir yn san» diý di. 27 Pet rus onuň bi len 
gür rüň le şip, içe ri gi ren de, köp adam la ryň 
ýyg na nan dy gy ny gör di. 28  Pet rus ola ra: 
«Bir ýa hu dy nyň baş ga mil let den bo lan 
bi ri bi len gat naş ma gy nyň ýada onuň 
ýa ny na git me gi niň bi ziň ka nu ny my za 
gar şy dy gy ny özü ňiz bil ýän si ňiz. Em ma 
Hu daý ma ňa hiç bir ada ma ha ram diý me
li däl di gi mi aýan et di. 29 Şo nuň üçin hem 
ça gy ry la nym da, ikir jiň len män gaýt dym. 
In di me ni nä me üçin ça gy ran dy gy ňy zy 
so rap bi le rin mi?» diý di.

30 Kor ne liý şeý le jo gap ber di: «Üç gün 
mun dan ozal şu wagt lar ag zym bek li di. 
Öý län sa gat üç ler de öýüm de Hu da ýa 
do gadi leg ed ýär dim. Ine, bir den kä gar
şym da lo wur da ýan eşik de bir adam 
peý da bol dy. Ol ma ňa: 31 „Se niň Hu da ýa 
eden do ga la ryň, ga ryp la ra paý lan sa da
ka la ryň Onuň na za ryn da ka bul bol dy. 
32 In di Ýa fo adam ýol lada, Pet rus la kam ly 
Si mu ny ça gyrt. Bu adam deň ziň ýa ka syn
da ýa şa ýan Si mun di ýen de ri eý leý ji niň 
myh ma ny dyr a“ diý di. 33 Şeý le lik de, men 
des si ne sa ňa adam ýol la dym, sende ge
lip ýag şy et diň. Ine, hem mä miz Hu da ýyň 
sa ňa aýt ma gy buý ran äh li za dy ny eşit mek 
üçin, Onuň hu zu ry na top lan dyk».

34  Şon da Pet rus sö ze baş lap, şeý le diý
di: «Men, ha ky kat danda, Hu da ýyň 
hiç ki me ta rap göý lik et me ýän di gi ne 
göz ýe tir dim. 35 Gaý tam, Ol Özün den 
gor ka ny we dog ry iş eden her ke si 
mil le ti ne ga ra maz dan ka bul ed ýän
dir. 36  Hu daý ys ra ýyl hal ky na ibe ren 
bu pa ra hat lyk Hoş Ha ba ry ny hem
me le riň Reb bi bo lan Isa Me sih ar ka ly 
yg lan et di. 37 Ýah ýa su wa çüm dü ri liş 
ba ra da wa gyz et mä ge baş lan dan soň ra, 

Je li le den baş lap, bü tin Ýa hu dy ýa da bo lan 
wa ka lar dan ha ba ry ňyz bar dyr. 38  Hu
da ýyň na sy ra ly Isa ny Mu kad des Ruh 
we güýçgud rat bi len dol du ryp, Ony 
saý lapse çen di gi ni bil ýän si ňiz. Isa çar 
ta ra pa aý la nyp, köp ýag şy iş ler et di, 
ib li siň hök mü ro wan ly gyn dan ejir çek
ýän le riň ba ry na şypa ber di, se bä bi Hu daý 
Onuň bi len di. 39 Biz Onuň Ýa hu dy ýa da, 
Iýe ru sa lim de bi ti ren iş le ri niň ba ry na 
şa ýat dy rys. Ony ha ça çüý läp öl dür di ler, 
40 em ma Hu daý üçü len ji gün Isa ny di relt
di. 41 Ol Isa ny hem me le re dälde, di ňe 
bi ze gör ner ýa ly et di. Se bä bi Hu daý bi zi 
Isa hak da şa ýat lyk et me gi miz üçin saý
la dy. Ol di re len den soň, biz Onuň bi len 
bi le na har lan dyk. 42  Isa Özü niň Hu da ýyň 
yra da sy bi len di ri le riň hem, ölü le riň 
hem Ka zy sy dy gy ny hal ka wa gyz edip, 
şa ýat lyk et me gi mi zi bu ýur dy. 43 Äh li 
py gam ber ler hem Isa hak da şa ýat lyk 
et di ler. Isa iman eden her bir ada myň 
gü nä le ri niň Onuň ady nyň ha ty ra sy na 
ba gyş lan jak dy gy ny aýt dy lar».

44  Pet rus bu söz le ri he niz aý dyp dur ka, 
ony diň le ýän le riň hem me si niň üs tü ne 
Mu kad des Ruh in di. 45 Pet rus bi len bi
le ge len ýa hu dy iman ly lar Mu kad des 
Ru huň peş ge şi niň ke se ki mil let le riň 
üs tü nede ine ni ni gö rüp geň gal dy lar, 
46  se bä bi ola ryň nämälim dil ler de gep
läp, Hu da ýy öw gi bi len beý gel diş le ri ni 
gör dü ler.

Şon da Pet rus: 47 «Edil bi ziň ýa ly, bu 
adam lar hem Mu kad des Ru hy ka bul et
di ler. In di bu la ry su wa çüm dü ril me gi ni 
kim ga da gan edip bi ler?» diý di. 48  On soň 
Pet rus ola ryň Isa Me sihiň ady bi len su
wa çüm dü ril me gi ni bu ýur dy. Soň ra olar 
Pet rus dan ýe ne bir nä çe gün ýan la ryn da 
gal ma gy ny ha ýyş et di ler.
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11-nji bap

Petrus bolan wakalar 
barada gürrüň berýär

1 Re sul lar we ýa hu dy ýa ly do gan lar 
ke se ki mil let le riňde Hu da ýyň Hoş 
Ha ba ry ny ka bul eden dik le ri ni eşit di
ler. 2  Pet rus Iýe ru sa li me ge len de, ýa hu dy 
iman ly lar onuň bi len da wa la şyp: 3 «Sen 
sün net siz adam la ryň ka myh man bo
lup syň, olar bi len bi le na har la nyp syň» 
diý di ler. 4  Şon da Pet rus ba şyn dan ge çen 
wa ka ny jik mejik gür rüň ber mä ge baş la
dy: 5 «Ýa fo şä he rin de Hu da ýa do ga edip 
otyr kam, ma ňa bir gör nüş aýan bol dy. 
Men ýa ny ma uly sa ça ga meň zeş bir 
za dyň dört bur çun dan asy lyp, gök den 
ýe re ine ni ni gör düm. 6 Onuň içi ne dyk gat 
bi len se re dip syn la nym da, öý haý wan
la ryn dan baş lap, ýa ba ny hem süý re ni ji 
haý wan lar dyr guş la ry gör düm. 7 Soň ra 
bir se siň ma ňa: „Pet rus, tur, da mak la ry
ny çalda, iý!“ di ýe ni ni eşit dim. 8  Men: 

„Ýok, ýa Reb, as la beýt me rin! Men hiç 
ha çan ha ram zat la ry ag zy ma deg ren 
däl di rin“ diý dim. 9 Em ma gök den ge len 
ses ikin ji ge zek ma ňa: „Hu da ýyň ha lal 
di ýen zat la ry na ha ram diý me gin!“ diý
di. 10 Bu üç ge zek gaý ta la nyp, hem me si 
ýe ne ýo ka ry gö ge alyn dy. 11 Ine, şol wagt 
Kaý sa ri ýa dan ibe ril en üç adam me niň 
bol ýan öýü miň öňü ne ge lip dur du lar. 
12  On soň Mu kad des Ruh ma ňa ikir jiň
len män, olar bi len git me li di gi mi aýt dy. 
Ýa nym da ky bu al ty do gan hem me niň 
bi len bi le git di, biz ol ada myň öýü ne 
bar dyk. 13 Ol adam hem bi ze öýün de 
özü ne gör nen pe riş de ba ra da gür rüň 
ber di. Pe riş de oňa: „Ýa fo adam ýol lada, 
Pet rus la kam ly Si mu ny ge tirt. 14  Onuň 
sa ňa aýt jak ha ba ry ar ka ly özüň we tu tuş 
öýiçe riň ha las bo lar“ di ýip dir. 15 Men 

sö ze baş la nym da, Mu kad des Ruh öň 
bi ziň üs tü mi ze ini şi ýa ly, ola ryň üs tü
ne hem in di. 16  Şon da Reb bi miz Isa nyň: 

„Ýah ýa su wa çüm dür di, em ma siz Mu
kad des Ru ha çüm dü ri ler si ňiz“ di ýen sö zi 
ýa dy ma düş di. 17 Şeý le lik de, Reb bi miz 
Isa Me sihe iman ede ni miz de, Hu daý 
bi ze be ren peş ge şi ni ola ra hem be ren 
bol sa, Hu da ýa gar şy du rar ýa ly, men 
kim bo lup dy ryn?» 18  Do gan lar bu söz le ri 
eşi den le rin den soň ra kö şeş di ler. Hu da ýy 
şöh rat lan dy ryp: «Hu daý hat da ke se ki 
mil let le rede to ba edip, ba ky ýa şaý şa 
go wuş mak ly gy be rip dir» di ýiş di ler.

Antiýohdaky imanlylar
19 Ste fan öl dü ril en den soň baş la nan 

yzar lan ma lar ze rar ly iman ly lar Fi ni ki
ýa, Kip re we An ti ýo ha çen li dar ga dy lar. 
Olar Hoş Ha ba ry ýa hu dy lar dan baş ga hiç 
ki me wa gyz et me ýär di ler. 20 Ola ryň ara
syn da Kipr den we Ki ri neý den An ti ýo ha 
ge len kä bir iman ly lar bar dy. Olar Reb Isa 
ba ra da ky Hoş Ha ba ry ol ýer dä ki baş ga 
mil let le rede wa gyz et di ler. 21 Olar da 
Reb biň gud ra ty bar dy, şo nuň üçin köp 
adam lar ima na ge lip, Reb bi ka bul et di ler. 
22  Bu hak da ky ha bar lar Iýe ru sa lim dä
ki ýyg na ga ba ryp ýet di. Olar Bar na by 
An ti ýo ha ýol la dy lar. 23 Bar nap ge len de, 
Hu da ýyň mer he me ti niň su but na ma sy ny 
gö rüp şat bol dy. Ol Reb be çyn ýü rek
den sa dyk bol ma gy hem me le re ün de di. 
24  Onuň Mu kad des Ruh dan we iman dan 
do ly bir ýag şy za da adam dy gy üçin, ju
da köp adam Reb be iman et di. 25 On soň 
Bar nap Şa wu ly göz läp, Tar su sa git di. 
26  Ony ta pyp, An ti ýo ha ge tir di. Şeý dip, 
Bar nap bi len Şa wul bir ýyl lap ol ýer dä ki 
ýyg nak la ry bir ýe re top lap, köp adam la ra 
tag ly mat öw ret di ler. Şä girt le re il kin ji ge
zek An ti ýoh şä he rin de «me si hi ler» diý lip 
at be ril di. 27 Şol gün ler de Iýe ru sa lim den 
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a 12:17 Ýa kup – bu Isa nyň ini si bol ma gy ah mal.

An ti ýo ha bir nä çe py gam ber ler gel di ler. 
28  Olar dan bi ri niň ady Agap dy. Ol ýe rin
den tu rup, Rim im pe ri ýa syn da ýo wuz 
aç ly gyň bol jak dy gy ba ra da Mu kad des 
Ruh ar ka ly we li lik et di. Bu aç lyk im pe
ra tor Klaw di niň do lan dyr ýan döw rün de 
bo lup geç di. 29 Şon da şä girt le riň äh li si 
güýç le ri niň ýet di gin den ýa hu dy ýa ly 
do gan la ra gol daw üçin pul ýol la ma gy 
ka rar et di ler. 30 Olar şeý le hem et di ler, 
pu ly Bar nap we Şa wul ar ka ly ýyg nak 
ýol baş çy la ry na iber di ler.

12-nji bap

Hirod patyşa resullary yzarlaýar
1 Şol wagt lar Hi rod pa ty şa ýyg na gyň 

kä bir ag za la ry ny yzar lap, ola ra sü tem 
et mä ge baş la dy. 2 Ol Ýo han na nyň do ga ny 
Ýa ku by gy lyç bi len öl dürt di. 3 Ol mu nuň 
ýa hu dy la ryň göw nün den tu ran dy gy ny 
gö rüp, soň ra Pet ru syda tus sag et di. Bu 
wa ka Pe tir baý ra my gün le rin de bo lup 
geç di. 4  Hi rod Pet ru sy tu tup, zyn da na 
sa lan dan soň, her bi ri dört es ger den yba
rat bo lan dört to pa ry oňa ga ra wul goý dy. 
Ony baý ram dan soň ra hal kyň öňü ne 
çy ka ryp, hö küm et mek ni ýe ti bar dy.

Petrus zyndandan çykýar
5 Şeý le lik de, Pet rus zyn dan da sak lan

ýar dy, em ma ýyg nak onuň üçin Hu da ýa 
yh las bi len do ga ed ýär di. 6  Hi ro dyň ony 
or ta çy kar jak gü nü niň öň ýa nyn da ky 
gi je Pet rus iki es ge riň ara syn da go şa 
zyn jyr bi len bag ly ýa tyr dy. Ga ra wul
larda zyn da nyň gi rel ge sin de ga py nyň 
ag zyn da sak çy lyk ed ýär di ler. 7 Bir den kä 
Reb biň pe riş de si peý da bo lup, zyn da nyň 
için de nur par la dy. Pe riş de Pet ru syň 
böw rü ne dür tüp, ony oýar dyda: «Tiz 

bol, tur!» diý di. Şo ba da Pet ru syň zyn jyr
la ry üzül ip, elin den ýe re gaç dy. 8  Pe riş de 
oňa: «Gu şa gy ňy gu şanda, ça ryk la ry ňy 
geý!» diý di. Ol şeý le hem et di. Pe riş
de ýe nede: «Do nu ňy geýde, me niň 
yzy ma düş!» diý di. 9 Pet rus onuň yzy na 
dü şüp, zyn dan dan da şa ry çyk dy. Em ma 
ol pe riş de ar ka ly bu bol ýan zat la ryň 
ha ky kat dy gy ny bil män, gö zü ne gö rün
ýän dir öýd ýär di. 10  Olar bi rin ji, ikin ji 
ga ra wul lar dan ge çip, şä he re çyk ýan de
mir der we zä ýe ten le rin de, ol özözün den 
açyl dy. Olar da şa ry çy kyp, bir kö çä niň 
bo ýy bi len ýö re di ler. Bir den kä pe riş de 
Pet ru syň ýa nyn dan ga ýyp bol dy.

11 Şol wagt Pet rus özü ne ge lip: «In di, 
ha ky kat da nam, Reb biň Öz pe riş de si ni 
ýol lap, me ni Hi ro dyň elin den we ýa hu dy 
hal ky nyň ba şym dan in der jek be labe
ter le rin den ha las eden di gi ne anyk göz 
ýe tir dim» diý di.

12  Pet rus mu ňa akyl ýe ti ren den soň, 
Ýo han na nyň eje si Mer ýe miň öýü ne git di. 
Ýo han na Mark hem diý ýär di ler. Ol ýer de 
köp adam üý şüp, Hu da ýa do ga ed ýär di. 
13 Pet rus how ly nyň ga py sy ny ka kan da, 
ga py ny Ro da at ly bir hyz mat kär gyz 
aç ma ga gel di. 14 Ol Pet ru syň se si ni ta nap, 
ga py ny aç ma ga de rek be gen jin den ýa ňa 
içe ri yl gap, how ly nyň ga py syn da Pet ru
syň du ran dy gy ny ha bar ber di. 15 Olar oňa: 
«Sen aky lyň dan aza şyp syň» diý di ler. 
Em ma gyz öz di ýe ni ni tu tup du ran soň, 
olar: «Bu Pet ru syň pe riş de si dir» öýt dü
ler. 16  Pet rus bol sa yzy ny üz män ga py ny 
kak ýar dy. Ga py ny açan la ryn da, ony 
gö rüp haý ran gal dy lar. 17 Pet rus ola ra 
eli bi len ýu waş bol mak la ry ny yşa rat 
et di. On soň Reb biň özü ni zyn dan dan 
nä hi li azat eden di gi ni ola ra gür rüň ber
di. Soň ra: «Mu ny Ýa ku ba a we beý le ki 
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do gan la ra ha bar be riň» diý dide, baş ga 
ýe re çy kyp git di.

18  Gün do gan da, es ger le riň ara syn da 
uly gal ma gal tur dy. Olar bi ribi rin
den: «Pet ru sa nä me bol du ka?» diý şip 
so ra ýar dy lar. 19 Hi rod Pet ru sy ag tar dy. 
Em ma ony tap man soň, ga ra wul la ry 
so ra ga çe kip, ola ry öl dür me gi bu ýur dy.

Hirod patyşanyň ölümi
Şon dan soň Hi rod Ýa hu dy ýa dan Kaý

sa ri ýa gi dip, şol ýer de gal dy. 20 Hi rod Sur 
we Si don hal ky na ga ty ga zap lan ýar
dy. Olar hem bir le şip, Hi ro dyň ýa ny na 
gel di lerde, pa ty şa nyň baş hyz mat kä ri 
Blas to sy öz ta rap la ry na çe kip, ýa ra şyk 
di le di ler. Se bä bi ola ryň ýur dy pa ty
şa nyň ýur dun dan azyk al ýar dy. 21 Ine, 
bel le nen gün Hi rod pa ty şa lyk ly ba sy ny 
ge ýip, tag tyn da otur dy we hal ka ýüz
le nip, söz söz le di. 22  Halk hem: «Bu 
yn san se si dälde, bir hu da ýyň se si dir!» 
di ýip gy gy ryş dy. 23 Şo ba da Reb biň bir 
pe riş de si Hi ro de si je za lan dyr dy, se bä bi 
ol Hu da ýy şöh rat lan dyr man dy. Şeý dip, 
onuň en damja ny gurt lap öl di.

24  Hu da ýyň Hoş Ha ba ry bol sa bar ha 
ýaý baň la nyp, iman ly la ryň sa ny gün sa
ýyn art ýar dy.

25  Bar nap bi len Şa wul hem öz le ri ne 
tab şy ry lan hyz ma ty ýe ri ne ýe ti rip, Iýe
ru sa lim den yzy na do lan dy lar. Olar öz le ri 
bi len bi le Mar ky hem alyp gaýt dy lar. 
Mar kyň beý le ki ady Ýo han na dy.

13-nji bap
1 An ti ýoh da ky iman ly lar ýyg na gyn da 

py gam ber ler we mu gal lym lar bar dy. Olar 
Bar nap, Ga ra ýa gyz la kam ly Şim gon, 
ki ri neý li Lu kiý, hö küm dar Hi rod bi len 
bi le ösen Ma na hen we Şa wul da gy dy. 
2  Bu lar Reb be yba dat edip, agyz bek le
ýär kä ler, Mu kad des Ruh: «Bar nap bi len 

Şa wu ly Ma ňa ba gyş ediň, goý, olar Me
niň tab şy ran işi mi ber jaý et sin ler» diý di. 
3 Şeý le lik de, olar agyz bek läp, do gadi leg 
et di ler we el le ri ni ola ryň üs tü ne go ýup, 
Bar nap bi len Şa wu ly ýo la sal dy lar.

Şawul bilen Barnap Kipr adasynda
4  Mu kad des Ruh ta ra pyn dan ýol la nan 

Bar nap bi len Şa wul Se lu ki ýa gel di ler. 
Ol ýer den hem gä mi li Kipr ada sy na 
git di ler. 5  On soň Sa la mi se ge lip, ýa hu
dy la ryň si na go ga la ryn da Hu da ýyň Hoş 
Ha ba ry ny wa gyz et di ler. Ýo han na hem 
ola ryň ýa nyn da bo lup, kö mek ber ýär
di. 6  Olar bü tin ada ny aý la nyp, Pa fo sa 
gel di ler. Ol ýer de Bar ýe şa at ly bir ýa
hu da duş gel di ler. Ol ja dy göý we galp 
py gam ber di. 7 Bar ýe şa şol ýe riň hä ki mi 
Ser giý Pa wul bi len gat naş ýar dy. Ser giý 
Pa wul akyl ly adam dy. Ol Bar nap bi len 
Şa wu ly ça gyr dyp, olar dan Hu da ýyň 
Hoş Ha ba ry ny eşit mek is le di. 8  Em ma 
Bar ýe şa Bar nap bi len Şa wu la gar şy 
çyk dy. Bar ýe şa nyň beý le ki ady Eý lim 
bo lup, bu ja dy göý diý me gi aň lad ýar. Ol 
hä ki mi iman et mek den ýüz öwürt mä ge 
sy na nyş dy. 9 Şon da Mu kad des Ruh dan 
do lan Şa wul, ýag ny Paw lus ja dy gö ýüň 
göz le ri ne se re dip: 10 «Eý, ib lis og ly! Sen 
äh li dog ru ly gyň duş ma ny syň. Se niň 
ýü re giň her dür li hi le den we galp lyk dan 
do ly. Reb biň hak ýo lu ny ýoý ma gy ňy 
ha çan bes et jek? 11 In di, se ret, Reb biň eli 
sa ňa gar şy dyr, sen kör bo lar syň, bel li 
bir wag ta çen li gün şöh le si ni gör mer
siň» diý di.

Şol pur sa dyň özün de onuň gö zü ni 
du man ör tüp, ga raň ky lyk gap la dy. Ol 
özü ni it dir jek bo lup, tö we re gi ni ser
me läp, adam göz läp baş la dy. 12  Hä kim 
ýü ze çy kan wa ka ny gö rüp, iman et di, 
se bä bi ol Reb Isa ha kyn da ky tag ly ma ta 
haý ran gal dy.
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13:22 1Şam 13:14; Işa 44:28. 13:32-33 Zeb 2:7. 13:34 Işa 55:3. 

Pawlus ýoldaşlary bilen 
Pisidýadaky Antiýoh şäherinde

13 Paw lus we onuň ýol daş la ry Pa fos
dan gä mä mü nüp, Pam fi li ýa da ky Per ga 
şä he ri ne gel di ler. Şol ýer de Ýo han na 
olar dan aý ry lyp, Iýe ru sa li me do lan dy. 
14  Olar bol sa Per ga dan ýol la ry ny do wam 
et di rip, Pi sid ýa da ky An ti ýoh şä he ri ne 
gel di ler. Sa bat gü ni si na go ga ge lip, ol 
ýer de otur dy lar. 15 Töw rat bi len py gam
ber le riň ýaz gy la ryn dan oka lan dan soň, 
si na go ga nyň baş tu tan la ry: «Do gan lar, 
hal ka nä me öwütne si ha ty ňyz bar bol sa 
aý dyň, baş üs tü ne!» di ýip, ola ry ça gyrt
dy lar. 16  Şeý le lik de, Paw lus ýe rin den 
tu rup, ola ra eli bi len ýu waş bol mak la
ry ny yşa rat et di. Soň ra ol sö ze baş la dy: 
«Eý, ys ra ýyl ly lar we Hu da ýa sež de ed
ýän ke se ki halk lar, ma ňa gu lak asyň! 
17 Ine, ys ra ýyl hal ky nyň Hu da ýy bi ziň 
ataba ba la ry my zy saý la dy. Olar Mü sür
de ýa şan döw rün de Hu daý olar dan be ýik 
bir halk ýa rat dy. Soň ra be ýik gud ra ty 
bi len ola ry Mü sür den alyp çyk dy. 18  Kyrk 
ýy lyň do wa myn da Hu daý ola ryň çöl dä ki 
et miş le ri ne çy da dy. 19 Ken gan ýur dun da 
ýa şa ýan ýe di mil le ti gy ryp, ýurt la ry ny 
ola ra mi ras ber di. 20 Bu la ryň hem me si, 
tak my nan, dört ýüz el li ýyl do wam et di. 
Mun dan soň Hu daý ola ra Şa mu wel py
gam be riň döw rü ne çen li ser dar lar ber di. 
21 On soň ys ra ýyl hal ky pa ty şa ta lap et di. 
Hu daý ola ra Ki şiň og ly Şa wu ly pa ty şa 
edip ber di. Ben ýa min ti re sin den bo lan 
Şa wul kyrk ýyl hö küm sür di. 22  Hudaý 
Şa wu ly tagt dan dü şü ren den soň bol sa, 
ola ra Da wu dy pa ty şa et di we ol hak da 
şa ýat lyk edip: „Göw nüm den tur ýan bir 
ada my, Ýy şa ýyň og ly Da wu dy tap dym. 
Ol Me niň äh li is le gi mi ber jaý eder“ diý di. 

23  Şeý le lik de, Hu daý Öz be ren wa da
sy na gö rä, Da wu dyň nes lin den Isa ny 
ys ra ýyl hal ky na Ha las gär edip iber di. 
24  Isa gel mez den öň bol sa Ýah ýa bü tin 
ys ra ýyl hal ky na to ba et me gi we su wa 
çüm dü ril me gi wa gyz et di. 25 Ýah ýa özü
ne tab şy ry lan işi ta mam la maz dan öň: 

„Siz me ni Me sih ha sap la ýar sy ňyz my? 
Ýok, men Me sih däl. Ol men den soň ra 
ge ler. Men Onuň ça ry gy nyň ba gy ny 
çöz mä gede my na syp däl di rin“ diý di. 
26  Eý, do gan lar, Yb ra ýy myň ne sil le ri! 
Eý, Reb be sež de ed ýän ke se ki mil let ler! 
Ha las gä ri miz ba ra da ky bu ha bar bi ze 
be ril di. 27 Iýe ru sa li miň ila ty we ola ryň 
ýol baş çy la ry Isa ny ta na man, Ony ölü
me hö küm et di ler. Şeý dip, olar öň ki 
py gam ber le riň aý dan la ry ny ýe ri ne ýe
tir di ler. Şeý dip, olar Sa bat gü ni okal ýan 
py gam ber le riň söz le ri bo ýun ça he re ket 
et di ler. 28  Ölüm je za sy na la ýyk hiç bir 
se bäp tap ma sa larda, Pi lat dan Onuň 
öl dü ril me gi ni ta lap et di ler. 29 Ol hak da 
ýa zy lan la ryň ba ry ny ber jaý eden le rin
den soň bol sa, Ony haç dan dü şü rip, bir 
ma zar da goý du lar. 30 Em ma Hu daý Ony 
ölüm den di relt di. 31 En çe me gün läp Isa 
Özi bi len Je li le den Iýe ru sa li me ge len
le re gö rün di. Bu adam lar in di ys ra ýyl 
hal ky na Ol hak da şa ýat lyk ed ýär ler. 32-33  
Biz hä zir si ze Hoş Ha ba ry yg lan ed ýä
ris: Hu daý Isa ny ölüm den di rel dip, Öz 
per zent le ri bo lan bi ziň üçin ataba ba la
ry my za be ren wa da sy ny ber jaý et di. Bu 
hak da ikin ji mez mur da şeý le ýa zy lan:

„Sen Meniň Oglumsyň,
bu gün Men saňa Ata boldum“. 

34  Isa nyň ölüm den di re li şi we as la çüý
re mez li gi dog ru syn da Hu daý şeý le 
diý di: „Da wu da wa da be ren mu kad
des ýal ka nyş la rym bi len si zi ýal ka ryn“. 
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35  Başga bir mez mur da şeý le ýa zy lan: 
„Sen Sa dy gy ňyň ga byr da çüý re me gi ne 
ýol ber mer siň“.

36  Da wut ba bat da aýt sak, ol öz wag
tyn da Hu da ýyň mak sa dy üçin hyz mat 
et di. Ol dün ýä den ötüp, ataba ba la ry nyň 
ýa nyn da jaý lan dy; onuň je se di çüý räp 
git di. 37 Em ma Hu da ýyň Direldeni çüý re
me di. 38-39 Şo nuň üçin hem, eý, do gan lar, 
şu ny bi lip go ýuň: biz si ze gü nä le riň Isa 
ar ka ly ba gyş lan ýan dy gy ny yg lan ed ýä ris. 
Isa iman eden her bir adam Ol ar ka ly 
ak lan ýar. Bu Mu sa nyň ka nu ny bo ýun ça 
müm kin däl di. 40 In di ha bar dar bo luň, 
py gam ber le riň bu aý dan la ry ba şy ňy za 
gel me sin:
 41  „Serediň, eý, masgaralaýjylar,

haýrana galyp, ýok boluň!
Siziň günleriňizde etjek işimi 

eşideniňizde,
gulagyňyza ynanmarsyňyz“».

42  Paw lus bi len Bar nap ýa hu dy la ryň 
si na go ga syn dan çy kyp bar ýar ka lar, halk 
in di ki Sa bat gü nide bu zat lar dog ru syn
da gür rüň ber mek le ri ni olar dan ha ýyş 
et di. 43 Si na go ga da ky halk gi den den soň, 
ýa hu dy la ryň we ýa hu dy di ni ni ka bul 
eden le riň kö pü si Paw lus bi len Bar na byň 
yzy na düş dü ler. Paw lus bi len Bar nap 
ola ra he mi şe Hu da ýyň mer he me ti bi len 
ýa şa mak la ry ny öwütne si hat et di ler. 
44 In di ki Sa bat gü ni bol sa Reb biň Hoş Ha
ba ry ny diň le mek üçin tu tuş şä her di ýen 
ýa ly ýyg nan dy. 45 Şun ça köp mä hel lä ni 
gö rüp, ýa hu dy la ry gö rip lik gur şap al dy. 
Olar Paw lu syň aý dan zat la ry na gar şy 
çy kyp, oňa sög dü ler. 46  Paw lus bi len 
Bar nap hem ba tyr gaý lyk bi len şeý le 
diý di ler: «Hu da ýyň Hoş Ha ba ry il ki 
si ze wa gyz edil me li di. Em ma siz ony 
ret et di ňiz! Bu bol sa si ziň ba ky ýa şaý şa 

my na syp däl di gi ňi zi su but ed ýär. Şo nuň 
üçin biz ke se ki mil let le re ýüz len ýä ris. 
47 Çünki Reb bi ze şeý le buý ruk ber di: 

„Ýe riň aň ry çä gi ne çen li ha las et mek 
üçin, Se ni mil let le re nur et dim“».

48  Mil let ler mu ny eşi den le rin de şat la
nyp, Reb biň Hoş Ha ba ry na uly hor mat 
goý du lar. Şeý le lik de, ba ky ýa şa ýyş üçin 
saý la nan la ryň hem me si iman et di.

49 Reb biň Hoş Ha ba ry ýur duň hem me 
ýe ri ne ýaý ra ýar dy. 50 Em ma ýa hu dy lar 
şä he riň ýo ka ry mer te be li hu daý hon aýal
la ry ny we atab raý ly er kek le ri ni Paw lus 
bi len Bar na byň gar şy sy na öjük dir di ler. 
Şeý le lik de, ola ry yzar lap, öz ýurt la ryn
dan ko wup çy kar dy lar. 51 Bu iki re sul 
bol sa ola ra gar şy lyk hök mün de, aýak la
ry nyň to zu ny ka kyp, Iko ni ýa şä he ri ne 
git di ler. 52  An ti ýoh da ky şä girt ler bol sa 
şat lyk dan we Mu kad des Ruh dan dol du lar.

14-nji bap

Pawlus bilen Barnap Ikoniýada
1 Paw lus bi len Bar nap Iko ni ýa şä he

rin de hem adat da ky sy ýa ly ýa hu dy la ryň 
si na go ga sy na bar dy lar. Ol ýer de olar 
şeý le bir tä sir li wa gyz et di ler we lin, köp 
san ly ýa hu dy lar we ke se ki mil let ler iman 
et di ler. 2  Em ma iman et me dik ýa hu dy lar 
ke se ki mil let le ri bu iki re su lyň üs tü ne 
küş gü rip, iman ly la ra gar şy ola ryň aňy ny 
zä her le di ler. 3 Paw lus bi len Bar nap bu 
ýer de uzak wagt ga lyp, Reb Isa ha kyn da 
ba tyr gaý lyk bi len wa gyz et di ler. Isa hem 
ola ra ala mat lar we mug jy za lar gör kez
mek ba şar ny gy ny be rip, Öz mer he me ti 
ba ra da ky ha ba ry olar ar ka ly tas syk la dy. 
4  Şä he riň hal ky ikä bö lün di; ola ryň bir 
bö le gi ýa hu dy la ryň, bir bö le gide re sul
la ryň ta ra py na geç di.
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a 14:12 Zews… Her mes – grek ler Zew si esa sy hu daý, Her me si bol sa hu daý la ryň il çi si 
ha sap lap dyr lar.
b 14:18 Kä bir gol ýaz ma lar da Hem me si ni öz öýü ne iber di ler. Re sul lar ol ýer de ga lyp, hal ka 
öw red ýär di ler di ýen söz ler hem bar.

5  Şun dan soň ýa hu dy lar we baş ga 
mil let ler öz le ri niň ýol baş çy la ry bi len 
bir lik de re sul la ryň üs tü ne to pu lyp, 
ola ry daş la mak çy bol du lar. 6  Re sul lar 
mun dan ha bar ly bo lan soň lar, Li ka o
ni ýa nyň Lis tra, Der be şä her le ri ne we 
ola ryň daştö we re gi ne gaç dy lar. 7 Ol 
ýer ler dede Hoş Ha ba ry wa gyz et di ler.

Pawlus bilen Barnap 
Listrada we Derbede

8  Lis tra da aýak la ry ys maz bir adam 
ýa şa ýar dy. Ol do ga bit di otu ra dy we hiç 
wagt ýö re män di. 9 Bu adam Paw lu syň 
gür rü ňi ni diň läp otyr dy. Paw lus hem 
oňa di kan lap se re dip, onuň sa gal ja gy
na ima ny nyň bar dy gy ny gör di. 10 Şon da 
Paw lus ga ty ses bi len: «Ýe riň den tur!» 
diý di. Ol hem tow sup tur dyda, ýö räp 
baş la dy. 11 Mä hel le Paw lu syň eden işi ni 
gö rüp, li kao ni ýa di lin de: «Hu daý lar yn
san keş bin de bi ziň ýa ny my za inip dir ler!» 
di ýip gy gy ryş dy lar. 12  Bar na by Zews, 
Paw lu sy bol sa, esa sy söz söz le ýän çi
di gi üçin Her mes a di ýip at lan dyr dy lar. 
13 Zew siň but ha na sy şä he riň da şyn da 
ýer leş ýär di. Zews ru ha ny sy boý nu na 
gül çe men le ri geý di ri len öküz le ri şä
her der we ze le ri niň ag zy na ge ti rip, halk 
bi len bir lik de gur ban lyk ber jek bol dy. 
14  Em ma re sul lar Bar nap bi len Paw lus 
mu ny eşi dip, ýa ka la ry ny ýyr typ, hal kyň 
or ta sy na kür säp gir di ler. Olar bat ly ses 
bi len: 15  «Adam lar! Nä me üçin beý le 
ed ýär si ňiz? Biz hem si ze meň zeş yn san
dy rys. Si ze Hoş Ha bar alyp gel dik. In di 
bu boş zat lar dan el çe kiňde, ýe ri, gö gi, 
deň zi we olar da ky äh li za dy ýa ra dan 

di ri Hu da ýa ta rap do la nyň. 16  Ge çen dö
wür de Hu daý äh li mil let le re öz ýol la ry 
bo ýun ça ýö re mä ge rug sat ber di. 17 Mu
ňa ga ra maz dan, Ol Özü niň bar dy gy ny 
hiç ha çan su but syz goý ma ýar. Se re diň! 
Si ze ýag şy lyk edip, as man dan ýa gyş 
ýag dyr ýar, möw sü min de ha syl ber ýär, 
gar ny ňy zy bir kem siz doý rup, ýü rek le ri
ňi zi şat lyk dan dol dur ýar» diý di ler. 18  Bu 
söz ler bi len olar hal ky öz le ri ne gur ban
lyk hö dür et mek den zor dan dän dir di ler. b 
19 Em ma An ti ýoh dan, Iko ni ýa dan ge len 
ýa hu dy lar hal ky öjük di rip, Paw lu sy daş
la dy lar we ölen dir öý düp, ony şä her den 
süý räp çy kar dy lar. 20  Em ma şä girt ler 
da şy na üý şen le rin de, Paw lus ýe rin den 
tu rup, şä he re gaýt dy. Er te si gün ol Bar
nap bi len Der bä ta rap ýo la düş di.

21 Der be de olar Hoş Ha ba ry wa gyz 
edip, köp şä girt top la dy lar. Soň ra Lis tra, 
Iko ni ýa we An ti ýo ha do la nyp gel di ler. 
22  Olar şä girt le ri ruh lan dyr dy lar we ola ra 
iman da berk dur ma gy ün däp: «Hu da
ýyň Şa ly gy na gir me gi miz üçin, bi ziň 
köp mu şak gat la ry baş dan ge çir me gi
miz ge rek» diý ýär di ler. 23 Paw lus bi len 
Bar nap her bir ýyg nak üçin ýol baş çy lar 
bel le di ler. Soň ra do gadi leg edip, agyz 
bek läp bu ýol baş çy la ry öz le ri niň iman 
eden Reb bi ne tab şyr dy lar. 24 On soň Pi sid
ýa nyň için den ge çip, Pam fi li ýa gel di ler. 
25 Per ga şä he rin de Isa ha kyn da wa gyz 
eden le rin den soň, At ta li ýa git di ler. 26  Ol 
ýer den hem olar gä mi li An ti ýo ha do la
nyp gel di ler. Paw lus bi len Bar nap bu 
şä her de öz le ri ni Hu da ýyň mer he me ti ne 
tab şy ryp, hut şu ýer den şin di ta mam
lan iş le ri ni ama la aşyr ma ga ug rap dy lar. 
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a 15:14 Si mun – bu Pet ru syň beý le ki ady.
 
15:16-18 Amo 9:1112; Ýrm 12:15; Işa 45:21. 

27 An ti ýo ha ge len le rin den soň, re sul lar 
ýyg na gy bir ýe re ça gy ryp, ola ra Hu da
ýyň öz le ri ar ka ly äh li bi ti ren iş le ri ni 
we ýa hu dy däl le riň iman et me gi üçin, 
Onuň açan ýo ly ba ra da gür rüň ber di ler. 
28  Re sul lar uzak wagt lap şä girt ler bi len 
bi le bol du lar.

15-nji bap

Iýerusalimdäki maslahat
1 Ýa hu dy ýa dan bir nä çe adam An ti ýo

ha ge lip, do gan la ra: «Mu sa nyň ada ty 
bo ýun ça sün net len me se ňiz, ha las bo
lup bil mer si ňiz» di ýip öw red ýär di ler. 
2  Paw lus bi len Bar nap bu adam lar bi len 
köp çe ke le şip je del leş di ler. On soň bu 
me se lä ni çöz mek üçin, beý le ki do gan
la ryň bir nä çe si bi len bir lik de, Paw lus 
bi len Bar nap Iýe ru sa lim dä ki re sul la ryň, 
ýol baş çy la ryň ýa ny na git me li di ýen ka
ra ra ge lin di. 3 Iman ly lar ýyg na gy ola ry 
ýo la sa lyp ug rat dy. Olar Fi ni ki ýa nyň 
we Sa ma ri ýa nyň için den ge çip, ke se ki 
mil let le riňde Hu da ýy ka bul eden dik
le ri ba ra da gür rüň ber di ler. Bu ha bar 
hem me iman ly la ra uly şat lyk ge tir di. 
4  Iýe ru sa li me ge len le rin de bol sa, re
sul lar dyr ýol baş çy lar we tu tuş ýyg nak 
ola ry gyz gyn gar şy la dy. Paw lus bi len 
Bar nap Hu da ýyň öz le ri ar ka ly bi ti ren 
äh li iş le ri ni ýyg na nan la ra gür rüň ber di
ler. 5 Em ma fa ri seý ler to pa ryn dan iman 
eden le riň kä bi ri aýa ga ga lyp: «Ke se ki 
mil let ler den bo lan la ry sün net le me li we 
ola ra Mu sa nyň ka nu ny ny ber jaý et me gi 
tab şyr ma ly» diý di ler. 6  On soň re sul lar 
we ýol baş çy lar bu me se le ba ra da mas
la hat laş ma ga ýyg nan dy lar. 7 Ýyg nak da 

gür rüň uza ga çe ken soň, Pet rus ýe rin den 
tu rup, ola ra şeý le diý di: «Do gan lar! Özü
ňiz bil ýän si ňiz, ke se ki mil let le re Hoş 
Ha ba ry wa gyz et me gim üçin, en çe me 
wagt mun dan öň Hu daý ara ňyz dan me ni 
saý la dy. Ol mu ny mil let le riň Hoş Ha ba
ry eşi dip, iman et me gi üçin şeý le et di. 
8  Her bir yn sa nyň ýü re gi ni bil ýän Hu daý 
bi ze be ren Mu kad des Ru hu ny ke se ki 
mil let le re hem ber di. Şu ar ka ly ola ry 
ka bul eden di gi ni tas syk la dy. 9 Hu daý 
ola ryň ima ny ar ka ly ýü rek le ri ni päk
le di. Şeý dip, Hu daý bi ziň bi len ke se ki 
mil let le riň ara syn da ky par hy ýok et di. 
10 Beý le bol sa, nä me üçin ataba ba la ry
my zyň we özü mi ziň gö te rip bil me dik 
bo ýun ty ry gy my zy şä girt le riň boý nu na 
sal ýa ňyz? Hu da ýy sy na jak bol ýar sy ňyz
my? 11 Ýok! Biz özü mi ziň hem, ola ryň 
hem Reb bi miz Isa nyň mer he me ti bi len 
ha las bol ýan dy gy my za ynan ýa rys».

12  On soň hem me ler dy myp, Paw lus 
bi len Bar na by diň le di ler. Olar Hu da ýyň 
öz le ri ar ka ly ke se ki mil let le re gör ke zen 
be ýik ala mat la ry ny we mug jy za la ry ny 
gür rüň ber di ler. 13 Olar gür rüň le ri ni gu
ta ran dan soň, Ýa kup sö ze baş lap, şeý le 
diý di: «Do gan lar, ma ňa gu lak asyň! 14 Ine, 
Si mun a bi ze Hu da ýyň il ki bi len ke se ki 
mil let le re nä hi li na zar sa lan dy gy ny we 
ola ryň ara syn dan Özü ne bir halk saý lap 
alan dy gy ny dü şün di rip ber di. 15 Py gam
ber le riň söz le ride bu aý dy lan lar bi len 
ga bat gel ýär. Ine, on da şeý le ýa zy lan:
 16  „Mundan soň Men dolanyp gelip,

Dawudyň ýykylan çadyryny 
dikelderin.

Weýran bolan ýerlerini oňaryp,
ony täzeden bina ederin.
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a 15:29 Kä bir gol ýaz ma lar da Özü ňi ze edil me gi ni is le me ýän zat la ry ňy zy baş ga la ra et mäň 
di ýen jüm le hem bar.
b 15:33 Kä bir gol ýaz ma lar da 34nji aýat duş gel ýär: Em ma Si las ol ýer de gal ma gy ma kul bil di.

 17 Şeýdip, aman galanlar Rebbi 
agtarsyn,

Maňa degişli ähli milletler 
Rebbi gözlesin.

Muny bu zatlary edýän Reb 
aýdýandyr,

 18 bular gadymdan mälimdir“.

19 Şo nuň hem Hu da ýy ka bul ed ýän 
ke se ki mil let le re kyn çy lyk dö ret me
li däl di ýen ka ra ra gel dim. 20  Gaý tam, 
ola ra hat ýa zyp, şeý le di ýe liň: „But la ra 
hö dür le nen gur ban lyk eti ni iý mek den, 
zy na dan, da ma gy ça lyn ma dyk ha ram 
haý wa nyň etin den we ga nyn dan daş du
ruň“. 21 Çün ki Mu sa nyň ka nu ny ga dym 
dö wür den bä ri her bir şä her de wa gyz 
edil ýär, her Sa bat gü ni si na go ga lar da 
okal ýar».

Keseki milletlerden bolan 
imanlylara hat

22  Soň ra re sul lar we ýyg na gyň ýol baş
çy la ry tu tuş iman ly lar ýyg na gy bi len 
bir lik de bir nä çe ada my saý lap, ola ry 
Paw lus hemde Bar nap bi len An ti ýo
ha iber mek ka ra ry na gel di ler. Olar iki 
ada my: Bar sa ba la kam ly Ýu da sy we 
Si la sy saý la dy lar, ola ryň iki side do gan
la ryň ara syn da ýol baş çy dy lar. 23 El le ri ne 
şu ha ty be rip, ola ry ug rat dy lar: «Si ziň 
do gan la ry ňyz bo lan biz re sul lar we ýol
baş çy lar An ti ýoh da, Si ri ýa da, Ki li ki ýa da 
ýa şa ýan ýa hu dy däl iman ly do gan la ra 
sa lam ýol la ýa rys. 24 Bi ziň eşi di şi mi ze gö
rä, ara myz dan kä bir le ri ba ryp, öz söz le ri 
bi len si zi how sa la sa lyp, aňy ňy zy bu laş
dy ryp dyr lar. Em ma ola ry biz iber me dik. 
25 Şo nuň üçin hem ara myz dan bir nä çe 

ada my saý lap, ola ry eziz dost la ry myz 
Bar nap we Paw lus bi len bi le si ziň ýa ny
ňy za ýol la ma gy bir agyz dan ka rar et dik. 
26  Bu lar Reb bi miz Isa Me sihe gul luk 
et mek üçin ja ny ny or ta go ýan adam lar
dyr. 27 Şeý le lik de, biz Ýu das bi len Si la sy 
ýol la ýa rys, olar bi ziň ýa zan la ry my zy dil 
üs ti bi len tas syk lar lar. 28  Biz Mu kad des 
Ru huň ýol baş çy ly gyn da şu wa jyp ta lap
lar dan baş ga hiç bir za dy si ziň üs tü ňi ze 
ýük le mez li gi ma kul gör dük: 29 but la ra 
hö dür le nen gur ban lyk eti ni iý mek den, 
zy na dan, da ma gy ça lyn ma dyk ha ram 
haý wa nyň etin den we ga nyn dan daş 
du ruň. a Şu la r dan sak lan sa ňyz, ýag şy 
iş eder si ňiz. Hoş, sagsa la mat bo luň».

30 Şeý le lik de, olar ýo la düş dü ler. An
ti ýo ha ge lip, iman ly la ry üý şür di lerde, 
ha ty gow şur dy lar. 31 Iman ly lar hat da ky 
ruh lan dy ry jy ha ba ry okap, şat bol du lar. 
32  Ýu das bi len Si las py gam ber di ler. Olar 
do gan la ra köp öwütne si hat edip, ola ryň 
ima ny ny ber kit di ler. 33 Bir nä çe wagt ol 
ýer de bo lan la ryn dan soň ra, do gan lar 
ola ry re sul la ryň ýa ny na sagsa la mat 
ug ra dyp goý ber di ler. b 35  Paw lus we 
Bar nap hem An ti ýoh da gal dy lar. Olar 
baş ga lar bi len bir lik de hal ka sa pak öw
re dip, Reb Isa ha kyn da ky Hoş Ha ba ry 
wa gyz et di ler.

Pawlus bilen Barnap biri-birlerinden  
aýrylýarlar

36 Bir nä çe gün den soň Paw lus Bar na ba: 
«In di Reb biň Hoş Ha ba ry ny wa gyz eden 
şä her le ri mi ze do la nyp ba ra ly, ol ýer dä ki 
do gan la ry my zy gö rüp, halýag daý la ry ny 
so ra ly» diý di. 37 Mark diý lip at lan dy ryl
ýan Ýo han na nyda Bar nap öz le ri bi len 
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a 16:17 Si ze – kä bir gol ýaz ma lar da bi ze.

äkit mek is le ýär di. 38  Em ma Paw lus öz
le ri ni Pam fi li ýa da terk edip, Hu da ýyň 
hyz ma ty ny ahy ry na çen li bi le do wam 
et me dik Mar ky äkit me gi ma kul bil me di. 
39 Şeý le lik de, ara la ryn da ag za la lyk dö räp, 
olar bi ribir le rin den aý ryl dy lar. Bar nap 
ýa ny na Mar ky alyp, gä mi bi len Kip
re git di. 40 Paw lus bol sa Si la sy saý la dy, 
iman ly lar ola ry Reb biň mer he me ti ne 
tab şy ran la ryn dan soň ra, olar ýo la düş
dü ler. 41 Olar Si ri ýa, Ki li ki ýa aý la nyp, 
ýyg nak la ry ber kit di ler.

16-njy bap

Timoteos Pawlus bilen 
Silasa goşulýar

1 Paw lus Der be we Lis tra şä her le ri ne 
gel di. Lis tra da Ti mo te os at ly Isa nyň bir 
şä gir di bar dy. Onuň eje si iman ly ýa hu
dy dy, ka ka sy bol sa grek di. 2  Lis tra da ky 
we Iko ni ýa da ky do gan lar ol ba ra da go wy 
söz ler aýd ýar dy lar. 3 Paw lus Ti mo te o
sy özi bi len äkit mek is le ýär di. Şo nuň 
üçin ony sün net et dir di, se bä bi ol ýer de 
ýa şa ýan ýa hu dy la ryň hem me si Ti mo
te o syň ka ka sy nyň grek di gi ni bil ýär di. 
4  Olar şä her le riň için den ge çip, ol ýer
dä ki iman ly la ra Iýe ru sa lim dä ki re sul lar 
we ýol baş çy lar ta ra pyn dan ka bul edi len 
ka rar la ra eýer mek li gi tab şyr ýar dy lar. 
5 Şeý le lik de, do gan la ryň ima ny hasda 
ber käp, ola ryň sa ny gün sa ýyn art ýar dy.

Pawlus Makedoniýa 
barada görnüş görýär

6  Mu kad des Ruh ta ra pyn dan Reb biň 
sö zü ni Azi ýa we la ýaty na wa gyz et mek
lik bök de len soň, Paw lus da gy Fri ki ýa we 
Ga lat ýa ül ke sin den geç di ler. 7 Olar Mis
ýa ser he di ne ge lip, Bi ti ni ýa we la ýaty na 

gir mek çi bol du lar. Em ma Isa Mu kad
des Ruh ar ka ly ola ra rug sat ber me di. 
8  On soň Mis ýa nyň üs ti bi len Tro a sa git
di ler. 9 Şol gi je Paw lus bir gör nüş gör di. 
Ma ke do ni ýa ly bir adam onuň gar şy syn da 
du rup: «Ma ke do ni ýa gel, bi ze kö mek et!» 
di ýip ýal bar dy. 10 Paw lus bu gör nü şi gö ren
soň, Hu daý bi zi ola ra Hoş Ha ba ry wa gyz 
et mä ge ça gyr ýar di ýen ne ti jä ge lip, biz 
des si ne Ma ke do ni ýa ta rap ýo la düş dük.

Lidiýa iman edýär
11 Şeý le lik de, Tro as dan gä mi bi len gö ni 

Sa mo fra ki ýa, er te si hem Ne a po li se git dik. 
12  Ol ýer dende Ma ke do ni ýa nyň esa sy 
we la ýa tyn da ýer leş ýän Fi li pi şä he ri ne 
gel dik. Bu şä her Ri me ga raş ly dy. Biz bir
nä çe gün läp ol ýer de gal dyk. 13 Sa bat gü ni 
biz şä her den der ýa ýa ka sy na çyk dyk. Ol 
ýer de yba dat edil ýän ýe riň bar dy gy ny bil
ýär dik. On soň ol ýer de ýyg na nan aýal lar 
bi len otu ryp, ola ra gür rüň ber mä ge baş
la dyk. 14 Bi zi diň läp otu ran la ryň ara syn da 
Li di ýa at ly bir söw da gär aýal hem bar dy. 
Ol Ti ýa ti ra şä he rin den bo lup, gyr my zy 
par ça lar sat ýar dy. Bu aýal Hu da ýa sež de 
ed ýär di. Paw lu syň söz le ri ne gu lak as mak 
üçin, Reb onuň ýü re gi ni aç dy. 15 Li di ýa 
tu tuş öýiçer si bi len su wa çüm dü ri len den 
soň ra bi zi öýü ne ça gy ryp: «Me ni Reb be 
sa dyk saý ýan bol sa ňyz, ge liňde, öýüm de 
ga lyň» di ýip ýal ba ryp, bi zi yr dy.

Pawlus bilen Silas tussaglykda
16  Bir gün yba dat edil ýän ýe re bar ýar

kak, pal çy lyk ru hy eýe län bir hyz mat kär 
gy za duş gel dik. Bu gyz pal at mak lyk 
bi len ho ja ýyn la ry na köp pul ga za nyp 
ber ýär di. 17 Ol Paw lu syň we bi ziň yzy my
za dü şüp: «Bu adam lar Be ýik Hu da ýyň 
gul la ry dyr. Olar si ze a ha las bol ma gyň 
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ýo lu ny wa gyz ed ýär ler» di ýip gy gyr
ýar dy. 18  Ol en çe me gün läp şeý le di ýip 
gy gyr ma gy ny do wam et di. Ahy ry Paw lus 
bi zar bo lup, yzy na öw rü lip, ar wahjy na: 
«Isa Me sihiň adyn dan bu ýur ýa ryn: bu 
gy zyň için den çyk!» diý di. Ar wahjyn şol 
pur sa dyň özün de gyz dan çyk dy. 19 Onuň 
ho ja ýyn la ry ga zanç umyt la ry nyň el den 
gi de ni ni gö rüp, Paw lus bi len Si la sy tu tup, 
ba zar meý dan ça sy na süý räp ge tir di ler. 
20 Ola ry hä kim le riň öňü ne ge ti rip: «Bu 
adam lar şä he ri miz de ba şa gaý lyk dö red
ýär ler. Öz le ri hem ýa hu dy lar, 21 biz bol sa 
rim li ler, olar bi ziň ka nu ny my za ters gel
ýän adat la ry wa gyz ed ýär ler. Bi ze ola ryň 
adat la ry ny ka bul et mek ýada ber jaý 
et mek ga da gan dyr» diý di ler. 22 Halk hem 
Paw lus bi len Si la sa gar şy aýa ga gal dy. 
Şeý le lik de, hä kim ler es ger le re ola ryň 
eşik le ri ni sy py ryp, ta ýak lap ur ma gy 
bu ýur dy lar. 23 Köp ta ýak lan la ryn dan 
soň, zyn da na sal dy larda, zyn da nyň 
baş gö zeg çi si ne ola ry berk sak la ma gy 
tab şyr dy lar. 24  Ol hem şeý le buý ruk alan
soň, ola ry zyn da nyň iç ki bö lü mi ne sa lyp, 
aýak la ry na gan dal bag la dy.

25 Ýa ry gi je tö we re gi Paw lus bi len Si las 
do gadi leg edip, Hu da ýa öw gü li nag
ma lar aýd ýar dy lar, tus sag lar hem ola ry 
diň le ýär di. 26  Bir den kä güýç li ýer tit re me 
bol dy, zyn da nyň bin ýa dy sar syp, äh li 
ga py lar bir ba da açyl dy, hem me le riň 
zyn jy ry üzül di. 27 Uku dan oýa nan baş 
gö zeg çi zyn da nyň ga py la ry nyň açyk
dy gy ny gör di. Ol tus sag lar ga çan dyr 
öý düp, özü ni öl dür jek bo lup, gy ly jy ny 
syr dy. 28  Em ma Paw lus ga ty ses bi len: 
«Sak lan! Ja ny ňa kast et me, bi ziň hem
mä miz şu ýer de!» di ýip gy gyr dy. 29 Baş 
gö zeg çi çy ra ge tir dip, içe ri kür säp gir di. 
Ol san dy rap ba ryp, Paw lus bi len Si la syň 
aýa gy na ýy kyl dy. 30 Ola ry da şa ry çy ka
ryp: «Aga lar! Men ha las bol mak üçin 

nä me et me li?» di ýip so ra dy. 31 Olar hem: 
«Reb bi miz Isa iman et, özüňde, tu tuş öý
içe riň hem ha las bo lar» diý di ler. 32  Soň ra 
olar baş gö zeg çä we onuň öýiçeri si ne 
Reb biň Hoş Ha ba ry ny wa gyz et di ler. 
33 Şol gi jä niň özün de baş gö zeg çi ola ry 
bir çe te çy ka ryp, ýa ra la ry ny ýuw dy. 
Soň ra des si ne ol öýiçer sin dä ki ler bi len 
bi le su wa çüm dü ril di. 34  On soň ola ry 
öýü ne sa lyp, öň le ri ne sa çak ýaz dy. Ol 
tu tuş öýiçer si bi len bir lik de Hu da ýa 
iman eden di gi ne be gen di.

35 Er te si daň atan da, hä kim ler öz gul
luk çy la ry ny ibe rip: «Şol adam la ry bo şat» 
diý di ler. 36  Zyn da nyň baş gö zeg çi si hem 
bu ha ba ry Paw lu sa ýe ti rip: «Hä kim ler 
si ze gi di be riň di ýip ha bar ýol lap dyr lar. 
In di siz gi dip bi ler si ňiz. Sagaman ba
ryň» diý di. 37 Em ma Paw lus ola ra: «Rim 
ra ýa ty dy gy my za ga ra maz dan, bi zi hal
kyň öňün de bi ka nun ýenç di ler, zyn da na 
taş la dy lar. Nä me üçin in di bi zi og ryn ça 
bo şa dyp goý ber jek bol ýar lar? Bu bol
maz! Goý, bi zi zyn dan dan öz le ri ge lip 
çy kar syn lar» diý di. 38  Gö zeg çi ler hem bu 
söz le ri hä kim le re ýe tir di ler. Hä kim ler 
Paw lus bi len Si la syň Rim ra ýa ty dy gy ny 
eşi dip, ga ty how sa la düş dü ler. 39 Hä
kim ler ge lip, olar dan ötünç so ra dy lar 
we zyn dan dan alyp çyk dy lar. Soň ra 
ola ra şä her den git mek le ri ni ha ýyş et
di ler. 40 Paw lus bi len Si las zyn dan dan 
çy kyp, Li di ýa nyň öýü ne bar dy lar. Olar 
bu ýer de iman ly lar bi len du şu şyp, ola ry 
ruh lan dyr dy lar, soň ra ol ýer den git di ler.

17-nji bap

Pawlus Salonikide wagyz edýär
1 Paw lus bi len Si las An fi pol we Apo lo

ni ýa şä her le ri niň için den ge çip, Sa lo ni kä 
gel di ler. Ol ýer de ýa hu dy la ryň bir si
na go ga sy bar dy. 2  Paw lus adat da ky sy 
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ýa ly si na go ga git di we üç Sa bat gü ni 
olar bi len Mu kad des Ýaz gy lar bo ýun ça 
gür rüň et di. 3 Ol Me sihiň gör gi gör me
gi niň we soň ra ölüm den di rel me gi niň 
ge rek bo lan dy gy ny dü şün di rip su but 
et di. Ol: «Me niň si ze wa gyz ed ýän 
Isam Me sihdir» diý di. 4  Olar dan kä bi ri 
Paw lus bi len Si la sa yna nyp, ola ra go
şul dy lar. Şeý le hem Reb be sež de ed ýän 
köp san ly grek ler we ýo ka ry mer te be li 
en çe me aýal lar ola ra go şul dy lar. 5 Em ma 
ýa hu dy lar gö rip çi lik et di ler, olar ba zar
da bi kär ge zip ýö ren er bet adam la ryň 
bir nä çe si ni ýan la ry na top lap, şä her de 
goz ga laň tu ruz dy lar. Paw lus bi len Si la
sy ta pyp, mä hel lä niň öňü ne çy kar mak 
üçin, Ýa so nyň öýü ne dö kül di ler. 6 Em ma 
ola ry ta pyp bil män soň lar, Ýa son bi len 
bir nä çe do gan la ry şä her ýol baş çy la ry
nyň öňü ne süý räp ge ti rip: «Bu adam lar 
bü tin dün ýä de bu la gaý lyk dö re dip, bi ziň 
şä he ri mi ze hem gel di ler. 7 Ýa son ola ra 
öýün den jaý ber di. Ola ryň hem me si 
Isa di ýen pa ty şa bar di ýip, im pe ra to ryň 
per man la ry na gar şy çyk ýar lar» di ýip 
gy gyr dy lar. 8  Halk we şä her ýol baş çy
la ry bu ha ba ry eşi dip how sa la düş dü ler. 
9 On soň Ýa son bi len beý le ki le ri je ri me 
tö län le rin den soň bo şa dyp goý ber di ler.

Pawlus bilen Silas Beriýa şäherinde
10 Do gan lar şol gi jä niň özün de Paw lus 

bi len Si la sy Be ri ýa şä he ri ne iber di ler. 
Olar şä he re ge lip, ýa hu dy la ryň si na go ga
sy na bar dy lar. 11 Be ri ýa da ky ýa hu dy la ryň 
göz ýe ti mi Sa lo ni ki dä ki ýa hu dy la ryň ka 
ga ran da has giň di. Olar Isa ha kyn da ky 
ha ba ry gö wün jeň lik bi len ka bul edip, 
Paw lu syň aý dan la ry nyň ha ky kat dy gy ny 
gör mek üçin, Mu kad des Ýaz gy la ry her 
gün sel jer ýär di ler. 12  Ýa hu dy la ryň kö
pü si, şeý le hem atab raý ly en çe me grek 
aýal la ry we er kek le ri Isa iman et di ler.

13 Em ma Sa lo ni ki dä ki ýa hu dy lar Paw
lu syň Be ri ýa da Hu da ýyň Hoş Ha ba ry ny 
wa gyz eden di gi ni bi len le rin de, ol ýe re 
hem git di ler. Olar hal ky öjük di rip, how
sa la sal dy lar. 14  Şon da do gan lar Paw lu sy 
şo ba da deň ziň ke na ry na ug rat dy lar. Si las 
bi len Ti mo te os bol sa Be ri ýa da gal dy lar. 
15 Paw lu sy ug rad ýan lar ony Afi na çen li 
ge tir di ler. Olar Paw lus dan: «Si las bi len 
Ti mo te os tiz dentiz me niň ýa ny ma gel
sin ler» di ýen buý ru gy alan soň lar, Be ri ýa 
şä he ri ne do la nyp gel di ler.

Pawlus Afinyda wagyz edýär
16  Paw lus Afi ny da Si las bi len Ti mo

te o sa ga raş ýar ka, şä he riň but lar dan 
do lu dy gy ny gö rüp, ýü re gi gy ýyl dy. 
17 Şo nuň üçin Paw lus si na go ga da ýa hu
dy lar we Reb be sež de ed ýän köp san ly 
grek ler bi len gür rüň leş di. Şeý le hem her 
gün ba zar da duş ge len adam la ra wa gyz 
et di. 18  Bir nä çe epi kur we stoik tag ly
mat çy lar hem Paw lus bi len je del leş di ler. 
Kä bi ri: «Bu ýaň ra nä me diý jek bol ýar?» 
diý se, kä bi ri: «Ol ke se ki hu daý lar ba ra da 
wa gyz ed ýär» diý ýär di. Olar Paw lus Isa
nyň Hoş Ha ba ry ny we di re li şi ni wa gyz 
ed ýän di gi üçin şeý le diý ýär di ler. 19 Olar 
Paw lu sy tu tup, Ar ýo pa gus mej li si ne ge
ti rip, şeý le diý di ler: «Se niň öw red ýän 
bu tä ze tag ly ma ty ňyň nä me di gi ni biz 
hem bil sek bo lar my? 20  Sen bi ziň öň 
eşit me dik kä bir geň zat la ry myz ba ra da 
gür rüň ed ýär siň. Biz in di bu zat la ryň 
nä me aň lad ýan dy gy ny bil mek is le ýä ris». 
21 Hem me afi ny ly lar we ol ýer de ýa şa
ýan baş ga mil let ler äh li wagt la ry ny tä ze 
dü şün je ler ba ra da gür rüň et mek ýada 
diň le mek bi len ge çir ýär di ler. 22  Paw lus 
Ar ýo pa gus mej li si niň or ta syn da du
rup, şeý le diý di: «Eý, afi ny ly lar! Men 
si ziň berk din dar dy gy ňy zy gör ýä rin. 
23  Men bü tin şä he re aý la nyp çy kyp, 
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si ziň yba dat ed ýän zat la ry ňy zy göz den 
ge çir dim. Bu zat la ryň ara syn dan „NÄ
TA NYŞ HU DA ÝA“ di ýen ýaz gy ly bir 
gur ban lyk sy pa sy ny gör düm. Ine, men 
si ze özü ňi ziň ta na maz dan sež de ed ýän 
Hu da ýy ňyz ba ra da gür rüň ber mek çi. 
24  Älemja ha ny we on da ky äh li zat la ry 
ýa ra dan Hu daý ýe riňgö güň Hö küm da ry 
bo lup, Ol yn san eli bi len ýa sa lan yba dat
ha na la r da ýa şa ma ýar. 25 Ol yn san eli niň 
hyz ma ty na mä täç däl, Ol hiç za da zar 
däl, se bä bi her bir yn sa na ýa şa ýyş, dem 
we äh li za dy ber ýän Onuň Özü dir. 26  Hu
daý äh li mil let le ri bir adam dan ýa ra dyp, 
ola ry bü tin ýer ýü zü ne ýaý rat dy. Ola ryň 
ýa şa jak wag ty ny we çä gi ni öňün den bel
läp ber di. 27 Ol bu la ry Özü ni ag tar syn lar, 
göz läp tap syn lar di ýip et di. Ha ky kat da
nam, Hu daý bi ziň hiç bi ri miz den uzak da 
däl dir. 28  Biz Onuň bi len ýa şa ýan dy rys, 
he re ket ed ýän di ris we bar dy rys. Kä bir 
şa hyr la ry ňy zyň aý dy şy ýa ly: „Biz Onuň 
zür ýa dy dy rys“. 29 Ha wa, biz Hu da ýyň 
zür ýat la ry dy rys. Şo nuň üçinde, biz Ony 
yn san sun ga ty we hü nä ri ar ka ly al tyn dan, 
kü müş den ýada daş dan ýa sa lan heý ke le 
meň zet me li däl di ris. 30 Hu daý yn san la
ryň geç miş dä ki na dan ly gy na göz ýum dy. 
In di bol sa Ol hem me ýer de äh li adam
la ryň to ba et me gi ni bu ýur ýar. 31 Çün ki 
Hu daý Öz bel län Yn sa ny ar ka ly dün ýä
ni ada lat ly hö küm et jek gü nü ni bel le di. 
Ony ölüm den di relt mek bi len Ony bel
län di gi ni äh li yn san la ra su but et di».

32  Olar Paw lu syň ölüm den di re liş ba ra
da ky wag zy ny eşi den le rin de, kä bir le ri 
ony mas ga ra et di, kä bir le ri bol sa: «Bu 
hak da se ni ýe ne diň lä ris» diý di ler. 33 Şeý
le lik de, Paw lus ola ryň ara syn dan çy kyp 
git di. 34  Bir nä çe adam oňa go şu lyp iman 
et di. Ola ryň ara syn da mej lis ag za sy Di
ýo nis, şeý le hem, Da ma ra at ly bir aýal 
we baş gada en çe me adam lar bar dy.

18-nji bap

Pawlus Korintos şäherinde
1 Mun dan soň Paw lus Afi ny ny taş lap, 

Ko rin to sa git di. 2  Ol ýer de Paw lus Aki la 
at ly bir ýa hu dy bi len ta nyş dy. Aki la as
ly Pon tus ly bo lup, aýa ly Pris kil la bi len 
ýa ňyýa kyn da Ita li ýa dan ge lip di. Se bä bi 
im pe ra tor Klaw diý hem me ýa hu dy la ryň 
Rim den çyk mak la ry ba ra da per man 
çy ka ryp dy. Paw lus bu maş ga la ny gör
mä ge git di. 3 Olar hem Paw lus ýa ly ça dyr 
tik mek bi len meş gul lan ýar dy lar, şo nuň 
üçin Paw lus olar bi len ýa şap, bi le iş le di. 
4  Paw lus her Sa bat gü ni si na go ga da Hoş 
Ha bar hak da pi kir al şyp, ýa hu dy la ry 
we grek le ri ynan dyr ma ga ça lyş ýar dy. 
5 Si las bi len Ti mo te os Ma ke do ni ýa dan 
ge len le rin den soň, Paw lus tu tuş wag ty
ny Isa hak da ky ha ba ry wa gyz et mä ge 
ba gyş la dy. Ol ýa hu dy la ra Isa nyň Me
sihdigi ba ra da şa ýat lyk et di. 6  Em ma 
olar Paw lu sa gar şy çy kyp, oňa sög mä ge 
baş la dy lar. Şon da Paw lus olar dan nä ra
zy bo lup, egineşi gi niň ça ňy ny ka kyp: 
«Ga ny ňyz öz boý nu ňy za bol sun, men de 
aýyp ýok. Mun dan beý läk men ke se ki 
mil let le riň ýa ny na git jek» diý di. 7 On soň 
Paw lus ol ýer den çy kyp, Ti tus Ýus tus at
ly bir ada myň öýü ne bar dy. Ti tus Ýus tus 
Hu da ýa sež de ed ýän adam bo lup, onuň 
öýi si na go ga bi len ýa na şyk dy. 8  Si na go ga 
baş tu ta ny Kris pus tu tuş öýiçer si bi len 
bi le Reb be iman et di. Paw lu sy diň län 
en çe me ko rin tos ly lar hem iman edip, 
Isa nyň ady bi len su wa çüm dü ril di ler.

9 Bir gi je Reb gör nüş ar ka ly Paw lu sa şeý
le diý di: «Gork ma, gep le, dym ma! 10 Men 
se niň bi len di rin, hiç kim sa ňa azar ber mez, 
ýa man lyk et mez, se bä bi bu şä her de Me
niň hal ky myň sa ny köp dür». 11 Şeý le lik de, 
Paw lus bir ýa rym ýyl lap ola ryň ara syn da 
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ga lyp, Hu da ýyň sö zü ni öw ret di. 12  Aha ýa 
we la ýa ty nyň hä ki mi Ga li ýo nyň döw rün de 
ýa hu dy lar bir le şip, Paw lu sa gar şy çyk dy lar 
we ony ka zy ýe te ge tir di ler. 13 Olar: «Bu 
adam ka nu na gar şy ýol lar bi len hal ky 
Hu da ýa sež de et mä ge yr ýar» diý di ler. 
14  Paw lus ýa ňy sö ze baş la mak çy bo lup 
dur ka, Ga li ýo ýa hu dy la ra ýüz le nip: «Eý, 
ýa hu dy lar! Eger da wa ňyz bir ada lat syz lyk 
ýa agyr je na ýat hak da bo lan bol sa dy, si zi 
sa byr ly lyk bi len diň le me gi ma kul bi ler
dim. 15 Em ma me se lä ňiz söz ler, at lar we 
öz ka nu ny ňyz ba ra da eken, bu la ry özü ňiz 
çö züň. Me niň bu la ra ka zy lyk ede sim ge le
nok» diý di. 16 Şeý le lik de, ola ry ka zy ýet den 
ko wup goý ber di. 17 On soň olar si na go ga
nyň baş tu ta ny Sos te ni si ka zy ýe tiň öňün de 
tu tup ýenç di ler. Em ma Ga li ýo bu la ryň hiç 
bi ri ne üns hem ber me di.

Pawlus Antakiýa dolanýar
18  Paw lus Ko rin tos da ýe ne en çe me gün

läp gal dy. Soň ra do gan lar bi len hoş la şyp, 
gä mi de Si ri ýa git di. Pris kil la bi len Aki la 
hem onuň bi len git di ler. Paw lus Hu da ýa 
eden wa da sy ny sak lap, Ken hre ýa ta rap 
ýo la düş mez den öň, sa çy ny syr dyr dy. 
19 Efe se ge len le rin de, Paw lus Pris kil la 
bi len Aki la ny şol ýer de gal dyr dy. Özi 
bol sa si na go ga gi dip, ýa hu dy lar bi len 
Hoş Ha bar hak da pi kir alyş dy. 20 Adam
lar Paw lus dan öz ýan la ryn da köp räk 
gal ma gy ny ha ýyş et di ler, em ma Paw lus 
ra zy bol ma dy. 21 Hoş laş maz dan öň, ola
ra söz be rip: «Hu daý oň la sa, ýa ny ňy za 
ýe ne ge le rin» diý di. Şun dan soň Efe si 
gal dy ryp, gä mi de ýo la düş di. 22  Paw lus 
Kaý sa ri ýa ge len de, Iýe ru sa li me gi dip, 
iman ly lar to pa ry bi len gö rüş di. Soň ra 
An ti ýo ha git di. 23 Ol ýer de bir nä çe wagt 
bo lan dan soň, ýe ne ýo la düş di, Ga lat ýa 
we Fri ki ýa ül ke le ri ni aý la nyp, äh li şä
girt le ri iman da ber kit di.

Apollo wagyz edýär
24  Şol wagt Apol lo at ly bir ýa hu dy 

Efe se gel di. Onuň as ly is gen de ri ýa ly dy. 
Ge pe çe per Apol lo Mu kad des Ýaz gy la ry 
örän go wy bil ýär di. 25 Reb biň ýo lun da 
tä lim alan bu adam ru hy hy juw bi len 
gep le ýär di. Di ňe Ýah ýa nyň çüm dü riş 
tag ly ma ty ny alan hem bol sa, Isa bi len 
bag ly tag ly ma ty dog ry öw red ýär di. 26  Ol 
si na go ga da gaý duw syz lyk bi len gep
le mä ge baş la dy. Pris kil la bi len Aki la 
Apol lo nyň wag zy ny eşi den le rin de, ony 
öz öý le ri ne ça gy ryp, oňa Hu da ýyň ýo lu
ny has do ly dü şün di rip ber di ler. 27 Apol lo 
Aha ýa git me gi ýü re gi ne düw di. Efes dä ki 
do gan lar ol ýer dä ki şä girt le re ony oňat 
gar şy al mak la ry ny so rap, hat ýaz dy lar. 
Apol lo Aha ýa ge lip, Hu da ýyň mer he me ti 
bi len iman eden le re uly kö mek et di. 28  Ol 
Mu kad des Ýaz gy lar esa syn da Isa nyň 
Me sihdigini su but edip, ýa hu dy la ryň 
nä hak dy gy ny hal kyň öňün de açaç an 
paş ed ýär di.

19-njy bap

Pawlus Efes şäherinde
1 Apol lo Ko rin tos da ka, Paw lus düz

lük le riň üs ti bi len Efe se gel di. Bu ýer de 
bir nä çe iman ly do gan la ry tap dy. 2  Olar
dan: «Iman ede ni ňiz de Mu kad des Ru hy 
ka bul et di ňiz mi?» di ýip so ra dy. Olar hem 
oňa: «Bi ziň Mu kad des Ru huň bar dy gyn
dan hat da ha ba ry my zam ýok» diý di ler. 
3 Olar dan: «On da nä mä esas la nyp çüm dü
ril di ňiz?» di ýip so ra dy. Olar: «Ýah ýa nyň 
çüm dür me si ne esas la nyp çüm dü ril dik» 
di ýip jo gap ber di ler. 4 Paw lus: «Ýah ýa to ba 
eden le ri çüm dür ýär di. Ol hal ky özün den 
soň ra Ge le ne, ýag ny Isa iman et mä ge 
ça gyr dy» diý di. 5 Olar mu ny eşi dip, Reb 
Isa nyň yzy na eýe ri ji ler hök mün de su wa 
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çüm dü ril di ler. 6  Paw lus ola ryň üst le ri
ne eli ni go ýan ba dy na, ola ra Mu kad des 
Ruh in di. Olar nämälim dil ler de gep läp, 
py gam ber lik et mä ge baş la dy lar. 7 Ola ryň 
hem me si on iki adam tö we re gi bar dy.

8  Paw lus üç aý lap si na go ga ba ryp, ol 
ýer de hal ka ynan dy ry jy de lil ler bi len 
Hu da ýyň Şa ly gy ba ra da ba tyr gaý wa
gyz et di. 9 Em ma kä bir le ri keç jal lyk edip, 
ynan mak is le me di ler we hal kyň öňün de 
«Isa nyň Ýo ly» at ly to pa ry ýa man la ma ga 
baş la dy lar. Şeý le lik de, Paw lus ola ryň 
ýa nyn dan gaýt dy we iman ly la ryda özi 
bi len alyp gaýt dy. Ol Ti ran di ýen ada
myň di wan ha na syn da her gün söh bet 
et di. 10 Bu iş iki ýyl do wam et di. Şeý dip, 
Azi ýa we la ýa tyn da ýa şa ýan la ryň hem
me si: ýa hu dy la ram, grek le rem Reb biň 
Hoş Ha ba ry ny eşit di ler.

11  Hu daý Paw lu syň eli bi len gör
lüpeşi dil me dik gud rat la ry gör kez di. 
12  Paw lu sa de gen el ýag lyk dyr gu şak la ry 
alyp, has sa la ryň üs tü ne ýa pan la ryn da, 
olar dert le ri ne şypa tap ýar dy lar, olar dan 
ar wahjyn lar çyk ýar dy.

13 Şä her denşä he re aý la nyp, ar wah
jyn la ry ko wup çy kar ýan kä bir ýa hu dy lar 
to pa ry hem bar dy. Olar ar wahjyn eýe län
le re Reb Isa nyň ady bi len şypa ber mä ge 
sy na ny şyp: «Paw lu syň wa gyz ed ýän 
Isa sy nyň ady bi len si ze buý ruk ber ýä
rin!» diý ýär di ler. 14  Ýa hu dy la ryň Ske wa 
at ly baş ru ha ny sy nyň ýe di og lyda bu 
iş bi len meş gul lan ýar dy. 15  Bir ge zek 
ar wahjyn olar dan: «Isa ny ta na ýa ryn, 
Paw lu syda bil ýä rin, ýö ne siz kim?» 
di ýip so ra dy. 16  On soň er bet ruh eýe län 
adam ola ryň üs tü ne to pu lyp, äh li si ni 
bas dy. Şon da olar bu öý den ýa la ňaç hem 
ýa ra ly ga çyp git di ler. 17 Efes de ýa şa ýan 
ýa hu dy la ryň we grek le riň hem me si bu 
wa ka ny eşi dip gork du lar. Reb Isa nyň ady 
beý gel di. 18  Iman eden le riň kö pü si ge lip, 

eden et miş le ri ni açyk bo ýun al dy lar. 
19 Ja dy göý lik bi len meş gul lan ýan la ryň 
en çe me si ki tap la ry ny üý şü rip, hem mä
niň gö zü niň al nyn da ýak dy lar. Ola ryň 
ba ha sy ny ha sap lan la ryn da, el li müň 
kü müş teň ňe çyk dy. 20 Şeý le lik de, Reb biň 
Hoş Ha ba ry bar ha ýaý rap, güýçgud ra ty 
art ýar dy.

21 Bu wa ka lar dan soň, Paw lus Ma ke do
ni ýa nyň we Aha ýa nyň üs tün den ge çip, 
Iýe ru sa li me git me gi ýü re gi ne düw di. 
Paw lus: «Ol ýer de bo la nym dan soň, Ri
mi hem gör me gim ge rek» diý di. 22  Ol öz 
iki kö mek çi si ni: Ti mo te os bi len Eras dy 
Ma ke do ni ýa ýol la dy. Özi bol sa bir nä çe 
wagt lap Azi ýa we la ýa tyn da gal dy.

Efesdäki galmagal
23 Şol wagt lar «Isa nyň Ýo ly» at ly to

par dog ru syn da uly gal ma gal tur dy. 
24  De met reý at ly bir zer gär bar dy. Ol 
kü müş den Ar te mis but ha na sy nyň şe
kil le ri ni ýa sa mak bi len us sa la ra köp 
gir de ji ge ti rer di. 25  De met reý us sa la ry 
we şu nuň ýa ly iş bi len meş gul lan ýan la ry 
üý şü rip, şeý le diý di: «Adam lar! Bi ziň şu 
hü när ar ka ly oňat ga zanç ed ýän di gi mi zi 
özü ňiz bil ýän si ňiz. 26  Em ma Paw lu syň: 

„Yn san eli bi len ýa sa lan hu daý lar as la 
hu daý däl dir“ di ýip, di ňe Efes de däl, 
eý sem, bü tin Azi ýa we la ýa tyn da köp 
adam la ry ynan dy ryp az dy ran dy gy
nyda gö rüpeşid ýän si ňiz. 27 Bi ziň bu 
se ne di mi ze hal kyň ara syn da ab raý dan 
düş mek how py aban ýar. Di ňe bu howp 
däl, eý sem, be ýik ze nan hu daý Ar te mi
siň but ha na sy nyňda hiç zat sa ýy lyp, 
bü tin Azi ýa we la ýa ty nyň we dün ýä
niň sež de ed ýän hu da ýy nyň şöh ra ty 
pu ja çyk ma gy ah mal». 28  Olar mu ny 
eşi den le rin de, ga harga zap dan do lup: 
«Efes li le riň Ar te mi si be ýik dir!» di ýip 
gy gyr ma ga baş la dy lar. 29 Şeý dip, bü tin 
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a 20:7 Hep dä niň bi rin ji gü ni – bu ýew reý le riň se ne na ma sy bo ýun ça ýek şen be gü nü dir.

şä her ga la gop lu ga düş di. Halk ma ke
do ni ýa ly Ga ýus bi len Aris tar hy tu tup, 
ola ry to ma şa meý da ny na süý räp ge tir di. 
Bu iki si ýol da Paw lu sa ýol daş bo lup dy
lar. 30 Paw lus hal kyň ara sy na gir mek çi 
bo lan da, şä girt ler ony goý ber me di ler. 
31 Onuň dost la ry bo lan Azi ýa we la ýa
ty nyň hä kim le rin den kä bi ride Paw lu sa 
ha bar ýol lap, to ma şa meý da nyn da gö
rün mez li gi ni ha ýyş et di ler. 32  To ma şa 
meý da nyn da ky je ma gat ga la gop lu ga 
düş di. Ola ryň her si bir zat di ýip gy gyr
ýar dy. Kö pü si nä me üçin üý şen dik le ri ni 
hem bil me ýär di. 33 On soň ýa hu dy la ryň 
iter me gi bi len, mä hel lä niň için den Is
gen der di ýen bir ada my öňe çy kar dy lar. 
Kä bir adam lar nä me diý me li di gi ni oňa 
gy gy ryp aýt dy lar. Is gen der eli bi len yşa
rat edip, hal kyň öňün de gep läp, özü ni 
go ra jak bol dy. 34  Em ma halk onuň ýa hu
dy dy gy ny bi len de, hem me si bir a gyz dan: 
«Efes li le riň Ar te mi si be ýik dir!» di ýip, 
iki sa gat lap gy gy ryp dur du lar. 35 Şä her 
kä ti bi mä hel lä ni kö şeş di rip, şeý le diý di: 
«Eý, efes li ler! Be ýik Ar te mis but ha na
sy nyň we as man dan inen heý ke li niň 
go rag çy sy nyň Efes şä he ri di gi ni kim 
bil me ýär?! 36  Mu ny hiç kim in kär edip 
bil mez. Şo nuň üçin hem özü ňi zi ra hat 
alyp ba ryp, paý has ly he re ket et me li si ňiz. 
37 Bu adam lar ne but ha na og ru sy, nede 
hu da ýy my za dil ýe ti rip dir ler, em ma siz 
ola ry bu ýe re ge tir di ňiz. 38  De met re ýiň 
ýada onuň ýa nyn da ky us sa la ryň bi ri
ne gar şy da wa la ry bar bol sa, ka zy ýe tiň 
ga py la ry açyk, ol ýer de ka zy lar bar. 
Goý, bi ribi ri ne gar şy aýyp la ma la ry ny 
aý dyp, şol ýer de arz et sin ler. 39 Baş ga bir 
çä re gör mek çi bol sa ňyz, on da ol ka nu ny 
ýyg nak da çö zü ler. 40 Bu gün ki wa ka lar 
ze rar ly, bi zi goz ga laň tu ruz mak da aýyp

la mak la ry ah mal. Biz de bu top la ny şy gy 
ak lap bil jek hiç bir de lil ýok». Ol şeý le 
diý dide, üý şen mä hel lä ni dar ga dyp 
goý ber di.

20-nji bap

Pawlus Makedoniýada we Gresiýada
1  Paw lus ba şa gaý lyk ýa ty şan dan 

soň, şä girt le ri ýa ny na ça gy ryp, ola
ra öwütne si hat et di. Soň ra olar bi len 
hoş la şyp, Ma ke do ni ýa ug ra dy. 2  Ol et rap
la ry aý la nyp, iman ly lar bi len ýü rek den 
söh bet edip, ola ry ruh lan dyr dy. Soň ra ol 
Gre si ýa gel di. 3 Ol ýer de üç aý lap gal dy. 
Soň ra Si ri ýa gä mi li git mek çi bo lan da, 
ýa hu dy la ryň özü ne gar şy du zak gu
ran dy gy ny bi lip, Ma ke do ni ýa nyň üs ti 
bi len yzy na do lan mak ka ra ry na gel di. 
4  Be ri ýa dan Pir ro syň og ly So pa ter, Sa lo
ni ki den Aris tarh bi len Se kond, Der be den 
Ga ýus hem Ti mo te os, şeý le hem Azi ýa 
we la ýa tyn dan Ti hik bi len Tro fym da gy 
onuň bi len bi le git di ler. 5  Bu lar öň den 
gi dip, Tro as da bi ze ga raş dy lar. 6  Biz hem 
Pe tir baý ra myn dan soň ra Fi li pi den gä mi 
bi len ýo la düş dük. Bäş gün de ola ryň 
ýa ny na – Tro a sa ge lip ýet dik. Ol ýer de 
ýe di gün bol duk.

Troasdaky gudrat
7 Hep dä niň bi rin ji gü ni a bi le çö rek 

iý mä ge ýyg na nyş dyk. Paw lus er te si gün 
ýo la düş mek çi di, şo nuň üçin ýa ry gi jä 
çen li wa gyz et di. 8  Bi ziň ýyg na ny şan 
ýo ka ry gat da ky ota gy myz da köp çy ra 
ýa nyp dur dy. 9 Ýew tuk at ly bir ýaş ýi
git pen ji re de otyr dy. Paw lus gür rü ňi ni 
do wam ed ýär kä, Ýew tu gy uky ba syp, 
üçün ji gat dan ýy kyl dy. Ony ba ryp gö
ren le rin de, ol eý ýäm jan be ren eken. 
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10 Paw lus aşak dü şüp, ýi gi diň üs tü ne egil
di we ony gu jak lap: «Gaý gy et mäň, ol 
di ri!» diý di. 11 On soň ýe ne ýo ka ry çyk dy, 
bi le çö rek iý di we olar bi len daň at ýan
ça söh bet et di. Soň ra bol sa ýo la düş di. 
12 Olar ýaň ky og la nyň di ri di gi ne şat la nyp, 
ony öýü ne sagsa la mat ge tir di ler.

13 Paw lus Asos şä he ri ne py ýa da git mek 
ka ra ry na gel di. Beý le ki le ri miz bol sa 
gä mä mü nüp git dik. Biz ol ýer de Paw
lu sy gar şy al ma ly dyk. Mu ny bi ze onuň 
özi şeý le tab şy ryp dy. 14  Paw lus Asos da 
bi ze go şul dy, on soň biz ony alyp, Mi
ti li na şä he ri ne ta rap ýo la düş dük. 15  Ol 
ýer den gä mi bi len ýü züp, er te si Hi ýos 
ada sy nyň go la ýy na ýet dik. Bir gün den 
soň bol sa Sa mo sa ge çip, onuň er te si hem 
Mi li to sa ba ryp ýet dik. 16  Paw lus Azi ýa 
we la ýa tyn da wag ty ny ýi tir mez lik üçin, 
Efe siň gap da lyn dan ge çip git me gi ýü
re gi ne düw di. Ol Iýe ru sa li me ýet mä ge 
how lug ýar dy, se bä bi El lin ji gün baý ra my 
gü ni ol ýer de bol mak is le ýär di.

Pawlus Efesdäki ýygnak 
ýolbaşçylary bilen hoşlaşýar

17 Paw lus Mi li tos dan Efe se adam ibe
rip, ýyg na gyň ýol baş çy la ry ny ýa ny na 
ça gyrt dy. 18  Ýol baş çy lar Paw lu syň ýa
ny na ge len le rin de, ola ra şeý le diý di: 
«Me niň Azi ýa we la ýaty na ge len il kin ji 
gü nüm den bä ri si ziň ýa ny ňyz da nä
hi li ýa şan dy gy my özü ňiz bil ýän si ňiz. 
19 Men köp göz ýaş dö küp, pes päl lik bi
len Reb be hyz mat et dim. Ýa hu dy la ryň 
gar şy ma gu ran dil düw şük le ri ne we 
sy nag la ry na du çar bol dum. 20 Peý da ly 
bo lan zat la ryň hiç bi ri ni siz den gaý gyr
ma dym. Öý meöý aý la nyp, hem me si ni 
si ze açaç an wa gyz et dim. 21 Men ýa
hu dy la ryňda, grek le riňde to ba edip, 
Hu da ýa do lan ma ga we Reb bi miz Isa Me
sihe iman et mä ge ça gyr dym. 22 In di bol sa 

Mu kad des Ru ha bo ýun egip, Iýe ru sa li me 
gid ýä rin. Ol ýer de ba şy ma nä me le riň 
gel je gi ni bi le mok. 23 Em ma Mu kad des 
Ruh ma ňa her şä her de zyn jyr la ra we 
mu şak gat la ra du çar bol jak dy gy my duý
dur ýar. 24  Mu ňa ga ra maz dan, ja ny my 
özüm üçin gym mat ly ha sap la ma ýa ryn. 
Men di ňe pel le ha na ýet mek we Reb bi miz 
Isa nyň tab şy ran işi ni do ly ama la aşyr
mak is le ýä rin. Bu iş Hu da ýyň mer he me ti 
ba ra da ky Hoş Ha ba ra şa ýat lyk et mek dir. 
25 Men ara ňyz da bo lup, Hu da ýyň Şa ly gy
ny wa gyz et dim. In di si ziň hiç bi ri ňi ziň 
mun dan beý läk me ni gör me jek di gi ňi zi 
bil ýä rin. 26  Şo nuň üçin bu gün si ze şu ny 
yg lan ed ýä rin: men hiç ki miň ga ny na jo
gap kär däl di rin. 27 Se bä bi men Hu da ýyň 
äh li is le gi ni si ze wa gyz et mek den bo ýun 
tow la ma dym. 28  Özü ňi ze we Mu kad
des Ru huň si ziň gö zeg çi li gi ňi ze be ren 
äh li sü rü si ne gözgu lak bo luň. Hu da
ýyň ýyg na gy na ço pan çy lyk ediň. Ol bu 
ýyg na gy Öz Og lu nyň ga ny bi len sa tyn 
al dy. 29 Men gi de nim den soň ra, ara ňy za 
ýyr ty jy mö jek le riň gel je gi ni bil ýä rin, 
olar sü ri ni aýap goý maz lar. 30 Hat da öz 
ara ňyz dan kä bir adam lar çy kyp, şä girt
le ri yzy na eýert dir jek bo lup, ha ky ka ty 
ýo ýar lar. 31 Şo nuň üçin hüş gär bo luň. Üç 
ýyl lap gi jegün diz göz ýaş la rym bi len 
her bi ri ňi ze üz nük siz ne si hat ede ni mi 
ýa dy ňyz da sak laň. 32  In di bol sa men si zi 
Hu da ýa tab şyr ýa ryn. Onuň mer he met li 
Hoş Ha ba ry ny unut maň! Bu Ha bar si ze 
güýçgud rat be rer, Hu da ýyň mu kad des 
hal ky bi len bir lik de Onuň wa da be ren 
ýal ka nyş la ry ny eçi ler. 33 Men hiç ki miň 
pu lu na ýada egineşi gi ne göz dik me dim. 
34  Siz me niň özü miň we ýol daş la ry myň 
mä täç lik le ri ni ka na gat lan dyr mak üçin, 
el le rim bi len zäh met çe ken di gi mi bil ýän
si ňiz. 35 Öz el le rim bi len iş läp, mä täç lik 
çek ýän le re kö mek et mek de men si ze 
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gö rel de gör kez dim. Reb bi miz Isa nyň 
hut Özü niň: „Ber mek al mak dan has köp 
bag ty ýar lyk ge tir ýär“ di ýen söz le ri ni 
ýat da sak laň».

36  Paw lus sö zü ni ta mam lan dan soň, 
dy za çö küp, ola ryň äh li si bi len bir lik de 
Hu da ýa do gadi leg et di. 37 Şon da ola ryň 
hem me si bo ýurbo ýur göz ýaş dö küp, 
Paw lu sy bag ry na bas dy lar, ony og şa dy
lar. 38  Paw lu syň: «In di me ni hiç ha çan 
gör mer si ňiz» di ýen söz le ri ola ry örän 
tu kat lan dyr dy. Soň ra olar ony gä mä 
çen li ug rat dy lar.

21-nji bap

Pawlusyň Iýerusalime syýahaty
1 Biz olar bi len hoş la şyp, gä mi de gö

ni Kos ada sy na, er te si gün Ro do sa, ol 
ýer den hem Pa ta ra gel dik. 2  On soň Fi ni
ki ýa bar ýan bir gä mi ta pyp mün dük we 
deň ze çyk dyk. 3 Kip re go laý la ny myz da, 
onuň gün or ta syn dan ge çip, Si ri ýa ta rap 
ýüz dük. Soň ra Su ra ba ryp ýet dik, se bä bi 
gä mi şol ýer de ýü kü ni dü şür me li di. 4 Biz 
şä girt le ri ta pyp, ol ýer de ýe di gün gal dyk. 
Şä girt ler Mu kad des Ru huň ug ruk dyr
ma gy bi len Paw lu sa Iýe ru sa li me git me li 
däl di gi ni aýt dy lar. 5  Bi ziň wag ty myz 
do lan da, ýe ne ýo la dü şüp, sy ýa ha ty my zy 
do wam et dir dik. Iman ly la ryň hem me si, 
aýal la ry we ba laça ga la ry bi len bi le şä
he riň da şy na çen li bi zi ug rat dy. On soň 
ke nar da dy za çö küp, Hu da ýa do gadi leg 
et dik. 6  Bi ribi ri miz bi len hoş la şa ny
myz dan soň, gä mä mün dük, olar hem 
öý le ri ne gaýt dy lar.

7 Biz ýo lu my zy Sur dan do wam et di rip, 
Pto le meý şä he ri ne gel dik. Ol ýer dä ki 
do gan la ryň ka gör megör şe ba ryp, bir 
gün ola ryň ýa nyn da gal dyk. 8  Er te si 
gün biz ýo la dü şüp, bir nä çe gün den 
Kaý sa ri ýa gel dik we hoş ha bar çy Fi li piň 

öýün de gal dyk, ol saý la nan ýe di ýol baş
çy nyň bi ri di. 9 Fi li piň dur mu şa çyk ma dyk 
dört gy zy bar dy we olar py gam ber lik 
ed ýär di ler.

10  Biz ol ýer de en çe me gün bo la ny
myz dan soň, Ýa hu dy ýa dan Agap at ly 
py gam ber gel di. 11 Ol bi ziň ýa ny my za 
ge lip, Paw lu syň gu şa gy ny al dyda, öz 
elaýa gy ny bag lap: «Mu kad des Ruh 
şeý le diý ýär: „Iýe ru sa lim dä ki ýa hu
dy lar şu gu şa gyň eýe si ni şeý le bag lap, 
ke se ki mil let le riň eli ne be rer ler“» diý di. 
12  Mu ny eşi de ni miz de, bizde, ol ýer de 
ýa şa ýan larda Iýe ru sa li me git mez li
gi üçin Paw lu sa ýal bar dyk. 13 Paw lus: 
«Nä me üçin ag la şyp, me niň ýü re gi mi 
agyrd ýar sy ňyz? Men Iýe ru sa lim de di ňe 
ela ýa gy myň bag lan ma gy na däl, eý sem, 
Reb bi miz Isa nyň ady üçin öl mä gede 
taý ýar» di ýip jo gap ber di. 14  Ony yryp 
bil mä ni miz den soň biz: «Goý, Reb biň 
is le gi bol sun!» di ýip dym dyk.

15 Şol gün ler den soň go şu my zy dü wüp, 
Iýe ru sa li me ýo la düş dük. 16  Kaý sa ri ýa
dan şä girt le riň bir nä çe si hem bi ziň bi len 
bi le gaýt dy lar. Olar bi zi Mi na son di ýen 
ada myň öýü ne ge tir di ler, biz onuň ky da 
gal ma ly dyk. Mi na son kipr li bo lup, il ki
baş da ky şä girt le riň bi ri di.

Pawlus Iýerusalimde
17 Iýe ru sa li me ge le ni miz de, do gan lar 

bi zi şat lyk bi len gar şy la dy lar. 18  Er te
si Paw lus bi ziň bi len bir lik de Ýa ku by 
gör mä ge bar dy, Iýe ru sa lim dä ki ýyg na
gyň äh li ýol baş çy la ryda şol ýer de di ler. 
19 Paw lus olar bi len sa lam la şan dan soň, 
öz hyz ma ty ar ka ly Hu da ýyň ke se ki mil
let le riň ara syn da eden iş le ri ni bi rinbi rin 
gür rüň ber di. 20 Olar mu ny eşi dip, Hu
da ýy şöh rat lan dyr dy lar. Soň ra Paw lu sa 
şeý le diý di ler: «Gör ýäň mi, do gan, ýa hu
dy la ryň ara syn da müň ler çe iman ly bar. 
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Ola ryň hem me side Mu kad des Ka nu na 
öz le ri ni ýü rek den ba gyş eden ler. 21 Ola
ryň eşi di şi ne gö rä, sen ke se ki mil let le riň 
ara syn da ýa şa ýan ýa hu dy la ryň hem me
si ne Mu sa nyň ka nu nyn dan dön mek li gi, 
ça ga la ry ny sün net le mez li gi, däpdes sur
la ra uý maz ly gy öw red ýär mi şiň. 22  In di 
nä me et me li? Se niň ge le ni ňi olar hök
man eşi der ler. 23 Şo nuň üçin bi ziň aýt jak 
zat la ry my zy ýe ri ne ýe tir. Ara myz da 
Hu da ýa ant içip, wa da be ren dört adam 
bar. 24  Şol adam la ry ýa ny ňa alda, olar 
bi len bi le tä miz len me des su ry na go şul 
we ola ryň harç la ry ny sen tö le. On dan 
soň olar saç la ry ny syr dyr ma ly. Şeý
le lik de, hem me ler sen hak da aý dy lan 
myşmyş la ryň ýa lan dy gy ny, se niňde 
Mu sa nyň ka nu ny na uýup ýa şa ýan dy gy
ňy bi ler ler. 25 Iman eden ke se ki mil let ler 
hak da aý da ny myz da bol sa, biz bel li bir 
ka ra ra ge lip, ola ra bi reý ýäm: „But la ra 
hö dür le nen gur ban lyk eti ni iý mek den, 
zy na dan, da ma gy ça lyn ma dyk haý wa
nyň etin den we ga nyn dan daş du ruň“ 
di ýip ýa zy lan ha ty ýol lap dyk».

26  Er te si gün Paw lus ýaň ky adam la
ry ýa ny na alyp, olar bi len bi le özü ni 
tä miz le di. On soň ol yba dat ha na gi rip, 
päk le niş gün le ri niň ha çan gu tar jak
dy gy ny we ola ryň her bi ri üçin ha çan 
sa da ka ber jek di gi ni yg lan et di.

Pawlus tutulýar
27 Bel le ni len ýe di gün do lup bar ýar dy. 

Azi ýa we la ýa tyn dan ge len ýa hu dy lar 
Paw lu sy yba dat ha na da gör dü ler. Olar 
tu tuş hal ky öjük di rip, ony tut du lar. 
28  Olar: «Eý, ys ra ýyl hal ky! Kö mek 
ediň! Bu adam äh li ýer de bi ziň hal ky
my za, Mu sa nyň bi ze be ren ka nu ny na, 
yba dat ha na my za gar şy hem me le re ters 
sa pak ber ýär. Mu nuň üs te si nede, grek
le ri yba dat ha na ge ti rip, bu mu kad des 

ýe ri ha ra ma çy kar dy» di ýip gy gyr dy lar. 
29 Beý le diý mek le ri niň se bä bi, mu nuň 
öň ýa ny efes li Tro fy my şä her de Paw
lus bi len bi le gö rüp di ler we Paw lus 
onyda yba dat ha na ge ti ren dir öý düp 
pi kir ed ýär di ler.

30  Bü tin şä her aýa ga gal dy, hem me 
ta rap dan yl ga şyp ge len halk bir leş dide, 
Paw lu sy tu tup, yba dat ha na dan da şa ry 
süý re di. Şo ba da hem yba dat ha na nyň ga
py la ry ýa pyl dy. 31 Paw lu sy öl dür jek bo lup 
dur ka lar, Rim go şu ny nyň müň ba şy sy na 
bü tin Iýe ru sa li miň aýa ga ga lan dy gy ba
ra da ky ha bar ge lip go wuş dy. 32  Müň ba şy 
des si ne ýüz ba şy la ry ny we es ger le ri ni 
alyp, hal kyň üs tü ne eň di. Olar müň ba şy 
bi len es ger le ri gö ren le rin de, Paw lu sy 
ýenç me gi bes et di ler. 33 Şol wagt müň
ba şy go laý ge lip, Paw lu sy tus sag et di we 
go şa zyn jyr lar bi len bag la ma gy bu ýur dy. 
Soň ra ol: «Bu adam kim? Ol nä me et
di?» di ýip so ra dy. 34  Mä hel lä niň için de 
gohgal ma gal tur dy, her kim bir zat di ýip 
gy gyr dy. Ala go wur dy dan ýa ňa müň ba
şy nä me bo la ny ny anyk bil me di. Şo nuň 
üçin ol Paw lu sy ga la äkit me gi bu ýur dy. 
35 Paw lus bas gan ça ga ge len de, mä hel le 
ony gy sypgow rup bar ýar dy. Şo nuň üçin 
es ger ler ony gö te rip äkit me li bol du lar. 
36  Mä hel le onuň yzy na dü şüp: «Öl dü riň 
ony!» di ýip gy gy ryş ýar dy.

Pawlus mähellä ýüzlenýär
37 Es ger ler Paw lu sy ýa ňy ga la nyň 

içi ne alyp gi ren le rin de, ol müň ba şa: 
«Sen den bir zat so rap bi le rin mi?» diý di. 
Müň ba şy haý ran ga lyp: «Sen grek çe 
bil ýäň mi? 38  Mun dan bir nä çe wagt öň 
goz ga laň tur zup, dört müň kel le ke se ri 
çö le alyp çy kan mü sür li sen däl mi?» 
diý di. 39 Paw lus: «Men ýa hu dy, Ki li ki
ýa nyň Tar sus şä he rin den, şol meş hur 
şä he riň ra ýa ty dy ryn. Ma ňa hal ka söz 
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söz le mä ge yg ty ýar ber me gi ňi ha ýyş 
ed ýä rin» diý di. 40  Müň ba şy Paw lu sa 
rug sat be ren de, ol bas gan ça gyň üs tün de 
du rup, hal ka ýu waş bol ma gy eli bi len 
yşa rat et di. Adam lar üm süm bo lan soň, 
Paw lus ola ra ara meý di lin de ýüz le nip, 
sö ze baş la dy:

22-nji bap
1 «Eý, do gan lar, ata lar! In di me niň 

özü mi ak lap aýt jak sö zü me gu lak asyň». 
2  Adam lar onuň ara meý çe gep le ýän
di gi ni eşi dip, ses le ri ne suw se pi len 
ýa ly bol du lar. Paw lus sö zü ni do wam 
et di: 3 «Men ýa hu dy dy ryn. Ki li ki ýa nyň 
Tar sus şä he rin de do gul dym, em ma şu 
şä her de ulal dym. Bu ýer de Ga ma li ýe
liň şä gir di bo lup, ataba ba la ry my zyň 
ka nu ny nyň berk adat la ry na gö rä tä lim 
al dym. Bu gün ki si ziň bol şu ňyz ýa ly, 
me nem Hu da ýa ju da yh las ly dym. 4  „Isa
nyň Ýo ly“ at ly to pa ra de giş li adam la ra 
ölüm how pu ny sa lyp yzar lar dym, aýal

er kek diý män, eli niaýa gy ny bag lap, 
hem me si ni zyn da na dy kar dym. 5  Aýd
ýan la ry myň ha ky kat dy gy ny baş ru ha ny 
bi len tu tuş mej lis tas syk lap bi ler. Men 
hat da olar dan Da mask da ky ýa hu dy do
gan la ry my zy tut ma ga rug sat ha ty ny hem 
al dym. Ola ryň eli niaýa gy ny bag lap, 
Iýe ru sa li me ge ti rip, je za lan dyr mak mak
sa dy bi len Da mas ka ta rap ýo la düş düm. 
6  Gün or ta wag ty Da mas ka go laý lap bar
ýar kam, bir den kä as man dan par lak nur 
daştö we re gi me ýag ty saç dy. 7 Men ýe re 
ýy kyl dym. Şol wagt: „Şa wul, Şa wul, 
nä me üçin sen Ma ňa azar ber ýär siň?“ 
di ýen se si eşit dim. 8  Men: „Agam, sen 
kim?“ di ýip so ra dym.

Ol ma ňa: „Men se niň azar ber ýän na
sy ra ly Isaň“ di ýip jo gap ber di. 9 Me niň 
ýa nym da ky lar şöh lä ni gö rüp gork du
lar, em ma me niň bi len gep le şen se se 

dü şün me di ler. 10  Men: „Ýa Reb! Men 
nä me et me li?“ di ýip so ra dym. Ol hem 
ma ňa: „Ýe riň den turda, Da mas ka git. 
Nä me et me li di giň sa ňa şol ýer de aý dy
lar“ diý di. 11 Ýaň ky nu ruň ýal ky myn dan 
ýa ňa göz le rim kör bol dy. Şo nuň üçin 
ýa nym da ky ýol daş la rym Da mas ka me ni 
idip äkit di ler. 12  Ol ýer de Ha na ny at ly 
bir adam ýa şa ýar dy. Ol hu daý hon hem 
Mu kad des Ka nu na ber len di, Da mask
da ky äh li ýa hu dy la ryň ara syn da uly 
hor ma ta eýe di. 13 Ol me niň ýa ny ma ge lip: 

„Şa wul do gan! Goý, göz le riň ýe ne açyl
syn!“ diý di. Me niň göz le rim şol pur sat da 
açy lyp, ony gör düm. 14  Ha na ny ma ňa: 

„Ataba ba la ry my zyň Hu da ýy se ni saý
la dy. Ol mu ny Onuň is le gi ni bil me giň, 
Dog ry Bo la ny gö rüp, owa zy ny eşit me giň 
üçin et di. 15 Sen gö rüpeşi den le ri ňi äh li 
yn san la ra ýa ýyp, Onuň üçin şa ýat lyk 
eder siň. 16  In di nä mä ga raş ýar syň? Tur, 
Reb bi ça gy ryp, su wa çüm dü ril, gü nä
le riň den sap lan“ diý di.

17 Iýe ru sa li me do la nyp ge lip, yba dat ha
na da Hu da ýa do ga edip otyr kam, ma ňa 
bir gör nüş aýan bol dy. 18  Men Reb bim 
Isa ny gör düm, Ol ma ňa: „Tiz bol, des si ne 
Iýe ru sa lim den git, se bä bi olar se niň Men 
hak da ky şa ýat ly gy ňy ka bul et mez ler“ 
diý di. 19 Men: „Ýa Reb bim Isa, olar me
niň si na go ga dansi na go ga aý la nyp, Sa ňa 
iman eden le ri tus sag edip ýen je ni mi 
go wy bil ýär ler. 20 Se niň şa ýa dyň Ste fan 
öl dü ril en de, men hem şol ýer de dim. Bu 
işi oň la dym we ony öl dü ren le riň eşik
le ri ni sak la dym“ diý dim. 21 Reb bim Isa 
ma ňa: „Bar, Men se ni uzak da ky ke se ki 
mil let le riň ýa ny na iber ýä rin“ diý di».

Pawlus Rim raýatydygyny aýdýar
22  Halk Paw lu sy şu ýe re çen li diň le

di, em ma bu sö zi eşi den le rin de, bat ly 
ses bi len: «Bu ada my ýer ýü zün den 
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23:5 Msr 22:27. 

ýok ediň! Ol ýa şa ma ga my na syp däl» 
di ýip gy gyr dy. 23 Olar ba gy ry şyp, egin

eşik le ri ni sil kip, çaňto za ny ny ho wa 
kak dy lar. 24  Şon da müň ba şy Paw lu syň 
ga la äki dil me gi ni bu ýur dy. Hal kyň nä
me üçin onuň üs tü ne gy gyr ýan dy gy ny 
bil mek üçin, ony gam çy lap, so ra ga çe
kil me gi ni is le di. 25 Paw lu sy gam çy la mak 
üçin bag lan la ryn da, Paw lus ýa nyn da 
du ran ýüz ba şy dan: «Rim ra ýa ty nyň hiç 
hi li aýy by ýok hem bol sa, ony gam çy la
mak si ziň ka nu ny ňy za la ýyk gel ýär mi?» 
di ýip so ra dy. 26  Ýüz ba şy mu ny eşi dip, 
müň ba şy nyň ýa ny na ba ryp: «Nä me et
jek bol ýaň? Bu adam Rim ra ýa ty ahy ry» 
di ýip ha bar ber di. 27 Şon da müň ba şy Paw
lu syň ýa ny na ge lip: «Ma ňa aýt, sen Rim 
ra ýa ty my?» di ýip so ra dy. Ol: «Ha wa» 
di ýip jo gap ber di. 28  Müň ba şy: «Me nem! 
Ýö ne men bu ra ýat ly gy köp pul tö läp 
al dym» diý di. Paw lus: «Men bol sa Rim 
ra ýa ty bo lup do gul dym» diý di. 29 Ony so
ra ga çek jek bo lup du ran lar şo ba da onuň 
ýa nyn dan çe kil di ler. Müň ba şy hem Paw
lu syň Rim ra ýa ty dy gy ny bi len de, onuň 
eli niaýa gy ny bag la da ny üçin gork dy.

30  Müň ba şy er te si gün ýa hu dy la ryň 
Paw lu sy nä me de aýyp la ýan dyk la ry ny 
ta kyk bil mek is le di. Şo nuň üçin Paw
lu sy azat edip, ýol baş çy ru ha ny lar bi len 
ýo ka ry mej li siň ýyg nan ma gy ny bu ýur
dy. On soň Paw lu sy ola ryň hu zu ry na 
alyp gel di.

23-nji bap

Pawlus ýokary mejlisiň öňünde
1 Paw lus ýo ka ry mej li se dyk gat bi len 

se re dip: «Eý, do gan lar! Men şu gü ne 
çen li Hu da ýyň öňün de aras sa wyž dan 
bi len ýa şa dym» diý di. 2  Baş ru ha ny 

Ha na ny Paw lu syň ýa nyn da du ran la ra 
onuň ag zy na ur ma gy bu ýur dy. 3 Paw lus 
oňa: «Se ni Hu daý urar, eý, ýü zi ak la nan 
di war! Özüňä me niň üs tüm den ka nu na 
gö rä hö küm çy kar mak üçin otyr syň, so
ňam bol sa ka nu ny bo zup, me ni ur ma gy 
bu ýur ýar syň» diý di. 4 Paw lu syň ýa nyn da 
du ran lar on dan: «Sen nä me üçin Hu da
ýyň baş ru ha ny sy na dil ýe tir ýär siň?» 
di ýip so ra dy lar. 5  Pawlus: «Do gan lar, 
onuň baş ru ha ny dy gy ny bil män di rin. 
Ýog sam Mu kad des Ýaz gy lar da hem: 
„Öz hal ky ňyň ýol baş çy sy ny nä let le me“ 
di ýip ýa zy lan» diý di. 6  Paw lus ola ryň 
bir bö le gi niň sad du keý ler, beý le ki bö
le gi niňde fa ri seý ler di gi ni bi lip: «Eý, 
do gan lar, men fa ri seý, fa ri se ýiň og lu dy
ryn. Men ölü le riň di rel ýän di gi ne umyt 
bag la ýan dy gym üçin hö küm edil ýä rin!» 
di ýip, mej lis de bat ly gy gyr dy. 7 Paw lu
syň bu sö zün den soň ra fa ri seý ler bi len 
sad du keý le riň ara sy na ag za la lyk dü şüp, 
ýyg na nan mä hel le ikä bö lün di. 8  (Sad
du keý ler di re lişde, pe riş dede, ruhda 
ýok diý ýär di ler, fa ri seý ler bol sa bu la ryň 
hem me si ne ynan ýar dy lar.) 9 Şeý le lik de, 
uly gal ma gal tur dy. Fa ri seý le riň ta ra py
ny tut ýan kä bir Töw rat mu gal lym la ry 
ýe rin den tu rup, uly da wa tu ruz dy lar. 
Olar: «Biz bu adam da hiç hi li aýyp tap
ma dyk. Onuň bi len bir ruh ýa pe riş de 
gep le şen bol sa nä bil ýä ňiz?» diý di ler. 
10  Da wajen jel şeý le bir gyz dy we lin, 
müň ba şy ola ryň Paw lu sy par ça la mak
la ryn dan he der edip, es ger le re ge lip, 
ony ola ryň ara syn dan süý räp çy ka ryp, 
ga la äkit me gi bu ýur dy. 11 Şol gi je Reb 
Isa Paw lu sa gör nüp, oňa: «Mert bol! 
Sen Men hak da Iýe ru sa lim de nä hi li 
şa ýat lyk eden bol saň, Rim dede şeý le 
şa ýat lyk et me li siň» diý di.
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Pawlusa kast etmek 
barada dildüwşük

12  Er te si gün ýa hu dy lar bi ribir le ri 
bi len dil bi rik di rip, Paw lu sy öl dür
ýän çä ler, iýipiç mez li ge ka sam et di ler. 
13  Bu dil düw şü ge gat na şan la ryň sa ny 
kyrk dan hem köp di. 14  Olar ýol baş çy 
ru ha ny la ryň we ýa şu lu la ryň ýa ny na 
ge lip: «Biz Paw lu sy öl dür ýän çäk, hiç 
zat iýipiç mez li gi berk ka sam et dik. 
15  Şeý le lik de, siz ýo ka ry mej lis bi len 
bi le lik de müň ba şy dan Paw lu sy yzy
na ge tir me gi ha ýyş ediň. Ol hak da ky 
mag lu mat la ry do ly öw ren mek is le ýä
ris di ýen bo luň. Paw lus bu ýe re ge lip 
ýet män kä, biz ony ýol da öl dür mä ge 
ta ýyn» diý di ler.

16  Em ma Paw lu syň ýe ge ni ola ryň dil
düw şük gu ra ny ny eşi dip, ga la bar dyda, 
mu ny Paw lu sa ha bar ber di. 17 Paw lus 
hem ýüz ba şy la ryň bi ri ni ýa ny na ça
gy ryp: «Bu ýi gi di müň ba şy nyň ýa ny na 
elt, oňa bir zat ba ra da ha bar ber mek çi» 
diý di. 18  On soň ýüz ba şy ony alyp, müň
ba şy nyň ýa ny na ge tir di. Oňa: «Tus sag 
Paw lus me ni ça gy ryp, şu ýi gi di se niň 
ýa ny ňa ge tir me gi mi ha ýyş et di. Onuň 
sa ňa aýt jak za dy bar eken» diý di. 19 Müň
ba şy ýi gi di gol tuk lap, bir gy ra çek dide, 
on dan: «Sen ma ňa nä me hak da ha bar 
ber mek çi?» di ýip so ra dy. 20 Ol şeý le jo
gap ber di: «Ýa hu dy lar we ýo ka ry mej lis 
bi le lik de Paw lus hak da ky mag lu mat la ry 
do ly öw ren mek ba ha na sy bi len, ony er tir 
mej li se ge tir me gi sen den ha ýyş et mek 
üçin dil leş di ler. 21 Em ma sen ola ryň sö
zü ne gu lak as ma, se bä bi kyrk dan gow rak 
adam giz le nip, Paw lu sa bu ku da ga raş ýar. 
Olar Paw lu sy öl dür ýän çäk, iýipiç me ris 
di ýip ka sam et di ler. Şu wagt olar taý ýar 
bo lup, se niň ra zy çy ly gy ňa ga raş ýar lar». 
22  Müň ba şy ol ýi gi di ug ra dyp: «Mu ny 

ma ňa ha bar be re ni ňi hiç ki me aýt ma
gyn» di ýip tab şyr dy.

Pawlus Kaýsariýa iberilýär
23 On soň müň ba şy ýüz ba şy la ryn dan 

iki si ni ýa ny na ça gy ryp: «Ag şam sa gat 
do kuz da Kaý sa ri ýa git mek üçin, iki ýüz 
sa ny py ýa da, ýet miş sa ny at ly es ge ri 
we iki ýüz naý za çy ta ýyn laň. 24 Paw lu
sy hem ata mün dü rip äki dip, sagaman 
hä kim Fe lik siň ýa ny na alyp ba ryň» di
ýip tab şy ryk ber di. 25 Soň ra müň ba şy 
şeý le maz mun ly hat ýaz dy: 26  «Çuň ňur 
hor mat lan ýan hä kim Fe lik se Klaw diý 
Li si ýas dan do ga ýy sa lam! 27 Ýa hu dy lar 
bu ada my tu tup öl dür jek bo lup dur ka lar, 
men onuň rim li di gi ni bi lip, es ger le rim 
bi len ýe ti şip, ony ha las et dim. 28  Onuň 
nä me aýy by nyň bar dy gy ny bil mek üçin, 
ony ýa hu dy la ryň ýo ka ry mej li si ne alyp 
gel dim. 29 Men ony öz le ri niň di ni ka nu ny 
bi len bag ly me se le ler de aýyp la ýan dyk
la ry ny bil dim, em ma on da ölü me ýada 
tus sag et mä ge la ýyk hiç hi li esas ýok
dur. 30 Bu ada ma kast edil jek bol ýan dy gy 
ba ra da ky ha ba ry ala nym da bol sa, ony şo
ba da se niň ýa ny ňa iber me gi ka rar et dim. 
Ony aýyp la ýan la rada öz şi ka ýat la ry ny 
sa ňa mä lim et mek le ri ni bu ýur dym».

31 Es ger ler öz le ri ne buý ru ly şy ýa ly, 
Paw lu sy alyp, gi je An ti pa tri se ge tir di ler. 
32  Er te si gün at ly es ger ler Paw lus bi len 
bi le ýol la ry ny do wam et dir di ler, beý
le ki ler bol sa ga la do lan dy lar. 33 At ly lar 
Kaý sa ri ýa ge len le rin de, ha ty hä ki me 
gow şu ryp, Paw lu syda onuň eli ne tab
şyr dy lar. 34  Hä kim ha ty okap, Paw lu syň 
haý sy we la ýat dan dy gy ny so ra dy. Paw
lu syň Ki li ki ýa dan dy gy ny bi len de bol sa: 
35 «Se ni aýyp laý jy lar ge len soň diň lä rin» 
diý di. Soň ra Paw lu syň Hi ro dyň köş gün
de gö zeg çi lik as tyn da sak lan ma ly dy gy 
ba ra da buý ruk ber di.
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a 24:6-8 Kä bir gol ýaz ma lar da Biz ony öz ka nu ny myz bo ýun ça hö küm et mek çi dik, 7 em ma 
müň ba şy Li si ýas ge lip, güýç bi len ony eli miz den al dy. 8 Ony aýyp la ýan la ra se niň hu zu ry ňa 
gel me gi bu ýur dy di ýen söz ler hem bar.

24-nji bap

Pawlus Feliks häkimiň öňünde
1 Bäş gün den soň baş ru ha ny Ha na ny 

bir nä çe ýa şu lu lar we Ter tul at ly ga ra law
jy bi len Kaý sa ri ýa gel di. Olar Paw lu sa 
gar şy şi ka ýat la ry ny hä ki me ýe tir mek çi
di ler 2-3 Paw lu sy ça gy ryp ge ti ren le rin de, 
Ter tul ony aýyp la ma ga baş la dy: «Be lent 
mer te be li Fe liks! Se niň sa ýaň da biz 
en çe me wagt dan bä ri pa ra hat çy lyk da 
ýa şa ýa rys. Uzak dan gö rü ji li giň bi len 
hal ky myz üçin uly öz gert me le ri ama
la aşyr dyň. Biz mu ny hem me ýer de 
we he mi şe çuň ňur min net dar lyk bi len 
tas syk la ýa rys. 4  Men se niň köp wag ty
ňy al mak çy däl, öz mäh rem li giň bi len 
bi ziň gys ga ha ba ry my za gu lak as ma
gy ňy ha ýyş ed ýä rin. 5  Biz bu ada myň 
dün ýä dä ki äh li ýa hu dy la ryň ara syn da 
goz ga laň tu ruz ýan bir pit ne çi di gi ne 
göz ýe tir dik we ol Na sy ra to pa ry nyň 
baş tu ta ny. 6-8  Ol hat da yba dat ha na nyda 
ha ra ma çy kar ma ga sy na nyş dy. a Se niň 
özüň hem bu ada my so ra ga çe kip, bi ziň 
ony nä me de aýyp la ýan dy gy my zy onuň 
özün den anyk lap bi ler siň».

9 Ol ýer dä ki ýa hu dy lar hem aý dy lan
la ryň dog ru dy gy ny tas syk la mak bi len 
bu aýyp la ma la ra go şul dy lar.

10 Hä kim Paw lu sa gep lä ber di ýip yşa
rat eden den soň, ol sö ze baş la dy: «Se niň 
köp ýyl lar dan bä ri bu mil le tiň üs tün den 
ka zy lyk ed ýän di gi ňi bil ýä rin. Şo nuň 
üçin özü mi se niň hu zu ryň da go ra ýan dy
gy ma ju da be gen ýä rin. 11 Hu da ýa sež de 
et mek üçin Iýe ru sa li me ba ra ny ma on iki 
gün den köp bol man dy gy ny özüň hem 

anyk lap bi ler siň. 12  Bu adam lar dan hiç 
bi ri me niň yba dat ha na da bi ri bi len je
del le şe ni mi, si na go ga lar da ýa bol ma sa 
şä her de hal ky aýa ga gal dy ra ny my gö ren 
däl dir. 13 Olar ma ňa ýöň ke ýän aýyp la ry ny 
sa ňa su but edip bil mez ler. 14  Em ma sa ňa 
şu ny yk rar et mek bi len ola ryň „galp tag
ly mat“ di ýip at lan dyr ýan „Isa nyň Ýo ly“ 
to pa ry na de giş li di gi mi mä lim ed ýä rin. 
Men ataba ba la ry my zyň Hu da ýy na 
sež de ed ýä rin. Töw rat da we py gam ber
le riň ýaz gy la ryn da ýa zy lan her bir sö ze 
ynan ýa ryn. 15 Edil bu adam lar ýa ly, men 
hem dog ru la ryňda, dog ry däl le riňde 
ölüm den di rel jek di gi ne Hu da ýa umyt 
bag la ýa ryn. 16  Şo nuň üçin hem Hu da ýyň 
we yn san la ryň öňün de wyž dany my he
mi şe päk sak la ma ga ça lyş ýa ryn. 17 Me niň 
Iýe ru sa lim de bol ma ny ma en çe me ýyl 
bol dy, in di bol sa hal ky myň ga ryp la ry na 
sa da ka ber mek üçin ol ýe re gel dim. 18  Bu 
zat lar bi len meş gul lan ýar kam, olar me ni 
yba dat ha na da gör dü ler. Men tä miz le niş 
des su ry ny ber jaý ed ýär dim, ýa nym da 
hiç hi li mä hel lede, goz ga laňda ýok dy. 
19 Em ma ol ýer de Azi ýa we la ýa tyn dan 
ge len kä bir ýa hu dy lar bar dy. Ola ryň 
ma ňa gar şy şi ka ýat la ry bar bol sa, ola ryň 
öz le ri niň şu ýe re ge lip, me ni se niň hu zu
ryň da aýyp la mak la ry ge rek dir. 20 Ýada 
bu ýer dä ki ler ýo ka ry mej li siň öňün de 
du ra nym da, men den nä me je na ýat ta
pan dyk la ry ny, goý, aýt syn lar. 21 Ola ryň 
öňün de du rup, be lent ses bi len: „Ölü ler 
di rel ýär di ýe nim üçin bu gün si ziň öňü
ňiz de hö küm edil ýä rin“ diý dim. Mun dan 
baş ga me niň nä me aýy bym bar?»

22  «Isa nyň Ýo ly» at ly to par dog ru syn
da has ta kyk mag lu ma ty bo lan Fe liks işi 
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so ňa go ýup: «Da wa ňyz hak da müň ba şy 
Li si ýas ge len den soň ka rar çy ka ra ryn» 
diý di. 23 Fe liks ol ýer dä ki ýüz ba şa Paw
lu sy göz as tyn da sak la ma gy, em ma oňa 
bi raz er kin lik ber me gi, onuň mä täç lik
le ri ne gol daw ber mek is le ýän dost la ry na 
rug sat et me gi bu ýur dy. 24 Bir nä çe gün den 
soň bol sa, Fe liks öz ýa hu dy aýa ly Dru sil
la bi len gel dide, Paw lu sy ça gyrt dy we 
Isa Me sihe bo lan iman hak da ky onuň 
gür rüň le ri ni diň le di. 25  Paw lus dog ru
lyk, öz erk li lik hem gel jek hö küm hak da 
söh bet eden de, Fe liks gor kup: «Bol dy, 
hä zir lik çe git, amat ly pur sat ge len de, ýe
ne se ni ça gyr da ryn» diý di. 26  Şeý le hem, 
Fe liks Paw lus dan pa ra ta ma edip, ony ýy
gyýy gy dan ça gyr dyp, onuň bi len söh bet 
ed ýär di. 27 Ara dan iki ýyl ge çen den soň, 
Fe lik siň ýe ri ne Por kiý Fes tus hä kim bol
dy. Fe liks ýa hu dy la ryň göw nü ni aw la mak 
üçin, Paw lu sy tus sag lyk da go ýup git di.

25-nji bap

Pawlus Festusyň öňünde
1 Fes tus we la ýa ta hä kim bo lup ge len den 

üç gün soň, Kaý sa ri ýa dan Iýe ru sa li me 
git di. 2  Ol ýer de ýol baş çy ru ha ny lar bi len 
ýa hu dy baş tu tan la ry Fes tu sa Paw lu syň 
üs tün den şi ka ýat et di ler. 3  Fes tus dan 
öz le ri ne bir ýag şy lyk et me gi ni so rap, 
Paw lu sy Iýe ru sa li me ge tir me gi üçin 
ýal bar dy lar. As lyn da olar bu ky gu rup, 
ýol da Paw lu sy öl dür me giň ni ýe tin de
di ler. 4  Fes tus ola ra şeý le jo gap ber di: 
«Paw lus Kaý sa ri ýa da tus sag lyk da, men 
hem ba sym ol ýe re git jek. 5 Ara ňyz da ky 
ýol baş çy lar me niň bi len bi le bar syn lar. 
Eger Paw lus bir ýa man iş eden bol sa, 
goý, ony aýyp la syn lar».

6  Fes tus ola ryň ýa nyn da se kizon gün 
bo lup, Kaý sa ri ýa gaýt dy. Er te si gün ol 
ka zy lyk kür sü si ne çy kyp, Paw lu syň 

ge ti ril me gi ni bu ýur dy. 7 Paw lus içe ri 
gi ren de, Iýe ru sa lim den ge len ýa hu dy lar 
onuň da şy na üý şüp, ony aýyp lap baş la dy
lar, em ma öz aýyp la ma la ry ny su but edip 
bil me di ler. 8  Paw lus özü ni go rap: «Men 
ýa hu dy la ryň ka nu ny nada, yba dat ha nada, 
im pe ra to rada gar şy gü nä et me dim» diý di. 
9 Fes tus ýa hu dy la ryň göw nün den tur mak 
üçin, Paw lus dan: «Iýe ru sa li me gi dip, şol 
ýer de bu ba bat da özü ňe ka zy lyk edil me
gi ni is le ýär siň mi?» di ýip so ra dy. 10 Em ma 
Paw lus: «Men im pe ra to ryň ka zy lyk kür
sü si niň öňün de du run, ma ňa şu ýer de 
ka zy lyk edil me li dir. Men ýa hu dy la ra 
gar şy hiç bir ýa man lyk eden däl di rin, mu
ny se niň özüň hem oňat bil ýän siň. 11 Men 
ýa man lyk eden bol sam ýada ölü me la ýyk 
bir iş eden bol sam, ölüm den gaç ma ýa ryn. 
Eger bu adam la ryň ma ňa gar şy aýyp la
ma la ry ýa lan bol sa, me ni ola ryň eli ne 
tab şyr ma ga hiç ki miň ha ky ýok dur. Men 
da wa my im pe ra to ra arz ed ýä rin» diý di.

12  On soň Fes tus mej lis bi len mas la
hat la şyp: «Da waň ba ra da im pe ra to ra 
arz et diň, im pe ra to ryň ýa ny nada gi
der siň» diý di.

13  Bir nä çe gün ge çen den soň, Ag rip 
pa ty şa öz uýa sy Ber nik bi len Fes tu sy 
gut la mak üçin, Kaý sa ri ýa gel di. 14  Olar 
köp wagt ol ýer de ga lan la ryn dan soň, 
Fes tus Paw lu syň işi ni pa ty şa gür rüň 
ber di: «Fe lik siň tus sag edip go ýan bir 
ada my bar. 15  Men Iýe ru sa lim de käm, 
ýa hu dy la ryň ýol baş çy ru ha ny la ry, ýa şu
lu la ry onuň üs tün den şi ka ýat edip, ony 
je za lan dyr ma gy my ha ýyş et di ler. 16  Men 
ola ra: „Rim li le riň ada ty bo ýun ça hiç 
kim so rag edil mez den je za lan dyr mak 
üçin şi ka ýat çy nyň eli ne tab şy ryl ma ýar. 
Aýyp lan ýa ny şi ka ýat çy la ry bi len ýüz leş
di rip, oňa ýöň kel ýän aýyp ba bat da özü ni 
go ra ma ga müm kin çi lik be ril ýär“ di ýip 
jo gap ber dim. 17 Aýyp laý jy lar bu ýe re 
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üý şen le rin de bol sa, men wag ty el den 
ber män, er te si gün ka zy lyk kür sü si ne 
çy kyp, Paw lu syň ge ti ril me gi ni bu ýur dym. 
18  Em ma onuň gar şy sy na gep län şi ka ýat
çy lar oňa me niň ga ra şan aýyp la ry myň 
hiç bi ri ni ýöň ke me di ler. 19 Mu ňa de rek 
ola ryň öz din le ri hemde bir Isa at ly ölüp 
gi den, em ma Paw lu syň di ri diý ýän ada
my ba ra da je del le ri bar eken. 20  Men bu 
me se lä ni nä hi li çöz sem käm di ýip agyr 
ýag da ýa düş düm. Paw lus dan Iýe ru sa li me 
gi dip, ol ýer de bu zat lar ba bat da özü ne 
ka zy lyk edil me gi ne ra zy dy gy ny ýada 
däl di gi ni so ra dym. 21 Em ma Paw lus da
wa sy ny im pe ra to ryň çöz me gi ni, oňa çen li 
tus sag lyk da bol ma gy ny is le di. Şo nuň 
üçin ony im pe ra to ryň ýa ny na ýol la ýan
çam, tus sag lyk da sak la ma gy bu ýur dym».

22 Ag rip Fes tu sa: «Men hem şol ada myň 
gür rü ňi ni diň le mek is le ýä rin» diý di. Fes
tus hem: «Ony er tir diň lär siň» diý di.

Pawlus Agribiň öňünde
23 Er te si gün Ag rip we Ber nik da ba ra ly 

ýag daý da ge lip, müň ba şy lar dyr şä he riň 
at lyab raý ly adam la ry bi len bir lik de mej
lis ler ota gy na gir di ler. Fes tusyň buý ru gy 
bo ýun ça Paw lu sy ge tir di ler. 24  Fes tus 
şeý le diý di: «Eý, pa ty şa Ag rip we bu 
ýer dä ki äh li je nap lar! Siz bu ada my gör
ýä ňiz mi? Iýe ru sa lim dä ki we bu ýer dä ki 
äh li ýa hu dy lar onuň üs tün den ma ňa şi
ka ýat edip: „Ol mun dan ar tyk ýa şa ma ly 
däl!“ di ýip gy gy ryş dy lar. 25 Em ma me niň 
pi ki rim çe, ol ölü me la ýyk iş et män dir. 
Em ma özü niň da wa sy ba ra da im pe ra to ra 
arz eden di gi üçin, ony Ri me ýol la mak 
ka ra ry na gel dim. 26  Ol hak da onuň aly
je naby na ýa zar ýa ly bel li bir za dym ýok. 
Şo nuň üçinde ony si ziň hu zu ry ňy za, 
yla ý tada, eý, Ag rip şa, se niň hu zu ry ňa 
çy kar dym. Bu me se lä se re de ni miz den 
soň, mu nuň ne ti je sin de ýaz ma ga bir 

zat lar tap ma gym ah mal. 27 Se bä bi tus
sa ga gar şy ýöň kel ýän aýyp la ma la ry 
gör kez mez den, ony im pe ra to ryň ýa ny na 
ýol la mak lyk ma ňa ma ny syz gö rün ýär».

26-njy bap
1 Ag rip Paw lu sa: «Özü ňi go ra mak 

üçin, sö ze baş lap bi ler siň» diý di. Ine, 
şon da Paw lus el le ri ni he re ket len di rip, 
özü ni go ra ma ga dur dy: 2  «Eý, Ag rip 
pa ty şa! Ýa hu dy la ryň ma ňa ýöň ke ýän 
äh li aýyp la ma la ryn dan go ra nyp, bu gün 
se niň öňüň de çy kyş ed ýän di gim üçin, 
men özü mi bagt ly saý ýa ryn. 3 Se nem 
ýa hu dy la ryň äh li adat la ryn dan, je del li 
pi kir le rin den oňat baş çy kar ýar syň ahy
ry. Şo nuň üçin hem me ni sa byr ly lyk bi len 
diň le me gi ňi ha ýyş ed ýä rin. 4  Ýaş ly gym
dan baş lap, il ki öz hal ky myň ara syn da, 
şeý le hem Iýe ru sa lim de ge çi ren dur mu
şy my äh li ýa hu dy lar bil ýän dir ler. 5 Olar 
me ni köp wagt dan bä ri ta na ýar lar, eger 
is le se ler, ma ňa di ni mi ziň iň berk to pa ry 
bo ýun ça fa ri seý bo lup ýa şan dy gy ma 
şa ýat lyk edip bi ler ler. 6  Edil şu wagt 
hem Hu da ýyň ataba ba la ry my za be ren 
wa da sy na umyt bag la ýan dy gym üçin 
ka zy ýet de du run. 7 Ha ky kat da, hal ky
my zyň on iki ti re si gi jegün diz Hu da ýa 
çyn ýü rek den sež de edip, bu wa da nyň 
ber jaý bol ma gy na umyt bag lap dyr. Eý, 
şa hym, ýa hu dy lar bol sa şu umyt üçin 
me ni aýyp la ýar lar. 8  Nä me üçin Hu da ýyň 
ölü le ri di relt me gi ni yna nyp bol ma jak zat 
ha sap la ýar sy ňyz? 9 Dog ru sy, me nem na
sy ra ly Isa nyň ady na gar şy köp ýa man lyk 
et me gi öz ýa nym dan wa jyp bil ýär dim. 
10 Men bu ýa man ly gy Iýe ru sa lim de et dim 
hem. Ýol baş çy ru ha ny lar dan yg ty ýar 
alyp, iman ly la ryň kö pü si ni zyn da na 
dyk dym. Olar ölü me hö küm edi len de, 
mu ny iki el läp gol da dym. 11 Men bir 
si na go ga dan beý le ki si ne aý la nyp, ola ry 
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gaý tagaý ta je za lan dyr dym, iman dan 
dän mä ge mej bur et dim. Ola ra gar şy 
ga harga za ba mü nüp, hat da ke se ki şä
her le re çen li ola ry yzar la dym.

12  Gün le riň bir gü ni şu mak sat bi len 
ýol baş çy ru ha ny lar dan yg ty ýar na ma we 
tab şy ryk alyp, Da mas ka ta rap ýo la düş
düm. 13 Eý, şa hym, gün or tan lar ýol da 
bar ýar kam, bir den kä as man da gün den 
hem ýag ty nur gör düm. Nur me niň we 
ýol daş la ry myň daştö we re gi ne ýal kym 
saç dy. 14 Hem mä miz ýe re ýy kyl dyk. Bir 
se siň ma ňa ara meý di lin de: „Şa wul, 
Şa wul! Nä me üçin Me ni yzar lap, azar 
ber ýär siň? Te kep bir li giň bi len özü ňe 
ze per ýe tir mä ňi bes et“ di ýe ni ni eşit dim. 
15 Men: „Agam, sen kim?“ di ýip so ra dym. 
Reb: „Men se niň yzar lap, azar ber ýän 
Isaň. 16  Ha ny, tur, aýak üs tü ne gal. Men 
se ni hyz mat kä rim hem şa ýa dym edip saý
la mak üçin sa ňa gö rün dim. Sen öz gö ren 
we Me niň gör kez jek zat la ry ma şa ýat lyk 
eder siň. 17 Se ni öz hal ky ňyň we ke se ki 
mil let le riň elin den azat ede rin. Ke se ki 
mil let le riň göz le ri ni aça ryň ýa ly, Men 
se ni ola ryň ara sy na ibe re rin. 18  Şon da 
olar tüm lük den nu ra, şeý ta nyň hök mü
ro wan ly gyn dan Hu da ýa ta rap öw rü ler ler. 
Ma ňa iman et mek ar ka ly ola ryň gü nä le ri 
ba gyş la nyp, olar Hu da ýyň mu kad des hal
ky bi len bi le mi ras alar lar“ diý di. 19 Şo nuň 
üçin hem, eý, Ag rip şa, men gök den ge len 
gör nü şe boý nu ýo gyn lyk et me dim. 20 Il ki 
bi len Da mask da, Iýe ru sa lim de, soň ra 
tu tuş Ýa hu dy ýa da, şeý le hem, ke se ki mil
let le riň ara syn da: „Gü nä le ri ňiz üçin to ba 
ediň, Hu da ýa do la nyň, to ba eden di gi ňi zi 
oňat iş le ri ňiz bi len su but ediň“ di ýip wa
gyz et dim. 21 Şu se bäp den ýa hu dy lar me ni 
yba dat ha na da tu tup, öl dür jek bol du lar. 
22  Em ma şu gü ne çen li Hu daý ma ňa me
det ber di. Şo nuň sa ýa syn da ulu danki çä, 
hem me le re şa ýat lyk edip gel ýä rin. Bol jak 

zat la ry öň den ha bar be ren py gam ber le riň 
we Mu sa nyň aý dan la ryn dan baş ga hiç zat 
öw re den däl di rin. 23 Olar hem Me sihiň 
gör gi gör me li di gi ni, il kin ji bo lup ölüm den 
di re lip, Öz hal ky na we ke se ki mil let le re 
Hu da ýyň nu ru ny yg lan et me li di gi ni aýan 
edip di ler».

24  Paw lus şeý dip, özü ni go rap dur ka, 
Fes tus ga ty ses bi len: «Paw lus, sen dä
li räp siň! Oku myş lyk se ni aky lyň dan 
azaş dy ryp dyr» diý di. 25  Paw lus oňa: 
«Eý, hor mat ly Fes tus, men aky lym dan 
aza şa mok. Me niň aý dan söz le rim ha ky
kat we aky la syg ýan dyr. 26  Bu zat lar dan 
pa ty şa myň ha bar ly dy gy üçin, men oňa 
ar ka ýyn gep le ýä rin. Bu la ryň hiç bi ri niň 
on dan ýa şy ryn däl di gi ne men ynan ýa ryn, 
se bä bi bu lar giz lin edi len däl dir. 27 Ag rip 
şa! Sen py gam ber le re ynan ýar syň my? 
Ynan ýan dy gy ňy bil ýä rinä» diý di. 28  Ag
rip Paw lu sa: «Me ni gys ga wag tyň için de 
yryp, me si hi et jek bol ýar syň my?» diý di. 
29 Paw lus oňa: «Gys ga bol sun, uzyn bol
sun, di ňe sen däl, eý sem, şu gün me ni 
diň le ýän le riň ba ry me niň ýa ly bol sun 
di ýip Hu da ýa ýal bar ýa ryn. El bet de, bu 
zyn jyr lar siz de bol ma syn» di ýip jo gap 
ber di. 30  Şun dan soň Ag rip şa, Fes tus 
hä kim, Ber nik we olar bi len otu ran
lar ýer le rin den tur du lar. 31 Olar çy kyp 
bar ýar ka lar, öza ra gür le şip: «Bu adam 
ölü me ýada tus sag ly ga la ýyk hiç iş et
män dir» di ýiş di ler. 32 Ag rip Fes tu sa: «Bu 
adam da wa sy ny im pe ra to ra arz et me dik 
bol sa dy, ony azat edip bo lar dy» diý di.

27-nji bap

Pawlus gämili Rime äkidilýär
1 Bi zi de ňiz ar ka ly Ita li ýa iber me gi ka

rar et di ler. Şon da Paw lus bi len ýe nede 
bir nä çe tus sa gy Im pe ri ýa go şu nyn da
ky Ýu liý di ýen ýüz ba şa tab şyr dy lar. 
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2  Bi ziň hem mä miz Ad ra mit şä he rin den 
ge len gä mä mü nüp, Azi ýa we la ýa ty nyň 
ke na ry na ta rap ýo la düş dük. Ýa ny myz
da Sa lo ni ki den ge len ma ke do ni ýa ly 
Aris tarh hem bar dy. 3 Er te si gün Si don 
şä he ri ne ge lip ýet dik. Ýu liý Paw lus bi
len my la kat ly bol dy, şo nuň üçin oňa 
dost la ry nyň ýa ny na bar ma ga we ge
rek li zat la ry ny al ma ga rug sat ber di. 4  Ol 
ýer den ýe ne deň ziň üs ti bi len git dik. 
Şe ma lyň gar şy myz dan dy gy se bäp li Kipr 
ada sy nyň de mir ga zyk ta ra pyn dan, ony 
pe na lap, ýü züp geç dik. 5  Ki li ki ýa we 
Pam fi li ýa nyň gar şy syn da ky de ňiz den 
ge çip, Li ki ýa nyň Mi ra şä he ri ne gel dik. 
6 Ýüz ba şy şol ýer de Is gen de ri ýa dan ge lip, 
Ita li ýa git jek bo lup du ran gä mi ni tap dy 
we bi zi oňa mün dür di. 7 Biz en çe me gün
läp ha ýal ýü züp, kyn çy lyk ba ry ny gö rüp, 
Kni dos şä he ri ne ýet dik. Şe ma lyň bi ze 
gar şy öwüs ýän di gi üçin, Sal mon ýa rym 
ada sy nyň ýa nyn dan ge çip, Krit ada sy ny 
pe na lap, ýü züp git dik. 8  Ke na ra go laý 
ýü züp, uly kyn çy lyk bi len Gö zel du ral
ga lar di ýen ýe re gel dik. Bu ýer La se ýa 
şä he ri ne go laý ýer leş ýär di. 9 Biz köp wag
ty my zy ýi tir dik. In di de ňiz de ýüz mek 
üçin ho wa örän howp lu dy, se bä bi güýz 
ahyr lap bar ýar dy. Paw lus ola ra mas la
hat be rip: 10  «Je nap lar! Gör ýän we lin, 
in di de ňiz de ýüz sek, di ňe bir ýü kü
miz, gä mi miz däl, eý sem ja ny myz hem 
howp as tyn da ga lar, agyr bet bagt çy ly ga 
uç ra rys» diý di. 11 Em ma ýüz ba şy Paw
lu syň mas la ha ty na gu lak as man, gä mi 
ýol baş çy sy bi len gä mi eýe si niň ge pi ne 
ynan dy. 12 Ýö ne dü şel ge de gyş la ma ga hiç 
hi li şert bol man soň, adam la ryň kö pü si, 
ba şart sa, bu ýer den Fe nik se ýe tip, gy şy 
ol ýer de ge çir me gi ka rar et di ler. Fe niks 
Krit ada da ýer le şip, gün or tagün ba tar we 
de mir ga zykgün ba tar ta rap dan öwüs ýän 
şe mal lar dan pe na dy.

Deňizdäki tupan
13 Şeý le lik de, gün or ta şe ma ly ýu waş ja 

öwüs mä ge baş lan da, olar öz mak sat la
ry na ýe ten di ris öýt dü ler. Şo nuň üçin 
la by ry çek di lerde, Krit ada nyň go la ýy 
bi len ýo la düş dü ler. 14  Em ma köp wagt 
geç män kä, ada ta rap dan «De mir ga zyk
gün do gar» di ýil ýän güýç li ýel öw süp, 
tu pan tur dy. 15  Tu pan gä mä ur lup, ne
ti je de, gä mi şe ma lyň gar şy sy na ýü züp 
bil me di. Şun dan soň özü mi zi tol kun
la ra tab şy ryp, şe ma lyň ug ru na ýüz dük. 
16  Biz Kaw da di ýen bir ki çi jik ada ny 
pe na lap öt dük. Gä mi niň ki çi ga ýy gy
ny zor dan sak lap gal dyk. 17 De ňiz çi ler 
ga ýy gy ýo ka ry çe kip al dy lar we gä mi 
pyt rap git me sin di ýip, da şyn dan ta
nap bi len berk bag la dy lar. Olar Sir tiň 
çä ge li saý la ry na bat mak dan gor kup, 
gä mi niň tiz li gi ni pe selt mek üçin ýel
ke ni aşak dü şür di ler. Şeý dip, gä mi ni 
şe ma lyň ug ru na goý ber di ler. 18  Biz 
tu pan dan ýa ňa iki ýa na çaý kan ýar dyk. 
Er te si gün gä mi niň ýü kü ni zyň ma ga 
baş la dy lar. 19 Üçü len ji gün gä mi niň ar
tyk maç en jam la ry nyda öz el le ri bi len 
deň ze zyň dy lar. 20 En çe me gün läp ne 
Gün, ne ýyl dyz gö rün di. Güýç li tu pan 
so wul man soň, ha las bol mak umy dy
my zy bü tin leý ýi tir dik.

21 Hiç kim uzak wagt lap hiç zat dat
ma dy. Şon da Paw lus gä mi dä ki le riň 
or ta syn da du rup, şeý le diý di: «Eý, adam
lar! Me niň aý dan la ry ma gu lak asyp, Krit 
ada dan gaýt ma dyk bol sa dy ňyz, on da 
bu be labe te re sa taş maz dyk. 22  In di si ze 
mas la ha tym şu: mert bo luň! Hiç bi ri ňiz 
he läk bol mar sy ňyz, di ňe gä mi dar gar. 
23 Se bä bi Özü ne de giş li bo lup, gul luk 
ed ýän Hu da ýym düýn gi je bir pe riş de si ni 
ýa ny ma iber di. 24  Ol: „Gork ma, Paw lus! 
Sen im pe ra to ryň öňün de dur ma ly syň. 
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Sen se bäp li gä mi de bar ýan la ryň hem me
si ni Hu daý aman sak lar“ diý di. 25 Şo nuň 
üçin, adam lar, mert bo luň, se bä bi men 
Hu da ýa ynan ýa ryn, hem me zat özü me 
aý dy ly şy ýa ly bo lar. 26  El bet de, ýel bi zi 
bir ada el tip taş lar».

Gämi batýar
27 On dör dün ji gü ni gi je biz Ad ri a

tik deň zin de her ýa na kow lup ýör käk, 
ýa ry gi je tö we rek le ri de ňiz çi ler gu ry 
ýe riň ýa kyn laş ýan dy gy ny çak la dy lar. 
28  Çuň lu gy öl çän le rin de, ýig ri mi gu laç 
çyk dy. Bi raz soň rak öl çän le rin de, on bäş 
gu laç çyk dy. 29 Ga ýa la ra ba ryp ur la rys 
öý düp gor kup, ar ka ta rap dan dört la byr 
at dy larda, ba sym daň at syn di ýip di leg 
et di ler. 30 De ňiz çi ler gä mi den gaç jak bo
lup, öň ta rap dan la byr at mak ba ha na sy 
bi len, ga ýy gy deň ze in der di ler. 31 Em ma 
Paw lus ýüz ba şy bi len es ger le re: «Bu lar 
gä mi de gal ma sa lar, siz di ri ga lyp bil
mer si ňiz» diý di. 32  Şeý le lik de, es ger ler 
ga ýy gyň ta nap la ry ny ke sip, ony aşak 
ga çyr dy lar.

33  Daň atyp bar ýar ka, Paw lus hem
mä ni na har iý mä ge ça gyr dy. Ol: «Si ziň 
gaý gyala da ba typ, hiç zat iý mä ni ňi ze 
bu gün on dört gün bol dy. 34  Şo nuň üçin 
siz den ha ýyş ed ýä rin, na har la nyň. Bu 
si ziň di ri gal ma gy ňyz üçin ge rek dir. 
Hiç bi ri ňi ziň sa çy ňy zyň ýe ke ta ryda 
ke mel mez» diý di. 35  Paw lus bu söz le
ri aý dyp, eli ne çö rek al dy, hem mä niň 
öňün de Hu da ýa şü kür et dide, bö lüp 
iý mä ge baş la dy. 36  Şeý le lik de, hem me ler 
ruh la nyp na har lan dy lar. 37 Gä mi de bi ziň 
je mi miz iki ýüz ýet miş al ty adam dy. 
38  Na har dan do ýan la ryn dan soň, bug
da ýy deň ze taş lap, gä mi ni ýeň let di ler.

39 Gün do gan da, ol ýe ri ta na ma dy lar. 
Em ma ke nar da çä ge lik bir aý lag gö rüp, 
ba şart sa, gä mi ni şol ýe re sür me li di ýen 

ka ra ra gel di ler. 40 La byr la ry ke sip, deň
ze goý be ren bat la ry na, kü re ge daň lan 
ta nap la ry çöz dü lerde, öň dä ki ýel ke ni 
şe ma la gal dy ryp, gö ni ke na ra ta rap ýüz
dü ler. 41 Em ma gä mi bir saý ýe re dü şüp, 
çä gä bat dy. Gä mi niň bur ny çä gä ba typ, 
hiç ta ra pa gy myl dap bil me di, ar ka ta ra py 
bol sa gom la ryň zo ru na dar gap baş la dy. 
42  Tus sag la ryň hiç bi ri ýü züp gaç maz 
ýa ly, es ger ler ola ry öl dür mek çi bol du lar. 
43 Em ma ýüz ba şy Paw lu sy ha las et mek 
is läp, ola ry bu ni ýet le rin den dän dir di. 
Ola ra ýü züp bil ýän ler gä mi den öz le ri ni 
öňür ti zyň syn lar we ýü züp çyk syn lar, 
44  ga lan la ry hem tag ta lar ýada gä mi niň 
dö wük le ri bi len çyk syn lar di ýip buý ruk 
ber di. Şeý le lik de, äh li si sagaman gu ry 
ýe re çyk dy.

28-nji bap

Pawlus Maltada
1 Biz ke na ra sagaman çy ka ny myz dan 

soň, bu ada nyň ady nyň Mal ta dy gy ny 
bil dik. 2  Ýer li halk bi ziň bi len örän my
la kat ly bol dy. Ho wa ýa gyş ly we so wuk 
bo lan soň, olar ot ýa kyp, hem mä mi zi 
oňat gar şy al dy lar. 3 Paw lus bir üýş mek 
odun çöp läp, oduň üs tü ne go ýan da, bir 
zä her li ýy lan oduň how run dan ga çyp, 
onuň eli ne ýa pyş dy. 4  Ýer li halk onuň 
elin den ýy la nyň sal la nyp dur şu ny gö
ren de, bi ribi ri ne: «Bu adam gan hor 
bol sa ge rek, ol de ňiz den ha las bol sa
da, tak dy ry ony ýa şa ma ga goý ma dy» 
di ýiş di ler. 5  Em ma Paw lus eli ni sil kip, 
ýy la ny oduň içi ne zyň dy, hiç bir zy ýan 
hem gör me di. 6  Adam lar onuň çiş me gi
ne ýada bir den kä ölüp ýy kyl ma gy na 
ga raş dy lar. Em ma köp ga ra şyp, oňa 
hiç zat bol man dy gy ny gö ren le rin de, 
pi kir le ri ni üýt ge dip: «Ol hu daý dyr!» 
di ýiş di ler.

 Resul 27 ,  28  
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7 Ol ýe riň go la ýyn da ada nyň Pub liý 
at ly baş ly gy nyň mül ki bar dy. Pub liý 
bi zi myh man alyp, üç gün läp ýü rek den 
hyz mat et di. 8  Şol wagt onuň ka ka sy ny 
ysyt ma we iç agy ry tu tup ýa tyr dy. Paw lus 
has sa nyň ýa ny na gel di we do gadi leg 
et dide, onuň üs tü ne eli ni go ýup, şypa 
ber di. 9 Bu wa ka dan soň, ada da ky beý le
ki has sa larda ge lip şypa tap dy lar. 10 Olar 
bi ze köp sy laghor mat et di ler. Ýo la ug
ra mak çy bo la ny myz da, bi ze ze rur äh li 
zat la ry ge ti rip, gä mä ýük le di ler.

Pawlus Rime gelýär
11 Üç aý dan soň, biz Ekiz hu daý lar 

at ly gä mi bi len deň ze çyk dyk. Bu gä mi 
Is gen de ri ýa dan ge lip, gyş da şol ada da 
ga lyp dy. 12  Biz Si ra kus şä he ri ne ba ryp, 
ol ýer de üç gün gal dyk. 13 Ol ýer den aý
la nyp, Re gi ýa ge lip ýet dik. Er te si gün 
gün or ta şe ma ly öw süp baş la dy. Mu nuň 
kö me gi bi len iki gün de Pu te ýol şä he ri ne 
ýet dik. 14  Ol ýer de bir nä çe do gan la ry 
tap dyk. Olar biz den ýan la ryn da gal ma
gy my zy ha ýyş et di ler we biz ol ýer de 
iki hep de gal dyk. Şon dan soň biz Ri
me gel dik. 15  Rim dä ki do gan lar bi ziň 
ge len di gi mi zi eşi dip, bi zi gar şy la mak 
üçin ol ýer den Ap pi ýus ba za ry na we 
Üç ker wen sa raý di ýen oba çen li gel
di ler. Paw lus ola ry gö ren de, Hu da ýa 
şü kür edip, ýe ne gaý ra ta gal dy. 16  Biz 
Ri me ge le ni miz den soň, Paw lu sa bir 
es ge riň gö zeg çi li gi as tyn da öz baş dak 
ýa şa ma ga rug sat be ril di.

Pawlus Rimde wagyz edýär
17 Üç gün den soň Paw lus ýa hu dy la

ryň ýol baş çy la ry ny ça gyr dy. Olar bir 
ýe re üý şen de, Paw lus ola ra şeý le diý
di: «Eý, do gan lar! Men hal ky my za 

ýada ataba ba la ry my zyň adat la ry na 
gar şy hiç zat et me semde, Iýe ru sa lim de 
tus sag edi lip, rim li le riň eli ne tab şy ryl
dym. 18  Olar me ni so ra ga çe ken le rin den 
soň, bo şat jak bol du lar, se bä bi me ni 
öl dür mä ge hiç bir esas tap ma dy lar. 19 Em
ma ýa hu dy lar gar şy çy kan la ryn da, men 
da wa my im pe ra to ra arz et mä ge mej bur 
bol dum. Beýt mek bi len men öz hal ky my 
aýyp la mak çy däl di rin. 20 Şu se bäp den 
men si ziň bi len gör şüp, söh bet et mek 
üçin, si zi bu ýe re ça gyr dym. As lyn da 
men Ys ra ýy lyň umy dy bo lan Me sih 
ug run da zyn jyr lan dym».

21 Olar Paw lu sa şeý le diý di ler: «Biz 
sen hak da Ýa hu dy ýa dan hiç bir hat 
al ma dyk, ol ýer den ge len do gan la
ry myz dan hem hiç kim sen ba ra da 
ýag şy danýa man dan hiç zat ha bar 
ber me di. 22  Em ma bi ziň se niň pi kir le
ri ňi özüň den eşi de si miz gel ýär, se bä bi 
hem me ýer de bu di ni to pa ra gar şy 
çy kyl ýan dy gy ny bil ýä ris».

23 Şeý le lik de, olar Paw lus bi len du şu
şyk gü nü ni bel leş di ler. Şol gün onuň 
bol ýan ýe ri ne ju da köp adam gel di. 
Paw lus er tir den ag şa ma çen li ola ra 
Hu da ýyň Şa ly gy ny dü şün di rip, wa gyz 
et di. Mun dan baş gada ola ry ynan dy ryp, 
Töw rat bi len py gam ber le riň ýaz gy la
ryn dan Isa dog ru syn da ynan dy ry jy 
de lil ler ge tir di. 24  Kä bir le ri onuň söz
le ri ne ynan dy, kä bi ri ynan ma dy. 25 Olar 
bi ribi ri bi len öza ra yla laş ma dy lar. Olar 
git mek çi bo lup dur ka lar, Paw lus şeý le 
diý di: «Işa ýa py gam ber ar ka ly Mu kad
des Ruh ataba ba la ry ňy za şu söz le ri 
jaý dar aý dyp dyr: 26  „Barda, bu hal ka 
şeý le diý:

Eşidip dursaňyzda, hiç 
düşünmersiňiz,

 Resul 28  



 

a 28:28 Kä bir gol ýaz ma lar da 29njy aýat duş gel ýär: Paw lus mu ny aý dan dan soň, ýa hu
dy lar öz ara la ryn da köp je del leş di ler we bu ýer den git di ler.

   

seredip dursaňyzda, hiç 
aňlamarsyňyz.

 27 Bu halkyň ýüregi küteldi,
gulaklary ker açdy,

gözleri gapyldy.
Ýogsam gözleri bilen görüp,

gulaklary bilen eşiderdiler,
aňlary bilen aňlap,

Maňa tarap dolanardylar,
Men hem olara şypa bererdim“.

28  Şo nuň üçin in di şu ny bi lip go ýuň: 
Hu da ýyň ha las bol mak ba ra da ky Hoş 
Ha ba ry ýa hu dy däl le re ibe ril di. Olar 
gu lak asar lar». a

30 Paw lus ki re ýi ne alan ja ýyn da tu tuş 
iki ýyl ýa şa dy we ýa ny na ge len le riň 
hem me si ni ka bul et di. 31 Ol ba tyr gaý lyk 
bi len we hiç bir bök denç siz Hu da ýyň 
Şa ly gy ny wa gyz edip, Reb bi miz Isa 
Me sih ba ra da öw ret di. 

 Resul 28  
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1-nji bap
1 Hu da ýyň we Reb bi miz Isa Me sihiň 

gu ly men Ýa kup dan baş ga mil let le riň 
ara sy na dar gan Ys ra ýy lyň on iki ti re si ne 
do ga ýy sa lam!

Iman we synaglar
2  Eý, do gan lar, her hi li sy nag la ra du çar 

bo la ny ňyz da, mu ny uly şat lyk ha sap 
ediň. 3 Se bä bi ima ny ňy zyň sy nal ma gy 
bi len çy dam ly ly gy ňy zyň art ýan dy gy ny 

Ýakubyň haty
Giriş

Ýa ku byň bu ha ty dün ýä niň dür li 
kün jek le rin de Isa Me sihe eýer ýän 
iman ly lar üçin ýa zy lan ama ly mas
la hat la ryň top lu myn dan yba rat dyr. 
Ýa kup ada myň ima ny onuň söz le
rin de dälde, he re ket le rin de aýan 
bol ýan dy gy ny aýd ýar. Ol bir nä çe 
my sal lar ar ka ly ima ny paý has ly we 
ama ly he re ket de gör kez ýär. Onuň 
mas la hat la ry aý dyň we anyk: eger 
ga ryp bol saň, ruh dan düş me. Ima nyň 
sy na lan da, çy dam ly bol. Ga har

lan mak da ha ýal bol. Baý ada ma 
ta rap göý lik edip, ga ry by pe selt me. 
Baş ga la ra ýag şy lyk et. Di li ňe we 
hö wes le ri ňe gö zeg çi lik et. Özü ňi 
Hu da ýa tab şy ryp, Onuň da na ly gy na 
bil bag la. Ib li se gar şy lyk gör kez. 
Ýag şy lyk ed ýän di giň bi len öwün
me. Eger baý bol saň, baý ly gy ňy 
ga ryp la ra kö mek et mek üçin ulan. 
Sa byr ly we re him li bol, Hu da ýyň 
kö me gi ne mä täç adam lar üçin do
gadi leg et.

Mazmuny
Salamlar .................................................................................................... 1:1
Iman we danalyk ................................................................................... 1:2-8
Garyplyk we baýlyk ............................................................................. 1:9-11
Synaglar we höwesler ........................................................................ 1:12-18
Diňlemek we ýerine ýetirmek ........................................................... 1:19-27
Tarapgöýlik etmezlik ........................................................................... 2:1-13
Iman we oňat işler ..............................................................................2:14-26
Diliňe gözegçilik etmek ......................................................................3:1-18
Hudaýa tabyn bolmak ........................................................................4:1–5:6
Dürli amaly maslahatlar ......................................................................5:7-20
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bil ýän si ňiz. 4  Her bir iş de ahy ry na çen li 
çy daň, şon da kem sizköst süz, berk we 
kä mil bo lar sy ňyz. 5 Eger kim de da na lyk 
kem lik ed ýän bol sa, goý, ol Hu daý dan 
di le sin. Hem me le re bi min net we jo mart
lyk bi len ber ýän Hu daý oňa hem be rer. 
6 Em ma ol adam şüb he len män iman bi len 
di le sin, se bä bi şüb he len ýän adam edil 
ýe liň eý läkbeý läk çaý ka ýan de ňiz tol
ku ny ýa ly dyr. 7 Şeý le adam Reb den bir 
zat ala ryn öýt me sin. 8  Ol her bir ed ýän 
işin de dur nuk syz hem iki gö wün li dir.

9 Pu ka ra do gan Hu da ýyň na za ryn da 
özü niň baý ly gy bi len buý san syn. 10 Baý 
bol sa Hu da ýyň na za ryn da özü niň pes
päl li gi bi len buý san syn. Çün ki baý lyk 
otuň gü li deý so lup gi der. 11 Gün çy kyp, 
ho wur ly ys sy sy bi len oty gu rad ýar, onuň 
gü li dö kü lip, gö zel li gi ýok bol ýar. Edil 
şu nuň ýa ly baý hem öz işi bi len güm ra 
bo lup, baý ly gy bi len bi le ýok bo lup gi der.

12  Sy na ga çy da ýan adam bagt ly dyr, se
bä bi ol sy nag dan ge çen den soň, ýa şa ýyş 
tä ji ni alar. Hu daý bu ýa şa ýyş tä ji ni Ony 
sö ýen le re wa da ber di.

13 Pis hö we si bo lan adam: «Me ni Hu
daý hö wes len dir ýär» diý me sin, se bä bi 
Hu daý da hiç hi li pis lik hö we si ýok dur, 
Ol hiç ki mi pis lik et mä ge hö wes len
dir ýän däl dir. 14  Ter si ne, her kim öz pis 
hö wes le ri ne ço laş ýan dyr we al da nyp 
sy na ga düş ýän dir. 15 On soň hö wes göw
re li bo lup, gü nä ni do gur ýar, gü nä hem 
ýe ti şip, ölü mi do gur ýan dyr.

16  Eziz do gan lar, al dan maň! 17 Her bir 
oňat we kä mil peş geş ýo kar dan, gök
dä ki yşyk la ryň Ata syn dan gel ýän dir. 
Ol hiç ha çan üýt ge ýän däl dir, On da 
üýt ge mek li giň ýo kun dy sy hem ýok
dur. 18  Ýa ra dan la ry nyň ara syn da Onuň 
saý lan hal ky bol ma gy myz üçin, Hu daý 
ha ky kat sö zi ar ka ly bi ze tä ze ýa şa ýyş 
ber me gi ka rar et di.

Hoş Habary diňlemek 
we ýerine ýetirmek

19 Eý, söý gü li do gan la rym, mu ňa üns 
be riň: her bir adam eşit mek de çalt, gep
le mek de as sa, ga har lan mak da ha ýal 
bol sun. 20 Se bä bi yn san ga ha ry Hu da ýyň 
is le ýän dog ru ly gy ny ama la aşy ryp bil
mez. 21 Şo nuň üçin hem ah lak ha pa ly gy ny 
we her dür li ýa man lyk ga lyn dy sy ny zy
ňyp taş laňda, Hu da ýyň kal by ňy za eken 
sö zü ni pes päl lik bi len ka bul ediň. Bu 
söz ja ny ňy zy ha las et me gi ba şar ýan dyr.

22  Hu da ýyň sö zü ni ýö ne bir diň läp 
goý man, eý sem, on da aý dy lan la ry ýe ri ne 
ýe ti riň, ýog sam siz özü ňi zi al da ýan sy ňyz. 
23 Kim sö zi diň läp, ony ber jaý et me ýän 
bol sa, ol aý na da ýü zü ni gör ýän adam 
ýa ly dyr. 24  Ol özü ni sy n lap gi den den 
soň, şo ba da nä hi li di gi ni ýat dan çy kar
ýar. 25 Em ma kim azat lyk ber ýän kä mil 
ka nu na üns be rip, eşi den le ri ni ýat dan 
çy kar man, gaý tam, ony berk ber jaý 
ed ýän bol sa, Hu daý ony her bir ed ýän 
işin de ýal kar. 26  Eger kim dekim özü ni 
din dar saý ýan bol sa, em ma di li ni sak
la ma ýan bol sa, ol özü ni al da ýan dyr, 
onuň din dar ly gy bi de rek dir. 27 Ata myz 
Hu da ýyň na za ryn da päk hem nog san syz 
din dar lyk ýe tim le riň we dul la ryň kyn 
gü nün de ala da sy ny et mek den yba rat dyr. 
Şeý le hem bu dün ýä niň pis li gin den özü ňi 
päk sak la mak dyr.

2-nji bap

Tarapgöýlik etmäň
1 Eý, do gan la rym, şöh rat ly Reb bi miz 

Isa Me sihe bo lan ima ny ňyz se bäp li ta
rap göý lik et mek den sak la nyň. 2  Aý da ly, 
si ziň ýyg na gy ňy za al tyn ýü zük da ky
nyp, ne pis eşik ler geý nen baý adam 
bi len kö nesa na geý nen ga ryp adam 

 Ýakup 1 ,  2  
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a 2:20 Peý da syz dy gy ny – kä bir gol ýaz ma lar da ölü di gi ni.
 
2:8 Lew 19:18. 2:11 Msr 20:1314; Kan 5:1718. 2:21 Gçk 22:114. 2:23 Gçk 15:6. 

ge lip dir. 3 Siz baý ada ma hor mat go ýup: 
«Ge liň, tö re ge çiň» diý se ňiz, em ma 
ga ry ba: «Sen ol ýer de dur» ýada «Bu 
ýer de, aýak as tyn da otur» diý se ňiz, 4  bu 
si ziň ta rap göý lik et di gi ňiz bol maz my? 
Eger şeý le et se ňiz, er bet pi kir li ka zy
la ra meň zär si ňiz.

5  Gu lak asyň, eý, söý gü li do gan la
rym! Hu daý bu dün ýä de ga ryp la ry 
ima na baý bol mak la ry üçin saý la
ma dy my? Hu daý Özü ni söý ýän le re 
wa da ber şi ýa ly, ga ryp la ry Şa ly gy ny 
mi ras al mak la ry üçin saý la ma dy my 
nä me? 6  Em ma siz ga ryp la ry mas ga ra 
ed ýär si ňiz. Ýog sam si ze sü tem ed ýän 
baý lar däl mi? Si zi ka zy ýe te süý re ýän 
hem şo lar däl mi? 7 Si ziň de giş li bo lan 
Hu da ýy ňy zyň be ýik ady na dil ýe tir ýän
ler hem baý lar däl mi nä me? 8  Eger siz 
Mu kad des Ýaz gy lar da ky: «Ýa ky ny ňy 
özü ňi söý şüň ýa ly söý» di ýen iň mö
hüm buý ru gy ýe ri ne ýe tir ýän bol sa ňyz, 
dog ry iş ed ýän si ňiz. 9 Em ma adam la
ra ta rap göý lik ed ýän bol sa ňyz, gü nä 
ed ýän si ňiz we Mu kad des Ka nu nyň 
öňün de ka nu ny bo zan ha sap lan ýan
sy ňyz. 10  Kim dekim ka nu nyň hem me 
parz la ry ny ber jaý edipde, di ňe bir 
zat da gü nä et se, tu tuş ka nu ny bo zan 
ha sap lan ýan dyr. 11 Se bä bi «Zy na et
me» di ýen Hu daý «Adam öl dür me» 
hem di ýen dir. Eger siz zy na et me se ňiz, 
em ma adam öl dür se ňiz, ka nu ny bo zan 
je na ýat kär bol ýan sy ňyz.

12  Şo nuň üçin hem, her bir ge pi ňiz 
we he re ke ti ňiz azat lyk ber ýän ka nun 
bo ýun ça hö küm edil jek adam la ryň ky 
ýa ly bol sun. 13 Se bä bi re him siz ada ma 
re him siz lik bi len hö küm edi ler. Re him li 

ada ma bol sa re him li lik bi len hö küm 
edi ler.

Iman we oňat işler
14  Eý, do gan la rym! Ara ňyz dan bi ri 

«ima nym bar» di ýi bem, ony oňat iş ler 
bi len gör kez me se, mu nuň nä me peý da sy 
bar?! Beý le iman ony ha las edip bi ler mi?! 
15  Pi kir edip gö rüň, iman ly er kek ýada 
aýal do ga ny ňy zyň bi ri açýa la ňaç bol sa, 
16  siz oňa iý mit, ge ýim ber män, di ňe: 
«Sagaman bar, da şy ňyň ýy lap, gar ny
ňyň doý ma gy ny di le ýä rin» diý se ňiz, 
bu sö zü ňiz oňa nä mä der kar? 17 Iman 
ba bat da hem şeý le dir, eger iş ýü zün de 
gör ke zil me se, ol özözün den ölü dir.

18  Kä bi ri niň: «Se niň ima nyň bar, me niň 
bol sa oňat iş le rim» diý me gi müm kin.

Em ma men aýd ýa ryn, ha ny, oňat iş ler 
et mez den ma ňa ima ny ňy gör kez, men 
hem sa ňa ima ny my oňat iş le rim ar ka ly 
gör ke ze ýin! 19 Sen Hu da ýyň ýe ketäk di
gi ne ynan ýar syň. Go wy ed ýär siň! Mu ňa 
hat da ar wahjyn lar hem ynan ýar lar we 
gal pyl da ýar lar.

20  Eý, ak mak, amal syz ima nyň peý
da syz dy gy ny a bi le ňok my? 21 Ata myz 
Yb ra ýym gur ban lyk sy pa syn da öz og ly 
Ys ha gy hö dür le mek bi len ak lan ma dy
my eý sem? 22  Se ret, onuň ima ny bi len 
amal la ry bir lik de he re ket et di we ima ny 
şu amal da kä mil bol dy. 23 Şeý le lik bi len, 
Mu kad des Ýaz gy lar da ky: «Yb ra ýym 
Hu da ýa iman et di we Hu daý ony dog ry 
ha sap la dy» di ýen söz ama la aş dy. Yb ra
ýym Hu da ýyň dos ty di ýip at lan dy ryl dy. 
24  Gör düň mi, yn san di ňe bir iman bi
len däl, eý sem, eden iş le ri ar ka ly hem 
ak lan ýan dyr.

 Ýakup 2  
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a 3:9 Ata my zy – kä bir gol ýaz ma lar da Ata Hu da ýy.
 
2:25 Ýeş 2:121. 

25  Edil şu nuň ýa ly, lo ly Ra hap hem 
eden işi ar ka ly ak lan dy. Ol ys ra ýyl iça
ly la ry ny öýün de giz läp, ola ra baş ga 
ýol dan ga çyp git mä ge kö mek et di. 26 Edil 
jan syz be de niň öli bol şy ýa ly, amal syz 
iman hem ölü dir.

3-nji bap

Diliňize erk ediň
1 Eý, do gan la rym, hem mä ňiz ýyg

nak da öw re di ji bol maň! Se bä bi biz 
öw re di ji le riň has berk hö kü me du çar 
bol jak dy gy my zy bil ýän si ňiz. 2  Bi ziň 
hem mä miz hem köp gü nä ed ýä ris. 
Em ma sö zün de ha ta goý ber män, di
li ni jy law lap bil ýän adam kä mil bo lup, 
tu tuş be de ni ne gö zeg çi lik edip bil ýän
dir. 3 Biz at la ryň ta byn bol ma gy üçin, 
ag zy na agyz zy ryk da kyp, ola ryň tu tuş 
göw re si ni do lan dyr ýa rys. 4  Ine, gä mi le
re se re diň! Olar güýç li hem bat ly ýel ler 
bi len ko wul sada, bir ki çi jik kü rek ar
ka ly sü rü ji niň is län ta ra py na öw rül ýär. 
5 Edil şu nuň ýa ly, dil hem be de niň bir 
ki çi jik ag za sy bol sada, be ýik iş ler bi
len öwün ýän dir. Pi kir ediň, ki çi jik bir 
uç gun äpet to ka ýy ýa kyp köý dür ýän dir. 
6  Dil hem bir ot dur, be den ag za la ry nyň 
ara syn da ky ýa man lyk dün ýä si dir. Ol 
tu tuş bar ly gy ňy zy weý ran ed ýän dir, 
dow zah ody bi len bü tin dur mu şy ňy zy 
köý dür ýän dir. 7 Yn san her dür li haý
wan la ra, guş la ra, süý re ni ji le re, de ňiz 
jan dar la ry na di ýe ni ni et di ren dir we 
et dir ýän dir. 8  Em ma hiç bir yn san di li ne 
di ýen et di rip bil ýän däl dir. Dil gu tar
ma ýan pis lik bo lup, öl dü ri ji zä her den 
do lu dyr. 9 Di li miz bi len biz Reb bi mi zi we 

Ata my zy a al kyş la ýa rys, şol bir wag tyň 
özün de hem Hu da ýyň keş bin de ýa ra dy
lan yn san la ry nä let le ýä ris. 10 Al kyş we 
nä let bir agyz dan çyk ýar. Eý, mäh ri ban
la rym, bu beý le bol ma ly däl dir. 11 Heýde, 
bir bu la gyň göz ba şyn dan hem ajy, hem 
süý ji suw akar my? 12  Do gan la rym, in jir 
aga jy zeý tun ýada üzüm aga jy in jir mi
we si ni be rer mi? Ýok! Edil şo nuň ýa ly, 
şor suw ly göz baş dan süý ji suw ak maz!

Hakyky danalyk
13 Ara ňyz da da na hem pa ra sat ly adam 

bar my? Eger bar bol sa, goý, ol mu ny 
dog ry dur mu şy we da na lyk dan çyk ýan 
pes päl li gi bi len bi ti ren oňat iş le rin de 
gör kez sin. 14 Em ma kal by ňyz da ba hyl lyk 
we menmen lik bar bol sa, on da da na lyk 
bi len öwün mäň. Bu aň ry baş ýa lan çy
lyk bo lar! 15  Beý le «da na lyk» gök den 
inen däl dir, ol dün ýe wi bo lup, ru hy däl
dir, şeý tan dan dyr. 16  Çün ki ba hyl ly gyň, 
menmen li giň bar ýe rin de bi düz gün
çi lik ler we her dür li pys sypy jur lyk lar 
hem bar dyr.

17 Em ma gök den inen da na lyk il ki bi len 
päk lik dir, soň ra pa ra hat lyk sö ýü ji lik dir, 
my la ýym lyk we öza ra yla la şyk lyk dyr. 
Ol mer he met den we ha ýyr ly iş ler den 
do lu dyr. Şeý le da na lyk ta rap göý lik we 
iki ýüz lü lik et me ýär. 18  Pa ra hat lyk dö
red ýän ler pa ra hat çy lyk to hu my ny se pip, 
dog ru lyk ha sy ly ny or ýar lar.

4-nji bap

Hudaýa tabyn boluň!
1 Ara ňyz da ky çak ny şyk ly gow ga lar 

we da wajen jel ler ni re den dö re ýär? 

 Ýakup 2 – 4  
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Kal by ňyz da sö weş ed ýän pis hö wes le ri
ňiz den däl mi? 2  Siz is le ýär si ňiz, em ma 
hiç zat ga zan ma ýar sy ňyz; adam öl dür
ýär si ňiz, gö rip lik ed ýär si ňiz, em ma hiç 
bir mak sa dy ňy za ýe tip bil me ýär si ňiz; 
da wajen jel dir gal ma gal tu ruz ýar sy ňyz, 
em ma hiç zat ga zan ma ýar sy ňyz, se bä bi 
Hu daý dan di le me ýär si ňiz. 3 Di lä ni ňiz
dede, hiç zat al ma ýar sy ňyz, se bä bi 
ýa man ni ýet bi len, öz neb si ňi zi do ýur
mak üçin di le ýär si ňiz. 4  Eý, bi we pa lar, 
dün ýä bi len dost luk Hu da ýa duş man 
bol ýan dy gy ny bil me ýär si ňiz mi? Kim 
dün ýä bi len dost laş sa, Hu da ýa duş man 
bol ýan dyr. 5  Siz Mu kad des Ýaz gy lar
da ky Hu da ýyň bi ze be ren a yn san lyk 
ru hy örän ga ban jaň dyr diý len söz ler 
boş ýe re aý dy lan dyr öýd ýär si ňiz mi? 
6  Emma Hu daý bi ze has be ýik mer he met 
ber ýär. Şo ňa gö rä Mu kad des Ýaz gy
lar şeý le diý ýär: «Hu daý te kep bir le re 
gar şy dyr, em ma pes päl adam la ra mer
he met ed ýän dir».

7 Şo nuň üçin Hu da ýa ta byn bo luň! 
Ib li se gar şy lyk gör ke ziň, şon da ol siz
den ga çar. 8  Hu da ýa ýa kyn la şyň, Ol 
hem si ze ýa kyn la şar. Eý, gü nä kär ler, 
eli ňi zi gü nä den tä miz läň. Eý, iki gö
wün li ler, kal by ňy zy päk läň. 9 Ga ma 
ba tyň, ýas tu tup ag laň! Gül kü ňiz ýa sa, 
şat ly gy ňyz gamgus sa öw rül sin. 10 Reb
biň hu zu ryn da özü ňi zi pes tu tuň, Ol 
si zi beý gel der.

11 Eý, do gan lar, bi ribi ri ňi zi ýa man
la maň. Kim do ga ny ny ýa man la ýan 
ýada ony ýaz gar ýan bol sa, ol Hu da ýyň 
ka nu ny ny ýa man lap, ony ýaz gar ýan
dyr. Ka nu ny ýaz gar ýan adam bol sa 
ony ber jaý edi ji dälde, oňa ka zy lyk 

edi ji dir. 12  Em ma Ka nun Çy ka ry jy 
we Ka zy bir dir, Ol ha las et me gide, 
he läk et me gide ba şar ýan dyr. Baş ga 
adam la ra ka zy lyk eder ýa ly, sen kim 
bo lup syň?

Tekepbirlik etmäň
13 In di: «Bu gün ýa er tir py lan şä he

re git jek, bir ýy ly şol ýer de ge çir jek, 
söw dasa tyk et jek, pul ga zan jak» diý
ýän ler, ma ňa gu lak asyň! 14  Er tir nä me 
bol ja gy ny ni re den bil ýär si ňiz?! Si ziň 
öm rü ňiz nä me? Ol az sa lym gör nüp, 
soň ra ýi ti rim bol ýan sä her çy gy ýa ly dyr. 
15  Mu ňa de rek: «Reb oň la sa, ýa şa rys, 
ony ýada mu ny ede ris» diý me li si ňiz. 
16  Siz bol sa öz te kep bir li gi ňiz bi len 
öwün ýär si ňiz. Beý le öwün me le riň 
ba ry er bet lik dir. 17 Kim ýag şy lyk et
me gi bi li bem, ony et me ýän bol sa, ol 
gü nä ed ýän dir.

5-nji bap

Baýlara duýduryş
1 Gu lak asyň, eý, baý lar, ba şy ňy za 

in jek bet bagt çy lyk lar üçin per ýat edip 
ag laň! 2  Baý ly gy ňyz çüý räp, eşik le ri ňi
zi gü ýe iýen dir. 3 Al tyn dyr küm şü ňiz 
pos lan dyr, ola ryň po sy si ziň gar şy ňy
za şa ýat lyk edip, be de ni ňi zi ot ki min 
iýer. Siz ahyr ky gün ler de baý lyk top
la dy ňyz. 4  Ekin le ri ňi zi oran orak çy
la ry al dap, iş ha ky ny ber me di ňiz, bu 
şol pul la ryň per ýa dy dyr. Orak çy la ryň 
da dyperýady Hök mü ro wan Reb biň 
gu la gy na ýet di. 5  Siz bu dün ýä de bol
çu lyk da we keý pisa pa da ýa şa dy ňyz, 
özü ňi zi ky ýa mat gü ni so ýul mak üçin 

 Ýakup 4 ,  5  
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sem ret di ňiz. 6  Özü ňi ze gar şy çyk ma
sada, bi gü nä ada my hö küm edip 
öl dür di ňiz.

Sabyr-takatly boluň!
7 Eý, do gan lar, Reb gel ýän çä, sa byr

ta kat ly bo luň! Se re diň, daý han güýz ki 
hem ýaz ky ýag şa nä hi li sa byr ly ga raş ýar. 
Ol top ra gyň bol ha syl be re ri ne ga raş ýar. 
8  Siz hem sa byrta kat ly bo luň! Mert bo
luň, se bä bi Reb biň gel jek gü ni go laý la dy. 
9 Eý, do gan lar, özü ňi ze hö küm edil mez 
ýa ly, bi ribi ri ňi ziň gar şy ňy za şi ka ýat 
et mäň. Ine, Ka zy bo sa ga da dur! 10 Eý, 
do gan lar, ba şy na dü şen ejir ler de sa byr
ta kat ly bo lup, Reb biň adyn dan gep län 
py gam ber ler den gö rel de alyň. 11 Bilşiňiz 
ýa ly, biz çy dam ly lyk gör ke zen le re bagt
ly diý ýä ris. Siz Eý ýu byň çy dam ly ly gy 
hak da eşi den si ňiz, iň so ňun da onuň 
üçin Reb biň nä me ler eden di gi nide bil
ýän si ňiz. Ha wa, Reb mer he met li we 
re himşe pa gat ly dyr. 12  Oza ly bi len, eý, 
do gan la rym, hö küm edil me zi ňiz ýa ly, 
gök de nem, ýer de nem, mah la sy hiç zat
dan ant iç mäň. Jo ga by ňyz di ňe «ha wa» 
ýada, «ýok» bol sun.

Doga-dileg etmegiň güýji
13  Ara ňyz da bi ri ejir çek ýär mi? Goý, 

ol Hu da ýa do ga et sin. Bi ri niň keý pi 
kök mi? Hu da ýa al kyş nag ma la ry ny 
aýt syn. 14  Ara ňyz da bi ri syr kaw my? Ol 
ýyg na gyň ýol baş çy la ry ny ýa ny na ça gyr
syn, olar hem Reb biň adyn dan oňa ýag 
gu ýup, onuň üçin Hu da ýa do ga et sin ler. 
15  Iman bi len edi len do gadi leg nä sa ga 
şypa be rer, Reb ony aýa ga gal dy rar. Eger 
ol gü nä ga za nan bol sa, onuň gü nä si 
ge çi ler. 16  Şypa ta par ýa ly, gü nä le ri ňi zi 
bi ribiriňi ziň ýa nyn da bo ýun alyp, bi ri

bi ri ňiz üçin do gadi leg ediň. Dog ru çyl 
ada myň yh las ly di le gi güýç li we tä sir li dir. 
17 Yl ýas hem bi ziň ýa ly ada ty bir yn san dy. 
Ol ýa gyş ýag ma syn di ýip, yh las bi len 
di leg et di. Şeý le lik de, üç ýyl al ty aý lap 
ýer ýü zü ne ýa gyş ýag ma dy. 18  Soň ra ol 
ýe ne di leg et di we as man dan ýa gyş ýa
gyp, ýer ha syl ber di. 19-20  Do gan la rym, 
şu ny ýat da sak laň: eger ara ňyz dan bi ri 
ha ky kat ýo lun dan azaş sa we baş ga bi ri 
ony ýe ne ýo la sal sa, gü nä kä ri dog ry 
ýo la sa lan adam bir ja ny ölüm den ha las 
edip, köp gü nä le ri niň üs tü ni ör týän dir. 

 Ýakup 5  
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1-nji bap

Salamlar
1 Isa Me sihiň re su ly men Pet rus dan 

Hu da ýyň saý lan la ry na, ýag ny Pon tus, 
Ga lat ýa, Kap pa do ki ýa, Azi ýa we Bi ti ni
ýa we la ýat la ryn da da gy nyk we gel mi şek 

bo lup ýa şa ýan la ra do ga ýy sa lam! 2  Siz 
Ata myz Hu da ýyň öň den eden ka ra ry na 
gö rä saý lan dy ňyz we Mu kad des Ruh 
ar ka ly mu kad des halk bol du ňyz. Hu daý 
mu ny si ziň Isa Me sihe ta byn bo lup, Onuň 
ga ny bi len päk len me gi ňiz üçin et di.

Goý, Hu daý si ze bol danbol mer he met 
we pa ra hat lyk eçil sin!

Petrusyň birinji haty
Giriş

Pet ru syň bu ha ty Rim im pe ri ýa sy na 
de giş li we la ýatyň (hä zir ki Tür ki ýä niň) 
dür li kün jek le rin de ýa şa ýan me si hi
le re ni ýet le nip ýa zy lan dyr. Ola ryň 
kö pü si Isa Me sihe eýe ren dik le ri 
üçin köp ejir le re, sö gül me le re se ze
war edil ýär di ler. Ola ryň mun danda 
köp ejir le re du çar bol ma gy ah mal dy. 
Şo ňa gö räde, Pet rus bu ha tyn da je bir

jepalar ba ra da köp zat la ry aýd ýar. Ol 
Reb be hyz mat et mek de, iman da berk 
dur mak da je birje pa la ryň bol ýan dy
gy ny aý dyp, bu la ry iman sy na gyn dan 
geç me giň bir usu ly ha sap la ýar. Pet
rus je bir le re du çar bol nan da ruh dan 

düş män, «ter si ne, Me sihiň çe ken ejir
le ri ne şä rik bol ýan ýa ly şat la nyň» 
di ýip öwüt ber ýär (4:13). Ol iman ly la ra 
Isa Me sihiň hem je bir çe ken di gi ni 
ýat lad ýar. Iman ly lar dog ry iş le ri üçin 
ýen jil me le re we sö gül me le re se ze war 
edi len de, Isa Me sihiň gör gü le ri ne 
şä rik bol ýan dyr lar. Pet rus ola ra şeý le 
je bir le re çy dam ly bol ma gyň iman
la ry ny ös dür ýän di gi we Isa Me sihiň 
gaý dyp gel jek gü nün de hor ma ta eýe 
bol jak dyk la ry ba ra da aýd ýar. Bu la
r dan baş gada, ol öz oky jy la ry na Isa 
Me sihe de giş li adam lar ýa ly ýa şa ma
gy ün de ýär.

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler .....................................................................1:1-2
Täze ýaşaýyş umydy ............................................................................1:3-12
Hudaýyň mukaddes halky ýaly ýaşamak .......................................1:13–2:17
Isa Mesihiň jebir çekmekdäki göreldesi ............................................2:18-25
Mesihiler we jebirjepalar ................................................................3:1–4:19
Ýygnagyň ýolbaşçylaryna öwütler ...................................................... 5:1-11
Soňky salamlar .................................................................................. 5:12-14
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a 1:22 Ha ky ka ta gu lak as mak – kä bir gol ýaz ma lar da Mu kad des Ruh ar ka ly ha ky ka ta 
gu lak as mak.

Gökdäki mirasymyz
3 Reb bi miz Isa Me sihiň Ata sy Hu da ýa 

öw gü ler bol sun! Ol Öz be ýik mer he me ti
ne gö rä, Isa Me sihiň ölüm den di rel me gi 
ar ka ly bi zi tä ze dur mu şa we ýa şa ýyş 
umy dy na gow şur dy. 4  Şeý le hem si ze 
gök de sak lan ýan çüý re mez, teg milt siz, 
sol maz mi ras ber di. 5 Siz ima ny ňyz ar
ka ly Hu da ýyň gud ra ty bi len tä ha las 
edil ýän çä ňiz go ral ýan sy ňyz. Bu gu tu lyş 
ahyr ky gün ler de aýan bol ma ga taý ýar
dyr. 6  Şo nuň üçin hem mu ňa ýü rek den 
şat la nyň. Hä zir ki wagt da gys ga wagt la
ýyn sy nag la ra du çar bo lup, gamgus sa 
bat sa ňyzda, 7 bu sy nag la ryň si ziň ima
ny ňy zy ber kid ýän di gi ni bi liň. Hat da 
pa ny al tyn hem ot da sap la nyp sy nal ýan
dyr. Şeý le lik de, al tyn dan has gym mat ly 
bo lan ima ny ňyz sy nag dan ge çip, Isa 
Me sih aýan bo lan da, si ze öw gi we şan
şöh rat ge ti rer. 8  Siz Me sihi gör me dik 
bol sa ňyz hem, Ony söý ýär si ňiz. Hat da 
Ony gör me se ňizde, Oňa iman ed ýär si
ňiz we söz bi len ta ryp lap bol ma jak be ýik 
şat lyk dan do lupdaş ýar sy ňyz. 9 Se bä bi 
ima ny ňy zyň mak sa dy na ýe tip, ja ny ňy
zyň ha las bol ma gy ny ga zan ýar sy ňyz.

10 Py gam ber ler si ziň üçin ta ýyn la nan 
bu ha las bol mak ly ga do ly dü şün mä ge 
ça lyş dy lar we bu mer he met dog ru syn da 
öň py gam ber lik et di ler. 11 Ola ryň kal
byn da ky Me sihiň Ru hy Onuň çek me li 
ejir le ri we ejir ler den soň ky şanşöh ra ty 
ba ra da owal dan äş gär et di. Olar bu la ryň 
nä hi li we nä wagt bol jak dy gy ba ra da 
Mu kad des Ru huň nä me gör kez ýän di
gi ni aň la ma ga ça lyş dy lar. 12  Şon da bu 
ha ba ryň py gam ber ler üçin dälde, si ziň 
üçin di gi aýan bol dy. Hä zir ki wagt da 

bol sa gök den ber len Hoş Ha bar si ze 
Mu kad des Ru huň gud ra ty bi len wa gyz 
edil ýär. Bu zat la ra hat da pe riş de lerde 
dü şün mä ge ça lyş dy lar.

Mukaddes ýaşaň
13 Şo nuň üçin hem äh li pi kir le ri ňi zi 

bir ýe re jem läp, hüş gär bo luň. Isa Me
sihiň gel me gi bi len özü ňi ze be ril jek 
mer he me te uly umyt bag laň. 14  Gu lak 
asy jy ça ga lar deý bo luň, ozal ky na dan 
döw rü ňiz dä ki hö wes le ri ňi ze eýer mäň. 
15 Özü ňi zi ça gy ran Hu da ýyň mu kad des 
bol şy ýa ly, siz hem äh li ed ýän iş le ri ňiz de 
mu kad des bo luň. 16  Se bä bi: «Mu kad des 
bo luň, çün ki Men mu kad des di rin» diý lip 
ýa zy lan dyr. 17 Bü tin leý ýüz gör mez
den, her ki me eden işi ne gö rä hö küm 
çy kar ýan Hu da ýy Ata di ýip ça gyr ýan 
bol sa ňyz, bu dün ýä dä ki wagt la ýyn 
döw rü ňi zi Hu daý dan gor kup ge çi riň. 
18  Ataba ba la ryň yz dan mi ras alan bu puç 
dur mu şy ňyz dan al tynkü müş ýa ly pa ny 
zat lar ar ka ly ha las bol man dy gy ňy zy 
bil ýän si ňiz. 19 Ter si ne, Hu da ýyň şi kes
siz hem teg milt siz gur ban lyk Gu zu sy 
bo lan Me sihiň gym mat ly ga ny ar ka ly 
ha las edi len si ňiz. 20 Me sih dün ýä ýa ra
dyl maz dan öň bel le nen hem bol sa, si ziň 
ha ty ra ňy za bu döw rüň ahy ryn da aýan 
bol dy. 21 Siz Me sih ar ka ly Hu da ýa iman 
et di ňiz. Hu daý Me sihi di rel dip, Ony 
şöh rat lan dyr dy. Şeý le lik de, ima ny ňyz 
we umy dy ňyz Hu daý da dyr.

22  In di siz ha ky ka ta gu lak as mak a 
bi len özü ňi zi päk le di ňiz, çyn do gan lyk 
söý gü si ne eýe bol du ňyz. Şo nuň üçin 
bi ribi ri ňi zi çyn ýü rek den sö ýüň. 23 Siz 
wagt la ýyn to hum dan dälde, eý sem, 
ebe di to hum dan, ýag ny Hu da ýyň di ri 

 1 Petrus 1  



 1417  

 

1:24-25 Işa 40:68. 2:4 Zeb 117:22; Işa 28:16. 2:6 Işa 28:16. 2:7 Zeb 117:22. 
2:8 Işa 8:14. 2:9 Msr 19:56. 

hem ba ky gal ýan sö zi ar ka ly tä ze den 
do gul dy ňyz. 24  Çünki:

«Ähli ynsan otluk kimindir,
onuň bar görki meýdan güli 

kimindir.
Ot gurap gider, güli hem solar,

 25 emma Rebbiň sözi ebedi galar».
Si ze wa gyz edi len ha bar, ine, şu dur.

2-nji bap
1 Şo nuň üçin hem her hi li ýa man ni ýe ti, 

hi le gär li gi, iki ýüz lü li gi, ba hyl ly gy, gy
batgür rüň le ri özü ňiz den aý ryp taş laň. 
2  Ýa ňy dog lan bä bek ler ýa ly sap ru hy 
süý di küý säň, şon da ösüp, ha las bo lar
sy ňyz. 3 Se bä bi siz Reb biň ýag şy lygy ny 
da dyp gör dü ňiz.

Diri daşlar
4  Siz yn san lar ta ra pyn dan ret edi len, 

em ma Hu da ýyň na za ryn da saý la nan 
we gym mat ly sa ýy lan di ri Da şa, ýag ny 
Isa Me sihe ýa kyn laş ýar sy ňyz. 5 Şo nuň 
üçin siz hem di ri daş lar ýa ly ru hy bi na 
bo lup gur luň. Şon da Isa Me sih ar ka ly 
Hu da ýyň ha la ýan ru hy gur ban lyk la
ry ny hö dür le ýän mu kad des ru ha ny lar 
bo lar sy ňyz. 6  Mukaddes Ýaz gy lar da 
şeý le di ýil ýär: «Ine, Men Si on da bi na 
da şy ny, saý la ma we gym mat ba ha burç 
da şy ny goý ýa ryn. Oňa bil bag lan as la 
utan dy ryl maz». 7 Hawa, iman eden si ziň 
üçin bu daş gym mat ly dyr. Em ma iman 
et me dik ler üçin, «Us sa la ryň ret eden 
da şy, bin a nyň burç da şy bol dy». 8  Şeý le 
hem bu «büd re me da şy, ýyk ýan ga ýa». 
Olar öň den bel le ni şi ýa ly, bu sö ze ta byn 
bol man soň lar büd re ýär ler.

9 Em ma siz beý le däl si ňiz, çün ki siz 
saý la nypse çi len halk sy ňyz. Siz pa

ty şa nyň ru ha ny la ry, mu kad des mil let, 
Hu da ýa de giş li halk sy ňyz. Hu daý si zi 
ga raň ky lyk dan Özü niň aja ýyp nu ru na 
ça gyr dy. Siz Onuň şanşöh ra ty ny yg
lan et mek üçin saý la nypse çi len si ňiz. 
10  Bir wagt lar siz halk däl di ňiz, em ma 
in di Hu da ýyň hal ky sy ňyz. Öň ler siz 
Onuň re himşe pa ga tyn dan mah rum dy
ňyz, in di bol sa oňa gow şan sy ňyz. 11 Eziz 
dost lar, jany ňy za gar şy sö weş ýän gü nä li 
hö wes ler den ga ça du ruň di ýip ýal bar ýa
ryn. Çün ki siz bu dün ýä de ke se ki hem 
gel mi şek si ňiz. 12  Iman syz la ryň ara syn da 
hiç hi li müýn süz ýa şaň. Şon da olar si
zi nä dog ry iş et mek de aýyp la sa larda, 
dog ry iş le ri ňi zi gö rüp, Hu da ýyň gel jek 
gü ni Ony şöh rat lan dy rar lar.

Ýolbaşçylara tabyn boluň
13 Siz her bir yn san hä ki mi ýe ti ne Reb

biň ha ky üçin ta byn bo luň. Ýur duň ba şy 
bo lan pa ty şa bol sun 14  ýada onuň bel län 
emel dar la ry bol sun, ta pa wu dy ýok, ola ra 
ta byn bo luň. Pa ty şa öz emel dar la ry
ny ýa man lyk eden le ri je za lan dyr ma ga, 
ýag şy lyk eden le ri ta ryp la ma ga bel le di. 
15  Se bä bi Hu da ýyň is le gi si ziň ýag şy
lyk edip, akyl syz na dan la ryň ag zy ny 
ýum dur ma gy ňyz dyr. 16  Azat adam ýa ly 
ýa şaň, em ma öz azat ly gy ňy zy er bet lik 
et mek üçin ulan maň. Hu da ýyň gul la ry 
dek ýa şaň. 17 Hem me le re hor mat go ýuň. 
Iman ly do gan la ry ňy zy sö ýüň, Hu daý dan 
gor kuň, pa ty şa ny sy laň.

18  Eý, hyz mat kär ler, di ňe bir mä hir li 
hem ýum şak ho ja ýyn la ry ňy za dälde, eý
sem, ýo wuz ho ja ýyn la ry ňy zada hor mat 
go ýup, ta byn bo luň. 19 Eger kim nä hak 
ýe re ejir çe kip, Hu da ýy ta na ýan dy gy 
üçin bu gör gü le re çy da ýan bol sa, ol adam 
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Hu da ýy hoş nut eder. 20 Eger eden nä dog ry 
işi ňiz üçin ýen jil me le re döz gel ýän bol sa
ňyz, bu si ze nä me hor mat ge ti rer? Em ma 
ýag şy lyk edi bem ýe ne ejir çek se ňiz we 
mu ňa çy da sa ňyz, Hu daý mun dan has 
köp ra zy bo lar. 21 Ine, siz şu nuň üçi nem 
ça gy ryl dy ňyz, se bä bi Me sih si ziň üçin 
ejir çek di. Öz yzy na eýer me gi ňiz üçin, Ol 
si ze gö rel de bol dy. 22  «Ol hiç hi li gü nä et
me di, ag zyn dan bir ýa lan söz çyk ma dy».

23 Ol sö gü len de sög me di, ejir çe ken de 
hiç ki me howp sal ma dy. Mu ňa de rek 
Özü ni adyl hö küm çy kar ýan Hu da ýa 
tab şyr dy. 24  Bi ziň gü nä gar şy ölüp, dog
ru çyl lyk ug run da ýa şa ma gy myz üçin, Ol 
haç da gü nä le ri mi zi Öz üs tü ne ýük le di. 
Siz Onuň ýa ra la ry ar ka ly şypa tap dy
ňyz. 25 Siz go ýun lar ýa ly aza şyp dy ňyz, 
em ma in di ja ny ňy zyň Ço pa ny na hem 
Gö zeg çi si ne do la nyp gel di ňiz.

3-nji bap

Är-aýal gatnaşygy
1-2  Edil şu nuň ýa ly, eý, aýal lar, siz 

hem öz äri ňi ze ta byn bo luň. Eger äri ňiz 
Hu da ýyň sö zü ne ynan ma ýan bol sa, ol 
aýa ly nyň arna mys ly, Hu daý dan gor kup 
ýa şa ýan päk dur mu şy ny gö rüp, hiç bir 
aý dypdiý mez den ima na ge ler. 3 Si ziň 
gö zel li gi ňiz örü len saç lar, da ky lan al tyn
lar, owa dan eşik ler ýa ly daş ky gör nüş den 
yba rat bol ma syn. 4 Ter si ne, kal by ňyz da ky 
ýu waş hem ýum şak ruh si ziň sol ma ýan 
iç ki gö zel li gi ňiz bol sun. Bu Hu da ýyň 
na za ryn da has gym mat ly dyr. 5  Öň ki 
wagt lar da Hu da ýa umyt bag lap, ýü rek
le ri ni päk sak lan aýal lar hem öz le ri ni 
şeý le be ze ýär di ler, olar äri ne ta byn dy lar. 
6 My sal üçin, Sa ra Yb ra ýy ma ta byn bo lup, 
ony ho ja ýy nym di ýip at lan dyr dy. Eger 

siz hem ýag şy lyk edip, hiç bir howp dan 
gork ma sa ňyz, Sa ra nyň gyz la ry bo lar sy
ňyz. 7 Eý, är ler, edil şu nuň ýa ly, si zem öz 
aýa ly ňy za hor mat go ýuň, onuň bi len öza
ra dü şü ni şip ýa şaň. Siz ola ryň özü ňiz den 
ejiz di gi ni bil ýän si ňiz, em ma olar hem 
si ziň bi len Hu da ýyň be ren ýa şaý şy ny 
deň mi ras alan dyr lar. Do gadi leg le ri ňi ziň 
bök del mez li gi üçin şeý le ediň.

Dogrulyk ugrundaky görgüler
8  Şeý le lik de, hem mä ňiz pi kir deş, dert

deş bo lup, bi ribi ri ňi zi do gan lyk söý gü si 
bi len sö ýüň. Re himşe pa gat ly we pes päl 
bo luň. 9 Ýa man ly ga ýa man lyk, sö gün je 
sö günç bi len gaý tar gy ber män, ter si ne, 
al kyş bi len jo gap be riň, se bä bi siz şu nuň 
ýa ly ýa şa ma ga ça gy ry lan sy ňyz. 10 Çünki:

«Döwran sürmegi isleýän bolsaň,
ýagşy günleri görmekçi bolsaň,

ýamanlykdan sakla sen öz diliňi
we hileli gepden – dodaklaryňy;

 11 ýamanlykdan aýryl, et sen 
ýagşylyk,

parahatlyk agtar, yzyndan galma.
 12 Dogry adamlarda Rebbiň gözleri,

perýatlaryna açyk Onuň gulagy.
Ýöne Rebbiň ýüzi ýamanlyk 

edýänlere garşydyr».
13 Ýag şy lyk et mä ge jan et se ňiz, si ze kim 
ýa man lyk eder? 14 Siz dog ru lyk üçin gör gi 
gör se ňiz hem bag ty ýar sy ňyz. Adam la ryň 
si ze sal ýan how pun dan gork maň, dow la 
düş mäň. 15 Em ma Me sihe Reb hök mün de 
ýü rek den hor mat go ýuň. Kal by ňyz da ky 
umyt ha kyn da özü ňiz den ha sa bat so ran 
her bir ada ma he mi şe jo gap ber mä ge 
taý ýar bo luň. 16  Mu ny my la ýym lyk we 
edep li lik bi len ber jaý ediň. Wyž da ny ňy zy 
aras sa sak laň, şon da si ziň Me sihe de giş li 
dog ry ýa şaý şy ňyz ba ra da gy bat eden ler 
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a 3:18 Öl di – kä bir gol ýaz ma lar da ejir çek di.
b 4:14 Kä bir gol ýaz ma lar da Olar Oňa sög ýär ler, siz bol sa Ony şöh rat lan dyr ýar sy ňyz di
ýen jüm le hem bar.
 
3:20 Gçk 6:11–8:22. 

si zi ýa man lap aý dan gep le rin den uta nar lar. 
17 Eger Hu da ýyň yra da sy bi len ejir çek me li 
bol sa, ýa man lyk edip ejir çek mek den ýag
şy lyk edip ejir çek mek has go wu dyr.

18  Isa Me sih hem bi zi Hu da ýa ge tir mek 
üçin, bi ziň gü nä le ri miz se bäp li bir ge zek 
öl di a. Özi dog ry bol sada, gü nä kär ler üçin 
öl di. Yn san ýa ly öl dü ril sede, Hu da ýyň 
Ru hy ar ka ly Ol di rel dil di. 19 Ol tus sag da ky 
ruh la ra ba ryp, wa gyz et di. 20  Bu ruh lar 
ga dym za man da Nu huň gä mi si ýa sa lyp 
ýör kä, Hu daý he niz sa byrta kat lyk edip 
ga raş ýar ka, Oňa ta byn bol ma dy lar. Şol 
gä mi de bol sa az adam, je mi se kiz adam 
suw ar ka ly ha las bol dy. 21 Ine, bu suw 
hä zir ki si zi ha las ed ýän çüm dü ri li şiň 
ny şa ny dyr. Siz su wa çüm dü ri le ni ňiz de 
be de ni ňi ziň ki ri ýuw lan dy gy üçin dälde, 
Isa Me sihiň di rel me gi ar ka ly päk wyž dan 
bi len Hu da ýa ta rap öw rü len di gi ňiz üçin 
ha las edil di ňiz. 22  Isa Me sih gö ge çy kyp, 
Hu da ýyň sa gyn da otur dy, äh li pe riş de ler, 
yg ty ýar ly lar we güýç ler Oňa ta byn bol dy.

4-nji bap

Hudaý üçin ýaşamak
1 Şun luk da, Me sihiň dün ýä de ejir çe

ki şi ýa ly, siz hem şeý le pi kir ler bi len 
ýa rag la nyp, mu ňa taý ýar bo luň. Se bä bi 
Me sih üçin ejir çek mä ge ta ýyn bol sa ňyz, 
gü nä et mek den ýüz öw ren si ňiz. 2 In di bu 
be den dä ki ga lan ýa şa jak öm rü ňiz de yn
sa nyň is le gi ne dälde, Hu da ýyň is le gi ne 
eýe riň. 3 Geç miş de but pa raz ly ga uýup 
ýa şa ny ňyz ýe ter lik dir. Şol dö wür le ri siz 
ah lak syz lyk da, ha ram keýp çek mek

de, ser hoş ly k da, iç gi li keý pisa pa da we 
ýig ren ji but pa raz lyk da ge çir di ňiz. 4 In di 
bol sa şol öň ki but pa raz lyk ed ýän ler si
ziň öz le ri bi len bi le az gyn zy na hor ly ga 
go şul ma ýan dy gy ňy za geň ga lyp, si ze 
sög ýär ler. 5 Em ma di ri le riň hem, ölü le riň 
hem üs tün den hö küm çy kar ma ga taý ýar 
du ran Hu da ýa olar ha sa bat be rer ler. 6 Şo
nuň üçin hem Hoş Ha bar hat da ölü le rede 
wa gyz edil di. Olar hem äh li yn san lar 
ýa ly dur mu şyn da eden iş le ri üçin hö küm 
edi len bol sa larda, Hu da ýyň Ru hy ar ka ly 
ýa şap bi ler ler. 7 Äh li zat la ryň so ňy ýa kyn 
gel di. Mu nuň üçin sag dyn dü şün je li bo lup, 
hüş gär lik bi len di leg ediň. 8 Oza ly bi len bi
ribi ri ňi zi jan dan sö ýüň, se bä bi söý gi köp 
gü nä le riň üs tü ni ör týän dir. 9 Zeý ren mez
den bi rekbi re gi myh man alyň. 10 Hu daý 
si ziň her bi ri ňi ze dür li ru hy peş geş ler ber
di. Ola ry bi ribi ri ňi ze hyz mat et mek üçin 
ula nyň. 11 Kim gep le se, Hu da ýyň söz le ri 
bi len gep le sin. Kim hyz mat et se, Hu da
ýyň be ren güýçkuw wa ty na gö rä hyz mat 
et sin. Isa Me sih ar ka ly Hu daý äh li zat da 
şöh rat lan syn! Şöh rat we gud rat ebe di lik 
Onuň ky bol sun! Omyn.

Mesih ugrunda ejir çekmek
12  Mäh ri ban la rym, si zi sy na mak üçin 

ba şy ňy za inen ot be la sy na geň za da sa
ta şan ýa ly haý ran gal maň. 13 Ter si ne, 
Me sihiň çe ken ejir le ri ne şä rik bol ýan 
ýa ly şat la nyň. Onuň şöh ra ty aýan bo lan da, 
şat ly gy ňy zyň çä gi bol maz. 14 Me sihiň ady 
se bäp li kem si dil ýän bol sa ňyz, bag ty ýar
sy ňyz, se bä bi Hu da ýyň şöh rat ly Ru hy 
siz de mes gen tu tan dyr. b 15 Ýö ne siz den 
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hiç kim gan hor ýa og ry, baş ga bir je na ýat
çy, ýa şu gul çy bo lup ejir çek me sin. 16 Kim 
me si hi bo lup ejir çek ýän bol sa utan ma syn. 
Ol bu at bi len Hu da ýy şöh rat lan dyr syn. 
17 Çün ki hö kü miň Hu da ýyň maş ga la syn
dan baş lan ma ly wag ty ge lip ýet di. Hö küm 
öňür ti biz den baş lan sa, on da Hu da ýyň 
Hoş Ha ba ry na ta byn bol ma ýan la ryň so ňy 
nä me bo lar? 18  Eger dog ry adam zor dan 
ha las bol ýan bol sa, on da hu daý sy zyň we 
gü nä kä riň ah wa ly ni çik bo lar? 19 Mu nuň 
üçin Hu da ýyň is le gi bi len ejir çek ýän ler 
ýag şy lyk et me gi ni do wam et di rip, öz le ri
ni sa dyk Ýa ra da na tab şyr syn lar.

5-nji bap

Ýaşululara we ýaşlara 
öwüt-ündewler

1 Men Me sihiň çe ken ejir le ri niň şa
ýa dy we Onuň aýan bol jak şöh ra ty nyň 
şä ri gi hök mün de ara ňyz da ky özüm ýa ly 
ýol baş çy lar dan şu la ry ha ýyş ed ýä rin: 
2  ço pan la ryň öz sü rü si ne se re di şi ýa ly, 
siz hem Hu da ýyň özü ňi ze yna nan la ry 
ba ra da ala da ediň. Mu ny mej bu ry dälde, 
meý le tin lik bi len ediň. Ola ra bet ne bis lik 
bi len dälde, uly hö wes bi len gö zeg çi lik 
ediň. 3 Gol as ty ňyz da ky la ra aga lyk et
mez den, ýag şy gö rel de gör ke ziň. 4  Şeý le 
et se ňiz, Baş Ço pan aýan bo lan da, sol maz 
şöh rat tä ji ni alar sy ňyz.

5 Eý, ýaş lar, siz hem ýa şu lu la ra ta byn 
bo luň. Hem mä ňiz bi ribi ri ňiz bi len pes
päl bo luň, se bä bi «Hu daý te kep bir le re 
gar şy dyr, em ma pes päl adam la ra mer
he met ed ýän dir». 6  Hu daý si zi wag ty 
ge len de beý gel der ýa ly, Onuň gud rat ly 
go ly as tyn da özü ňi zi pes tu tuň. 7 Äh li 
gaý gyala da ňy zy Hu da ýa tab şy ryň, se
bä bi Ol si ziň gam ho ru ňyz dyr. 8  Hüş gär 
we oýa bo luň. Duş ma ny ňyz ib lis ar laý jy 
ars lan ýa ly aý la nyp, awu ny ag ta ryp 
ýö ren dir. 9 Dün ýä niň äh li ýe rin de do gan
la ry ňy zyň hem hut şu nuň ýa ly ejir le re 
du çar bol ýan dyk la ry ny bil ýän di gi ňiz 
üçin, berk iman bi len ib li se gar şy du ruň. 
10 Bol mer he met eçil ýän Hu daý si zi Me
sih ar ka ly Öz ebe di şöh ra ty na ça gyr dy. 
Siz dur muş da ejir çek ýän bol sa ňyz hem, 
Ol si zi di kel der, ber ki der, güýç len di rer 
we sars maz bi na edip gu rar. 11 Güýç
gud rat ebe di lik Onuň ky bol sun! Omyn.

Hoşlaşyk sözi
12  Bu gys ga ha ty my si ze sa dyk do ga

nym Sil wan a ar ka ly ýaz dym. Mu nuň 
bi len si zi ruh lan dy ryp, Hu da ýyň ha ky ky 
mer he me ti ne şa ýat lyk et dim. 13 Si ziň ýa
ly saý la nypse çi len Ba byl da ky ýyg nak 
we do ga ny myz Mark si ze sa lam aýd ýar. 
14 Bi ribi ri ňi zi mä hir li og şap sa lam la şyň. 
Me sihe de giş li bo lan si ziň hem mä ňi ze 
pa ra hat lyk ýar bol sun! b 
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1-nji bap

Salamlar
1 Isa Me sihiň gu ly we re su ly men 

Si mun Pet rus dan Hu da ýy myz hem 

Ha las gä ri miz Isa Me sihiň dog ru ly gy 
ar ka ly bi ziň ima ny myz ýa ly gym mat
ly ima na eýe bo lan la ra do ga ýy sa lam! 
2  Hu da ýy we Reb bi miz Isa ny ta na mak
da bol mer he met hem pa ra hat lyk si ze 
ýar bol sun!

Petrusyň ikinji haty
Giriş

Pet ru syň ikin ji ha ty hä zir ki Tür ki
ýä niň çäk le rin de, bel ki, on dan hem 
uzak da ky çäk ler de ýa şan me si hi ler 
üçin ýa zy lyp dy. Galp py gam ber ler we 
mu gal lym lar ýyg nak la ra tä sir le ri ni 
ýe ti rip, Isa Me sihe eýer ýän iman ly
la ry ha ky kat dan azaş dyr ma ga we 
az dyr ma ga sy na nyş ýar dy lar. Em ma 
Pet rus ýyg nak da ky iman ly la ra Hu
daý we Isa Me sih ba ra da il ki baş da 
öw re di len tag ly ma ta berk eýer me gi 
tab şyr ýar. Ol bu tag ly ma tyň örän 
yg ty bar ly dy gy ny nyg ta ýar. Se bä bi bu 
tag ly ma ty ola ra Isa Me sihi öz göz le ri 
bi len gö ren we Onuň tag lym ber şi ni 
öz gu lak la ry bi len eşi den a   dam lar 
ýe ti rip di ler. Galp mu gal lym lar öz 
bet päl ni ýet le ri ni ama la aşyr mak 

üçin he re ket eden le rin de, me si hi ler 
iman da berk du rup, dog ry ýa şa mak da 
gö rel de bol ma ly dyr lar. Olar dü şün je
li, sa byrta kat ly bo lup, öz le ri ne erk 
et me gi ba şar ma ly dyr lar, Hu da ýy we 
hem me adam la ry söý ýän dik le ri ni 
gör kez me li dir ler.

Ýa lan mu gal lym la ryň: «Isa Me sih 
gaý dyp gel mez» di ýip iman ly la ry 
az dyr ma gy Pet ru sy uly ala da goý
ýar dy. Ol iman ly la ra ýüz le nip, şeý le 
diý ýär: «Kä bir le ri Reb Öz be ren 
wa da sy ny ber jaý et me gi gi jik dir ýär 
di ýip ha sap et se lerde, Ol gi jik dir
mez. Reb si ziň üçin sa byr ed ýän dir, 
se bä bi Ol hiç ki miň he läk bol man, 
hem me le riň to ba et me gi ni is le ýär» 
(3:9).

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler .....................................................................1:1-2
Imanda we ýagşylykda ösüň ................................................................1:3-15
Hakykatda berk duruň ....................................................................... 1:16-21
Galp mugallymlardan ägä boluň .........................................................2:1-22
Rebbiň gününe sadyklyk bilen garaşyň ..............................................3:1-18
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Imandan dänmäň
3 Hu da ýyň ýö rel ge si bo ýun ça ýa şa

ma gy myz üçin Ol Öz güý ji ar ka ly bi ze 
ge rek bo lan äh li za dy ber di. Ol mu ny 
ýag şy lyk we şöh rat bi len bi zi Ça gy ra ny 
ta na ma gy myz üçin et di. 4  Hu daý bi ze 
ju da gym mat ly be ýik wa da la ry ber di. Ol 
bu wa da lar ar ka ly si ziň bu dün ýä dä ki 
er bet hö wes ler den dö re ýän az gyn çy lyk
dan ga ça du rup, Özü niň te bi ga ty na şä rik 
bol ma gy ňy zy ni ýet et di. 5-7 Şo ňa gö räde, 
ima ny ňyz da has hem ber ke mä ge jan ediň. 
Şeý dip, ima ny ňyz da ah lak päk li gi ni, ah
lak päk li gin de bi li mi, bi lim de öz erk li li gi, 
öz erk li lik de çy dam ly ly gy, çy dam ly lyk da 
hu daý hon ly gy, hu daý hon lyk da mäh ri ban
ly gy, mäh ri ban lyk da Hu da ýyň söý gü si ni 
art dyr ma ga dyr ja şyň. 8  Şu go wy hä si ýet
ler siz de bar bol sa we kö pel se, on da siz 
Reb bi miz Isa Me sihi ta na mak da bi kär 
hem ha syl syz gal mar sy ňyz. 9 Kim de bu 
hä si ýet ler ýok bol sa, ol uza gy gör ýän 
däl dir, hat da kör dür, öň ki gü nä le rin den 
tä miz le nen di gi ni unu dan dyr. 10 Şo nuň 
üçin hem, eý, do gan lar, Hu daý ta ra pyn dan 
ça gy ry lan la ryň we saý la nan la ryň ara
syn da dy gy ňy zy su but et mä ge yh las ediň. 
Şeý le et se ňiz, as la iman dan dän mer si ňiz. 
11 Şon da Reb bi miz we Ha las gä ri miz Isa 
Me sihiň ebe di şa ly gy na gir mek hu ku gy 
si ze bol danbol eçi ler.

Mukaddes Ýazgylardan öwreniň
12 Siz bu zat la ry bil se ňizde, özü ňiz dä ki 

ha ky kat da berk dur sa ňyzda, men bu la ry 
si ze he mi şe ýat la dyp du ra ryn. 13 Men şin di 
ýa şa ýan wagt la ýyn ça dy rym dan, ýag ny 
be de nim den gid ýän çäm, bu la ry ýa dy
ňy za sal mak bi len si ziň aňy ňy zy oýa ryp 
dur ma gy dog ry ha sap la ýa ryn. 14  Se bä bi 
Reb bi miz Isa Me sihiň ma ňa bil di ri şi ýa ly, 
bu pa ny ça dy rym dan ba sym göç me li di

gi mi bil ýä rin. 15  Gö çe nim den so ňam bu 
zat la ry el my da ma ýa da sal ma gy ňyz üçin 
jan ede rin. 16  Si ze Reb bi miz Isa Me sihiň 
gud rat bi len gel şi hak da ha bar be re ni miz
de, biz tos la ma er te ki le re eýer me dik. Biz 
Onuň şanşöh ra ty ny öz gö zü miz bi len 
gör dük. 17 Şanşöh rat ly Hu daý dan Oňa: 
«Bu Me niň sö wer Og lum dyr, Men On dan 
ga ty ra zy dy ryn» di ýen ses ge len de, Ogul 
Ata myz Hu daý dan hor mat we şöh rat ka bul 
et di. 18  Onuň bi len bi le mu kad des dag da
kak, gök den ge len bu se si biz hem eşit dik.

19 Şeý le lik de, py gam ber le riň ha ba ry 
bi ziň üçin ýe nede ynam dar dyr. Tä Gün 
dog ýan ça we daň ýyl dy zy kal by ňy za nur 
çaý ýan ça, tüm lük de ýag ty saç ýan nur 
deý oňa üns be riň! 20 Oza ly bi len şu ny 
bi lip go ýuň: Mu kad des Ýaz gy lar da
ky py gam ber lik söz le ri py gam ber le riň 
öz dü şün je sin den ge lip çy kan däl dir. 
21 Se bä bi hiç bir py gam ber yn san is le gi 
bi len we li lik et me di. Bu py gam ber ler 
Mu kad des Ruh ta ra pyn dan ug ruk dy
ry lyp, Hu daý dan ge len söz le ri aýt dy lar.

2-nji bap

Galp mugallymlaryň pisligi
1 Öň ler halk ara syn da galp py gam ber

le riň bol şy ýa ly, si ziň ara ňyz dada galp 
mu gal lym lar peý da bo lar. Olar he läk leý ji 
we ýa lan tag ly mat lar ge tir mek bi len, öz
le ri ni ýe sir lik den bo şa dan Reb bide in kär 
eder ler. Şeý dip, öz baş la ryn dan duý dan syz 
be labe ter in de rer ler. 2  Köp adam lar ola
ryň az gyn çy lyk ly ýö rel ge le ri ne eýe rer ler, 
şo lar se bäp li ha ky kat ýo lu na dil ýe ti ri ler. 
3 Aç göz lük den ýa ňa bu galp mu gal lym lar 
öz tos la ma he ka ýat la ry bi len si ziň pu lu
ňy zy üter ler. Şo nuň üçin ola ryň je za sy 
ga dym dan taý ýar du ran dyr, he läk çi li gi 
bol sa gi jik mez. 4 Hu daý hat da gü nä iş eden 
pe riş de le ride aýa ma dy. Hö küm gü nü ne 
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2:5 Gçk 6:11–8:22. 2:6-8 Gçk 19:16,24,29. 2:15-16 Çöl 22:5,7,21,23,28,3031. 
2:22 Sül 26:11. 

çen li sak lan syn lar di ýip, ola ry zyn jyr lap, 
dow za hyň tüm ga raň ky gir da by na ga bap 
goý dy. 5  Hudaý ga dy my dün ýä ni hem 
aýa ma dy. Ol hu daý syz lar dün ýä si ni sil 
al dyr dy, di ňe dog ru çyl ly gyň wa gyz çy sy 
Nu hy we on dan baş ga ýe di ki şi ni aman 
gal dyr dy. 6 Sodom we Go mo ra şä her le ri ni 
ýa kypýan dy ryp weý ran et di we bu la ry 
gel jek de hu daý syz la ra nä me bol jak dy gy ny 
bil mä ge sa pak bol sun di ýip et di. 7 Az gyn
la ryň ah lak syz ýa şaý şyn dan je bir çe ken 
dog ru çyl Lu ty ha las et di. 8  Dog ru çyl Lut 
bu hal kyň ara syn da ýa şap, ola ryň nä hak 
iş le ri ni gö rüpeşit mek bi len, öz dog
ru çyl kal byn da gün sa ýyn ejir çe ker di. 
9 Gör şü ňiz ýa ly, Reb hu daý hon adam la ry 
sy nag dan nä hi li ha las et me li di gi ni, ýa
man lyk ed ýän le ri bol sa hö küm gü nü ne 
çen li je za as tyn da nä hi li sak la ma ly dy gy ny 
bil ýän dir. 10 Aý ra tynda ha ram hö wes le ri
ne ko wa la şyp, Onuň hök mü ro wan ly gy ny 
äs ger me ýän le ride nä me et je gi ni Ol bil
ýän dir. Beý le adam lar ba tyr sy ra ýar lar, 
te kep bir len ýär ler we gök dä ki güýç le re dil 
ýe tir mek den gork ma ýar lar. 11 Pe riş de ler 
hat da bu la r dan has güýç li we gud rat ly 
bol sa larda, Hu da ýyň hu zu ryn da gök dä ki 
güýç le re dil ýe tir mä ge milt et me ýär ler. 
12  Em ma bu adam lar dü şün me ýän zat la
ry na dil ýe tir ýär ler. Olar aw la nyp, ýok 
edil mek üçin dog lan dü şün je siz ýa ba ny 
haý wan lar we öz ug ru na he re ket ed ýän 
mah luk lar ýa ly dyr lar. Bu lar haý wan lar 
ýa lyda ýok bo lup gi der ler. 13 Olar öz eden 
ýa man lyk la ry na la ýyk je za sy ny alar lar. 
Olar gün di ziň gü ni keýp çek mek den 
hy juw lan ýar lar. Bu lar mas ga ra hem ýü zü
ga ra dyr lar. Si ziň bi len na har iý ýän wag ty 
hem olar öz le ri niň hi le gär lik le rin den keýp 
al ýar lar. 14 Ola ryň zy na dan göz le ri doý ma

ýar, hiç wagt gü nä ni bes et me ýär ler. Olar 
dur nuk syz ki şi le ri du za ga dü şü rip az dyr
ýar lar. Ola ryň kal by aç göz lü ge ýug ru lyp, 
nä let le nen adam lar dyr. 15  Olar Be go ryň 
og ly Bil ga myň yzy na eýer mek bi len, dog
ry ýo ly terk edip azaş dy lar. Bil gam ha ram 
ýol bi len pul ga zan ma gy ha la dy. 16 Em ma 
onuň gü nä si paş bol dy. Dil sizagyz syz 
eşek yn san di lin de gep läp, py gam be riň 
ten tek li gi ne bö wet bol dy. 17 Bu adam lar 
bol sa gu rap ga lan çeş me dir, güýç li ýe liň 
kow ýan üm rü dir; dow zah da ga raň ky 
tüm lük şo lar üçin sak lan ýan dyr. 18  Olar 
nä dog ry ýol dan ýa ňy ga çyp gu tu lan la ry 
boş we gop bam sy söz le ri bi len ha ram 
keý pe hy juw lan dy ryp, yn san hö wes le ri 
bi len ola ry du za ga dü şür ýär ler. 19 Öz le ri 
az gyn ly gyň gu ly bo lu bam, ola ra er kin li
gi wa da ber ýär ler, se bä bi adam nä me den 
ýe ňil se, onuň gu ly bol ýan dyr. 20 Adam lar 
Reb bi miz hem Ha las gä ri miz Isa Me sihi 
ta na mak ar ka ly dün ýä niň pis lik le rin den 
ga çyp gu tul dy lar. Eger olar mun dan so
ňam ýe ne şu nuň ýa ly iş le re baş go şup, 
gü nä niň gu ly bol sa lar, on da ola ryň soň
ky ýag da ýy öň ki ýag da ýyn danda be ter 
bo lar. 21 Dog ru lyk ýo lu ny bi len den soň, 
öz le ri ne tab şy ry lan mu kad des buý ru gy 
in kär ede nin den bu ýo ly as la bil mez lik 
olar üçin has go wy bo lar dy. 22  Ine: «It 
öz gu su gy na do la nyp ge ler», şeý le hem: 
«Ýuw nan do ňuz ýe ne bat ga bu laş ma ga 
ge ler» di ýen na kyl la ryň ha ky kat dy gy ny 
olar öz dur mu şyn da su but et di ler.

3-nji bap

Rebbiň güni
1 Eý, söý gü li do gan lar, in di si ze bu 

ikin ji ha ty ýaz ýa ryn. Bu iki ha tym dada 
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sag dyn pi kir li bol ma ly dy gy ňy zy ýat
lat mak bi len dü şün jä ňi zi oýar ýa ryn. 
2  Mu kad des py gam ber le riň ga dym ýet de 
aý dan ha ba ry ny we Reb bi miz Ha las
gä riň re sul la ry ňyz ar ka ly si ze be ren 
buý ru gy ny ýa dy ňy za sal mak çy. 3 Äh li 
zat dan öňür ti şu ny bi liň: ahyr ky gün
ler de öz bet ne bis le ri ne çap ýan bi ha ýa 
ýaň sy laý jy lar peý da bo lar. 4 Olar: «Ha ny, 
Reb biň gel jek di gi ba ra da be ren wa da sy? 
Ataba ba la ry myz ölen den bä ri hem me 
zat owalbaş da nä hi li ýa ra dy lan bol sa, 
şo nuň ýa ly hem dur» di ýip ýaň sy lar lar. 
5 Em ma olar gö güň ezel den Hu da ýyň sö zi 
ar ka ly ýa ra dy lan dy gy ny, ýer bol sa suw
dan bö lü nip, suw bi len gur şa lan dy gy ny 
bil geş le ýin ýat dan çy ka ran bol ýar lar. 
6  Şeý le hem ga dy my dün ýä şol suwsil 
bi len weý ran bol dy. 7 Ine, hä zir ki ýer 
bi len as man bol sa Hu da ýyň sö zi bi len 
sak la nyp, hu daý syz adam la ryň hö küm 
we he läk edil jek gü nü ne çen li ot üçin 
taý ýar dur. 8  Eý, söý gü li do gan lar, bir 
za dy unut maň: Reb biň na za ryn da bir 
gün müň ýyl, müň ýyl bol sa bir gün 
ýa ly dyr. 9 Kä bir le ri Reb Öz be ren wa
da sy ny ber jaý et me gi gi jik dir ýär di ýip 
ha sap et se lerde, Ol gi jik dir mez. Reb 
si ziň üçin sa byr ed ýän dir, se bä bi Ol 
hiç ki miň he läk bol man, hem me le riň 
to ba et me gi ni is le ýär. 10 Em ma Reb biň 
gü ni gi je ki og ry ki min ge ler. Şon da 
as man uly gü pür di bi len ýi ter, as man 

ji sim le ri ýa nyp dar gar, ýer we on da 
edi len äh li iş ler äş gär bo lar. 11-12  Äh li 
zat şeý dip dar ga jak bol sa, on da si ziň 
nä hi li adam lar bol ma gy ňyz ge rek? 
Hu da ýyň gü nü ne ga ra şyp, ony çalt
lan dy ryp, Hu da ýyň päk ýö rel ge si ne 
eýer me gi ňiz ge rek. Ol gün as man ýa
nyp ýok bo lar, as man ji sim le ri ýa nyp 
erär. 13 Em ma biz Hu da ýyň wa da sy na 
esas la nyp, dog ru ly gyň me ka ny bo lan 
tä ze as ma na we tä ze ýe re ga raş ýa rys. 
14  Şo ňa gö räde, eý, söý gü li do gan lar, 
bu la ra ga raş ýan dy gy ňyz üçin, Hu da ýyň 
na za ryn da pa ra hat lyk da ýa şap, päk we 
aýyp syz bol ma ga jan ediň. 15 Şeý le hem 
şu ny ýat da sak laň, Reb bi miz si ziň ha las 
bol ma gy ňyz üçin sa byr ed ýär. Söý gü li 
do ga ny myz Paw lus hem özü ne ber len 
akyl dar lyk bo ýun ça si ze bu hak da ýa
zyp dy. 16  Ol äh li hat la ryn da şu lar ba ra da 
gür rüň aç ýan dyr. Olar da ýa zy lan la ryň 
kä bi ri ne dü şün mek kyn dyr. Na dan hem 
dur nuk syz adam lar bu ýa zy lan la ry we 
beý le ki Mu kad des Ýaz gy la ry ýoý mak 
bi len öz le ri he läk bol ýar lar. 17 Şo nuň 
üçin hem, eý, söý gü li do gan lar, bu zat
la ry öň den bil ýän di gi ňiz üçin, hüş gär 
bo luň! Iman dan dän me zi ňiz ýa ly, az
gyn adam lar si zi ýol dan çy kar ma syn. 
18  Reb bi miz we Ha las gä ri miz Isa Me sihiň 
mer he me tin de ösüň, Ony ta na mak da 
hasda iler läň. Şin di den ebe dä çen li 
Oňa şanşöh rat bol sun! Omyn. 

 2 Petrus 3  



 1425  

1-nji bap

Ýaşaýyş Sözi
1  Biz si ze owalbaş dan bar bo lan 

Ýa şa ýyş Sö zi hak da ha bar ber ýä ris. 
Gu la gy myz bi len eşi dip, eli miz bi len 
tu tup, gö zü miz bi len gö ren le ri mi zi yg

lan ed ýä ris. 2  Bu Ýa şa ýyş aýan bol dy, biz 
Ony gör dük. Ata myz Hu daý bi len bo lan 
bu ba ky Ýa şa ýyş bi ze äş gär bol dy. In di 
biz Ol ba ra da şa ýat lyk edip, Ony si ze 
yg lan ed ýä ris. 3 Ha wa, si ziňde bi ziň 
bi len ýa kyn gat na şyk da ýa şa ma gy ňyz 
üçin, gö rüpeşi den le ri mi zi si ze mä lim 
ed ýä ris. Bi ziň özü mi ziň hem Ata myz 

Ýohannanyň birinji haty
Giriş

Ýo han na nyň birinji ha ty nyň esa sy 
iki mak sa dy bar: aw tor oky jy la ry 
Hu daý we Onuň Og ly Isa Me sih bi len 
ýa kyn gat na şyk da bol ma ga hö wes len
dir ýär we bu gat na şy gy weý ran ed ýän 
galp tag ly mat lar dan ägä bol ma gy 
tab şyr ýar. Se bä bi iman ly la ryň kä bi ri 
galp mu gal lym lar ta ra pyn dan al da wa 
sa lyn ýar dy. Şeý le mu gal lym lar soň ra 
ýyg nak dan ko wul ýar. Ola ryň ýa lan 
tag ly ma ty mad dy zat la ryň äh li si ýa
ra maz, di ňe ru hy zat lar go wy di ýip 
öw red ýär di. Ola ryň şeý le tag ly ma
ty Isa Me sih ha ky ky adam bo lup 
bil me ýär di ýip yk rar ed ýär di. Galp 
mu gal lym lar ru hy taý dan kä mil bo lan 

ada ma ah lak ka nun la ry na üns ber mek 
ýada baş ga la ry söý mek hök man däl 
di ýip öw red ýär di ler.

Ýo han na bu galp tag ly ma ty pu ja 
çy ka ryp, Isa Me sihiň dog ru danda 
adam bo lan dy gy ny aý dyň mä lim ed
ýär. Ol Isa Me sihe iman ed ýän we 
Hu da ýy söý ýän her ke siň Hu da ýyň 
tab şy ryk la ry na gu lak as ma ly dy gy ny 
nyg ta ýar. Ýo han na iman ly lar üçin iň 
uly tab şy ry gyň bi rekbi re gi söý mek
den, mu ny iş ýü zün de gör kez mek den 
yba rat dy gy ny aýd ýar. Se bä bi Isa Me
sihiň Öz ja ny ny bi ziň üçin gur ban 
edip, bi ze bo lan söý gü si ni aý dyň 
gör kez di.

Mazmuny
Ýaşaýyş Sözi baradaky şaýatlyk ............................................................1:1-4
Nur we tümlük .................................................................................1:5–2:29
Hudaýyň perzentlerini nädip saýgarmaly ...........................................3:1-24
Hakykat we ýalan ................................................................................. 4:1-6
Birekbiregi söýmek ............................................................................ 4:7-21
Ýeňiş getirýän iman ............................................................................. 5:1-21
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a 1:4 Şat ly gy myz – kä bir gol ýaz ma lar da şat ly gy ňyz.

we Onuň Og ly Isa Me sih bi len ýa kyn 
gat na şy gy myz bar dyr. 4  Şat ly gy myz a 
do lupdaş syn di ýip, bu la ry si ze ýaz ýa rys.

Nurdaky ýaşaýyş
5 Bi ziň Isa Me sihden eşi dip, si ze yg

lan ed ýän ha ba ry myz şu dur: Hu daý 
nur dur, On da hiç tüm lük ýok dur. 6  Biz 
Onuň bi len ýa kyn gat na şyk da ýa şa ýan
dy gy my zy aý dypda, tüm lük de gez ýän 
bol sak, on da ýa lan söz le ýän di ris, ha
ky ka ty ber jaý ed ýän däl di ris. 7 Em ma 
Hu da ýyň nur da bol şy ýa ly, biz hem 
nur da gez ýän bol sak, on da bi ribi ri miz 
bi len ýa kyn gat na şy gy myz bar dyr. Onuň 
Og ly Isa nyň ga ny bi zi äh li gü nä den 
tä miz le ýän dir. 8  Gü nä miz ýok diý sek, 
on da biz özü mi zi al da ýan dy rys, biz de 
ha ky kat ýok dur. 9 Em ma gü nä le ri mi zi 
bo ýun al sak, sa dyk hem ada lat ly Hu daý 
gü nä le ri mi zi ba gyş lar we bi zi her hi li 
ýa man lyk dan tä miz lär. 10 Gü nä et me dik 
diý sek, Hu da ýy ýa lan çy ed ýän di ris, kal
by myz da Onuň söz le ri ýok dur.

2-nji bap
1 Eziz ba la la rym! Men si ze şu la ry gü

nä et mez li gi ňiz üçin ýaz ýa ryn. Em ma 
kim dir bi ri gü nä et se, Ata nyň hu zu
ryn da ak law çy myz Isa Me sih bar, Ol 
adyl dyr. 2  Ol bi ziň üçin gur ban bol dy. 
Hu daý Ol ar ka ly bi ziň gü nä le ri mi zi, 
di ňe bi ziň däl, eý sem, bü tin dün ýä niň 
gü nä le ri ni ba gyş la dy. 3 Eger Hu da ýyň 
buý ruk la ry ny ber jaý ed ýän bol sak, on da 
Ony ta na ýan dy gymy zy mä lim ed ýä ris. 
4  «Hu da ýy ta na ýa ryn» di ýi bem, Onuň 
buý ruk la ry ny ber jaý et me ýän adam ýa
lan çy dyr, on da ha ky kat ýok dur. 5 Em ma 
Hu da ýyň sö zü ni ber jaý ed ýän adam da 
Onuň söý gü si ha ky kat da nam kä mil dir. 

Ine, biz Hu daý bi len ýa şa ýan dy gy my zy 
şeý dip bil ýä ris. 6  «Men Hu da ýa sy gy nyp 
ýa şa ýa ryn» diý ýän adam Isa Me sihiň 
ýa şaý şy ýa ly ýa şa ma ly dyr.

7 Mäh ri ban la rym, men si ze tä ze buý ruk 
dälde, il ki baş dan ber len kö ne buý ru gy 
ýaz ýa ryn. Bu kö ne buý ruk si ziň öň ki 
eşi den sö zü ňiz dir. 8  Em ma me niň si ze 
ýaz ýan bu buý ru gy ma tä ze diý seň hem 
bo lar, se bä bi bu buý ru gyň ha ky ka ty 
Me sihde we siz de aýan bol ýar. Çün ki 
tüm lük ötüp bar ýar, ha ky ky nur bol
sa eý ýäm par la ýan dyr. 9 Özü niň nur da 
ýa şa ýan dy gy ny aý dypda, do ga ny ny 
ýig ren ýän adam he ni zem tüm lük de
dir. 10  Do ga ny ny söý ýän adam nur da 
ýa şa ýan dyr, on da büd re mä ge se bäp 
bo lup bil mez. 11 Ýö ne kim do ga ny ny 
ýig ren ýän bol sa, ol tüm lük de dir. Ol 
tüm lük de ge zip, ni rä bar ýa ny ny bil ýän 
däl dir, se bä bi tüm lük onuň göz le ri ni 
kör eden dir.

12  Eý, ba la lar, si ze ýaz ýa ryn: Me sihiň 
ha ty ra sy na gü nä le ri ňiz ba gyş lan dy. 13 Eý, 
ata lar, si ze ýaz ýa ryn: siz owalbaş dan 
aýan bo lan Isa ny ta na ýar sy ňyz.

Eý, ýi git ler, si ze ýaz ýa ryn: siz şeý ta
ny ýeň di ňiz.

14  Eý, ba la lar, si ze ýaz ýa ryn: siz Ata
myz Hu da ýy ta na ýar sy ňyz. Eý, ata lar, 
si ze ýaz ýa ryn: siz owalbaş dan aýan 
bo lan Isa ny ta na ýar sy ňyz.

Eý, ýi git ler, si ze ýaz ýa ryn: siz güýç lü
si ňiz, Hu da ýyň sö zi kal by ňy za or nan dyr. 
Siz şeý ta ny ýeň di ňiz.

15 Dün ýä we on da ky zat la ra kö ňül ber
mäň. Dün ýä ni söý ýän adam da Ata nyň 
söý gü si ýok dur. 16  Se bä bi dün ýä dä ki 
äh li zat lar: gü nä li hö wes ler, aç göz lük 
we baý lyk bi len mag tan mak Ata dan 
däl dir, dün ýä den dir. 17 Dün ýä we onuň 
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a 2:20 Si ziň hem mä ňiz bol sa ha ky ka ty bil ýän si ňiz – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da siz 
hem me za dy bil ýän si ňiz di ýip duş gel ýär.
b 3:8 Hu da ýyň Og ly – Kö ne Äht de bu at pa ty şa lar üçin ula nyl ýar dy. Tä ze Äht de bol sa bu 
at Hu daý ta ra pyn dan saý la nypse çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lü ge se ret.

hö wes le ri ge çer gi der, em ma Hu da ýyň 
yra da sy ny ber jaý ed ýän adam ba ky ýa şar.

Mesihe garşy taglymat 
barada duýduryş

18  Eý, ba la lar, bu dün ýä niň ahyr ky 
gün le ri ýe tip ge len dir. Siz Me sihiň duş
ma ny nyň gel jek di gi ni eşi den si ňiz. Hut 
şu wagt hem Me sihe gar şy çyk ýan la ryň 
en çe me si peý da bol dy. Ine, bu wa ka lar
dan biz dün ýä niň ahyr ky gün le ri niň 
ýe tip ge len di gi ni bil ýä ris. 19 Olar bi ziň 
ara myz dan git di ler, as lyn dada bi ze 
de giş li däl di ler. De giş li bol sa dy lar, bi
ziň ara myz da ga lar dy lar. Em ma çy kyp 
git mek le ri ola ryň hiç bi ri niň bi ze de giş li 
däl di gi ni äş gär et di. 20 Si ziň hem mä ňiz 
bol sa ha ky ka ty bil ýän si ňiz a, çün ki Isa 
Me sih si ze Mu kad des Ru hy ber di. 21 Men 
si ze ha ky ka ty bil me ýän di gi ňiz üçin däl
de, eý sem, ony hut bil ýän di gi ňiz üçin 
ýaz ýa ryn, se bä bi hiç bir ýa la nyň ha ky
kat bi len umu my ly gy ýok dur. 22  On da 
ýa lan çy kim? Isa nyň Me sihdigini in kär 
ed ýän adam ýa lan çy dyr. Ol Me sihiň 
duş ma ny dyr! Ol Ata nyda, Og lyda in
kär ed ýär. 23 Og ly in kär ed ýän adam da 
Ata ýok dur. Em ma Og ly yk rar ed ýän 
adam da we lin Ata bar dyr.

24 Goý, si ziň il ki baş dan eşi den sö zü ňiz 
kal by ňyz da or na syn. Şon da siz Ogul bi
le nem, Ata bi le nem ýa şar sy ňyz. 25 Çün ki 
Me sih bi ze ba ky ýa şaý şy wa da ber di. 26 Bu 
zat la ry si zi az dyr jak bol ýan adam lar dan 
ha bar dar bol ma gy ňyz üçin ýaz dym.

27 Em ma Me sihiň si ze be ren Mu kad des 
Ru hy özü ňiz de gal ýan dyr, si ze öw ret
me giň ge re gi ýok. Mu kad des Ru huň 

si ze öw red ýän her bir za dy ýa lan dälde, 
ha ky kat dyr. Onuň si ze öw re di şi ýa ly, 
Me sih bi len ýa şa ma ly sy ňyz. 28  In di, eý, 
ba la lar, Me sih ge len de yna my myz bo lup, 
Onuň hu zu ryn da utan maz ýa ly, Onuň 
bi len ýa şa lyň. 29 Siz Me sihiň adyl dy gy ny 
bil ýän si ňiz, şo nuň üçin ada la ty ber jaý 
ed ýän her bir yn san Hu da ýyň per zen di dir.

3-nji bap

Hudaýyň perzentleri
1 Ata myz Hu da ýyň bi zi nä hi li güýç li 

söý ýän di gi ni bir gör se ňiz läň! Ol bi zi Öz 
per zent le ri di ýip at lan dyr ýar. Dog ru dan
da, biz Onuň per zent le ri di ris! Dün ýä 
Hu da ýy ta na man soň, bi zide ta na ma ýar. 
2  Mäh ri ban la rym, biz in di Hu da ýyň per
zent le ri di ris. Bi ziň nä hi li öz ger jek di gi miz 
en tek bel li däl, em ma Me sihiň gel jek pur
sa dyn da Oňa meň ze jek di gi mi zi bil ýä ris, 
se bä bi Ony bol şy ýa ly gö re ris. 3 Oňa umyt 
bag la ýan her bir adam Me sihiň päk bol şy 
ýa ly, özü ni päk sak lar. 4 Gü nä ed ýän adam 
Hu da ýyň ka nu ny ny boz ýan dyr. Se bä bi 
gü nä et mek Hu da ýa baş gal dyr mak ahy ry. 
5 Me sihiň bol sa bi zi gü nä le ri miz den sap
la mak üçin ge len di gi ni bil ýän si ňiz. On da 
as la gü nä ýok dur. 6 Me sih bi len ýa şa ýan 
adam gü nä den ýüz öw rer. Em ma he ni
zem gü nä ed ýän adam Ony ne gör ýän dir, 
nede ta na ýan dyr. 7 Eziz ba la la rym! Hiç 
ki me özü ňi zi al dat maň! Me sihiň dog ru
çyl bol şy ýa ly, dog ry iş ed ýän adam hem 
dog ru çyl dyr. 8  Gü nä ed ýän adam ib li se 
de giş li dir, se bä bi ib lis baş lan gyç dan bä
ri gü nä edip gel ýän dir. Em ma Hu da ýyň 
Og ly b ib li siň iş le ri ni ýok et mek üçin 
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gel di. 9 Hu da ýyň per zen di gü nä et me gi ni 
do wam et mez, se bä bi oňa Hu da ýyň ýa
şa ýyş ber ýän güý ji or nan dyr. In di gü nä 
et mez, se bä bi ol Hu da ýyň per zen di dir. 
10 Ki miň Hu da ýyň per zen di di gi, ki miň 
bol sa ib li siň ki di gi şun dan bel li: dog ry iş 
et me ýän we do ga ny ny söý me ýän adam 
Hu daý dan däl dir.

Biri-birimizi söýeliň
11 Siz bi ribi ri mi zi söý me li di gi miz 

ba ra da owalbaş dan eşi den si ňiz. 12  Şeý
ta na de giş li bo lup, öz do ga ny ny öl dü ren 
Ka byl ýa ly bol ma lyň. Ka byl ony nä me 
üçin öl dür di? Se bä bi öz eden iş le ri pis
lik di, do ga ny nyň ky bol sa dog ru dy. 13 Eý, 
do gan la rym, eger dün ýä si zi ýig ren ýän 
bol sa, geň gal maň. 14 Biz özü mi ziň ölüm
den ýa şaý şa gow şan dy gy my zy bil ýä ris, 
se bä bi do gan la ry my zy söý ýä ris. Do ga
ny ny söý me ýän adam ölü miň pen je sin de 
gal ýan dyr. 15 Do ga ny ny ýig ren ýän adam 
gan hor dyr. Hiç bir gan ho ryň bol sa ba ky 
ýa şaý şa go wuş ma ýan dy gy ny bil ýän si ňiz.

16  Isa Me sih bi ziň üçin Öz ja ny ny pi da 
eden de, biz ha ky ky söý gi niň nä me di gi
ni bil dik. Diý mek, biz hem do ga ny myz 
üçin ja ny my zy pi da et mä ge taý ýar bol
ma ly dy rys. 17 Dün ýä ma ly na baý bo lup, 
do ga ny ny mä täç lik de gö ren de, oňa ýü re
gi awa ma ýan adam da, heýde, Hu da ýyň 
söý gü si bo lup bi ler mi? 18  Eziz ba la lar, ha
ky ky söý gi mi zi ýö ne bir gu ry gep bi len 
dälde, iş ýü zün de amal bi len gör ke ze
liň. 19-20 Şon da biz özü mi ziň ha ky ka ta 
de giş li di gi mi zi bi le ris we Hu da ýyň hu
zu ryn da bi ziň wyž da ny myz päk bo lar. 
Eger wyž da ny myz bi zi ýaz ga raý sada, 
Hu daý on dan be ýik dir, Ol hem me za
dy bil ýän dir. 21 Mäh ri ban la rym, eger 
wyž da ny myz bi zi ýaz gar ma sa, on da 
Hu da ýyň hu zu ryn da ynam ly bo la rys. 
22  On dan nä me di le sek ala rys, se bä bi biz 

Onuň buý ruk la ry ny ber jaý edip, Ony 
hoş nut ed ýän iş le ri ed ýän di ris. 23 Biz 
Onuň Og ly Isa Me sihe iman et me li di ris 
we Isa nyň buý ru şy ýa ly bi ribi ri mi zi 
söý me li di ris. Bu Hu da ýyň buý ru gy dyr. 
24  Hu da ýyň buý ruk la ry ny ber jaý ed ýän 
adam Hu daý bi len, Hu daý hem onuň 
bi len ýa şa ýan dyr. Hu da ýyň bi ziň bi len 
ýa şa ýan dy gy ny Onuň her bi ri mi ze be ren 
Ru hun dan bil ýä ris.

4-nji bap

Ruhlary saýgaryň
1 Mäh ri ban la rym, özün de Hu da ýyň 

Ru hu nyň bar dy gy ny aýd ýan her bir 
ada ma yna nyp ýör mäň. Ola ryň Hu
daý dan dy gy ny ýada däl di gi ni bil mek 
üçin sy nag dan ge çi riň. Se bä bi dün ýä de 
en çe me galp py gam ber ler peý da bol dy. 
2  Hu da ýyň Ru hu nyň bar dy gy ny, ine, 
şun dan bi ler si ňiz: olar Isa Me sihiň, ha
ky kat da nam, yn san bo lup ge len di gi ni 
yk rar ed ýär ler. 3 Mu ny yk rar et me ýän 
adam Hu daý dan däl dir. Bu adam Me
sihiň duş ma ny dyr. Siz bu duş ma nyň 
gel jek di gi ni eşi den si ňiz. Ine, ol eý ýäm 
bu dün ýä de dir.

4  Eziz ba la lar, siz bol sa Hu daý dan sy
ňyz. Siz dä ki Ru huň dün ýä dä ki ruh lar dan 
üs tün di gi üçin, siz galp py gam ber le ri 
ýe ňen si ňiz. 5 Olar bu dün ýä de giş li dir ler, 
ola ryň ge pi hem bu dün ýä niň ga raý şy na 
la ýyk dyr, şo nuň üçin dün ýä ola ra gu lak 
as ýar. 6  Biz bol sa Hu da ýa de giş li di ris. 
Kim Hu da ýy ta na ýan bol sa, bi ze gu lak 
asar. Kim Hu daý dan bol ma sa, bi ze gu lak 
as maz. Ha ky ky Ruh bi len ýa lan ru hy, 
ine, biz şeý dip saý gar ýa rys.

Hudaý söýgüdir
7 Mäh ri ban la rym, bi ribi ri mi zi sö ýe liň, 

çün ki söý gi Hu daý dan dyr. Kim söý ýän 
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a 5:8 Kä bir gol ýaz ma lar da 7nji we 8nji aýat lar şeý le gör nüş de gel ýär: 7 Şeý le, Gök de 
gü wä lik ber ýän üç dür: Ata, Söz we Mu kad des Ruh. Bu la ryň üçü si hem bir dir. 8 Ýer de 
gü wä lik ber ýän üç dür: Ruh, suw we gan. Bu la ryň üçü si hem bir dir.

bol sa, Hu da ýyň per zen di dir, ol Hu da
ýy ta na ýan dyr. 8  Kim söý me ýän bol sa, 
Hu da ýy ta na ýan däl dir, se bä bi Hu daý 
söý gü dir. 9 Bi ze Hu da ýyň söý gü si, ine, 
şun dan aýan bol dy: Hu daý bi ze ýa şa ýyş 
ber mek üçin, Özü niň ýe ketäk Og lu ny 
dün ýä ibe rip, Öz söý gü si ni aýan et di. 
10 Biz Hu da ýy dälde, il ki Hu daý bi zi söý
di. Ol bi ziň gü nä le ri mi zi päk le mek üçin, 
Öz Og lu ny gur ban lyk hök mün de iber di. 
Ine, ha ky ky söý gi şu dur. 11 Mäh ri ban la
rym, Hu daý bi zi şeý le sö ýen di gi üçin, 
biz hem bi ribi ri mi zi söý me li di ris. 12  Hiç 
kim hiç ha çan Hu da ýy gö ren däl dir. Em
ma biz bi ribi ri mi zi söý ýän bol sak, on da 
Hu daý bi ziň bi len ýa şa ýan dyr, Onuň 
söý gü si kal by my za or na şan dyr. 13 Hu daý 
bi ziň bi len we bi ziň hem Hu daý bi len 
ýa şa ýan dy gy my zy Onuň her bi ri mi ze 
be ren Ru hun dan bil ýä ris. 14  Biz Ata nyň 
Öz Og lu ny dün ýä niň Ha las gä ri edip 
ibe ren di gi ni gör dük we mu ňa şa ýat lyk 
ed ýä ris. 15 Isa nyň Hu da ýyň Og lu dy gy ny 
yk rar ed ýän her bir adam Hu daý bi len, 
Hu daý hem onuň bi len ýa şa ýan dyr. 16 Hu
da ýyň bi ze bo lan çäk siz söý gü si ne göz 
ýe ti rip, bu söý gä ynan ýa rys.

Hu daý söý gü dir. Söý gü de ýa şa ýan 
adam Hu daý bi len, Hu daý hem onuň 
bi len ýa şa ýan dyr. 17 Şeý le lik bi len söý
gi biz de kä mil le şip, ky ýa mat gü ni bi ze 
ynam be rer. Se bä bi biz bu dün ýä de edil 
Me sih ýa ly ýa şa ýa rys. 18  Söý gü de gor ky 
ýok dur. Ter si ne, kä mil söý gi gor ky
ny ko wup çy kar ýan dyr. Kim ky ýa mat 
gü nün den gor kup ýa şa ýan bol sa, onuň 
söý gü si kä mil däl dir. 19 Biz Hu da ýy söý
ýä ris, se bä bi il ki Ol bi zi söý di. 20 Kim 
«Hu da ýy söý ýä rin» di ýip hem, öz do

ga ny ny ýig ren ýän bol sa, ol ýa lan çy dyr. 
Özü niň gö rüp du ran do ga ny ny söý me
ýän adam gör me dik Hu da ýy ny sö ýüp 
bil mez ahy ry. 21 Hu daý bi ze: «Hu da ýy 
söý ýän adam öz do ga ny nyda söý sün» 
di ýip buý ruk ber di.

5-nji bap
1 Isa nyň Me sihdigine ynan ýan her bir 

adam Hu da ýyň per zen di dir. Ata ny söý
ýän adam Onuň per zen di nide söý ýän dir. 
2  Biz Hu da ýyň per zent le ri ni söý ýän di
gi mi zi nä dip bil ýä ris? Hu da ýy sö ýüp, 
Onuň buý ruk la ry ny ber jaý ed ýän li gi
miz den bil ýä ris. 3 Hu da ýy söý mek Onuň 
buý ruk la ry ny ber jaý et mek dir. Onuň 
buý ruk la ry bol sa agyr däl dir. 4  Çün
ki Hu da ýyň her bir per zen di dün ýä ni 
ýeň me gi ba şar ýan dyr. Biz dün ýä niň 
üs tün den bu ýeň şi ima ny myz ar ka ly 
ga zan ýa rys. 5 Eý sem dün ýä ni kim ýe ňip 
bi ler? El bet de, Isa nyň Hu da ýyň Og lu
dy gy na iman ed ýän adam ýe ňip bi ler!

6  Isa Me sih ge len de, su wa çüm dü
ril di. Ol bi ziň üçin ga ny ny dök di. Ol 
di ňe su wa çüm dü ri liş ar ka ly däl, eý sem 
dö ken ga ny ar ka ly hem Özü ni aýan 
et di. Mu kad des Ruh mu ňa şa ýat dyr 
we Onuň şa ýat ly gy ha ky kat dyr. 7 Şeý
le lik de, üç şa ýat lyk bar: 8  Ruh, suw we 
gan. Bu la ryň üçü si niň hem şa ýat ly gy 
bir dir. a 9 Biz yn san la ryň şa ýat ly gy ny 
ka bul ed ýä ris, em ma Hu da ýyň şa ýat ly gy 
hasda mö hüm dir. Se bä bi Hu daý hem 
Öz Og ly ha kyn da şa ýat lyk et di. 10  Hu
da ýyň Og lu na iman ed ýän de Hu da ýyň 
şa ýat ly gy bar dyr. Kim Hu da ýyň Öz Og ly 
ba ra da ky şa ýat ly gy na ynan ma ýan bol sa, 
ol Hu da ýy ýa lan çy çy ka ryp, Oňa iman 
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a 5:18 Hu da ýyň Og ly ola ry go ra ýan dyr – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Hu da ýyň per zen di 
özü ni sak la ýan dyr di ýip duş gel ýär.
b 5:21 Kä bir gol ýaz ma lar da Omyn di ýen söz hem bar.

   

ed ýän däl dir. 11 Hu da ýyň şa ýat ly gy, ine, 
şun dan yba rat: Hu daý bi ze ba ky ýa şa ýyş 
ber di, bu ýa şaý şy Öz Og ly ar ka ly ber di. 
12  Kim Hu da ýyň Og lu na iman ed ýän 
bol sa, on da ýa şa ýyş bar dyr, kim iman 
et me ýän bol sa, on da ýa şa ýyş ýok dur.

Baky ýaşaýyş
13 Men mu ny si ze, Hu da ýyň Og lu na 

iman eden le re ýaz dym. Şeý le lik de, şu ny 
bi lip go ýuň: Hu da ýyň Og lu na iman 
eden siz de ba ky ýa şa ýyş bar dyr. 14  Biz 
Hu da ýa bil bag la ýa rys, se bä bi Onuň 
yra da sy na gö rä nä me di le sek, di le gi
mi zi eşid ýän di gi ni bil ýä ris. 15  Onuň 
äh li di leg le ri mi zi eşid ýän di gi ni bil
ýän bol sak, On dan di län za dy my zy 
al jak dy gy my zyda bil ýän di ris. 16  Eger 
bi ri do ga ny nyň ölü me elt me ýän gü nä 
ed ýä ni ni gör se, goý, onuň üçin Hu da ýa 

ýal bar syn. Hu daý oňa ýa şa ýyş be rer. 
Mu ny ölü me elt me ýän gü nä ed ýän ler 
hak da aýd ýa ryn. Ölü me elt ýän gü nä
de bar dyr. Beý le gü nä ed ýän adam 
üçin Hu da ýa ýal ba ryň diý me ýä rin. 
17 Her ýa man lyk gü nä dir, ýö ne ölü
me elt me ýän gü nä hem bar dyr. 18  Biz 
Hu da ýyň per zent le ri niň gü nä et me ýän
di gi ni bil ýä ris. Hu da ýyň Og ly ola ry 
go ra ýan dyr a, şeý tan ola ra el gat maz. 
19 Biz özü mi ziň Hu daý dan dy gy my zy, 
bü tin dün ýä niň bol sa şeý ta nyň gol as
tyn da dy gy ny bil ýä ris. 20 Biz ýe ne şu ny 
bil ýä ris: hak Hu da ýy ta nap bil me gi
miz üçin, Hu da ýyň Og ly ge lip, bi ze 
akylpaý has ber di. Biz hak Hu daý we 
Onuň Og ly Isa Me sih bi len ýa şa ýa rys. 
Isa Me sih hak Hu daý dyr we ba ky ýa
şa ýyş dyr. 21 Eziz ba la la rym, özü ňi zi 
but lar dan go raň! b 
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1-nji bap

Salamlar
1 Men ýa şu lu dan Hu da ýyň saý lap

se çen hor mat ly ze na ny na we onuň 
ça ga la ry na do ga ýy sa lam! Men si zi çyn 
ýü rek den söý ýä rin, di ňe men däl, eý sem, 
ha ky ka ty bil ýän le riň hem me side si zi 
söý ýär. 2  Se bä bi ha ky kat kal by my za or
nan dyr we ol ebe di lik bi ziň bi len bo lar. 
3 Ata myz Hu da ýyň we Og ly Isa Me sihiň 
mer he me ti, re himşe pa ga ty, pa ra hat ly gy 
ha ky kat we söý gi ar ka ly bi ze ýar bol sun!

Hakykat we söýgi
4-5 Eý, hor mat ly ze nan! Ata myz Hu da

ýyň buý ru şy ýa ly, bir nä çe per zent le ri ňiň 
ha ky ka ta eýe rip ýa şa ýan dy gy ny gö rüp, 
ga ty şat bol dum. In di sa ňa bir ha ýy şym 

bar: bi ribi ri miz bi len söý gü de ýa şa lyň. 
Men sa ňa bir tä ze buý ruk ýa za mok, 
bu il ki baş dan bi ze mä lim buý ruk dyr. 
6  Söý gi – bu Hu da ýyň buý ru gy na gö rä 
ýa şa mak dan yba rat. Owalbaş dan eşi
di şi ňiz ýa ly, Hu daý bi ribi ri ňi zi sö ýüp 
ýa şa ma gy bu ýur dy.

7 En çe me ýa lan çy lar dün ýä ýaý ra dy. 
Olar Isa Me sihiň yn san bo lup ge len di gi ni 
in kär ed ýär ler. Beý le adam lar ýa lan çy
dyr, Me sihiň duş ma ny dyr. 8  Şo nuň üçin 
ägä bo luň. Çe ken zäh me ti ňi zi ýe le so
wur man, onuň räh ne ti ni do ly gö rer ýa ly, 
berk du ruň. 9 Ýo lu ny ur du ryp, Me sih 
hak da ky tag ly mat dan daş la şan adam da 
Hu daý ýok dur. Em ma bu tag ly mat bo
ýun ça ýa şa ýan adam da Atada, Ogulda 
bar dyr. 10  Eger kim dir bi ri ýa ny ňy za 
ge len de, Me sih hak da ky tag ly ma ty ge
tir me se, ony öýü ňi ze sal maň, oňa sa lam 

Ýohannanyň ikinji haty
Giriş

Ýo han na nyň ikin ji ha ty ýa şu
ly ta ra pyn dan «hor mat ly ze na na 
we onuň ça ga la ry na» ýa zy lan
dyr. Alym la ryň çak la ma gy na 
gö rä, aw tor şeý le söz ler bi len 
ýer li ýyg na ga we onuň ag za la ry na 

ý üz len ýär.  Bu gys ga hat  da 
bi rekbi re gi söý mek ba ra da öwüt
ün dew ler be ril ýär. Şeý lede ýa lan 
mu gal lym lar dan we ola ryň ýa lan 
tag ly ma tyn dan ägä bol ma ly dy gy 
ba ra da duý du ryl ýar.

Mazmuny
Salamlar .................................................................................................1:1-3
Hakykat we söýgi ................................................................................. 1:4-6
Hoşlaşyk sözi ..................................................................................... 1:12-13

 



 

a 1:13 Kä bir gol ýaz ma lar da Omyn di ýen söz hem bar.

   

hem ber mäň. 11 Oňa sa lam be ren onuň 
er bet iş le ri ne şä rik bol ýan dyr.

Hoşlaşyk sözi
12  Si ze aýt ma ly zat la rym köp, ýö ne 

ola ry sy ýa, ka gyz bi len ýa za sym ge

le nok. Mu ňa de rek ýa ny ňy za ba ryp, 
si ziň bi len ýüz beýüz gür le şe ris di
ýen umy dym bar. Şon da şat ly gy myz 
do lupda şar. 13 Hu daý ta ra pyn dan saý
la nypse çi len uýa ňyň ça ga la ry hem 
si ze sa lam ýol la ýar lar. a 
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1-nji bap

Salamlar
1 Çyn ýü rek den söý ýän eziz dos tum 

Ga ýu sa men ýa şu lu dan do ga ýy sa lam. 
2 Mäh ri ban dos tum, ru hu ňyň be lent bol şy 
ýa ly, äh li iş le riň ro waç lan syn we ja
nyň sag bol sun! 3 Do gan lar ge lip, se niň 
sa dyk lyk bi len ha ky ka ta eýe rip ýa şa
ýan dy gy ňy ha bar be ren le rin de, me niň 
şat ly gy myň çä gi bol ma dy. 4  Me niň üçin 
per zent le ri miň ha ky ka ta eýe rip ýa şa ýan
dyk la ry ny eşit mek den uly şat lyk ýok dur.

Öwgüler we öwütler
5  Eziz dos tum, sen do gan la ra, hat da 

özü ňiň ta na ma ýan la ry ňada sa dyk lyk 
bi len hyz mat ed ýär siň. 6  Olar se niň 
mä hir li söý giň dog ru syn da iman ly lar 
ýyg na gy nyň öňün de şa ýat lyk et di ler. 
Sen ola ry Hu da ýa my na syp usul da ýo la 

sal saň, ýag şy iş eder siň. 7 Olar Me sihiň 
ady nyň ha ty ra sy na ýo la çyk dy lar we 
di ňe iman da ky do gan la ry nyň ýar da
my na bil bag la ma gy ka rar et di ler. 8  Biz 
ha ky kat ug run da bi le iş lär ýa ly, şeý le 
adam la ry gol da ma ga borç lu dy rys.

9 Men iman ly lar ýyg na gy na bir hat 
ýa zyp dym, ýö ne ola ryň ara syn da baş lyk 
bol ma gy ha la ýan Di ýot ref bi zi ka bul 
et me ýär. 10 Şo ňa gö räde, eger ba raý sam, 
onuň et miş le ri ni paş ede rin. Ol biz ba ra
da ýa ra maz gep ýaý ra dyp, töh met at ýar. 
Mu nuň bi len hem çäk len män, do gan la
ryda ka bul et me ýär, ka bul et jek le rede 
päs gel be rip, ola ry ýyg nak dan kow ýar. 
11 Mäh ri ban dos tum, sen ýa man dan däl
de, ýag şy dan gö rel de al. Ýag şy lyk ed ýän 
adam Hu daý dan dyr. Ýa man lyk ed ýän 
adam bol sa Hu da ýy ta na ýan däl dir.

12  De met reý bol sa hem me ler ta ra
pyn dan sy lan ýan adam dyr, ha ky ka tyň 
özi mu ňa şa ýat dyr. Biz hem ol hak da 

Ýohannanyň üçünji haty
Giriş

Ýo han na bu ha tyn da dün ýä
niň dür li kün jek le ri ne Isa Me sih 
ba ra da ky Hoş Ha ba ry wa gyz 
et mek üçin gid ýän iman ly la ry 
gol da ma ly dy gy ny ýat lad ýar. Hat 

ýyg na gyň Ga ýus at ly äh mi ýet li 
ag za sy na ýa zy lan dyr. Ol Hoş Ha
ba ry baş ga ýer le re wa gyz et mä ge 
gid ýän iman ly la ra örän köp kö mek 
be rip dir.

Mazmuny
Gaýusa ýüzlenme ..................................................................................1:1-4
Bile işlemegiň ähmiýeti .......................................................................1:5-12
Soňky salamlar .................................................................................. 1:13-15

 



   

ýag şy pi kir de di ris, ge pi mi ziň ha ky
kat dy gy ny özüň bil ýän siň.

Hoşlaşyk sözi
13 Me niň sa ňa aýt ma ly zat la rym köp, 

ola ryň hem me si ni ýa zyp otur jak däl, 

ba ra nym da hem me si ni aý da ryn. 14  Se ni 
ba sym rak gö rüp, ýüz beýüz gür le şe ris 
di ýen umy dym bar. 15 Sagsa la mat bol! 
Dost la ry myz sa ňa sa lam ýol la ýar lar. 
Ol ýer dä ki dost la ry my zyň hem me si ne 
at maat sa lam aýt. 
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1-nji bap

Salamlar
1 Isa Me sihiň gu ly we Ýa ku byň do ga ny 

bo lan men Ýa hu da dan Hu da ýyň hal ky 
bol ma ga ça gy ry lan la ra do ga ýy sa lam! 
Bu ha ty Ata myz Hu daý ta ra pyn dan 
söý lüp a, Isa Me sih ar ka ly go ral ýan si ze 
ýa zyp ýol la ýa ryn. 2  Goý, Hu da ýyň çäk
siz mer he me ti, pa ra hat ly gy we söý gü si 
si ze ýar bol sun!

Günä we höküm
3 Eý, söý gü li do gan lar! Men si ze Hu da

ýyň me ni we si zi nä hi li ha las eden di gi 
ba ra da ýaz ma gy ju da ma kul bil ýär dim. 
Em ma mu ňa de rek Hu da ýyň Öz hal ky na 
bir ge zek de mü di mi lik tab şy ran ima ny 
ug run da si zi gö reş mä ge ruh lan dy ryp 

ýaz ma gy myň hasda wa jyp dy gy na göz 
ýe tir dim. 4  Se bä bi kä bir hu daý syz lar 
og ryn ça ara ňy za süm lüp gir di ler. Olar 
Hu da ýyň aja ýyp mer he me ti bi ze az
gyn lyk et mä ge yg ty ýar ber ýär di ýip 
öw red ýär ler we ýe ketäk Ho ja ýy ny myz 
we Reb bi miz Isa Me sihi ret ed ýär ler. 
Şeý le adam la ryň je za sy ga dym dan bä ri 
ýa zy lyp goý lan dyr. 5  Bu zat la ryň äh li
si ni ozal bil ýän hem bol sa ňyz, mu ny 
si ze ýat lat mak çy bol ýa ryn: Reb ys ra ýyl 
hal ky ny Mü sür gul çu ly gyn dan azat et di, 
em ma soň ra iman et me dik adam la ry ýok 
edip taş la dy. 6  Mer te be le ri ni sak la man, 
mes gen tu tan ýer le ri ni terk eden pe riş
de le ri hem Ol tüm lük de zyn jyr lar bi len 
ebe di lik bag la dy. Ola ry el henç ky ýa mat 
gü nü ne çen li şol ýer de sak la ýar. 7 Şeý le
de So dom bi len Go mo ra nyň we ola ryň 
tö we re gin dä ki şä her le riň adam la ry hem 

Ýahudanyň haty
Giriş

Ýa hu da nyň ha ty öz le ri ni Isa Me
sihe eýe ri ji ler di ýip yk rar eden 
ýa lan mu gal lym lar ba ra da iman
ly la ry duý dur mak mak sa dy bi len 
ýa zy lan dyr. Pet ru syň ikinji ha ty nyň 

maz mu ny na meň ze ýän bu hat öz 
oky jy la ry ny: «Hu da ýyň Öz hal ky
na ýe ke ge zek we ba ky tab şy ran 
ima ny ug run da gö re şiň» di ýip 
ruh lan dyr ýar.

Mazmuny
Salamlar .................................................................................................1:1-2
Ýalan mugallymlaryň häsiýeti, taglymaty we jezasy ..........................1:3-16
Duýduryşlar we öwütler .................................................................... 1:17-23
Dogadilegler .....................................................................................1:24-25

 

 

a 1:1 Söý lüp – kä bir gol ýaz ma lar da päk le nip.



   

edil şol pe riş de ler ýa ly he re ket et di ler, 
olar zy na hor ly ga kö ňül be rip, az gyn çy
ly ga ýüz ur du lar. Şo nuň üçin olar ebe di 
ot da ýan mak je za sy ny çe kip, hem me le re 
sa pak bol du lar. 8  Mu ňa ga ra maz dan, 
ara ňy za süm lüp gi ren bu adam lar gö
ren düýş le ri ne da ýa nyp, öz be den le ri ni 
ha ram la ýar lar. Hu da ýyň hök mü ro wan
ly gy ny ret ed ýär ler, gök dä ki pe riş de le re 
sög ýär ler. 9 Em ma hat da baş pe riş de 
Mi ka ýyl Mu sa nyň je se di ba ra da ib lis 
bi len çe ke le şen de, ib li se gar şy sög mä
ge milt et me di. Gaý tam, di ňe: «Se ni 
Reb biň Özi ýaz gar syn!» diý di. 10 Em ma 
bu düýş gör ýän adam lar dü şün me ýän 
zat la ry na sög ýär ler. Olar edil haý wan
lar ýa ly, öz ug ru na he re ket edip, is län 
zat la ry ny ed ýär ler, bu zat lar hem ola ry 
he läk ed ýär. 11 Ola ryň ha ly na waý! Olar 
Ka by lyň gö rel de si ne eýer ýär ler. Bil gam 
ýa ly, pul üçin adam la ryň gö zü ni gap
ýar lar. Ko ra ýa ly baş gal dy ran dyk la ry 
üçin he läk bol ýar lar. 12  Bu adam lar si ziň 
üçin gor kunç dyr, olar öz ga ryn la ry ny 
do ýur mak üçin si ziň bi len bir sa çak da 
iýipiç ýär ler. Şe mal bi len kow lan ýag
myr syz bu lut lar ki min, möw sü min de 
mi we ber me ýän da ragt lar ki min dir ler. 
Olar düý bün den go pa ry lyp taş la nan dyr
lar, bü tin leý ölü dir ler. 13 Ola ryň şer iş le ri 
bu la nyk suw tol kun la ry ýa ly äş gär bol ýar 
we öz le ride ser gez dan ýyl dyz lar ki min
dir. Tüm ga raň ky lyk olar üçin ebe di lik 
sak lan ýar. 14  Adam ata dan soň ra ýe din ji 
ne sil bo lan Ha nok hem bu adam lar hak
da şeý le py gam ber lik edip dir: «Ine, Reb 
sansa jak syz, müň ler çe pe riş de le ri bi len 
gel ýär. 15 Ol äh li adam za da ka zy lyk eder, 
gü nä eden hu daý syz la ry hö küm eder. 
Hu daý syz la ryň ýa ra maz et miş le ri ni 

we Oňa gar şy kü pür gep län dik le ri üçin 
ola ry je za lan dy rar». 16  Olar hem me zat
dan nä gi le bo lup, zeý re nip ýö ren ler dir. 
Di ňe öz pis hö wes le ri ne eýer ýän dir ler; 
gop bam sy gür läp, öz bäh bi di ni arap, 
iki ýüz lü lik ed ýän dir ler.

Duýduryşlar we nesihatlar
17 Siz bol sa, eý, söý gü li do gan lar, Reb

bi miz Isa Me sihiň re sul la ry nyň öň den 
aý dan la ry ny ýa dy ňyz da sak laň. 18  Olar 
si ze: «Dün ýä niň ahyr ky gün le rin de öz 
ten hö wes le ri ni ka na gat lan dyr ýan ýaň sy
laý jy lar peý da bo lar» di ýip di ler. 19 Bu lar 
si ziň ara ňy za bö lü ni şik sa lyp, öz yn san 
dü şün je le ri ne gö rä ýa şa ýan adam lar dyr 
we Mu kad des Ruh dan mah rum dyr lar.

20 Em ma siz, söý gü li do gan lar, mu kad
des ima ny ňy za bil bag lap, bi ribi ri ňi ze 
öwütün dew ediň. Mu kad des Ruh dan yl
ham la nyp, do gadi leg ediň. 21 Reb bi miz 
Isa Me sih Öz re him dar ly gy ar ka ly si zi 
ba ky ýa şaý şa gow şur ýan ça, Hu da ýyň 
söý gü si bi len ýa şa ma gy do wam et di riň. 
22  Şüb he len ýän adam la ra re himşe pa
gat ly bo luň. 23 Baş ga la ry ge le jek ki je za 
odun dan ha las ediň. Kä bir le ri ne bol sa, 
Hu daý dan gork mak bi len re him ediň, 
ýö ne hüş gär bo luň, ola ryň dur mu şy ny 
ha ra ma öw ren gü nä ni ýig re niň.

Soňky doga-dilegler
24  Iman dan dän mez ýa ly, Hu daý si zi 

go ra ma gy we şat lyk dan dol du ryp, Öz 
şöh rat ly hu zu ry na si zi bü tin leý müýn süz 
ge tir me gi ba şar ýan dyr. 25  Şo nuň üçin 
Reb bi miz Isa Me sih ar ka ly ýe ketäk 
Ha las gä ri miz Hu da ýa şanşöh rat, güýç
gud rat, hö küm dar lyk ezel den, hä zir we 
ba ky ýar bol sun! Omyn. 
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Pawlusyň rimlilere haty
Giriş

Paw lu syň rim li le re ha ty Rim şä
he rin dä ki iman ly lar ýyg na gy na 
ýa zy lan dyr. Bu ýyg na gyň ag za
la ry nyň ara syn da di ňe ýa hu dy lar 
däl, eý sem beý le ki mil let le riň hem 
we kil le ri bar dy. Şu ha tyň ýa zy lan 
döw rün de Paw lus Ri me git me gi ýü
re gi ne dü wüp di. Ol bu ha ty Rim dä ki 
iman ly la ry özi we wa gyz ed ýän Hoş 
Ha ba ry nyň tag ly ma ty bi len ta nyş dyr
mak üçin ýaz ýar. Re sul Paw lus Isa 
Me sih ba ra da ky Hoş Ha ba ry Is pa ni
ýa da hem wa gyz et mek üçin Rim dä ki 
iman ly la ryň gol da wy na mä täç di gi ni 
öz ha tyn da ag za ýar.

Paw lus özü niň he niz ta na ma ýan 
adam la ry na hat ýa zyp, ola ra Isa Me
sih we iman ba ra da ky tag ly ma tyň 

asyl ma ny sy ny, Hu da ýyň ha las 
edi şi ni dü şün dir ýär. Ha tyň esa sy 
pi ki ri şeý le söz lem de jem le nen dir: 
«Hoş Ha bar Hu da ýyň adam la ry ak
la ýan dy gy ny aýan ed ýär. Ol iman 
ed ýän le ri, ha wa, di ňe iman ed ýän le ri 
ak la ýar» (1:17).

Bu la r dan baş gada, Paw lus ýa hu dy
lar bi len beý le ki mil let le riň öza ra gat
na şyk la ry, me si hi ler bi len hä ki mi ýet 
ýol baş çy la ry nyň (13:17) gat na şyk la ry 
ba ra da köp ýaz ýar. Re sul Paw lus Isa 
Me sihe iman ed ýän ada myň dur mu
şy nyň düýp gö ter öz ger ýän di gi ba ra da 
ýaz ýar. Ol şeý le ada myň Mu kad des 
Ruh dan dol ýan dy gy ny, dur mu şy nyň 
me si hi lik söý gü sin den yl ham lan ýan
dy gy ny aý ra tyn nyg ta ýar.

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler ................................................................... 1:1-17
Hudaýyň öňünde hemmeler günälidir...........................................1:18–3:20
Hudaý günälileri nädip aklaýar? ................................................... 3:21–4:25
Imanly durmuşda ýaşamak .............................................................5:1–8:39
Hudaý ysraýyl halkyna tarap öwrülýär ..........................................9:1–11:36
Mesihiň Bedenindäki durmuş ......................................................12:1–15:13
Pawlusyň meýilleşdirýän saparlary we soňky salamlar ............15:14–16:27
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a 1:3 Hu da ýyň Og ly – Kö ne Äht de bu at pa ty şa lar üçin ula nyl ýar dy. Tä ze Äht de bol sa bu 
at Hu daý ta ra pyn dan saý la nypse çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lü ge se ret.
 
1:17 Hab 2:4. 

1-nji bap

Salamlar
1 Isa Me sihiň gu ly we re sul ly ga ça gy

ry lyp, Hu da ýyň Hoş Ha ba ry ny wa gyz 
et mä ge saý la nan men Paw lus dan do ga ýy 
sa lam! 2 Hu daý Mu kad des Ýaz gy lar da Öz 
py gam ber le ri ar ka ly bu Hoş Ha ba ry wa
da ber di. 3 Bu Hoş Ha bar Hu da ýyň Og ly a 
Isa Me sih hak da dyr. Ol yn san te bi ga ty 
bo ýun ça Da wu dyň nes lin den di. 4 Hu daý 
Reb bi miz Isa Me sihi ölüm den di rel dip, 
Ony Mu kad des Ruh dan dol dur dy. Şeý
dip, Onuň Hu da ýyň gud rat ly Og lu dy gy 
tas syk lan dy. 5  Hu daý ma ňa Isa Me sih 
ar ka ly mer he met be rip, re sul ly ga saý la dy. 
Ol mu ny äh li mil let le riň Hu da ýa iman 
ge ti rip, Oňa ta byn bol ma gy, Isa Me sihiň 
ady nyň şöh rat lan ma gy üçin et di. 6 Siz hem 
Isa Me sihe de giş li bol ma ga ça gy ry lan 
şol mil let le riň ara syn da sy ňyz. 7 Men şu 
ha ty my si ze, Rim dä ki do gan la ry ma ýaz
ýa ryn. Hu daý si ziň hem mä ňi zi sö ýüp, si zi 
Özü niň hal ky bol ma ga ça gyr dy. Goý, Ata
myz Hu da ýyň we Reb bi miz Isa Me sihiň 
mer he me ti we pa ra hat ly gy si ze ýar bol sun!

Pawlus Rimdäki doganlary 
görmegi küýseýär

8  Il ki bi len, Isa Me sih ar ka ly äh li ňiz 
üçin Hu da ýy ma şü kür ler ed ýä rin, se
bä bi ima ny ňyz ba ra da ky ha bar bü tin 
dün ýä ýaý ra dy. 9 Men Hu da ýyň Og ly 
ba ra da ky Hoş Ha ba ry ýaý ra dyp, Hu da ýa 
janten den hyz mat ed ýä rin, si ziň üçin gi
jegün diz di leg ed ýä rin. Mu ňa Hu da ýyň 
hut Özi şa ýat dyr. 10  Hu da ýyň is le gi ne 

gö rä si ziň ýa ny ňy za ti za ra ba ryp bi ler 
ýa ly, On dan bir ýol aç ma gy ny he mi şe 
so ra ýa ryn. 11 Si zi örän gö re sim gel ýär, 
ima ny ňy zy ber kit jek ru hy peş geş le ri 
si ziň bi len paý la şa sym gel ýär. 12  Men 
ima ny myz ar ka ly bi ribi ri mi zi ruh lan
dyr ma gy my zy is le ýä rin. 13 Eý, do gan lar, 
şu ny bil me gi ňi zi is le ýä rin: men beý le ki 
mil let le riň ara syn da bol şy ýa ly, si ziň 
hem ara ňyz da ky hyz ma ty myň ha sy ly ny 
gö re sim gel di. Şo ňa gö räde, ýa ny ňy za 
bar jak bo lup, te lim ge zek sy na nyş dym. 
Em ma şu wag ta çen li ýa ny ňy za ba ryp 
bil me dim. 14  Men me de ni ýet li ýada 
me de ni ýet siz, so wat ly ýada so wat syz 
adam la ra, ga raz, hem me le re Hoş Ha ba
ry wa gyz et mä ge borç lu dy ryn. 15 Şo nuň 
üçinde, si ze, Rim dä ki le re hem Hoş 
Ha ba ry wa gyz et me gi küý se ýä rin.

Hudaýyň gahar-gazaby
16 Men bu Hoş Ha ba ry wa gyz et mek den 

utan ma ýa ryn, se bä bi ol Hu da ýyň güý jü
dir. Hu daý bu Hoş Ha bar ar ka ly her bir 
iman ede ni: il ki bi len ýa hu dy la ry, soň ra 
ýa hu dy däl le ri ha las ed ýär. 17 Hoş Ha bar 
Hu da ýyň adam la ry ak la ýan dy gy ny aýan 
ed ýär. Ol iman ed ýän le ri, ha wa, di ňe 
iman ed ýän le ri ak la ýar. Çün ki Mu kad des 
Ýaz gy lar da: «Dog ru çyl iman bi len ýa şar» 
di ýip ýa zyl gy dyr. 18  Ýa man lyk la ry bi len 
ha ky ka ty bök de ýän adam la ryň hu daý syz
ly gy na we ýa man ly gy na gar şy Hu daý Öz 
ga harga za by ny gök den aýan ed ýär. 19 Bu 
adam la ra Hu daý hak da bi lip bol ýan zat
lar mä lim dir, se bä bi Hu da ýyň Özi bu la ry 
ola ra me semä lim et di. 20 Hu da ýyň gö ze 
gö rün me ýän hä si ýet le ri: ebe di gud ra ty 
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a 1:29 Kä bir gol ýaz ma lar da zy na dan di ýen söz hem bar.
 
2:6 Sül 24:12. 

we hak Hu daý dy gy dün ýä ýa ra dy la ly bä ri 
Onuň ýa ra dan zat la ryn dan me semä lim 
gö rün ýän dir. Şo ňa gö räde, adam la ryň: 
«Hu daý hak da bil me ýä ris» diý mä ge hiç 
tu ta ry gy ýok dur. 21 Olar Hu daý hak da 
bil se lerde, Ony Hu daý hök mün de şöh
rat lan dyr ma dy lar, Oňa şü kür et me di ler. 
Ter si ne, boş pi kir le re ula şyp, ýü rek le ri ni 
tüm lük gap la dy. 22  Olar öz le ri ni akyl ly 
sa ýyp, ak mak bol du lar, 23 ba ky Hu da ýa 
sež de et män, pa ny ada myň, guş la ryň 
we süý re ni ji le riň keş bin dä ki but la ra sež
de et di ler. 24  Şo nuň üçin Hu daý ola ry 
ýü rek le ri niň gü nä li hö wes le ri niň eden
et di li gi ne tab şyr dy. Şu se bäp den olar 
bi ribi ri niň be den le ri ni ha ýa syz iş le ri bi
len we je ra et di ler. 25 Olar Hu daý ba ra da ky 
ha ky ka ty galp zat la ra ça lyş dy lar. Ýa ra
da na dälde, ýa ra dy lan zat la ra sež de we 
hyz mat et di ler. Em ma ba ky şöh ra ta di ňe 
Ýa ra dan my na syp dyr. Omyn! 26  Ha wa, 
olar ha ky ka ty ret eden soň lar, Hu daý ola
ry öz le ri niň we je ra hö wes le ri ne tab şyr dy. 
Hat da aýal lar hem te bi gy jyns gat na şy gy
ny ret et di ler. Olar te bi gy bol ma dyk jyns 
gat na şyk la ra ýüz urup, bi ribir le ri bi len 
ýa typ tur ýar lar. 27 Şo nuň ýa ly, er kek ler 
hem aýal bi len jyns gat na şy gy ny terk edip, 
bi ribi ri ne bo lan me ýil he se ri ne ýan ýar lar. 
Er kek ler er kek ler bi len rys wa lyk edip, öz 
az gyn lyk la ry na la ýyk je za al ýar lar. 28  Bu 
adam lar Hu da ýy ta na ma ly dyr öýt me
di ler. Şo ňa gö räde, Hu daý ola ry az gyn 
hö wes le ri ne tab şy ryp, edil me siz zat la ry 
et mek le ri ne ýol ber di. 29 Ola ryň kal by her 
tüýs li ýa man lyk dan a, ada lat syz lyk dan, 
aç göz lük den we az gyn lyk dan do lu dyr. 
Olar gö rip, gan hor, da wa çyl, ýa lan çy we 
bet päl dir. Olar gep çi, 30 töh met çi, te kep bir, 

öwün jeň bo lup, Hu da ýy ýig ren ýär ler, 
ýa man lyk et me giň her tüýs li ýol la ry ny 
tap ýar lar, ataene le ri ne gu lak as ma ýar
lar. 31 Olar doň ýü rek, pä him siz, äh ti ýa lan 
we re him siz dir. 32  Olar Hu da ýyň ada lat ly 
Ka nu ny na gö rä şeý le iş le ri ed ýän le riň 
ölü me my na syp dy gy ny bil se lerde, öz 
ed ýän iş le rin de iler le ýär ler. Mu nuň bi len 
çäk len män, baş ga la ryň hem şeý le et me
gi ni oň la ýar lar.

2-nji bap

Hudaýyň adyl hökümi
1 Eý, baş ga la ry ýaz gar ýan yn san! Sen 

kim bol saňda, şeý le et mä ge as la ha kyň 
ýok dur. Sen baş ga la ry ýaz gar mak bi len, 
özözü ňi ýaz gar ýan syň. Se bä bi sen özüň
de şeý le gü nä li iş le ri ed ýär siňä! 2 Biz şeý le 
iş ed ýän le riň Hu da ýyň hö kü mi ne du çar 
bol jak dy gy ny bil ýä ris. Bu hö küm ada lat ly
dyr. 3 Sen şeý le iş le ri ed ýän le ri ýaz gar mak 
bi len, özüňde şeý le et me ýär siň mi nä me? 
Heýde şun dan soň Hu da ýyň hö kü min den 
sy pa ryn öýd ýär miň? 4 Ýada sen Hu da ýyň 
çäk siz mäh rem li gi ne, ge çi rim li li gi ne, 
sa byrta ka dy na äs ger mez lik ed ýär siň
mi? Onuň mäh ri ban ly gy nyň se ni to ba 
elt ýän di gi ne dü şün me ýär siň mi? 5 Ýö ne 
sen boý nu ýo gyn lyk edip, gü nä le ri ňe to ba 
et män, ba şyň dan in jek ga za by top la ýar syň. 
Bu je za Hu da ýyň adyl hö kü mi niň aýan 
bol jak gü nün de ber ler. 6 Şol gün Hu daý her 
ki me eden işi ne gö rä gaý ta rar. 7 Hu daý dan 
şanşöh rat, hor mat we öl mez li gi ag ta ryp, 
he mi şe ýag şy lyk ed ýän le re Ol ba ky ýa
şaý şy be rer. 8  Şah sy bäh bi di ni ara ýan lar, 
ha ky ka ty ret edip, ýa man ly ga eýer ýän ler 
bol sa ga harga za ba du çar bo lar lar. 9 Hu daý 
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2:24 Işa 52:5. 

ýa man lyk ed ýän her bir ada ma: il ki bi len 
ýa hu dy la ra, soň ra ýa hu dy däl le re mu şak
gat we has rat be rer. 10 Ýag şy lyk eden her 
bir ada ma: il ki bi len ýa hu dy la ra, soň ra 
ýa hu dy däl le re şanşöh rat, hor mat we ra
hat lyk be rer, 11 se bä bi Hu daý ýüz gör ýän 
däl dir. 12  Ýa hu dy däl ler Mu sa nyň Ka nu
ny ba ra da bil me ýär ler. Em ma olar hem 
Hu da ýyň buý ruk la ry ny boz sa lar, öler ler. 
Ýa hu dy lar bol sa Mu sa nyň Ka nu ny ny bil
ýär ler. Şo ňa gö räde, olar eden gü nä le ri 
üçin bu Ka nu na la ýyk lyk da hö küm edi ler. 
13 Çün ki Hu da ýyň hu zu ryn da Mu sa nyň 
Ka nu ny ny diň le ýän ler dälde, ony ber jaý 
ed ýän ler ak lan ýan dyr. 14 Mu sa nyň Ka nu
ny ýa hu dy däl le re be ril me di. Ýö ne olar 
te bi gy duý gur ly gy na eýe rip, bu Ka nu nyň 
ta lap la ry ny ber jaý eden le rin de, Ka nu ny 
bil me se lerde, oňat we er bet iş le ri saý
gar ýan dyk la ry ny gör kez ýär ler. 15 Şeý dip, 
ed ýän iş le ri ar ka ly Ka nu nyň parz la ry nyň 
öz ýü rek le ri ne ýa zy lan dy gy ny mä lim 
ed ýär ler. Ola ryň wyž dan la ry hem mu nuň 
şeý le di gi ni tas sy kla ýar, se bä bi öz pi kir le ri 
ola ry kä te aýyp la ýar, kä te bol sa ak la ýar. 
16  Bu la ryň hem me si Hu daý adam la ryň 
ýa şy ryn iş le ri ni we pi kir le ri ni Isa Me sih 
ar ka ly ka zy lyk et jek gü nün de aýan bo lar. 
Bu la ryň ba ry wa gyz ed ýän Hoş Ha ba rym
da be ýan edi len dir.

Ýahudylar we Musanyň Kanuny
17 In di bol sa sen ýa hu dy ba ra da aýt mak

çy: sen özü ňi ýa hu dy sa ýyp, Mu sa nyň 
Ka nu ny na bil bag la ýar syň, Hu da ýy ta na
ýan dy gy ňa buý san ýar syň. 18 Sen Hu da ýyň 
is le gi ni we ýag şy ny ýa man dan saý gar ma
gy şol Ka nun dan öw ren ýär siň. 19-20 Sen 
bi li miň we ha ky ka tyň nus ga sy bo lan 
Ka nu na eýe bo la nyň üçin, özü ňi kör
le riň idi ji si, tüm lük dä ki le riň yşy gy, 

ak mak la ryň ter bi ýe çi si, bi lim siz le riň mu
gal ly my ha sap la ýar syň. 21 Eger şeý le bol sa, 
on da nä me üçin baş ga la ra tag lym be rip
de, özü ňe tag lym ber me ýär siň? Ogur lyk 
et mez li gi wa gyz edip, nä me üçin ogur lyk 
ed ýär siň? 22  Zy na et mez li gi wa gyz edip, 
nä me üçin zy na ed ýär siň? But la ry ýig ren
ji saý ýan bol saň, nä me üçin Öz Hu da ýy ňa 
gar şy kü pür gep le ýär siň? 23 Sen özü ňe 
ber len Ka nu na buý san saňda, ony bo
zup, Hu da ýyň ady na ys nat ge tir ýär siň. 
24 Şo ňa gö räde, Mu kad des Ýaz gy lar da: 
«Hu da ýyň ady baş ga mil let le riň ara syn da 
siz ze rar ly har lan ýar» diý lip ýa zy lan dyr. 
25 Ha wa, sen ýa hu dy sün net edi len siň, 
ýö ne sün net di ňe Ka nu nyň ber jaý edi len 
ýag da ýyn da äh mi ýet li dir. Em ma Ka nu ny 
boz ýan bol saň, on da se niň sün ne tiň sün
net siz lik bi len desdeň dir. 26  Şeý le hem 
bir sün net siz adam Ka nu nyň parz la ry ny 
ber jaý ed ýän bol sa, onuň sün net siz li gi 
sün net ha sap lan maz my nä me? 27 Sün net
siz bol sada, Ka nu nyň parz la ry ny ber jaý 
ed ýän adam se ni ýaz gar maz my? Se bä
bi sen Mu kad des Ýaz gy la ra eýe bo lup, 
sün net li bol saňda, Ka nu ny boz ýar syň 
ahy ryn! 28  Çün ki daş ky gör nü şi bo ýun ça 
ýa hu dy gö rün ýän her kes ýa hu dy däl dir, 
ten dä ki her sün netde ha ky ky sün net 
däl dir. 29 Ýok, köň li ýa hu dy bo lan adam 
ha ky ky ýa hu dy dyr. Ka nu na gö rä dälde, 
Mu kad des Ru ha gö rä bo lan sün net ha ky
ky sün net dir. Ha ky ky ýa hu dy nyň öw gü si 
adam lar dan dälde, Hu daý dan dyr.

3-nji bap

Hudaýyň sadyklygy
1 Şeý le lik de, ýa hu dy bol ma gyň nä

me ar tyk maç ly gy bar? Sün ne tiň nä me 
peý da sy bar? 2  Ýa hu dy bol ma gyň 
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3:4 Zeb 50:6. 3:10-12 Zeb 13:13; 52:24. 3:13 Zeb 5:10; 139:4. 3:14 Zeb 9:28. 
3:15-17 Işa 59:78. 3:18 Zeb 35:2. 

ar tyk maç ly gy köp dür! Se bä bi Hu da ýyň 
ka nun la ry we wa da la ry il ki ýa hu dy la ra 
be ril di. 3 Ola ryň kä bi ri niň Hu da ýa sa dyk 
gal man dy gy hem me le re mä lim dir. Ýö ne 
ola ryň bi we pa ly gy, heýde, Hu da ýyň 
sa dyk ly gy ny ýok eder mi? 4  As la et mez! 
Adam la ryň äh li si bi we pa bo la ýan dada, 
Hu daý sa dyk dyr. Se bä bi Mu kad des Ýaz
gy lar da Hu daý ba ra da şeý le ýa zyl gy dyr:

«Sen çykaran hökümiňde 
adalatlysyň,

Kazylyk edeniňde, üstün 
çykansyň».

5  Ýö ne bi ziň bü tin nä dog ru ly gy myz 
Hu da ýyň dog ru ly gy ny has äş gär ed ýän 
bol sa, mu ňa nä me di ýe ris? Kä bir yn san
la ryň şeý le di ýip so ra ma gy müm kin: 
eý sem Hu daý Öz ga za by ny ba şy myz dan 
in de ren de, biz ba bat da ada lat syz lyk ed
ýär mi kä? 6  El bet de, ýok! Hu daý adyl dyr. 
Eger şeý le bol ma sa, Ol heýde dün ýä 
ka zy lyk edip bi ler mi?! 7 Ýö ne me niň bi
we pa ly gym ar ka ly Hu da ýyň sa dyk ly gy 
has äş gär bo lup, Onuň şöh ra ty art ýan 
bol sa, men bir gü nä li hök mün de hö küm 
edil me li mi nä me? 8  Ýag şy ly gy art dyr mak 
üçin, bel ki, biz ýa man lyk et me li di ris? 
El bet de, ýok! Ýö ne kä bir adam lar men 
hut şeý le zat la ry öw red ýär mi şim di ýip, 
ma ňa töh met ba ry ny ýap ýar lar. Şeý le 
töh met çi ler öz eden le ri ne la ýyk je za 
alar lar.

Hemmeler günälidir
9 On da nä me, biz ýa hu dy lar beý le

ki mil let ler den ar tyk my? As la ar tyk 
däl di ris! Ýa hu dy la ryňda, baş ga mil
let le riňde gü nä niň tus sag ly gyn da dy gy 
ba ra da öň aý dyp dyk ahy ryn. 10 Mu kad
des Ýaz gy lar da hem şeý le ýa zyl gy dyr:

«Dogry adam ýok, ýok ýeke biride;
 11 Düşünýän asla ýok,

Hudaýy agtarýanda ýok.
 12 Olaryň hemmesi ýoldan çykdy,

ählisi deň derejede dereksiz boldy.
Ýagşylyk edýän ýok,

ýok ýeke biride.
 13  Olaryň bogazy açyk gabyrdyr,

olar aldaýandyrlar,
agyzlarynda ýylan zäheri bardyr.

 14  Agyzlary gargyşdan, ajy sözden 
doludyr.

 15  Aýaklary gan dökmäge 
howlugýandyr.

 16 Ýollarynda harabalyk, jepalar 
bardyr.

 17 Parahatlyk ýoly nedir, olar 
bilmeýär.

 18  Olar Hudaýdan asla gorkmaýar».
19 Biz Ka nun da aý dy lan zat la ryň onuň 

ta byn ly gyn da ky adam la ra de giş li di gi
ni bil ýä ris. Ýö ne şon dada, hiç ki miň 
özözü ni ak la ma ga tu ta ry gy ýok dur, 
se bä bi Hu da ýyň hu zu ryn da hem me ler 
gü nä li dir. 20 Şeý le lik de, Mu sa nyň Ka nu
ny nyň parz la ry ny ber jaý et mek ar ka ly 
Hu da ýyň hu zu ryn da hiç kim ak la nyp 
bil mez. Ter si ne, bu Ka nun ar ka ly adam 
özü niň gü nä li di gi ne göz ýe tir ýär.

Iman arkaly aklanmak
21  Ýö ne in di Hu daý ak lan ma nyň 

Ka nu na da hyl syz ýo lu ny gör kez di. 
Bu ýol ba ra da Töw rat we py gam ber
le riň ýaz gy la ry hem şa ýat lyk ed ýär. 
22  Isa Me sihe iman ed ýän le riň äh li si 
Hu da ýyň hu zu ryn da ak lan ýan dyr lar. 
Adam la ryň ara syn da hiç parh ýok dur, 
23 se bä bi hem me ler gü nä edip, Hu da ýyň 
şöh ra tyn dan mah rum bol du lar. 24  Ýö ne 
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olar Hu da ýyň mer he me ti ar ka ly ak
lan dy lar, Isa Me sih ar ka ly gü nä le ri niň 
je za syn dan azat edil di ler. 25-26  Hu daý 
Öz ada la ty ny gör kez mek üçin Isa Me
sihi ibe rip, Onuň dö kü len ga ny ar ka ly 
iman ed ýän le ri Özi bi len ýa raş dyr dy. 
Hu daý ozal ky dö wür de edi len gü nä le re 
ge çi rim li lik et di. In di bol sa Isa Me sihe 
iman ed ýän her ke si ak la ýar. Şeý dip, 
Ol Özü niň ada lat ly dy gy ny su but ed ýär.

27 In di mag ta na ra tu ta ry gy myz gal dy
my? As la ga lan däl dir! Bu haý sy ka nu na 
gö rä şeý le bol dy? Parz la ry ber jaý edil me
li ka nu na gö rä mi? Ýok, iman ka nu ny na 
gö rä şeý le bol dy. 28  Biz ada myň Ka nu ny 
ber jaý et mek ar ka ly dälde, iman ar ka ly 
ak lan ýan dy gy ny nyg ta ýa rys. 29 Eý sem 
Hu daý di ňe ýa hu dy la ryň Hu da ýy my? 
Ol baş ga mil let le riň hem Hu da ýy däl
mi nä me? El bet de, Ol baş ga mil let le riň 
hem Hu da ýy. 30 Se bä bi ýe ketäk Hu daý 
bar dyr. Ol sün net li le ride, sün net siz le
ride iman ar ka ly ak la ýan dyr. 31 On da 
nä me? Iman ar ka ly Mu sa nyň Ka nu ny ny 
ýa tyr ýa rys my? Ýok! Ter si ne, biz ony 
ber ka rar ed ýä ris.

4-nji bap

Ybraýymyň imany
1 Ýo kar da aý dy lan la ry na za ra alyp, 

ata myz Yb ra ýym ba bat da nä me aý
dyp bi le ris? 2  Eger Yb ra ýym Hu da ýyň 
na za ryn da ýag şy iş le ri ar ka ly ak la nan 
bol sa, on da, dog ru danda, öw nüp bi ler
di, em ma Hu da ýyň öňün de däl. 3 Çün ki 
Mu kad des Ýaz gy da: «Yb ra ýym Hu da ýa 
iman et di we Hu daý ony dog ry ha sap
la dy» di ýip ýa zyl gy dyr. 4  Haý sy dyr bir 
iş ed ýän adam öz çe ken zäh me ti üçin 
hak al ýan dyr. Bu peş geş däl dir. 5 Em ma 

gü nä kär le ri ak la ýan Hu da ýa iman ed ýän 
adam hiç iş et me sede, iman ed ýän di gi 
üçin Hu da ýyň hu zu ryn da ak lan ýan dyr. 
6  Ine, ýag şy iş le ri et me sede, Hu daý ta
ra pyn dan ak la nan ada my Da wut hem 
bag ty ýar sa ýyp, şeý le diý ýär:
 7  «Ýazygy bagyşlanan, günäsi 

örtülen adam
nähili bagtly!

 8 Reb tarapyndan etmişi hasaba 
alynmaýan adam

nähili bagtly!»
9 Eý sem bu bag ty ýar lyk di ňe sün net

li le re de giş li mi dir? Ýada sün net siz le re 
hem de giş li mi kä? Ozal aý dy şy myz ýa ly, 
Hu daý Yb ra ýy myň ima ny üçin ony dog
ry ha sap la dy. 10 Eger şeý le bol sa, ha çan 
dog ru çyl ha sap la dy? Sün net len män kä mi 
ýada sün net le nen den soň? Ýok, soň däl
de, öň dog ru çyl ha sap la dy! 11 Yb ra ýym 
sün net len män kä iman et di, sün ne ti bol sa 
iman ar ka ly alan ak lan ma sy nyň mö hü ri 
hök mün de ka bul et di. Şeý dip, Yb ra ýym 
sün net siz lik de iman edip, dog ru çyl ha
sap la nan her bir ada myň ata sy bol dy. 
12 Şeý lede, ata myz Yb ra ýym sün net li le
riň hem ata sy dyr. Ýö ne şeý le sün net li le riň 
ima ny Yb ra ýy myň sün net len me den ozal 
iman edi şi ýa ly bol ma ly dyr.

13 Hu daý Yb ra ýy ma we onuň nes li ne 
dün ýä ni mi ras ber me gi wa da ber di. Bu 
wa da Yb ra ýy ma Mu sa nyň Ka nu ny ny 
ber jaý eden di gi üçin dälde, iman edip, 
Hu da ýyň na za ryn da dog ru çyl ha sap la
nan dy gy üçin be ril di. 14 Çün ki Mu sa nyň 
Ka nu ny ny ber jaý ed ýän ler dün ýä ni mi ras 
al jak bol sa lar, on da iman äh mi ýe ti ni ýi ti
rer di, wa da nyň ba ha sy bol sa kör kö pük 
bo lar dy. 15 Se bä bi bu Ka nu nyň bo zul ma gy 
Hu da ýy ga zap lan dyr ýar. Em ma Ka nu nyň 
bol ma dyk ýe rin de Ka nu ny boz mak lykda 
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ýok dur. 16-17  Şo ňa gö räde, ber len wa da
ny iman ar ka ly alyp bol ýan dyr. Wa da 
mer he met li peş geş bo lup, Yb ra ýy myň 
tu tuş nes li ne – di ňe Mu sa nyň Ka nu ny
na eýe bo lan la ra däl, eý sem Yb ra ýym 
ýa ly iman ed ýän le riň ba ry na de giş li dir. 
Mu kad des Ýaz gy da Hu da ýyň Yb ra ýy
ma: «Se ni köp mil let le riň ata sy et dim» 
diý şi ýa ly, Yb ra ýym Hu da ýyň na za
ryn da äh li mi ziň ata myz dyr. Se bä bi ol 
mer hum la ry di reld ýän we ozal bol ma
dyk zat la ry bar ed ýän Hu da ýa iman et di. 
18  Hu daý Yb ra ýy ma «Se niň sansa jak
syz nes liň bo lar» di ýip aý dyp dy. Şo nuň 
üçinde, Yb ra ýym köp mil let le riň ata sy 
bol ma ga hiç umy dy nyň gal man dy gy na 
ga ra maz dan, ima ny se bäp li umyt dan düş
me di. 19 Ol ýa şy nyň ýü ze go laý lap, bi lin de 
kuw wa ty nyň gal man dy gy na, Sa ra nyň 
önel ge siz di gi ne ga ra maz dan, ima nyn da 
gow şa ma dy. 20 Hu da ýyň be ren wa da sy na 
şüb he le nip, iman syz lyk et me di. Ter si ne, 
iman da ber käp, Hu da ýy şöh rat lan dyr dy. 
21 Ol Hu da ýyň Öz be ren wa da syn da ta pyl
jak dy gy na do ly ynan dy. 22 Ine, şeý le ima ny 
üçin Hu daý «ony dog ry ha sap la dy». 23 Bu 
söz ler di ňe Yb ra ýy ma de giş li däl dir. 24 Bu 
bi ze, ýag ny Reb bi miz Isa Me sihi ölüm den 
di rel den Hu da ýa iman edip, dog ru çyl ha
sap lan ýan la ra hem de giş li dir. 25 Isa Me sih 
bi ziň gü nä le ri miz üçin ölü me tab şy ry lyp, 
Hu da ýyň na za ryn da ak la nyl ma gy myz 
üçin di rel dil di.

5-nji bap

Hudaý bilen ýaraşyk
1  Şeý le lik de, biz ima ny myz bi len 

ak la nyp, Reb bi miz Isa Me sih ar ka ly 
Hu daý bi len ýa raş dyk. 2  Isa Me sih bi ze 
Hu da ýyň mer he me ti niň ga py sy ny açyp 

ber di. Biz iman ar ka ly bu mer he me te 
ula şyp, berk du rus we Hu da ýyň şöh ra
ty na şä rik bol jak dy gy my za umyt bag lap 
be gen ýä ris. 3  Di ňe mu ňa däl, eý sem 
mu şak gat la ry my za hem be gen ýä ris, se
bä bi mu şak gat la ryň çy da my, 4  çy da myň 
er jel li gi, er jel li giň hem umy dy dö red
ýän di gi ni bil ýä ris. 5  Şeý le umyt bi zi 
utan dyr maz, se bä bi ber len Mu kad des 
Ruh ar ka ly ýü re gi miz Hu da ýyň söý
gü sin den do lupdaş ýar.

6  Bi ziň özü mi zi ak la ma ga güý jü miz 
ýok ka, Isa Me sih Hu da ýyň öň den bel
län wag tyn da biz hu daý syz lar üçin öl di. 
7 Hat da dog ry adam üçin öl mä ge ta ýyn 
ada my tap mak kyn dyr. Ýö ne kim bil ýär, 
bel ki, ýag şy adam üçin ölüp bil je giň 
ta pyl ma gyda ah mal. 8  Em ma Isa Me
sih he niz gü nä kär käk, bi ziň üçin öl di. 
Şeý dip, Hu daý bi ze bo lan söý gü si ni 
gör kez di. 9 Şo ňa gö räde, Me sihiň ga ny 
bi len ak la nan bol sak, Ol ar ka ly Hu da ýyň 
ga za byn dan gu tul ja gy myz hem gür rüň
siz dir. 10  Çün ki duş man kak Og lu nyň 
ölü mi ar ka ly Hu daý bi len ýa ra şan bol sak, 
on da Onuň öm ri ar ka ly ha las edil je gi miz 
hem gür rüň siz dir. 11 Mun dan baş gada, 
biz Hu da ýyň Reb bi miz Isa Me sih ar ka ly 
eden iş le ri ne be gen ýä ris, se bä bi Ol bi zi 
Hu daý bi len ýa raş dyr dy.

Ölüm Adam atadan, ýaşaýyş 
Isa Mesihdendir

12  Bir yn san, ýag ny Adam ata ze rar ly 
gü nä dün ýä ara laş dy, gü nä bol sa ölü
miň gel me gi ne se bäp bol dy. Yn san la ryň 
äh li si gü nä li bo la ny üçin, ölüm ola ryň 
üs tün den hö küm sü rüp baş la dy. 13 Gü nä 
Ka nun be ril män käde dün ýä de bar dy, 
ýö ne Ka nu nyň bol ma dyk ýe rin de gü nä 
ha sa ba alyn ma ýar. 14  Mu ňa ga ra maz dan, 
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Adam ata dan baş lap Mu sa çen li ýa şan lar 
Adam ata nyň ky ýa ly gü nä et me se lerde, 
ölüm ola ryň üs tün den hö küm sür di.

Adam ata bel li bir de re je de özün den 
soň gel me li Ada myň, ýag ny Isa Me sihiň 
nus ga sy bol dy. 15 Em ma Hu da ýyň peş geş 
be ren mer he me ti ni Adam ata nyň gü nä si 
bi len de ňeş di ripde bol maz! Çün ki bir 
ada myň gü nä si köp le ri ölü me du çar et di; 
baş ga bir Ada myň, ýag ny Isa Me sihiň 
mer he me ti ar ka ly bol sa köp ler Hu da ýyň 
bu peş ge şi ni bol danbol al dy. 16  Ha wa, 
Hu da ýyň peş geş be ren mer he me ti Adam 
ata nyň gü nä si ýa ly däl dir. Se bä bi bir 
gü nä je za lan dy ry lyp, hö küm edil mä 
se ze war et di. Em ma köp gü nä ler den 
soň peş geş ber len mer he met ak lan ma ny 
ge tir di. 17 Çün ki bir ada myň gü nä si ze
rar ly we şol adam ar ka ly ölüm hö küm 
sü rüp baş la dy. Em ma Hu da ýyň çäk siz 
mer he me ti bi len ak lan ma peş ge şi niň 
bol lu gy ny alan la ryň ba ry in di bir Adam, 
ýag ny Isa Me sih ar ka ly ba ky ýa şa ýyş da 
hö küm sü rer ler. 18 Şeý le lik de, bir ada myň 
gü nä si ze rar ly hem me le riň hö kü me du
çar bol şy ýa ly, bir Ada myň dog ru ly gy 
ar ka lyda hem me le re ýa şa ýyş ber ýän 
ak lan ma gel di. 19 Bir ada myň bi ta byn ly gy 
ar ka ly köp ada myň gü nä kär bol şy ýa ly, 
bir Ada myň ta byn ly gy ar ka ly köp adam 
dog ru çyl bo lar. 20 Gü nä niň me semä lim 
bol ma gy üçin, Ka nun ara gir di. Ýö ne 
adam lar gü nä ni köp denköp et di gi sa ýy, 
Hu da ýyň mer he me ti hasda art dy. 21 Ozal 
gü nä hök mü ro wan lyk sü rüp, hem me le riň 
ömür ta na py ny gyr ýar dy. In di we lin Hu
da ýyň mer he me ti hök mü ro wan lyk sür ýär. 
Şo ňa gö räde, biz ak la nyp, Reb bi miz Isa 
Me sih ar ka ly ba ky ýa şaý şa eýe bol duk.

6-njy bap
1 On da nä me, Hu daý Öz mer he me ti ni 

bi ze köp denköp gör kez sin di ýip, gü nä 

edi ber me li mi? 2  El bet de, ýok! Biz gü nä 
ba bat da öl dük ahy ryn. On soň ne neň edip 
gü nä için de ýa şap bi le ris? 3 Ýada siz su wa 
çüm dü ri liş ar ka ly Isa Me sih bi len bi ri gip, 
in di Onuň ölü mi ne şä rik bol ýan dy gy my zy 
bil me ýä ňiz mi? 4  Ha wa, biz su wa çüm dü
ri liş ar ka ly Me sih bi len ölüp, jaý lan dyk. 
Şo ňa gö räde, Ata nyň şöh rat ly gud ra ty 
ar ka ly Me sihiň ölüm den di re li şi ýa ly, biz 
hem tä ze ýa şaý şa eýe bo lup bi le ris. 5  Biz 
Me sihiň ölü min de Onuň bi len bi ri gen 
bol sak, on da di re li şin dede Onuň bi len 
bi ri ge ris. 6  Biz mun dan beý läk gü nä niň 
gu ly bol maz ýa ly, kö ne te bi ga ty my zyň Isa 
Me sih bi len ha ça çüý le nen di gi ni bil ýä ris. 
Biz in di gü nä niň bo ýun ty ry gyn dan bo şan
dyk. 7 Ölen adam gü nä niň yg ty ýa ryn dan 
azat dyr. 8  Eger biz Me sih bi len ölen bol
sak, on da Onuň bi len ýa şa jak dy gy my za 
hem ynan ýa rys. 9 Biz Me sihiň ölüm den 
di re lip, as la öl me jek di gi ni, ölü miň in di 
Oňa öz hö kü mi ni ýö re dip bil me ýän di gi
ni bil ýä ris. 10  Isa Me sih Öz ölü mi ar ka ly 
gü nä niň yg ty ýa ry ny mü di mi lik ýok et di. 
Onuň hä zir ki ýa şaý şy bol sa di ňe Hu da ýyň 
şöh ra ty üçin dir. 11 Şo ňa gö räde, siz hem 
özü ňi zi gü nä üçin öli, Isa Me sih bi len 
bi ri gen di gi ňiz se bäp li Hu daý üçin di ri 
sa ýyň. 12 Siz pa ny te ni ňi ziň gü nä li hö wes
le ri ne eýer mez ýa ly, gü nä niň öz te ni ňi ze 
hö küm sür me gi ne ýol ber mäň. 13 Be den 
ag za la ry ňy zy ýa man lyk gu ra ly hök mün de 
gü nä niň yg ty ýa ry na tab şyr maň. Ter si ne, 
ölüm den di re len hök mün de özü ňi zi Hu
da ýa tab şy ryň. Goý, be de ni ňi ziň her bir 
ag za sy Hu da ýyň dog ru lyk gu ra ly bol sun. 
14 Şon da gü nä si ze öz hö kü mi ni ýö ret mez, 
se bä bi siz Ka nu nyň yg ty ýa ryn da dälde, 
mer he me tiň yg ty ýa ryn da sy ňyz.

Dogrulygyň gullary
15 In di nä me? Biz in di Ka nu nyň yg ty ýa

ryn da dälde, mer he me tiň yg ty ýa ryn da 
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di ýip, gü nä edi ber me li mi? El bet de, ýok! 
16  Eý sem siz özü ňi zi ki miň ta byn ly gy na 
tab şyr sa ňyz, şo nuňda gu lu na öw rül
ýän di gi ňi zi bil me ýä ňiz mi nä me? Siz 
nä mä niň gu ly: ölü me elt ýän gü nä niň gu
lu my ýada dog ru ly ga elt ýän ta byn ly gyň 
gu ly? 17 Ha wa, siz gü nä niň gu lu dy ňyz, 
ýö ne Hu da ýa şü kür, ka bul eden tag ly
ma ty ňy za ýü rek den ta byn bol du ňyz, 
18  gü nä niň yg ty ýa ryn dan azat edi lip, 
dog ru lyk gul la ry bol du ňyz. 19 Si ziň yn
san ejiz li gi ňi zi na za ra alyp, si ze sa da 
söz ler bi len aýd ýa ryn: siz ozal be den 
ag za la ry ňy zy ha ram ly ga we git di gi sa ýy 
art ýan bi ka nun ly ga tab şy ryp dy ňyz. In di 
bol sa be den ag za la ry ňy zy ha lal ýa şaý şa 
elt ýän dog ru ly ga tab şy ryň. 20 Siz gü nä niň 
gul la ry ka ňyz, dog ru ly gy ber jaý et mek
den azat dy ňyz. 21 Ozal eden iş le ri ňiz den, 
ýag ny şin di utan ýan iş le ri ňiz den nä me 
bäh bit gör dü ňiz? Şeý le iş le riň so ňy ölüm
dir. 22  Ýö ne in di gü nä niň yg ty ýa ryn dan 
azat edi lip, Hu da ýyň gu ly bol du ňyz. 
Mu nuň ne ti je si ha lal ýa şa mak lyk, so ňy 
bol sa ba ky ýa şa ýyş dyr. 23 Çün ki gü nä niň 
muz dy ölüm, Hu da ýyň peş ge şi bol sa 
Reb bi miz Isa Me sih ar ka ly be ril ýän 
ba ky ýa şa ýyş dyr.

7-nji bap

Kanundan azatlyk
1 Eý, do gan lar, si ze Mu sa nyň Ka nu ny ny 

bil ýän adam lar hök mün de ýüz len ýä rin. 
Eý sem siz bu Ka nu nyň di ňe di ri ada ma 
öz hö kü mi ni ýö red ýän di gi ni bil me ýä
ňiz mi nä me? 2  My sal üçin, är li aýa ly 
alyp gö re liň. Ol äri di ri kä, bu Ka nun 
bo ýun ça oňa bag ly dyr. Em ma äri öl se, 
ol ni ka ka nu nyn dan azat dyr. 3 Eger aýal 
äri di ri kä baş ga bi ri ne dur mu şa çyk sa, 

bu zy na hor lyk dyr. Em ma äri öl se, ol 
ka nun dan azat dyr, baş ga äre bar sa hem 
zy na hor däl dir. 4  Eý, do gan la rym, siz 
ba bat da hem şeý le dir. Siz Isa Me si hiň 
haç da ky ölü mi ar ka ly Mu sa nyň Ka nu ny 
üçin ölü si ňiz. Hu da ýa ýag şy iş le ri ňi ziň 
ha sy ly ny ge ti rer ýa ly, siz in di baş ga Bi
ri ne, ýag ny ölüm den di re len Isa Me sihe 
de giş li si ňiz. 5 Biz yn san te bi ga ty my za 
gö rä ýa şa ýar kak, bu Ka nun bi ziň be den 
ag za la ry myz da gü nä li hö wes le ri oýar
ýar dy. Bu hö wes ler bi zi gü nä li iş le re 
im rin di rip, ölü me elt ýär di. 6  Em ma biz 
özü mi zi tus sag lyk da sak lan Ka nun ba
bat da ölüp, on dan azat edil dik. Biz in di 
Ka nu na ta byn bo lan kö ne ýö rel gä gö rä 
dälde, eý sem Mu kad des Ru ha eýer
ýän tä ze ýö rel gä gö rä Hu da ýa hyz mat 
edip bi le ris.

Musanyň Kanuny günäni 
äşgär edýär

7 Onda nä me, Mu sa nyň Ka nu ny er bet 
bir zat my? El bet de, ýok! Ýö ne bu Ka nun 
bol ma dyk bol sa, men gü nä niň nä me di
gi nide bil mez dim. Ka nun: «Baş ga nyň 
za dy na göz dik me» di ýip bu ýur ma dyk 
bol sa, men mu nuň gü nä di gi ni hem bil
mez dim. 8  Gü nä bol sa bu buý ruk dan öz 
bäh bi di ni arap, me ni her tüýs li aç göz lü ge 
im rin dir di. Ka nu nyň bol ma dyk ýe rin de 
gü nä ölü dir. 9 Men Ka nun be ril män kä 
di ri dim. Em ma Ka nun ber len den soň 
gü nä jan lan dyda, 10 men öl düm. Ha wa, 
ma ňa ýa şa ýyş ber me li Ka nun me niň 
öl me gi me se bäp bol dy. 11 Se bä bi gü nä 
Ka nu nyň buý ru gy ny tu ta ryk edi nip, 
me ni al da wa sal dyda, ol ar ka ly öl dür di. 
12  Em ma Ka nun şon dada mu kad des dir; 
onuň her bir buý ru gy mu kad des, ada
lat ly we oňat dyr.
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a 8:1 Kä bir gol ýaz ma lar da yn san te bi ga ty na gö rä dälde, Mu kad des Ru ha gö rä ýa şa ýan lar 
di ýen jüm le hem bar.

13 On da nä me, oňat zat me niň öl me
gi me se bäp bo laý dy my? El bet de, ýok! 
Me ni oňat buý ruk lar ar ka ly gü nä öl dür
di. Gü nä niň ha ky ky te bi ga ty hut şeý le 
aýan bol ma ly dy. Şeý dip, gü nä niň nä
de re je de er bet di gi äş gär bol dy. 14  Biz 
Mu sa nyň Ka nu ny nyň Hu daý ta ra pyn dan 
ber len di gi ni bil ýä ris. Men bol sa gü nä niň 
ýe sir li gin dä ki bir ejiz yn san dy ryn. 15 Men 
öz ed ýän le ri me özüm dü şü ne mok, se
bä bi ha la ýan za dy my et män, ýig ren ýän 
za dy my ed ýä rin. 16  Eger men ýig ren
ýän za dy my ed ýän bol sam, on da bu 
Ka nu nyň oňat dy gy bi len yla laş ýa ryn. 
17 Eger şeý le bol sa, on da ed ýän le ri mi men 
dälde, men de mes gen tu tan gü nä ed ýän
dir. 18  Men de, ha wa, yn san te bi ga tym da 
oňat za dyň ýok du gy ny anyk bil ýä rin. 
Se bä bi oňat iş le ri et mä ge is le gim bol
sada, ola ry amal et me gi ba şar ma ýa ryn. 
19 Men is le ýän oňat iş le ri mi et män, ter
si ne, ýig ren ýän er bet iş le ri mi ed ýä rin. 
20 Eger is le me ýä ni mi ed ýän bol sam, on
da ony in di men dälde, içim de mes gen 
tu tan gü nä ed ýän dir. 21 Şeý le lik de, men 
dur muş da şeý le ýö rel gä niň bar dy gy ny 
bil dim: oňat işi et mek çi bo lan ba dy ma, 
men de ýa man lyk hä zir bol ýar. 22  Bü tin 
kal bym bi len Hu da ýyň Ka nu nyn dan 
lez zet al samda, 23 be de ni miň şol ýö rel gä 
ýyk gyn ed ýän di gi ni gör ýä rin. Bu ýö rel ge 
me niň aňym da ky ýö rel gä gar şy gö re şip, 
be de nim dä ki gü nä ýö rel ge si ne me ni ýe sir 
ed ýär. 24 Wah, men bag ty ga ra ny diý se ne! 
Ölü me elt ýän bu be de nim den me ni kim 
ha las eder? 25 Hu da ýa şü kür! Ol bi zi Reb
bi miz Isa Me sih ar ka ly ha las et di!

Şun luk da, aňym bi len Hu da ýyň Ka nu
ny na gul luk et semde, yn san te bi ga ty ma 
gö rä gü nä ka nu ny nyň gu lu dy ryn.

8-nji bap

Ýaşaýyş berýän Mukaddes Ruh
1 Şeý le lik de, Isa Me sihe de giş li bo lan

lar a in di as la hö küm edil mez. 2  Se bä bi 
ýa şa ýyş ber ýän Mu kad des Ruh me ni 
Isa Me sih ar ka ly gü nä niň we ölü miň 
yg ty ýa ryn dan azat et di. 3-4  Mu sa nyň 
Ka nu ny yn san hö wes le ri mi ziň höt de
sin den ge lip bil män soň, bi zi ha las edip 
bil me di. Ka nu nyň ba şar ma dyk işi ni 
Hu daý ama la aşyr dy. Hu daý dün ýä dä ki 
gü nä se bäp li Öz Og lu ny bir gü nä kär 
yn san ki min iber dide, Ol ar ka ly gü nä
ni hö küm et di. Hu daý mu ny Ka nu nyň 
ada lat ly ta lap la ry nyň biz de ber jaý bol
ma gy üçin amal et di. Şun luk da, biz 
in di yn san hö wes le ri mi ze gö rä dälde, 
Mu kad des Ru ha gö rä ýa şa ýa rys. 5 Çün ki 
yn san hö wes le ri ne gö rä ýa şa ýan lar bu 
hö wes le riň oň la ýan zat la ry ba ra da pi kir 
ed ýär ler. Mu kad des Ru ha gö rä ýa şa ýan
lar bol sa Onuň oň la ýan zat la ry ba ra da 
pi kir ed ýän dir. 6  Yn san hö wes le rin den 
dö re ýän pi kir ler ada my ölü me elt ýär. 
Mu kad des Ruh dan dö re ýän pi kir ler 
bol sa ýa şa ýyş we pa ra hat lyk ber ýär. 
7 Yn san hö wes le rin den dö re ýän pi kir ler 
Hu da ýa duş man dyr. Se bä bi olar Hu da
ýyň Ka nu ny na ta byn däl dir, as lyn da 
ta byn bol ma gy ba şar ýan hem däl dir. 
8  Şo nuň üçinde, yn san hö wes le ri ne 
gö rä ýa şa ýan lar Hu da ýyň göw nün den 
tu rup bil mez. 9 Eger Hu da ýyň Ru hy 
dog ru danda kal by ňyz da mes gen tu tan 
bol sa, siz yn san hö wes le ri niň yg ty ýa
ryn da däl si ňiz, siz Mu kad des Ru huň 
yg ty ýa ryn da sy ňyz. Kim de Me sihiň 
Ru hy bol ma sa, ol Me sihe de giş li däl dir. 
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a 8:15 Ab ba – ara meý çe bu söz Atam diý me gi aň lad ýar.

10  Eger Isa Me sih kal by ňyz da mes gen 
tu tan bol sa, on da gü nä ze rar ly öl me
li bol sa ňyzda, Mu kad des Ruh si ze 
ýa şa ýyş be rer, se bä bi siz Hu da ýyň hu zu
ryn da ak la nan sy ňyz. 11 Eger Isa Me sihi 
ölüm den Di rel de niň Ru hy kal by ňyz da 
ýa şa ýan bol sa, on da Ol kal by ňyz da 
ýa şa ýan Öz Ru hy ar ka ly Isa Me sihi 
di rel di şi ýa ly, si ziňde pa ny te ni ňi zi 
ölüm den di rel der.

12  Şo ňa gö räde, eý, do gan lar, biz in di 
yn san hö wes le ri niň ta lap la ry na gö rä 
ýa şa ma ga borç ly däl di ris. 13  Eger siz 
yn san hö wes le ri niň ta lap la ry na gö rä 
ýa şa sa ňyz, öler si ňiz. Em ma yn san 
hö wes le ri niň ýa man iş le ri ni Mu kad
des Ru huň güý ji ar ka ly ýok et se ňiz, 
ýa şar sy ňyz. 14  Se bä bi Mu kad des Ru
ha eýer ýän ler Hu da ýyň per zent le ri dir. 
15 Hu daý bi ze Öz Ru hu ny ber di. Ol mu ny 
gaý ta dan gul bo lup, gor ku da ýa şa ma gy
myz üçin däl, eý sem Onuň per zent le ri 
bo lup, Mu kad des Ruh ar ka ly «Ab ba! a 
Atam!» di ýip ça gyr ma gy myz üçin amal 
et di. 16  Mu kad des Ruh bi ziň ru hu myz 
bi len bir lik de Hu da ýyň per zent le ri
di gi mi ze gü wä geç ýär. 17 Şeý le lik de, 
per zent le ri bo lan bol sak, on da mi ras
dü şe ri di ris. Hu da ýyň mi ras dü şer le ri 
bol ýan bol sak, on da Isa Me sihiň hem 
mi ras daş la ry dy rys. Biz Isa Me sihiň 
gö ren gör gü le ri ne şä rik bol ýan bol
sak, on da Onuň şanşöh ra ty na hem 
şä rik bo la rys.

Görgüler we şöhrat
18  Me niň pi ki rim çe, şu wagt ky gör

gü le ri mi zi bi ze aýan bol jak ge le jek ki 
şöh rat bi len de ňeş di ripde bol maz. 19 Hu
da ýyň Öz per zent le ri niň şöh ra ty ny aýan 
et jek pur sa dy na bü tin ýa ra dy lyş hem 

sa byr syz lyk bi len ga raş ýar. 20-21 Se bä
bi ýa ra dy lyş öz is le gi bo ýun ça dälde, 
Hu da ýyň is le gi bo ýun ça puç lu ga ta byn 
bo lup dy. In di bol sa Hu da ýyň per zent
le ri niň şanşöh ra ta gow şan pur sa dyn da 
ýa ra dy lyş özü niň hem çüý re me nä le tin
den azat edi lip, şol şöh ra ta gow şa ryn 
di ýip umyt ed ýär. 22  Biz bü tin ýa ra dy
ly şyň şu wag ta çen li ahyna la çe kip, 
bur gy je bir le ri ni çek ýän di gi ni bil ýä ris. 
23  Di ňe bir ýa ra dy lyş däl, eý sem ge
le jek dä ki şöh ra tyň ke pi li hök mün de 
Mu kad des Ru hy alan biz hem ahyna la 
çek ýä ris. Se bä bi biz özü mi ziň ogul
ly ga al nyp, be de ni mi ziň çüý re me den 
azat edil me gi ne sa byr syz lyk bi len ga
raş ýa rys. 24  Biz ha las edi le ni miz üçin, 
in di bu umy dy myz bar dyr. Ýö ne gö ze 
gör nüp du ran umyt as la umyt däl dir. 
Gö rüp du ran za dy na umyt bag la ýan 
bar my nä me? 25  Biz gör me ýän za dy my
za umyt bag lap, şo ňa sa byr ly lyk bi len 
ga raş ýan dy rys. 26  Mu kad des Ruh hem 
ejiz li gi miz de bi ze kö mek ber ýär, se bä bi 
biz hat da nä hi li we nä me ba ra da di leg 
et me li di gi mi zi hem bil me ýä ris. Em ma 
Mu kad des Ru huň Özi söz bi len be ýan 
edip bol ma jak iň ňil di ler bi len bi ziň 
üçin tö wel la ed ýär. 27 Yn san ýü re gi niň 
jüm mü şi ni bil ýän Hu daý Mu kad des 
Ru huň pi kir le ri ne dü şün ýän dir. Se bä bi 
Mu kad des Ruh Hu da ýyň is le gi ne gö rä 
Onuň hal ky üçin ýal bar ýan dyr. 28  Biz 
Hu da ýy söý ýän ler we Onuň mak sa
dy na gö rä ça gy ry lan lar üçin hem me 
za dyň ola ryň peý da sy na edil ýän di gi ni 
bil ýä ris.

29 Çün ki Hu daý ola ry ezel den saý lap
seç di we Og lu na meň zet me gi owal dan 
ka rar et di. Ol mu ny Isa Me sihiň köp 
san ly do gan la ry nyň ara syn da now ba har 
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bol ma gy üçin amal et di. 30 Hu daý ezel den 
saý lapse çen le ri ni ça gyr dy, ça gy ran la
ry ny ak la dy, ak lan la ry ny şanşöh ra ta 
bes le di.

Hudaýyň söýgüsi
31  Bu la r dan baş ga aý da ra zat gal

dy my? Hu daý biz lik bol sa, kim bi ze 
gar şy çy kyp bi ler? 32  Hu daý hat da Öz 
Og lu ny aýa man, Ony bi ziň gü nä le ri
miz üçin ölü me tab şy ran bol sa, on da 
Onuň bi len bir lik de beý le ki zat la ryň 
ba ry ny hem eçil mez mi nä me?! 33 Hu
da ýyň saý lapse çen le ri ni aýyp la ma ga 
kim milt eder? Hiç kim, se bä bi ola ry 
Hu da ýyň hut Özi ak la ýar! 34  Hu da ýyň 
hal ky ny kim hö küm edip bi ler? Hiç 
kim, se bä bi ölüm den di re len Isa Me sih 
Hu da ýyň sa gyn da otu ryp, bi ziň üçin 
tö wel la ed ýär. 35  Biz gör gü dir mu şak
gat la ry çek ýä ris, yzar lan ma la ra, aç ly ga, 
mä täç li ge du çar bol ýa rys, howpha ta ra 
we ölüm how pu na se ze war edil ýä ris. 
Eý sem bu la ryň ba ry bi zi Isa Me sihiň 
söý gü sin den aý ryp bi ler mi? El bet de, 
ýok! Se bä bi Mu kad des Ýaz gy lar da şeý le 
ýa zyl gy dyr:
 36  «Biz her gün Seniň üçin 

öldürilýäris,
damagy çalynjak goýun 

saýylýarys».
37 Ýö ne biz özü mi zi Söý ýän ar ka ly bu 

kyn çy lyk la ryň ba ry ny ýeň ýä ris. 38-39 Se
bä bi men ne ölü miň, nede ýa şaý şyň, 
ne pe riş de le riň, nede jyn la ryň, ne hä
zir ki, ne ge le jek ki ýag daý la ryň, nede 
güýç le riň, ne be lent li giň, nede çuň lu
gyň – ýa ra dy lan zat la ryň bi ri niňde bi zi 
Reb bi miz Isa Me sih ar ka ly aýan bo lan 
Hu da ýyň söý gü sin den aý ryp bil me jek
di gi ne berk ynan ýa ryn.

9-njy bap

Hudaýyň saýlap-seçen halky
1-2  Me niň uly gaý gym, ýü re gim de 

dyn gy syz agy rym bar. Mu nuň ha ky
kat dy gy na, ýa lan söz le me ýän di gi me 
Isa Me sihiň adyn dan gü wä geç ýä rin. 
Söz le ri me Mu kad des Ruh ar ka ly yn sa
bymda şa ýat dyr. 3-4  Ha wa, men ga ny bir 
do gan la rym bo lan ys ra ýyl hal ky nyň Isa 
Me sihden aý ra dü şe nin den, özü miň gar
gy şa ga lyp, ola ryň ha ty ra sy na Me sihden 
aý ra düş mä gede ka ýyl dy ryn. Hu daý 
ola ry ogul ly ga al dy, ola ra Öz şanşöh
ra ty ny aýan edip, olar bi len äht bag laş dy. 
Ol Ka nu ny we yba dat ha na da ky hyz ma ty 
ola ra ynan dy, wa da la ry ny hem ola ra 
ber di. 5 Olar be ýik ataba ba la ry my zyň 
nes li dir. Isa Me sih hem yn san te bi ga ty 
bo ýun ça olar dan ge lip çy kan dyr. Bü tin 
bar ly gyň Hö küm da ry bo lan Hu da ýa 
ba ky şöh rat bol sun! Omyn!

6 Men Hu daý Öz wa da syn da ta pyl ma dy 
di ýe mok. Se bä bi as ly ys ra ýyl bo lan la ryň 
ba ry ha ky ky ys ra ýyl däl dir. 7 Yb ra ýy myň 
nes lin den bo lan la ryňda ba ry onuň ha
ky ky per zen di däl dir. Se bä bi Mu kad des 
Ýaz gy lar da: «Se niň adyň Ys ha gyň nes li 
ar ka ly do wam eder» di ýip ýa zyl gy
dyr. 8  Diý mek, Yb ra ýy myň nes lin den 
bo lan la ryň ba ry na Hu da ýyň per zen di 
di ýip bol maz. Di ňe wa da gö rä dog lan lar 
Yb ra ýy myň ha ky ky nes li ha sap lan ýan
dyr. 9 Çün ki: «Bel le nen wagt da do la nyp 
ge le nim de, Sa ra nyň bir og ly bo lar» diý
lip wa da ber lip di. 10 Mun dan baş gada, 
Re be ka nyň ekiz le ri Ysaw bi len Ýa ku by 
ýat la ly. Ola ryň iki side bir ata dan, ýag ny 
ata myz Ys hak dan dog lup dy. 11-12   Ýö
ne ekiz ler he niz do gul man ka, he niz 
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ýa man lyk ýa ýag şy lyk et män kä, Hu daý 
Re be ka «Ulu sy ki çi si ne gul bo lar» di ýip 
aý dyp dy. Bu söz ler saý la nypse çil mä niň 
yn san iş le ri ne dälde, di ňe Ça gy ra na 
bag ly dy gy ny mä lim et mek üçin aý dy
lyp dy. 13 Ha wa, Mu kad des Ýaz gy lar da: 
«Men Ýa ku by saý la dym, em ma Ysa wy 
ret et dim» di ýip ýa zyl gy dyr. 14  Mu ňa 
nä me di ýe li? Eý sem Hu daý ada lat syz
my dyr? El bet de, ýok! 15 Se bä bi Ol Mu sa: 
«Men is län ada my ma mer he met, is län 
ada my ma hem re himşe pa gat ede rin» 
di ýip aý dyp dy. 16  Şo nuň üçinde, saý
la nypse çil me ada myň is le gi ne ýada 
ta gal la sy na dälde, Hu da ýyň mer he
me ti ne bag ly dyr. 17 Hu daý Mu kad des 
Ýaz gy lar da Mü sü riň fa ra o ny na: «Men 
Öz güý jü mi sen de gör ke zip, ady my tu tuş 
dün ýä jar et mek mak sa dy bi len se ni pa
ty şa et dim» di ýip aý dyp dy. 18  Şeý le lik de, 
Hu daý is lä ni ne re himşe pa gat ed ýär, 
is lä ni niň ýü re gi ni ga tald ýar.

19 On da men den: «Eger şeý le bol
sa, on da nä me üçin Hu daý adam la ry 
ýaz gar ýar? Onuň is le gi ne gar şy çy kyp 
bil jek bar my?» di ýip so ra ma gyň müm
kin. 20 Heý, adam, Hu da ýa gep gaý ta rar 
ýa ly, sen kim mi şiň? Heýde ýa sa lan 
zat özü ni ýa san dan: «Nä me üçin me ni 
beý le ýa sa dyň?» di ýip so rap bi ler mi? 
21 Eý sem küý ze gä riň şol bir to ýun dan 
is län ga by ny: bi ri ni toýbaý ram lar üçin, 
beý le ki si ni gün de lik iş ler üçin ýa sa ma ga 
ha ky ýok my nä me? 22  Hu daý Öz gud ra
ty ny gör kez mek üçin, he läk çi li ge dog lan 
adam la ryň üs tü ne ga za by ny dö küp bil
ýär. Ýö ne Ol Özü ni ga zap lan dyr ýan 

adam la ra uly sa byrta kat lyk ed ýän dir! 
23  Hu daý Özü niň öň den şöh rat üçin 
taý ýar lap, mer he met eden le ri ne Öz 
şöh ra ty nyň baý ly gyny bil dir mek üçin 
şeý le sa byrta kat ly bol ýan dyr. 24  Hu
da ýyň şeý le mer he met eden le ri niň we 
ça gy ran la ry nyň ara syn da di ňe ýa hu dy lar 
däl, eý sem baş ga mil let ler hem bar dyr. 
Ha wa, bu la ryň ara syn da biz hem bar dy
rys. 25 Hudaý Ho şe ýa py gam ber ar ka ly 
şeý le diý ýär:

«Meniň halkym bolmadyga 
„Halkym“ diýerin,

söýgüli bolmadyga „Söýgülim“ 
diýerin.

 26  Olara: „Siz Meniň halkym 
dälsiňiz“ diýlen ýerde,

„Siz diri Hudaýyň 
ogullarysyňyz“ diýler».

27 Işa ýa py gam ber hem Ys ra ýyl ba ra da 
şu ny jar et di: «Ys ra ýyl hal ky de ňiz ýa
ka syn da ky çä ge deý köp bol sada, di ňe 
bir nä çe si ha las bo lar lar. 28  Çün ki Reb Öz 
çy ka ran hö kü mi ni tu tuş ýer ýü zün de 
ti za ra we gu tar nyk ly ama la aşy rar». a 
29 Işa ýa hem öň den şu la ry aý dyp dy:

«Eger Hökmürowan Reb
zürýatlarymyzy aman 

galdyrmadyk bolsady,
Sodom ýaly bolardyk,

Gomora meňzärdik».

Ysraýylyň imansyzlygy
30 Bu nä me di ýil di gi? Hu da ýyň hu zu

ryn da ak lan ma ga ym tyl ma dyk mil let ler 
iman edip, ak lan dy lar. 31 Ys ra ýyl hal
ky bol sa Mu sa nyň Ka nu ny ny ber jaý 
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et mek ar ka ly ak lan mak çy bol dy, ýö ne 
mu ny ba şar ma dy. 32  Nä me üçin? Se
bä bi ola ryň ym ty lyş la ry ima na dälde, 
Ka nu na da ýan dy. Olar «Büd re me da
şy na» büd re di ler. 33 Hu daý Mu kad des 
Ýaz gy lar da ola ra bu daş ba ra da aý dyp
dy: «Ine, Men Si on da büd re me Da şy ny, 
ýyk ýan Ga ýa goý ýa ryn; Oňa bil bag lan 
utan dy ryl maz».

10-njy bap
1 Eý, do gan lar, ys ra ýyl hal ky nyň ha las 

bol ma gy me niň kö ňül küý se gim dir. Men 
bu hak da el my da ma Hu da ýa do gadi leg 
ed ýä rin. 2  Çün ki Hu da ýyň buý ruk la ry ny 
ber jaý et mek de ola ryň diý seň yh las ly
dy gy na özüm di ri şa ýat. Em ma şeý le 
yh las ly bol sa larda, ola ryň Hu daý hak da 
ha ky ky bi li mi ýok. 3 Olar Hu da ýyň dog
ru ly gy na dü şün me di ler. Şo nuň üçinde, 
Mu sa nyň Ka nu ny ny ber jaý et mek ar ka ly 
ak lan jak bo lup, Hu da ýyň dog ru ly gy na 
ta byn bol ma dy lar. 4  Isa Me sih bol sa bu 
Ka nu nyň mak sa dy ny ama la aşyr dy. Şo
nuň üçinde, Oňa iman ed ýän her kes 
Hu daý ta ra pyn dan ak la nan dyr. 5 Ka nu na 
da ýan ýan dog ru lyk ba ra da Mu sa şeý le 
ýaz ýar: «Ony ber jaý ed ýän adam aman 
ga lar». 6-7  Ima na da ýan ýan dog ru lyk 
ba ra da, bol sa ol şeý le diý ýär: «„Ol ýe re 
kim çy kar?“, (ýag ny Me sihi gök ler den 
in dir mek üçin), „Düýp süz çu ku ra kim 
iner?“, (ýag ny Me sihi di relt mek üçin) – 
di ýip, özözüň den so ra ma». 8  Şeý lede, 
iman dan bo lan dog ru lyk: «Bu söz sa ňa 
ýa kyn dyr, ol se niň ag zyň da we ýü re giň
de dir» diý ýär. Bu söz bol sa bi ziň wa gyz 
ed ýän ima ny myz hak da ky ha bar dyr. 
9 Şo ňa gö räde, eger sen ag zyň bi len Isa 

Me sihiň Reb di gi ni yk rar et seň, Hu da
ýyň Ony ölüm den di rel de ni ne ýü rek den 
iman et seň, ha las bo lar syň. 10 Çün ki çyn 
ýü rek den iman ed ýän adam ak la nar, 
ag zy bi len yk rar ed ýän hem ha las bo lar. 
11 Mu kad des Ýaz gy lar hem: «Oňa bil 
bag lan utan dy ryl maz» diý ýän dir. 12  Bu 
ýa hu dy la rada, beý le ki mil let le rede de
giş li dir. Se bä bi hem me le riň Reb bi bir dir, 
Ol Özü ni ça gyr ýan la ryň ba ry na sa hy dyr. 
13 Çün ki: «Reb bi ça gy ran her bir yn san 
ha las bo lar». 14  Ýö ne adam lar Hu da ýa 
iman et me se ler, Ony nä dip ça gyr syn? 
Hu daý ba ra da eşit me se ler, Oňa nä dip 
iman et sin? Hu daý ba ra da wa gyz edil
me se, adam lar Ol ba ra da nä dip eşit sin?! 
15  Eger wa gyz çy lar ibe ril me se, nä dip 
wa gyz edil sin? Wa gyz çy lar ba ra da Mu
kad des Ýaz gy lar da şeý le ýa zyl gy dyr: 
«Hoş Ha ba ry yg lan ed ýä niň gel şi ne 
gö zel dir!». 16  Ýö ne bu ha ba ry hem me ler 
ka bul et me di. Işa ýa hem bu ba ra da: «Ýa 
Reb, bi ziň ha ba ry my za kim ynan dy?» 
di ýip so ra ýar. 17 Şun luk da, iman eşit
mek den, ha wa, Isa Me sih hak da ky Hoş 
Ha ba ry eşit mek den dö re ýän dir. 18  Ýö ne 
men şu ny so ra mak çy: eý sem ys ra ýyl 
hal ky Hoş Ha ba ry eşit me di mi? El bet
de, eşit di, se bä bi Mu kad des Ýaz gy lar da 
şeý le ýa zyl gy dyr:

«Tutuş ýer ýüzüne ýaýrandyr olaň 
owazy,

dünýäniň dört künjegine – olaň 
sözleri».

19 In di şu ny hem so ra ýyn: ýa ys ra ýyl 
hal ky dü şün me di mi kä? El bet de dü şün di, 
se bä bi Hu daý Mu sa ar ka ly ola ra:

«Men hem millet bolmadyklar 
bilen seni gabandyraryn,
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akmak bir halk bilen olaryň 
gaharyny getirerin»

di ýip di. 20 Işa ýa hem:
«Meni agtarmaýanlar Meni 

tapdylar,
Meni soramaýanlara Özümi 

aýan etdim»
di ýip, Reb biň söz le ri ni ba tyr gaý lyk bi len 
mä lim ed ýär.

21 Ys ra ýyl hak da bol sa Reb: «Men pit
ne çi we öz di ýen li hal ka gün uzyn el le ri mi 
uza dyp oty ryn» di ýip aýd ýar.

11-nji bap

Hudaýa sadyk galanlar
1 In di şu ny so ra ýyn: eý sem Hu daý 

Öz hal ky ny ret edäý di mi kä? El bet de, 
ýok! Mende Yb ra ýy myň nes lin den, 
ben ýa min ti re sin den bo lan ys ra ýyl la
ryň bi ri di rin. 2  Hu daý Özü niň ezel den 
saý lapse çen hal ky ny ret ede nok. Ýada 
Mu kad des Ýaz gy lar da Yl ýas py gam ber 
ba ra da ýa zy lan lar ýa dy ňyz da däl mi? Ol 
Hu da ýa ys ra ýyl hal ky ba ra da arz edip, 
şeý le diý ýär: 3 «Ýa Reb, ys ra ýyl lar Se
niň py gam ber le ri ňi öl dü rip, gur ban lyk 
sy pa la ry ňy ýyk dy lar, ýe ke men gal dym. 
Olar ja ny ma kast et mek üçin, in di me ni 
yzar lap ýör ler». 4 Şon da Hu daý oňa nä me 
jo gap ber di? Hu daý: «Men Ys ra ýyl da 
Ba gal bu tu na sež de et me dik ýe di müň 
ada my Özü me aý ryp goý dum» diý di. 
5  Şo nuň ýa ly hä zir ki wagt da hem Hu
da ýa sa dyk ga lan lar bar. Olar Hu da ýyň 
mer he me ti ne gö rä saý la nan lar dyr. 6  Mer
he me te gö rä saý la nan bol sa lar, on da 

yn san iş le ri ne gö rä saý la nan däl dir. 
Ýog sa mer he met mer he met bol maz dy. a

7 In di nä me? Ys ra ýyl hal ky dog ru ly ga 
ym tyl sada, oňa ýe tip bil me di. Oňa di
ňe saý la nypse çi len ler ýet di, ga lan la ry 
bol sa öz doň ýü rek le ri niň yg ty ýa ry na 
tab şy ryl dy. 8  Mu kad des Ýaz gy lar da olar 
ba ra da şeý le ýa zyl gy dyr:

«Hudaý olary agyr uka batyrdy,
olara görýän göz,
eşidýän gulak bermedi».

9 Da wut hem olar ba ra da şeý le diý ýär:
«Olara öz saçagy gapan we duzak 

bolsun,
büdreme daşy we aljak jezasy 

bolsun.
 10 Goý, gözleri garaňkyrasyn, görüp 

bilmesin,
billeri ömürlik bükülip galsyn».

Sapylan baldaklar
11 On da şeý le so rag ýü ze çyk ýar: eý sem 

ýa hu dy lar gaý dyp gal maz ýa ly ýy ky laý
dy lar my ka? El bet de, ýok! Ha wa, olar Isa 
Me si hi ret et di ler, ýö ne ola ryň bu gü nä si 
beý le ki mil let le riň ha las edil me gi ne 
se bäp bol dy. Beý le ki mil let le riň ha las 
edil me gi bol sa ýa hu dy la ryň ga ban jaň ly
gy ny oýar ma ly dy. 12  Ha wa, ýa hu dy la ryň 
bu gü nä si bü tin dün ýä niň ýal kan ma gy na 
se bäp bol dy. Ola ryň bu gü nä si baş ga 
mil let ler üçin bäh bit li bol dy. Eger ola ryň 
gü nä si şeý le ýal ka ny şy ge ti ren bol sa, 
on da tu tuş Ys ra ýyl Hu da ýa do la nan da, 
bu ýal ka nyş gör bak nä hi li bo lar!

13 In di bol sa si ze, ýag ny ýa hu dy däl
le re ýüz len ýä rin. Hu daý me ni re sul ly ga 
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bel läp, si ze Hoş Ha ba ry wa gyz et mä ge 
iber di. Men mu ňa diý seň buý san ýa ryn. 
14 Şu nuň bi len bir lik de siz ar ka ly öz il deş
le ri miň ga ban jaň ly gy ny oýa ryp, olar dan 
kä bi ri niň ha las bol ma gy na ýar dam ede
rin di ýen umy dym bar. 15 Ha wa, Hu daý 
ys ra ýyl hal ky ny ret et di. Onuň şeý le 
et me gi beý le ki mil let le riň hem Hu daý 
bi len ýa raş ma gy na müm kin çi lik ber di. 
Eger Hu da ýyň ret et me si beý le ki halk
la ra şeý le ýal ka nyş ge ti ren bol sa, on da 
Onuň ys ra ýyl hal ky ny gaý ta dan ka bul 
et me gi nä mä ýe ti rer? Ölüm den ýa şaý şa 
ýe ti rer! 16  Se bä bi Hu da ýa hö dür edi len 
çö rek mu kad des bol sa, şol ha myr dan 
bi şi ril en beý le ki çö rek ler hem mu kad
des dir; eger ba gyň kö ki mu kad des bol sa, 
onuň şa ha la ry hem mu kad des dir.

17 Ha wa, ba gyň kä bir şa ha la ry döw
lüp, ýa ba ny zeý tu nyň şa ha sy bo lan 
siz oňa sa pyl dy ňyz. Siz ide di lip ýe
tiş di ri len zeý tu nyň kö kü niň şi re si ne 
şä rik bol du ňyz. 18  Şo ňa gö räde, onuň 
döw len şa ha la ry nyň öňün de mag tan
maň, se bä bi siz kö ki dälde, kök si zi 
sak la ýan dyr. 19 On dada si ziň: «Şa ha lar 
bi ziň sa pyl ma gy myz üçin dö wül di» 
diý me gi ňiz müm kin. 20 Siz mam la, ýö ne 
olar iman syz ly gy ze rar ly dö wül di. Siz 
bol sa iman ar ka ly dur su ňyz. Şo ňa gö rä, 
gop bam sy ra maňda, gaý tam gor kuň. 
21 Se bä bi Hu daý ba gyň öz şa ha la ry ny 
gaý gyr ma dyk bol sa, on da si zi, ýag ny 
sa py lan ýa ba ny şa ha la ry as lada gaý
gyr maz. 22  Hu da ýyň mäh ri ban ly gy we 
berk li gi ba ra da oý la nyň. Ol ýy ky lan lar 
üçin berk dir, si ziň üçin bol sa mäh rem
dir. Eger siz Onuň mäh ri ban ly gy na bil 
bag la sa ňyz, Ol hem si ze mäh rem bo lar. 
Eger bil bag la ma sa ňyz, siz hem ke si lip 
taş la nar sy ňyz. 23 Ýö ne ýol dan çy kan lar 

hem iman syz lyk la ryn dan el gö ter se ler, 
tä ze den sa py lar lar. Se bä bi Hu daý ola
ry ba ga sap ma gy ba şar ýan dyr. 24  Eger 
siz ýa ba ny zeý tun aga jyn dan ke si lip, 
öz te bi gy hä si ýet le ri ňi ze ga ra maz dan, 
ide di lip ýe tiş di ri len zeý tu na sa py lan 
bol sa ňyz, on da as ly bu bag dan bo lan 
şa ha lar öz zeý tu ny na has aň sat sa py lar!

Tutuş Ysraýyl halas ediler
25  Eý, do gan lar, siz te kep bir li ge ýüz 

ur maz ýa ly, şu syr dan ha bar ly bol ma gy
ňy zy is le ýä rin. Hu daý baş ga mil let ler den 
saý lan la ry nyň ba ry ny ha las ed ýän çä, 
kä bir ys ra ýyl la ryň ýü re gi ýum şa maz. 
26-27  Çün ki tu tuş ys ra ýyl hal ky hut şeý le 
ha las edi ler. Mu kad des Ýaz gy lar da hem 
şeý le ýa zyl gy dyr:

«Men Ýakup nesliniň günälerini 
bagyşlanymda,

olar bilen edýän ähtim, ine, 
şudur:

Siondan Halasgär geler,
Ol Ýakup neslinden 

hudaýsyzlygy aýrar».
28  Ys ra ýyl hal ky Hoş Ha ba ry ka bul 

et män, Hu da ýa duş man bol dy. Bu bol sa 
baş ga mil let ler, ýag ny si ziň üçin bäh bit
li bol dy. Ýö ne ys ra ýyl hal ky şon dada 
Hu da ýyň saý lapse çen hal ky dyr. Hu daý 
ola ry ataba ba la ry nyň ha ky üçin söý ýän
dir. 29 Çün ki Hu daý be ren peş geş le ri ni 
yzy na al ma ýar, Öz ça ky ly gy ny ýa tyr
ma ýar. 30  Siz hem bir wagt lar Hu da ýa 
ta byn däl di ňiz. Em ma ys ra ýyl la ryň 
bi ta byn ly gy ar ka ly Hu da ýyň si ze mer
he met edi şi ýa ly, 31 olarda si ze edi len 
mer he me te ýet jek bo lup, Hu da ýa ta byn 
bol ma ýar lar. 32  Çün ki Hu daý hem me le re 
mer he met et mek üçin, hem me le ri bi ta
byn ly gyň tus sa gy et di.
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33 Hu da ýyň baý ly gy, da na ly gy we bi
li mi um ma syz dyr! Onuň hö küm le ri ni 
kim dü şün di rip bi ler? Onuň ýol la ry na 
kim akyl ýe ti rip bi ler?
 34  «Rebbe kim akyl ýetirdi?

Kim Oňa maslahat berip bildi?
 35  Hudaý bergili bolar ýaly,

kim Oňa zat berdi?»
 36 Hiç kim! Çünki bütin barlyk 

Hudaýdan bolup, Ol arkaly 
we Onuň üçindir!

Oňa baky şanşöhrat bolsun! 
Omyn!

12-nji bap

Hudaý üçin ýaşamak
1 Şo ňa gö räde, eý, do gan lar, Hu da

ýyň mer he me ti niň ha ty ra sy üçin si ze 
ýal bar ýa ryn: özü ňi zi Onuň ha la jak di ri 
we mu kad des gur ban ly gy hök mün de hö
dür läň. Şeýt se ňiz, Hu da ýyň hu zu ryn da 
my na syp tär de hyz mat et di gi ňiz bo lar. 
2  Bu dün ýä niň ýö rel ge le ri ne uý gun laş jak 
bol maň. Ter si ne, pi kir le ri ňi zi tä ze läp, 
öz ge riň. Şeýt se ňiz, Hu da ýyň is le gi ne 
dü şün me gi, ýag ny Ony nä mä niň ho şal 
ed ýän di gi ni, nä mä niň oňat we kä mil
di gi ni bil me gi ba şa rar sy ňyz.

3  Özü me ber len mer he met den peý
da la nyp, si ziň hem mä ňi ze şu la ry 
diý ýä rin: özü ňi ze ýo ka ry ba ha ber
mäň. Ter si ne, Hu da ýyň her ki me 
be ren ima ny na gö rä özü ňiz ba bat da 
sag dyn dü şün je li bo luň. 4  Be de ni mi zi 
my sal hök mün de ala lyň: ol bir bol sa
da, ag za la ry köp dür, her si niňde öz 
hyz ma ty bar dyr. 5  Biz ba bat da hem 
şeý le: köp bol sakda, Me sih ar ka ly bir 
be den di ris, onuň ag za la ry hök mün de 
bi ribi ri mi ze bag ly dy rys. 6  Bi ze ber len 

mer he me te gö rä, her bi ri mi ziň dür
li ru hy peş geş le ri miz bar dyr. Şo nuň 
üçinde, kim py gam ber lik peş ge şi ni 
alan bol sa, goý, özü ne ber len ima na 
gö rä py gam ber lik et sin. 7 Eger hyz
mat bol sa, goý, hyz mat et sin; öw re di ji 
bol sa, goý, öw ret sin. 8  Eger ne si hat çy 
bol sa, ne si hat ber sin; mä täç le re ha
ýyrsa ha wat edi ji bol sa, mu ny sa hy lyk 
bi len et sin. Eger baş tu tan lyk ber len 
bol sa, mu ny yh las bi len ýe ri ne ýe tir sin, 
re himşe pa gat et mek lik ber len bol sa, 
mu ny gö wün jeň lik bi len et sin.

Doganlyk söýgüsi
9 Söý gi ňiz iki ýüz li bol ma syn. Ýa

man ly gy ýig re nip, ýag şy ly ga ýa py şyň. 
10  Bi ribi ri ňi zi do gan lyk söý gü si bi len 
tüýs ýü rek den sö ýüň. Bi ribi ri ňi zi 
hor mat lap, baş ga la ry özü ňiz den ýo
ka ry tu tuň. 11 Yh la sy ňyz gow şa ma syn, 
Mu kad des Ru huň ber ýän hy ju wy bi len 
Reb be hyz mat ediň. 12  Umy dy ňy zyň 
bar dy gy na be ge niň, mu şak gat la ra çy
dam ly bo luň, do gadi leg de er jel bo luň. 
13  Iman da ky do gan la ry ňyz mä täç lik 
çek se, ola ra kö mek be riň, myh man sö
ýer bo luň. 14  Özü ňi ze azar ber ýän le re 
gar ga maň, ter si ne, olar üçin ýag şy lyk 
di läň. 15  Şat lan ýan la ryň şat ly gy na şat
la nyň, ag la ýan la ryň agy sy na ag laň. 
16  Bi ribi ri ňiz bi len oň şuk ly bo luň. 
Te kep bir bol maň, sa da adam lar bi
len dost bo luň, özü ňi zi beý le ki ler den 
akyl ly saý maň. 17 Ýa man ly ga ýa man lyk 
et mäň, ter si ne, hem me le re ýag şy lyk 
et mä ge ym ty lyň. 18  Oňar dy gy ňyz dan 
hem me ler bi len pa ra hat ýa şa jak bo luň. 
19 Eý, eziz le rim, özü ňiz ar al jak bol maň, 
mu ny Hu da ýa tab şy ryň. Se bä bi Reb: 
«Öç Me niň ki dir, je za lan dyr jak Men
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di rin» diý ýär. 20  Gaýtam Mu kad des 
Ýaz gy lar da ýa zy lan la ry ber jaý ediň:

«Duşmanyň aç bolsa, oňa nan ber,
suwsan bolsa, suw ber.

Şonda onuň başyna köz 
goýarsyň».

21 Ýa man lyk sen den üs tün gel me sin, 
ter si ne, ýag şy lyk edip, ýa man lyk dan 
üs tün bol.

13-nji bap

Häkimiýete tabynlyk
1 Her bir yn san öz üs tün den hö küm 

sür ýän hä ki mi ýe te ta byn bol sun, se bä bi 
Hu daý ta ra pyn dan bol ma dyk hä ki mi ýet 
ýok dur. Hö küm sür ýän hä ki mi ýet ler 
Hu daý ta ra pyn dan bel le nen dir. 2  Şo
ňa gö rä, hä ki mi ýe te gar şy çyk ýan her 
kes Hu da ýa gar şy çy kyp, je za du çar 
bo lar. 3  Ýag şy iş ed ýän ler hä ki mi ýet 
ýol baş çy la ryn dan gork ma ýar lar. Olar
dan ýa man iş ed ýän ler gork ýan dyr lar. 
Hä ki mi ýet den gork man ýa şa syň gel
ýär mi? Ýag şy iş le ri et, şon da hä ki mi ýet 
se ni ta ryp lar. 4  Se bä bi hä ki mi ýet ýol baş
çy sy se niň ýag şy ly gyň üçin Hu da ýyň 
hyz mat kä ri dir. Ýa man iş ed ýän bol saň, 
hä ki mi ýet ýol baş çy syn dan gork, se bä
bi ol gy ly jy ýö ne ýe re gö ter ýän däl dir. 
Ol Hu da ýyň hyz mat kä ri dir, ýa man iş 
ede ni je za lan dy ryp, Hu da ýyň ga za by ny 
onuň üs tün den in der ýän dir. 5 Şo ňa gö rä, 
di ňe je za du çar bol mak gor ku syn dan 
däl, eý sem yn sa by ňy zy päk sak la mak 
üçin hä ki mi ýe te ta byn bol ma ly dyr. 6  Siz 
sal gyt la ry hem şu se bä be gö rä tö le ýän
si ňiz. Se bä bi hä ki mi ýet ýol baş çy la ry öz 
borç la ry ny ber jaý et mek bi len, Hu da ýa 

hyz mat ed ýän dir ler. 7 Şo ňa gö räde, her 
ke se be ril me li si ni: sal gyt bol sa – sal gy dy, 
güm rük bol sa – güm rü gi, gor ky bol sa – 
gor ky ny, hor mat bol sa – hor ma ty be riň.

Biri-biriňizi söýüň
8  Bi ribi ri ňi ze söý gü den baş ga ber gi

ňiz bol ma syn, se bä bi ýa ky ny ny söý ýän 
adam Mu sa nyň Ka nu ny ny ber jaý ed ýän
dir. 9 Çünki «Zy na et me, adam öl dür me, 
ogur lyk et me a, baş ga nyň za dy na göz 
dik me» di ýen we baş ga buý ruk la ryň 
ba ry «Ýa ky ny ňy özü ňi söý şüň ýa ly söý» 
di ýen buý ruk da jem le nen dir. 10 Ýa ky ny
ny söý ýän adam oňa ýa man lyk ed ýän 
däl dir. Şeý dip, baş ga la ry söý ýän adam 
Mu sa nyň Ka nu ny ny ber jaý ed ýän dir.

11 Şo nuň üçinde, bi ribi ri ňi zi sö ýüp 
ýa şaň, hä zir za ma na nyň nä hi li di gi ni 
bil ýän si ňiz. Uku dan oýan ma ly sa ga
dy myz ge lip ýet di, se bä bi bi ziň ha las 
bol ma ly pur sa dy myz Isa Me sihe iman 
eden wag ty myz da ky dan has go laý lan dyr. 
12 Gi je ge çip, gün diz go laý la dy. Şo ňa gö rä 
tüm lü giň iş le ri ni goý bol sun edip, nu ruň 
ýa rag la ry ny da ky na lyň. 13 Keý pisa pa
lyk, ser hoş lyk, zy na hor lyk, az gyn lyk, 
gö rip lik, da wajen jel et män, gün di ze 
ýa raş ýan tär de edep li ýa şa lyň. 14  Yn san 
hö wes le ri ňi zi nä dip ka na gat lan dy rar kam 
di ýip oý lan maňda, gaý tam, Reb bi miz 
Isa Me sihe bes le niň.

14-nji bap

Doganyňy ýazgarma
1 Ima ny gow şa gy onuň ga ra ýyş la ry 

ba ra da je del leş mez den ka bul ediň. 2  My
sal üçin, kä bir le riň ima ny hem me za dy 
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iý mä ge yg ty ýar et se, kä bir le riň ki di ňe 
gök önüm le ri iý mä ge yg ty ýar ed ýän dir. 
3 Is len dik ta ga my iýip bil ýän iman ly 
iý me ýän iman la äs ger mez lik et me sin; 
iý me ýände hem me za dy iý ýä ni ýaz gar
ma syn, se bä bi Hu daý ony ka bul eden dir. 
4  Baş ga bi ri niň hyz mat kä ri ni ýaz ga rar 
ýa ly sen kim mi şiň?! Hyz mat kä riň özü ne 
buý ru lan la ry ber jaý edipet män di gi ni 
di ňe onuň ho ja ýy ny kes git le ýän dir. Ýö ne 
hyz mat kär özü ne buý ru lan la ry ber jaý 
edip bi ler, se bä bi onuň ho ja ýy ny Reb dir, 
Ol hyz mat kä ri ni kuw wat lan dyr ma gy 
ba şar ýan dyr.

5 Kä bir adam lar bir gü ni beý le ki gün
ler den has wa jyp saý ýan dyr, kä bir le ri 
bol sa hem me gün le ri deň gör ýän dir. Goý, 
mun dan beý lä gem her kim öz ynan jy na 
gö rä pi kir edi ber sin. 6  Kim haý sy dyr bir 
gü ni wa jyp saý ýan bol sa, mu ny Reb üçin 
saý ýan dyr. Kim hem me za dy iý ýän bol sa, 
Reb üçin iý ýän dir, se bä bi ol iý ýän zat la ry 
üçin Hu da ýa şü kür ed ýän dir. Kim kä bir 
zat la ry iý me ýän bol sa, Reb biň ha ty ra sy 
üçin iý män, Hu da ýa şü kür ed ýän dir. 7 Hiç 
bi ri miz özü miz üçin ýa şa ýan däl di ris, 
hiç bi ri miz özü miz üçin öl ýän däl di ris. 
8  Ýa şa ýan bol sak, Reb üçin ýa şa ýan dy
rys, öl ýän bol sak, Reb üçin öl ýän di ris. 
Şo ňa gö rä, ýa şa sakda, öl sekde, Reb be 
de giş li di ris. 9 Se bä bi Isa Me sih ölü le riň
de, di ri le riňde Reb bi bol mak üçin ölüp, 
di rel di. 10 On da nä me üçin kä bir le ri ňiz öz 
do ga ny ňy zy ýaz gar ýar sy ňyz? Nä me üçin 
kä bir le ri ňiz öz do ga ny ňy za äs ger mez lik 
ed ýär si ňiz? Bi ziň ba ry myz Hu da ýyň a 
hö küm kür sü si niň öňün de dur ma ly däl
mi nä me? 11 Çün ki Mu kad des Ýaz gy lar da 
şeý le ýa zyl gy dyr:

«Reb: „Öz barlygymdan ant 
içýärin,

her kes öňümde dyz eper,
her bir dil Meni alkyşlar“ diýýär».

12  Ha wa, her bi ri miz Hu da ýyň öňün de 
özü miz üçin jo gap be re ris. 13 Şo ňa gö rä
de, bi ribi ri mi zi ýaz gar ma lyň. Gaý tam, 
do ga ny my zyň büd räp, ýy kyl ma gy na 
se bäp bo laý jak he re ket ler den sak lan
ma gyň pi ki ri ni ede liň.

14 Men hiç bir za dyň özözün den ha ram 
däl di gi ni bil ýä rin, Reb bim Isa Me sih hem 
me ni bu ba bat da ynan dyr ýar. Ýö ne kim 
haý sy dyr bir za dy ha ram saý ýan bol sa, 
onuň üçin ha ram dyr. 15 Eger sen do ga ny
ňy yn jy daý jak za dy iý ýän bol saň, on da 
ony söý me di giň dir. Iý ýän ta ga myň ze rar
ly öz do ga ny ňyň ima ny ny weý ran et me, 
Isa Me sih onuň ug run da öl di ahy ryn. 
16  Şeý le lik de, ýag şy saý ýan zat la ry ňyz 
er bet gür rüň le riň dö re me gi ne se bäp 
bol ma syn. 17 Çün ki Hu da ýyň Şa ly gy 
iý mekiç mek dälde, Mu kad des Ru huň 
peş geş ber ýän dog ru ly gy, pa ra hat ly gy 
we şat ly gy dyr. 18  Kim Isa Me sihe şeý le 
hyz mat ed ýän bol sa, Hu da ýy hoş nut edip, 
adam la ryň hor ma ty na my na syp dyr. 19 Şo
nuň üçinde, pa ra hat ly ga, bi ribi ri mi zi 
iman da güýç len dir mä ge ýar dam et jek 
iş le ri et mä ge dyr ja şa lyň. 20  Haý sy dyr 
bir ta gam ze rar ly Hu da ýyň işi ni weý ran 
et mä liň. Hem me zat tä miz dir, ýö ne do ga
ny nyň iman da büd re me gi ne se bäp bol ýan 
za dy iý ýän adam nä dog ry ed ýän dir. 21 Et 
iý mek, şe rap iç mek ýada haý sy dyr baş ga 
bir zat do ga ny ňyň büd re me gi ne se bäp 
bol ýan bol sa, ola ry et mez lik ýag şy dyr. 
22  Iýipiç mek lik ba ra da ky ynanç la ry ňy 
di ňe özüň we Hu daý bil sin.
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gol ýaz ma lar da olar 16njy bap 25nji aýat dan 27nji aýat la ra çen li duş gel ýär.
 
15:3 Zeb 68:10. 15:9 Zeb 17:50. 15:10 Kan 32:43. 15:11 Zeb 116:1. 15:12 Işa 11:10. 

Öz ynan jy na gö rä he re ket edip, öz
özü ni ýaz gar ma ýan adam bagt ly dyr. 
23 Iýipde, öz iý ýä ni ba ra da şüb he len ýän 
adam eý ýäm hö küm edi len dir, se bä bi ol 
öz ima ny na gö rä he re ket ed ýän däl dir. 
Ima na gö rä edil me dik zat gü nä dir. a

15-nji bap

Ylalaşykly boluň
1 Biz, ima ny güýç lü ler, di ňe öz göw nü

miz den tur jak bol ma ly dälde, gaý tam, 
ima ny gow şak la ryň ejiz lik le ri ne ge çi
rim li bol ma ly dy rys. 2  Bi ziň her bi ri miz 
öz ýa ky ny nyň ima ny ny güýç len dir jek 
zat la ryň pi ki ri ni edip, onuň göw nün
den tur ma ly dy rys. 3 Se bä bi «Sa ňa dil 
ýe tir ýän le riň ge pi ba şy ma in di» di ýip 
ýa zy ly şy ýa ly, hat da Isa Me sihhem Öz 
göw nün den tur jak bo lan däl dir. 4  Mu kad
des Ýaz gy lar da ýa zy lan la ryň ba ry bi ze 
tag lym öw ret mek üçin ýa zy lan dyr. Biz 
Mu kad des Ýaz gy lar ar ka ly sa byrta kat ly 
bol ma gy öw ren ýä ris, ola ryň ber ýän te
sel li si ar ka ly umyt ly dy rys. 5-6  Isa Me sihe 
eýe rip, Onuň Ata sy bo lan Hu da ýy my zy 
bir ýü rek den we bir a gyz dan şöh rat lan dy
ryp bi le ri ňiz ýa ly, goý, sa byr ly ly gyň we 
te sel li niň göz ba şy bo lan Hu daý si ze ag
zy bir lik ber sin. 7 Şo ňa gö räde, Hu da ýy 
şöh rat lan dyr mak üçin, Isa Me sih si zi nä
hi li ka bul eden bol sa, sizde bi ribi ri ňi zi 
şo nuň ýa ly ka bul ediň. 8  Çün ki Isa Me sih 
Hu da ýyň sa dyk ly gy ny aýan edip, ataba
ba la ra ber len wa da nyň ber jaý bol ma gy 
üçin ýa hu dy la ryň hyz mat kä ri bol dy. 
9 Ha wa, Isa Me sih mu ny ýa hu dy däl le
riň hem Hu da ýy Onuň mer he me ti üçin 

şöh rat lan dyr syn lar di ýip et di. Çün ki 
Mu kad des Ýaz gy lar da şeý le ýa zyl gy dyr:

«Munuň üçin milletler arasynda 
Seni alkyşlaryn,

men Seniň adyňa nagma aýdaryn».
 10  «Onuň halky bilen şatlanyň, eý, 

halklar!»
di ýip hem ýa zyl gy dyr.
 11  «Rebbi şöhratlandyryň, ähli 

milletler!
Oňa alkyş aýdyň, eý, ähli halklar!» 

diýip hem ýazylgydyr.
12  Işa ýa py gam be riň ki ta byn da hem 

şeý le ýa zyl gy dyr:
«Ýyşaýyň Köki peýda bolar,

Ol halklara Hökümdar bolar,
milletler Oňa umyt baglar».

13 Mu kad des Ru huň güý ji bi len umy
dy ňy zyň art ma gy üçin, umy dyň göz ba şy 
bo lan Hu daý ima ny ňyz ar ka ly, goý, si zi 
şat lyk dan we pa ra hat lyk dan pü re pür et sin.

Pawlus öz resullygy barada aýdýar
14  Eý, do gan la rym! Men si ziň ýag

şy lyk dan do lu dy gy ňy za, hem me za dy 
bil ýän di gi ňi ze, bi ribi ri ňi ze öwüt ber
me gi ba şar ýan dy gy ňy za berk ynan ýa ryn. 
15 Ýö ne şon dada, si ze kä bir zat la ry ýat
lat mak üçin, şu ha ty myň kä ýe ri ni 
ba tyr gaý lyk bi len ýaz dym. Çün ki Hu daý 
ma ňa mer he met edip, 16 me ni Isa Me sihiň 
hyz mat kä ri hök mün de baş ga mil let le riň 
ara sy na iber di. Men ola ra Hoş Ha ba ry 
wa gyz edip, öz ru ha ny lyk bor ju my ber jaý 
ed ýä rin. Şeý dip, bu mil let ler Mu kad des 
Ruh ar ka ly Hu da ýyň mu kad des hal ky we 
Onuň ha la ýan sa da ka sy bo lar. 17 Şo ňa gö rä, 
busanaýsamda, di ňe Isa Me sih ar ka ly 
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Hu da ýa hyz mat ed ýän di gi me buý sa na ryn. 
18 Ha wa, mu ny ba tyr gaý lyk bi len diý ýä rin, 
se bä bi baş ga mil let le riň Hu da ýa ta byn 
bol ma gy üçin, Isa Me sihiň özüm ar ka ly 
eden iş le ri ba ra da aýd ýan dy ryn. Ol mu
ny söz de we iş de, 19 ala mat lar, mug jy za lar 
we Mu kad des Ru huň güý ji ar ka ly amal 
et di. Şeý le lik de, men Iýe ru sa lim den Il li
ri ýa we la ýaty na çen li aý la nyp, Isa Me sih 
ba ra da ky Hoş Ha ba ry do ly ýaý rat dym. 
20 Me niň gö wün ar zu wym baş ga bi ri niň 
tu tan bin ýa dy nyň üs tün de gur man, Me
sihiň ady he niz eşi dil me dik ýer ler de Hoş 
Ha ba ry wa gyz et mek dir. 21 Çünki Mu kad
des Ýaz gy lar da şeý le ýa zyl gy dyr:

«Ondan habarsyz bolanlar Ony 
görerler,

Ol hakda eşitmedikler indi 
düşünerler».

22  En çe me ge zek sy na ny şan dy gy ma ga
ra maz dan, hut şu hyz ma tym se bäp li si ziň 
ýa ny ňy za köp den bä ri ba rypda bil me dim.

Pawlus Rime gitmäge niýetlenýär
23 In di bol sa bu se bit ler dä ki işi mi ta

mam la dym. Men köp ýyl lar dan bä ri si ze 
bar ma gy ar zuw eden di gim üçin, 24 Is pa ni
ýa bar ýar kam ýa ny ňy za sow lup ge çe rin. 
Az sa lym lyk bol sada, si ziň bi len di dar
la şa nym dan soň, ýol şa ýy my tu tup, me ni 
ýo la sa lar sy ňyz di ýen umy dym bar. 25 Hä
zir bol sa Hu da ýyň hal ky na hyz mat et mek 
üçin Iýe ru sa li me bar ýa ryn, 26 se bä bi Ma
ke do ni ýa da ky we Aha ýa da ky ýyg nak lar 
Iýe ru sa lim dä ki ýyg na gyň mä täç le ri ne 
mad dy kö me gi ni iber me gi ma kul gör dü
ler. 27 Ha wa, olar mu ny gö wün jeň lik bi len 
et di ler, as lyn da olar şeý lede et me li di ler. 
Çün ki ýa hu dy iman ly lar baş ga halk lar 

bi len öz ru hy pa ta la ry ny paý laş dy lar. 
Şo ňa gö räde, baş ga halk lar hem öz ge
ze gin de ola ra mad dy mä täç lik le rin de 
kö mek ber mä ge borç lu dyr lar. 28  Men ola
ryň mad dy kö me gi ni Iýe ru sa li me ýe ti rip, 
bu işi bi ti re nim den soň, si ziň üs tü ňiz 
bi len Is pa ni ýa ug ra mak çy. 29 Si ziň ýa ny
ňy za ba ra nym da bol sa, bi le lik de ge çir jek 
wag ty my zy Isa Me sihiň bol danbol ýal
ka jak dy gy na ynan ýa ryn.

30 Eý, do gan lar, Reb bi miz Isa Me sihiň 
we Mu kad des Ru huň söý gü si niň ha ty ra
sy na ýal bar ýa ryn: me niň üçin Hu da ýa 
do gadi leg et mek bi len, me niň gö re şi me 
go şu lyň. 31 Ha wa, Ýa hu dy ýa da ky iman
syz la ryň ma ňa zy ýan ýe tir mez li gi üçin, 
Hu da ýyň şol ýer dä ki hal ky ta ra pyn
dan Iýe ru sa lim dä ki hyz ma ty myň ka bul 
edil me gi üçin Hu da ýa do gadi leg ediň. 
32  On soň, Hu daý ýol ber se, ýa ny ňy za 
şat lyk bi len ba ryp, si ziň bi len bi raz dynç 
ala ryn. 33 Pa ra hat lyk Hu da ýy, goý, si ziň 
ba ry ňy za ýar bol sun! Omyn!

16-njy bap

Soňky salamlar
1 Ken hre ýa da ky ýyg na gyň hyz mat çy sy 

aýal do ga ny myz Fi bi ni si ze tab şyr ýa ryn. 
2  Ony Reb bi mi ziň ha ky üçin, iman ly
la ra ge liş ýän tär de myh man alyň, äh li 
mä täç lik le rin de kö mek be riň. Çün ki 
ol köp le re, şol san da ma ňada en çe me 
ge zek kö mek et di.

3  Isa Me sihe hyz mat ed ýän iş deş
le rim Pris ka a we Aki la sa lam aý dyň. 
4  Olar me niň üçin öz jan la ry ny howp 
as ty na sal dy lar; ola ra di ňe men däl, baş
ga mil let ler den bo lan ýyg nak lar hem 
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min net dar dyr lar. 5 Ola ryň öýün de ýyg
nan ýan ýyg na gada sa lam aý dyň. Eziz 
dos tum Epe ne te hem sa lam aý dyň; ol Azi
ýa we la ýa tyn da ky la ryň ara syn da il kin ji 
bo lup Isa Me sihe iman et di. 6 Si ziň üçin 
ar manýa da man zäh met çe ken Mer ýe me 
sa lam aý dyň. 7 Me niň bi len tus sag lyk da 
bo lan ti re deş le rim And ro nik bi len Ýu ni ýa 
sa lam aý dyň. Olar re sul la ryň ara syn da at
ab raý ga za nyp, Me sihe men den öň iman 
edip di ler. 8  Reb ar ka ly eziz dos tum bo lan 
Om pli ýa ta sa lam aý dyň. 9 Isa Me sihe 
hyz mat ed ýän iş deş le rim Ur ba na, eziz 
dos tum Ys ta ha sa lam aý dyň.

10 Me sihiň sa dyk şä gir di Ape lä sa lam 
aý dyň. Aris to bu lyň öýiçer si ne hem 
sa lam aý dyň.

11 Ti re de şim Hi ro di ýu na sa lam aý
dyň. Nar ku syň içer sin den Reb be iman 
ed ýän le re sa lam aý dyň. 12  Reb üçin 
ar manýa da man zäh met çek ýän aýal 
do gan la ry myz Tru fa ýy na we Tru fo
sa sa lam aý dyň. Reb üçin köp zäh met 
çek ýän eziz aýal do ga ny myz Per se hem 
sa lam aý dyň. 13 Reb ta ra pyn dan saý la
nypse çi len iman da ky do ga nym Ru fu sa 
we onuň ene si ne sa lam aý dyň. Ru fu syň 
ene si ma ňada hut öz og ly ýa ly ga ra ýar. 
14  Asin kri te, Fle go na, Her me se, Pat ro ba, 
Her mä we ola ryň ýa nyn da ky do gan la ra 
sa lam aý dyň. 15 Fi lo lo ga, Ýu li ýa, Olim pa, 
Ne re ýe, onuň aýal do ga ny na we ola ryň 
ýa nyn da ky Hu daý hal ky nyň ba ry na sa
lam aý dyň. 16  Bi ribi ri ňi zi mä hir li og şap 
sa lam la şyň. Isa Me sihe de giş li bo lan 
ýyg nak la ryň ba ry si ze sa lam iber ýär.

17 Eý, do gan lar, si ze öw re di len tag ly ma
ta gar şy çy kyp, ara ňyz da ag za la lyk la ry 

dö red ýän ler den, ima ny ňy za bö wet bol
ýan lar dan ägä bo luň di ýip ýal bar ýa ryn. 
Şeý le adam lar dan ga ça du ruň. 18  Çün ki 
olar Reb bi miz Isa Me sihe dälde, öz ga ra 
ga ryn la ry na hyz mat ed ýän dir ler. Olar 
süý ji söz ler we ýa ran jaň lyk bi len gep läp, 
sa da adam la ry al da wa sal ýan dyr lar. 19 Si
ziň ta byn lygy ňyz hem me le re mä lim dir. 
Men si ziň şeý le di gi ňi ze bi çak be gen ýä
rin, ýö ne si ziň ýag şy ny ýa man dan aý dyň 
saý ga rar ýa ly paý has ly bol ma gy ňy zy, 
ýa man ly ga ýa naş maz ly gy ňy zy is le ýä rin. 
20  Pa ra hat ly gyň göz ba şy bo lan Hu daý 
bol sa tiz wagt da şeý ta ny aýak la ry ňy zyň 
as tyn da myn jy ra dar. Goý, Reb bi miz Isa 
Me sihiň mer he me ti si ze ýar bol sun! 21 Iş
de şim Ti mo te os, ti re de şim Lu kiý, Ýa son 
we So si pa ter da gy si ze sa lam ýol la ýar lar. 
22  Bu ha ty ka gy za ýa zyp otu ran men 
Ter tiý Reb be iman ed ýän do ga ny ňyz 
hök mün de si ze sa lam ýol la ýa ryn.

23 Men Paw lu sy myh man alyp, ýyg nak
la ry öz öýün de ge çir mä ge müm kin çi lik 
dö re den Ga ýus si ze sa lam ýol la ýar. Şä
he riň gaz na çy sy Erast we do ga ny myz 
Ku wart si ze sa lam ýol la ýar. a 25 Me niň 
wa gyz ed ýän Hoş Ha ba ry ma, ýag ny 
Isa Me sih ba ra da ky tag ly ma ta yna nan 
si zi iman da ber kit me gi ba şar ýan Hu
da ýa şanşöh rat bol sun! Bu Hoş Ha bar 
en çe me asyr la ryň do wa myn da ýa şy ryn 
sak la nyp, in di aýan edi len bir syr dyr. 
26  Ha wa, bu Hoş Ha bar aýan bol dy. Ol 
äh li mil let le riň ba ky Hu da ýyň em ri ne 
gö rä Oňa ta byn bol ma gy üçin py gam
ber le riň ýaz gy la ry ar ka ly aýan edil di. 
27 Da na we ýe ketäk Hu da ýa Isa Me sih 
ar ka ly ba ky şanşöh rat bol sun! Omyn! b 
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Pawlusyň korintoslylara birinji haty
Giriş

Paw lu syň ýa zan bu ha ty «Paw lu syň 
ko rin tos ly la ra bi rin ji ha ty» di ýip at
lan dy ryl ýan dy gy na ga ra maz dan, ol 
Ko rin tos da ky ýyg na ga ýa zy lan il kin ji 
hat däl dir. Se bä bi ol bu ha tyn da öň ki 
ýa zan ha ty na sal gy la nyp, şeý le ýaz
ýar: «Men si ze az gyn adam lar bi len 
gat naş maň di ýip öň ýa zyp dym» (5:9). 
Ko rin tos da ky ýyg na gyň iman ly la ry 
hem kä bir zat la ry aý dyň laş dyr mak 
üçin ozal Paw lu sa hat ýa zyp dyr lar 
(7:1). Şo nuň üçinde, 1nji Ko rin tos
ly la ryň kä bir par ça la ryn da hut şol 
so rag la ra jo gap be ril ýär.

Ko rin tos Gre si ýa nyň gün or
ta syn da ýer leş ýän ga dy my port 
şä he ri dir. Paw lus öz wa gyz la ry ny 
şu şä her de ýer leş ýän ýa hu dy la ryň 
si na go ga syn da baş la ýar. Ýö ne soň ra 
ol si na go ga nyň gap da lyn da ýer leş ýän 
öýe ba ryp wag zy ny do wam et dir me li 
bol ýar. Bu öý de ýa hu dy bol ma sada, 
Isa iman edip, Onuň şä gir di bo lan 
adam ýa şa ýar dy (Re sul la ryň iş le ri 
18:117). Ko rin tos da ky iman ly la ryň 
ara syn da baý lar (1 Ko rin tos ly lar 
11:1821), hat da şä her gaz na çy sy 
bol sada (Rim li ler 16:23), ola ryň 
kö pü si ga ryp adam lar dy (1 Ko rin
tos ly lar 1:2629). Paw lus Ko rin tos da 
bo lan wag tyn da ek len mek üçin ça dyr 
tik mek bi len meş gul lan ýar dy (Re
sul la ryň iş le ri 18:3; 1 Ko rin tos ly lar 
4:12; 9:118).

Ko rin tos ly iman ly la ryň ara syn
da dö re ýän ag za la lyk lar (1:10–4:21), 
ola ryň bi ribir le ri ne bo lan nä dog ry 
ga ra ýyş la ry (5:1–6:20) Paw lu sy örän 
ala da lan dyr ýar. Ol kä bir me si hi le riň 
he re ke ti ni ýaz ga ryp, Isa Me sihiň Hoş 
Ha ba ry nyň asyl ma ny sy ny ola ra dü
şün dir ýär. Şeý lede ol ni ka (7:140), 
but la ra hö dür edil ýän gur ban lyk la ry 
iýipiý mez lik (8:113) ba ra syn da ky 
so rag la ry na jo gap ber ýär. Paw lus 
ola ra Hu da ýa dog ry tär de sež de et
me li di gi ni ün de ýär. Ol Isa Me sihiň 
direlendigine iman ed ýän le riň in di 
ölü miň yg ty ýa ryn dan azat dyk la ry ny 
nyg tap: «Eý, ölüm, ha ny se niň ýeň şiň? 
Eý, ölüm, ha ny se niň zä her li neş de
riň?» di ýip, Ho şe ýa nyň py gam ber lik 
bi len aý dan la ry ny my sal ge tir ýär 
(15:55).

Paw lus ola ra bi ribir le ri ni söý me gi 
ün däp, ýyg nak da ky äh li kyn çy lyk la ry 
söý gi ar ka ly ýe ňip bol ýan dy gy ny nyg
ta ýar. Ol söý gi niň hat da iman bi len 
umyt dan hem güýç lü di gi ni aýd ýar:

Söý gi sa byr ly dyr, mäh ri ban
dyr. Söý gi ba hyl lyk ed ýän 
däl dir, özü ni beý geld ýän däl
dir. Söý gi gop bam sy ra ma ýar, 
bi ab raý lyk et me ýär. Söý gi öz 
bäh bi di ni ara ma ýar, ga har lan
ma ýar, öý keki ne sak la ma ýar. 
Söý gi ýa man ly ga şat lan ma ýar, 
ol ha ky ka ta şat lan ýan dyr. Söý gi 
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1-nji bap
1 Hu da ýyň yra da sy bi len Isa Me sihiň 

re su ly bo lan men Paw lus dan we do ga ny
myz Sos fen den 2  Hu da ýyň Ko rin tos da ky 
ýyg na gy na do ga ýy sa lam! Isa Me sih ar
ka ly Hu da ýyň mu kad des hal ky bol ma ga 
ça gy ry lan la ryň ba ry na do ga ýy sa lam! 
Şeý lede hem mä mi ziň Reb bi miz bo lan 
Isa Me sihe yba dat ed ýän le riň ba ry na 
do ga ýy sa lam! 3 Ata myz Hu da ýyň we 
Reb bi miz Isa Me sihiň mer he me ti, pa
ra hat ly gy, goý, si ze ýar bol sun! 4  Hu daý 
Isa Me sih ar ka ly si ze mer he met eçil di. 
Men mu nuň üçin he mi şe Hu da ýy ma 
şü kür ler ed ýä rin. 5 Çün ki siz Isa Me sih 
ar ka ly äh li za da: di le war ly gada, bi lim 
ha zy na sy nada eýe bol du ňyz. 6  Bu bol sa 
me niň si ze Isa Me sih ba bat da aý dan
la ry myň ha ky kat dy gy ny tas sy kla ýar. 
7 Şo ňa gö räde, in di si ziň, ýag ny Isa 
Me sihiň gök den in me gi ne sa byr syz lyk 
bi len ga raş ýan la ryň ru hy peş geş ler ba
bat da hiç bir ýet me zi ýok dur. 8  Reb bi miz 

Isa Me sihiň gel jek gü nün de aýyp syz 
bol ma gy ňyz üçin, Onuň Özi si zi ahy ra 
çen li ber ki der. 9 Si zi Öz Og ly Isa Me sih 
bi len ýa kyn gat na şyk da bol ma ga ça gy
ran Hu daý ynam dar dyr.

Imanlylar ýygnagyndaky 
bölünişikler

10 Eý, do gan lar, men si ze Reb bi miz Isa 
Me sihiň adyn dan ýal bar ýa ryn: bi ribi
ri ňiz bi len yla la şyk ly bo luň. Ara ňyz da 
ag za la lyk la ra ýol ber mäň, pi kir le ri ňiz we 
ga ra ýyş la ry ňyz bir bol sun. 11 Eý, do gan
lar! Hlo ýa nyň öýün dä ki adam lar si ziň 
ara ňyz da da wajen jel le riň bar dy gy ny 
ma ňa ha bar ber di ler. 12  Men si ziň diý
ýän le ri ňi zi na za ra alyp şeý le diý ýä rin, 
se bä bi bi ri ňiz «men Paw lu syň şä gir di», 
ýe ne bi ri ňiz «men Apol lo nyň şä gir di», 
baş ga bi ri ňiz bol sa «men Pet ru syň a 
şä gir di», ýe ne bi ri ňiz «men Me sihiň 
şä gir di» diý ýär mi şi ňiz. 13 Eý sem Me sih 
bö lü näý di mi kä? Si ziň üçin ha ça Paw
lus çüý len di mi? Siz Paw lu syň yzy na 

hem me za dy ba gyş la ýan dyr, el
my da ma ynan ýan dyr. Söý gi hiç 
ha çan umyt dan düş ýän däl dir, 
hem me za da çy da ýan dyr. Py

gam ber lik ler ta mam la nar, dil ler 
ýi ter, bi lim gu ta rar, söý gi bol sa 
as la tü ken mez.

13:4-8

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler .....................................................................1:1-9
Ylalaşykly bolmaga çagyryş ......................................................... 1:10–4:21
Ýygnakdaky gatnaşyklar .................................................................5:1–7:40
Butlara dälde, ýeketäk Hudaýa hormat goýmak ...........................8:1–11:1
Ybadat etmek we ýygnagyň durmuşy barada tabşyryklar ......... 11:2–14:40
Mesihiň ölümden üstün çykmagy .....................................................15:1-58
Mätäçler üçin sadakalar .......................................................................16:1-4
Pawlusyň syýahat meýilnamasy........................................................16:5-12
Şahsy öwütler we salamlar .................................................................... 16:13-24
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1:19 Işa 29:14. 1:31 Ýrm 9:24. 

eýe ri ji ler hök mün de su wa çüm dü ril
di ňiz mi? 14  Hu da ýa müňde bir şü kür, 
men Kris pus bi len Ga ýus dan baş ga
ňy zy su wa çüm dür me dim. 15  Şo nuň 
üçinde, hiç kim me niň adym bi len 
su wa çüm dü ri len di gi ni aý dyp bil mez. 
16  (Ha wa, men Ste pa na syň öýiçeri si ni 
hem su wa çüm dü rip dim. Ýe ne kim dir 
bi ri ni su wa çüm dü ripçüm dür män di
gim ýa dy ma düş me ýär.) 17 Me sih me ni 
su wa çüm dür mä ge dälde, Hoş Ha ba ry 
wa gyz et mä ge iber di. Em ma Isa Me sihiň 
haç da ky ölü mi pu ja çyk maz ýa ly, men 
bu ha ba ry yn san da na ly gy nyň söz le ri 
bi len wa gyz et me li däl.

Isa Mesih Hudaýyň 
danalygy we gudratydyr

18  He läk çi lik ýo lun dan bar ýan adam lar 
üçin haç ba ra da ky ha bar ak mak lyk dyr. 
Em ma biz, ýag ny gu tu lyş ýo lun dan 
bar ýan lar üçin bu ha bar Hu da ýyň gud
ra ty dyr. 19 Çünki Mu kad des Ýaz gy lar da:

«Men danalary danalykdan 
mahrum ederin,

akyllylary akyldan aýraryn» 
diýip ýazylgydyr.

20 Ha ny da na ki şi? Töw ra dy öw red ýän 
ha ny? Bu döw rüň aly my ha ny? Eý sem 
Hu daý dün ýä da na ly gy nyň ak mak lyk
dy gy ny gör kez me di mi? 21 Hu daý dün ýä 
öz aky ly na da ýa nyp, Oňa akyl ýe ti rip 
bil mez di ýen ka rar gel di. Şo ňa gö rä
de, ak mak sa ýyl ýan ha ba ry myz ar ka ly 
Hu daý iman ed ýän le ri ha las et me gi 
ýü re gi ne düw di. 22  Ýa hu dy lar gud rat
ly ala mat la ry ta lap ed ýär ler. Grek ler 
paý ha sy ag tar ýar lar. 23  Biz bol sa ha
ça çüý le nen Isa Me sihi wa gyz ed ýä ris. 
Me sih ýa hu dy lar üçin büd re me da şy dyr, 
ýa hu dy däl ler üçin bol sa ak mak lyk dyr. 

24  Em ma ça gy ry lan lar üçin: ýa hu dy ýa 
ýa hu dy däl, par hy ýok, Me sih Hu da ýyň 
gud ra ty we da na ly gy dyr. 25 Çün ki Hu da
ýyň «ak mak ly gy» yn san da na ly gyn dan 
da na dyr. Hu da ýyň «ejiz li gi» hem yn san 
güý jün den güýç lü dir!

26  Eý, do gan lar! Hu daý si zi ça gyr
man ka özü ňi ziň kim bo lan dy gy ňy zy 
ýa da sa lyň. Ara ňyz da yn san nuk daý
na za ryn dan da na, yg ty ýar ly, asyl za da 
sa ýyl ýan la ry ňyz köp däl di. 27 Em ma 
da na la ry utan dyr mak üçin, Hu daý bu 
dün ýä niň ak mak saý ýan la ry ny saý la dy. 
Güýç lü le ri ni utan dyr mak üçin hem bu 
dün ýä niň ejiz saý ýan la ry ny saý la dy. 
28  Hu daý dün ýä niň ab raý ly saý ýan la
ry ny hiç et mek üçin, asyl syz la ry we 
äs ge ril me ýän le ri, ýag ny hiç sa ýyl ýan
la ry saý la dy. 29 Şo ňa gö räde, goý, hiç 
kim Hu da ýyň hu zu ryn da öwün me sin! 
30 Çün ki siz Isa Me sih bi len di ňe Hu daý 
ar ka ly bi ri gen si ňiz. Isa Me sih bi ziň 
üçin Hu da ýyň da na ly gy dyr. Biz Ol ar
ka ly ak la nyp päk len dik. Isa Me sih bi zi 
Özü ne mu kad des halk edi nip, gü nä le ri
mi ziň je za syn dan gu tar dy. 31 Şunlukda, 
Mu kad des Ýaz gy lar da ýa zy ly şy ýa ly: 
«Öwün ýän di ňe Reb bi len öwün sin».

2-nji bap
1 Eý, do gan lar, men si ze Hu daý ba ra da

ky şa ýat ly gy yg lan et mä ge ba ra nym da, 
di le war lyk ýa söz da na ly gy bi len bar
man dym. 2  Men si ziň ara ňyz da kam, Isa 
Me sihden we Onuň ha ça çüý len me gin
den baş ga äh li za dy unut ma gy ýü re gi me 
dü wüp dim. 3 Men ýa ny ňy za ba ra nym da 
ejiz dim, gor ku dan ýa ňa gal pyl da ýar dym. 
4 Men wa gyz ede nim de si zi ynan dyr mak 
üçin paý has ly söz le ri ulan ma dym. Si zi 
ynan dy ran zat Hu da ýyň Ru hu nyň aýan 
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bo lan güý jü di. 5  Bu si ziň ima ny ňy zyň 
yn san paý ha sy na dälde, Hu da ýyň güý
jü ne da ýan ma gy üçin di.

Hudaýyň danalygy Mukaddes 
Ruh arkaly aýan bolýar

6  Ha wa, biz da na ly gy kä mil le riň ara
syn da wa gyz ed ýä ris. Bi ziň wa gyz ed ýän 
da na ly gy myz bu eý ýa myň ýada dün
ýä dä ki wagt la ýyn, so ňy puç bol ýan 
yg ty ýar ly la ryň da na ly gy däl dir. 7 Biz 
Hu da ýyň syr ly, ýa şy ryn sak la ny lan da
na ly gy ny söz le ýä ris. Hu daý bu da na ly gy 
bi ziň hem Onuň şöh ra ty na şä rik bol ma
gy myz üçin, ony dün ýä ýa ra dyl maz dan 
öň ni ýet läp di. 8  Bu da na ly ga dün ýä yg ty
ýar ly la ry nyň hiç bi ri dü şün me di. Çün ki 
dü şü nen bol sa dy lar, şöh rat ly Reb bi ha ça 
çüý le mez di ler. 9 Emma Mu kad des Ýaz
gy lar da ýa zy ly şy ýa ly:

«Hudaýy söýýänler üçin
Onuň taýynlan zatlaryny

ne göz görüpdi, nede gulak 
eşidipdi,

nede ynsan akyly çaklapdy».
10 Bi ze bol sa Hu daý bu da na ly gy Öz Ru hy 
ar ka ly aýan et di. Çün ki Mu kad des Ruh 
äh li za dy, hat da Hu da ýyň çuň pi kir le ri ne 
dü şün ýän dir. 11 Yn sa nyň pi kir le ri ni onuň 
için dä ki öz ru hun dan baş ga hiç kim bil
me ýär. Hu daý ba bat da hem şeý le: Onuň 
Öz Ru hun dan baş ga hiç kim Hu da ýyň 
pi kir le ri ni bil ýän däl dir. 12  Biz bu dün ýä
niň ru hu ny alan däl di ris. Biz Hu da ýyň 
Öz mer he me ti ar ka ly bi ze eçi len le ri ne 
dü şü ne ri miz ýa ly, Hu da ýyň Ru hu ny 
alan dy rys. 13  Biz bu la ry yn san da na
ly gy nyň öw re den söz le ri bi len dälde, 

Mu kad des Ru huň öw re den söz le ri bi len 
aýd ýa rys. Biz ru hy ha ky ka ty ru hy söz ler 
bi len dü şün dir ýä ris a. 14 Mu kad des Ru ha 
eýer me ýän yn san Hu da ýyň Ru hun dan 
bo lan zat la ra dü şün me ýär. Ol bu la ry 
ak mak lyk saý ýar. Çün ki Mu kad des 
Ru huň pi kir le ri ne di ňe Oňa eýer ýän
ler dü şün ýän dir ler. 15  Mu kad des Ru ha 
eýer ýän adam hem me za da ba ha be rip 
bil ýär, em ma baş ga lar bu ada ma ba ha 
be rer den ejiz dir.
 16  «Rebbe kim akyl ýetirdi?

Kim Oňa maslahat berip bildi?»
Em ma biz de we lin Isa Me sihiň aky ly 
bar dyr.

3-nji bap
1 Eý, do gan lar, men si ziň bi len Mu kad

des Ruh dan do lan yn san lar hök mün de 
gür le şip bil me dim. Men si ze bu dün ýä
niň yn san la ry na, Me sihe ýa ňyýa kyn da 
iman eden yn san la ra gür rüň be ren ýa ly 
gür rüň ber dim. 2  Si ze ga tygu ty ber me
dim, süýt ber dim. Se bä bi siz ga tygu ty ny 
iý mä ge he niz ta ýyn däl di ňiz. Şin di hem 
ta ýyn däl si ňiz. 3 Bu dün ýä he nizde si
ze öz tä si ri ni ýe tir ýär, se bä bi ara ňyz da 
gö rip lik, da wajen jel bar. Eý sem bu lar 
si ziň dün ýä de giş li di gi ňi zi aň lat ma ýar
my? Siz dün ýe wi adam lar ýa ly he re ket 
et me ýär si ňiz mi nä me? 4  Bi ri ňiz «men 
Paw lu syň şä gir di», baş ga ňyz «men Apol
lo nyň şä gir di» diý ýär si ňiz. Eý sem şeý le 
diý mek bi len, dün ýe wi adam lar ýa ly 
he re ket et me ýär si ňiz mi? 5  Apol lo kim? 
Paw lus kim? Bu lar si ziň Isa Me sihe iman 
ge tir me gi ňi ze ýar dam be ren hyz mat çy
lar ahy ryn. Reb biň bel leý şi ýa ly, bi ziň 
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he ri miz öz işi mi zi ýe ri ne ýe tir dik. 6  Men 
to hum ek dim, Apol lo su war dy. Em ma 
ös dü ren Hu daý dyr. 7 Şun luk da, ekende, 
su wa randa hiç dir. Di ňe ös dür ýän Hu daý 
äh mi ýet li dir. 8  Ek ýä niňde, su war ýa
nyňda mak sa dy bir dir. Ola ryň her si 
öz çe ken zäh me ti ne gö rä sy lag la nar. 
9 Çün ki biz Hu da ýyň iş de şi di ris; siz 
Hu da ýyň eki ni, Onuň yma ra ty sy ňyz. 
10 Men Hu da ýyň özü me be ren mer he me ti 
ar ka ly us sat bi na gär ki min yma ra tyň 
bin ýa dy ny tut dum. Baş ga bi ri bol sa 
bi na ny gur ýar. Ýö ne her kes öz gur
ýa ny ba bat da üns li bol ma ly dyr. 11 Hiç 
kim eý ýäm tu tu lan bin ýat dan, ýag ny 
Isa Me sihden baş ga bir bin ýa dy tu tup 
bil mez. 12  Bu bin ýa dyň üs tün de bol sa 
ki miň al tyn dan, kü müş den, gym mat
ba ha daş lar dan, agaç dan, çöpça lam dan 
ýada sa man dan 13 gu ran dy gy soň ra bel li 
bo lar. Bu Reb biň gü nün de otalaw ar ka ly 
aýan bo lar. Otalaw her ke siň eden işi niň 
nä hi li di gi ni sy nar. 14  Eger onuň gu ran 
bi na sy oda çy da sa, ol öz sy la gy ny alar. 
15 Gu ran bi na sy ot da köý se, ol ýit gi çe ker. 
Ýö ne al tynküm şüň ot da aras sa la ny şy 
ýa ly sap la nyp, ha las bo lar. 16  Eý sem siz 
özü ňi ziň Hu da ýyň yba dat ha nasy dy
gy ňy zy, ara ňyz da Hu da ýyň Ru hu nyň 
ýa şa ýan dy gy ny bil me ýär si ňiz mi? 17 Hu
da ýyň yba dat ha na sy ny weý ran ede ni 
Hu daý weý ran eder. Çün ki Hu da ýyň 
yba dat ha na sy mu kad des dir, şol yba dat
ha na – siz si ňiz. 18  Goý, hiç kim özözü ni 
al da ma syn. Eger kim dir bi ri özü ni dün
ýä öl çe gi ne la ýyk lyk da da na saý ýan 
bol sa, goý, «ak mak» bol sun. Şon da ol 
dog ru danda da na bo lar. 19 Çünki bu 
dün ýä niň da na ly gy Hu da ýyň na za ryn da 

ak mak lyk dyr. Mu kad des Ýaz gy lar da: 
«Hu daý akyl ly sy ra ýa ny öz hi le sin de 
tut ýar» di ýip ýa zyl gy dyr. 20 «Reb da na
la ryň pi kir le ri niň pa ny dy gy ny bil ýär». 
21 Şun luk da, kim dir bi ri ne de giş li di gi ňiz 
ba bat da öwün mäň! Çün ki hem me zat 
si ziň ki dir: 22  Paw lusda, Apol loda, Pet
rusda a, dün ýäde, ýa şa ýyşda, ölümde, 
şu wagt we ge le jekde – hem me zat si
ziň ki dir. 23 Siz Me sihiňkisiňiz, Me sih 
bol sa Hu da ýyň ky dyr.

4-nji bap
1 Adam lar bi ze, goý, Me sihiň hyz

mat çy la ry, Hu da ýyň syr la ry ny aýan 
ed ýän hyz mat çy lar hök mün de ga ra
syn lar. 2  Şeý le hyz mat çy lar dan bol sa 
sa dyk lyk ta lap edil ýän dir. 3 Si ziň ýada 
is len dik yn san ka zy ýe ti niň ma ňa nä hi li 
hö küm çy kar ýan dy gy me ni az gy zyk
lan dyr ýar. Öz üs tüm den hat da özümde 
hö küm çy ka ra mok. 4 Yn sa bym päk bol sa 
bo lu ber sin, ýö ne bu ba ry bir me ni ak
la ma ýar. Ma ňa Reb ka zy lyk ed ýän dir. 
5 Şo ňa gö räde, bel le ni len wagt ýet ýän çä, 
hiç ki miň üs tün den hö küm çy kar maň. 
Reb gel ýän çä ga ra şyň. Ol ga raň ky lyk
da ky giz lin zat la ry ýag ty ly ga çy ka rar, 
adam la ryň ýü rek ni ýet le ri ni aýan eder. 
Şon da her kes Hu daý dan öz ede ni ne la
ýyk öw gü si ni alar. 6  Eý, do gan lar! Men 
aý dan la ry myň ba ry ny si ziň peý da ňy za 
bol sun di ýip, özüm we Apol lo ba ra da 
aýt dym. Şon da siz gö rel dä miz ar ka ly 
«Ýa zy la nyň çä gin den çyk maň» diý le
ni ne dü şü nip, kim dir bi ri ni beý le ki den 
ýo ka ry tut mar sy ňyz. 7 Eý sem siz beý le ki
ler den üýt ge şik mi? Siz özü ňiz dä ki le riň 
ba ry ny Hu daý dan al ma dy ňyz my nä me? 
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Eger On dan alan bol sa ňyz, nä me üçin 
özü ňiz ga za nan ýa ly öwün ýär si ňiz?! 
8  Siz eý ýäm do ýup, aşa dü şüp si ňiz! Siz 
eý ýäm ba ýap sy ňyz! Biz siz hö küm sür
dü ňiz. Wah, käş gä dog ru danda hö küm 
sür se di ňiz! Şon da bizde si ziň bi len bi le 
hö küm sü rer dik. 9 Hu daý bi zi, ýag ny 
re sul la ry, da ba ra ly ýö riş de iň soň ky 
ha tar da go ýaý dy öýd ýän. Biz mä re
kä niň göz al nyn da öl dü ril jek ler ki min 
bol duk. Ha wa, biz tu tuş älemja ha na: 
pe riş de le rede, yn san la rada to ma şa 
bol duk. 10 Biz Me sihe bo lan ima ny my
zyň ha ty ra sy na ak mak dy rys, siz bol sa 
Me sihiň sa ýa syn da paý has ly sy ňyz! Biz 
ejiz, siz bol sa güýç lü si ňiz! Siz atab raý
ly, biz bol sa bi ab raý dy rys! 11 Biz he niz 
hem açsuw suz, eşik le ri miz salsal dyr. 
Biz ýen jil ýä ris, öý süzöw za r syz ser gez
dan dy rys. 12  Biz ga ra der dö küp, zäh met 
çek ýä ris. Bi ze gar gan la ryn da, ola ra 
ýag şy lyk di le ýä ris. Bi zi yzar lan la ryn
da, mu ňa çy da ýa rys. 13  Bi ze my ja bat 
ýöň kän le rin de, my la ýym lyk bi len jo
gap ber ýä ris. Biz şu pur sa da çen li ýer 
ýü zü niň çöpçö ri, dün ýä niň zirzi bi li 
ki min bo lan dy rys. 14  Men bu la ry si zi 
utan dyr mak üçin dälde, si ze ne si hat 
bol sun di ýip ýaz ýa ryn, se bä bi siz me
niň eziz ba la la rym ahy ryn! 15 Me sihiň 
ýo lun da si ziň müň ler çe ter bi ýe çi ňiz 
bol sada, ata la ry ňyz az dyr. Men Hoş 
Ha bar ar ka ly si ziň Isa Me sihdäki ata ňyz 
bol dum. 16  Şo ňa gö räde, ýal bar ýa ryn: 
me niň ýa ly bo luň. 17 Ine, Ti mo te o sy şu 
mak sat bi len ýa ny ňy za iber dim. Ol me
niň söý gü li og lum we Reb biň sa dyk 
gu lu dyr. Ol me niň Isa Me sihiň ýö rel ge
si ne eýer ýän di gi mi si ze ýat la dar. Men 
äh li ýer de we her ýyg nak da bu ýö rel
gä eýer me gi öw red ýän di rin. 18  Si ziň 
kä bir le ri ňiz men ýa ny ňy za bar ma ryn 
öý düp, te kep bir li ge ýüz ur du lar. 19 Hu daý 

ýol ber se, men ti za ra si ze bar jak dy ryn. 
Şon da ola ryň ge pi ni dälde, güý jü ni 
gö rä ýe rin. 20  Çün ki Hu da ýyň Şa ly gy 
söz de dälde, güýç de dir. 21 Men si ze 
nä me bi len ba ra ýyn? Gam çy bi len mi 
ýada söý gi we ýum şak lyk bi len mi? Siz 
bu la ryň haý sy ny saý la ýar sy ňyz?

5-nji bap

Azgynlyga ýol bermäň!
1 Si ziň ara ňyz da ky az gyn çy lyk ba ra da 

gür rüň ýaý ra dy. Bu lar ýa ly az gyn ly
gy hat da but pa raz larda ed ýän däl dir! 
Si ziň bi ri ňiz öz öweý ene si bi len ýa
typtur ýar my şyn. 2  Siz bol sa özözü ňi ze 
buý san ýar sy ňyz! Eý sem siz mu ňa de rek 
ýas tu tup, şeý le iş ed ýä ni ara ňyz dan 
aýyr ma ly däl mi? 3-4  Men ýa ny ňyz da 
bol ma samda, ruh da si ziň bi len di rin. 
Men edil ýa ny ňyz da bo lan ýa ly, şeý le 
iş ede niň üs tün den Reb bi miz Isa nyň 
adyn dan eý ýäm öz hö kü mi mi çy kar
dym. Siz bi le ýyg na na nyň yz da men 
hem ruh da si ziň bi len bo la ryn. Şon da 
Isa Me sihiň güý ji ar ka ly 5  şeý le iş eden 
ada my şeý ta na tab şy ryň. Şon da onuň 
gü nä li te bi ga ty weý ran bo lup, Reb biň 
gel jek gü nün de ru hy ha las bo lup bi ler. 
6  Si ziň buý san ma gy ňyz ýer lik li däl dir. 
Eý sem siz ujyp syz ja ha myr ma ýa nyň 
bü tin ha my ry tur şad ýan dy gy ny bil
me ýär si ňiz mi? 7 Pe tir lik ha myr bo lup 
bi le ri ňiz ýa ly, kö ne ha myr ma ýa ny aý ryp 
taş laň. As lyn da şol pe tir lik ha myr siz si
ňiz! Çün ki bi ziň Pe sah jan ly myz – Isa 
Me sih eý ýäm gur ban edi len dir. 8  Şo ňa 
gö rä, baý ra my kö ne ha myr ma ýa: ga har
ga zap we pis lik bi len bel le mä liň. Ter si ne, 
ony pe tir ha my ry: päk ýü rek li lik we 
ha ky kat bi len bel lä liň. 9 Men si ze az gyn 
adam lar bi len gat naş maň di ýip öň ýa
zyp dym. 10 Ýö ne men şeý le ýa za nym da 
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bu dün ýä niň adam la ry ny: az gyn la ry 
ýada bet ne bis le ri, kez zap la ry ýada 
but pa raz la ry göz öňü ne tut man dym. 
Beý le bol sa, siz bu dün ýä ni bi reý ýäm 
terk et me li bo lar dy ňyz. 11 Men si ze do
gan sy rap, he nizde az gyn ýada bet ne bis, 
but pa raz ýada pa ýyş sö gün ýän, arak hor 
ýada kez zap bo lan lar bi len gat naş maň 
di ýip ýaz ýa ryn. Şeý le adam lar bi len 
hat da bir sa çak ba şyn dada otur maň. 
12-13  Eýsem biz ýyg na ga de giş li bol ma
dyk la ryň üs tün den hö küm çy kar ma ly my 
nä me? Ola ryň üs tün den Hu daý hö küm 
çy ka rar. Biz di ňe ýyg na ga de giş li bo lan
la ryň üs tün den hö küm çy kar ma ly. «Siz 
öz ara ňyz dan pis lik ed ýä ni aý ryp taş laň».

6-njy bap

Imanlylaryň arasyndaky dawalar
1  Siz iman da ky do ga ny ňyz bi len 

da wa la şa ny ňyz da, nä me üçin onuň 
me se le si ne ka zy ýet de iman syz la ryň 
öňün de ga ra ýar sy ňyz?! Eý sem siz mu
ny Hu da ýyň hal ky nyň öňün de çöz me li 
däl mi? 2 Siz Hu da ýyň hal ky nyň bu dün ýä 
ka zy lyk et jek di gi ni bil me ýär si ňiz mi? 
Eger siz dün ýä ka zy lyk et jek bol sa ňyz, 
heýde ow nukuşak da wa la ry çö züp 
bil mer si ňiz mi? 3 Eý sem siz bi ziň hat da 
pe riş de le rede ka zy lyk et jek di gi mi zi 
bil me ýär si ňiz mi? Gün de lik dur mu şyň 
iş le ri ba ra da gür rüňde ýok! 4  Şeý le da
wa la ry ňyz bar bol sa, nä me üçin ola ry 
ýyg na ga de giş li bol ma dyk la ryň ka zy
ly gy na tab şyr ýar sy ňyz? 5  Şeý le et mä ge 
utan ma ýar sy ňyz my? Eý sem ara ňyz da 
do gan la ryň da wa sy ny çö züp bil jek bir 
da nada ýok my? 6  Ter si ne, do gan do ga
ny bi len ka zy ýet de da wa laş ýar. Mu nuň 
üs te si nede, olar mu ny iman syz la ryň 

öňün de ed ýär ler! 7 As lyn da bi ribi ri ňiz 
bi len ka zy ýet de da wa laş ma gyň özi si ziň 
eý ýäm ýeň len di gi ňi zi ha bar ber ýär. Eý
sem hak syz ly ga çy da ny ňyz go wy däl mi? 
Ta la ňa çy da ny ňyz go wy däl mi? 8  Siz 
bol sa ada lat syz lyk ed ýär si ňiz, al da ýar
sy ňyz. Özem ki mi? Öz do gan la ry ňy zy! 
9 Eý sem siz ýa man lyk ed ýän le riň Hu
da ýyň Şa ly gy ny mi ras al ma jak dy gy ny 
bil me ýär si ňiz mi? Özözü ňi zi al da maň! 
Ne az gyn lar, nede but pa raz lar, ne zy na
hor lar, nede er kek baz lar, ne be çe baz lar, 
10  nede og ryjüm rü ler, ne bet ne bis ler, 
nede arak hor lar, ne pa ýyş sö gün ýän ler, 
nede kez zap lar – şu la ryň bi ride Hu da
ýyň Şa ly gy ny mi ras al maz. 11 Si ziňde 
kä bir le ri ňiz şo lar ýaly dy ňyz. Ýö ne siz 
Reb bi miz Isa Me sihiň ady bi len Hu
da ýy my zyň Ru hy ar ka ly ýu wul dy ňyz, 
Hu da ýyň mu kad des hal ky bol du ňyz, 
ak lan dy ňyz.

Imanlylaryň arasyndaky 
jynsy azgynlyk

12  Siz: «Men her za dy et mä ge ha kym 
bar» diý ýär si ňiz. Ha wa, ýö ne her zat 
si ziň üçin bäh bit li däl dir. Men hem is
län za dy my et mä ge ha kym bar di ýip 
bil ýä rin, ýö ne hiç zat me niň üs tüm den 
aga lyk sür me li däl dir. 13 Siz: «Na har ga
ryn üçin, ga rynda na har üçin dir. Hu daý 
ola ryň iki si ni hem ýok eder» di ýip dog ry 
aýd ýar sy ňyz. Em ma be den az gyn çy lyk 
üçin dälde, Reb be hyz mat et mek üçin 
ber len dir. Reb hem be de ni miz ba ra da 
ala da ed ýän dir. 14 Hu daý Öz güý ji ar ka ly 
Reb Isa ny di relt di. Ol bi zi hem di rel der. 
15 Eý sem siz öz be de ni ňi ziň Isa Me sihiň 
be de ni niň ag za sy dy gy ny bil me ýär si ňiz
mi? In di Me sihiň ag za sy ny alyp, ony bir 
lo ly bi len bi rik di re ýin mi? As la et men! 
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a 6:20 Öz bede ni ňiz bi len – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Hu da ýyň ky bo lan te ni ňiz we 
ru hu ňyz bi len di ýip duş gel ýär.
b 7:5 Hu da ýa do ga ed ýän wag ty ňyz – kä bir gol ýaz ma lar da do gadi leg we agyz bek le me 
wag ty ňyz.
 
6:16 Gçk 2:24. 

16  Eýsem siz özü ni lo ly bi len bi rik di re niň 
onuň bi len bir ten bol ýan dy gy ny bil me
ýär si ňiz mi? Çün ki Töw rat da: «Iki si bir 
ten bol ýar» di ýip ýa zyl gy dyr. 17 Reb bi len 
bi ri gen hem ruh da Onuň bi len bir bo lar. 
18  Az gyn lyk dan ga çyň. Adam her nä hi li 
gü nä et sede, ol onuň te ni ne gal taş ýan 
däl dir. Em ma az gyn lyk ed ýän öz te ni
ne gar şy gü nä ed ýän dir. 19 Eý sem siz öz 
be de ni ňi ziň Mu kad des Ru huň ýa şa ýan 
yba dat ha na sy dy gy ny bil me ýär si ňiz mi? 
Siz bu Ru hy Hu daý dan al dy ňyz. Siz di ňe 
özü ňi ziň ki däl si ňiz. 20 Siz ba ha, on da
da uly ba ha sa tyn al nan sy ňyz. Şo ňa 
gö räde, öz be de ni ňiz bi len a Hu da ýy 
şöh rat lan dy ryň.

7-nji bap

Nika barada
1 In di bol sa si ziň ma ňa: «Er ke giň aýa la 

ýa naş maz ly gy ýag şy dyr» di ýip ýa zan la
ry ňyz ba ra da aýt mak çy. 2  Az gyn ly ga ýol 
ber mez lik üçin, goý, her er kek öz aýa ly, 
her aýalda öz äri bi len ýa şa syn. 3 Är öz 
aýa ly ba bat da, aýa lyda öz äri ba bat da 
äraýal lyk borç la ry ny ber jaý et me li dir ler. 
4  Aýa lyň be de ni özü niň dälde, äri niň yg
ty ýa ryn da dyr. Äri ba bat da hem şeý le dir: 
äri niň be de ni özü niň dälde, aýa ly nyň 
yg ty ýa ryn da dyr. 5  Di ňe Hu da ýa do ga 
ed ýän wag ty ňyz b bo laý ma sa, baş ga 
wagt bi ribi ri ňi zi äraýal lyk hu ku gyn dan 
mah rum et mäň. Bu hem öza ra yla la şy
ga gö rä di ňe wagt la ýyn bol sun. Soň ra 
gaý ta dan bi ri giň. Ýog sa özü ňi ze erk 

edip bil me ýän li gi ňiz den peý da la nyp, 
şeý tan si zi az dy raý ma syn. 6  Men bu la
ry buý ruk dälde, mas la hat hök mün de 
aýd ýa ryn. 7 El bet de, her ki miň men ýa ly 
bol ma gy ny is le ýä rin. Ýö ne her ki miň 
Hu daý dan alan öz peş ge şi bar dyr: bi ri
niň peş ge şi beý le dir, baş ga nyň peş ge şi 
eý le dir. 8  Em ma dul ga lan er kek le re we 
aýal la ra şeý le diý ýä rin: ola ra men ýa ly 
öý len mez lik ýag şy dyr. 9 Em ma öz le ri ne 
erk edip bil me ýän bol sa lar, on da öý len
sin ler. Çün ki yşk he se ri ne ýa nan dan, 
öý len mek ýag şy dyr. 10  Ni ka da ky la ra 
bol sa men dälde, Reb bu ýur ýan dyr: aýal 
öz ärin den aý ryl ma syn. 11 Eger aý ry lan 
bol sa, baş ga äre bar ma syn ýada öz 
äri bi len ýa raş syn. Ärde öz aýa lyn dan 
aý ryl ma syn. 12  Beý le ki le re bol sa Reb 
dälde, men diý ýä rin: eger haý sy dyr bir 
do ga nyň iman et me dik aýa ly bar bol sa, 
ol aýal hem onuň bi len ýa şa ma ga ra zy 
bol sa, on da bu do gan öz aýa ly bi len 
aý ry lyş ma syn. 13 Eger aýa lyň iman et
me dik äri bar bol sa, äride onuň bi len 
ýa şa ma ga ra zy bol sa, bu aýal äri bi len 
aý ry lyş ma syn. 14  Çün ki iman et me dik är 
öz aýa ly ar ka ly Hu da ýa de giş li bol ýan dyr. 
Iman et me dik aýalda öz iman ed ýän äri 
ar ka ly Hu da ýa de giş li dir, ýog sa si ziň 
ça ga la ry ňyz Hu da ýyň hal ky na de giş li 
bol maz dy lar. In di we lin olar de giş li dir. 
15-16  Hu daý bi zi bi le lik de pa ra hat ýa şa ma
ga ça gy ran dyr. Eý, aýal, bel ki, äriň sen 
ar ka ly ha las edi ler. Eý, är, bel ki, aýa lyň 
sen ar ka ly ha las edi ler. Em ma iman et
me dik ýan ýol daş aý ry lyş jak bol sa, goý, 
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aý ry lyş syn. Iman ly är ýada aýal şeý le 
ýag daý la r da borç ly däl dir.

17 Ýö ne her nä hi li bol sada, her kes 
Reb biň oňa bel leý şi ýa ly, Hu daý ony 
haý sy hal da ça gy ran bol sa, şo ňa gö räde 
ýa şa syn. Men mu ny hem me ýyg nak la ra 
bu ýur ýa ryn. 18  Eger kim dir bi ri sün net
li kä ça gy ry lan bol sa, goý, sün net li li gi ni 
sün net siz li ge öwür jek bo lup aza ra gal
ma syn. Eger kim dir bi ri sün net siz kä 
ça gy ry lan bol sa, sün net len jek bol ma syn. 
19 Sün net li likde, sün net siz likde hiç dir. 
Iň esa sy zat Hu da ýyň tab şy ryk la ry ny 
ber jaý et mek dir. 20  Kim haý sy hal da 
ça gy ry lan bol sa, şon dada gal syn. 21 Sen 
gul wag tyň ça gy ryl dyň my? Goý, bu se
ni bi yn ja lyk et me sin. Ýö ne azat bo lup 
bil ýän bol saň, pur sa dy el den gi der me. 
22  Çün ki gul wag ty Reb ta ra pyn dan ça gy
ry lan ki şi Onuň azat ben de si dir. Şo nuň 
ýa ly, azat wag ty Reb ta ra pyn dan ça gy
ry lan ki şi Me sihiň gu lu dyr. 23 Siz uly 
ba ha sa tyn alyn dy ňyz. Adam la ryň gu ly 
bol maň! 24  Eý, do gan lar, her kes Hu daý 
ta ra pyn dan nä hi li hal da ça gy ry lan bol sa, 
goý, şol hal dada gal syn.

Adaglanma, öýlenme we 
öýlenmezlik barada

25 Öý len me dik ýaş lar ba bat da Reb den 
alan buý ru gym ýok. Ýö ne Reb biň mer
he me ti ar ka ly ynam dar ki şi hök mün de 
mas la hat ber ýä rin. 26  Şu mu şak gat ly 
dö wür de her ke siň öň ki ha lyn da ga la ny 
ýag şy dyr. 27 Eger eý ýäm öý le nen bol
saň, ni ka ňy boz ma. He niz öý len me dik 
bol saň, on da ge lin lik göz le me. 28  Ýö ne 
öý len seňde, bu gü nä däl dir. Boý gyz 
hem dur mu şa çyk sa gü nä däl dir. Em
ma dur muş gu ran lar bu dur muş da köp 
kyn çy lyk la ra du çar bo lar lar. Men si zi 
şo lar dan go ra mak is le ýä rin. 29 Eý, do
gan lar, men si ze şu ny hem aýt mak çy: 

bel le ni len wagt ju da go laý lan dyr. Şo
ňa gö räde, maş ga la sy bo lan lar edil 
maş ga la sy ýok adam lar ýa ly bol sun. 
30  Ag la ýan lar ag la ma ýan lar ýa ly, şat
lan ýan lar şat lan ma ýan lar ýa ly, em läk 
edin ýän ler edil em lä gi bol ma dyk lar 
ýa ly ýa şa syn. 31 Bu dün ýä niň iş le ri ne 
meş gul ki şi lerde öz wag ty ny ola ra so
wur ma syn. Çün ki bu dün ýä soň la nyp 
bar ýan dyr. 32  Men si ziň hy syr dy ly ala
da lar dan azat bol ma gy ňy zy is le ýä rin. 
Öý len me dik ki şi Reb biň göw nün den 
tur jak bo lup, Reb biň iş le ri ni ala da ed
ýän dir. 33 Em ma öý le nen ki şi öz aýa ly nyň 
göw nün den tur jak bo lup, bu dün ýä niň 
iş le ri ni ala da ed ýän dir. 34  Şeý dip, onuň 
kal by ikä bö lü nen dir. Är siz aýal ýada 
dur mu şa çyk ma dyk gyz Reb biň iş le ri
niň ala da sy ny edip, özü ni janten den 
Reb be ba gyş eden dir. Em ma är li aýal 
öz äri niň göw nün den tur jak bo lup, bu 
dün ýä niň iş le ri ni ala da ed ýän dir. 35 Men 
bu la ry si zi çäk len dir mek üçin aýt ma
ýa ryn. Ter si ne, tu tuş kal by ňy zy Reb be 
ba gyş edip, dog ry ýa şa ry ňyz ýa ly, si ziň 
peý da ňy za aýd ýa ryn. 36  Eger ýi git he ser 
odu na çy da man, öz adag la nan gy zy na 
bol ma ly sy ýa ly ga ra ma sa we öý len mek 
ka ra ry na gel se, goý, öý le ni ber sin, bu 
gü nä däl dir. 37 Em ma ol öý len mez li
gi ýü re gi ne dü wen bol sa, bu ba bat da 
mä täç li gi bol man, özü ne erk et me gi 
ba şa ryp, berk ka ra ra ge len bol sa, on da 
ol go wy ed ýär. 38  Şun luk da, adag ly sy na 
öý len ýän go wy ed ýän dir. Öý len me ýän 
bol sa on danda go wy ed ýän dir. 39 Aýal 
äri öl ýän çä, oňa bag ly dyr. Äri öl se, öz 
is lä ni ne bar ma ga yg ty ýar ly dyr. Ýö ne 
onuň bar ja gy Reb be iman ed ýän bol
ma ly dyr. 40 Ol dul aýal dul lu gy na gal sa, 
hasda bag ty ýar dyr. Bu me niň pi ki rim. 
Men bol sa özüm de Hu da ýyň Ru hy bar 
di ýip ha sap la ýa ryn.
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a 9:5 Pet rus – grek çe Ke pas, bu Pet ru syň beý le ki ady.

8-nji bap

Butlara berilýän gurbanlyk
1 In di bol sa but la ra gur ban lyk be ril

ýän et ba ra da şu la ry aýt mak çy. Si ziň: 
«Äh li mi ziň bi li mi miz bar» di ýip aýd
ýa ny ňyz dog ru dyr. Ýö ne bi lim yn sa ny 
te kep bir ed ýär, söý gi bol sa oňa öwüt 
ber ýän dir. 2  Kim haý sy dyr bir za dy eý
ýäm bil ýän di rin öýt se, on da ol he niz 
bil me li si ýa ly bil ýän däl dir. 3  Em ma 
yn san Hu da ýy söý ýän bol sa, ol eý ýäm 
Hu daý ta ra pyn dan ta nal ýan dyr. 4  Şun
luk da, but la ra gur ban lyk ber len eti 
iýipiý mez lik ba ra da şu ny aýt mak çy. 
Si ziň: «But as lyn da hiç dir. Ýe ketäk 
bir Hu daý bar dyr» diý ýä ni ňiz dog ru
dyr. 5  Hat da ýer de ýa gök de «hu daý» 
diý lip at lan dy ryl ýan lar bar bo laý sada 
(as lyn da «hu daý lar» hem «hö küm dar» 
sa ýyl ýan lar köp dür), 6 bi ziň üçin ýe ketäk 
Hu daý bar dyr, Ol bi ziň Ata myz dyr, äh li 
za dyň göz ba şyda Ol dur. Biz Onuň üçin 
ýa şa ýan dy rys. Bi ziň üçin ýe ketäk Hö
küm dar bar, Ol Reb bi miz Isa Me sihdir, 
hem me zat Ol ar ka ly ýa ra dy lan dyr. Biz 
Ol ar ka ly ýa şa ýan dy rys. 7 Em ma bu bi lim 
hem me adam lar da ýok dur. Kä bir adam
lar but pa raz lyk pi kir le rin den sap la nyp 
bil män, bu gur ban lyk eti ni iýen le rin de, 
he nizde bu ta sež de ed ýän dir öýd ýär ler. 
Bu hem ola ryň ejiz yn sa by ny mur dar 
ed ýär. 8  Ýö ne iý mit bi zi Hu da ýa ýa kyn
laş dyr ma ýar. Iý mä ni miz bi len zy ýan 
çe kem zok, iýe ni miz bi lende peý da 
gö rem zok. 9 Öz azat ly gy ňy za se re sap ly 
çe me le şiň. Si ziň azat ly gy ňyz yn sa by ejiz 
bo lan do gan la ryň büd re me gi ne se bäp 
bol ma syn! 10  Çün ki olar dan bi ri se ni, 
ýag ny bi li mi bo la ny, but ha na da sa çak 

ba şyn da gör me gi ah mal. Şon da onuň 
yn sa by ejiz läp, bu ta ber len gur ban ly gy 
iý mä ge ym tyl maz my? 11 Şun luk da, eý, 
do gan, bu yn sa by ejiz do gan se niň bi
li miň ar ka ly weý ran edil di. Isa Me sih 
bol sa onuň ug run da öl di. 12  Siz öz do
gan la ry ňy zyň ejiz yn sa by ny ýa ra la mak 
bi len, ola ra gar şy gü nä ede ni ňiz de, Isa 
Me sihe gar şy gü nä ed ýän si ňiz. 13 Şo
ňa gö räde, iý ýän za dym do ga ny myň 
büd re me gi ne se bäp bol jak bol sa, men 
ony as la iý me rin. Men onuň büd re me
gi ni is lä mok.

9-njy bap

Resulyň hak-hukuklary
1 Eý sem men azat däl mi nä me? Ýa men 

re sul däl mi? Men Reb bi miz Isa Me sihi 
öz gö züm bi len gör me dim mi nä me? 
Eý sem siz me niň Reb üçin çe ken zäh
me ti miň ne ti je si däl mi? 2  Baş ga lar me ni 
re sul ha sap la ma sa larda, men si ziň üçin 
re sul dy ryn! Çün ki siz Reb ýo lun da ky 
re sul ly gy myň mö hü ri si ňiz. 3 Re sul ly
gy myň hakhu kuk la ry ba bat da me ni 
tan kyt la ýan la ra, ine, şu ny diý mek çi. 
4  Eý sem bi ziň iýipiç mä ge ha ky myz 
ýok my? 5  Iman ly bol sa, aýa ly my zy ýa
ny myz bi len äkit mä ge ha ky myz ýok my? 
Pet rus a we beý le ki re sul lar, Reb bi miz 
Isa nyň ini le ri hem hut şeý le ed ýär ahy ry. 
6  Ýada men bi len Bar na byň iman ly lar
dan mad dy kö me gi ni al ma ga ha ky myz 
ýok my? 7 Gul luk da ky es ger ler öz ha sa
by na ýa şa ýar lar my? Eý sem mi we sin den 
iý me jek bol sa, üzüm aga jy ny oturd ýan 
bar my? Sü ri ba kypda, onuň süý dü ni 
iç me ýän bar my? 8  Men mu ny di ňe yn san 
nuk daý na za ryn dan aýt ma ýa ryn. Ka
nun hem bu ba bat da şeý le diý me ýär mi 
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9:9-10 Kan 25:4. 

nä me? 9-10  Çünki Töw rat da: «Har man 
döw ýän ökü ziň ag zy ny bag la maň» di ýip 
ýa zyl gy dyr. Hu daý mu ny bü tin leý bi ziň 
üçin aýt ma ýar my? Eý sem Ol öküz le riň 
ala da sy ny ed ýär mi? Ha wa, bu bi ziň 
üçin ýa zy lan dyr. Çün ki ýer sür ýände, 
dö wek döw ýände ha syl dan paý al mak 
umy dy bi len iş le ýän dir. 11 Biz ara ňyz da 
ru hy zat la ry ekip, siz den mad dy ha sy
ly or sak, mu ny ju da köp gö rer si ňiz mi? 
12  Eger baş ga lar siz den mad dy kö me gi 
al ma ga hak ly bol sa, on da biz olar danda 
köp hak ly dy rys!

Ýö ne biz bu ha ky myz dan peý da lan ma
dyk. Ter si ne, Me sihiň Hoş Ha ba ry nyň 
ýaý ra ma gy na päs gel ber me jek bo lup, 
äh li za da çy da ýa rys. 13 Yba dat ha na da 
hyz mat ed ýän ler öz iý je gi ni yba dat ha
na dan al ýar lar. Gur ban lyk sy pa syn da 
hyz mat ed ýän lerde gur ban lyk sa da ka
la ryn dan paý al ýar lar. Bu la ry özü ňi zem 
bil ýän si ňiz. 14  Reb Hoş Ha ba ry wa gyz 
ed ýän le riňde Hoş Ha bar dan ek len me
gi ni buý ran dyr.

15  Ýö ne men bu hakhu kuk la ry myň 
bi rin dende peý da la nan däl di rin. Men 
mu ny ýaz mak bi len siz den hakhu ku
gy my ta lap et mek çi bo la mok. Me niň 
bu mag tan ma my, goý, hiç kim pu ja 
çy kar ma syn. Şeý le bo la nyndan, öle nim 
go wu dyr! 16  Men Hoş Ha ba ry wa gyz 
ed ýä nim bi len mag tan ma ga hak ly dy ryn 
öý de mok: mu ny et mek bor jum dyr. Eger 
men Hoş Ha ba ry wa gyz et me sem, waý, 
me niň ha ly ma! 17 Eger men mu ny özüm 
saý lan bol sa dym, on da sy la ga ta ma kin 
bo lar dym. Em ma mu ny ma ňa Hu daý 
bu ýur dy. 18  On da sy la gym nä me dir? Hoş 
Ha ba ry hiç bir muzd suz wa gyz edip, 
onuň ma ňa ber ýän hakhu ku gyn dan 
peý da lan maz lyk me niň üçin sy lag dyr.

Pawlus her kesiň guludyr
19 Men azat bol samda, her ke si ga

zan jak bo lup, hem me le riň gu ly bol dum. 
20 Ýa hu dy la ry ga zan jak bo lup, olar üçin 
ýa hu dy bol dum. Men Mu kad des Ka
nu nyň gu ly bol ma samda, Mu kad des 
Ka nu na gö rä ýa şa ýan la ry ga zan jak bo
lup, Mu kad des Ka nu nyň gu ly bol dum. 
21 Men Hu da ýyň Ka nu ny ny bil me ýän le ri 
ga zan jak bo lup, ony bil me dik si rän 
bol dum. Ha ky kat da we lin, Hu da ýyň 
Ka nu ny na gö rä ýa şap, Me sihiň buý ruk
la ry na ta byn dy ryn. 22  Ejiz le ri ga zan jak 
bo lup, eji ze öw rül dim. Ga raz, kä bir le ri 
ha las et jek bo lup, men hem me le re her 
zat bol dum. 23 Men bu la ryň ba ry ny Hoş 
Ha ba ryň ak pa ta la ry na şä rik bo lup bi
le rim ýa ly, Hoş Ha ba ryň ha ty ra sy na 
ed ýä rin. 24  Ýa ry şa gat naş ýan ýüw rük
le riň hem me si yl ga sada, baý ra gy di ňe 
bi ri al ýan dyr. Sizde baý rak alar ýa ly 
şeý le yl gaň. 25 Ýa ry şa gat naş ýan her kes 
öz erk li li gi tür gen leş dir ýän dir. Ol mu ny 
wagt la ýyn bir tä ji al mak üçin ed ýär. Biz 
bol sa mu ny ba ky tä ji al mak üçin ed ýän
di ris. 26  Şo ňa gö räde, men mak sat syz 
yl ga ýan lar ýa ly yl ga ma ýa ryn, ho wa ny 
ýum ruk la ýan ki şi ýa ly he re ket et me ýä
rin. 27 Ýok, men Hoş Ha ba ry baş ga la ra 
wa gyz ede nim den soň, ýa ry şa gat naş
mak dan mah rum edi le sim gel me ýär. 
Şo nuň üçinde, be de ni mi tür gen leş di rip, 
ony özü me ta byn ed ýä rin.

10-njy bap

Ysraýyl taryhyndan duýduryşlar
1 Eý, do gan lar, men si ziň şu la r dan 

ha bar ly bol ma gy ňy zy is le ýä rin: bi ziň ata
ba ba la ry my zyň ba ry bu lu dyň pe na syn da 
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10:7 Msr 32:6. 10:26 Zeb 23:1. 

gez di ler, ola ryň ba ry de ňiz den geç di ler. 
2  Ola ryň ba ry bu lu da we deň ze çüm dü ri
lip, Mu sa nyň şä girt le ri bol du lar. 3 Ola ryň 
ba ry gök den inen şol bir iý mi ti iý di ler. 
4  Ola ryň ba ry Hu daý ta ra pyn dan ber len 
şol bir suw dan iç di ler. Çün ki ola ryň ba ry 
bir ru hy göz baş dan, öz le ri ne hem ra lyk 
eden Ru hy Ga ýa dan iç di ler. Bu Ga ýa 
Me sihiň hut Özü di. 5  Em ma şon dada 
ola ryň kö pü si Hu da ýy nä ra zy et di ler. 
Şo nuň üçinde ola ryň läş le ri çöl de ser lip 
gal dy. 6  Biz hem ataba ba la ry myz deý 
ýü rek le ri mi zi ýa man ly ga ýyk gyn et mez 
ýa ly, bu la ryň ba ry bi ze duý du ryş dyr. 
7 Olaryň kä bir le ri ýa ly but pa raz bol maň. 
Olar ba ra da Töw rat da şeý le ýa zyl gy dyr: 
«Adam lar iýipiç mä ge otur dy lar, soň ra 
tu rup, oý naş ma ga baş la dy lar». 8  Ola ryň 
kä bir le ri ýa ly az gyn çy lyk et mä liň: bir 
gün de ola ryň ýig ri mi üç mü ňü si öl di. 
9 Ola ryň kä bir le ri ýa ly Me sihi sy na ma lyň: 
olar ýy lan lar dan he läk bol du lar. 10 Ola ryň 
kä bir le ri ýa ly hü ňür de mä liň: olar Ölüm 
pe riş de si niň elin den öl di. 11 Bu la ryň ba ry 
baş ga la ra sa pak bol sun di ýip, ataba ba
la ry my zyň ba şyn dan in di. Bu za ma nyň 
ahyr ky gün le rin de ýa şa ýan la ra, ýag ny 
bi ze duý du ryş hök mün de ýa zyl dy. 12  Şun
luk da, siz berk du ran dy rys di ýip pi kir 
ed ýände bol sa ňyz, gü nä et mez ýa ly, 
ägä bo luň! 13 Ba şy ňyz dan inen sy nag lar 
baş ga la ryňda ba şyn dan in ýän dir. Em
ma Hu daý sa dyk dyr! Ol si ziň güý jü ňi ziň 
çat ma jak sy na gy ny ber mez. Siz sy na ga 
dü şe ni ňiz de, Hu daý çy kal gada açar, 
sy nag dan üs tün gel mek üçin gu jurgaý
ratda be rer.

Buthanalara barmaň!
14  Şo nuň üçin, eý, me niň eziz le rim, 

but pa raz lyk dan ga ça du ruň. 15 Men si ziň 

bi len paý has ly adam lar hök mün de gür
leş ýä rin. Si ze aýd ýan la rym dan özü ňiz 
ne ti je çy ka ryň. 16  Eý sem biz şü kür edip, 
şü kür kä se sin den içe ni miz de, Me sihiň 
ga ny na şä rik bol ma ýa rys my? Çö re gi 
bö lüp iýe ni miz de, Me sihiň be de ni ne 
şä rik bol ma ýa rys my? 17 Çö re giň bir bol şy 
ýa ly, biz köp bol sakda, bir be den di ris. 
Çün ki şol bir çö re gi paý laş ýan dy rys.

18  Ys ra ýyl hal ky na se re diň: gur ban lyk 
sy pa syn da ber len gur ban lyk dan iý ýän 
şol sy pa şä rik bol ma ýar my? 19 Mu ny 
diý mek bi len, bu ta ber len gur ban ly
gyň ýada bu tuň özü niň haý sy dyr bir 
äh mi ýe ti bar diý jek bol ýa ryn my? 20 El
bet de, ýok! Men but pa raz la ryň ber ýän 
gur ban ly gy ny Hu da ýa dälde, ar wah
jyn la ra ber ýän di gi ni aýt jak bol ýa ryn. 
Men si ziň jyn la ra şä rik bol ma gy ňy zy 
is le me ýä rin. 21 Siz hem Reb biň kä se sin
den, hemde jyn la ryň kä se sin den içip 
bil mer si ňiz. Siz hem Reb biň sa ça gy na, 
hemde ar wahjyn la ryň sa ça gy na şä rik 
bo lup bil mer si ňiz. 22  Ýada biz Reb biň 
ga ban jaň ly gy ny oýar mak çy my? Eý sem 
biz On dan güýç lü mi nä me?

Imanlylaryň azatlygy
23 Siz: «Is len dik za dy et mä ge ha kym 

bar» diý ýär si ňiz, ýö ne her zat si ziň üçin 
bäh bit li däl dir. «Is len dik za dy et mä ge 
ha kym bar» diý ýär si ňiz, ýö ne hem
me zat abat la ýan däl dir. 24  Her kes öz 
bäh bi di ni dälde, baş ga la ryň bäh bi di ni 
ara syn. 25 Et ba za ryn da sa tyl ýan her eti 
iýip bi ler si ňiz. Any gy na ýet jek bo lup, 
yn sa by ňy zy hor la maň. 26  Çünki «Ýer we 
on da ky zat lar Reb biň ki dir». 27 Eger iman 
et me dik le riň bi ri si zi na ha ra ça gyr sa, 
sizde git mek is le se ňiz, öňü ňiz de goý
lan zat la ry ar ka ýyn iýi be riň. Any gy na 
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a 10:28 Kä bir gol ýaz ma lar da Çün ki Ýer we on da ky zat lar Reb biň ki dir di ýen jüm le hem bar.

ýet jek bo lup, yn sa by ňy zy hor la maň. 
28  Em ma kim dir bi ri si ze: «Bu but la ra 
gur ban lyk ber len et dir» diý se, bu et 
ba ra da duý du ran ada myň we yn sa byň 
ha ty ra sy na ony iý mäň. a 29 Men si ziň 
yn sa by ňyz dälde, şol ada myň yn sa by 
ba ra da aýd ýa ryn.

Nä me üçin baş ga nyň yn sa by me niň 
er kin li gi me ka zy lyk ed ýär? 30 Eger men 
na har iý mez den öň Hu da ýa şü kür edip, 
na ha ra go şul ýan bol sam, on da nä me 
üçin şü kür ed ýän na ha rym üçin ýaz
ga ryl ýar kam? 31 Şun luk da, iý se ňizde, 
iç se ňizde, her nä me et se ňizde – bu la
ryň ba ry ny Hu da ýyň şöh ra ty üçin ediň. 
32  Ýa hu dy la ryňda, grek le riňde, Hu da
ýyň ýyg na gy nyňda, ga raz, hiç ki miň 
büd re me gi ne se bäp bol maň. 33 Çün ki 
men öz bäh bi di mi ara man, köp le riň 
ha las bol ma gy üçin ola ryň bäh bi di ni 
ara ýa ryn, her zat da her ke si ra zy et mä ge 
dyr jaş ýa ryn.

11-nji bap
1 Me niň Me sihden gö rel de al şym ýa ly, 

sizde men den gö rel de alyň.

Edepli ybadat
2  Me ni el my da ma ýat la ýan dy gy ňyz, 

tag ly ma ty si ze tab şy ry şym ýa ly sak la
ýan dy gy ňyz üçin si zi öw ýä rin. 3 Em ma 
şu ňa hem aý dyň dü şün me gi ňi zi is le ýä
rin: her er ke giň ba şy Me sihdir, aýa lyň 
ba şy er kek dir, Me sihiň ba şy bol sa Hu
daý dyr. 4 Ba şy ny ör tüp, do gadi leg ýada 
py gam ber lik ed ýän er kek ki şi öz ba şy ny 
bi ab raý ed ýän dir. 5 Ba şy ny ört män do
gadi leg ýada py gam ber lik ed ýän aýal 
öz ba şy ny bi ab raý ed ýän dir. Ol ba şy 
sy ry lan aýal bi len desdeň dir. 6  Ha wa, 
eger aýal ba şy ny ört me ýän bol sa, on da, 

goý, sa çy nyda kes dir sin. Ýö ne aýa lyň 
sa çy ny kes me gi ýada syr dyr ma gy bi ab
raý çy lyk dyr. Şo ňa gö rä, goý, ol ba şy ny 
ört sün. 7 Er kek ba şy ny ört me li däl dir. 
Çün ki ol Hu da ýyň keş bi dir, Onuň şöh
ra ty dyr. Aýal bol sa er ke giň şöh ra ty dyr. 
8  Çün ki il ki baş dan er kek aýal dan dälde, 
aýal er kek den ýa ra dy lan dyr; 9 er kek aýal 
üçin dälde, aýal er kek üçin ýa ra dy lan
dyr. 10 Eger aýal er ke giň şöh ra ty bol ýan 
bol sa, on da ol pe riş de le riň ha ty ra sy na 
ba şy ny ör tüpört mez li gi, goý, özi çöz
sün. 11 Ýö ne her nä hi li bol sada, Reb biň 
hal ky nyň ara syn da aýal er ke ge, er kekde 
aýa la ga raş ly dyr. 12  Çün ki aýal er kek
den ýa ra dy lan bol sada, er kek aýal dan 
do gul ýan dyr. Hem me si ni hem Hu daý 
ýa ra dan dyr. 13 Özü ňiz pi kir edip gö rüň: 
aýal ba şy ny ört män Hu da ýa do ga et se 
gel şik li mi dir? 14  Er kek sa çy ny ös dür se 
bi ab raý çy lyk dy gy ny te bi ga tyň özi si ze 
öw ret me ýär mi nä me? 15 Aýal üçin bol sa 
uzyn saç ab raý dyr. Uzyn saç oňa baş
ört gü si hök mün de ber len dir. 16  Eger bu 
me se le ba bat da je del et mek çi bol ýan 
ki şi bar bol sa, şu ny diý ýä rin: bi ziň we 
Hu da ýyň ýyg nak la ryn da aýal la ryň baş 
ört me gi adat dyr.

Rebbiň saçagyny harlamaň! 
(Matta 26:26-29; Mark 14:22-25; 
Luka 22:14-20)

17 In di bol sa şu gör kez me le ri ber mek 
bi len bir lik de, özü miň ma kul la ma ýan 
za dym ba ra da aýt mak çy: si ziň ýyg na
ny şyk la ry ňy zyň peý da syn dan zy ýa ny 
köp dür. 18  Bi rin ji den, Hu da ýyň ýyg na
gy hök mün de üý şe ni ňiz de, ara ňyz da 
ag za la lyk la ryň bol ýan dy gy ba ra da ky 
gür rüň ler me niň gu la gy ma deg ýär. Men 
mu ňa azkem ynan manda du ra mok. 
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a 11:24 Kä bir gol ýaz ma lar da Ony alyň, iýiň di ýen söz ler hem bar.

19 Se bä bi ara ňyz da ag za la lyk lar bol ma ly 
zat dyr. Olar si ziň Hu da ýyň sy na gyn dan 
ge çipgeç me ýän di gi ňi zi äş gär ed ýär. 
20 Siz bir ýe re üý şe ni ňiz de, Reb biň sa
ça gy na gat naş ýar sy ňyz di ýip ha sap 
ed ýär si ňiz. As lyn da we lin bu beý le 
däl. 21 Se bä bi na har iýe ni ňiz de, ge ti ren 
na ha ry ňy zy baş ga lar bi len paý laş man, 
özü ňiz iý ýär si ňiz. Şeý dip, bi ri aç gal ýar, 
baş ga bi ri bol sa eý ýäm ser hoş. 22  Eý sem 
iýipiç mek üçin öz öýü ňiz ýok my? Ýa
da siz Hu da ýyň ýyg na gy ny äs ger män, 
ga ryp la ry kem sit mek is le ýä ňiz mi? Men 
mu ňa nä me di ýe ýin? Şeý le ed ýä ni ňiz 
üçin si zi ta ryp la ýyn my? El bet de, ýok! 
23  Çün ki men Reb den alan tag ly ma
ty my si ze tab şyr dym. Reb Isa Özü ne 
ha ýyn lyk edi len gi je si eli ne çö rek alyp, 
24  şü kür et di. Soň ra çö re gi bö lüp: «Bu 
siz üçin be ril ýän be de nim dir. a Mu ny 
Me ni ýat la mak üçin ber jaý ediň» diý
di. 25 Şu nuň ýa ly, na har dan soň şe rap ly 
kä sä ni alyp: «Bu şe rap Me niň ga nym 
ar ka ly bag la ny şyl ýan tä ze äht dir. On dan 
her ge zek içe ni ňiz de, mu ny Me ni ýat
la mak üçin ber jaý ediň» diý di. 26  Şo ňa 
gö räde, siz her ge zek bu çö re gi iýe
ni ňiz de, bu kä se den içe ni ňiz de, Reb 
do la nyp gel ýän çä, Onuň ölü mi ni yg lan 
ed ýär si ňiz. 27 Şun luk da, kim dekim my
na syp bol ma dyk tär de bu çö rek den iý se 
ýada Reb biň kä se sin den iç se, Onuň 
be de ni we ga ny ba bat da ýa zyk ly bo lar. 
28  Şo nuň üçinde, her kes di ňe özü ni sy
nap gö ren soň, bu çö rek den iý me li, bu 
kä se den iç me li. 29 Kim dekim Reb biň 
be de ni ni äs ger män iýipiç se, özözü ni 
Hu da ýyň hö kü mi ne du çar ed ýän dir. 
30 Ine, şu se bäp den ara ňyz da ejiz ler we 
syr kaw lar köp, ölen le ri ňiz hem az däl dir. 
31 Biz il ki özü mi zi sy nap gö ren bol sa dyk, 

on da hö kü me uç ra maz dyk. 32  Reb bi zi 
ter bi ýe le mek üçin hö küm ed ýän dir. Ol 
mu ny bi ziň dün ýä bi len bir lik de hö küm 
edil me zi miz üçin ed ýär. 33 Şun luk da, eý, 
do gan lar, Reb biň sa ça gy üçin üý şe ni ňiz
de, bi ribi ri ňi ze ga ra şyň. 34  Eger kim dir 
bi ri aç bol sa, goý, öz öýün de na har lan
syn. Şon da ol ýyg nak da hö küm edil mez. 
Ga lan zat la ry bol sa ba ra nym da çö ze rin.

12-nji bap

Ruhy peşgeşler
1 In di bol sa, eý, do gan lar, men si

ziň Ru huň peş geş le ri ba bat da ha bar ly 
bol ma gy ňy zy is le ýä rin. 2  Ýa dy ňyz da my, 
siz but pa raz ka ňyz, dil sizagyz syz but
la ryň tä si ri ne dü şüp, ola ra eýer ýär di ňiz. 
3 Şo ňa gö räde, şu ňa aý dyň dü şün me gi ňi
zi is le ýä rin: Hu da ýyň Ru hun dan yl ham 
al ýan yn san: «Isa Me sihe nä let bol sun!» 
diý mez. Mu kad des Ruh ynan dyr ma sa, 
yn san: «Isa Reb dir!» di ýip bil mez.

4  Mu kad des Ru huň ber ýän peş geş le ri 
dür lü dir, ýö ne ola ryň ba ry şol bir Ruh
dan dyr. 5 Hyz mat lar dür lidür lü dir, ýö ne 
ola ryň ba ry şol bir Reb üçin dir. 6 Amal lar 
dür lidür lü dir, ýö ne her kes de äh li za dy 
ed ýän şol bir Hu daý dyr.

7 Her kes de Mu kad des Ru huň aýan 
bol ma gy hem me le riň bäh bi di üçin dir. 
8  Mu kad des Ruh kim dir bi ri ne da na lyk 
bi len, ýe ne bi ri ne bi lim bi len öw ret
mek peş ge şi ni ber ýär. 9 Baş ga bi ri ne 
Mu kad des Ruh iman baý ly gyny, ýe ne 
bi ri ne şypa ber me peş geş le ri ni ber ýär. 
10 Ol bi ri ne gud rat gör kez me, baş ga sy na 
py gam ber lik, ýe ne bi ri ne ruh la ry saý
gar ma, baş ga bi ri ne nä mä lim dil ler, ýe ne 
bi ri ne bu dil le ri ma ny lan dyr ma peş ge şi ni 
ber ýär. 11 Bu la ryň ba ry ny ýe ketäk bir 
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a 13:3 Mag ta nyp bi le rim ýa ly te ni mi gur ban edip-de – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da 
te ni mi ýak ma ga be ripde di ýip duş gel ýär.

Mu kad des Ruh ed ýän dir. Ol her ke se 
Öz is leý şi ne gö rä ber ýän dir.

12  Be den bir bol sada, ag za la ry köp dür. 
Ag za la ry köp bol sada, olar bü te wi bir 
te ni eme le ge tir ýär ler. Me sih ba bat da 
hem şeý le dir. 13 Çün ki biz kim bol sakda: 
ýa hu dy my, grek mi, gul my, er kin mi – ta
pa wu dy ýok, ba ry myz bir be den bol mak 
üçin, bir Mu kad des Ru ha çüm dü ril dik. 
Bi ziň ba ry myz bir Mu kad des Ru hy ka
bul et dik.

14  Be den bir ag za dan yba rat däl dir. 
Onuň ag za sy köp dür. 15  Aýak: «Men el 
däl, men bu be de ne de giş li däl» di ýe
ni bi len be den ag za sy bol ma gy ny bes 
ed ýär mi nä me? 16  Gu lak hem «Men göz 
däl, men be de ne de giş li däl» diý sede, 
be den ag za ly gy na gal ýan dyr. 17 Eger 
bü tin be den göz bo lan bol sa, on da ol 
nä dip eşi der di? Eger bü tin be den gu lak 
bo lan bol sa, on da ol nä dip ys alar dy? 
18  Em ma Hu daý hem me ag za la ry bir 
be den de ýer leş di rip, ola ryň her si ni Öz 
ha laý şy na gö rä goý dy. 19 Eger ag za la ryň 
ba ry haý sy dyr bir ag za bo lan bol sa, on da 
be den ni re de bo lar dy? 20 As lyn da ag za lar 
köp, be den bol sa bir dir.

21 Göz ele: «Sen ma ňa ge rek däl!» di
ýip bil me ýär. Kel le hem aýak la ra: «Siz 
ma ňa ge rek däl!» di ýip bil me ýär. 22  Ter
si ne, be de niň ejiz sa ýyl ýan ag za la ry has 
ge rek li dir. 23 Hor mat syz rak sa ýyl ýan 
ag za la ra we lin aý ra tyn hor mat goý ýa
rys. Gel şik siz sa ýyl ýan ag za la ry myz 
ba ra da aý ra tyn ala da ed ýä ris. 24  Be de
niň gel şik li ag za la ry bol sa şeý le ala da 
mä täç däl dir. Hu daý be den ag za la ry ny 
bi rik di ren de, onuň äh mi ýet siz sa ýyl ýan 
ag za la ry na has köp äh mi ýet ber di. 25 Ol 
mu ny be den de hiç bö lü ni şik bol man, 

ag za lar bi ribi ri ba ra da deň de re je de 
ala da et sin ler di ýip et di. 26  Eger bir ag za 
hor luk çek se, beý le ki ag za lar hem hor luk 
çe ker ler. Eger bir ag za hor mat la nyl sa, 
äh li ag za lar mu ňa şat la nar.

27 Si ziň äh li ňiz Isa Me sihiň be de ni si ňiz, 
her bi ri ňiz be de ni niň bir ag za sy sy ňyz. 
28  Hu daý ýyg na ga il ki bi len re sul la ry, 
soň ra py gam ber le ri, üçün ji edip öw re di
ji le ri bel le di. Soň ra gud rat gör kez ýän le ri 
we şypa ber ýän le ri, ýar dam ber ýän le ri 
we do lan dyr ýan la ry, soň ra nä mä lim 
dil ler de gür le ýän le ri bel le di. 29 Eý sem 
hem me ler re sul my dyr? Hem me ler 
py gam ber mi dir? Hem me ler tag lym 
öw re di ji mi dir? Hem me ler gud rat gör
kez ýän mi dir? 30  Şypa ber me peş ge şi 
hem me ler de bar my? Hem me ler nä mä lim 
dil ler de gür le ýär mi? Hem me ler bu dil
ler de aý dy lan la ry dü şün di rip bil ýär mi? 
31 Ýö ne siz has ulu rak peş geş le ri al ma ga 
ym ty lyň.

In di bol sa si ze iň go wy ýo ly sal gy 
be re ýin.

13-nji bap

Söýgi
1 Yn san la ryň we pe riş de le riň dil le rin

de gür läpde, söý gim bol ma sa, güň leç 
ses len ýän mis di rin ýada jyň ňyr da ýan 
kim wal dy ryn. 2  Eger py gam ber lik peş ge
şim bo lupda, äh li syr la ry we ylym la ry 
bi lipde, dag la ry süý şür jek güýç li ima
nym bo lupda, söý gim bol ma sa, men 
hiç di rin. 3  Eger men tu tuş em lä gi mi 
ga rypga sar la ra paý lapda, mag ta nyp 
bi le rim ýa ly te ni mi gur ban edipde a, 
söý gim bol ma sa, bu la ryň ma ňa hiç 
peý da sy ýok dur. 4  Söý gi sa byr ly dyr, 
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mä hir li dir. Söý gi ba hyl lyk ed ýän däl dir, 
özü ni beý geld ýän däl dir. Söý gi gop
bam sy ra ma ýar, 5  bi ab raý lyk et me ýär. 
Söý gi öz bäh bi di ni ara ma ýar, ga har lan
ma ýar, öý keki ne sak la ma ýar. 6  Söý gi 
ýa man ly ga şat lan ma ýar, ol ha ky ka ta 
şat lan ýan dyr. 7 Söý gi hem me za dy ba gyş
la ýan dyr, el my da ma ynan ýan dyr. Söý gi 
hiç ha çan umyt dan düş ýän däl dir, hem
me za da çy da ýan dyr. 8  Py gam ber lik ler 
ta mam la nar, dil ler ýi ter, bi lim gu ta rar, 
söý gi bol sa as la tü ken mez. 9 Çün ki biz 
hä zir bö lek le ýin bil ýä ris, bö lek le ýin py
gam ber lik ed ýä ris. 10 Kä mil lik ge len de, 
bö lek le ýin zat lar ta mam la nar. 11 Men 
ça ga kam, ça ga ýa ly gür le ýär dim, ça ga 
ýa ly oý lan ýar dym, ça ga ýa ly pi kir ýö red
ýär dim. Em ma ula lyp ke ma la ge le nim de, 
ça ga lyk ýö rel ge le ri ni taş la dym. 12  Şin di 
äh li za dy öçüg si aý na dan gö ren ýa ly 
gör ýä ris. Em ma soň ra äh li za dy ýüz
beýüz gö re ris. Men şin di bö lek le ýin 
bil ýä rin, ýö ne şon da Hu da ýyň me ni 
bil şi ýa ly do ly bi le rin. 13 Hä zir şu üçü si 
gal ýar: iman, umyt we söý gi. Bu la ryň 
iň ulu sy bol sa söý gü dir.

14-nji bap

Pygamberlik we nämälim 
diller barada

1 Söý gi niň ýö rel ge si ne eýe riň. Ru hy 
peş geş le ri al ma ga, aý ra tynda py gam
ber lik et mä ge ym ty lyň. 2  Nä mä lim dil de 
gür le ýän adam adam lar bi len dälde, 
Hu daý bi len gür leş ýän dir. Çün ki onuň 
Mu kad des Ruh dan yl ham la nyp aýd
ýan syr la ry na hiç kim dü şün ýän däl dir. 
3 Py gam ber lik ed ýän bol sa adam la ra ýüz
le nip, ola ra öwütne si hat ber ýär, gol da ýar, 
te sel li ber ýär. 4  Nä mä lim dil de gür le ýän 
özözü ne öwüt ber ýän dir, py gam ber lik 
ed ýän bol sa ýyg na ga öwüt ber ýän dir. 

5 Si ziň äh li ňiz nä mä lim dil ler de gür le
se ňiz, el bet de, go wy, ýö ne py gam ber lik 
et mä ge ym ty lyň. Nä mä lim dil de gür le
ýän adam ýyg na ga öwütün dew ber mek 
üçin öz aý dan la ry ny ma ny lan dyr ma sa, 
on da py gam ber lik ed ýän on dan has go
wu dyr. 6  Eý, do gan lar, men ýa ny ňy za 
ba ryp, nä mä lim dil ler de gür le sem, ýö
ne aýan lyk, bi lim, py gam ber lik, ýada 
tag ly mat öw ret me sem, me niň si ze peý
dam de ger mi? 7 My sal hök mün de jan syz 
saz gu ral la ry ny: tüý dü gi ýada ar fa ny 
alyp gö re liň. Eger olar ta pa wut ly äheň de 
ça lyn ma sa, haý sy mu ka myň ça lyn ýan
dy gy ny nä dip saý gar jak? 8  Ýe nede bir 
my sal: eger sur na ýyň ça gy ryş se si aý dyň 
bol ma sa, ur şa ta ýyn lan jak bar my? 9 Siz 
ba bat da hem şeý le dir. Egerde siz dil ar
ka ly aýd ýan la ry ňyz aý dyň bol ma sa, si ze 
kim dü şü ner? Bu di ňe ho wa ýy gür rüň 
eden ýa ly dyr. 10 Dün ýä de örän köp dil ler 
bar. Ola ryň her bi ri niň ma ny sy nyň bar
dy gy gür rüň siz dir! 11 Em ma men kim dir 
bi ri niň aýd ýan la ry na dü şün me sem, men 
onuň üçin ke se ki ýurt lu dy ryn. Ol hem 
me niň üçin ke se ki ýurt lu dyr. 12  Şo nuň 
üçinde, ru hy zat la ra şeý le ym tyl ýan 
bol sa ňyz, ýyg na gy ber kid ýän peş geş le ri 
al ma ga dyr ja şyň.

13 Nä mä lim dil ler de gür le ýän adam ony 
ma ny lan dy ryp bil me gi üçinde do gadi
leg et me li dir. 14 Çün ki men nä mä lim dil de 
do gadi leg ed ýän bol sam, mu ny di ňe ru
hum ed ýän dir. Aky lym mu ňa gat naş ýan 
däl dir. 15 Nä me et me li? Men ru hum bi len 
do gadi leg et sem, mu ny aňym dada et jek. 
Men ru hum bi len nag ma aýt sam, mu ny 
aňym dada aýt jak. 16 Eger sen Hu da ýy öz 
kal byň da şöh rat lan dyr saň, se niň aýd ýan 
zat la ry ňa dü şün me ýän adam şü kür le ri ňe 
nä dip «omyn» diý sin? Ol se niň aýd ýan
la ry ňa dü şün me ýär ahy ryn. 17 Bel ki, sen 
oňat şü kür ed ýän siň, ýö ne baş ga bi ri bu 
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14:21 Işa 28:1112. 

ar ka ly öwüt al ýan däl dir. 18  Hu da ýa şü kür, 
men nä mä lim dil ler de hem mä ňiz den köp 
gür le ýä rin. 19 Ýö ne ýyg nak da beý le ki le
rede öwütün dew be rer ýa ly, düş nük li 
bäş söz aý da ny my go wy gör ýä rin. Bu nä
mä lim dil ler de aý dy lan müň ler çe söz den 
go wu dyr. 20 Eý, do gan lar, ça ga lar ýa ly 
pi kir ýö ret me gi ňi zi bes ediň. Ýa man lyk 
ba bat da ça ga ýa ly bo luň, ýö ne akyl ba bat
da kä mil ýaş ly bo luň. 21 Çünki Mu kad des 
Ýaz gy lar da şeý le ýa zyl gy dyr:

«Men bu halka
ýat dillerde gürleýänler arkaly,

keseki halklaryň dili arkaly 
sözlärin.

Emma şondada olar Meni 
diňlemezler – diýýär Reb».

22  Şun luk da, nä mä lim dil ler iman eden
ler üçin dälde, iman et me dik ler üçin 
ala mat dyr. Py gam ber lik bol sa iman et
me dik ler üçin dälde, iman eden ler üçin 
ala mat dyr. 23 Eger bü tin ýyg nak bir ýe re 
ýyg na nyp, he ri ňiz nä mä lim dil de gür läp 
dur ka ňyz, oňa dü şün me ýän ýada iman 
et me dik adam lar mu nuň üs tü ne gel se, 
nä me oý lar lar? Olar: «Siz aky ly ňyz
dan aza şyp sy ňyz» diý mez mi? 24  Em ma 
iman et me dik ýada dü şün me ýä niň bi ri 
py gam ber lik aý dy lyp dur ka gel se, ol 
hem me ler ta ra pyn dan paş edi lip, hö küm 
edil ýän di gi ni eşi der. 25 Şon da onuň ýü rek 
syr la ry aýan bo larda, ýü zin ýy ky lar. 
«Hu daý, dog ru danda, si ziň ara ňyz da 
eken!» di ýip, Oňa sež de eder.

Tertipli ybadat
26  Eý, do gan lar, mun dan nä hi li ne ti je 

çy kar sa bo lar? Siz bir ýe re üý şe ni ňiz de, 
her bi ri ňiz de nag ma, öwüt sö zi, aýan lyk, 
nä mä lim dil ler de gür le mek ýada ony 
ma ny lan dyr mak bar dyr. Goý, bu la ryň 

ba ry ýyg na gy ber kit mek üçin ulan ylsyn. 
27 Eger ara ňyz da nä mä lim dil ler de gür
le ýän bar bol sa, goý, iki si ýada üçü si 
ge zekge ze gi ne gür le sin; ýe ne bi ri ma
ny lan dyr syn. 28  Em ma ma ny lan dy ryp 
bil ýän bol ma sa, on da nä mä lim dil de 
gür le ýän dym syn. Goý, ol özü ne we 
Hu da ýa gür rüň ber sin. 29 Py gam ber le riň 
bol sa iki si ýada üçü si gür le sin. Beý le
ki ler bol sa ola ryň aý dan la ry ny sal dar lap 
gör sün ler. 30 Em ma diň läp otu ran lar dan 
bi ri ne Hu daý dan aýan lyk gel se, on da 
gür läp du ran dym syn. 31 Çün ki hem me ler 
öwüt alar ýa ly, hem me ler ruh la nar ýa ly, 
ba ry ňyz ge zekge ze gi ne py gam ber lik 
edip bi ler si ňiz. 32  Py gam ber lik söz le ri ni 
alan adam ola ry ha çan aýt ma ly dy gy
ny özi kes git le me li dir. 33 Çün ki Hu daý 
bi düz gün çi li giň dälde, pa ra hat ly gyň 
Hu da ýy dyr.

Hu da ýyň hal ky nyň ýyg nak la ry nyň 
äh li sin de bol şy ýa ly, 34  aýal lar ýyg nak
da gür le me sin. Ola ra gür le mä ge rug sat 
be ril ýän däl dir. Töw rat da aý dy ly şy ýa ly, 
olar ta byn bol ma ly dyr. 35 Eger olar haý
sy dyr bir zat ba ra da bil mek çi bol sa lar, 
goý, öý de är le rin den so ra syn lar. Aýa la 
ýyg nak da gür le mek aýyp ahy ryn.

36  Hu da ýyň sö zi siz den çy kan dyr öýd
ýär si ňiz mi? Ýada ol di ňe si ze ba ryp 
ýet di mi? 37 Eger kim dir bi ri özü ni py
gam ber ýada Mu kad des Ruh dan do lan 
di ýip saý ýan bol sa, şu ňa dü şün me li dir: 
me niň ýaz ýan la rym Hu da ýyň buý ru gy
dyr. 38  Em ma ol mu ny äs ger me se, goý, 
onuň özide äs ge ril me sin. 39 Şun luk
da, eý, do gan lar, py gam ber lik et mä ge 
janten den yh las ediň, ýö ne nä mä lim 
dil ler de gür le me gide ga da gan et mäň. 
40 Em ma hem me zat my na syp tär de we 
ter tip bi len bol sun.
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a 15:5 Pet rus – grek çe Ke pas, bu Pet ru syň beý le ki ady.

15-nji bap

Direliş baradaky Hoş Habar
1 In di bol sa, eý, do gan lar, si ze wa

gyz eden Hoş Ha ba ry my ýat la dyp 
geç mek çi. Siz ony ka bul edip, on da 
berk dur su ňyz. 2  Si ze wa gyz eden Hoş 
Ha ba ry my ga ýym tut sa ňyz, ol ar ka ly 
ha las bo lar sy ňyz. Tut ma sa ňyz, bi de rek 
ýe re iman et di gi ňiz bo lar. 3 Çün ki men 
ka bul ede ni mi örän wa jyp ha bar hök
mün de si zede gow şur dym. Bu ha bar, 
ine, şun dan yba rat: Mu kad des Ýaz gy la ra 
gö rä, Me sih bi ziň gü nä le ri miz üçin 
öl di. 4  Ol jaý la nyp, Mu kad des Ýaz gy
la ra gö rä hem üçü len ji gün diý len de 
di rel di. 5  On soň Isa Me sih Pet ru sa a, 
soň On ki le re gö rün di. 6  Mun dan soň Ol 
şol bir wag tyň özün de bäş ýüz dende 
gow rak do ga na gö rün di. Bu do gan la
ryň kä bi ri eý ýäm ara dan çyk dy, ýö ne 
ag la ba bö le gi hä zir hem di ri. 7 Soň ra 
Ol Ýa ku ba gö rün di, soň re sul la ryň 
äh li si ne gö rün di. 8  Iň so ňun da bol sa 
ma ňa, ýag ny şeý le de re jä as la my na
syp bol ma dy ga gö rün di. 9 Çün ki men 
re sul la ryň ara syn da iň ki çi si di rin. Men 
hat da re sul ady ny al ma gada my na
syp däl, se bä bi Hu da ýyň ýyg na gy na 
azar be rip dim. 10  Em ma men nä hi li 
bol samda, di ňe Hu da ýyň mer he me
ti ar ka ly şeý le bol dum. Onuň ma ňa 
eden mer he me ti pu ja çyk ma dy: men 
hem me ler dende köp zäh met çek dim. 
As lyn da mu ny men dälde, ma ňa ýar 
bo lan Hu da ýyň mer he me ti et di. 11 Şun
luk da, is le men bo la ýyn, is lede beý le ki 
re sul lar bol sun – ta pa wu dy ýok: biz 
bu Hoş Ha ba ry wa gyz ed ýä ris, sizde 
oňa ynan dy ňyz.

Merhumlaryň direlmegi
12  Biz Me sih di rel di di ýip wa gyz ed

ýä ris. On da si ziň ara ňyz dan kä bir le ri 
nä dip mer hum lar di rel mez di ýip bil ýär? 
13  Eger mer hum lar di rel me ýän bol sa, 
on da Me sih hem di re len däl dir. 14  Eger 
Me sih di rel me dik bol sa, on da bi ziň 
wag zy myzda, si ziň ima ny ňyzda bi
de rek dir. 15  Mu nuň üs te si nede, bi ziň 
Hu daý ba ra da ýa lan şa ýat lyk et di gi miz 
bol ýar. Se bä bi biz Hu daý Isa Me sihi 
di relt di di ýip şa ýat lyk ed ýä ris ahy ryn. 
Eger mer hum lar di rel me ýän bol sa, on da 
Hu daý Isa Me sihide di rel den däl dir. 
16  Ha wa, mer hum lar di rel me ýän bol sa, 
on da Isa Me sihde di re len däl dir. 17 Eger 
Isa Me sih di rel me dik bol sa, on da si
ziň iman ge tir me gi ňiz hem puç dur: siz 
öň ki ňiz ýa ly gü nä le ri ňi ziň için de si ňiz. 
18  Diý mek, Isa Me sihde iman ly bo lup 
ara dan çy kan lar hem he läk bo lan dyr. 
19 Eger biz di ňe bu dur muş da Isa Me sihe 
umyt bag la ýan bol sak, äh li yn san la ryň 
iň bet bag ty dy rys.

20  Ýö ne Isa Me sih ha ky kat danda il
kin ji bo lup ölüm den di rel di. Bu beý le ki 
mer hum la ryň hem di rel jek di gi ni ke
pil len dir ýär. 21 Çün ki ölü miň bu dün ýä 
adam ar ka ly gel şi ýa ly, ölüm den di re
lişde adam ar ka ly gel ýän dir. 22  Adam 
ata nyň ne sil le ri niň äh li si öl ýär. Şu nuň 
ýa ly, Isa Me sihe de giş li bo lan la ryňda 
äh li si ýa şaý şa gow şar. 23 Ýö ne her kes 
öz ge ze gin de di re ler. Isa Me sih il kin ji 
bo lup di rel di. Me sih ge len de, Oňa de
giş li bo lan larda di re ler. 24 Isa Me sih äh li 
aga lyk la ry, yg ty ýar lyk la ry we güýç le ri 
ýok edip, Şa ly gy Ata Hu da ýa tab şy ran
da bol sa dün ýä niň so ňy bo lar. 25 Çün ki 
Hu daý Isa Me sihiň äh li duş man la ry ny 
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Onuň aýak as ty na sal ýan ça, Me sih şa lyk 
sür me li dir. 26  Ýok edil me li duş man la
ryň iň soň ku sy hem ölüm dir. 27 Çünki 
Hu daý «äh li za dy Onuň aýa gy nyň as
tyn da goý dy». Ha wa, Hu daý äh li za dy 
Me sihiň aýak as tyn da goý dy. Ýö ne «äh li 
za dy» diý len de, mu nuň Hu da ýa de giş li 
däl di gi me semä lim dir. 28  Hu daý äh li 
za dy Og lu na ta byn eden den soň, Ogul 
hem Özü ni äh li za dy Onuň aýak as ty na 
go ýan Hu da ýa ta byn eder. Bu Hu da ýyň 
äh li zat da do ly hö küm sür me gi üçin dir. 
29 Eger di re liş ýok bol sa, mer hum la ra 
de rek su wa çüm dü ri len ler nä me eder kä? 
Eger mer hum lar hiç ha çan di rel me jek 
bol sa, adam lar nä me üçin ola ra de rek 
su wa çüm dü ril ýär kä? 30 Biz hem nä me 
üçin özü mi zi sa gat sa ýyn howp as ty na 
sal ýar kak? 31 Reb bi miz Isa Me sihiň hu
zu ryn da si ze bo lan buý san jym dan ant 
iç ýä rin: men her gün ölüm bi len ýüz be
ýüz bol ýa ryn. 32 Egerde me niň de lil le rim 
di ňe yn san de lil le ri bo lan bol sa, men 
heýde Efes dä ki wag şy haý wan lar bi len 
gö re şer mi dim? Mun dan nä me peý da 
ga za nar dym? Eger mer hum lar di rel
me ýän bol sa lar, «ge liň, iýe liň, içe liň, 
er tir biz öle ris!» 33 Al dan maň! Ýa ra maz 
ýa ran lar ýag şy hä si ýet li ni hem az dyr
ýan dyr. 34  Aky ly ňy za aý la nyň, gü nä 
et me gi bes ediň. Si ziň ara ňyz da Hu da ýy 
ta na ma ýan lar hem bar. Men mu ny si zi 
utan dyr mak üçin aýd ýa ryn.

Direlen ten
35 Ýö ne kim dir bi ri niň: «Mer hum lar 

nä dip di re ler? Olar gaý dyp ge len le
rin de be den le ri nä hi li bo lar ka?» di ýip 
so ra ma gy müm kin. 36  Nä hi li na dan lyk! 

Se niň eken to hu myň öl me se, ýa şaý şa 
go wuş maz. 37 Sen eke niň de gö ger jek 
ösüm li gi tu tuş ly gy na ek me ýär siň. Sen 
ýö ne to hum, my sal üçin bug daý ýada 
baş ga bir ösüm li giň to hu my ny ek ýär siň. 
38  Hu daý bol sa bu to hu ma Öz bel län 
gör nü şi ni ber ýär. Her to hu myňda 
öz gör nü şi bol ýan dyr. 39 Be den le riň 
hem me si bir meň zeş däl dir. Yn sa nyň 
öz be de ni, haý wan la ryň öz be de ni, 
guş la ryň öz be de ni, ba lyk la ryňda öz 
be de ni bol ýar. 40 Şeý lede, gök le re ýa 
ýe re de giş li zat larda bar dyr. Gök le re 
de giş li zat la ryň öz gör ki, ýe re de giş li 
zat la ryňda öz gör ki bar dyr. 41 Gü nüň 
öz gör ki, aýyň öz gör ki bar dyr, ýyl dyz
la ryňda öz gör ki bar dyr. Bir ýyl dy zyň 
gör ki beý le ki ýyl dy zyň ky dan ta pa wut
ly dyr. 42  Mer hum la ryň di re li şide şu ňa 
meň ze ýän dir. Çüý re ýän be den jaý la nyp, 
çüý re me jek be den di rel ýär. 43 Ab raý syz
lyk da jaý la nyp, şanşöh rat da di rel ýär. 
Ejiz lik de jaý la nyp, güýçkuw wat da di
rel ýär. 44  Pa ny be den de jaý la nyp, ba ky 
be den de di rel ýär. Pa ny be den bar bol sa, 
ba ky be den hem bol ýan dyr. 45  Çünki 
Mu kad des Ýaz gy lar da şeý le ýa zyl gy dyr: 
«Il kin ji adam – Adam ata jan ly bar lyk 
bol dy». Soň ky Adam bol sa ýa şa ýyş 
ber ýän Ruh bol dy. 46  Ba ky be den pa ny 
be den den öň bo lup bil me ýär. Ter si ne, 
il ki pa ny be den bol ýar, soň ra bol sa ba
ky be den bol ýar. 47 Il kin ji yn san ýe riň 
top ra gyn dan dy, ikin ji Yn san bol sa a 
Gök ler den di. 48  Top rak dan ýa ra dy lan 
il kin ji yn san nä hi li bol sa, ýer dä ki yn san
lar hem şeý le dir. Gök ler den inen Yn san 
nä hi li bol sa, gök le re de giş li yn san lar 
hem şeý le dir. 49 Biz top rak dan ýa ra dy lan 
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yn sa na nä hi li meň zän bol sak, gök ler den 
Bo la na hem şeý le meň zä ris. 50 Şo ňa gö
räde, eý, do gan lar, men si ze aýt mak çy: 
et bi len gan dan bo lan ýer dä ki yn san 
Hu da ýyň Şa ly gy ny mi ras alyp bil ýän 
däl dir. Çüý re ýän be den çüý re me ýän be
de ne şä rik bo lup bil ýän däl dir. 51 Gu lak 
go ýuň, si ze bir sy ry aýan ede ýin: biz 
öl me ris, ýö ne hem mä miz öz ger di le ris. 
52  Bu iň soň ky sur naý çal nan da göz
açyp ýu ma sy sa lym da, bir pur sat da 
ama la aşar. Sur naý çal nar, mer hum lar 
çüý re me zek hal da di rel di ler, biz hem 
öz ger di le ris. 53 Çün ki çüý re ýän be den 
çüý re mez lik do nu na, öl ýän ten öl mez
lik do nu na bes len me li dir. 54  Şunlukda, 
çüý re ýän ten çüý re mez li ge, öl ýän ten 
öl mez li ge bes le nen de, «Ýe ňiş ölü mi 
ýu wut dy» diý len söz ler ber jaý bo lar. 
55 «Eý, ölüm, ha ny se niň ýeň şiň a? Eý, 
ölüm, ha ny se niň zä her li neş de riň b?» 
56  Gü nä – bu ölü miň zä her li neş de ri dir. 
Ka nun bol sa gü nä niň güýçkuw wa ty dyr. 
57 Ýö ne Hu da ýa müňde bir şü kür! Ol 
Reb bi miz Isa Me sih ar ka ly bi ze ýe ňiş 
ber di. 58  Şo ňa gö räde, eý, eziz do gan
la rym, berk du ruň. Goý, si zi as la hiç 
zat sars dyr ma syn. Reb biň işi ne yh las ly 
ýa py şyň. Çün ki Reb ug run da çe ken 
zäh me ti ňi ziň bi de rek däl di gi ni özü
ňizde bil ýän si ňiz.

16-njy bap

Imanlylar üçin pul kömegini 
ýygnamak baradaky öwütler

1 In di bol sa Hu da ýyň ýyg nak la ry na 
mad dy pul kö me gi ni ber mek ba ra da 

aýt mak çy. Ga lat ýa da ky ýyg nak la ra 
tab şy ran la ry my siz hem ber jaý ediň. 
2  Men ýa ny ňy za ba ra nym da ýyg na ma 
ze rur ly gy bol maz ýa ly, he ri ňiz her 
hep dä niň bi rin ji gü ni öz ýag da ýy na 
gö rä bel li muk dar da pul süý şü rip, ýa
nyn da sak la syn. 3  Ba ra nym da bol sa, 
si ziň kö me gi ňi zi Iýe ru sa li me aşyr jak 
adam la ry özü ňiz saý lar sy ňyz. Men ola
ry ibe re nim de, ta nat ma hat la ry ny hem 
ýan la ry na go şa ryn. 4  Eger Iýe ru sa li me 
me niň git me gim ma kul bi lin se, olar 
ma ňa ýol daş bo lar lar.

Pawlusyň arzuw-islegleri
5  Men ýa ny ňy za Ma ke do ni ýa da bo

la nym dan soň ba ra ryn. Se bä bi men 
Ma ke do ni ýa nyň üs ti bi len geç mek çi. 
6  Bel ki, men ýa ny ňyz da bi raz ga la ryn, 
hat da gy şy şol ýer de ge çir me gimde 
ah mal. Soň ra siz me ni git jek ýe ri me ug
ra dyp bi ler si ňiz. 7 Hä zir bol sa si zi ýö ne 
ýol ug ru na gö rüp ge çe sim ge le nok. Gaý
tam, Hu daý ýol ber se, ýa ny ňyz da köp räk 
bol ma gy umyt ed ýä rin. 8  Men El lin ji gün 
baý ra my na çen li Efes şä he rin de ga la
ryn, 9 se bä bi ma ňa köp adam la ryň gar şy 
çyk ýan dy gy na ga ra maz dan, bu ýer de uly 
we ne ti je li iş ler üçin uly müm kin çi lik ler 
dö re di. 10 Eger ýa ny ňy za Ti mo te os bar sa, 
onuň ara ňyz da hiç zat dan gork man ge zip 
bi le ri ýa ly ala da ediň. Ol hem men ýa ly 
Reb biň işi ni ed ýär. 11 Şo ňa gö räde, hiç 
kim Ti mo te o sa äs ger mez çi lik et me sin. 
Ol me niň ýa ny ma do la nar ýa ly, ony 
sagaman ýo la sa lyň. Men Ti mo te o
syň do gan lar bi len gaý dyp gel me gi ne 
ga raş ýa ryn. 12  In di bol sa do ga ny myz 
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Apol lo ba ra da: men oňa do gan lar bi len 
bi le lik de si ziň ýa ny ňy za git me gi üçin 
köp ýal bar dym. Ýö ne onuň edil şu pur sat 
git mä ge meý li ýok. Ol ýa ny ňy za amat ly 
wagt ta pan da ba rar.

Soňky öwütler we salamlar
13 Hüş gär bo luň, iman da berk du ruň, 

mert bo luň, gaý rat ly bo luň. 14  Äh li za
dy söý gi bi len ediň. 15  Eý, do gan lar, siz 
Ste pa na syň öýiçer si ni ta na ýar sy ňyz. 
Ola ryň Aha ýa da il kin ji le riň ha ta ryn da 
Isa Me sihe iman eden dik le ri ni, Hu da ýyň 
hal ky na janten den hyz mat ed ýän dik
le ri ni hem bil ýän si ňiz. Şo ňa gö räde, 
siz den şu ny ha ýyş et mek çi: 16  siz hem 
şeý le adam la ra, olar bi len iş läp zäh
met çek ýän le riň her bi ri ne gu lak asyň. 
17 Men Ste pa nas, For tu nat we Aha ýyk 

da gy ge len de, örän be gen dim. Olar si
ziň ýok lu gy ňy zy bil dir me ýär ler. 18  Olar 
si ziň köň lü ňi ze aram be riş le ri ýa ly, me
niň köň lü mede aram ber ýär ler. Şeý le 
adam la ryň ga dy ry ny bi liň. 19 Azi ýa 
we la ýa tyn da ky ýyg nak lar si ze do ga
ýy sa lam iber ýär ler. Aki la, Pris kil la 
we ola ryň öýün dä ki ýyg nak hem si ze 
Reb de do ga ýy sa lam iber ýär ler. 20 Do
gan la ryň äh li si hem si ze do ga ýy sa lam 
iber ýär ler. Bi ribi ri ňi zi mä hir li og şap 
sa lam la şyň. 21 Men – Paw lus dan si ze 
sa lam bol sun. Men mu ny öz elim bi len 
ýaz dym. 22  Kim dekim Reb bi söý me ýän 
bol sa, goý, oňa nä let bol sun. Ýa Reb bi
miz, gel se ne! 23 Goý, Reb bi miz Isa nyň 
mer he me ti si ze ýar bol sun! 24  Men si ziň 
ba ry ňy zy Isa Me sihiň söý gü si bi len 
söý ýä rin! Omyn. 
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1-nji bap
1 Hu da ýyň yra da sy bi len Isa Me sihiň 

re su ly bo lan men Paw lus dan we do ga ny
myz Ti mo te os dan Hu da ýyň Ko rin tos da ky 
ýyg na gy na, şeý lede tu tuş Aha ýa we la
ýa tyn da ky Hu da ýyň hal ky nyň ba ry na 
do ga ýy sa lam! 2  Ata myz Hu da ýyň we 
Reb bi miz Isa Me sihiň mer he me ti we pa
ra hat ly gy, goý, si ze ýar bol sun!

Teselli berýän Hudaý
3  Äh li te sel li le riň göz ba şy bo lan 

mer he met li Ata Hu da ýa, Reb bi miz 
Isa Me sihiň Hu da ýy na we Ata sy na 
al kyş bol sun! 4  Hu daý äh li mu şak gat
la ry myz da bi ze te sel li ber ýär. Biz hem 
öz ge ze gi miz de her hi li mu şak gat la ra 
uç ran adam la ra Hu daý dan alan te sel li
miz ar ka ly te sel li ber ýä ris. 5 Çün ki Isa 

Pawlusyň korintoslylara ikinji haty
Giriş

Paw lu syň ko rin tos ly la ra ikin ji ha ty 
joş gun ly we şah sy äheň de ýa zy lan 
hat dyr. Ko rin tos ly la ra birinji haty 
ýa ly, ol hem Gre si ýa nyň Ko rin tos 
şä he rin dä ki iman ly lar ýyg na gy na 
ýa zy lan dyr. Bu ha tyň kä bir par ça la ry 
dür li wagt da we dür li ýer ler de ýa zy
lyp, soň ra bir ýe re jem le nen bol ma gy 
müm kin. Onuň mow zu gy nyň we 
ähe ňi niň bir den kä üýt ge me gi hem 
hut şu ýag daý bi len dü şün di ril ýär.

Ha tyň ag la ba bö le gi niň ko rin tos
ly la ra ýa zy lan bi rin ji hat dan soň 
ýa zy lan dy gy me semä lim dir. Onuň 
ýa zy lan döw rün de Ko rin tos da ky 

iman ly lar ýyg na gy bi len Paw lu syň 
öza ra gat na şyk la ry galp re sul lar 
ze rar ly bo zu lyp dy. Olar Paw lu syň 
re sul di ýip at lan dy ryl ma ga ha ky ýok 
di ýip, bir to par şüb he len me le ri dö red
ýär di ler. Ýag da ýyň şeý le dart gyn ly 
bo lan dy gy na ga ra maz dan, ko rin tos
ly la ra ýa zy lan ikin ji hat da Paw lu syň 
çuň tag ly ma ty be ýan edil ýär. Bu 
tag ly mat özü ňi yn ja dan la ry ba gyş
la ma gy, ejiz lik de güýç li bol ma gy, 
sa hy lyk bi len ber me gi ün de ýär, Isa 
Me sihiň ölü mi we di re li şi ar ka ly her 
bir yn sa na el ýe ter bo lan tä ze ýa şa ýyş 
ba ra da tag lym ber ýär.

Mazmuny
Salamlar we şükür dilegleri ................................................................ 1:1-11
Pawlus öz garşydaşlary bilen ýaraşmak isleýär .............................1:12–7:16
Pawlus korintoslylary sahylyk bilen bermäge höweslendirýär ....... 8:1–9:15
Pawlus özüniň Isa Mesihiň hakyky resulydygyny subut edýär ...10:1–12:21
Soňky duýduryşlar we salamlar ........................................................ 13:1-13
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a 1:7 Kä bir gol ýaz ma lar da 6njy we 7nji aýat lar şeý le gör nüş de gel ýär: Eger biz gör gü ler 
gör ýän bol sak, bu si ziň te sel li tap ma gy ňyz we ha las bol ma gy ňyz üçin dir. Şeý dip siz bi ziň 
ýa ly gör gü ler gö re ni ňiz de, mu şak gat la ryň ba ry na döz ge ler si ňiz. Si ze bag la ýan umy dy myz 
berk dir. Te sel li tap ýan bol sak, bu si ziň te sel li tap ma gy ňyz we ha las bol ma gy ňyz üçin dir, 
se bä bi si ziň di ňe mu şak gat la ry my za däl, eý sem te sel li mi zede şä rik di gi ňi zi bil ýä ris.
b 1:19 Sil wan – bu Si la syň beý le ki ady.
ç 1:19 Hu da ýyň Og ly – Kö ne Äht de bu at pa ty şa lar üçin ula nyl ýar dy. Tä ze Äht de bol sa bu 
at Hu daý ta ra pyn dan saý la nypse çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lü ge se ret.

Me sihiň gör gü le ri niň dur mu şy myz da 
art dy gy sa ýy, Ol ar ka ly Hu daý dan al
ýan te sel li mizde art ýan dyr. 6  Eger biz 
gör gü ler gör ýän bol sak, bu si ziň te sel li 
tap ma gy ňyz we ha las bol ma gy ňyz üçin
dir. Hu daý bi ze te sel li ber ýän bol sa, bu 
bi ziňde si ze te sel li ber me gi miz üçin dir. 
Siz hem biz ýa ly gör gü ler gö re ni ňiz de, 
şu te sel li miz den te sel li ta pyp, mu şak
gat la ryň ba ry na döz ge ler si ňiz. 7 Si ze 
bag la ýan umy dy myz berk dir, se bä bi 
si ziň di ňe mu şak gat la ry my za däl, eý sem 
te sel li mi zede şä rik di gi ňi zi bil ýä ris. a 
8  Eý, do gan lar! Bi ziň Azi ýa we la ýa tyn
da ba şy my za inen kül pet ler den si ziňde 
ha bar ly bol ma gy ňy zy is le ýä ris. Bu kül
pet ler çe kipçy dar dan ju da agyr dy, biz 
di ri ga la rysda öýt me dik. 9 Ha wa, ajal 
bi ziň ýa ka myz dan tu tan dyr öýt dük. Bu 
ýag daý bi ziň özü mi ze dälde, di ňe Hu
da ýa, mer hum la ry di reld ýän Hu da ýa 
bil bag la ma gy myz üçin ýü ze çy kyp dy. 
10-11 Hu daý bi zi aja lyň pen je sin den ha las 
et di we ýe nede ha las eder. Bi ziň üçin 
ed ýän do gadi leg le ri ňiz ar ka ly Onuň 
bi zi ýe nede ha las et jek di gi ne umyt bag
la ýa rys. Şon da köp le riň do gadi le gi ne 
jo gap hök mün de bi ze ber len mer he met 
üçin köp adam lar Hu da ýa şü kür eder ler.

Pawlus niýetini üýtgedýär
12  Ine, biz şu ňa buý san ýa rys: biz her 

kes, yla ý tada siz ba bat da Hu da ýyň 
be ren göwn a çyk ly gy we päk ýü rek li li gi 

bi len he re ket ed ýä ris. Biz mu ny yn san 
da na ly gy na dälde, Hu da ýyň mer he
me ti ne da ýa nyp ed ýä ris. Mu ňa bi ziň 
yn sa by myzda şa ýat dyr. 13-14  Bi ziň si ze 
ýa zan la ry myz da okap dü şün mez ýa ly 
gü mür tik zat ýok. Siz bi ze hä zir bö lek
le ýin dü şün ýär si ňiz, ýö ne soň ra do ly 
dü şü ner si ňiz di ýen umy dym bar. On soň 
Reb bi miz Isa Me si hiň gel jek gü nün de 
bi ziň si ze buý sa ny şy myz ýa ly, sizde 
bi ze buý sa nyp bi ler si ňiz. 15 Bu ba bat da 
yna mym bo lan soň, ýa ny ňy za iki ge zek 
ba ryp, şat ly gy ňy zy art dyr mak çy dym. 
16  Soň ra Ma ke do ni ýa gi dip, on dan soň 
ýe ne si ze do lan mak çy dym. Ol ýer den 
Ýa hu dy ýa ýur du na me ni ýo la sa lar sy ňyz 
di ýen ni ýe tim bar dy. 17 Eý sem men öz 
ni ýet län le rim de dur nuk syz lyk et dim mi? 
Ýada bu la ry ni ýet lä nim de bu dün ýä niň 
adam la ry ýa ly iki gö wün li bo lup, il ki 
«ha wa, ha wa», soň rada «ýok, ýok» diý
ýä rin mi? 18  Hu daý ynam dar dyr. Ol bi ziň 
aý dan la ry my zyň şol bir wag tyň özün de 
hem «ha wa», hemde «ýok» däl di gi ne 
şa ýat dyr. 19 Men, Sil wan b we Ti mo te os 
da gy ara ňyz da Hu da ýyň Og ly ç Isa Me
sih ba ra da wa gyz et dik. Bi ziň wa gyz 
eden Isa Me sihimiz hem «ha wa», hem 
«ýok» di ýen däl dir. Hu daý Isa Me sih 
ar ka ly «ha wa» diý ýän dir. 20 Çün ki Hu da
ýyň be ren wa da la ry nyň äh li si Isa Me sih 
ar ka ly «ha wa dyr». Hu da ýy şöh rat lan
dy ryp aýd ýan «omyn» sö zü mizde Isa 
Me sih ar ka ly dyr. 21 Hu daý bi zi siz bi len 
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bir lik de Isa Me sihe bag lap, iman da berk 
dur ma gy my za ýar dam ber ýär. Ol bi zi 
se çipsaý la dyda, 22  mö hür läp, bu la ryň 
ke pi li hök mün de ýü re gi mi ze Mu kad des 
Ru hu ny ber di.

23  Men si zi gy nan dyr ma ýyn di ýip, 
Ko rin to sa do la nyp bar ma dym. Mu nuň 
ha ky kat dy gy na Hu daýda şa ýat dyr. 
24 Biz si ziň ima ny ňy zyň üs tün den hö küm 
sür mek çi bo lam zok, ter si ne, şat ly gy ňy
zyň ha ty ra sy na siz bi len hyz mat daş lyk 
ed ýä ris. Çün ki siz iman da berk dur su ňyz.

2-nji bap
1 Şun luk da, men ýe ne gam lan ma ýyn 

di ýip, ýa ny ňy za bar maz ly gy ýü re gi me 
düw düm. 2  Eger men si zi gam lan dyr ýan 
bol sam, me ni kim şat lan dyr syn? Me niň 
gam lan dy ran la rym my?! 3 Şo ňa gö räde, 
ba ra nym da me ni şat lan dyr ma ly adam lar 
göw nü mi gam lan dyr ma syn di ýip, şol 
ha ty ýaz dym. Me niň şat ly gy ma si ziň
de şat lan jak dy gy ňy za berk ynan ýa ryn. 
4  Men şol ha ty pa ra la nan ýü rek den mu
şak gat için de ýa zyp dym. Ýö ne me niň 
ni ýe tim si zi gy nan dyr mak dälde, si ze 
bo lan çäk siz söý gi mi gör kez mek di.

Pawlus korintoslylara günäkärleri 
bagyşlamagy ündeýär

5  Me ni gam lan dy ran adam di ňe me
ni dälde, ulalt ma ýyn we lin, bel li bir 
de re je de hem mä ňi zi gam lan dy ran dyr. 
6  Köp çü li giň ony ýaz gar ma gy onuň üçin 
ýe ter lik je za dyr. 7 Ol bü tin leý gam la ýy na 
bat maz ýa ly, in di ony ba gyş la ma ly sy ňyz, 
te sel li ber me li si ňiz. 8  Ha ýyş ed ýä rin: 
ony dog ru danda söý ýän di gi ňi zi tas
syk laň. 9 Şo ňa gö räde, men şol ha ty 
si zi sy na mak we her bir zat da ta byn 
bo lupbol ma ýan ly gy ňy zy bil mek üçin 
ýaz dym. 10 Si ziň ba gyş lan ki şi ňi zi men 
hem ba gyş la ýa ryn, se bä bi men hem 

bi ri ni bir zat da ba gyş lan bol sam, ba gyş
la ny my si ziň ha ty ra ňyz üçin Me sihiň 
hu zu ryn da ba gyş la dym. 11 Men mu ny 
şeý tan biz den üs tün çyk ma syn di ýip 
et dim. Onuň kez zap ly gy bi ze mä lim 
ahy ryn.

Pawlus öz hyzmatyny goraýar
12  Men Me sihiň Hoş Ha ba ry ny wa gyz 

et mä ge Tro as şä he ri ne ba ra nym da, ma ňa 
Reb ta ra pyn dan bir ga py açyl dy. 13 Mu ňa 
ga ra maz dan, köň lüm ra hat däl di, se bä bi 
men ol ýer de do ga nym Ti tu sy tap ma
dym. Şo nuň üçinde, olar bi len hoş la şyp, 
Ma ke do ni ýa ug ra dym. 14  Ýö ne Hu da ýa 
müňde bir şü kür! Ol Me sihiň da ba ra ly 
ýö ri şi ne bi zi el my da ma şä rik ed ýär. Hu
daý Özi ba ra da ky bi li mi biz ar ka ly äh li 
ýe re müşkan bar ki min ýaý ýar. 15 Çün ki 
biz gu tu lyş ýo lun dan bar ýan la ryňda, 
he läk çi lik ýo lun dan bar ýan la ryňda 
ara syn da Hu daý üçin Me sihiň müş ki
an ba ry dy rys. 16  Biz he läk çi lik ýo lun dan 
bar ýan lar üçin ölüm ysy bol sak, gu tu lyş 
ýo lun dan bar ýan lar üçin ýa şa ýyş müş
kian ba ry dy rys. Beý le işiň höt de sin den 
gel jek as la ýok dur! 17 Biz ga ra ne bis le ri ne 
çap ýan adam lar ki min Hu da ýyň Hoş 
Ha ba ry ny ýoý ma ýa rys. Ter si ne, Hu daý 
ta ra pyn dan ibe ril en we Me sihe hyz mat 
ed ýän ki şi ler ýa ly Hu da ýyň hu zu ryn da 
päk ýü rek den wa gyz ed ýä ris.

3-nji bap
1 Eý sem biz si zi özü miz bi len gaý ta dan 

ta nyş et me li mi? Nä me, biz kä bir le ri 
ýa ly si ze ýada siz den bo lan ta nat ma 
hat la ry na mä täç mi? 2  Ýok! Bi ziň ta
nat ma ha ty myz siz si ňiz! Bu hat bi ziň 
ýü rek le ri mi ze ýa zy lan dyr. Ol hem me
le re mä lim dir, ony hem me ler okapda 
bil ýär. 3 Me sihiň ha ty siz si ňiz. Bu me se
mä lim zat. Bu ha ty myz hyz ma ty my zyň 
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4:6 Gçk 1:3; Işa 9:2. 

ne ti je si dir. Biz ony sy ýa bi len dälde, di ri 
Hu da ýyň Ru hu nyň güý ji ar ka ly ýaz dyk. 
Ol ýa sy daş bö lek le ri ne dälde, yn san 
ýü re gi ne ýa zy lan dyr. 4 Bu ba bat da Me sih 
ar ka ly Hu da ýyň hu zu ryn da bi ziň şeý le 
yna my myz bar dyr. 5 Bu işi özözü miz den 
ba şar ýa rys di ýip aýt ma ga hiç esa sy myz 
ýok dur. Bu ba şar ny gy bi ze Hu daý ber ýär. 
6 Ol bi ze tä ze äh tiň hyz mat çy la ry bol mak 
uky by ny ber di. Bu äht ýa zy lan Ka nun 
ar ka ly dälde, Mu kad des Ruh ar ka ly 
ber ki di len dir. Çün ki ýa zy lan Ka nun 
ölü me hö küm ed ýär, Mu kad des Ruh 
bol sa ýa şa ýyş ber ýär.

Täze ähtiň şöhraty
7 Ha wa, daş bö lek le ri ne oýu lyp ýa

zy lan Ka nun ölü me hö küm ed ýär di. 
Em ma mu ňa ga ra maz dan, Hu da ýyň 
şöh ra ty Mu sa nyň ýü zü ne ça ýy lyp dy. 
Bu nur öçüg si bol sada, ys ra ýyl hal ky
nyň gö zü ni ga maş dy ryp dy. Eger ölü me 
hö küm ed ýän hyz ma tyň şöh ra ty şeý le 
bol sa, 8  on da Hu da ýa Mu kad des Ruh 
ar ka ly hyz mat et mek li giň şöh ra ty on
dan par lak däl mi dir?! 9 Eger adam la ry 
hö küm ed ýän hyz mat şöh rat ly bo lan 
bol sa, on da adam la ry Hu da ýyň na za ryn
da ak la ýan hyz ma tyň şöh ra ty on danda 
be ýik dir. 10 Çün ki hem me zat dan be ýik 
bo lan şöh rat or ta çy kan dan soň, ozal ky 
şöh rat hiç bo lup gal dy. 11 Eger wagt la
ýyn hyz mat şeý le şöh rat ly bol sa, on da 
mü di mi lik hyz mat on dan görbak nä
çe şöh rat ly dyr! 12  Biz şeý le umy dy myz 
bo la ny üçin ba tyr gaý lyk bi len he re ket 
ed ýä ris. 13 Biz Mu sa ýa ly däl di ris. Ol 
ys ra ýyl hal ky öçüg si len ýän şöh ra tyň 
so ňu ny gör me sin di ýip ýü zü ni ba syr ýar
dy. 14  Ýö ne ola ryň aky ly kü tel di, se bä bi 
kö ne äht ola ra oka lyp ber len de, bu per de 

he nizde ýüz le ri ni ba syr ýan dyr. Bu ýüz 
per de si di ňe Isa Me sihe iman edi len
de aý ryl ýar. 15  Mu sa nyň ki ta by hat da 
bi ziň gün le ri miz de oka lan dada, bu 
per de ola ryň ýü re gi ni ba syr ýar. 16  Ýö ne 
Reb be ta rap öw rü len le rin de, bu per de 
sy ryl ýar. 17 Reb Ruh dur. Reb biň Ru hy 
ni re de bol sa, azat lyk hem şol ýer de dir. 
18  Biz hem ýü zü mi zi ba syr man, Reb biň 
şöh ra ty nyň ýal ky my ny gör ýä ris. Reb biň 
Ru hy äh li mi zi git di gi sa ýy nur lan dy ryp, 
bi zi Öz keş bi ne öz gerd ýär.

4-nji bap

Hoş Habary wagyz etmekde 
ruhdan düşmeýäris

1 Hu daý mer he met edip, bi ze bu hyz
ma ty ynan dy. Şo nuň üçinde, ruh dan 
düş me ýä ris. 2  Biz aýyp ly bo la ny üçin 
giz lin lik de edil ýän iş le ri ret et dik. 
Kez zap lyk et me ýä ris, Hu da ýyň Hoş 
Ha ba ry ny ýoý ma ýa rys. Ter si ne, ha
ky ka ty açaç an yg lan edip, Hu da ýyň 
hu zu ryn da hem me le riň öňün de jo gap 
ber mä ge ta ýyn dy rys. 3 Eger bi ziň wa
gyz ed ýän Hoş Ha ba ry myz per de le nen 
bol sa, ol he läk çi lik ýo lun dan bar ýan lar 
üçin per de li dir. 4  Bu dün ýä niň hö küm
da ry şeý tan iman et me dik le riň aňy ny 
bag la dy. Şo nuň üçinde olar Hu da ýyň 
keş bi bo lan Isa Me sihiň şöh ra ty nyň 
Hoş Ha ba ry nyň nu ru ny gö rüp bil me
ýär ler. 5 Biz özü miz ba ra da dälde, Isa 
Me sihiň Reb di gi ba ra da wa gyz ed ýä ris. 
Özü mi zi bol sa Isa nyň ha ty ra sy na si ziň 
gul la ry ňyz di ýip ha sap la ýa rys. 6  Çünki 
«Tüm lük de nur par la syn» di ýen Hu daý 
bi ziňde ýü rek le ri mi zi ýag ty lan dy ryp, 
Isa Me sihiň ýü zün de par la ýan Öz şöh
ra ty ny bi ze ta nat dy.

 2 Korintoslylar 3 ,  4  
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a 5:3 Kä bir gol ýaz ma lar da 3nji aýat şeý le gör nüş de gel ýär: Biz gök dä ki mes ge ni mi ze bes
len sek, as la ýa la ňaç bol ma jak dy gy my za gö zü miz ýet ýär.
 
4:13 Zeb 115:12. 

7 Biz ha zy na la ry özün de sak la ýan to
ýun küý ze ler ki min di ris. Şo nuň üçinde, 
bu aja ýyp gud ra tyň biz den dälde, Hu
daý dan dy gy äş gär dir. 8  Biz her ta rap dan 
gy syl ýa rys, ýö ne ow ran ma ýa rys; biz 
çyk gyn syz ýag da ýa düş ýä ris, ýö ne ruh
dan düş me ýä ris; 9 yzar lan ýa rys, ýö ne 
terk edil me ýä ris; urul ýa rys, ýö ne öl
dü ril me ýä ris. 10  Isa Me sihiň ýa şaý şy 
be de ni miz de aýan bol sun di ýip, Onuň 
ölü mi ni el my da ma be de ni miz de gö
ter ýä ris. 11 Bi ziň pa ny be de ni miz de Isa 
Me sihiň ýa şaý şy aýan bol sun di ýip, bi zi, 
ýag ny di ri le ri el my da ma Onuň ha ty ra sy
na ölü me tab şyr ýar lar. 12  Si ziň ýa şa ýyş 
tap ma gy ňyz üçin, biz ölüm bi len ýüz
beýüz bol ma gada ta ýyn dy rys.

13 Zeburda: «Iman et dim, şo nuň üçin 
gür le dim» di ýip ýa zyl gy dyr. Şol ima nyň 
ru hy ar ka ly bizde iman ed ýä ris, şo nuň 
üçinde gür le ýä ris. 14 Biz Reb Isa ny ölüm
den di rel den Hu da ýyň bi zi hem Isa bi len 
bi le lik de di rel dip, siz bi len bir lik de Öz hu
zu ryn da goý jak dy gy ny bil ýä ris. 15 Bu la ryň 
ba ry si ziň üçin edil ýär. Şeý dip Hu da ýyň 
mer he me ti köp denköp adam la ra ýe tip, 
ola ryň şü kür le ri ni art dy rar we Hu da ýyň 
şöh ra ty ny hasda beý gel der. 16  Şo ňa gö rä
de, biz ruh dan düş me ýä ris. Bi ziň daş ky 
bar ly gy myz kö nel sede, iç ki bar ly gy myz 
gün sa ýyn tä ze len ýän dir. 17 Çün ki ýe ňil we 
wagt la ýyn mu şak gat la ry myz bi ze ju da 
aja ýyp, be ýik we ba ky şöh rat ga zan dy
rar. Şon da bu mu şak gat lar edil bol ma dyk 
ýa ly bo lar. 18  Biz na za ry my zy gö rün ýän 
zat la ra dälde, gö rün me ýän zat la ra dik
ýä ris. Se bä bi gö rün ýän zat lar wagt la ýyn, 
gö rün me ýän zat lar bol sa ba ky dyr.

5-nji bap

Gökdäki mesgenimiz
1 Bi ziň şin di ýa şa ýan pa ny ça dy ry myz, 

ýag ny be de ni miz her ha çan weý ran bol sa
da, gök de el bi len ýa sal ma dyk, Hu da ýyň 
ta ýyn lan ba ky mes ge ni mi ziň bar dy gy ny 
bil ýä ris. 2  Biz öl män, şol gök dä ki mes ge
ni mi ze şu wagt bes len me gi küý säp, ah 
çek ýä ris. 3 Ýö ne gök dä ki mes ge ni mi
ze bes len män käk pa ny ça dy ry myz dan 
dyn ma ly bo laý sakda, as la ýa la ňaç bol
ma jak dy gy my za gö zü miz ýet ýär. a 
4 Em ma hä zir lik çe bu pa ny ça dy ry myz da 
bo lup, has rat çek ýä ris, gör gi gör ýä ris, se
bä bi bu pa ny ça dy ry myz dan dy na sy myz 
ge le nok. Ter si ne, Hu da ýyň ta ýyn lan mes
ge ni ne bes le nip, ba ky ýa şaý şa öl män käk 
go wuş ma gy küý se ýä ris. 5 Çün ki Hu daý 
bi zi ba ky ýa şaý şa go wuş ma gy myz üçin 
ýa ra dyp, mu nuň ke pi li hök mün de bi ze 
Mu kad des Ru hu ny ber di. 6  Şo nuň üçin
de, be de ni miz de ýa şa ýan wag ty myz da 
Reb biň ýa nyn da ky mes ge ni miz den uzak
da dy gy my zy bil sekde, ar ka ýyn dy rys. 
7 Çün ki biz gör ýän zat la ry my za gö rä 
dälde, ima na gö rä ýa şa ýa rys. 8  Ha wa, bü
tin leý ar ka ýyn dy rys. Biz Reb biň ýa nyn da 
mes gen tu tup bi le ri miz ýa ly, be den den 
aý ry la ny my zy go wy gör ýä ris. 9 Em ma 
pa ny be den de ýa şa sakda, ba ky mes ge ne 
bes len sekde, Hu da ýyň göw nün den tur
ma gy mak sat edin ýä ris. 10 Çün ki ýag şy 
bol sun, ýa man bol sun, par hy ýok, be den
de käk eden iş le ri mi ze la ýyk pa ýy my zy 
al mak üçin, hem mä miz Isa Me sihiň hö
küm kür sü si niň öňün de dur ma ly dy rys.
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6:2 Işa 49:8. 

Hudaý bilen ýaraşyň!
11 Biz Hu daý dan gork ma gyň nä me

di gi ni bi le ni miz üçin, baş ga la ry hem 
to ba et me li di gi ba ra syn da ynan dyr jak 
bol ýa rys. Bi ziň nä hi li di gi miz Hu da
ýa äş gär dir. Bu si ziň yn sa by ňy za hem 
äş gär dir di ýen umy dym bar. 12  Biz ýe
nede öňü ňiz de öwün mek çi bo lam zok. 
Ýö ne päk ýü rek le ri bi len dälde, daş ky 
gör nü şi bi len öwün ýän le re jo gap be rip, 
biz ba bat da öw nüp bil me gi ňiz üçin si ze 
tu ta ryk ber ýä ris. 13 Biz akyl dan aza şan 
ki min gör nen bol sak, bu Hu da ýy şöh rat
lan dyr mak üçin dir; eger akyl ly gör nen 
bo lan bol sak, bu si ziň üçin dir. 14  Eger 
bir Adam hem me ler üçin ölen bol sa, 
on da hem mä miz ölen di ris. Şeý le pi ki re 
ge le li miz bä ri Isa Me sihiň söý gü si bi zi 
he re ket et mä ge hö wes len dir ýär. 15 Ha wa, 
Isa Me sih hem me le riň ug run da öl di. Ol 
mu ny ýa şa ýan lar in di öz le ri üçin dälde, 
ola ryň ug run da ölen we di re len Me
sih üçin ýa şa syn lar di ýip et di. 16  Şo nuň 
üçinde, biz in di hiç ki me yn san nuk
daý na za ryn dan ga ra ma ýa rys. Eger Isa 
Me sihe hem ozal şu nuk daý na zar dan 
ga ran bol sak, mun dan beý läk ga ra ma rys. 
17 Şo ňa gö räde, kim Isa Me sihe de giş li 
bol sa, ol tä ze ýa ra dy lyş dyr. Kö ne si ge
çip git di, in di tä ze si gel di! 18  Bu la ryň 
ba ry Hu daý dan dyr. Ol Isa Me sih ar ka ly 
bi zi Özi bi len ýa raş dy ryp, bi ze ýa raş
dyr ma hyz ma ty ny tab şyr dy. 19 Ha wa, 
Hu daý yn san la ryň gü nä le ri ni ha sa ba 
al man, Isa Me sih ar ka ly dün ýä ni Özi 
bi len ýa raş dyr dy. Ýa raş dyr ma ba ra da ky 
ha ba ry ny bol sa bi ze tab şyr dy. 20  Şo ňa 
gö räde, biz Isa Me sihiň il çi le ri di ris. 
Hu daý biz ar ka ly ýüz len ýär. Biz si ze 
Me sihiň ha ty ra sy na ýal bar ýa rys: Hu daý 

bi len ýa ra şyň! 21 Biz Isa Me sih ar ka ly 
Hu da ýyň dog ru ly gy bo la ry myz ýa ly, Ol 
bi ziň gü nä le ri mi zi as la gü nä et me dik 
Isa Me sihiň üs tü ne ýük le di.

6-njy bap
1 Biz Hu da ýyň iş deş le ri hök mün de si ze 

ýal bar ýa rys: On dan alan mer he me ti ňi zi 
har la maň. 2  Çünki Hu daý şeý le diý ýär:

«Merhemet görkezjek döwrümde 
seni eşitdim,

gutulyş gününde Men kömek 
etdim».

Ine, in di mer he met gü nü dir, in di gu
tu lyş gü nü dir!

3 Biz hyz ma ty myz ab raý dan düş me sin 
di ýip, hiç ki miň büd re me gi ne se bäp 
bo lam zok. 4  Ter si ne, äh li zat da özü mi zi 
Hu da ýyň ha ky ky hyz mat çy la ry hök
mün de äş gär ed ýä ris. Biz mu şak gat la ra, 
mä täç lik le re, çyk gyn syz ýag daý la ra, 
5  ur lupýen jil me le re, tus sag edil me le re, 
pit ne le re, agyr zäh me te, uku syz gi je le
re, açsuw suz ly ga sa byrta kat lyk bi len 
çy da ýa rys. 6  Biz mu ny päk lik, bi lim, 
tu tan ýer li lik, re himşe pa gat, Mu kad
des Ru huň bar ly gy, çyn söý gi, 7 ha ky kat 
ha ba ry, Hu da ýyň güý ji ar ka ly su but 
ed ýä ris. Dog ru lyk – bi ziň ýa ra gy myz. 
Biz ony hem sag, hemde sol eli miz de 
gö ter ýä ris. 8  Adam lar bi zi sy la sa larda, 
kem sit se lerde, my ja bat ýap sa larda, 
öw se lerde – biz ba ry bir Hu da ýa hyz mat 
ed ýä ris. Olar bi zi ýa lan çy saý ýar lar, ýö ne 
biz ha ky ka ty söz le ýän di ris. 9 Biz ta nal
sakda, ret edil ýä ris; ajal ýa ka myz dan 
tut sada, di ri di ris; je za lan dy ryl sakda, 
öl dü ri len däl di ris; 10 yn jat sa larda, el my
da ma şat dy rys; ga ryp bol sakda, köp le ri 
ba ýad ýan dy rys; hiç za dy myz bol ma sa
da, äh li za da eýe di ris. 11 Eý, ko rin tos ly lar! 
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Biz si ziň bi len açaç an gür leş dik, si ze 
ýü re gi mi zi aç dyk. 12  Siz den söý gi mi zi 
aýa ma sakda, siz biz den öz söý gi ňi zi 
aýa ýar sy ňyz. 13 Men si ze hut öz ça ga
la ry ma ýüz len ýän ýa ly ýüz len ýä rin: 
biz ýü rek le ri mi zi si ze açy şy myz ýa ly, 
sizde ýü rek le ri ňi zi bi ze açyň.

Butparazlykdan gaça duruň
14  Iman et me dik ler bi len bir bo ýun ty

ry ga gir mäň! Dog ru ly gyň pis lik bi len 
nä me şä rik li gi bar? Ýada nur bi len 
tüm lü giň nä me umu my ly gy bar? 15  Isa 
Me sih bi len şeý ta nyň ara syn da yla la şyk, 
heýde, bo lup bil jek zat my? Iman ly bi len 
iman sy zyň nä me şä rik li gi bar? 16  Hu da
ýyň yba dat ha na sy bi len but la ryň, heýde, 
öza ra yla la şy gy bo lar my? Çün ki biz di ri 
Hu da ýyň yba dat ha na sy dy rys. Hu daý: 
«Men ola ryň ara syn da mes gen tu ta ryn 
we ola ryň ara syn da bo la ryn. Men ola
ryň Hu da ýy, olar hem Me niň hal kym 
bo lar lar» di ýip di ahy ryn.
 17  «Şoňa göräde, olaryň arasyndan 

çykyňda,
olardan aýrylyň».

Muny Reb diýýär.
«Haram zatlara el degirmäň,
şonda Men sizi kabul ederin».

 18 «Men size Ata bolaryn
siz hem Meniň ogulgyzlarym 

bolarsyňyz».
Muny Hökmürowan Reb diýýär.

7-nji bap
1 Eý, söý gü li do gan la rym, Hu daý bi

ze, ine, şeý le wa da la ry be rip dir! Şo nuň 
üçinde, ge liň, be de ni mi zi we ru hu my zy 
mur dar ed ýän äh li zat dan tä miz lä liň. 
Hu daý dan gor kup, bü tin leý mu kad des 
bol ma ga ym ty la lyň.

Pawlusyň begenji
2  Bi ze ýü re gi ňiz den ýer be riň. Biz hiç 

ki me hak syz lyk et me dik, hiç ki mi az
dyr ma dyk, öz bäh bi di miz üçin hiç ki mi 
iş let me dik. 3 Men bu la ry si zi ýaz gar mak 
üçin aý da mok. Se bä bi ozal hem aý dy şym 
ýa ly, ýü rek le ri mi ziň tö rün de or nu ňyz 
bar dyr, biz ýa şa sakda, öl sekde bi le 
bo la rys. 4  Si ze bi çak ynan ýa ryn, bi çak 
gu wan ýa ryn! Men şeý le uly te sel li tap
dym. Mu şak gat la ry myz her nä hi li agyr 
bol sada, be gen ji miň çä gi ýok dur. 5 Biz 
Ma ke do ni ýa ba ra ny myz dada, hiç bir 
ra hat lyk tap ma dyk. Gaý tam, daştö we
re gi miz de da wajen jel ler, ýü re gi miz de 
gor ky bo lup, her ýan dan gy syl dyk. 6  Em
ma Hu daý göw ni çök gün le re te sel li 
ber ýän dir. Ol Ti tu sy ýa ny my za ibe rip, 
bi ze hem te sel li ber di. 7 Biz di ňe Ti tu syň 
gel me gin den däl, eý sem oňa be ren te
sel li ňiz ba ra da eşi dipde, te sel li tap dyk. 
Ol si ziň me ni küý se ýän di gi ňiz, çuň ňur 
gy nan jy ňyz, ma ňa bo lan uly yh la sy ňyz 
ba ra da gür rüň be ren de, be gen jim öň kü
dende art dy.

8  Men si zi öz ha tym bi len gy nan dy ran
da bol sam, ony ýa za ny ma as la ökü ne mok. 
Ha wa, öň ökü nip dim, ýö ne bu ha tyň si zi 
di ňe az wagt lyk gy nan dy ra ny ny bi lip, 
9 in di şat lan ýa ryn. Men si ziň gy na na ny
ňy za dälde, şol gy nan ma ňyz ar ka ly to ba 
ge le ni ňi ze şat lan ýa ryn. Si ziň gy nan ma
gy ňyz Hu daý dan dyr, biz den zy ýan gö ren 
däl si ňiz. 10 Çün ki Hu daý dan bo lan gy nanç 
ada my to ba ge ti rip, onuň ha las bol ma
gy na ýar dam ed ýär. Bu to ba ökün dir ýän 
däl dir. Em ma dün ýä den bo lan gy nanç 
ölü me elt ýän dir. 11 Hu daý dan bo lan gy nan
jyň siz de eden le ri ni bir gö rüň! Ol se bäp li 
siz de nä hi li gaý rat, özü ňi zi päk le mä ge 
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nä hi li yh las dö re di! Ol siz de, gör, nä hi li 
uly ga har, gor ky, me ni gör mä ge küý seg, 
yh las we ada la ta bo lan is le gi oýar dy. Siz 
bu me se le de hem me ta rap la ýyn müýn
süz di gi ňi zi su but et di ňiz. 12  Şun luk da, 
men şol ha ty ýa zan hem bol sam, ony ne 
yn ja da ny ýaz gar mak üçin, nede yn ja dy
la nyň ta ra py ny çal mak üçin ýa zyp dym. 
Men ony bi ze ed ýän yh la sy ňyz Hu da ýyň 
hu zu ryn da özü ňi zede aýan bol sun di
ýip ýa zyp dym. 13 Ha ky ky, bu la ryň ba ry 
bi ze te sel li ber di. Siz Ti tu sy be gen di rip, 
onuň köň lü ne te sel li be rip si ňiz. Biz onuň 
be gen ji ni gö re ni miz de, mu ňa öz be gen
ji miz dende köp be gen dik. 14 Men onuň 
ýa nyn da siz ba bat da öw nüp dim, sizde 
me niň ýü zü mi ýe re sal ma dy ňyz. Si ze aý
dan la ry my zyň el my da ma ha ky kat bol şy 
ýa ly, Ti tu syň öňün dä ki mag tan jy my zyň 
hem ha ky kat dy gy su but bol dy. 15 Ol hem
mä ňi ziň ma ňa ta byn dy gy ňy zy, ony 
gal pyl dy we uly hor mat bi len ka bul edi şi
ňi zi ýat lan da, si ze bo lan söý gü si has hem 
art ýar. 16  Şun luk da, men her zat da si ze 
bil bag lap bil ýän di gi me örän be gen ýä rin.

8-nji bap

Sahylyk nusgasy
1 In di bol sa, eý, do gan lar, Hu da ýyň 

Ma ke do ni ýa nyň ýyg nak la ry na be ren mer
he me ti ba ra da bil me gi ňi zi is le ýä ris. 2 Olar 
agyr mu şak gat lar da sy nal sada, joş gun ly 
şat lyk dan do lupdaş ýar lar. Ga ryp ly gy 
çen den agyr bol sada, sa hy ly ga baý dyr lar. 
3 Dog ru danda, olar elin den ge len, hat da 
on dan hem ar tyk he ma ýat kö me gi ni sa hy
lyk bi len meý le tin ber di ler. 4 Olar Hu da ýyň 
Iýe ru sa lim dä ki hal ky na edil ýän hyz ma ta 

öz le ri niň hem şä rik edil me gi ni so rap, bi ze 
ýal bar dy lar. 5 Bu eden ta ma myz danda 
ar tyk bol dy. Olar öz le ri ni il ki Reb be, soň
rada Hu da ýyň is le gi ne gö rä bi ze ba gyş 
et di ler. 6 Şo nuň üçin biz Ti tus dan si ziň ara
ňyz da baş lan bu ha ýyr ly işi ni şol tär dede 
so ňu na çen li do wam et me gi ni ha ýyş et dik. 
7 Si ziň ima ny ňyz güýç li; siz nä dip wa gyz 
et me li di gi ni bil ýär si ňiz. Si ziň dü şün jä ňiz, 
yh la sy ňyz we biz den öw re nen söý gi ňiz a 
do lupdaş ýar. Ha ky ky, siz äh li za dy şeý le 
oňat ba şar ýar sy ňyz. Şo nuň üçinde, sa
hy lyk dada şeý le bol ma gy ňy zy is le ýä ris. 
8 Ýok, bu buý ruk däl. Beý le ki ýyg nak la ryň 
yh la sy ba ra da aýt mak bi len, si ziň söý gi ňi
ziň nä de re je de ha ky ky dy gy ny bar la sym 
gel ýär. 9 Çün ki siz Reb bi miz Isa Me sihiň 
mer he me ti ni bil ýä ňiz: Ol baý bol sada, si
ziň ha ty ra ňyz üçin ga ryp bol dy. Isa Me sih 
mu ny Özü niň ga ryp ly gy ar ka ly si ziň baý 
bol ma gy ňyz üçin edip di. 10 Siz ge çen ýyl 
he ma ýat ber mek de il kin ji bol mak bi len 
çäk len män, mu ny uly hö wes bi len et di
ňiz. Şun luk da, ine, me niň mas la ha tym: 
11 bu işi öz müm kin çi li gi ňiz den ugur alyp 
bi ti riň. Ony yh las ly baş laý şy ňyz ýa ly, yh
las bi lende ta mam laň. 12  Çün ki he ma ýat 
ber mek hö we si bar bol sa, Hu daý yn sa nyň 
ýok za dy na gö rä dälde, elin de bar bo la ny
na gö rä ka bul ed ýän dir. 13 Biz baş ga la ryň 
ýü kü ni ýeň let jek bo lup, si ze ag ram sal mak 
is läm zok. Biz hem me le re deň lik bol sun 
diý ýä ris. 14 Si ziň bo le lin li gi ňiz şu gün ola
ryň mä täç li gi niň öwe zi ni dol dur sa, er tir ki 
gün ola ryň bo le lin li gi si ziň mä täç li gi ňi ziň 
öwe zi ni dol du rar. Şeý le lik de, hem me le re 
deň lik bo lar. 15 Çün ki Töw rat da ýa zy ly şy 
ýa ly: «Köp ýyg na nyň ky dan hiç zat art ma
dy, az ýyg na nyň hiç kem za dy bol ma dy».
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Titus we beýleki doganlar 
Korintosa iberilýär
16  Hu da ýa müňde bir şü kür! Ol Ti tu
syňda ýü re gi ne si ze bo lan yh la sy sal dy. 
17 Ti tus di ňe bi ziň ha ýyş ede ni miz üçin 
däl, eý sem si ze bo lan yh la sy se bäp li 
ýa ny ňy za gö wün jeň lik bi len git di. 18  Ti tu
syň ýa ny bi len iman ly do ga ny my zy hem 
iber ýä ris. Onuň Hoş Ha ba ry ýaý mak
da ky hyz ma ty üçin, ony äh li ýyg nak lar 
sy la ýan dyr. 19 Mun dan baş gada, ol ýyg
nak lar ta ra pyn dan saý la nyp, he ma ýat 
kö me gi ni Iýe ru sa li me äkit mek üçin 
bi ze ýol daş bel len di. Bi ziň bu ha ýyr ly 
işi miz Reb bi şöh rat lan dy ryp, ýar dam 
et mek dä ki yh la sy my zy gör kez ýän dir. 
20 Biz şeý le uly muk dar da ky pu ly paý
la mak da hiç bir aýyp lan ma se ze war 
bol maz ýa ly, äti ýa jy el den ber me ýä ris. 
21 Biz di ňe Reb biň na za ryn da däl, eý sem 
yn san la ryň na za ryn da hem ha lal iş le mä
ge dyr jaş ýan dy rys. 22  Şeý lede Ti tu syň 
ýa ny bi len ýe nede bir do ga ny my zy 
iber ýä ris. Ol özü niň her dür li iş ler de 
yh las ly dy gy ny en çe me ge zek su but et di. 
Si ze bo lan yna my se bäp li, ol mun dan 
beý läk hasda köp yh las et mä ge ta ýyn
dyr. 23 Ti tus ba bat da şu ny aýt mak çy: ol 
me niň ýol da şym we si ziň ara ňyz da ky 
hyz mat da şym dyr. Ibe ren do gan la ry
myz bol sa ýyg nak la ryň we kil le ri we 
Isa Me sihiň şöh ra ty dyr. 24  Şo ňa gö räde, 
ola ryň ba ry na öz söý gi ňi zi gör ke zip, siz 
ba bat da ky mag tan jy my zyň ýer lik li di
gi ni äh li ýyg nak la ra su but ediň.

9-njy bap
1 Hu da ýyň Iýe ru sa lim dä ki ýyg nak la

ry na pul ýar da my ny ber mek ba ra da si ze 
ýaz ma gyň ge re gi ýok. 2  Çün ki men si ziň 

ýar dam et mek dä ki yh la sy ňy zy bil ýä rin. 
Men: «Aha ýa we la ýa ty ge çen ýyl dan 
bä ri taý ýar dyr» di ýip, ma ke do ni ýa ly
la ra siz ba bat da mag tan ýa ryn. Si ziň 
şeý le yh la sy ňyz köp le ri hö wes len dir di. 
3 Men do gan la ra si ziň taý ýar dy gy ňyz we 
pul kö me gi niň eý ýäm ýyg na lan dy gy ny 
aý dyp dym. Ine, şu zat la ra göz ýe tir mek 
üçin, ola ry si ziň ýa ny ňy za iber ýä rin. 
Men siz ba ra da ky mag tan jy myň ýa
lan bo lup çyk ma gy ny is lä mok. 4  Ýog sa 
ma ke do ni ýa ly lar me niň bi len ba rypda, 
si ziň taý ýar däl di gi ňi zi gör se ler, siz 
ba bat da şeý le ynam ly gür lä ni mi ze ga
ty uta na rys. Siz ba ra da gür rüňde ýok! 
5  Şo ňa gö räde, wa da edi len he ma ýa ty
ňy zyň taý ýar dy gy na göz ýe tir mek üçin, 
özüm bar maz dan öň do gan la ry my zy 
ýa ny ňy za iber me li di ýen ka ra ra gel dim. 
Ýö ne men he ma ýa ty ňy zyň mej bu ry däl
de, gö wün jeň lik bi len ber len peş geş 
bol ma gy ny is le ýä rin. 6  Şu ny unut maň: 
gys ga nyp ek ýän az or ýan dyr, sa hy lyk 
bi len ek ýän, bol or ýan dyr. 7 Gö wün siz lik 
ýa mej bur lyk bi len dälde, her kes göw
nün den çy ka ra ny ny ber sin. Çün ki Hu daý 
gö wün jeň lik bi len ber ýä ni ha la ýan dyr. 
8  He mi şe hem me za dy ňyz ýe ter lik bo lup, 
is len dik ýag şy işe bol müm kin çi li gi ňiz 
bo lar ýa ly, Hu daý si ze mer he me ti ni 
bol danbol ber me gi ba şar ýan dyr. 9 Bu 
ba bat da Mu kad des Ýaz gy lar da şeý le 
ýa zy lan dyr:

«Ol sahylyk bilen paýlady, mätäje 
berdi,

onuň dogrulygy dowam eder 
ebedi».

10 Hu daý daý ha nyň ek jek to hu my ny, iý jek 
çö re gi ni ýe tir ýän dir. Şo ňa gö räde, Ol 
si ziň eke ni ňi zi bol danbol art dy ryp, dog
ru ly gy ňy zyň bol ha sy ly ny ýe tiş dir me gi 
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hem ba şa rar. 11 Siz her zat da sa hy bo lup 
bi le ri ňiz ýa ly, äh li za da baý bo lar sy ňyz. 
Biz si ziň sa hy peş ge şi ňi zi el tip be re
ni miz de, köp adam lar Hu da ýa şü kür 
eder ler. 12  Çün ki si ziň bu he ma ýa ty ňyz 
Hu da ýyň hal ky nyň mä täç lik le ri niň öwe
zi ni dol dur mak bi len çäk len män, eý sem 
Hu da ýa edil ýän şü kür le riň do lupdaş
ma gy na hem se bäp bo lar. 13 Si ziň bu 
he ma ýa ty ňyz Isa Me sih ba ra da ky Hoş 
Ha ba ra sa dyk dy gy ňy zy su but ed ýär. Siz 
el de ba ry ňy zy ola ra we beý le ki iman
ly la ra sa hy lyk bi len eçil ýär si ňiz. Ine, 
şu la ryň ba ry üçin Hu da ýyň hal ky Ony 
şöh rat lan dy rar. 14  Hu da ýyň si ze be ren 
bol danbol mer he me ti ni gö rüp, olar si ziň 
üçin do gadi leg ler eder ler, si ziň bi len di
dar laş ma gy küý sär ler. 15 Hu da ýyň şeý le 
aja ýyp peş ge şi üçin Oňa şü kür ler bol sun!

10-njy bap

Pawlus dünýäniň ýörelgeleri 
boýunça söweşmeýär

1 Men, Paw lus, ha wa, ara ňyz da kam 
ýum şak, siz den uzak da kam berk ha
sap la ýan şol Paw lu sy ňyz, Isa Me sihiň 
ýum şak ly gy we mäh ri ban ly gy bi len ha
ýyş edip, 2  ýal bar ýa ryn: si ze ba ra nym da, 
me ni si ziň bi len aý gyt ly we çürtke sik 
gür leş mä ge mej bur et mäň. Ha wa, men 
özü mi zi bu dün ýä niň ýö rel ge le ri ne 
gö rä gez ýän dir öýd ýän ler bi len şeý le 
gür le şip bil ýä rin. Ýö ne özü ňiz bi len 
şeý le gür leş mä ge mej bur et mäň. 3 Biz 
bu dün ýä de ýa şa sakda, onuň ýö rel ge le ri 
bo ýun ça sö weş me ýä ris. 4  Bi ziň sö weş 
ýa rag la ry myz yn san ýa rag la ry dälde, 
Hu da ýyň güýç li ýa rag la ry dyr. Biz olar 
bi len ga la la ry ýy kyp, her ýa lan pi ki ri 
pu ja çy kar ýa rys. 5  Bu ýa rag lar bi len 
Hu daý ba ra da ky bi li me gar şy çyk ýan 
her be lent li gi ýu mur ýa rys, her pi ki ri 

ýe sir li ge alyp, ony Isa Me sihe ta byn 
ed ýä ris. 6  Si ziň Isa Me sihe bü tin leý ta
byn dy gy ňy za göz ýe ti re ni miz de, her 
bi ta byn ly ga je za ber mä ge taý ýar dy rys. 
7 Me semä lim gör nüp du ra na se re diňä! 
Eger kim dir bi ri niň özü niň Me sihe de
giş li di gi ba ra da berk yna my bar bol sa, 
goý, şu ňa dü şün sin: biz hem edil şo nuň 
ýa ly Me sihe de giş li di ris. 8  Reb biň bi
ze be ren yg ty ýa ry ba bat da has köp räk 
öw nä ýem dede, utan ma ryn. Se bä bi bu 
yg ty ýar ima ny ňy zy ýu mur mak üçin däl
de, ony ber kit mek üçin ber len dir. 9 Ýö ne 
si zi di ňe öz hat la rym bi len gor kuz jak 
bol ýar my kam öýt mäň. 10  Kä bir adam
lar: «Paw lu syň hat la ry ýo wuz we güýç li 
bol sada, onuň özi ara my za ge len de ejiz 
gö rün ýär. Onuň ge pide de rek siz!» di ýip 
aýd ýar lar. 11 Şeý le diý ýän adam lar, goý, 
şu ny bi lip goý sun lar: biz uzak da kak öz 
hat la ry myz da nä hi li bol sak, si ziň ara
ňyz da kak hem şo lar ýa ly bo la rys. 12  Biz 
öz le ri ni ma ha bat lan dyr ýan la ryň kä bir
le ri bi len özü mi zi bir ha tar da goý ma ga 
ýa de ňe mä ge miltde edip bi lem zok. 
Olar öz le ri ni öl çeg nus ga sy dy rys di ýip, 
bi ribir le ri ni şo ňa gö rä öl çe ýär ler. Wah, 
nä hi li na dan lyk! 13 Biz çen de na şa dälde, 
Hu da ýyň özü mi ze bel län çäk le rin de 
mag tan ýa rys. Bu çäk le riň içi ne siz hem 
gir ýän si ňiz. 14  Biz özü mi ze bel le ni len 
çäk den çyk ma ýa rys. Eger si ze bar ma dyk 
bol sa dyk, on da bel le nen çäk den çy kyp, 
çen de na şa mag tan dy gy myz bo lar dy. 
Ýö ne biz Isa Me sihiň Hoş Ha ba ry ny 
si zede ýe tir dik ahy ryn! 15  Biz öz çä
gi miz den da şar da baş ga la ryň eden işi 
bi lende mag tan ma ýa rys. Ter si ne, si
ziň ima ny ňyz git di gi sa ýy ösüp, si ziň 
ara ňyz da ky işi miz hasda ýaý baň la nar 
di ýip umyt ed ýä ris. 16  Şon da biz si ziň 
se bit le ri ňiz den has uzak lar dada Hoş 
Ha ba ry wa gyz edip bi le ris. Se bä bi biz 
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baş ga nyň çäk le rin dä ki taý ýar iş ler bi len 
öwün mek is le me ýä ris. 17 Öwün ýän di ňe 
Reb bi len öwün sin! 18  Çün ki özü ni özi 
beý geld ýän dälde, Reb biň beý geld ýä ni 
ar zy ly dyr.

11-nji bap

Pawlus we galp resullar
1 Käş gä me niň akyl syz ly gy ma azkem 

ge çi rim li lik et se di ňiz! Wah, ge çi rim li lik 
ed ýä ňizle! 2  Men si zi Hu da ýyň ga ban
jaň ly gy bi len ga ban ýan dy ryn. Se bä bi 
men si zi ýe ketäk bir Ýi gi de, ýag ny Me
sihe adag lap, si zi Oňa päk gyz hök mün de 
ni ýet le dim. 3 Ýö ne ýy la nyň How enä ni 
kez zap lyk bi len al daý şy ýa ly, si ziňde 
al dan ma gy ňyz dan gork ýa ryn. Men pi
kir le ri ňi ziň bu laş dy ry lyp, Me sihe bo lan 
päk sa dyk ly gy ňyz dan aý ry lar my ka ňyz 
di ýip gork ýa ryn. 4  Çün ki kim dir bi ri 
ge lip, bi ziň wa gyz ede ni miz den baş ga 
Isa ny wa gyz eden de, siz oňa ge çi rim li lik 
ed ýä ňizä! Wah, siz ka bul eden Mu kad
des Ru hu ňyz dan baş ga bir ru hy ýada 
baş ga «hoş ha ba ry» ka bul et mä gede 
taý ýar ahy ryn! 5 Ýö ne men si ziň şol «be
ýik re sul la ry ňyz dan» as la kem däl di rin! 
6  Men ge pe çe per bol ma samda, bi li me 
baý dy ryn. Biz mu ny äh li zat da si ze aý
dyň gör ke zen di ris. 7 Men si zi beý gelt mek 
üçin, özü mi pe selt dim, Hu da ýyň Hoş 
Ha ba ry ny mugt wa gyz et dim. Eý sem 
şeý le et mek bi len gü nä ga laý dym my
kam? 8  Men si ze hyz mat et mek üçin, 
beý le ki ýyg nak lar dan he ma ýat pu lu ny 
alyp, ola ry ta lan ýa ly bol dum. 9 Men 
ara ňyz da bo lup, mä täç lik çe ke nim dede, 
si ziň hiç bi ri ňi ze ag ram sa lan däl di rin. 
Se bä bi ge rek zat la ry myň ba ry ny Ma
ke do ni ýa dan ge len do gan la rym üp jün 

et di ler. Men haý sy dyr bir zat da si ze 
ag ram sal mak dan sak lan dym, mun dan 
beý läkde ag ram sal ma ryn. 10 Me sihiň 
men dä ki ha ky ka tyn dan ant iç ýä rin: Aha
ýa se bit le rin de ýa şa ýan la ryň bi ride 
me ni bu mag tan ma dan mah rum edip 
bil mez! 11 Eý sem men nä me üçin si ze 
ag ram sal ma dym? Si zi söý me ýän di gim 
üçin mi? Ýok, si zi söý ýän di gi me Hu daý 
şa ýat dyr. 12  Men mun dan beý läkde hä
zir ki ed ýän le ri mi do wam ede rin. Se bä bi 
men öz le ri ni biz bi len desdeň iş le ýän dir 
öý düp, mag tan ma ga pur sat ag tar ýan la ra 
tu ta ryk ber me rin. 13 Şeý le adam lar galp 
re sul lar dyr. Olar Me sihiň re sul la ry nyň 
keş bi ne gir ýän kez zap iş gär ler dir. 14 Geň 
ga lyp otu ra sy zat ýok, se bä bi şeý ta nyň 
özide nur saç ýan pe riş dä niň keş bi ne 
gi rip bil ýän dir! 15  Şo ňa gö rä, onuň ül
pet le ri niňde dog ru lyk hyz mat kär le ri niň 
keş bi ne gir me gi geň zat däl dir. Ýö ne 
ola ryň so ňy eden iş le ri ne gö rä bo lar.

Pawlus öz muşakgatlary 
bilen magtanýar

16  Ýe nede gaý ta la ýa ryn: me ni ak mak 
saý maň! Eger saý ýan bol sa ňyz, me ni 
hem bir ak mak hök mün de ka bul ediňde, 
bi raz öwün mä ge rug sat ediň. 17 El bet de, 
şin di aýt jak la rym Reb den däl, men bir 
ak mak ki min mag tan jak dy ryn. 18  Ha wa, 
me nem mag ta nyp gö re ýinä, se bä bi bu 
dün ýä niň adam la ry öwün me gi ýer lik li 
ha sap la ýar lara! 19 Çün ki siz ak mak la ra 
çy dap, ola ra şeý le ge çi rim li mi şi ňizä! 
20 Ha wa, siz gul edil ýän di gi ňi ze, ha ky
ňy zyň iýil ýän di gi ne, özü ňi ze zu lum 
edil ýän di gi ňi ze, te kep bir le re, şap bat la ra 
şeý le çy dam ly ahy ryn! 21 Utan samda, 
şu ny bo ýun al ýa ryn: biz siz den as gyn 
ge lip, siz ýa ly bo lup bil män mi şik!
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Şun luk da, si ziň üçin he nizde ak mak 
bol mak bi len, şu ny diý ýä rin: beý le ki le
riň mag tan ma ga milt eden le ri ne mende 
milt ed ýä rin. 22  Olar ýew reý mi? Mende 
ýew reý di rin! Olar ys ra ýyl ly my? Mende 
ys ra ýyl ly dy ryn! Olar Yb ra ýy myň nes
li mi? Mende Yb ra ýy myň nes li di rin! 
23 Me sihiň hyz mat kär le ri mi? Ak mak ly ga 
sa lyp şu ny diý ýä rin: men olar danda 
ar tyk dy ryn! Men olar dan köp zäh met 
çek dim, zyn dan la rada olar dan köp 
düş düm. Ýen jil mek dede olar dan köp 
ur lupýen jil dim. Ola ra ga ra nyň da ajal 
bi len has köp ge zek ýüz beýüz bol
dum. 24  Ýa hu dy lar dan bäş ge zek otuz 
do kuz gam çy iý dim. 25  Üç ge zek ta
ýak lan dym, bir ge zek daş lan dym, üç 
ge zek gä mi he läk çi li gi ne uç ra dym, bir 
gi jegün di zi mi açyk de ňiz de ge çir dim. 
26  Men el my da ma ýol da bol mak bi len, 
der ýa lar da howpha tar la ra uç ra dym; 
ga rak çy lar dan, öz ilim den, baş ga mil
let ler den ýa ňa howp as tyn da gez dim. 
Şä her de, çöl de, de ňiz de, do gan su mak
la ryň ara syn da howpha tar la ra uç ra dym. 
27 Men agyr zäh met çek dim, ga ra iş de 
iş le dim, en çe me gi jä ni uku syz ge çir dim; 
açsuw suz ly gyň nä me di gi ni bil ýä rin; 
aç lyk da gez dim, so wuk da ýa rymýa la
ňaç gal dym. 28  Bu lar dan baş gada, äh li 
ýyg nak lar ba ra da ky gaý gyala da lar gün
de üs tü mi bas mar la ýar. 29 Kim dir bi ri 
ejiz län de, men hem ejiz le me ýä rin mi? 
Kim dir bi ri gü nä itek le nen de, ýü rekbag
rym köý me ýär mi? 30 Eger mag tan ma ly 
bo laý samda, öz ejiz li gim bi len mag
ta na ryn. 31 Ba ky şanşöh ra ta my na syp 
Hu daý we Reb bi miz Isa nyň Ata sy me niň 
ýa lan söz le me ýän di gi mi bil ýän dir. 32  Da
mask şä he rin de Are ta pa ty şa nyň we la ýat 
hä ki mi me ni tus sag et mek üçin, şä he ri 
gö zeg çi lik as tyn da sak la ýar dy. Em ma 
me ni se be de sa lyp, şä he riň di wa ryn da ky 

pen ji re den aşak sal la dy lar. Şeý dip, onuň 
elin den ha las bol dum.

12-nji bap

Pawlusa gelen görnüşler
1 Hiç peý da sy bol ma sada, mag tan ma

gy my do wam et dir me li bol ýa ryn. In di 
Reb den ge len gör nüş le re we aýan lyk la
ra ge çe ýin. 2  Men Me sihiň bir şä gir di ni 
ta na ýa ryn. Ol on dört ýyl mun dan ozal 
gök le riň gö gü ne äki dil di. Bu ah wal 
be den de ýada be den den da şar da bo
lup my – bi le mok, mu ny Hu daý bil ýär. 
3 Ha wa, men şeý le ada my ta na ýa ryn. Ol 
hu şun da my ýa gö ren gör nü şin de mi – bi
le mok, mu ny di ňe Hu daý bil ýär, 4  ga raz, 
jen ne de äki dil ýär. Ol ýer de söz bi len be
ýan edip bol ma jak aja ýyp zat la ry, yn sa na 
aýt ma ga rug sat edil me dik zat la ry eşid ýär. 
5 Ine, men şeý le adam bi len mag ta na ryn. 
Özüm ba bat da di ňe ejiz li gim bo laý ma
sa, baş ga mag ta na ra za dym ýok. 6  Eger 
mag tan ma ly bo la ýam dada, ak ma gyň 
edi şi ýa ly et me rin, ha ky ka ty aý da ryn. 
Em ma men mag tan mak dan sak lan ýa ryn. 
Ýog sa kim dir bi ri me ni öz gö re nin den ýa 
eşi de nin den ar tyk my kam öý däý me sin.

7 Özü me şeý le be ýik yl ham la ryň ber
len di gi se bäp li gop bam sy ra maz ýa ly, 
ma ňa şeý ta nyň bir il çi si, ýag ny be de ni
me ez ýet ber mek üçin bir ti ken be ril di. 
8  Ony men den aýyr syn di ýip, Reb be üç 
ge zek ýal bar dym. 9 Em ma Reb şeý le 
diý di: «Sa ňa be ren mer he me tim bes dir, 
se bä bi Me niň gud ra tym ejiz lik de kä mil
leş ýän dir». Şo nuň üçinde, Isa Me sihiň 
güý ji men de mes gen tut sun di ýip, öz ejiz
lik le rim ba ra da hö wes bi len mag ta na ryn. 
10 Şu se bäp den men Me sihiň ha ty ra sy na 
ejiz lik le re, sö günç le re, mä täç lik le re, 
yzar lan ma la ra, mu şak gat la ra ra zy dy ryn. 
Çün ki men ejiz käm güýç lü di rin!
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Pawlus korintoslylar 
barada alada edýär

11 Men mag ta nyp, bir ak mak ýa ly 
bol dum. Ýö ne me ni mu ňa siz mej bur 
et di ňizä! As lyn da me ni siz mag ta
ma ly dy ňyz. Men hiç bo la ýam dada, 
öz le ri ni be ýik saý ýan şol re sul lar dan 
pes däl ahy ryn. 12  Ha ky ky re sul ly gyň 
ny şan la ry ny ara ňyz da kam ala mat lar
da, mug jy za lar da we gud rat lar da uly 
çy dam ly lyk bi len gör ke zen di rin. 13 Men 
si ze beý le ki ýyg nak lar dan kem ter ga
ra dym my? Hä, ha wa, men si ze ag ram 
sal ma dymow! Bu «ada lat syz ly gym» 
üçin me ni ba gyş la we riň!

14  Ine, ýa ny ňy za git mek üçin üçün ji 
ge zek ýol şa ýy my tut ýa ryn. Men si ze 
ag ram sal ma ryn, se bä bi men za dy ňy za 
dälde, di da ry ňy za zar dy ryn. Ga ly ber
sede, ça ga lar eneata la ry üçin dälde, 
eneata ça ga la ry üçin em läk top la ma
ly dyr. 15  Men si ze di ňe äh li za dy my däl, 
eý sem özü mi hem hö wes bi len sarp 
ede rin. Men si zi şeý le söý ýä rin! On da 
nä me üçin siz me ni beý le az söý ýär si
ňiz? 16  Me niň si ze ag ram sal man dy gym 
bi len yla laş ýar sy ňyz. Em ma şon dada 
me kir lik edip, si zi hi le bi len tu tup dy ryn 
di ýip, me ni aýyp la ýar sy ňyz. 17 Ýö ne nä
dip? Men ýa ny ňy za ibe ren adam la rym 
ar ka ly si zi heýde öz bäh bi dim üçin 
iş let dim mi? 18  Men Ti tus dan si ziň ýa ny
ňy za git me gi ni ha ýyş et dim. Onuň ýa ny 
bi len iman da ky do ga ny my zy hem iber
dim. Heýde Ti tus si zi öz bäh bi di üçin 
iş let di mi? Eý sem biz şol bir Mu kad des 
Ru ha gö rä ýa şa ma ýa rys my? Şol bir ýö
rel gä eýer me ýä ris mi? 19 Hä, siz he nizde 
özü mi zi si ziň öňü ňiz de ak la ýan dy rys 
öýd ýä ňiz mi? Ýok, biz Me sihe de giş li 

bo lup, Hu da ýyň hu zu ryn da si ze şu ny 
aýd ýa rys: eý, söý gü li do gan lar, bi ziň äh li 
ed ýän le ri miz ima ny ňy zy güýç len dir mek 
üçin dir. 20  Men ýa ny ňy za ba ra nym da, 
bi ribi ri miz ba bat da ky ta ma myz puç çy
ka ýar my ka di ýip gork ýa ryn. Ba ra nym da 
da wajen jel, gö rip lik, ga harga zap, ag
za la lyk lar, töh met, gy bat, te kep bir lik we 
ter tip siz lik gö rer mi käm di ýip gork ýa ryn. 
21 Men ýa ny ňy za ba ra nym da, Hu da ýym 
me ni öňü ňiz de pe sel de rin den gork ýa
ryn. Ozal gü nä edip, eden ha ram lyk la ry, 
zy na la ry we az gyn lyk la ry üçin to ba 
et me dik le riň kö pü si ze rar ly ýas tut ma ly 
bo lar my kam di ýip gork ýa ryn.

13-nji bap

Soňky duýduryşlar
1 Hä zir si ziň ýa ny ňy za üçün ji ge zek 

bar ýan dy ryn. Se bä bi Mu kad des Ýaz
gy lar da «Äh li zat iki ýada üç şa ýa dyň 
gü wä si bi len tas syk lan syn» di ýip ýa
zy lan dyr. 2  Men ýa ny ňy za ikin ji ge zek 
ba ra nym da gü nä ed ýän le re we beý le
ki le re eý ýäm duý du ryş be rip dim. In di 
ýa ny ňyz da bol ma samda, duý du ry şy
my gaý ta la ýa ryn: ba ra nym da ola ryda, 
beý le ki le ride gaý gyr ma ryn. 3 Se bä bi 
siz Me sihiň men ar ka ly gür le ýän di gi ni 
su but ed ýän de lil le ri ta lap ed ýär si ňiz 
ahy ryn. Me sih siz bi len iş sal şan da ejiz 
däl dir, Ol si ziň ara ňyz da güýç lü dir. 4  Isa 
Me sih ejiz lik de ha ça çüý le nen bol sada, 
in di Hu da ýyň gud ra ty ar ka ly ýa şa ýan dyr. 
Biz hem Me sihiň ejiz li gi ne şä rik bol mak 
bi len, si ziň ug ru ňyz da Hu da ýyň gud ra ty 
ar ka ly Me sihiň ýa şaý şy na hem şä rik di ris. 
5 Iman da mä käm du rupdur ma ýan ly gy
ňy zy bil mek üçin, özü ňi zi sy nap gö rüň. 
Eý sem siz Isa Me sihiň ara ňyz da dy gy ny 
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bil me ýä ňiz mi? Ýada siz sy nag dan 
geç me ýän ler den mi? 6  Bi ziň sy nag dan 
ge çen di gi mi zi bi ler si ňiz di ýen umy dym 
bar. 7 Biz si ziň ýa man iş le ri et mez li gi ňiz 
üçin Hu da ýa do gadi leg ler ed ýä ris. Şeýt
mek bi len, biz özü mi zi sy nag dan ge çen 
hök mün de gör kez mek is läm zok. Ter si ne, 
biz sy nag dan geç me dik bo lup gör nä ýe
ni miz dede, siz ýag şy iş le ri et se ňiz, şol 
ýe ter lik dir. 8  Çün ki ha ky ka ta gar şy çyk
ma ga gaý ra ty myz ýok dur, biz ha ky ka tyň 
ug run da gaý rat ly dy rys. 9 Biz özü miz ejiz, 
sizde güýç li bo la ny ňyz da şat lan ýa rys. 
Şo nuň üçinde, si ziň kä mil leş me gi ňiz 
üçin do gadi leg ed ýä ris. 10 Men bu la ry 
ara ňy za bar man kam ýaz ýa ryn. Men 
ara ňy za ba ra nym dan soň, Reb biň ma ňa 

be ren yg ty ýa ry ny ula nyp si ze ýo wuz 
bol ma ýyn di ýip ýaz ýa ryn. Çün ki Reb 
ma ňa bu yg ty ýa ry weý ran et mek üçin 
dälde, ber kit mek üçin be ren dir.

Soňky salamlar
11 Şun luk da, eý, do gan lar, şat la nyň! 

Dog ry ýo la düş me gi ni ýet edi niň, aýd
ýan la ry ma gu lak asyň, bir pi kir de bo luň, 
pa ra hat ýa şaň. Şon da söý gi we pa ra hat
lyk Hu da ýy si ziň hem ra ňyz bo lar.

12  Bi ribi ri ňi zi mä hir li og şap sa lam
la şyň. Hu da ýyň bär dä ki hal ky si ze köp 
sa lam aýd ýar. 13 Reb bi miz Isa Me sihiň 
mer he me ti we Hu da ýyň söý gü si hem
mä ňi ze ýar bol sun! Mu kad des Ruh bi len 
ýa kyn gat na şyk da ýa şaň! 
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Pawlusyň galatýalylara haty
Giriş

Ga lat ýa we la ýa ty Rim im pe ri ýa sy
nyň dü zü mi ne gir ýär di. Bu we la ýatyň 
kä bir çäk le ri hä zir ki Tür ki ýä niň çäk
le rin de ýer leş ýär di.

Paw lus Isa Me sih ba ra da ky Hoş Ha
ba ry Ga lat ýa da wa gyz edip, ol ýer de 
en çe me ýyg nak la ryň düý bü ni tut ýar. 
Bu ýyg nak la ryň ag za la ry nyň ag la ba 
bö le gi ýa hu dy hal kyn dan däl di. Paw
lus ola ra Isa Me sihe eýer mek üçin 
Mu sa nyň Ka nu ny ber jaý et mek hök
man däl di ýip aýd ýar. Em ma Paw lus 
Ga lat ýa dan gi den den soň, kä bir adam
lar ýyg na ga ge lip, on da ky iman ly la ra 
Paw lu sy galp re sul lyk da aýyp la ýar lar. 
Mu nuň bi len hem çäk len män, ola ra 
ýa hu dy la ryň di ni ka nun la ry ny we 
adat la ry ny, şol san da sün net len mä ni 
hem ber jaý et me li di gi ni öw red ýär
ler. Şo nuň üçinde, galp mu gal lym lar 
ta ra pyn dan al da wa sal nan adam la ry 
ha ky ky ima na we amal la ra do lan dyr
mak üçin, Paw lus bu ha ty ýaz ýar. Ol öz 
ha ty ny Isa Me sihiň re su ly di ýip at lan
dy ryl ma ga do ly hak ly dy gy ba ra da ky 
söz ler bi len baş la ýar. Paw lus özü niň 
Hu daý ta ra pyn dan re sul ly ga bel le nen
di gi ni, mu nuň Iýe ru sa lim dä ki re sul lar 
ta ra pyn dan hem gol da nyl ýan dy gy ny 

(1:18 – 2:10) aýd ýar. Ol Isa Me sih ba
ra da ky Hoş Ha ba ry wa gyz et mä ge, 
aý ra tyn hem baş ga mil let le re wa gyz 
et mä ge saý la ny lan dy gy ny mä lim ed
ýär. Paw lus iman ed ýän ada myň ozal 
haý sy di ne uýan dy gy na ýada haý
sy mil le te de giş li di gi ne ga ra maz dan, 
Hu daý bi len di ňe iman ar ka ly ýa raş
ýan dy gy ny aý ra tyn bel le ýär. Ol mu ny 
tas syk la mak üçin, Yb ra ýy my my sal 
ge ti rip, şeý le diý ýär: «Ge liň, Yb ra ýy
my ýa da sa la lyň: „Yb ra ýym Hu da ýa 
iman et di we Hu daý ony dog ry ha sap
la dy“» (3:6). Şun luk da, Isa Me sihe 
iman ed ýän le riň hem me si Yb ra ýy myň 
nes li ha sap la nyp bi ler, se bä bi Hu daý 
ola ry iman ed ýän dik le ri üçin dog ru çyl 
ha sap la ýar. Şeý lede ola ryň äh li si Isa 
Me sihe de giş li bo lup, jyn sy na, jem
gy ýet dä ki de re je si ne we mil le ti ne 
ga ra maz dan, bir adam ýa ly dyr. Şo ňa 
gö räde, me si hi ler üçin ýa hu dy la ryň 
di ni ka nun la ry ny we adat la ry ny ber jaý 
et mek ze rur ly gy ýok dur. Paw lus ha
ty nyň jem leý ji bap la ryn da me si hi niň 
he re ket le ri niň söý gü den dö re ýän di gi
ni, bu söý gi niň hem Isa Me sihe bo lan 
iman dan yl ham lan ýan dy gy ny aý dyň 
açyp gör kez ýär.

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler ...................................................................1:1-10
Pawlusyň resullyk ygtyýarlygy ......................................................1:11–2:21
Hudaýyň merhemeti baradaky hoş habar ....................................... 3:1–4:31
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a 1:18 Pet rus – grek çe Ke pas, bu Pet ru syň beý le ki ady.

1-nji bap
1-2  Men, re sul Paw lus we ýa nym da ky 

do gan la ry myň äh li si Ga lat ýa da ky iman
ly lar ýyg na gy na şu hat bi len do ga ýy 
sa lam iber ýä ris. Me ni re sul ly ga yn san
lar dälde, Isa Me sih we Ony ölüm den 
di rel den Ata Hu daý bel le di. 3 Ata myz 
Hu da ýyň we Reb bi miz Isa Me sihiň 
mer he me ti, pa ra hat ly gy, goý, si ze ýar 
bol sun. 4  Ata myz Hu da ýyň yra da sy na 
gö rä, Reb bi miz Isa bi zi şu az gyn dö wür
den ha las et mek çi bo lup, gü nä le ri miz 
üçin Özü ni gur ban et di. 5 Oňa ebe di lik 
şanşöh rat bol sun! Omyn!

Hoş Habar ýeke-täkdir
6  Men Isa Me sihiň mer he me ti bi len 

si zi ça gy ran Hu daý dan beý le tiz dä nip, 
baş ga bir «hoş ha ba ry» ka bul edi şi ňi ze 
örän haý ran gal ýa ryn. 7 Baş ga bir Hoş 
Ha bar ýok dur. Ýö ne kä bir adam lar si zi 
bu laş dy ryp, Me sihiň Hoş Ha ba ry ny üýt
get jek bol ýar lar. 8  Em ma hat da biz ýada 
as man dan inen bir pe riş de si ze öň wa gyz 
eden Hoş Ha ba ry myz dan baş ga bir «hoş 
ha ba ry» wa gyz et se, goý, nä let li bol sun! 
9 Bi ziň si ze ozal aý dan la ry my zy men 
ýe nede gaý ta la ýa ryn: kim dir bi ri si ze 
ozal ka bul eden Hoş Ha ba ry ňyz dan baş
ga sy ny wa gyz et se, goý, lag nat ly bol sun!

Pawlusyň wagyz eden Hoş Habary  
ynsandan däldir

10 Şun luk da, men ki miň göw nün den 
tur mak çy bol ýa ryn: adam la ryň my ýada 

Hu da ýyň? Eý sem men adam la ra ýa ran
jak bol ýa ryn my? Eger men adam la ra 
ýa ran mak çy bol sa dym, on da Me sihiň 
hyz mat çy sy bol maz dym. 11 Eý, do gan lar, 
si ziň şu ny bil me gi ňi zi is le ýä rin: me niň 
wa gyz eden Hoş Ha ba rym yn san dan 
däl dir. 12  Men ony yn san dan ka bul et me
dim ýada öw ren me dim. Ma ňa ony Isa 
Me sihiň hut Özi aýan et di. 13 Siz me niň 
ýa hu dy la ryň di nin de käm ýa şan dur mu
şym ba ra da eşi den si ňiz: men Hu da ýyň 
ýyg nak la ry ny güýç li yzar lap, ola ry ýok 
et mek çi dim. 14  Men ýa hu dy deňduş la
ry myň kö pü sin den ýa hu dy la ryň di nin de 
diý seň iler läp dim. Ataba ba la ry my zyň 
däpdes sur la ry ny sak la mak da hem ju da 
yh las ly dym. 15-16  Em ma Hu daý mer he
met edip, me ni ene den do gul man kam 
saý lap ça gyr dy. Ol Hoş Ha ba ry ke se ki 
mil let le re wa gyz et me gim üçin, ma ňa 
Öz Og lu ny aýan et me gi ma kul bil di. 
Şon da men hiç ki me ge ňeş me dim 17 ýa
da men den öň re sul bo lan la ry gör mek 
üçin hat da Iýe ru sa li mede git me dim. 
Men Ara bys ta na gi dip, soň ra ýe ne Da
mas ka do lan dym.

18  Şon dan üç ýyl soň Pet rus a bi len 
ta nyş mak üçin Iýe ru sa li me gi dip, onuň
ky da bir ki hep de bol dum. 19 Şon da men ol 
ýer de Reb bi miz Isa nyň ini si Ýa kup dan 
baş ga re sul la ryň hiç bi ri ni gör me dim. 
20 Si ze ýaz ýan la ry myň ba ry ha ky kat dy
gy ba bat da men Hu da ýyň öňün de gü wä 
geç ýä rin. 21 Soň ra men Si ri ýa we Ki li ki ýa 
se bit le ri ne git dim. 22  Isa Me sihiň Ýa hu
dy ýa ýur dun da ky ýyg nak la ry me niň 
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hut özüm bi len ta nyş däl di ler. 23 Olar 
men ba ra da: «Bir wagt bi zi yzar lap, ýok 
et mek çi bo lan ima ny ny in di özi wa gyz 
ed ýär» di ýen ha ba ry eşi dip di ler. 24  Olar 
Hu da ýyň me ni öz ger de ni ni gö rüp, Ony 
şöh rat lan dyr dy lar.

2-nji bap

Pawlusyň Iýerusalime ikinji sapary
1 Men on dört ýyl dan Bar nap bi len ýe

nede Iýe ru sa li me git dim. Bu ge zek bi ziň 
bi len Ti tusda git di. 2  Me ni ol ýe re Reb
biň yl ha my alyp bar dy. Iýe ru sa lim dä ki 
ýyg nak la ryň ýol baş çy la ry bi len aý ra tyn 
du şu şyp, ola ra ke se ki mil let le re wa gyz 
ed ýän Hoş Ha ba ry my be ýan et dim. Men 
mu ny öň kisoň ky eden le ri miň ba ry pu ja 
çy kaý ma syn di ýip et dim. 3 Olar bol sa 
ýa nym da ky Ti tu sy, hat da onuň grek di gi
nede ga ra maz dan, ony sün net len mä ge 
mej bur et me di ler. 4  Sün net len me me se
le si kä bir do gan su mak lar ze rar ly ýü ze 
çy kyp dy. Olar bi zi gul et mek üçin, ara
my za og ryn ça süm lüp, Isa Me sih ar ka ly 
alan azat ly gy my zy giz lin lik de aň ta dy lar. 
5 Em ma Hoş Ha ba ryň ha ky ka ty si ziň bi
len gal syn di ýip, biz bu do gan su mak la ra 
bir pur satda eg li şik et me dik.

6 Ýyg na gyň ýol baş çy la ry me niň wa gyz 
ed ýän Hoş Ha ba ry ma hiç zat goş ma dy lar. 
(Olar kim bol sa larda, ma ňa par hy ýok, 
se bä bi Hu daý ada myň daş keş bi ne ga
ra ma ýar!) 7 Ýyg na gyň ýol baş çy la ry Hoş 
Ha ba ry ýa hu dy la ra wa gyz et mek li giň 
Pet ru sa ber li şi ýa ly, ma ňada ýa hu dy 
däl le re wa gyz et mek li giň ber len di gi ni 
gör dü ler. 8  Olar ýa hu dy la ra re sul lyk et
mä ge Pet ru sy bel län Hu da ýyň me nide 
ýa hu dy däl le re re sul lyk et mä ge bel län
di gi ne, 9 ma ňa mer he met ber len di gi ne 
göz ýe tir di ler. On soň ýyg na gyň di reg le ri 
ha sap lan ýan Ýa kup, Pet rus we Ýo han na 

da gy ma ňa we Bar na ba do gan ly gyň ny
şa ny hök mün de el le ri ni uzat dy lar. Men 
Bar nap bi len ýa hu dy däl le riň ara sy na, 
olar hem ýa hu dy la ryň ara sy na git me
li di ýip, öza ra yla laş dyk. 10  Ýö ne olar 
mä täç lik çek ýän do gan la ry ýat dan çy
kar man, ola ra kö mek et me gi mi zi ha ýyş 
et di ler. Men hem mu ny ber jaý et mek 
üçin elim de ba ry ny gaý gyr ma dym.

Pawlus Antakiýada Petrusyň 
ýalňyşyny düzedýär

11 Pet rus An ti ýo ha ge len de, onuň goý
be ren ýal ňy şy ny açaç an ýü zü ne aý dyp, 
oňa gar şy çyk dym. 12  Pet rus Ýa ku byň 
ibe ren adam la ry gel mez den ozal, ke
se ki mil let ler bi len bir sa çak ba şyn da 
iýipiçýär di. Em ma şol adam lar ge len de, 
Pet rus sün net edil me gi ün de ýän ler den 
gor kup, ke se ki mil let ler den çet le şip, olar 
bi len gat na şy gy kes di. 13  Onuň bi len 
bir lik de beý le ki ýa hu dy lar hem iki ýüz
lü li ge ýüz ur du lar, hat da Bar nap hem 
ola ryň iki ýüz lü li gin den ýa ňa dog ry 
ýol dan azaş dy. 14  Men ola ryň ed ýän he
re ket le ri niň Hoş Ha ba ryň ha ky ka ty na 
la ýyk däl di gi ni gör düm. Şon da men 
hem me le riň öňün de Pet ru syň ýü zü ne 
ge lip, şeý le diý dim: «Sen ýa hu dy bol saň
da, ýa hu dy lar ýa ly ýa şa ma ýar syň. Sen 
baş ga mil let ler ýa ly ýa şa ýar syň. On soň 
sen nä me üçin baş ga mil let le ri ýa hu dy lar 
ýa ly ýa şa ma ga mej bur ed ýär siň? 15  Biz 
as ly myz bo ýun ça ýa hu dy dy rys, gü nä li 
sa ýyl ýan ke se ki mil let ler den däl di ris. 
16 Adam Mu kad des Ka nu ny ber jaý et mek 
ar ka ly dälde, di ňe Isa Me sihe bo lan 
ima ny ar ka ly ak lan ýan dyr. Mu ny hat
da biz hem bil ýä ris. Şo ňa gö räde, biz 
Mu kad des Ka nu ny ber jaý et mek ar ka ly 
dälde, Isa Me sihe bo lan ima ny myz 
ar ka ly ak lan mak üçin, Oňa iman et dik. 
Çün ki Mu kad des Ka nu ny ber jaý et mek 
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a 2:20 Hu da ýyň Og ly – Kö ne Äht de bu at pa ty şa lar üçin ula nyl ýar dy. Tä ze Äht de bol sa bu 
at Hu daý ta ra pyn dan saý la nypse çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lü ge se ret.
 
3:6 Gçk 15:6. 3:8 Gçk 12:3; 18:18; 22:18. 3:10 Kan 27:26. 3:11 Hab 2:4. 
3:12 Lew 18:5. 3:13 Kan 21:23. 

ar ka ly hiç kim ak lan ýan däl dir. 17 Mu
kad des Ka nun bi zi, ýag ny Me sih ar ka ly 
ak lan mak çy bol ýan la ry hem gü nä li çy
kar ýar. On da Me sih gü nä niň gul luk çy sy 
bol ýar my? Ýok, bu düý bün den beý le 
däl! 18  Men ka nun çy lyk bi na sy ny ýyk
dym. In di ony gaý ta dan di kelt sem, on da 
ka nu ny boz ýan dy gy my özüm tas syk la
ýa ryn. 19 Mu kad des Ka nu nyň özi me ni 
ölü me hö küm et di. Şo ňa gö räde, men 
Mu kad des Ka nun üçin öli bo lup, in di 
onuň gö zeg çi li gin de däl di rin. Men in di 
Hu daý üçin ýa şa ýan dy ryn. Men Me sih 
bi len ha ça çüý len dim: 20 in di men dälde, 
men dä ki Me sih ýa şa ýan dyr. Be den dä ki 
ýa şaý şym bol sa Hu da ýyň Og lu na a bo
lan ima nym ar ka ly dyr. Ol me ni sö ýüp, 
Özü ni me niň üçin gur ban et di. 21 Men 
Hu da ýyň mer he me ti ni in kär et me ýä rin. 
Çün ki Mu kad des Ka nu ny ber jaý et mek 
ar ka ly ak la nyp bol ýan bol sa dy, on da 
Me sihiň ölü mi bi de rek bo lar dy».

3-nji bap

Kanunçylyga dolanmaň!
1 Eý, ak mak ga lat ýa ly lar! Si ziň gö zü

ňi zi kim bag la dy? Men si ze Hoş Ha ba ry 
wa gyz ede nim de, ha ça çüý le nen Isa 
Me sihi hut öz gö zü ňiz bi len gör ýän 
ýaly dy ňyz ahy ryn! 2  Men siz den di ňe 
bir za dy so ra mak çy: siz Mu kad des Ru hy 
Ka nu ny ber jaý edip al dy ňyz my? El bet de, 
ýok! Siz Mu kad des Ru hy eşi den Hoş 
Ha bary ňy za iman ede ni ňiz üçin al dy
ňyz. 3 Siz Mu kad des Ruh bi len baş lap, 
in dide öz yn san güý jü ňiz bi len kä mil 

bol jak bol ýa ňyz my? Eý sem siz şeý le 
ak mak my?! 4  Eý sem baş dan ge çi ren le
ri ňi ziň ba ry bi de rek bo laý dy my ka? Wah, 
el bet de bi de rek däl! 5  Hu daý si ze Öz 
Ru hu ny be rip, ara ňyz da köp gud rat la ry 
gör kez di. Ol bu la ry Mu kad des Ka nu ny 
ber jaý ede ni ňiz üçin dälde, Hoş Ha ba ry 
eşi dip, oňa yna nan dy gy ňyz üçin et di.

Hudaý iman edenleri ýalkaýar
6  Geliň, Yb ra ýy my ýa da sa la lyň: «Yb

ra ýym Hu da ýa iman et di we Hu daý ony 
dog ry ha sap la dy». 7 Şo ňa gö räde, şu ny 
bi lip go ýuň: iman eden ler Yb ra ýy myň 
ha ky ky nes li dir. 8  Hudaý Yb ra ýy ma: 
«Äh li mil let ler sen ar ka ly ýal ka nar» di
ýip, oňa il ki baş da buş lap dy. Mu kad des 
Ýaz gy la ryň şu söz le ri Hu da ýyň mil let le ri 
iman la ry na gö rä ak la jak dy gy ny owal dan 
ha bar be rip di. 9 Şun luk da, iman ed ýän 
her kes iman gu ly bo lan Yb ra ýym bi len 
bi le ýal kan ýan dyr. 10 Emma Mu kad des 
Ka nu ny do ly ber jaý et me li dir öý düp, oňa 
da ýan ýan lar nä let as tyn da dyr. Çün ki: 
«Bu Ka nun ki ta by ny do ly ýe ri ne ýe tir
me dik ada ma, goý, nä let bol sun!» di ýip 
ýa zyl gy dyr. 11 Hudaýyň hu zu ryn da hiç 
kim Mu kad des Ka nun ar ka ly ak la nyp 
bil ýän däl dir. Bu me semä lim zat, se bä
bi «dog ru çyl iman ar ka ly ýa şar» di ýip 
ýa zyl gy dyr. 12  Mukaddes Ka nu ny ber jaý 
et mek bol sa ima na bag ly däl dir. Em ma 
«ony ber jaý ed ýän adam aman ga lar». 
13 Mesih Ka nu nyň yg lan eden nä le ti ni 
Öz üs tü ne alyp, bi zi şol nä let den ha las 
et di. Çün ki Töw rat da: «agaç dan asy lan 
her kes nä let le nen dir» di ýip ýa zyl gy dyr. 
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3:16 Gçk 12:7; 13:15; 24:7. 

14  Ha wa, Isa Me sih bu la ryň ba ry ny Yb
ra ýy ma ber len ýal ka ny şyň Özi ar ka ly 
baş ga mil let le re hem ýaý ra ma gy üçin, 
iman ar ka ly wa da ber len Mu kad des 
Ru hy alyp bil me gi miz üçin et di.

Rebbiň Ybraýyma beren wadasy
15  Eý, do gan lar! Men gün de lik dur

muş dan bir my sal ge ti re ýin: yn san la ryň 
öza ra yla la şyp bag la şan äh ti ni hiç kim 
bo zupda, oňa zat go şupda bil me ýär. 
16  Hudaý Yb ra ýym bi len äht bag laş dy. 
Ol bu äh ti ber jaý et jek di gi ba ra da Yb
ra ýy ma we onuň nes li ne wa da ber di. 
Mu kad des Ýaz gy lar da «se niň ne sil
le ri ňe» di ýip köp çü lik ba ra da dälde, 
«se niň hut öz nes li ňe» di ýip, ýe ketäk 
Bi ri ba ra da wa da ber len dir. Bu hem Isa 
Me sihdir. 17 Şeý le lik de, men si ze şu ny 
aýt mak çy: dört ýüz otuz ýyl ge çen den 
soň ber len Mu kad des Ka nun bu äh ti bo
zupda, Hu da ýyň wa da sy ny ýa ty rypda 
bil ýän däl dir. 18  Mi ras ka nun bo ýun ça 
dälde, wa da bo ýun ça be ril ýän dir. Hu
daý bu mi ra sy Yb ra ýy ma peş geş ber di. 
Çün ki Hu daý oňa wa da be rip di.

Mukaddes Kanunyň maksady
19 On da Mu kad des Ka nun nä mä ge

rek bol dy? Ol gü nä niň nä me di gi ni 
gör kez mek üçin goş ma ça ber lip di. Ka
nun Hu da ýyň wa da sy we Yb ra ýy myň 
nes li bo lan Me sih gel ýän çä he re ket et di. 
Bu Ka nun pe riş de ler ar ka ly tö wel la
çy Mu sa nyň gat naş ma gyn da ber lip di. 
20 Ýe ketäk bi ri niň bo lan ýe rin de bol sa 
tö wel la çy ge rek bol ma ýar. Hu daý hem 
ýe ketäk bo la ny üçin, wa da sy ny tö
wel la çy ar ka ly dälde, gö nü dengö ni 
be rip di. 21 Diý mek, Mu kad des Ka nun 
Hu da ýyň wa da sy na gar şy çyk ýarda?! 

El bet de, ýok! Ýö ne Ka nun bi ze ýa şa ýyş 
be rip bil me ýär ahy ryn. Mu ňa gö rä, ol 
ar ka ly dog ru ly gyda ga za nyp bil me ýä ris. 
22  Em ma Mu kad des Ýaz gy la ryň yg lan 
et me gi ne gö rä, bi ziň äh li miz gü nä niň 
tus sag la ry dy rys. Hu daý bol sa bi ze wa da 
be ren peş ge şi ni Isa Me sihe iman ed
ýä ni miz üçin ber ýär. 23 Biz Isa Me sihe 
iman et mez den öň Mu kad des Ka nu nyň 
gu lu dyk, ge le jek ki iman aýan bol ýan ça, 
bu Ka nu nyň tus sa gy dyk. 24  Şun luk da, 
biz iman ar ka ly ak la nyp bi ler ýa ly, Mu
kad des Ka nun Me sih gel ýän çä, bi ziň 
ter bi ýe çi miz bol dy. 25  Biz in di Isa Me
sihe iman ed ýä ris. Şo nuň üçinde, biz 
mun dan beý läk Ka nu nyň gö zeg çi li gin de 
däl di ris.

Siz Hudaýyň mirasdüşerisiňiz
26  Si ziň ba ry ňyz Isa Me sihe de giş li 

bo lup, Oňa bo lan ima ny ňyz ar ka ly Hu
da ýyň per zent le ri si ňiz. 27 Çün ki su wa 
çüm dü ri liş ar ka ly Isa Me sih bi len bi ri gen 
si ziň ba ry ňyz in di Oňa bes le nen si ňiz. 
28  In di ýa hu dy däl bi len ýa hu dy nyň, 
gul bi len er kin ada myň, er kek bi len 
aýa lyň ara syn da hiç bir parh ýok dur. 
Isa Me sihMe sihe de giş li bo la ny ňyz 
üçin, in di ba ry ňyz bir si ňiz. 29 Eger siz 
Me sihe de giş li bol sa ňyz, on da Yb ra
ýy myň nes li si ňiz we ber len wa da gö rä 
mi ras dü şer si ňiz.

4-nji bap
1 Men si ze şu ny hem aý da ýyn: mi ras

dü şer tu tuş mül küň ho ja ýy ny bol sada, 
ça ga lyk döw rün de gul dan hiç ta pa wu dy 
ýok dur. 2  Ol ata sy nyň bel län wag ty
na çen li do lan dy ry jy nyň we ynam dar 
adam la ryň gö zeg çi li gin de bol ýan dyr. 
3 Biz hem ça ga ýa ly bo la ny myz da, bu 
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a 4:6 Ab ba – ara meý çe bu söz Atam diý me gi aň lad ýar.
b 4:6 Bi ziň ýü rek le ri mi ze – kä bir gol ýaz ma lar da si ziň ýü rek le ri ňi ze.
ç 4:7 Hu daý… ed ýän dir – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da siz Isa Me sih ar ka ly Hu da ýyň 
mi ras dü şe ri si ňiz di ýip duş gel ýär.
d 4:14 Şon da ýa raw syz ly gym… äs ger mez çi lik et män di ňiz – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da 
Şon da siz be den dä ki sy na gy my äs ger mez çi lik et män di ňiz di ýip duş gel ýär.

dün ýä niň esa sy ýö rel ge le ri niň gu lu dyk. 
4  Em ma bel le ni len wagt ýe tip ge len de, 
Hu daý Öz Og lu ny iber di. Ol aýal dan 
dog lup, Mu kad des Ka nu na la ýyk lyk
da ýa şa dy. 5  Bu la ryň ba ry Mu kad des 
Ka nu nyň gu ly bo lup ýa şa ýan la ryň azat 
bol ma gy üçin, bi ziňde ogul ly gyň äh
li hu kuk la ry ny alyp bil me gi miz üçin 
edil di. 6  Siz ogul ly ga ka bul edi le ni ňiz 
üçin, Hu daý Özü ni «Ab ba! a, Atam!» 
di ýip ça gyr ýan Og lu nyň Ru hu ny bi ziň 
ýü rek le ri mi ze b iber di. 7 Şun luk da, siz 
in di gul dälde, Hu da ýyň ogul la ry sy
ňyz. Ogul bo la ny ňyz üçin, Hu daý si zi 
Özü niň mi ras dü şe ri ed ýän dir ç.

Pawlus galatýalylary 
gaýgy-alada edýär

8  Siz öň Hu da ýy ta na ma ýar dy ňyz. Şol 
dö wür de siz galp hu daý la ryň gu lu dy ňyz. 
9 In di bol sa siz Hu da ýy ta na ýar sy ňyz, 
dog ru sy, Hu daý ta ra pyn dan ta nal ýan
sy ňyz. Şun dan soň siz nä dip şol ejiz 
we ýa ra maz ýö rel ge le re do lan ýar sy
ňyz?! Ýada gaý ta dan ola ryň gu ly 
bol mak is le ýär si ňiz mi? 10 Siz di ni baý
ram la ra: mu kad des gün le re, Tä ze Aý 
baý ram la ry na, pa syl baý ram la ry na we 
ýyl la ra üns ber ýär si ňiz ahy ryn! 11 Men 
siz ba bat da uly ala da gal ýa ryn. Eý sem 
me niň zäh me tim bi de rek bo la ýar my ka? 
12  Eý, do gan la rym, ýal bar ýa ryn: men 
ýa ly bo luň! Se bä bi men hem siz ýa ly 
bo lan dy ryn. Siz ma ňa hiç nä hak lyk 
et me di ňiz. 13 Men si ze il ki baş da Hoş 
Ha ba ry syr kaw kam wa gyz eden di gim 

ýa dy ňyz da dyr. 14 Şon da ýa raw syz ly gym 
si zi kyn ýag da ýa sal sada, siz ma ňa 
äs ger mez çi lik et män di ňiz d, me ni ret 
et män di ňiz. Ter si ne, me ni Hu da ýyň 
pe riş de si ýa ly, Isa Me sihiň hut Özi ýa ly 
ka bul edip di ňiz. 15 In di ol şat ly gy ňy za 
nä me bol dy? Me niň özüm di ri şa ýat 
ahy ryn: siz eli ňiz den gel se, öz gö zü ňi zi 
hem oýup, ma ňa ber jek di ňizä! 16 Eý sem, 
men si ze ha ky ka ty aýd ýan ly gym üçin, 
in di duş ma ny ňy za öw rü läý dim mi?

17 Kä bir do gan su mak lar bet päl le ri ne 
eýe rip, si zi biz den aý ryp, öz ta rap la
ry na çek mä ge jan ed ýär ler. Olar di ňe 
öz le ri ba bat da yh las ly bol ma gy ňy zy 
is le ýär ler. 18  Ýag şy lyk üçin di ňe men ýa
ny ňyz da kam däl, eý sem he mi şe yh las ly 
bol mak ýag şy dyr. 19 Eý, eziz ba la la rym! 
Siz tä Isa Me sihiň hä si ýet le ri ne do ly 
eýe bol ýan ça ňyz, men ýe nede si ziň 
üçin do gur ma bur gu la ry ny çek ýän ýa
ly bol ýa ryn. 20 Wah, edil şu wagt si ziň 
ýa ny ňyz da bo lup, ähe ňi mi üýt get se dim! 
Se bä bi men si zi şeý le ala da ed ýä rin!

Hajar we Sara
21 Eý, Mu kad des Ka nu na gö rä ýa şa

mak çy bol ýan lar! Men şu ny so ra mak çy: 
eý sem siz Töw rat da ýa zy la ny bil me
ýä ňiz mi? 22  Töw rat da Yb ra ýy myň iki 
og lu nyň bo lan dy gy ba ra da ýa zyl gy dyr. 
Ola ryň bi ri gyr nak aýa lyn dan, beý le ki si 
bol sa azat aýa lyn dan dy. 23 Gyr nak dan 
og lu nyň bol ma gy ada ty bir zat dy. Em ma 
azat aýa lyn dan bo lan og ly ber len wa da 
gö rä dog lup dy.
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a 5:1 Isa Me sih… du ruň – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Isa Me si hiň bi ze be ren azat ly
gyn da du ruň di ýip duş gel ýär.
 
4:27 Işa 54:1. 4:30 Gçk 21:10. 

24  Bu ýer de meň zet me bar dyr. Iki aýal 
iki äh tiň ny şa ny dyr. Bir äht Si naý da gyn
da edi lip, Ha ja ra meň ze ýär. Se bä bi ol gul 
ça ga la ry dün ýä in dir ýär. 25 Ha jar Ara bys
tan da ky Si naý da gy ny aň la dyp, hä zir ki 
Iýe ru sa li me hem meň ze ýär. Se bä bi ol 
ça ga la ry bi len gul çu lyk da dyr. 26  Em ma 
gök ler dä ki Iýe ru sa lim azat dyr. Ol bi ziň 
ene miz dir. 27 Mukaddes Ýaz gy lar da:

«Şatlan, eý, çaga dogmadyk 
önelgesiz,

burguda bolmadyk,
begençden aýdym aýt!

Çünki öň terk edilen aýalyň 
ogullary

ärli aýalyň ogullaryndan köp 
bolar» – diýip ýazylgydyr.

28  Eý, do gan la rym, in di siz Ys hak ýa ly 
wa da gö rä dog lan ogul lar sy ňyz. 29 Ten 
bo ýun ça dog lan ogul Hu da ýyň Ru hu
nyň güý ji ar ka ly dog lan og ly yzar lap, 
oňa azar be rip di. Hä zir hem şeý le dir. 
30  Emma Mu kad des Ýaz gy lar nä me 
diý ýär? «Gyr na gy og ly bi len bi le çy
ka ryp kow. Gyr na gyň og ly azat aýal dan 
dog lan ogul bi len mi ra sy paý laş maz». 
31 Şun luk da, eý, do gan la rym, biz gyr
na gyň ça ga la ry dälde, azat aýa lyň 
ça ga la ry dy rys.

5-nji bap

Mukaddes Kanun arkaly 
aklanjak bolmaň!

1 Isa Me sih bi zi azat et mek üçin bo şat
dy. Şo nuň üçinde berk du ruň a, gul çu lyk 
bo ýun ty ry gy ny gaý ta dan sal dyr maň. 
2  Gu lak go ýuň! Ine, men, Paw lus, si ze 

şu ny diý ýä rin: eger siz özü ňi zi sün
net let mä ge ýol ber se ňiz, on da Me sihiň 
eden le ri si ziň üçin kör kö pük dir. 3 Özü ni 
sün net let mä ge ýol be ren her bir ada
ma men ýe nede bir ge zek şu ny mä lim 
ed ýä rin: ol tu tuş Mu kad des Ka nu ny 
ber jaý et mä ge borç lu dyr. 4  Eý, özü ni 
Mu kad des Ka nun ar ka ly ak la mak çy 
bol ýan lar! Siz Me sihden aý ryl dy ňyz, 
Hu da ýyň mer he me tin den mah rum 
bol du ňyz. 5 Biz bol sa Mu kad des Ru ha 
da ýa nyp, umyt bag la ýan ak lan ma my za 
iman bi len ga raş ýan dy rys. 6  Çün ki Isa 
Me sihe de giş li bo lan la ryň ara syn da 
ne sün net li li giň, nede sün net siz li giň 
äh mi ýe ti bar dyr. Di ňe söý gä da ýan ýan 
iman äh mi ýet li dir.

7 Siz şeý le oňat ga dam ur ýar dy ňyz 
ahy ryn. Si zi ha ky ka ta ynan dyr ma jak 
bo lup, kim si ziň ga da my ňy za ba dak 
sal dy? 8  Si zi bu ynan dyr ma ça gyr ýan 
Hu daý dan däl dir! 9 Ujyp syz ha myr ma
ýa tu tuş ha my ry tur şad ýan dyr. 10 Si ziň 
baş ga ça pi kir et me jek di gi ňiz ba bat da 
Reb me ni ynan dyr ýar. Si ziň pi ki ri ňi zi 
bu laş dyr ýan kim bol sa bo lu ber sin, ol 
öz je za sy ny çe ker. 11 Eý, do gan la rym! 
Eger men he nizde sün net le nil mä ni 
wa gyz ed ýän bol sam, on da men nä me 
üçin yzar lan ýar kam?! Eger dog ru danda 
şeý le bol ýan bol sa, on da Isa nyň ha çy 
ba bat da ky wag zym büd re me da şy bol
maz dy. 12  Si zi bu laş dyr ýan adam lar, goý, 
özöz le ri ni düý bün den ag ta edäý sin!

Mukaddes Ruha laýyklykda ýaşaň!
13 Eý, do gan la rym! Siz azat bol ma ga 

ça gy ry lan sy ňyz. Ýö ne bu azat ly gy ňy zy 
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yn san hö wes le ri ňi zi ka na gat lan dyr mak 
üçin ulan maň. Gaý tam, bi rekbi re ge 
söý gi bi len hyz mat ediň. 14  Çünki tu tuş 
Mu kad des Ka nun: «Ýa ky ny ňy özü ňi 
söý şüň ýa ly söý» di ýen bir buý ruk da 
jem le nen dir. 15  Ägä bo luň! Çün ki siz 
bi ribi ri ňi zi «çeý ne me gi», «ýu wut ma
gy» bes et me se ňiz, bi ribi ri ňi zi ýok 
eder si ňiz. 16  Si ze şu ny aý da sym gel
ýär: Mu kad des Ru huň ýö rel ge sin den 
ýö räň. Şon da siz yn san hö wes le ri ne 
eýer mer si ňiz. 17 Çün ki yn san hö wes le ri 
Mu kad des Ru ha gar şy dyr; Mu kad des 
Ruh hem yn san hö wes le ri ne gar şy dyr. 
Olar bi ribi ri bi len hiç oňuş ma ýar lar. Şo
nuň üçinde, siz öz is län za dy ňy zy edip 
bil me ýär si ňiz. 18  Em ma siz Mu kad des 
Ru ha eýer ýän bol sa ňyz, Ka nu na gö rä 
ýa şa ma ga borç ly däl si ňiz.

19 Yn san hö wes le ri niň ne ti je si bel
li dir. Olar zy na hor lyk, ha ram lyk we 
az gyn lyk dyr; 20 but pa raz lyk we do gaja
dy göý lik dir; ýig renç, ag za la lyk, gö rip lik, 
ga har, bäs deş lik, je del, bö lü ni şik 21 we 
ba hyl lyk; ser hoş lyk a, az gyn lyk meý
lis le ri we şu ňa meň zeş zat lar dyr. Men 
si ze öň duý du ry şym ýa ly, ýe nede bir 
ge zek duý dur ýa ryn: kim dekim şu lar 
ýa ly ýa şa ýan bol sa, Hu da ýyň Şa ly gy ny 
mi ras al maz.

22  Mu kad des Ru huň mi we le ri bol sa 
şu lar dyr: söý gi, şat lyk, pa ra hat lyk, sa byr
ly lyk, mäh ri ban lyk, ýag şy lyk, sa dyk lyk, 
23 ýum şak lyk, özü ňe erk edip bil mek lik. 
Bu zat la ra gar şy çyk ýan ka nun ýok dur. 
24  Isa Me sihe de giş li bo lan lar öz yn san 
hö wes le ri ni we joş gun la ry ny ha ça çüý
län dir ler. 25  Mu kad des Ruh bi ze tä ze 
ýa şa ýyş ber ýär. Şo ňa gö räde, ge liň 

Oňa eýe re liň. 26  Şöh rat pa raz bol ma lyň, 
bi ribi ri mi zi ga har lan dyr ma lyň, bi ri
bi ri mi ze gö rip lik et mä liň.

6-njy bap

Biri-biriňize ýardam beriň
1 Şun luk da, eý, do gan lar, eger kim dir 

bi ri gü nä niň to ru na dü şen bol sa, siz, ýag
ny Ru ha gö rä ýa şa ýan lar, ony ýum şak lyk 
bi len dog ry ýo la ge ti riň. Em ma sy na ga 
düş mez ýa ly, özü ňi zede gö zeg çi lik 
ediň. 2  Bi ribi ri ňi ze he ma ýat kär bo luň. 
Şeý le et se ňiz, Me sihiň ka nu ny ny ber jaý 
et di gi ňiz bo lar. 3 Em ma kim dir bi ri hiç 
bo lupda, özü ne nä me di rin öýt se, ol 
özü ni al da ýan dyr. 4-5 Her kim öz ed ýän 
he re ket le ri ni der ňe sin. Her kes özü ne 
dü şen ýü ki özi gö ter sin. Şon da ol özü ni 
baş ga lar bi len de ňeş dir mez den, özü ne 
gu wa nyp bi ler. 6  Şun luk da, söz ar ka
ly öwüt al ýan adam oňa öwüt ber ýän 
bi len äh li ýag şy zat la ry ny paý laş syn. 
7 Özözü ňi zi al da maň: Hu daý Özü ni 
ýaň sy lad ýan däl dir. Adam nä me ek se, 
şo ny hem or ýan dyr. 8  Öz hö wes le ri ni 
ka na gat lan dyr mak is le ýän özü ni weý ran 
eder. Em ma Mu kad des Ru hy ka na gat
lan dyr mak is le ýän ba ky ýa şaý şy alar. 
9 Ýag şy lyk et mek de ýa da ma lyň. Eger 
ruh dan düş me sek, öz wag tyn da ora rys. 
10 Şo ňa gö räde, he niz wag ty myz bar ka, 
hem me le re, aý ra tynda iman da ky do
gan la ry my za ýag şy lyk ede liň.

Sünnetlilik däl-de, täze 
ýaradylyş wajypdyr

11 Ine, si ze öz eli miň şeý le uly harp lar 
bi len ýaz ýa ny ny gö rüň!
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12  Ten de oňat gör ne si gel ýän ler si zi 
sün net len mä ge mej bur ed ýär ler. Olar 
Me sihiň ha çy se bäp li yzar lan mak dan 
gor kup şeý le ed ýär ler. 13  Em ma sün
net len mä niň ta rap dar la ry nyň öz le ride 
Mu kad des Ka nu ny ber jaý ed ýän däl
dir. Olar si ziň sün net li di gi ňiz ba bat da 
mag tan mak üçin, si zi sün net let jek 
bol ýar lar. 14  Men bol sa Reb bi miz Isa 
Me sihiň ha çyn dan baş ga zat ba bat
da as la mag ta na sym gel me ýär. Şu 
haç ar ka ly men bu dün ýä üçin, bu 
dün ýäde me niň üçin ölü dir. 15  Çün ki 

ne sün net li li giň a, nede sün net siz li giň 
äh mi ýe ti bar dyr. Di ňe tä ze ýa ra dy
lyş äh mi ýet li dir. 16  Hu da ýyň Ys ra ýyl 
hal ky na, ýag ny şu düz gü ni ber jaý 
ed ýän le riň ba ry na pa ra hat lyk bi len 
mer he met ýar bol sun!

17 Mun dan beý läk hiç kim ma ňa şu 
zat lar ba bat da azar ber me sin! Se bä bi 
me niň be de nim de Isa Me sihe de giş li
di gi mi gör kez ýän ýa ra yz la ry bar dyr.

18  Eý, do gan la rym! Goý, Reb bi miz 
Isa Me sihiň mer he me ti si ze ýar bol
sun. Omyn! 
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Pawlusyň efeslilere haty
Giriş

Efes şä he ri Azi ýa we la ýa ty nyň 
(hä zir ki Tür ki ýä niň) gün ba ta ryn da 
ýer leş ýän port şä he ri di. Ha tyň ýa
zy lan döw rün de bu şä her öz ulu ly gy 
bo ýun ça Rim im pe ri ýa syn da dör dün ji 
or ny eýe le ýär di. Mun dan baş gada, 
Efes şä he ri te bi ga ta sež de et me giň 
ga dy my di ni mer ke zi bo lup, on da ze
nan hu daý Ar te mi se sež de edil ýär di 
(Res 19njy bap). Aw tor efes li le re ýüz
le nip, ola ryň Isa Me sihiň ýö rel ge si ne 
eýer ýän ler hök mün de Hu da ýyň eziz 
ça ga la ry dy gy ny we ola ryň Hu da ýyň 
gö rel de si ne eýer me li di gi ni aýd ýar 
(5:1). Olar bir wagt lar ga raň ky lyk da 
ýa şa ýar dy lar, em ma in di nur da ýa şap, 
öz nur la ry ny par lat ma ly dyr lar (5:8,9).

Ha tyň esa sy mow zu gy bi te wü lik 
ba ra da dyr. Ha tyň bi rin ji ba byn da 
Hu da ýyň ölüm den di rel den Isa Me
sihiň hö küm dar ly gy ba ra da aý dyl ýar. 
Ol gök ler de Hu da ýyň sa gyn da otu
ryp, tu tuş dün ýä hö küm dar lyk ed ýär. 
Hu da ýyň ahyr ky we iň aja ýyp ni ýe ti 
ýer dä ki we gök dä ki äh li zat la ry bir 

Ba şa, ýag ny Isa Me sihe bi rik dir mek
den yba rat dyr (1:10).

Ha tyň bi rin ji bö lü min de bi te wü lik 
ba ra da ky pi kir ýaý baň lan dy rylýar. 
On da Ata myz Hu da ýyň Öz hal ky ny 
saý laý şy, onuň gü nä le ri ni ba gyş laý şy, 
Isa Me sih ar ka ly hal kyň öz gü nä le
rin den azat edi li şi, Hu da ýyň be ýik 
wa da sy nyň Mu kad des Ruh ar ka ly 
ke pil len di ri li şi be ýan edil ýär. Ha tyň 
ikin ji bö lü min de Isa Me sihe eýer
ýän iman ly la ra bi ribi ri ni söý mek lik 
ün del ýär.

Hu da ýyň hal ky nyň Isa Me sihdäki 
bi te wü li gi ni gör kez mek üçin, hat
da dür li su rat lan dyr ma lar ulan yl ýar. 
On da ýyg nak – be den, Isa Me sih 
bol sa onuň ba şy hök mün de ýada 
ýyg nak – bi na, Isa Me sih  bolsa onuň 
burç da şy hök mün de su rat lan dy rylýar. 
Aw tor Hu da ýyň Isa Me sih ar ka ly ber
ýän mer he me ti ni be ýan edip, Onuň 
ba gyş la ma sy na, mer he me ti ne we 
päk li gi ne my na syp dur muş da ýa şa
ma gy ün de ýär.

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler .....................................................................1:1-2
Isa Mesih we ýygnak ....................................................................... 1:3–3:21
Isa Mesihdäki täze ýaşaýyş .............................................................4:1–6:20
Jemleme .............................................................................................6:21-24
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1-nji bap
1 Hu da ýyň yra da sy bi len Isa Me sihiň 

re su ly bo lan men Paw lus dan Efes dä ki 
Hu da ýyň hal ky na, ýag ny Isa Me sihe 
iman ed ýän le re do ga ýy sa lam!

2  Ata myz Hu da ýyň we Reb bi miz Isa 
Me sihiň mer he me ti, pa ra hat ly gy, goý, 
si ze ýar bol sun!

Mesihden alýan ruhy 
ýalkanyşlarymyz

3 Reb bi miz Isa Me sihiň Ata sy Hu da ýa 
öw gü ler bol sun! Ol Me sih ar ka ly bi zi 
gök dä ki ru hy ýal ka nyş la ryň äh li si bi len 
ýal ka dy. 4  Öz hu zu ryn da mu kad des we 
müýn süz bol ma gy myz üçin, bi ribi ri mi zi 
sö ýüp, Isa Me sihe de giş li bol ma gy myz 
üçin, Hu daý bi zi dün ýä ýa ra dyl maz dan 
öň saý lapseç di. 5 Ol Isa Me sih ar ka ly bi zi 
ogul ly ga al mak ba ra da owal dan ka ra ra 
ge lip di. Bu Onuň göw nü ne ýa rap, yra da
sy bi len bol dy. 6  Sö wer Og ly ar ka ly bi ze 
bol danbol eçi len şöh rat ly mer he me ti 
üçin Hu da ýa öw gü ler bol sun! 7 Hu daý 
çuň ňur baý mer he me ti bi len Og lu nyň 
dö ken ga ny ar ka ly gü nä le ri mi zi ba gyş lap, 
bi zi azat et di. 8  Şeý le hem, bu mer he me ti 
ar ka ly Ol bi zi tu tuş akyl dar ly gy we dü
şün je si bi len gur şap al dy.

9 Hu daý il ki baş dan Me sihde ama la 
aşy ran ýag şy ni ýet le ri ar ka ly Öz is le gi niň 
sy ry ny bi ze aýan et di 10 Bu ni ýe tiň ama la 
aşy ryl ma ly wag ty ge len de, Hu daý ýer dä
ki we gök dä ki äh li zat la ry bir Ba şa, ýag ny 
Isa Me sihe bi rik di rer. 11-12  Hem me za dy 
Öz is le gi ne la ýyk lyk da ýe ri ne ýe tir ýän 
Hu daý Öz ni ýe ti ne gö rä bi zi öň den bel läp, 
Me sih ar ka ly saý lapseç di. Ol mu ny bi
ziň, ýag ny Isa Me sihe il kin ji bo lup iman 
eden le riň Hu da ýyň şanşöh ra ty ny ar şa 
gö ter me gi miz üçin amal et di. 13 In di siz 
hem ha ky kat sö zü ni, ýag ny ha las bol mak 

ba ra da ky Hoş Ha ba ry eşi dip, Me sihe 
iman et di ňiz. Şo ňa gö räde Hu da ýyň 
wa da be ren Mu kad des Ru hy bi len mö
hür len di ňiz. 14  Hu da ýa de giş li adam lar 
do ly azat bol ýan ça, Mu kad des Ruh bi ziň 
mi ra sy my zyň ke pil na ma sy dyr. Bu la ryň 
ba ry Hu da ýa şanşöh rat ge tir ýär.

15-16  Şo ňa gö rä Reb Isa bo lan ima
ny ňy zy we Hu da ýyň äh li hal ky na 
bo lan söý gi ňi zi eşi de lim bä ri, si ziň 
üçin Hu da ýa dyn gy syz şü kür edip, 
do gadi leg le rim de si zi di lim den dü
şü re mok. 17 Men Hu daý – Reb bi miz 
Isa Me sihiň be ýik Ata sy na si ziň üçin 
di leg ed ýä rin. Goý, Ol si ze Ony has oňat 
ta nap bil me gi ňiz üçin, si ze Mu kad des 
Ru huň akyl dar ly gy ny hem yl ha my ny 
ber sin. 18-20  Hu da ýyň Öz ça gy ran la
ry na be ren umy dy na, hal ky na eçi len 
şöh rat ly mi ra sy nyň baý ly gy na we biz 
iman eden le re gör ke zen deň siztaý syz 
gud ra ty na göz ýe tir me gi ňiz üçin, goý, 
Ol ýü re gi ňi ziň ga ty ny nur lan dyr syn 
di ýip di leg ed ýä rin. Bu gud rat Hu da
ýyň Me sihi di rel dip, gök de Öz sa gyn da 
otur dan güý jü ne meň zeş dir. 21 Hu daý 
Me sihi äh li hö küm dar ly k dan, yg ty ýar
lyk dan, güýçgud rat dan we aga lyk dan, 
şeý le hem di ňe bu dö wür de däl, eý sem 
gel jek dö wür dede tu tu l jak her bir at dan 
has ýo ka ry goý dy. 22  Hu daý hem me za dy 
Onuň aýak la ry nyň as ty na ta byn edip, 
iman ly lar ýyg na gy nyň bäh bi di üçin 
Ony äh li za da baş et di. 23  Iman ly lar 
ýyg na gy Me sihiň be de ni dir. Ol äh li 
za dy Özün de jem le ýän Me sih bi len 
dol du ry lan dyr.

2-nji bap

Ölümden ýaşaýşa geçdik
1  Owal siz ýa zyk la ry ňyz we gü

nä le ri ňiz se bäp li ölü di ňiz. 2  Edil 
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dün ýä dä ki beý le ki adam lar ýa ly siz
de gü nä li ýa şaý şa eýe rip, Hu da ýa ta byn 
bol ma dyk la ra he nizde tä si ri ni ýe tir ýän 
gök dä ki ru hy güýç le riň hö küm da ry na 
gul luk ed ýär di ňiz. 3 Bi ziň hem mä miz 
şo lar ýa ly ýa şa ma gy adat edin dik. Biz 
yn san te bi ga ty nyň hö wes le ri ne, is leg le
ri ne we pi kir le ri ne eýer dik. Şeý le lik de, 
bizde beý le ki ler ýa ly yn san te bi ga ty
myz ze rar ly Hu da ýyň ga za by na du çar 
bo lan adam lar dyk. 4-5  Em ma gü nä le ri
miz se bäp li öli hem bol sak, mer he me te 
baý Hu daý Özü niň çuň ňur söý gü si ni 
gör ke zip, bi zi Me sih bi len bi le lik de di
relt di. Siz Hu da ýyň mer he me ti ar ka ly 
ha las bol du ňyz. 6  Ha wa, Hu daý bi zi Me
sih bi len bi le di relt di we Ol ar ka ly bi zi 
gök dä ki älem de oturt dy. 7 Ol mu ny Isa 
Me sih ar ka ly bi ze eden mer he me ti niň 
we mäh rem li li gi niň um ma syz baý ly
gyny gel jek dö wür de gör kez mek üçin 
et di. 8  Çün ki siz iman ar ka ly Hu da ýyň 
mer he me ti bi len ha las edil di ňiz. Bu si
ziň öz ta gal la ňyz bi len bol ma dy, mu ny 
si ze Hu daý peş geş ber di. 9 Hiç kim yn
san ta gal la sy bi len ha las bol dum di ýip 
öwün me sin. 10  Se bä bi Hu daý bi zi Isa 
Me sih ar ka ly ýa rat dy. Ol bi zi owal dan 
taý ýar lap go ýan ýag şy iş le ri ni et me gi
miz üçin ýa rat dy.

Mesih bilen bütewülik
11 Şo nuň üçin, eý, as ly ýa hu dy däl ler! 

Öň ki ýag da ýy ňy zy ýa dy ňy za sa lyň. Bir
wagt lar öz le ri ne «sün net li ler» diý ýän 
ýa hu dy lar si zi «sün net siz ler» di ýip at
lan dyr ýar dy lar. Em ma ola ryň ag za ýan 
sün ne ti be den bi len bag ly ýö ne keý je 
bir adat dyr. 12  Şol wagt lar siz Me sihden 
aý ry dy ňyz, Ys ra ýyl ra ýat ly gyn dan mah
rum dy ňyz, Hu da ýyň wa da be rip, Öz 
hal ky bi len eden äht le ri si ze de giş li 
däl di. Siz bu dün ýä de Hu daý syz we 

umyt syz dy ňyz, 13 in di bol sa Isa Me sihe 
de giş li si ňiz. Siz bir wagt lar Hu daý dan 
uzak dy ňyz, in di bol sa Isa Me sihiň 
dö ken ga ny ar ka ly Oňa ýa kyn sy ňyz. 
14  Ha ky kat da nam, Me sihiň Özi bi ziň pa
ra hat ly gy myz dyr. Ol Öz ja ny ny gur ban 
edip, bu iki to pa ry bir et di, ola ryň ara
syn da ky duş man çy lyk di wa ry ny ýy kyp 
taş la dy. 15 Ol Töw ra dyň ka nun la ry ny we 
däpdes sur la ry ny ýa tyr dyda, iki hal ky 
bir leş di rip, tä ze bir halk ýa rat dy we pa
ra hat çy ly gy ber ka rar et di. 16  Ol haç da ky 
ölü mi ar ka ly duş man çy ly gy ýok et di we 
iki to pa ry bir be den ki min edip, ola ry 
Hu daý bi len ýa raş dyr dy. 17 Me sih ge lip, 
Hu daý dan uzak da bo lan si ze we go laý
da bo lan ýa hu dy la ra bu pa ra hat lyk Hoş 
Ha ba ry ny yg lan et di. 18  In di Me sihiň üs ti 
bi len bi ziň hem mä miz bir Ruh ar ka ly 
Ata nyň hu zu ry na ba ryp bil ýä ris. 19 Şeý
le lik de, eý, ýa hu dy däl ler, siz mun dan 
beý läk ke se kide, gel mi şekde däl si ňiz. 
Siz in di Hu da ýyň mu kad des hal ky nyň 
ra ýa ty sy ňyz we Hu da ýyň maş ga la sy nyň 
ag za sy sy ňyz. 20 Siz berk bin ýa dyň üs tün
de bi na edi len si ňiz. Bu bin ýat re sul lar we 
py gam ber ler dir. Onuň burç da şy bol sa 
Isa Me sihiň Özü dir. 21 Bü tin yma rat Isa 
Me sih ar ka ly bir leş ýär we ösüp, Reb be 
ba gyş la nan mu kad des yba dat ha na bol
ýar. 22  Siz hem ýa hu dy lar ýa ly Hu da ýyň 
Mu kad des Ru hu nyň mes ge ni bol mak 
üçin, hem mä ňiz bir lik de Me sihde bi na 
edil ýär si ňiz.

3-nji bap

Pawlusa aýan bolan syr
1  Şu se bäp li Isa Me sihiň ug run da 

tus sag lyk da otu ran menPaw lus siz 
ýa hu dy däl ler üçin Hu da ýa di leg ed
ýä rin. 2  Öz mer he me ti ni siz ýa hu dy 
däl le re ýe tir mek üçin, Hu da ýyň ma ňa 
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a 3:14-15 Ata my zyň – kä bir gol ýaz ma lar da Reb bi miz Isa Me si hiň Ata sy nyň.

aý ra tyn tab şy ryk be ren di gi ni, el bet de, 
eşi den si ňiz. 3 Si ze öň gys ga ça ýa zy şym 
ýa ly, Hu daý ma ňa Öz sy ry ny aýan 
et di. 4  Ha ty my oka ny ňyz da, Me sihiň 
bu sy ry na me niň nä de re je de dü şün
ýän di gi mi aňar sy ňyz. 5  Hu daý bu sy ry 
öň ki ne sil le re aýan et män, eý sem hä zir 
Mu kad des Ruh ar ka ly Öz mu kad des 
re sul la ry na, py gam ber le ri ne äş gär et di. 
6  Ine, Hu da ýyň sy ry şu dur: Hoş Ha
ba ry ka bul ed ýän ýa hu dy däl ler hem 
ýa hu dy la ra ber len ýal ka nyş wa da sy na, 
bir be de ne, bir mi ra sa deň de re je de 
şä rik dir ler. Se bä bi ola ryň hem me si 
Isa Me sihe de giş li dir.

7 Men Hu da ýyň be ýik gud ra ty we 
peş geş be ren mer he me ti ar ka ly Hoş 
Ha ba ryň hyz mat çy sy bol dum. 8  Men 
Hu da ýyň hal ky nyň ara syn da iň äh mi
ýet si zi dim, em ma mu ňa ga ra maz dan 
Me sihiň akyl ýet mez baý ly gyny ýa hu dy 
däl le re wa gyz et mek jo gap kär çi li gi ni 
Hu daý ma ňa ber di. 9 Äh li za dy ýa ra
dan Hu daý geç miş den bä ri bu sy ry Öz 
hu zu ryn da giz lin sak la dy, bu sy ryň 
ma ny sy nyň nä me di gi ni in di her bir 
yn sa na äş gär et mek lik ma ňa be ril
di. 10  Özü niň çuň ňur baý akyl dar ly gy 
iman ly lar ýyg na gy ar ka ly gök dä ki 
ru hy hö küm dar la ra we erkyg ty ýar
ly la ra bil di ril sin di ýip, Hu daý şeý le 
et di. 11 Bu Hu da ýyň owalbaş dan bä ri 
me ýil na ma sy bo lup, ony Reb bi miz Isa 
Me sih ar ka ly ama la aşyr dy. 12  Isa Me
sih we Oňa bo lan ima ny myz ar ka ly 
biz Hu da ýyň hu zu ry na uly ynam we 
ba tyr gaý lyk bi len ýa kyn la şyp bil ýä ris. 
13 Şo nuň üçin hem, ug ru ňyz da çek ýän 
gaý gyhas rat la rym se bäp li si ziň ruh dan 
düş mez li gi ňi zi ha ýyş ed ýä rin. Gaý tam, 
bu lar si ze şöh rat ge tir ýän dir.

Pawlusyň efesliler üçin 
Hudaýa dilegi

14-15 Şeý le lik de, ýer de we gök de her bir 
mil le te at be ren Ata my zyň a hu zu ryn da 
men dy za çök ýä rin. 16  Goý, Ol çäk siz 
şanşöh ra ty bi len Öz Ru hy ar ka ly si ziň 
iç ki bar ly gy ňy zy gud rat bi len güýç len
dir sin. 17-18  Isa Me sih ima ny ňyz ar ka ly 
ýü rek le ri ňiz de ýa şa syn. Şeý lede, men 
söý gi niň siz de kök urup or naş ma gy ny, 
Me sihiň söý gü si niň nä hi li giň, uzyn, 
be lent we çuň ňur dy gy na Hu da ýyň äh
li hal ky bi len bir lik de dü şün me gi ňi zi 
Hu daý dan di le ýä rin. 19 Ha wa, Hu da
ýyň kä mil li gin den do lup bi le ri ňiz ýa ly, 
Me sihiň aňbi lim ýe ter den üs tün bo lan 
bu söý gü si ne akyl ýe ti rip bil me gi ňi zi 
Hu daý dan di le ýä rin.

20 Biz de iş le ýän gud ra ty na gö rä, Hu daý 
her bir ha ýy şy myz dan, oý la ny şy myz dan 
hem has ýo ka ry zat la ry et me gi ba şar
ýan dyr. 21 Iman ly lar ýyg na gy we Isa 
Me sih ar ka ly, goý, Hu da ýa ne sil ler bo ýy 
ebe di lik şanşöh rat bol sun! Omyn.

4-nji bap

Mesihiň bedeninde birikmek
1 Reb biň ug run da tus sag lyk da bo lan 

men siz den Hu daý dan alan ça gy ry ly
şy ňy za my na syp ýa şa ma gy ňy zy ha ýyş 
ed ýä rin. 2  Iň ňän pes gö wün li hem 
ýum şak bo luň. Sa byrta kat ly bo lup, mä
hirmu hab bet bi len bi ribi ri ňi ze çy daň. 
3 Öza ra pa ra hat lyk da ýa şap, Mu kad des 
Ru huň bir li gi ni go ra ma ga dyr ja şyň. 4 Siz 
bir Be de ne, bir Ru ha şä rik bol ýar sy ňyz; 
Hu daý hem mä ňi zi bir umy da ça gy ran
dyr. 5 Reb bi ňizde, ima ny ňyzda bir dir, 
si ziň hem mä ňiz bir mak sat bi len çüm

 Efesliler 3 ,  4  
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a 4:13 Hu da ýyň Og ly – Kö ne Äht de bu at pa ty şa lar üçin ula nyl ýar dy. Tä ze Äht de bol sa bu 
at Hu daý ta ra pyn dan saý la nypse çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lü ge se ret.
 
4:8 Zeb 67:19. 4:26 Zeb 4:5. 

dü ri len si ňiz. 6  Äh li zat dan üs tün, äh li 
zat ar ka ly we äh li zat da bo lan Ata myz 
Hu daýda bir dir.

7 Me sih bi ziň her bi ri mi ze sa hy lyk 
bi len peş geş ler eçil di. 8  Munuň üçin 
Mu kad des Ýaz gy lar da şeý le di ýil ýär:

«Ol ýokary belentlige çykanda,
ýesirleri Özi bilen äkitdi;
ynsanlara peşgeşler berdi».

9 Eý sem «çy kan da» di ýen söz nä mä ni 
aň lad ýar? Bu Me sihiň il ki aşak – ýer 
ýü zü ne inen di gi ni aň lat ma ýar my nä me? 
10 Aşak inende, tu tuş älemja ha ny dol
dur mak üçin, gök le riň gö gü ne çy kanda 
Ol dur. 11 Ine, Me sihiň Özi kä bir le ri ni 
re sul, kä bir le ri ni py gam ber, baş ga bi
ril e ri ni Hoş Ha bar çy, öw re di ji, beý le ki 
bir le ri ni ýyg na gyň ço pan la ry edip bel le
di. 12  Ola ryň we zi pe si Hu da ýyň hal ky ny 
Oňa hyz mat et mä ge taý ýar la mak dan we 
Me sihiň be de ni bo lan iman ly lar ýyg na
gy ny ber kit mek den yba rat dyr. 13 Mu nuň 
ne ti je sin de hem mä miz iman da bir bo lup, 
Hu da ýyň Og ly Me sihi a ta napbil ip, Ol 
ýa ly do ly kä mil li ge ýe te ris.

14  Şeý dip, mun dan beý läk yn san la ryň 
ýa lan çy ly gy nyň we ök de lik bi len düz
ýän her hi li tag ly ma ty nyň şe ma ly na 
kow lup, eý läkbeý läk itek len ýän ça ga
lar ýa ly bol ma rys. 15 Ter si ne, ha ky ka ty 
söý gi bi len aý dyp, be de niň Ba şy bo lan 
Me sih ýa ly hem me ta rap la ýyn kä mil
le şe ris. 16  Onuň ýol baş çy ly gy as tyn da 
tu tuş be den her bog nuň kö me gi bi len 
bag la nyp, Oňa bi rik di ril ýär. Her ag za
nyň ka da ly iş le me gi ne ti je sin de be den 
ke ma la ge lip, söý gi ar ka ly saz la şyk ly 
he re ket ed ýär.

Nuruň çagalary bolup ýaşaň
17 Şo nuň üçin Reb biň adyn dan si

ze şu ny bu ýur ýa ryn: mun dan beý läk 
ke se ki mil let ler ýa ly boş dü şün je ler bi len 
ýa şa maň. 18  Ola ryň aňdü şün je si ni ga
raň ky lyk gap la dy. Na dan we doň ýü rek 
bo lan dyk la ry üçin, olar Hu da ýyň be ren 
dur mu şyn dan mah rum bol du lar. 19 Olar 
arna mys duý gu sy ny bü tin leý ýi ti rip, 
doý mazdol maz bol du lar, her hi li ha
ram lyk edip, az gyn çy ly ga ýüz ur du lar. 
20 Em ma siz Me sih ba ra da öw re ne ni ňiz
de, beý le zat la ry öw re nen däl si ňiz. 21 Siz 
Isa nyň söz le ri ni eşi den si ňiz we Onuň 
ha ky ka ty na esas la nyp, tä lim alan sy ňyz. 
22  Öň öw re di li şi ýa ly, öň ki dur mu şy
ňy zy, ýa lan çy hö wes ler bi len ýol dan 
çy ka ran kö ne ýa ra dy ly şy ňy zy çy ka ryp 
taş laň. 23  Mu ňa de rek oýpi ki ri ňiz de 
we ga raý şy ňyz da tä ze le niň. 24  Ha ky ky 
dog ru lyk we mu kad des lik bi len Hu da
ýyň keş bin de ýa ra dy lan tä ze ýa ra dy ly şa 
bes le niň. 25 In di ýa lan söz le mäňde, her 
bi ri ňiz öz ýa ky ny ňy za ha ky ka ty aý dyň. 
Çün ki bi ziň hem mä miz bir be de niň ag
za la ry dy rys. 26  Gaharlanyp gü nä et mäň. 
Ga ha ry ňy zyň üs tü ne Gün ýaş ma syn. 
27 Ib li se orun ber mäň. 28  Ogur lyk eden 
in di ogur lyk et me sin! Gaý tam, öz el le ri 
bi len zäh met çe kip, mä tä je paý la ma ga 
za dy bo lar ýa ly, peý da ly iş et sin. 29 Ag zy
ňyz dan hiç ha çan ýa ra maz söz çyk ma syn. 
Gaý tam, diň le ýän le riň mä täç lik le ri ne 
gö rä, ge rek li söz le ri söz läp, ola ry ruh
lan dy ryň, şon da söz le ri ňiz ola ra peý da 
ge ti rer. 30 Hu da ýyň Mu kad des Ru hu ny 
gam gyn et mäň. Çün ki Mu kad des Ruh 
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a 5:9 Nu ruň – kä bir gol ýaz ma lar da Ru huň.

si ziň Hu da ýa de giş li di gi ňi ziň hemde 
gu tu lyş gü ni azat edil me gi ňi ziň ke
pil na ma sy dyr. 31 Her hi li öý keki ne, 
ga harga zap, pa ýyş söz ler aýt mak we 
töh met at mak ýa ly ýig ren ji hä si ýet ler 
siz den daş bol sun. 32 Bi ribi ri ňi ze mä hir li 
we re himşe pa gat ly bo luň. Hu da ýyň si zi 
Me sih ar ka ly ba gyş laý şy ýa ly, siz hem 
bi ribi ri ňi zi ba gyş laň.

5-nji bap
1 Şeý le hem siz söý gü li ça ga lar ki min 

Hu daý dan gö rel de alyň. 2  Me sih ýa ly 
sö ýüp ýa şaň. Ol bi zi sö ýüp, Hu da ýa 
ýa kym ly ys ly sa da ka hem gur ban lyk 
hök mün de bi ziň üçin ja ny ny gur ban 
et di. 3 Ara ňyz da az gyn lyk, ha ram lyk, 
aç göz lük ed ýän bol ma syn. Beý le zat lar 
Hu da ýyň hal ky na ge liş me ýär. 4  Şeý le 
hem ara ňyz da bi e dep lik, ýaň ra lyk, bi
de rek de giş mede bol ma syn. Bu lar si ze 
ýa raş ma ýar. Mu ňa de rek Hu da ýa şü kür 
ediň. 5  Şu ny bi lip go ýuň: hiç bir az gy
nyň, mur da ryň ýada aç gö züň Me sihiň 
we Hu da ýyň Şa ly gyn da mi ra sy ýok dur. 
Çün ki şeý le adam lar but pa raz lar bi len 
desdeň dir 6  Hiç kim si zi boş söz ler bi len 
al da ma syn. Şu zat lar se bäp li Hu da ýyň 
ga za by Özü ne bo ýun eg me ýän le riň üs
tün den in ýän dir. 7 Şo nuň üçin olar ýa ly lar 
bi len gat naş maň. 8  Ýa dy ňyz da my, bir
wagt lar siz ga raň ky lyk dy ňyz, ýö ne in di 
Reb ar ka ly nur su ňyz. Şo nuň üçin nu ruň 
ça ga la ry bo lup ýa şaň. 9 Dog ru da nam, äh
li ýag şy lyk, dog ru lyk we ha ky kat nu ruň a 
mi we si dir. 10  Reb bi hoş nut et jek za dy 
bil mä ge çal şyň. 11 Ga raň ky ly gyň ýa man 
iş le ri ne ga tyş maň, ter si ne, ola ry paş 
ediň. 12  Ola ryň ed ýän giz lin iş le ri hak da 
hat da söz aç makda aýyp dyr. 13 Em ma 
nur par lan da, äh li zat paş edi lip, aý dyň 

gör ner. 14  Çün ki nur äh li za dy äş gär ed
ýän dir. Şo nuň üçin şeý le di ýil ýär: «Oýan, 
eý, uka gi den! Ölüm den di rel! Me sih 
sa ňa nur sa çar». 15  Şeý le lik de, nä hi li 
ýa şa ýan dy gy ňy za üns be riň. Na dan lar 
ýa ly dälde, da na lar ýa ly ýa şaň. 16  Her bir 
pur sat dan de ger li ne ti je çy ka ryň, se bä bi 
bu ýa ra maz dö wür dir. 17 Şo nuň üçinde 
sam syk bol man, gaý tam, Reb biň yra da
sy nyň nä me di gi ne dü şü niň. 18  Şe rap dan 
ser hoş bol maň, bu si zi we je ra ly ga el ter. 
Ter si ne, Mu kad des Ruh dan do lupda şyň. 
19 Bi le lik de mez mur lar, öw gü li we ru hy 
aý dym lar aý dyň; Reb be tüýs ýü rek den 
saz lar ça lyp, nag ma lar aý dyň. 20 Äh li zat 
üçin Reb bi miz Isa Me sihiň adyn dan Ata 
Hu da ýa he mi şe şü kür ediň.

Är-aýal gatnaşygy
21 Isa Me sihe hor mat goý mak bi len 

bi ribi ri ňi ze ta byn bo luň. 22  Eý, aýal
lar, Reb be ta byn bol şu ňyz ýa ly, äri ňi ze 
hem ta byn bo luň. 23 Me sih iman ly lar 
ýyg na gy nyň ba şy bol şy ýa ly, är hem 
aýa lyň ba şy dyr. Me sih Öz be de ni bo
lan ýyg na gyň Ha las gä ri dir. 24  Şo nuň 
üçin iman ly lar ýyg na gy nyň Me sihe 
ta byn bol şy ýa ly, aýal larda äh li zat da 
öz äri ne ta byn bol sun lar. 25-26  Eý, är ler, 
Isa Me sihiň iman ly lar ýyg na gy ny söý şi 
ýa ly, siz hem öz aýa ly ňy zy sö ýüň. Ol Öz 
ýyg na gy ny suw bi len ýu wup, Hu da ýyň 
sö zi bi len tä miz le di, ony Özü ne mu kad
des halk edin mek üçin, ja ny ny gur ban 
et di. 27 Ol mu ny Öz hu zu ry na teg milt siz, 
ýy gyrt syz, bir kem siz, ýag ny şöh rat da 
mu kad des hem müýn süz bir aja ýyp 
ýyg na gy ge tir mek üçin et di. 28  Edil şu 
tär de är lerde aýa ly ny öz be den le ri ni 
sö ýüş le ri ýa ly söý me li dir ler. Aýa ly ny 
söý ýän özü ni söý ýän dir. 29 El bet de, hiç 
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a 5:30 Me si hiň be de ni niň ag za la ry dy rys – kä bir gol ýaz ma lar da Onuň etin den, süň kün den 
bo lup, Me si hiň be de ni niň ag za la ry dy rys.
 
5:31 Gçk 2:24. 6:2-3 Msr 20:12; Kan 5:16. 
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kim hiç ha çan öz be de ni ni ýig ren ýän 
däl dir. Gaý tam, edil Me sihiň iman ly lar 
ýyg na gy na se re di şi ýa ly, ony iý mit
len di rip, ala da sy ny ed ýän dir. 30 Se bä bi 
biz Me sihiň be de ni niň ag za la ry dy rys a. 
31 Töwratda şeý le ýa zy lan: «Şol se bäp den 
hem er kek ataene si ni taş lap, aýa ly bi len 
bi rig ýär we ola ryň iki si bir ten bol ýar». 
32  Bu be ýik syr dyr, ýö ne men mun da 
Me sih we iman ly lar ýyg na gy ba ra da 
gür rüň ed ýä rin. 33 Şun luk da, her bi ri ňiz 
aýa ly ňy zy özü ňi zi söý şü ňiz ýa ly sö ýüň, 
aýal hem äri ne hor mat goý sun.

6-njy bap

Çagalar we ene-atalar
1 Eý, ça ga lar, Reb biň ha ty ra sy üçin 

eneata ňy zyň sö zü ne gu lak asyň, se bä
bi bu dog ru dyr. 2-3  «Eneata ňa hor mat 
goý, şon da ýag şy lyk gö rüp, ýer ýü zün de 
öm rüň uzak bo lar» – bu Hu da ýyň wa
da bi len be ren il kin ji buý ru gy dyr. 4  Eý, 
ata lar, siz hem ça ga la ry ňy zyň ga ha ry ny 
ge tir mäň. Gaý tam, ola ry Reb biň ter bi
ýe si hem öwü di bi len ulal dyň.

Gul-hojaýyn gatnaşygy
5  Eý, gul lar, ýer dä ki ho ja ýy ny ňy zyň 

sö zü ne edil Me sihiň sö zü ne gu lak as
ýan ýa ly, gor ky we tit re me bi len çyn 
ýü rek den gu lak asyň. 6 Mu ny di ňe ola ryň 
öňün de mer he met ga zan mak üçin dälde, 
eý sem Me sihiň gu ly hök mün de Hu da ýyň 
yra da sy ny ak ýü rek den ýe ri ne ýe tir mek 
üçin ediň. 7 Adam la ra dälde, Reb be hyz
mat ed ýän ki min tüýs ýü rek den hyz mat 
ediň. 8  Çün ki is le gul bol sun, is le azat, 

her ki miň öz eden ýag şy lygy nyň öwe zi ni 
Reb den al jak dy gy ny siz bil ýän si ňiz. 9 Eý, 
ho ja ýyn lar, siz hem gul la ry ňy za edil 
şu tär de se re diň, ola ry gor ka sal maň, 
se bä bi ola ryň hem, si ziň hem gök de 
Ho ja ýyny ňy zyň bir di gi ni bil ýän si ňiz. 
Ol hiç ki me ta rap göý lik et me ýär.

Hudaýyň beren ruhy ýaraglary
10  Şun luk da, Reb biň be ýik güý ji bi

len kuw wat la nyň. 11 Ib li siň hi le le ri ne 
gar şy du rup bi le ri ňiz ýa ly, Hu da ýyň 
be ren äh li ru hy ýa rag la ry ny da ky nyň. 
12  Se bä bi bi ziň sö we şi miz yn san la ra 
gar şy däl dir! Ter si ne, biz tüm lü giň ru hy 
hö küm dar la ry na we erkyg ty ýar ly la
ry na, şeý lede gök dä ki ýo wuz ru hy 
güýç le re gar şy sö weş ýä ris. 13  Şo nuň 
üçin ýa man dö wür de gaý ta wul be rip 
bil me gi ňiz üçin, Hu da ýyň äh li ýa rag la
ry ny da ky nyň. Şon da or nu ňyz da berk 
dur ma gy ba şa rar sy ňyz. 14  Şeý le lik de, 
ha ky ka ty bi li ňi ze gu şak edip da ky nyň, 
dog ru ly gy eg ni ňi ze so wut edip ge ýiň. 
15 Aýa gy ňy za bol sa pa ra hat lyk ge tir ýän 
Hoş Ha ba ry wa gyz et mek ta ýyn ly gy ny 
ge ýiň. 16  Bu la ryň äh li si niň üs te si nede, 
ima ny gal kan edi nip da ky nyň! Onuň 
bi len şeý ta nyň bü tin ot ly ok la ry ny öçür
me gi ba şa rar sy ňyz. 17 Şeý le hem gu tu lyş 
tu wul ga sy ny ge ýip, Hu da ýyň sö zü ni, 
ýag ny Mu kad des Ru huň gy ly jy ny ele 
alyň. 18  Her bir ýag daý da ýal bar mak 
bi len, Mu kad des Ru huň yl ha my ar
ka ly Hu da ýa do gadi leg ediň. Hüş gär 
bo luň, Hu da ýyň äh li hal ky üçin he mi şe 
di leg de bo luň. 19 Her ge zek gep lä nim de, 
ge rek li söz ler be ril sin di ýip, me niň 
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a 6:24 Kä bir gol ýaz ma lar da Omyn di ýen söz hem bar.

   

üçi nem Hu daý dan di läň. Şon da men 
Hoş Ha bar ba ra da ky sy ry ba tyr gaý lyk 
bi len açaç an wa gyz ede rin. 20  Se bä
bi men Hoş Ha ba ryň zyn jyr lar bi len 
bag la nan il çi si di rin. Mu ny gork man, 
bol ma ly sy ýa ly yg lan edip bil me gim 
üçin di leg ediň.

Salamlar
21 Me niň ýag da ýy my, nä me ed ýä ni

mi si ziňde bil me gi ňiz üçin, söý gü li 

do ga ny myz, Reb biň sa dyk hyz mat kä ri 
Ti hik si ze hem me za dy gür rüň be rer. 
22  Ine, hut şu mak sat bi len, bi ziň ýag
da ýy my zy ha bar ber mek, şeý lede si zi 
ruh lan dyr mak üçin, men ony si ziň ýa
ny ňy za iber ýä rin. 23 Ata myz Hu daý dan, 
Reb bi miz Isa Me sihden do gan la ry my za 
pa ra hat lyk, iman we söý gi di le ýä rin. 
24  Reb bi miz Isa Me sihi öl mezýit mez 
söý gi bi len söý ýän le riň ba ry na Hu da ýyň 
mer he me ti ýar bol sun! a 
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Pawlusyň filipililere haty
Giriş

Fi li pi şä he ri Gre si ýa nyň de mir
ga zykgün do gar bö le gin de ýer le şip, 
on da grek ler we rim li ler ýa şa ýar dy
lar. La tyn di li döw let di li bol sada, 
şä he riň ila ty esa san grek di lin de gür
leş ýär di. Paw lus Hoş Ha ba ry wa gyz 
et mek üçin eden ikin ji sy ýa ha ty nyň 
do wa myn da bu şä her de il kin ji ýyg
na gyň düý bü ni tu tup dy (Re sul la ryň 
iş le ri, 16njy bap). Bu ýyg nak Ýew
ro pa se bit le rin dä ki il kin ji ýyg nak dy.

Paw lus bu ha ty tus sag lyk da otu ran 
döw rün de ýaz ýar (1:7). Ol öz ha tyn da 
Fi li pi dä ki iman ly la ra do gadi leg le ri 
we ýar dam la ry üçin çäk siz min net
dar dy gy ny aýd ýar (1:5; 4:1019). 
Paw lus Hoş Ha ba ryň wag zy ny do
wam et dir mek üçin tus sag lyk dan 
bo şa dyl ma ga umyt ed ýär (3:1719). 
Em ma ol özü niň ölü me hö küm edil
me gi niň hem müm kin di gi ni bil ýär 
(1:21; 2:17; 3:10). Paw lus ozal Isa Me
sihiň, in di bol sa özü niň je birje pa la ra 
du çar bol şy ýa ly, Fi li pi şä he rin dä ki 
iman ly la ryň hem je bir çek mek le ri niň 
ah mal dy gy ba ra da duý dur ýar. Şeý le 
ýag daý ýü ze çyk sa, Isa Me sihe bo lan 
ima nyň ha ty ra sy na bu je birje pa la ry 

ýal ka nyş hök mün de ka bul et me li di
gi ni aýd ýar (1:2830).

Fi li pi dä ki ýyg nak da kyn çy lyk
lar bar dy, se bä bi ýyg na gyň kä bir 
ag za la ry Hu daý ta ra pyn dan ha las 
edil mek üçin Mu sa nyň Ka nu ny ny 
hök man ber jaý et me li di ýip aýd ýar
dy lar. Em ma Paw lus ola ra bü tin leý 
gar şy çy kyp, şeý le «iman ly lar dan» 
ägä bol ma ly dy gy ny ýyg na ga duý
dur ýar (3:211).

Paw lu syň tus sag ly gy na ga ra maz
dan, hat şat lyk dan do lu dyr. Ol her 
ýag da ýyň bäh bit li ta ra py na ga ra
ma ly dy gy na dü şün ýär we Fi li pi dä ki 
ýyg na gyň oňa eden äh li ýag şy lyk
la ry ny ýat la ýar. Paw lus ola ra Hu da
ýyň hal ky nyň öza ra yla la şyk ly bo lup 
(2:2; 4:23), hem me za da Isa Me sihiň 
ga raý şy ýa ly ga ra ma ly dy gy ny ýat
lad ýar: «Isa Me sih Hu da ýyň te bi ga
ty na eýe bol sada, ony Özü ne de re je 
saý ma dy, on dan mä käm ýa pyş ma dy. 
Gaý tam, bir gul ki min bo lup, yn san 
keş bin de bu dün ýä in di, Ol Özü ni 
as la hiç et di. Ol yn san sy pa ty na gi
rip, ölü me, hat da haç da ky ölü mede 
ta byn bol dy, Özü ni pe selt di» (2:67).

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler ................................................................... 1:1-11
Pawlus ýaşaýşyň asyl manysyna nähili düşünýär? ...........................1:12-30
Isa Mesihiň hakyky tabynlyk göreldesi ..............................................2:1-18
Pawlusyň dostlary baradaky habarlar ...............................................2:19-30
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1-nji bap
1  Isa Me sihiň gul la ry bo lan men 

Paw lus dan we Ti mo te os dan Isa Me sih 
ar ka ly Hu da ýyň hal ky na de giş li bo lan 
fi li pi li le riň ba ry na, şol san da ýyg nak 
ýol baş çy la ry na we hyz mat çy la ry na do
ga ýy sa lam!

2  Ata myz Hu da ýyň we Reb bi miz Isa 
Me sihiň mer he me ti, pa ra hat ly gy, goý, 
si ze ýar bol sun!

Şükürler we doga-dilegler
3 Men her ge zek siz ba ra da oý la na nym

da, Hu da ýy ma şü kür ed ýä rin. 4  Si ziň 
äh li ňiz üçin şat la nyp, el my da ma Hu da ýa 
do gadi leg ler ed ýä rin. 5 Çün ki siz il kin ji 
gün den tä şu wag ta çen li Hoş Ha ba ry 
ýaý rat mak da hyz mat daş lyk ed ýär si ňiz. 
6  Siz de ýag şy işi baş lan Hu da ýyň mu ny 
Isa Me sihiň gel jek gü nü ne çen li bi tir
jek di gi ne ynan ýa ryn.

7 Men tus sag lyk da bol samda, Hoş 
Ha ba ry go rap, ony yk rar et semde, siz 
ma ňa ber len mer he met li gul luk da el my
da ma hyz mat daş lyk ed ýär si ňiz. Şo nuň 
üçinde men siz ba bat da şeý le şat lan
ma ga hak ly dy ryn. Çün ki ýü re gi miň 
tö rün de or nu ňyz bar ahy ryn! 8  Men si zi 
gör mä ge in ti zar dy gy ma we Isa Me sihiň 
söý gü si bi len söý ýän di gi me Hu da ýyň 
hut Özi şa ýat dyr.

9 Men söý gi ňi ziň bi lim de we ýi ti 
düş bü lik de bo le lin do lupdaş ma gy ny 
Hu daý dan di le ýä rin. 10 Çün ki men si ziň 
mö hüm zat la ry saý ga ryp, Isa Me sihiň 
gel jek gü nün de päk we müýn süz bol ma
gy ňy zy is le ýä rin. 11 Şon da dur mu şy ňyz 

Isa Me sih ar ka ly ama la aş ýan dog ry 
iş ler den do lupda şar, siz Hu da ýa öw gi 
we şanşöh rat ge ti rer si ňiz.

Hoş Habary tussag edip bolmaýar
12  In di bol sa, eý, do gan lar, si ze şu la ry 

mä lim ede sim gel ýär: me niň ba şy ma 
inen kül pet ler dog ru danda Hoş Ha ba ryň 
ýaý ra ma gy na ýar dam et di. 13 Şun luk da, 
me niň Me sih se bäp li tus sag edi len di gim 
köşk go rag çy la ry na we beý le ki le riň 
ba ry na mä lim bol dy. 14  Me niň bu tus
sag ly gym iman da ky do gan la ry myň 
kö pü si ni ruh lan dyr dy. Olar gork man, 
ba tyr gaý lyk bi len Hoş Ha ba ry wa gyz 
ed ýär ler. 15 Ha wa, ola ryň kä bir le ri me niň 
bi len bäs le şip, Isa Me sih ba ra da ky Hoş 
Ha ba ry ba hyl lyk dan wa gyz ed ýär ler, 
kä bir le ri bol sa ýag şy ni ýet den wa gyz 
ed ýär ler. 16  Bu lar me niň Hoş Ha ba ry 
go ra mak üçin saý la nan dy gy my bi lip, 
ony söý gi bi len wa gyz ed ýär ler. 17 Em ma 
beý le ki ler Me sihi päk ýü rek den dälde, 
öz bäh bit le ri ni ara mak üçin wa gyz edip, 
tus sag lyk da ky kül pet le ri mi art dyr mak
çy bol ýar lar. 18  Eden le rin de nä me?! Her 
nä hi li bol sada, is le bet päl lik den, is lede 
ýag şy ni ýet den, ba ry bir olar Isa Me sihi 
wa gyz ed ýär ler. Men mu ňa be gen ýä rin.

Ha wa, gaý tagaý ta be ge ne rin, 19 se bä bi 
do gadi leg le ri ňiz we Isa Me sihiň Ru hu
nyň kö me gi ar ka ly bu kül pet le riň ma ňa 
azat lyk ge tir jek di gi ni bil ýä rin. 20 Çün ki 
men as la utan ja gal ma jak dy gy ma, he
mi şe kim ýa ly şin di hem mert lik bi len 
he re ket et jek di gi me ynan ýa ryn. Men 
ýa şa samda, öl dü ril semde, me niň be
de nim ar ka ly Me sih beý gel di ler. 21 Çün ki 

Hudaý tarapyndan kabul edilmek .....................................................3:1–4:9
Pawlus filipililere minnetdarlyk bildirýär ........................................ 4:10-20
Soňky salamlar .................................................................................. 4:21-23
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me niň üçin ýa şa ýyş Me sihdir, ölümde 
bäh bit li dir. 22  Em ma ýa şa sam, ha syl ly 
zäh met çe ke rin. Şo nuň üçinde haý sy
sy ny saý la ja gy my bil me ýä rin. 23 Men iki 
da gyň ara syn da gal dym: men dün ýä den 
ötüp, Me sihiň ýa nyn da bol mak is le ýä rin. 
Bu ju da ýag şy dyr; 24  em ma me niň di ri 
gal ma gym si ze hasda ge rek li dir. 25 Men 
şu ba bat da yna mym bo la ny üçin, di ri 
gal jak dy gy my bil ýä rin. Ha wa, iman da 
we onuň ber ýän şat ly gyn da ösüp bi le
ri ňiz ýa ly, men ýe nede si ziň ara ňyz da 
ga la ryn. 26  Şo ňa gö räde, men tus sag lyk
dan bo şap, ýa ny ňy za ba ra nym da, siz Isa 
Me sihiň me niň üçin eden le ri ba bat da 
hasda köp mag ta nyp bi ler si ňiz.

Durmuş ýörelgäňiz Hoş 
Habara laýyk bolsun

27 Eý, do gan lar, dur muş ýö rel gä ňiz Isa 
Me sihiň Hoş Ha ba ry na la ýyk bol sun. 
Şon da ýa ny ňy za ba ryp si zi gör semde, 
ýa ny ňyz da bol man, siz ba ra da eşit
semde, Hoş Ha ba ra da ýan ýan iman 
ug run da bir adam ýa ly gö re şip, ýe ketäk 
bir Ruh da berk du ran dy gy ňy zy bi le rin. 
28  Şeý lede, özü ňi ze gar şy çyk ýan lar dan 
as la gork ma ýan dy gy ňy zy bi le rin. Si ziň 
iman da şeý le berk dur ma gy ňyz ola ryň 
he läk bol jak dy gyn dan, si ziň bol sa ha las 
edil jek di gi ňiz den ny şan dyr. Bu lar Hu daý 
ta ra pyn dyr. 29 Çün ki si ze di ňe Isa Me sihe 
iman et mek däl, eý sem Onuň ha ty ra
sy na je birje pa çek mek hem ber len dir. 
30 Siz me niň gö re şi mi özü ňiz gör dü ňiz, 
ol ba ra da şin di hem eşid ýän si ňiz. Bu 
gö re şi me siz hem şä rik si ňiz.

2-nji bap
1 Şun luk da, eger Me sih bi len bol

mak lyk si zi ruh lan dyr ýan bol sa, Onuň 
söý gü sin den te sel li tap ýan bol sa ňyz, 
Mu kad des Ruh bi len ýa kyn gat na şyk 

sak la ýan bol sa ňyz, re himşe pa ga ty ňyz 
we duý gu daş ly gy ňyz bar bol sa, 2  me
niň be gen ji miň üs tü ni ýe ti riň: pi kir deş 
bo luň, bi ribi ri ňi zi sö ýüň, ru hu ňyz we 
mak sa dy ňyz bir bol sun. 3 Öz şah sy is le gi
ňiz den ýada şöh rat pa raz lyk dan he re ket 
et mäň. Ter si ne, baş ga la ry özü ňiz den 
üs tün sa ýyp, pes päl bo luň. 4  Her kes 
di ňe öz bäh bi di ni däl, eý sem baş ga la ryň 
bäh bi di ni hem ara syn.

5  Isa Me sihiň ga ra ýyş la ry siz de hem 
bol sun: 6  Isa Me sih Hu da ýyň te bi ga ty na 
eýe bol sada, ony Özü ne de re je saý ma
dy, on dan mä käm ýa pyş ma dy. 7 Gaý tam, 
bir gul ki min bo lup, yn san keş bin de bu 
dün ýä in di, Ol Özü ni as la hiç et di. Ol 
yn san sy pa ty na gi rip, 8  ölü me, hat da 
haç da ky ölü mede ta byn bol dy, Özü ni 
pe selt di. 9 Şo ňa gö rä Hu daý Ony ju da 
beý gelt di: Oňa äh li at dan üs tün bir ady 
ber di. 10 Gök ler dä ki, ýer dä ki, ýer as tyn
da ky her kes Isa nyň ady ag za lan da dyz 
eper, 11 Ata Hu da ýyň şanşöh ra ty üçin, 
her dil Isa Me sihiň Reb di gi ni yk rar eder.

Ýyldyzlar deý parlamak
12  Eý, eziz le rim, men ýa ny ňyz da kam, 

siz Hu da ýyň sö zü ne gu lak as ýar dy ňyz. 
Em ma me niň ýok lu gym da gu lak as
ma gy ňyz hasda mö hüm dir. Hu da ýyň 
hu zu ryn da gor ka we gal pyl da gap la nyp, 
ha las bol mak üçin ýag şy iş le ri amal ediň. 
13 Çün ki Hu daý Öz göw nün den tur ýan 
iş le ri et mek üçin si ze gu jurgaý rat be rip, 
siz dä ki işi ni amal ed ýär.

14  Her bir za dy hü ňür de män, zeý ren
män ber jaý ediň. 15  Şon da siz eg ri we 
az gyn nes liň ara syn da edil älem dä
ki ýyl dyz lar dek par la ýan, Hu da ýyň 
aýyp syz, päk we müýn süz ça ga la ry 
bo lar sy ňyz. 16  Ýa şa ýyş ber ýän Hoş Ha
ba ry ga ýym tu tuň. Şon da men bi de rek 
ýe re yh las et män di gim, aza by myň pu ja 
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çyk man dy gy ba bat da Me sihiň gel jek 
gü nün de mag ta nyp bi le rin. 17 Si ziň Reb
be ed ýän ima ny ňyz we hyz ma ty ňyz 
Oňa ba gyş edi len gur ban lyk ki min dir. 
Egerde me niň şin di çek ýän je bir le rim 
bu gur ban ly ga go şul sa, men şat dy ryn. 
Men hem mä ňi ziň şat ly gy ňy za şä rik di rin. 
18  Şo ňa gö rä, siz hem şat la nyp, me niň 
şat ly gy ma şä rik bo luň.

Timoteos we Epafrodit
19 Reb bi miz Isa ýol ber se, ýag daý la

ry ňy zy bi lip yn jal mak üçin, tiz wagt da 
ýa ny ňy za Ti mo te o sy ibe re rin di ýip umyt 
ed ýä rin. 20 Ti mo te os hem edil men ýa ly 
siz ba bat da şeý le yh las ly, şeý le ja nyp keş. 
On dan baş ga iber mä ge şeý le ada mymda 
ýok. 21 Se bä bi köp adam lar Isa Me sihiň 
dälde, öz bäh bi di ni ara ýar ahy ryn. 
22  Em ma Ti mo te o syň sa dyk ly gy si ze 
mä lim dir. Ol ma ňa Hoş Ha ba ry wa gyz 
et mek de edil og luň öz ata sy na hyz mat 
edi şi ýa ly hyz mat et di. 23 Şo nuň üçinde, 
men ýag da ýy myň nä hi li bol ja gy ny bi len 
ba dy ma, ony si ziň ýa ny ňy za ibe re rin 
di ýip umyt ed ýä rin. 24  Me niň tiz wagt
da ýa ny ňy za bar jak dy gym ba bat da Reb 
me ni ynan dyr ýar.

25 Siz mä täç li gim de men ba ra da ala da 
et mek üçin il çi ňiz Epa fro di ti ýa ny ma 
ibe rip di ňiz. Em ma men ony, ýag ny öz 
iş de şi mi, sö weş deşi mi we do ga ny my 
yzy na, si ziň ýa ny ňy za iber me gi ma kul 
bil dim. 26  Ol si ziň äh li ňi zi örän gö re si 
gel di. Onuň has sa ly gy ba ra da eşi den di
gi ňi zi bi len de bol sa, ga ty gaý gy lan dy. 
27 Dog ru danda, ol ölüm ha lyn da bo lup, 
tas ölüp di. Em ma Hu daý oňa, di ňe oňa 
däl, eý sem has rat üs tü ne has rat çek me
zim ýa ly, ma ňa hem re him et di. 28  Şo ňa 
gö räde, siz Epa fro di ti gö rüp, gaý ta dan 
be ge ner si ňiz, me niňde gaý gyhas ra tym 
ýeň lär di ýip, ony ýa ny ňy za örän ibe re sim 

gel di. 29 Ony Reb dä ki do ga ny ňyz hök
mün de uly şat lyk bi len gar şy laň. Onuň 
ýa ly adam la ry hor mat laň. 30  Çün ki ol 
si ziň ma ňa edip bil me dik hyz ma ty ňy
zyň öwe zi ni dol mak üçin, ja ny ny howp 
as ty na sa lyp, Me sihiň işi niň ug run da 
tas ölüp di.

3-nji bap

Sünnetlenmä däl-de, imana 
daýanýan dogrulyk

1 Şun luk da, eý, do gan la rym, goý, şat
ly gy ňy zyň göz ba şy Reb bol sun!

Si ze şin di ýaz ýa ny my gaý tagaý ta 
ýaz mak ma ňa kyn däl. Bu si zi go ra mak 
üçin dir: 2  şol «it ler den», şol bet kär ler den, 
şol pür çük «ça py jy lar dan» se re sap bo luň. 
3 Biz Mu kad des Ruh ar ka ly Hu da ýa yba
dat edip, Isa Me sih bi len mag tan ýa rys, 
yn san güý jü ne da ýan ma ýa rys. Şo ňa 
gö räde, ha ky ky sün net li ler biz di ris! 
4  Eger yn san güý jü ne da ýan ma ly bol sa, 
on da bu ba bat da me niň do ly tu ta ry gym 
bar dyr.

Eger ýe ne kim dir bi ri te ne da ýan
ma ga tu ta ry gy bar dyr öýt se, me niň ki 
on danda köp dür. 5 Men dün ýä ine nim
den se kiz len ji gün de sün net edi len di rin. 
Men ys ra ýyl hal ky nyň ben ýa min ti re
sin den bo lup, ýew reý le riň ýew re ýi di rin. 
Ýa hu dy la ryň Ka nu ny ny ber jaý et mek 
ba bat da hem fa ri seý di rin. 6  Din ug run da
ky yh las diý se ňiz, iman ly lar ýyg na gy na 
azar ber dim. Mu kad des Ka nu na da ýan
ýan dog ru lyk diý se ňiz, aýyp syz dym.

7 Em ma öň bäh bit li sa ýan zat la ry my in
di Me sihiň ha ty ra sy na bi de rek saý ýa ryn. 
8-9 Ha wa, men Reb bim Isa Me sihi ta na
ma gyň aja ýyp be lent li gi niň ha ty ra sy na 
äh li za dy bi de rek saý ýa ryn. Men Onuň 
ha ty ra sy na äh li zat dan ge çip, bu la ryň 
ba ry ny çöpçör saý ýa ryn. Men Me sihi 
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a 3:16 Kä bir gol ýaz ma lar da 16njy aýat şeý le gör nüş de gel ýär: Ýö ne nä mä ýe ten bol sak, 
şol düz gü ne gö rä ýa şa lyň, şo ňa la ýyk lyk da pi kir ede liň.

ga za na sym we Onuň bi len mä käm bi
ri ge sim gel ýär. Men Mu kad des Ka nu na 
da ýan ýan öz dog ruly gy ma däl, eý sem 
Me sihe bo lan ima na da ýan ýan, iman 
ar ka ly Hu daý dan bo lan dog ru ly ga eýe 
bo la sym gel ýär. 10-11 Men Isa Me sihiň 
Özü ni, Onuň di re li şi niň güý jü ni bi le sim 
gel ýär. Isa Me sihiň je birje pa la ry na şä
rik bo lup, Oňa Onuň ölü min de meň zäp, 
ölüm den di re li şe ýe te sim gel ýär.

Maksada ymtylmak
12  Şun luk da, men bu la ryň ba ry na ýe

ten di rin ýada kä mil le şen di rin öý de mok. 
Em ma men bu la ry ga zan mak üçin jan 
ed ýä rin. Se bä bi Isa Me sih me ni şu mak
sat bi len ga zan dy. 13 Eý, do gan lar! Men 
bu la ry ga za nan dy ryn öý de mok. Em ma 
ýe ketäk şu ny we lin ed ýän di rin: yz da 
ga lan zat la ry unu dyp, öň dä ki le re ýet
mä ge ym tyl ýa ryn. 14  Men Hu da ýyň Isa 
Me sih ar ka ly gök ler dä ki ýa şaý şa ça gyr
ýan baý ra gy ny al mak üçin, mak sa dy ma 
ta rap yl ga ýa ryn.

15 Şo ňa gö räde, iman da kä mil bo lan la
ry my zyň ba ry, goý, şu nuk daý na zar dan 
pi kir et sin. Eger haý sy dyr bir zat ba bat da 
baş ga pi kir de bol sa ňyz, on da Hu daý si ze 
mu ny hem aý dyň laş dy rar. 16  Biz saý lan 
ýo lu myz bi len öňe ta rap git me li a.

17 Eý, do gan lar! Me niň gö rel dä me eýer
ýän le re go şu lyň. Bi ziň gö rel dä mi ze 
gö rä ýa şa ýan la ra üns be rip, olar dan 
öw re niň. 18  Men ozal mu ny si ze gaý
tagaý ta aý dyp dym. In di bol sa ag lap, 
ýe ne aýd ýa ryn: Me sihiň ha çy na duş man 
bo lup ýa şa ýan lar köp dür. 19 Ola ryň so ňy 
weý ran çy lyk dyr, ola ryň ga ra ga ryn la ry 
hu daý la ry dyr, olar öz mas ga ra ly gy na 
buý san ýan dyr lar. Olar di ňe bu dün ýä niň 

zat la ry ba ra da oý lan ýan dyr lar. 20  Biz 
bol sa gök le riň ra ýat la ry bo lup, Ha las
gär Reb bi miz Isa Me sihiň şol ýer den 
ge le ri ne sa byr syz lyk bi len ga raş ýan
dy rys. 21 Se bä bi Isa Me sih bi ziň ejiz we 
äh mi ýet siz be den le ri mi zi öz ger dip, Öz 
şöh rat ly be de ni ne meň ze der. Ol mu ny 
her za dy Özü ne ta byn et me gi ba şar ýan 
güý ji ar ka ly ama la aşy rar.

4-nji bap

Öwütler
1 Şun luk da, eý, söý gü li do gan la rym, 

Reb biň ha ty ra sy na berk du ruň! Men 
ga ra gö zü ňi ze zar dy ryn. Eziz le rim, siz 
me niň şat ly gym we ba şy myň tä ji si ňiz.

2  Men Ewo di ýada, Sin ti häde ýal bar
ýa ryn: Reb biň ha ty ra sy na yla la şyk ly 
bo luň. 3 Eý, me niň sa dyk ýol da şym, sa
ňada ýal bar ýa ryn: bu aýal la ra kö mek et. 
Olar men, Kle ment we ýa şa ýyş ki ta by na 
at la ry ýa zy lan beý le ki iş deş le rim bi len 
bir lik de Hoş Ha ba ry ýaý rat mak da tu
tan ýer li iş le di ler.

4  Reb de şat la nyň. Ýe nede gaý ta la ýa
ryn: şat la nyň! 5  Goý, ýum şak ly gy ňyz 
hem me le re bel li bol sun. Reb ýa kyn dyr. 
6  Hiç za dy gaý gy et mäň. Gaý tam, Hu da
ýa şü kür edip, her bir ýag daý da ky äh li 
mä täç lik le ri ňi zi Oňa do gadi leg ler de 
aý dyň. 7 Şon da Hu da ýyň pa ra hat ly gy 
ýü rek le ri ňi zi we pi kir le ri ňi zi Isa Me
sih ar ka ly go rar. Bu pa ra hat lyk yn san 
dü şü ner den ju da be lent dir.

8  Umu man, eý, do gan lar, ha ky ky, hor
ma ta my na syp, dog ry, päk, ýa kym ly, 
aja ýyp nä me bar bol sa, şol ba ra da oý
la nyň. Ha wa, ýag şy we öw gä my na syp 
zat lar ba ra da oý la nyň. 9 Men den öw re nen, 
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ka bul eden, eşi den we gö ren zat la ry ňy
zy amal ediň. Şon da pa ra hat lyk ber ýän 
Hu daý si ziň bi len bo lar.

Peşgeşler üçin minnetdarlyk
10 Ahyr so ňy men ba ra da ýe nede ala da 

edip baş la ny ňy za Reb de örän şat lan dym. 
Siz ozal hem ala da ed ýär di ňiz, ýö ne 
mu ny gör kez mä ge müm kin çi li gi ňiz 
ýok dy. 11 Men mu ny nä me dir bir za da 
mä täç bo la nym üçin aýt ma ýa ryn. Se bä bi 
her ýag daý da ba ry ma ka ýyl bol ma gy 
öw re nen di rin. 12  Men mä täç li giňde, bo
le lin li giňde nä me di gi ni bil ýä rin. Men 
dok luk da ýa aç lyk da, bo le lin lik de ýa 
mä täç lik de ýa şa samda, ga raz, her ýag
daý da we her hal da ka na gat ly bol ma gyň 
tä ri ni öw ren dim. 13 Ma ňa kuw wat ber ýän 
Isa Me sih ar ka ly äh li za dy ba şar ýa ryn.

14  Her nä hi li bol sada, me niň mu şak
gat la ry ma şä rik bo lup, go wy et di ňiz. 
15  Eý, fi li pi li ler! Men Ma ke do ni ýa dan 
çy kyp gaý dyp, Hoş Ha ba ry il kiil ki ler 
wa gyz edip baş lan döw rüm de si ziň 
ýyg na gy ňyz dan baş ga ýyg nak ma ňa 
mad dy kö me gi ni be ren däl dir. Mu ny 

si ziň özü ňizde bil ýän si ňiz. 16  Siz hat da 
Sa lo ni ki şä he rin de mä täç lik çe ken döw
rüm dede ma ňa gaý tagaý ta kö me gi ňi zi 
ýe ti rip di ňiz. 17 Men mu ny peş geş le ri ňi ze 
han ta ma bo la nym üçin aýt ma ýa ryn. Men 
si ziň bäh bi di ňi ziň art ma gy ny is le ýä rin. 
18  Me niň hem me za dym bar, ar ty gy bi len 
bar. Epa fro dit si ziň ibe ren peş geş le ri ňi zi 
ge ti re li bä ri, kem za dym gal ma dy. Bu lar 
hoş boý ys ly gur ban lyk ki min Hu da ýyň 
ha la ýan gur ba ny dyr. 19 Şöh rat ly Hu da
ýym Öz baý ly gy bi len si ziň, ýag ny Isa 
Me sihe de giş li bo lan la ryň äh li mä täç
lik le ri niň öwe zi ni do lar a.

20 Ata myz Hu da ýa ebe di we ba ky şöh
rat bol sun! Omyn.

Salamlar
21 Isa Me sih ar ka ly Hu da ýyň hal ky na 

de giş li bo lan la ryň ba ry na sa lam aý dyň. 
Me niň ýa nym da ky do gan lar si ze sa lam 
aýd ýar lar. 22  Hu da ýyň hal ky nyň äh li si, 
yla ý tada im pe ra to ra hyz mat ed ýän ler 
si ze sa lam aýd ýar lar. 23 Reb bi miz Isa 
Me sihiň mer he me ti, goý, si ze ýar bol
sun! Omyn. 
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1-nji bap
1-2  Hu da ýyň yra da sy bi len Isa Me

sihiň re su ly bo lan men Paw lus dan we 

do ga ny myz Ti mo te os dan Ko lo si ýa da ky 
Hu da ýyň hal ky na, ýag ny Me sihe de giş
li bo lan sa dyk do gan la ry my za do ga ýy 
sa lam!

Pawlusyň kolosiýalylara haty
Giriş

Ko lo si ýa şä he ri Rim im pe ri ýa sy nyň 
Azi ýa we la ýa ty nyň gün ba tar bö le
gin de ýer leş ýär di. Azi ýa we la ýa ty 
hä zir ki Tür ki ýä niň kä bir ýer le ri ni 
öz içi ne al ýar dy.

Paw lus Ko lo si ýa şä he ri ne hiç ha
çan ba ryp gör me sede, ol ýer dä ki 
me si hi le riň güýç li iman la ry ba ra da 
eşi dip be gen ýär di (1:37; 2:6,7). Ko
lo si ýa ly lar Hoş Ha ba ry şol şä her de 
ýa şa ýan Epa fra at ly adam dan eşi
dip di ler (1:7; 4:12,13). Ol şu ha tyň 
ýa zy lan döw rün de (1:14; 4:3,10,18) 
Paw lus bi len tus sag lyk da bo lup dy 
(Flm 23nji aýat).

Ko lo si ýa da ky ýyg na gyň köp ag
za la ry grek ler ýada şol dö wür de 
Azi ýa we la ýa ty nyň çäk le rin de ýa şan 
et nik to par la ryň we kil le ri di (1:27). 
Bu ag za la ryň kä bir le ri geňtaň di ni 

urpadat la ry na eýer ýär di ler. Olar 
Hu da ýa do ly ta byn bol mak üçin kä bir 
be den hö wes le rin den öz le ri ni bü tin leý 
mah rum et me li, pe riş de le re we gök
dä ki güýç le re sež de et me li di ýip pi kir 
ed ýär di ler. Paw lus ola ra Isa Me sihiň 
Hu daý bi len gök de di gi ni, äle miň äh li 
yg ty ýar lyk la ry na Öz hö kü mi ni ýö red
ýän di gi ni mä lim ed ýär (3:1). Şo nuň 
üçinde, re sul öz ha tyn da ola ra di ňe 
Isa Me sihe sež de et me gi ün däp, şeý le 
diý ýär: «Me sih gö rün me ýän Hu da ýyň 
keş bi dir, bü tin ýa ra dy ly şyň il kin ji 
dog la ny Ol dur… Çün ki Hu daý doly 
kamilliginin Isa da or naş ma gy ny ma
kul bil di. Me sihiň haç da dö ken ga ny 
ar ka ly pa ra hat çy ly gy ber ka rar edip, 
Hu daý ýer dä ki we gök dä ki äh li za dy 
Özi bi len ýa raş dyr ma gy ma kul bil di» 
(1:15,19,20).

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler .....................................................................1:1-2
Şükür dogadilegleri ............................................................................. 1:3-8
Isa Mesihiň şahsyýeti we işi ............................................................1:9–2:19
Isa Mesihiň berýän täze durmuşynda ýaşamak ............................. 2:20–4:6
Soňky salamlar ....................................................................................4:7-18
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a 1:1-2 Kä bir gol ýaz ma lar da Ata myz Hu da ýyň we Reb bi miz Isa Me si hiň.
b 1:14 Og ly ar ka ly – kä bir gol ýaz ma lar da Og luň dö ken ga ny ar ka ly.

Ata myz Hu da ýyň a mer he me ti, pa ra
hat ly gy, goý, si ze ýar bol sun!

Pawlus Hudaýa şükür edýär
3 Biz si ziň üçin do gadi leg edip, el

my da ma Reb bi miz Isa Me sihiň Ata sy 
Hu da ýa şü kür ler ed ýä ris, 4  se bä bi biz 
si ziň Isa Me sihe bo lan ima ny ňyz we 
Hu da ýyň äh li hal ky na gör ke zen söý gi ňiz 
ha kyn da eşit dik. 5 Bu ima ny ňyz we söý
gi ňiz umy dy ňyz dan, ha wa, gök de si ze 
ga raş ýan zat la ra bag la ýan umy dy ňyz dan 
dö re ýär. Siz özü ňi ze ge lip gow şan ha
ky kat sö zi bo lan Hoş Ha bar da bu umyt 
ba ra da öň eşi den si ňiz. 6  Hu da ýyň Hoş 
Ha ba ry bü tin dün ýä ýaý rap, mi we be rip 
gel ýär. Hu da ýyň mer he me ti niň ha ky ky 
ma ny sy na göz ýe ti ren gü nü ňiz den bä ri, 
bu Hoş Ha bar si ziň ara ňyz da hem şeý le 
he re ket ed ýär. 7 Siz bu Hoş Ha ba ry söý
gü li iş de şi miz Epa fra dan öw ren di ňiz. Ol 
si ziň ug ru ňyz da Me sihiň sa dyk hyz mat
kä ri dir. 8  Si ziň Mu kad des Ruh dan al ýan 
söý gi ňiz ba ra da hem bi ze ol gür rüň ber di.

9 Mu ny eşi den gü nü miz den bä ri, biz 
hem si ziň üçin do gadi leg le ri mi ziň 
yzy ny üzem zok. Hu da ýyň is le gi ni do
ly bil me gi ňiz üçin, Onuň si zi äh li ru hy 
akyl dar lyk we dü şün je bi len dol dur
ma gy ny di le ýä ris. 10 Şeý le hem Reb be 
my na syp dur muş da ýa şap, Ony her ba
bat da ho şal et me gi ňiz üçin di leg ed ýä ris. 
Goý, si ziň äh li oňat iş le ri ňiz mi we ber sin. 
Goý, Hu daý Ony ta na mak da si zi hasda 
ös dür sin. 11 Goý, Ol si zi be ýik gud ra ty 
bi len kuw wat lan dyr syn; si ziň sa byrta
kat ly bo lup, äh li za da döz gel me gi ňiz 
üçin güýçkuw wat ber sin. 12  Nur da ky Öz 
hal ky nyň mi ra sy na şä rik bol ma ga si zi 
do ly my na syp eden Ata Hu da ýa şat la nyp 

şü kür ediň. 13 Ol bi zi ga raň ky ly gyň yg ty
ýa ryn dan bo şa dyp, Öz söý gü li Og lu nyň 
Şa ly gy na ge tir di; 14  Og ly ar ka ly b gü nä
le ri mi zi ba gyş lap, bi zi azat ly ga çy kar dy.

Mesihiň ygtyýarlygy
15  Me sih gö rün me ýän Hu da ýyň 

keş bi dir, bü tin ýa ra dy ly şyň il kin ji 
dog la ny Ol dur. 16  Çün ki äh li zat lar Ol ar
ka ly ýa ra dy lan dyr. Gök dä ki we ýer dä ki, 
gö rün ýän hem gö rün me ýän zat la ry: tagt
lar dyr hä ki mi ýet le ri, hö küm dar la ry we 
erkyg ty ýar ly la ry – ba ry ny Ol ýa rat dy. 
Hem me zat Ol ar ka ly we Onuň üçin ýa
ra dyl dy. 17 Äh li zat dan öň bar bo lan Ol dur, 
äh li zat lar Ol ar ka ly mä käm du ran dyr. 
18  Be de niň, ýag ny iman ly lar ýyg na gy nyň 
ba şy Ol dur. Äh li zat da il kin ji or ny al syn 
di ýip, baş lan gyçda, il kin ji bo lup ölüm
den di re lende Ol dur. 19 Çün ki Hu daý do ly 
kä mil li gi niň Isa da or naş ma gy ny ma kul 
bil di. 20 Me sihiň haç da dö ken ga ny ar ka
ly pa ra hat çy ly gy ber ka rar edip, Hu daý 
ýer dä ki we gök dä ki äh li za dy Özi bi len 
ýa raş dyr ma gy ma kul bil di. 21 Siz bir wagt
lar eden pis iş le ri ňiz se bäp li pi ki ri ňiz de 
Hu daý dan üz ňe di ňiz, Oňa duş man dy ňyz. 
22  In di bol sa Hu daý si zi Öz hu zu ryn da 
mu kad des, müýn süz hem aýyp syz et mek 
üçin, Me sihiň be de ni niň ölü mi ar ka ly 
Özi bi len ýa raş dyr dy. 23 El bet de, siz eşi
den Hoş Ha ba ry ňy zyň be ren umy dyn da 
sars man, iman da kök urup, berk dur ma
ly sy ňyz. Bu Hoş Ha bar ýer ýü zün dä ki her 
bir yn sa na yg lan edil di. Men Paw lus bu 
Hoş Ha ba ryň hyz mat çy sy bol dum.

Pawlusyň imanlylara hyzmaty
24  Men si ziň ug ru ňyz da gör ýän gör

gü le ri me be gen ýä rin. Şeý lede men Isa 
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Me sihiň Öz be de ni, ýag ny iman ly lar 
ýyg na gy nyň ha ty ra sy na çe ken ejir le ri
niň öz be de nim de do wam ed ýän di gin den 
ho şal dy ryn. 25-26  Si ziň bäh bi di ňiz üçin 
Hu da ýyň ma ňa be ren tab şy ry gy na gö rä, 
men bu iman ly lar ýyg na gy nyň hyz mat kä
ri bol dum. Bu tab şy ryk Hu da ýyň sö zü ni, 
ýag ny ge çen asyr lar dan we ne sil ler den 
giz lin sak la nan, em ma in di Onuň hal ky
na aýan edi len sy ry do ly äş gär et mek den 
yba rat dyr. 27 Hu daý bu sy ryň şöh rat ly baý
ly gyny mil let le riň ara syn da Öz hal ky na 
bil dir mek is le di. Bu syr si ze şöh ra ta go
wuş mak umy dy ny be rip, ara ňyz da bol ýan 
Isa Me sihdir. 28 Şeý le lik de, biz hem me le re 
Me sih hak da wa gyz ed ýä ris. Ola ry Me
sihiň be de ni niň kä mil ag za sy hök mün de 
hö dür lär ýa ly, her bir yn sa na öwütün dew 
edip, uly akyl dar lyk bi len tag lym ber ýä ris. 
29 Şu mak sat bi len ja ny my aýa man zäh met 
çek ýä rin, Me sihiň özü me tä sir ed ýän 
gud rat ly güý jü ne da ýan ýa ryn.

2-nji bap
1 Men si ziň üçin we La o di ki ýa da ky 

iman ly la ryň, şeý lede me ni ta na ma ýan la
ryň äh li si üçin nä hi li gaý duw syz zäh met 
çek ýän di gi mi bil me gi ňi zi is le ýä rin. 2 Men 
ola ryň kal by nyň ruh la nyp, söý gü de bir
leş mek le ri ni di le ýä rin. Şeý dip, olar do ly 
yna ma hem baý dü şün jä eýe bo lup, Ata 
Hu da ýyň sy ry ny, ýag ny Me sihi ta na syn
lar. 3 Çün ki akyl dar ly gyň hem bi li miň äh li 
ha zy na sy Me sihde giz le nen dir. 4  Mu ny 
hiç kim si zi süý ji söz ler bi len al da ma syn 
di ýip aýd ýa ryn. 5 Se bä bi men ara ňyz da 
bol ma samda, ýü re gim de si ziň bi len di
rin. Si ziň ter tipdüz gün li di gi ňi zi, Me sihe 
bo lan berk ima ny ňy zy gö rüp şat lan ýa ryn.

Mesihiň berýän täze durmuşy
6  Şeý le lik de, Isa Me sihi Reb bi ňiz 

hök mün de ka bul edi şi ňiz ýa ly, Onuň 

gör ke zen ýo ly bi len ýö räň. 7 Al kyş lar 
bi len do lupda şyp, Me sihde kök uruň 
we bi na edi liň, özü ňi ze öw re di li şi ýa ly, 
iman da berk du ruň. 8  Hüş gär bo luň! Hiç 
kim si zi boş hem ýa lan pel se pe ler bi len 
ýe sir edäý me sin, se bä bi beý le gep ler 
Me sihe dälde, yn san däpdes sur la ry na 
we pa ny dün ýä niň ýö rel ge le ri ne esas lan
ýan dyr. 9 Çün ki Hu da ýyň do ly kä mil li gi 
bir be den ki min Me sihde ýa şa ýar. 10 Siz 
hem her bir güý jüň we yg ty ýar ly gyň 
ba şy bo lan Me sih ar ka ly bi te wü li ge go
wuş dy ňyz. 11 Siz Onuň bi len bir leş mek 
ar ka ly sün net hem edil di ňiz. Bu be den 
sün ne ti dälde, Me sih ar ka ly edi len sün
net bo lup, gü nä li te bi ga ty ňy zyň ke si lip 
taş lan ma gy dyr. 12  Siz çüm dü ri liş ar ka ly 
Me sih bi len bi le jaý lan dy ňyz we Ony 
ölüm den di rel den Hu da ýyň gud ra ty na 
iman edip, Me sih bi len bir lik de di rel di ňiz. 
13 Owal siz sün net siz bo lan öň ki te bi ga ty
ňyz da gü nä le ri ňiz ze rar ly ölü di ňiz. In di 
bol sa Hu daý äh li gü nä le ri ňi zi ba gyş lap, 
si zi Me sih bi len bi le di relt di. 14  Ol bi ze 
gar şy ýa zy lan ber gi dar lyk ýaz gy sy ny 
öçür di, ony ha ça çüý läp, ara dan aýyr dy. 
15 Hu daý ru hy güýç le riň we yg ty ýar lyk
la ryň elin den ýa ra gy ny al dy we ola ry 
Isa Me sih ar ka ly ýe ňip, açyk dana çyk 
paş et di. 16  Şo nuň üçin hem hiç kim si ze 
azykow kat, di ni baý ram, Tä ze Aý ýada 
Sa bat gü ni hak da hö küm çy kar ma syn. 
17 Bu lar gel jek ki zat la ryň kö le ge si di, em
ma ha ky kat Me sihiň Özü dir. 18  Ýa lan dan 
pes päl si re ýän we pe riş de le re sež de ed ýän 
adam si zi Hu da ýyň sy la gyn dan mah rum 
et me sin. Şeý le adam gö ren gör nüş le ri ne 
mag tan ýan dyr, em ma bu boş ýe re paň
kar ýan yn san pi kir ýö ret me si dir. 19 Şeý dip, 
ol adam be de niň Ba şy bo lan Me sih bi
len bag la ny şy gy ny ýi ti ren dir. Bu be den 
bol sa Me sihiň ýol baş çy ly gy as tyn da her 
bir bog nuň kö me gi bi len bi ri gip, Baş dan 
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a 3:6 In ýän dir – kä bir gol ýaz ma lar da Onuň sö zü ne gu lak as ma ýan la ryň üs tü ne in ýän dir.

iý mit len ýär we Hu da ýyň is le gi ne gö rä 
ös ýär. 20-21 Siz Me sih bi len ölüp, bu pa ny 
dün ýä niň ýö rel ge le rin den azat bol du
ňyz. On da nä me üçin he ni zem bu dün ýä 
de giş li ýa ly, «Mu ňa gal taş ma», «Mu ny 
iý me», «Mu ňa el de gir me» di ýen yn san 
ka da la ry na eýer ýär si ňiz? 22  Bu düz gün
le riň hem me si ula nyl dy gy ça ýok bo lup 
gi der, se bä bi olar yn san buý ruk la ry na 
we tag ly mat la ry na esas lan ýan dyr. 23 El
bet de, bu urpadat lar galp din dar lyk da, 
pes päl si rän bol mak da, be de ne ez ýet 
çek dir mek de akyl dar lyk ýa ly gö rün ýän
dir, em ma bu la ryň yn sa nyň pis ni ýe ti niň 
öňü ni al mak da hiç bir peý da sy ýok dur.

3-nji bap

Mukaddes ýaşaýyş
1 Şeý le lik de, Me sih bi len di re len di gi

ňi ze gö rä, gök ler dä ki zat la ry ag ta ryň. 
Me sih gök de Hu da ýyň sa gyn da otu ran
dyr. 2  Pi ki ri ňi zi dün ýe wi zat la ra dälde, 
gök dä ki zat la ra gö nük di riň. 3 Çün ki siz 
ölen si ňiz, dur mu şy ňyz bol sa Me sih bi len 
bi le Hu daý da giz le nen dir. 4 Me sih si ziň 
dur mu şy ňyz dyr. Ol aýan bo lan da, siz hem 
Onuň bi len bi le şöh rat da aýan bo lar sy ňyz.

5 Şo nuň üçin hem dün ýe wi te bi ga ty ňy za 
mah sus bo lan az gyn ly gy, ah lak syz
ly gy, ha ram keý pi, pis hö wes le ri we 
but pa raz lyk bi len deň ha sap lan ýan 
aç göz lü gi öl dü riň. 6  Ine, hut şu zat lar 
üçin Hu da ýyň ga harga za by in ýän dir a. 
7 Siz hem bir wagt lar bu la ryň ara syn da 
ýa şa ny ňyz da şeý le edip di ňiz. 8  In di bol sa 
ga harga za by, ýa man lyk la ryň hem me si ni 
özü ňiz den aý ryp taş laň. Ag zy ňyz dan 
hiç bir töh met we pa ýyş söz ler çyk
ma syn. 9 Bi ribi ri ňi ze ýa lan söz le mäň, 
se bä bi siz kö ne ýa ra dy ly şy ňy zy kö ne 

urpadat la ry bi len bir lik de çy ka ryp 
zyň dy ňyz. 10  In di Ýa ra da nyň keş bi ne 
meň ze mek de we Ony ta na mak da tä ze 
ýa ra dy ly şa bes le niň. 11 Bu ýa ra dy lyş da 
ýa hu dy däl bi len ýa hu dy nyň, sün net li 
bi len sün net si ziň, na dan bi len me de ni
ýet siziň, gul bi len aza dyň ara syn da hiç 
bir parh ýok dur, em ma Me sih hem me 
zat dyr, hem me zat da dyr. 12  Şo nuň üçin 
hem, eý, Hu da ýyň saý lan mu kad des 
hem eziz hal ky! Re himşe pa ga ta, mäh
ri ban ly ga, pes päl li ge, ýum şak ly ga we 
sa byrta kat ly ly ga bes le niň. 13  Bi ribi ri
ňi ze sa byr ly lyk bi len çy daň. Ara ňyz da 
öý keki ne bar bol sa, bi ribi ri ňi zi ba
gyş laň. Reb biň si zi ba gyş laý şy ýa ly, siz 
hem ba gyş laň. 14  Bu la ryň hem me si niň 
üs te si nede kä mil bir li gi bag la nyş dyr ýan 
söý gä bes le niň. 15  Kal by ňyz da Me sihiň 
pa ra hat ly gy hö küm sür sün. Çün ki siz 
bir be de niň ag za la ry bo lup, bu pa ra hat
çy ly ga ça gy ry lan sy ňyz. He mi şe şü kür li 
bo luň. 16  Goý, Me sihiň sö zi kal by ňy zyň 
tö rün de or naş syn. Bü tin akyl dar lyk bi
len bi ribi ri ňi ze tä lim we öwütne si hat 
be riň. Mez mur lar, öw gi aý dym lar, ru
hy nag ma lar aý dyp, Hu da ýa ýü rek den 
min net dar lyk bil di riň. 17 Nä me et se ňiz 
hem, aýt sa ňyz hem, hem me si ni Reb bi
miz Isa nyň ady bi len ýe ri ne ýe ti riň, Ol 
ar ka ly Ata Hu da ýa şü kür ediň.

Mesihi maşgalalar üçin düzgünler
18 Eý, aýal lar, äri ňi ze ta byn bo luň, çün ki 

şeý le et mek Reb be de giş li adam la ra ýa
raş ýan dyr. 19 Eý, är ler, aýa ly ňy zy sö ýüň, 
ola ra ýo wuz da ra maň. 20 Eý, ça ga lar, äh li 
iş de eneata ňy zyň sö zü ne gu lak asyň, 
se bä bi bu Reb bi hoş nut ed ýär. 21 Eý, ata lar, 
ça ga la ry ňy zy yn jat maň, ýog sam, olar 
ruh dan dü şer ler. 22  Eý, gul lar, äh li zat da 
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a 4:18 Kä bir gol ýaz ma lar da Omyn di ýen söz hem bar.

   

ýer dä ki ho ja ýy ny ňy za bo ýun egiň. Mu
ny yn san la ra go wy gö rün mek üçin, gö ze 
ýa kym ly iş ler bi len dälde, Reb den gork
mak bi len çyn ýü rek den ýe ri ne ýe ti riň. 
23 Nä me et se ňiz, yn san lar üçin dälde, Reb 
üçin ed ýän ýa ly, çyn ýü rek den ýe ri ne ýe ti
riň. 24 Mu nuň üçin Reb den mi ras sy la gy ny 
al ja gy ňy zy bil ýän si ňiz. Siz Reb Me sihe 
gul luk ed ýän si ňiz. 25 Kim ýa man lyk et se, 
öz eden ýa man ly gy nyň al my ty ny alar, 
Reb hiç ki me ta rap göý lik ed ýän däl dir.

4-nji bap
1 Eý, ho ja ýyn lar, gul la ry ňyz ba bat da 

adyl ly gy, deň li gi ber jaý ediň, se bä bi 
özü ňi ziň hem gök de Ho ja ýyny ňy zyň 
bar dy gy ny bil ýän si ňiz.

Dürli öwütler
2 Yh las bi len he mi şe Hu da ýa do ga okaň, 

do gadi leg de şü kür edip, hüş gär bo luň. 
3 Bi ziň üçin hem di leg ediň: Hu da ýyň sö
zü ni ýaý ra dyp, Me sih ba ra da ky sy ry aýan 
eder ýa ly, Onuň Özi bi ze ga py açyp ber sin. 
Ine, şo nuň üçi nem men tus sag lyk da dy ryn. 
4  Bu sy ry bol ma ly sy ýa ly aý dyň be ýan 
et me gim üçin di leg ediň. 5 Me si hi däl
ler bi le nem wag ty ňy zy peý da ly ge çi riň, 
pur sa dy el den ber mäň. 6 Her ki me nä hi li 
jo gap ber me li di gi ňi zi bi ler ýa ly, sö zü ňiz 
he mi şe ýa kym ly we maz mun ly bol sun.

Pawlusyň soňky tabşyryklary 
we salamlar

7 Reb biň sa dyk hyz mat kä ri bo lan söý
gü li iş de şi miz hem do ga ny myz Ti hik 
men hak da si ze äh li za dy ha bar be rer. 

8  Ýag da ýy myz ba ra da ha bar ber mek we 
si zi ruh lan dyr mak üçin men ony si ziň 
ýa ny ňy za iber dim. 9 Onuň bi len bi le ýa
ny ňy za öz şä he ri ňiz den bo lan, sa dyk we 
söý gü li do ga ny myz One simde ba rar. 
Olar si ze bu ýer de bo lup geç ýän äh li 
wa ka la ry gür rüň be rer ler. 10 Me niň bi len 
tus sag lyk da bol ýan ýol da şym Aris tarh 
bi len Bar na byň ýe ge ni Mark hem si ze sa
lam ýol la ýar. Mark ba ra da ky buý ruk la ry 
alan sy ňyz. Ýa ny ňy za bar sa, ony ka bul 
ediň. 11 Ýus tus la kam ly Ýe şu wa hem si ze 
sa lam aýd ýar. Hu da ýyň Şa ly gy ug run da 
zäh met çek ýän ýa hu dy iş deş le rim di ňe 
şu lar dyr. Olar ma ňa te sel li be rip gel ýär ler. 
12 Öz şä he ri ňiz den bo lan, Isa Me si hiň gu ly 
Epa fra hem si ze sa lam ýol la ýar. Hu da ýyň 
her bir is le gi ni do ly bil me gi ňiz we iman
da berk du rup, kä mil bol ma gy ňyz üçin, 
Epa fra yh las bi len he mi şe Reb be di leg 
ed ýär. 13 Onuň si ziň üçin, şeý lede La o
di ki ýa da ky we Iýe ra po lis dä ki iman ly lar 
üçin ar manýa da man zäh met çek ýän di
gi ne men şa ýat dy ryn. 14 Söý gü li dos tu myz 
luk man Lu ka bi len De ma hem si ze sa
lam ýol la ýar. 15 La o di ki ýa da ky do gan la ra, 
Nim fa uýa my za we onuň öýün dä ki iman
ly lar ýyg na gy na sa lam aý dyň. 16  Şu hat 
ara ňyz da oka lan dan soň, ony La o di ki ýa
da ky iman ly lar ýyg na gyn da hem oka dyň. 
Siz hem La o di ki ýa dan ge len ha ty okaň. 
17 Ar hi pa: «Reb biň tab şy ran hyz ma ty ny 
ahy ry na çen li do ly bi tir jek di gi ňe ynam
ly bol» di ýip aý dyň. 18  Men Paw lus bu 
salamy öz elim bi len ýaz ýa ryn. Me niň 
tus sag lyk da dy gy my ýat dan çy kar maň. 
Hu da ýyň mer he me ti si ze ýar bol sun! a 
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Pawlusyň salonikililere birinji haty
Giriş

Gre si ýa nyň de mir ga zy gyn da ýer
leş ýän Sa lo ni ki şä he ri Paw lu syň 
döw rün de örän uly we wa jyp şä her
le riň bi ri di. Ol esa sy söw da ýo lu nyň 
ug run da ýer leş ýär di. Şä her ila ty nyň 
ag la ba bö le gi grek ler bol sada, on da 
dür li et nik to par la ryň we kil le ri hem 
ýa şa ýar dy. Olar şol dö wür de dür li 
but la ra sež de ed ýär di ler.

Paw lus Sa lo ni ki de Isa Me sih ba
ra da ky Hoş Ha ba ry wa gyz edip, 
ýyg na gyň düý bü ni tut ýar, ek len mek 
üçin agyr zäh met çek ýär. Onuň şu 
ha ty iman ly lar ýyg na gy na ýa zy lan 
hat la ryň il kin ji si, hat da Tä ze Äh tiň 
il kin ji ha ty bol ma gy hem müm kin 
di ýip ha sap la nyl ýar.

Sa lo ni ki dä ki kä bir adam lar Paw
lu sa gar şy çy kan soň lar, ol Afi ny 
şä he ri ne git mä ge mej bur bol ýar. Ýö
ne ol Sa lo ni ki de ga lan me si hi le riň 
ýag da ýy ny bil mek üçin, öz dos ty 
Ti mo te o sy ola ryň ýa ny na iber ýär. 

Ti mo te o syň sa lo niki li le riň ima ny 
we söý gü si ba ra da ky ha bar la ry 
Paw lu sy örän be gen dir ýär. Em ma 
ol ýyg nak da kä bir kyn çy lyk la ryň 
bar dy gy ba ra da hem eşid ýär. Ýyg
na gyň kä bir ag za la ry Reb Isa tiz 
wagt da ge ler di ýen pi ki re eýe rip, 
zäh met çek mek le ri ni bü tin leý bes 
eden eken ler (4:11,12). Baş ga la ry 
bol sa öz kä bir dost la ry nyň we do gan
ga ryn daş la ry nyň Reb Isa gel män kä 
ara dan çy kan dyk la ry üçin örän 
gaý gy la nyp dyr lar. Şo nuň üçinde, 
Paw lus öz ha tyn da Reb Isa ge len
de nä me le riň bol jak dy gy ny we şol 
gü ne çen li nä hi li ýa şa ma ly dy gy ny 
ola ra aý dyň dü şün dir mä ge ça lyş
ýar. Paw lu syň şu öwüt le ri ni ýat da 
sak la mak örän wa jyp dyr: «He mi şe 
şat la nyň. Dyn gy syz do gadi leg ediň. 
Her ýag da ýa şü kür ediň. Ha wa, Isa 
Me sihe de giş li bo lan siz ba bat da 
Hu da ýyň is le gi şu lar dyr» (5:1618).

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler .....................................................................1:1-3
Salonikilileriň imany we göreldesi.................................................. 1:4–3:13
Hudaýy hoşnut etmek ..........................................................................4:1-12
Isanyň gaýdyp gelmegi ...................................................................4:13–5:11
Soňky öwütler we salamlar ....................................................................5:12-28
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a 1:1 Sil wan – bu Si la syň beý le ki ady.

1-nji bap
1 Ata myz Hu da ýyň we Reb bi miz Isa 

Me sihiň Sa lo ni ki dä ki iman ly lar ýyg na
gy na Paw lus, Sil wan a we Ti mo te os dan 
do ga ýy sa lam! Goý, mer he met bi len 
pa ra hat lyk si ze ýar bol sun!

Pawlus Salonikidäki imanlylar 
üçin Hudaýa şükürler edýär

2  Biz si zi do gadi leg le ri miz de ýat lap, 
el my da ma äh li ňiz üçin Hu da ýa şü kür ler 
ed ýä ris, 3 se bä bi ima ny ňyz ýag şy iş le ri, 
söý gi ňiz ja nyp keş li gi, Reb bi miz Isa Me
sihe bo lan umy dy ňyz çy dam ly ly gy ha syl 
ber ýär. Biz Ata myz Hu da ýyň hu zu ryn da 
bu la ryň ba ry ny dyn gy syz ýat la ýa rys. 
4-5  Eý, do gan lar! Bi ziň ýaý rad ýan Hoş 
Ha ba ry myz si ze di ňe söz bi len däl, eý
sem Mu kad des Ru huň güý ji we berk 
ynam bi len go wuş dy. Şon da biz Hu da ýyň 
si zi sö ýüp, saý lan dy gy na göz ýe tir dik. 
Biz si ziň ara ňyz da bo la ny myz da nä hi li 
ýa şan dy gy my zy özü ňizde bil ýän si ňiz. 
6  Siz agyr mu şak gat lar çek se ňizde, Mu
kad des Ru huň be ren şat ly gy bi len Hoş 
Ha ba ry ka bul edip, bi ziň we Reb biň 
gö rel de si ne eýer di ňiz. 7 Şeý dip, Ma ke
do ni ýa bi len Aha ýa da ky iman ly la ryň 
äh li si ne gö rel de bol du ňyz. 8  Reb biň Hoş 
Ha ba ry siz den äh li ýe re, hat da Ma ke do
ni ýa bi len Aha ýa dan uzak ýer le re hem 
ýaň sal dy. Si ziň Hu da ýa bo lan ima ny
ňyz ba ra da ky gür rüň äh li ýe re ýaý ra dy. 
Bi ze ol ba ra da aý da rada zat gal ma dy. 
9-10 Gaý tam, ola ryň öz le ri si ziň bi zi ka bul 
edi şi ňiz ba ra da gür rüň ber ýär ler. Şeý le
de si ziň but lar dan ýüz öw rüp, Hu da ýa 
ta rap öw rü len di gi ňi zi aý dyp ber ýär ler. 
Siz in di ha ky ky, di ri Hu da ýa gul luk 
ed ýär si ňiz we Onuň ölüm den di rel den 

Og ly Isa nyň gök ler den gel me gi ne ga
raş ýar sy ňyz. Isa Me sih bi ziň äh li mi zi 
ge le jek dä ki ga zap dan ha las ed ýän dir.

2-nji bap

Pawlusyň Salonikidäki hyzmaty
1 Eý, do gan lar! Si ze bar ma gy my zyň bi

de rek bol man dy gy ny özü ňiz bil ýän si ňiz. 
2  Bi ziň ozal Fi li pi de hor luk çe ken di gi mi
zi, kem si di len di gi mi zi hem bil ýän si ňiz. 
In di bol sa bär dede gar şy ly ga du çar bol
duk. Em ma mu ňa ga ra maz dan, Hu daý 
Öz Hoş Ha ba ry ny si ze hem wa gyz et mek 
üçin bi ze gu jurgaý rat ber di. 3 Bi ziň ça
gy ry şy myz da ne ýa lan, ne ýa man ni ýet, 
nede hi le bar dyr. 4  Hu daý bi zi my na syp 
sa ýyp, Hoş Ha ba ry ýaý rat ma gy bi ze 
ynan dy. Şo nuň üçinde, biz adam la ryň 
däl, eý sem ýü rek le ri sy na ýan Hu da ýyň 
göw nün den tur jak bo lup gür le ýä ris. 5 Bil
şi ňiz ýa ly, biz si ze ýa ran jaň lyk et me dik, 
öz bäh bi di mi zi ara ma dyk. Hu daý mu ňa 
şa ýat dyr. 6  Biz yn san lar dan: siz dende, 
baş ga lar danda öw gi han ta ma däl dik. 
7 Biz Me sihiň re sul la ry hök mün de si ze 
ag ram sa lyp, gop bam sy rap hem bi ler dik. 
Em ma biz ara ňyz da bir ga ra ýer ki min 
gez dik, si zi enä niň öz ba la sy ny söý şi 
dek söý dük. 8  Şo ňa gö räde, biz di ňe 
Hu da ýyň Hoş Ha ba ry ny däl, eý sem 
ýü re gi mi ziň tö rün den orun ber mä gede 
ta ýyn dyk, se bä bi siz bi ziň üçin şeý
le eziz bol du ňyz! 9 Eziz do gan la rym! 
Bi ziň çe ken agyr zäh me ti miz, gö ren 
gör gü le ri miz ýa dy ňyz da dyr. Hoş Ha ba ry 
si ze wa gyz eden döw rü miz de hiç ki me 
ag ram sal ma jak bo lup, gi jegün diz iş le
dik. 10 Siz iman ly lar ba bat da bi ziň ah lak 
taý dan päk, dog ru çyl we hiç bir aýyp
syz bo lan dy gy my za özü ňiz şa ýat sy ňyz. 
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Mu ňa Hu daýda şa ýat dyr. 11-12 Biz si zi Öz 
Şa ly gy na, şöh ra ty na ça gyr ýan Hu da ýa 
my na syp ýa şa ma gy ňy zy tab şyr dyk. Biz 
si ziň her bi ri ňi ze ata nyň öz per zen di ne 
ga raý şy ki min ga rap, si zi ruh lan dyr dyk, 
gö wün lik ber dik. Bu la ryň ba ry ny özü
ňizde bil ýän si ňiz.

Pawlus salonikililer 
üçin şükürler edýär

13 Siz Hu da ýyň Hoş Ha ba ry ny biz den 
eşi dip ka bul ede ni ňiz de, mu ny yn san 
ha ba ry hök mün de däl, eý sem, ha ky kat
danda, Hu da ýyň ky di ýip ka bul et di ňiz. 
Siz iman ly la ra tä sir ed ýände bu Ha bar
dyr. Şo ňa gö räde, biz si ziň üçin Hu da ýa 
dyn gy syz şü kür ler ed ýä ris. 14  Eý, do gan
lar! Siz Hu da ýyň Ýa hu dy ýa ýur dun da ky 
ýyg nak la ry nyň, ýag ny Isa Me sihiň je
ma ga ty nyň gö rel de si ne eýer di ňiz. Şo ňa 
gö räde, bu ýyg nak la ryň ýa hu dy lar dan 
çe ken je bir le ri ni siz hem öz il deş le ri ňiz
den çek me li bol du ňyz. 15-16  Ýa hu dy lar 
py gam ber le ri we Reb Isa ny öl dür di ler, 
bi zi bol sa gy syp çy kar dy lar. Olar baş ga 
mil let le riňde ha las bol ma gy üçin wa gyz 
edil ýän Hoş Ha ba ra bö wet bol mak çy 
bol ýar lar. Ýa hu dy lar Hu da ýy nä ra zy 
edip, hem me adam la ra gar şy çyk ýar lar. 
Şun luk da, ola ryň gü nä le ri het den aşyp 
bar ýar. Hu da ýyň ga za by eý ýäm ola ryň 
ba şyn dan inen dir.

Pawlus salonikili imanlylaryň 
didaryny küýseýär

17 Eý, do gan lar, biz oýpi kir le ri miz de 
si ziň bi len bol sakda, di da ry ňyz dan az 
wagt lyk mah rum edil dik. Şon da bi ziň 
si zi örän gö re si miz gel di! Si ziň di da ry
ňy zy gör mek üçin eli miz den ge le ni ni 
et dik. 18  Ha wa, ýa ny ňy za ba ra sy myz 
gel ýär di. Men Paw lus hem bu ba bat da 
gaý tagaý ta sy na nyş dym, ýö ne şeý tan 

bi ze päs gel ber di. 19 Bi ziň umy dy myz 
we şat ly gy myz kim dir? Reb bi miz Isa 
ge len de Onuň öňün de gu wan jak tä ji
miz kim dir? Siz däl mi si ňiz? El bet de 
siz si ňiz! 20 Ha wa, bi ziň şat ly gy myzda, 
gu wan jy myzda siz si ňiz.

3-nji bap
1 Biz di da ry ňyz dan mun dan ar tyk mah

rum bol ma ga çy da man, Afi ny da ýe ke 
gal ma gy ma kul gör dük. 2 Si ziň ýa ny ňy za 
bol sa Me sihiň Hoş Ha ba ry ny ýaý rat mak 
üçin Hu da ýyň hyz ma tyn da egin de şi miz 
bo lan Ti mo te os do ga ny my zy iber dik. 
Biz mu ny si zi ima ny ňyz da ber kit mek, 
ruh lan dyr mak üçin, 3 mu şak gat lar ze rar
ly si ziň hiç bi ri ňiz iman dan dän me sin 
di ýip et dik. Ýö ne özü ňiz bil ýän si ňiz, bu 
mu şak gat lar Me sihe iman ge ti ren le riň 
ba şyn da bar dyr. 4  Biz mu şak gat çek jek
di gi mi zi he niz ýa ny ňyz da kak öňün den 
aý dyp dyk. Bil şi ňiz ýa ly, şeý le hem bol
dy. 5 Şo ňa gö räde, mun dan ar tyk çy dap 
bil män, ima ny ňyz dan ha bar al mak üçin, 
men Ti mo te o sy ýa ny ňy za iber dim. Çün
ki az dy ry jy şeý ta nyň haý sy dyr bir ýol 
bi len si zi az dy ryp, aza by my zyň bi de rek 
bo la ryn dan gork dum.

Salonikiden gelen oňat habarlar
6  Em ma ýa ny ňyz dan şu pur sat ge len 

Ti mo te os si ziň ima ny ňyz we söý gi ňiz 
ba ra da oňat ha bar lar ge tir di. Ol bi zi he
mi şe ýag şy lyk da ýat la ýan dy gy ňy zy, si zi 
gö re si mi ziň gel şi ýa ly, si ziňde bi zi ga ty 
küý se ýän di gi ňi zi gür rüň ber di. 7 Şo ňa 
gö räde, eý, do gan lar, äh li mu şak gat la
ry my za we yzar lan ma la ra ga ra maz dan, 
si ziň ima ny ňyz dan te sel li tap dyk. 8  Si ziň 
Reb de berk dur ma gy ňyz in di ja ny my za 
jan goş ýar. 9 Biz Hu da ýy my zyň öňün de 
siz se bäp li örän şat lan dyk. Si ziň üçin 
Hu da ýa nä çe şü kür ler aýt sa gam az dyr! 
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10 Biz di da ry ňy zy gör mek we ima ny ňy
zyň art ma gy üçin, gi jegün diz er jel lik 
bi len do gadi leg ed ýä ris. 11 In di bol sa si ze 
ta rap ýo lu my zy, goý, Ata myz Hu da ýyň 
Özi hemde Reb bi miz Isa aç syn. 12  Bi ziň 
si zi söý şü miz ýa ly, goý, Reb bi ribi ri ňi ze, 
äh li adam la ra bo lan söý gi ňi zi art dy ryp, 
pü re pür et sin. 13 Reb bi miz Isa Öz äh li 
pe riş de le ri bi len bi le ge len de, Ata myz 
Hu da ýyň öňün de aýyp syz we mu kad des 
bo lup bi le ri ňiz ýa ly, goý, Ol ýü rek le ri
ňi zi kuw wat lan dyr syn.

4-nji bap

Hudaýy hoşnut etmek
1 Eý, do gan lar, biz Hu da ýy ra zy et

mek üçin nä hi li ýa şa ma ly dy gy ny si ze 
öw ret dik. Siz ha ky kat dan hem şeý le 
ýa şa ýar sy ňyz. In di bol sa şeý le ýa şa
mak da hasda iler le me gi ňi zi Reb Isa nyň 
adyn dan si ze ün de ýä ris. 2  Si ze Reb Isa
nyň haý sy tab şy ryk la ry ny be re ni mi zi 
bil ýär si ňiz ahy ryn. 3  Hu da ýyň is le gi 
şu lar dyr: mu kad des bo luň, zy na et mäň; 
4  her kes öz be de ni ne päk lik we ab raý 
bi len eýe lik et sin, 5 Hu da ýy ta na ma ýan 
mil let ler ýa ly öz be de ni ňi zi ha ram keý pe 
ber mäň; 6  şu tär de do ga ny ňy za ah lak
syz lyk et mäň, ony al da maň. Ozal si ze 
aý dyp, berk duý du ry şy myz ýa ly, şeý le 
gü nä le riň äh li si üçin Reb yn san la ry je za
lan dy rar. 7 Çün ki Hu daý bi zi ha ram ly ga 
dälde, ha lal ýa şa ma ga ça gyr dy. 8  Şo ňa 
gö räde, bu tab şy ryk la ry ret ed ýän adam 
yn sa ny däl, eý sem Öz Mu kad des Ru hu ny 
ber ýän Hu da ýy ret ed ýän dir.

9 Do gan söý gü si ba ra da ýa zypda otur
jak däl, se bä bi bi rekbi re gi söý me gi si ze 
Hu da ýyň Özi öw ret di ahy ryn. 10 Ha ky
kat danda, siz tu tuş Ma ke do ni ýa da ky 
äh li do gan la ry ňy zy söý ýär si ňiz. Em ma 
şon dada, eý, do gan lar, bu söý gi ňi zi 

mun dan beý läk hasda art dy ryň di ýip 
ýal bar ýa rys. 11 Si ze buý ru şy myz ýa ly, 
gepgür rüň siz ýa şa ma ga, di ňe öz işi
ňiz bi len meş gul bol ma ga, ek len ji ňi zi 
özü ňiz ga zan ma ga yh las ediň. 12  Şon da 
Me sihe iman et me ýän ler si ze hor mat 
go ýar lar. Siz hiç kim den hiç za da zar 
bol mar sy ňyz.

Isanyň gaýdyp gelmegi
13  Eý, do gan lar, si ziňde umyt syz 

adam lar ýa ly has rat çek mez li gi ňiz 
üçin, mer hum lar ba bat da bil me gi ňi zi 
is le ýä ris. 14  Biz Isa nyň ölüp di re le ni ne 
ynan ýa rys. Şo ňa gö räde, Hu da ýyň Isa 
Me sihe gow şan mer hum la ry Onuň bi len 
yzy na ge tir jek di gi nede ynan ma ly dy rys. 
15 Reb biň sö zü ne da ýa nyp, si ze şu ny aýd
ýa rys: biz – di ri ler, Reb gaý dyp ge len de, 
Onuň bi len mer hum lar dan öň du şuş ma
rys. 16  Reb biň Özi hök mü ro wan gy gy ryş 
bi len, Öz sur na ýy bi len, baş pe riş dä niň 
se si bi len gök ler den iner. Şon da il ki bi
len Me sihe gow şan mer hum lar di re ler. 
17 Soň ra bol sa biz, ýag ny di ri ler, olar 
bi len bi le Reb bi ho wa da gar şy la mak 
üçin, bu lut lar için de al nyp gö te ri le ris 
we el my da ma Reb bi len bo la rys. 18  Şo
ňa gö räde, şu söz ler bi len bi rekbi re gi 
ruh lan dy ryň.

5-nji bap
1 Eý, do gan lar, bu wa ka la ryň wag ty 

we se ne le ri hak da si ze ýaz ma gyň ge re
gi ýok. 2  Reb biň gü ni bir og ry nyň gel şi 
ýa ly ge ler, mu ny özü ňizde bil ýän si ňiz 
ahy ryn. 3 Adam lar he niz: «Hem me ler 
sagsa la mat, howpha tar hem ýok» di
ýip dur ka lar, ola ryň üs tün den he läk çi lik 
iner. Bu edil göw re li aýa lyň bur gu sy 
ki min duý dan syz baş la nar. Şon da olar 
ga çyp gu tul maz lar. 4  Em ma, eý, do gan
lar, Reb biň gü ni si ziň üs tü ňi zi bir og ry 
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ki min duý dan syz bas ma syn, se bä bi siz 
ga raň ky lyk da däl ahy ryn. 5  Si ziň ba ry
ňyz nu ra we gün di ze de giş li si ňiz. Biz 
tüm lü ge ýa gi jä de giş li däl di ris. 6  Şun
luk da, uku da ky adam lar ýa ly bol ma lyň. 
Ter si ne, oýa we hüş gär bo la lyň. 7 Çün ki 
uk la ýan lar gi je uk la ýan dyr lar, ser hoş 
bol ýan larda gi je ser hoş bol ýan dyr lar. 
8-9 Biz bol sa gün di ze de giş li di ris. Hu daý 
bi zi ga za ba du çar bol ma ga däl, eý sem 
Reb bi miz Isa Me sih ar ka ly ha las bol
ma ga bel le di. Şo ňa gö räde, eg ni mi ze 
iman bi len söý gi ni so wut hök mün de, 
ba şy my za ha las bol mak umy dy ny tu
wul ga hök mün de ge ýip, hüş gär bo la lyň. 
10 Isa Me sih bi ziň üçin öl di. Ol mu ny biz 
ýa şa sakda, öl sekde, Onuň bi len ýa şap 
bil me gi miz üçin et di. 11 Şo ňa gö räde, 
edil şu wagt edi şi ňiz ýa ly, bi ribi ri ňi ze 
öwütün dew be riň, ruh lan dy ryň.

Öwüt-nesihatlar
12  In di bol sa, eý, do gan lar, siz den şu

la ry ha ýyş et mek çi: ara ňyz da zäh met 
çek ýän le riň, Reb ýo lun da si ze öň baş
çy lyk ed ýän le riň, ter bi ýe ber ýän le riň 
ga dy ry ny bi liň; 13 ed ýän iş le ri üçin ola ry 
sö ýüň, ola ra uly hor mat go ýuň; öza ra 

pa ra hat ýa şaň. 14  Eý, do gan lar, si ze ýal
bar ýa rys: bi kär gez ýän le ri ýaz ga ryň, 
göw nü çök gün le re gö wün lik be riň, 
ejiz le ri gol daň, hem me ler ba bat da 
sa byrta kat ly bo luň. 15  Hiç ki miň ýa
man ly ga ýa man lyk gaý tar ma ýan dy gy na 
göz ýe ti riň. Gaý tam, bi ribi ri ňi ze we 
hem me le re ýag şy lyk et jek bo luň. 16  He
mi şe şat la nyň. 17 Dyn gy syz do gadi leg 
ediň. 18  Her ýag da ýa şü kür ediň. Ha wa, 
Isa Me sihe de giş li bo lan siz ba bat da 
Hu da ýyň is le gi şu lar dyr.

19 Mu kad des Ru huň odu ny sön dür mäň. 
20 Py gam ber lik söz le ri ne äs ger mez çi lik 
et mäň. 21 Her za dy sy nap gö rüň. Go wy 
za dy ga ýym sak laň. 22  Her hi li er bet lik
den ga ça du ruň. 23 Goý, pa ra hat ly gyň 
göz ba şy bo lan Hu daý si zi hem me ta
rap la ýyn päk le sin. Reb bi miz Isa Me sih 
ge len de ru hu ňyz, ja ny ňyz we be de ni ňiz 
aýyp syz bol sun. 24  Hu daý mu ny ba şa rar. 
Çün ki si zi ça gy ran Hu daý ynam dar dyr. 
25 Do gan lar, bi ziň üçin do gadi leg ediň. 
26  Do gan la ryň hem me si ni mä hir li og şap 
sa lam la şyň. 27 Bu ha ty do gan la ryň ba ry
na okap ber me gi Reb biň adyn dan si ze 
tab şyr ýa ryn. 28  Reb bi miz Isa Me sihiň 
mer he me ti si ze ýar bol sun! 

 1 Salonikililer 5  
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1-nji bap
1 Ata myz Hu da ýyň we Reb bi miz Isa 

Me sihiň Sa lo ni ki dä ki iman ly lar ýyg na
gy na Paw lus, Sil wan a we Ti mo te os dan 
do ga ýy sa lam! 2  Ata myz Hu da ýyň we 
Reb bi miz Isa Me sihiň mer he me ti, pa
ra hat ly gy si ze ýar bol sun!

Geljek höküm
3 Eý, do gan lar! Si ziň ima ny ňyz git di gi

sa ýy ös ýär, bi ribi ri ňi ze bo lan söý gi ňiz 
do lupdaş ýar. Şo ňa gö räde, biz el my da
ma Hu da ýa şü kür ler et me li di ris. Bu örän 
ýer lik li dir. 4  Biz Hu da ýyň ýyg nak la ry
nyň ara syn da siz ba bat da mag tan ýa rys. 

Pawlusyň salonikililere ikinji haty
Giriş

Paw lu syň Sa lo ni ki dä ki iman ly
lar ýyg na gy na ýa zan ikin ji ha ty 
şü kür söz le ri bi len baş lan ýar. Ol 
sa lo niki  li le riň git di gi sa ýy ös ýän 
iman la ry we söý gü le ri üçin Hu da ýa 
şü kür ed ýär.

Sa lo niki li ler köp kyn çy lyk la ra 
du çar bol ýar dy lar. Ýö ne Paw lus bu 
kyn çy lyk la ryň je za ýa tem mi däl
de, iman sy na gy dy gy ba ra da aýd ýar. 
Sa lo ni ki dä ki ýyg nak dan bir adam 
Reb biň eý ýäm gaý dyp ge len di gi ni 
ha bar ber ýän ha ty Paw lus dan alan
dy gy ny aýd ýar. Em ma Paw lus ola ra 

öz le ri ni al dat maz ly gy tab şyr ýar. Ol 
«ýok edil me li bi ka nun adam peý da 
bol ýan ça» Reb biň gel me jek di gi ni 
ola ra açyk dana çyk aýd ýar (2:3).

Paw lus ýyg nak da ky iman ly la ra 
bi kär gez mez li gi ün de ýär. Şeý lede 
ol hat da aý dyl ýan öwüt le re gu lak 
as ma ýan adam lar dan ägä bol ma gy 
ýyg na ga tab şyr ýar. Paw lu syň ha ty 
şeý le di leg söz le ri bi len ta mam lan
ýar: «Pa ra hat ly gyň göz ba şy bo lan 
Reb biň Özi si ze he mi şe, her ýag daý da 
pa ra hat lyk ber sin! Reb ba ry ňy za ýar 
bol sun!» (3:16).

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler .....................................................................1:1-2
Reb gaýdyp gelende adalaty berkarar eder .........................................1:3-12
Reb heniz gaýdyp gelenok ...................................................................2:1-12
Imanda berk duruň ............................................................................ 2:13-17
Dogadileg ediň, bikär gezmäň ........................................................... 3:1-15
Soňky dogadilegler ..........................................................................3:16-18

 

 

a 1:1 Sil wan – bu Si la syň beý le ki ady.



 1528  

 

a 2:13 Il kin ji ler hök mün de – kä bir gol ýaz ma lar da il ki baş dan.

Se bä bi siz yzar la nyp, gör gi ba ry ny gör
se ňizde, iman da berk du rup, ola ryň 
äh li si ne çy da ýar sy ňyz. 5  Hu da ýyň ada
la ty şu gör ýän gör gü le ri ňiz ar ka ly aýan 
bo lar: siz Hu da ýyň Şa ly gy na my na syp 
sa ýy lar sy ňyz, se bä bi siz şo nuň ug run da 
gör gi gör ýä ňiz ahy ryn. 6  Hu daý ada lat
ly dyr. Ol si ze je bir çek dir ýän le re je bir 
be rer, 7-8  em ma je bir çe ken si ze bi ziň bi
len bi le ra hat lyk be rer. Bu zat lar Reb Isa 
Öz pe riş de le ri bi len otýa lyn için de gök
den peý da bo lan ma ha ly bo lar. Reb bi miz 
Isa Hu da ýy ta na ma ýan la ry we Özi ba
ra da ky Hoş Ha ba ra gu lak as ma dyk la ry 
je za lan dy rar. 9 Olar Reb biň hu zu ryn dan 
we Onuň gud ra ty nyň şöh ra tyn dan mah
rum edi lip, ba ky he läk çi lik je za sy ny 
çe ker ler. 10 Reb biň saý lapse çen le ri bol sa 
Onuň gel jek şol gü nün de Reb bi şöh rat
lan dy rar lar. Iman eden le riň äh li si Reb bi 
beý gel der ler. Bu la ra siz hem de giş li si ňiz, 
se bä bi siz özü ňi ze edi len şa ýat lyk la ra 
ynan dy ňyz. 11 Şo ňa gö räde, biz el my
da ma si ziň üçin do gadi leg ler ed ýä ris: 
goý, Hu daý si zi Öz ça gy ry şy na my na syp 
saý syn; goý, äh li ýag şy ni ýet le ri ňi zi we 
ima ny ňy zyň gö nük di ren her bir işi ni 
Hu daý Öz gud ra ty bi len ama la aşyr syn. 
12  Biz Hu da ýy my zyň we Reb bi miz Isa 
Me sihiň mer he me ti ne gö rä, si ziň Reb bi 
şöh rat lan dyr ma gy ňyz üçin, Onuňda 
si zi şöh rat lan dyr ma gy üçin şu do gadi
leg le ri ed ýä ris.

2-nji bap

Bikanun adam
1 In di bol sa, eý, do gan lar, Reb bi miz 

Isa Me sihiň gel me gi we Onuň ýa ny na 
üýş me gi miz ba bat da şu la ry aý dyň laş
dyr mak çy: 2  «Reb biň gü ni go laý la dy» 

di ýip aýd ýan haý sy dyr bir ha bar, py
gam ber lik ýada hat biz den ýa ly bo lup 
gö rün sede, şo lar se bäp li haý danhaý 
al jy ra maň, gal pyl da düş mäň. 3 Özü ňi zi 
hiç ki me hiç ýol bi len al dat maň. Çün ki 
köp ler Hu da ýa gar şy baş gal dy rar we ýok 
edil me li bi ka nun adam peý da bo lar. Ýö
ne bu zat lar ama la aş ýan ça, Reb biň gü ni 
gel mez. 4  Bu adam hu daý di ýip at lan dy
ryl ýan ýa sež de edil ýän zat la ryň ba ry na 
gar şy çy kyp, özü ni olar dan ýo ka ry tu tar. 
Ol hat da Hu da ýyň yba dat ha na syn da otu
ryp, özü ni Hu daý di ýip yg lan eder. 5 Men 
he niz ýa ny ňyz da kam bu la ry aý da nym, 
el bet de, ýa dy ňyz da dyr. 6-7 Bu bi ka nun 
adam Hu da ýyň bel län wag tyn da peý da 
bo lar. Bi ka nun lyk eý ýäm as sy ryn lyk 
bi len he re ket et sede, bi ka nun ada myň 
peý da bol ma gy bök del ýär. Mu nuň se bä
bi ni özü ňiz bil ýän si ňiz. Ha wa, bi ka nun 
ada my bök de ýän bi ri bar dyr. Ol ara dan 
aý ry lan soň, 8  bi ka nun adam peý da bo lar. 
Reb Isa ag zy nyň de mi bi len, Öz gel şi niň 
şan ly şöw ke ti bi len ony ýok eder. 9 Bi ka
nun adam ge len de şeý ta nyň güý ji ar ka ly 
her hi li ýa lan gud rat la ry, ala mat la ry 
we mug jy za la ry gör ke zer. 10 Ol her hi li 
ýa man lyk lar bi len he läk çi lik ýo lu na dü
şen le ri al da wa sa lar. Çün ki olar ha ky ka ty 
söý me gi we şol ar ka ly ha las bol ma gy 
ret et di ler. 11 Şo nuň üçinde Hu daý ola ry 
al da ýan bir güý je tab şyr ýar. Olarda bu 
al da wa ynan ýar lar. 12  Ol mu ny ha ky ka ta 
ynan man, ýa man lyk dan keýp alan la ryň 
ba ry ny hö küm et mek üçin ed ýär.

Imanda berk duruň!
13 Eý, Reb ta rap dan sö ýül ýän do gan lar! 

Siz ha las bo lup bi le ri ňiz ýa ly, Hu daý si zi 
il kin ji ler hök mün de a saý la dy. Siz Mu
kad des Ruh ar ka ly päk le nip, ha ky ka ta 
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bo lan ima ny ňyz ar ka ly ha las bol du ňyz. 
Şo ňa gö räde, biz el my da ma Hu da ýa 
şü kür ler et me li di ris. 14  Ol Reb bi miz Isa 
Me sihiň şöh ra ty na şä rik bo lup bi le ri
ňiz ýa ly, wa gyz ed ýän Hoş Ha ba ry myz 
ar ka ly si zi bu la ra ça gyr dy. 15  Şo ňa gö
räde, eý, do gan lar, in di iman da berk 
du ruň! Biz den söz ýa hat ar ka ly öw re nen 
tag ly ma ty ňy za berk ýa py şyň. 16-17 Ata
myz Hu daý bi zi sö ýüp, Öz mer he me ti 
ar ka ly bi ze ebe di te sel li bi len ýag şy umyt 
ber di. Goý, Reb bi miz Isa Me sihiň Özi 
we Ata myz Hu daý si ze te sel li ber sin, her 
bir ýag şy iş de we söz de si ze güýç ber sin.

3-nji bap

Biziň üçin doga-dileg ediň
1 Eý, do gan lar! Reb biň Hoş Ha ba ry 

si ziň ara ňyz da çalt ýaý rap, şöh rat lan dy. 
Ol beý le ki ýer ler dede şeý le bo lar ýa
ly, bi ziň üçin do gadi leg ediň. 2  Za lym, 
ýa man adam lar dan gu tu lyp bil me gi
miz üçinde do gadi leg ediň. Çün ki 
Reb be adam la ryň hem me si ynan ýan 
däl dir. 3  Em ma Reb ynam dar dyr. Ol 
si ze kuw wat be rer we şeý tan dan go rar. 
4  Bi ziň buý ran la ry my zy ed ýän di gi ňiz, 
gel jek dede et jek di gi ňiz ba bat da Reb 
bi zi ynan dyr ýar. 5  Goý, Reb ýü rek le ri
ňi zi Hu da ýy söý mä ge we Me sihe sa dyk 
bol ma ga gö nük dir sin.

Çöregiňizi özüňiz gazanyň
6  Eý, do gan lar, bi kär ge zip, bi ziň tag

ly ma ty my za gö rä ýa şa ma ýan her bir 
do gan dan daş dur ma gy Reb bi miz Isa 

Me sihiň adyn dan si ze bu ýur ýa rys. 7 Bi
ziň gö rel dä mi ze nä hi li eýer me li di gi ni 
özü ňiz bil ýän si ňiz. Biz si ziň ara ňyz
da kak, bi kär gez me dik, 8  hiç ki miň 
çö re gi ni mugt iý me dik. Gaý tam, si
ziň hiç bi ri ňi ze ag ram sal ma jak bo lup, 
gi jegün diz iş läp, zäh met çek dik. 9 Bi
ziň siz den ýar dam al ma ga ha ky myz 
bol sada, ony ta lap et me dik. Se bä bi 
gö rel dä mi ze eýe rip bi le ri ňiz ýa ly, mu ny 
si ze nus ga bol mak üçin et dik. 10 Biz hat
da si ziň ýa ny ňyz da kak: «Kim iş le mek 
is le me ýän bol sa, da makda iý me sin» 
di ýip buý rup dyk. 11 Em ma biz ara ňyz
da kä bir le ri ňi ziň bi kär gez ýän di gi ni 
eşid ýä ris. Olar öz iş le ri bi len bol man, 
baş ga la ryň işi ne go şul ýar lar. 12  Şeý le 
adam la ra gepgür rüň siz iş le me gi we 
öz çö rek le ri ni ga zan ma gy Reb bi miz 
Isa Me sihiň adyn dan tab şy ryp ýal bar
ýa rys. 13 Siz bol sa, eý, do gan lar, ýag şy lyk 
et mek de ýa da maň. 14  Kim bu hat da aý
dan la ry my za gu lak as ma sa, ony göz 
as ty na alyň. Ol uta nar ýa ly, onuň bi len 
gat naş maň. 15  Ýö ne ony duş man saý
maň, gaý tam bir do gan hök mün de oňa 
öwüt be riň.

Salamlar
16  Pa ra hat ly gyň göz ba şy bo lan Reb biň 

Özi si ze he mi şe, her ýag daý da pa ra hat
lyk ber sin! Reb ba ry ňy za ýar bol sun! 
17 Men Paw lus dan si ze sa lam bol sun. 
Mu ny öz elim bi len ýa zyp, her ha ty my 
şeý dip ta mam la ryn. 18  Reb bi miz Isa Me
si hiň mer he me ti, goý, si ziň ba ry ňy za 
ýar bol sun! 
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1-nji bap
1 Ha las gä ri miz Hu da ýyň we umy dy

myz bo lan Isa Me sihiň buý ru gy na gö rä 
Onuň re su ly men Paw lus dan 2  Ti mo te o sa 
do ga ýy sa lam! Eý, Ti mo te os, sen öz ima
nyň ar ka ly ma ňa ha ky ky ogul bo lan syň. 
Goý, Ata myz Hu da ýyň we Reb bi miz 
Isa Me sihiň mer he me ti, re himşe pa ga ty, 
pa ra hat ly gy sa ňa ýar bol sun!

Ýalan taglymatlardan ägä boluň!
3 Men Ma ke do ni ýa ug ra nym da, Efes 

şä he rin de gal ma gy ňy ha ýyş edip dim. 
Sen ol ýer dä ki adam la ryň kä bi ri ne ýa lan 

tag ly mat la ry ýaý rat maz ly gy bu ýur. 4 Goý, 
olar ga dy my ro wa ýat la ra, tü ke nik siz 
ne sil şe je re le ri ne ýyk gyn et me sin ler. 
Bu lar da wajen jel le riň dö re me gi ne se
bäp bo lup, Hu da ýyň tab şy ry gy nyň iman 
ar ka ly ama la aşy ryl ma gy na päs gel ber
ýän dir. 5  Buý ru gy myň esa sy mak sa dy 
iman ly la ra bi ribi ri ni sap ýü rek den, päk 
wyž dan dan, ha ky ky iman dan dö re ýän 
söý gi bi len söý me gi ne ýar dam ber mek dir. 
6  Kä bir adam lar mun dan dä nip, ho wa ýy 
gür rüň le re baş ur du lar. 7 Olar Mu kad des 
Ka nu ny öw ret mek çi bol ýar lar, ýö ne ne 
öz aýd ýan la ry na, nede wa gyz ed ýän 
zat la ry na dü şün ýär ler. 8  Biz Ka nu nyň 

Pawlusyň Timoteosa birinji haty
Giriş

Ti mo te os Paw lus ni rä git se, onuň 
bi len bi le gid ýär di, äh li iş le rin de oňa 
kö mek ber ýär di (Rim 16:21; 1 Kor 
16:10; Fil 2:19). Iman la ry bir bo la
ny üçin, Paw lus ony öz og ly ki min 
gör ýär di (1:2). Ti mo te os Paw lu syň 
iň sa dyk egin deş le ri niň bi ri bo lan
soň, ol öz hat la ryn da Ti mo te o sy köp 
ýat la ýar.

Bu ha tyň Ti mo te o sa ýa zy lan dy gy
na ga ra maz dan, Paw lus on da tu tuş 

ýyg na ga de giş li me se le le re ga rap 
geç ýär. Ol ýyg na gyň ýol baş çy la ry ny 
we hyz mat çy la ry ny saý la mak da nä mä 
esas lan ma ly dy gy ny aýd ýar (3:113, 
5:1720). Paw lus me si hi le riň äh li si ne 
hem me ler üçin do gadi leg edip, şu ny 
ýat da sak la ma gy tab şyr ýar: «Çün ki 
ýe ketäk bir Hu daý bar dyr. Hu daý 
bi len adam la ryň ara syn da hem ýe
ketäk bir Tö wel la çy bar dyr. Ol hem 
yn san bo lan Isa Me sihdir» (2:5).

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler .....................................................................1:1-2
Ýygnagyň durmuşy üçin öwütündewler ........................................ 1:3–3:13
Imanymyzyň syry ............................................................................3:14–4:5
Pawlusyň Timoteosa beren öwütleri ...............................................4:6–6:21
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ony dog ry ulan ýan lar üçin ýag şy dygy ny 
bil ýä ris. 9 Mun dan baş gada, bu Ka nu
nyň dog ry adam lar üçin dälde, ony 
boz ýan lar we bi ta byn lar, hu daý syz lar 
we gü nä kär ler, adam la ry sy la ma ýan lar 
we iman syz lar, ataene si ni öl dür ýän
ler, gan hor lar, 10  zy na hor lar, bi ribi ri 
bi len ýat ýan er kek ler, gul söw da gär le ri, 
ýa lan çy lar, äh ti ýa lan lar, umu man, sag
dyn tag ly ma ta gar şy çyk ýan la ryň äh li si 
üçin di gi ni bil ýä ris. 11 Ha wa, be ýik we 
şöh rat ly Hu da ýyň ma ňa yna nan Hoş 
Ha ba ry hut şeý le öw red ýän dir.

Pawlus Hudaýa şükür edýär
12  Men Reb bi miz Isa Me sihiň ma ňa gu

jurgaý rat be ren di gi üçin şü kür ed ýä rin. 
Ol me ni sa dyk sa ýyp, Özü ne hyz mat et
mä ge bel le di. 13 Men ozal lar Isa Me sihe 
dil ýe ti rip, azar be rip, za lym lyk ba ry ny 
edip dim. Ýö ne men bu la ryň ba ry ny bil
mez lik den we iman syz lyk dan ede nim 
üçin, ma ňa re him edil di. 14  Reb bi miz Isa 
Me sihiň çäk siz mer he me ti, söý gü si we 
Onuň be ren ima ny üs tü me bol danbol 
ýag dy. 15 Şo ňa gö räde: «Isa Me sih gü nä
kär le ri ha las et mä ge gel di» di ýen söz ler 
dog ry we her jäht den ka bul eder lik dir. 
Şol gü nä kär le riň iň gü nä kä ride men di
rin. 16  Em ma Isa Me sih ma ňa Öz çäk siz 
re himşe pa ga ty ny gör kez di. Ha wa, Ol 
ma ňa re him et di we Özü ne iman edip, 
ba ky ýa şaý şa go wuş jak la ryň äh li si üçin 
me ni my sal hök mün de ulan dy. 17 Ebe
di li giň Şa sy, öl mez we gö ze gö rün mez 
ýe ketäk Hu da ýa ba ky hor mat we şöh rat 
bol sun! Omyn.

Ökde söweşiji kimin söweşmek
18  Eý, og lum Ti mo te os, sen ba ra da 

aý dy lan py gam ber lik le ri na za ra alyp, 
sa ňa şu ny berk tab şyr ýa ryn: bu py gam
ber lik le re da ýa nyp, ök de sö we şi ji ki min 

sö weş, 19 iman da berk du rup, yn sa by ňy 
päk sak la. Kä bir adam lar yn sap la ry
ny ýu wu dan dy gy üçin, iman la ry ga ýa 
ur lan gä mi ki min çympyt rak bol dy. 
20  Hi me neý bi len Is gen derde şeý le 
adam la ra de giş li dir. Men Hu da ýa dil 
ýe tir mez li gi öw ren sin ler di ýip, ola ry 
şeý ta na tab şyr dym.

2-nji bap
1 Şo ňa gö rä, eý, Ti mo te os, il ki bi len 

şu la ry ün de ýä rin: hem me ler üçin do ga
di leg ediň, olar üçin Hu da ýa ýal ba ryň, 
Oňa min net dar lyk bil di riň. 2  Pa ra hat we 
gepgür rüň siz, her zat da Hu da ýyň ýö
rel ge si ne eýe rip, edep li ýa şap bi le ri miz 
ýa ly, pa ty şa lar we yg ty ýar ly la ryň äh li si 
üçin do gadi leg ediň. 3 Bu ha ýyr ly dyr, 
Ha las gä ri miz Hu da ýyň ha la ýa ny dyr. 
4  Ol hem me adam la ryň ha ky ka ty bi lip, 
ha las bol ma gy ny is le ýän dir. 5  Çün ki 
ýe ketäk bir Hu daý bar dyr. Hu daý bi len 
adam la ryň ara syn da hem ýe ketäk bir 
Tö wel la çy bar dyr. Ol hem yn san bo lan 
Isa Me sihdir. 6  Isa Me sih hem me le ri 
azat et mek üçin, Özü ni gur ban et di. 
Şeý dip, Ol Hu da ýyň ni ýe ti ni tas syk la
dy. Hu da ýyň ni ýe ti bol sa ge le jek de her 
bir ada my Öz bel län wag tyn da ha las 
et mek den yba rat dyr. 7 Hut şu mak sat 
üçin, men jar çy we re sul edi lip bel len
dim. Dog ry my aýd ýa ryn, söz le rim de 
as la ýa lan ýok dur: men ýa hu dy däl le re 
iman ba ra da ky ha ky ka ty öw ret mä ge 
bel len dim. 8  Şo ňa gö räde, er kek le riň 
ga har lan man, je del leş män, äh li ýer de 
el le ri ni gal dy ryp, päk ýü rek den do ga

di leg et mek le ri ni is le ýä rin.
9 Aýal lar hem saç la ry ny ge re gin den 

ar tyk owa dan la ma syn lar, öz le ri ni tyl
la we mer jen şaýsep le ri, gym mat ba ha 
egin baş la ry bi len be ze me sin ler. Ter si ne, 
sa da geý nip, asyl ly lyk we ha ýa bi len 10 öz 

 1 Timoteos 1 ,  2  



 1532  

 

a 3:16 Isa Me sih – kä bir gol ýaz ma lar da Hu daý.

ýag şy iş le ri ne bes len sin ler. Hu da ýyň ýö
rel ge le ri ne eýer ýän dik le ri ni yk rar ed ýän 
aýal la ra şeý le et mek ýa raş ýan dyr. 11 Aýal 
ýyg nak da öw re dil ýän zat la ry üm süm 
we do ly ta byn lyk da öw ren sin. 12  Aýa lyň 
ýyg nak da öw ret me gi ne, er ke giň üs tün den 
aga lyk sür me gi ne yg ty ýar ber me ýä rin. Ol 
ses sizüýn süz bol sun. 13 Çün ki il ki Adam 
ata, on soň How ene ýa ra dyl dy. 14-15 Al
da na nam Adam ata däl di. Aýal al da nyp, 
gü nä ga zan dy we nä let le nip, dog rum 
bur gu la ry na se ze war edil di. Em ma aýal 
iman edip, söý gi we ha lal lyk ýö rel ge le ri ne 
eýer se, bu nä le te ga ra maz dan ha las edi ler.

3-nji bap

Ýygnagyň ýolbaşçylary 
we hyzmatçylary

1 «Kim ýyg na gyň ýol baş çy sy bol ma gy 
ýü re gi ne dü wen bol sa, asyl ly işe ym tyl
ýan dyr» di ýip aý dy lan söz ga ty dog ru dyr. 
2  Şo ňa gö räde, ýyg na gyň ýol baş çy sy 
müýn süz, öm rün de di ňe bir ge zek öý le nen, 
her zat da özü ne erk edip bil ýän, pä him li, 
ab raý ly, myh man sö ýer, öw ret mä ge ukyp ly, 
3 şe ra ba hö wes jeň däl, za lym dälde, my
la ýym, da wajen jel den ga ça dur ýan, pu la 
gyz ma ýan adam bol ma ly dyr. 4 Ol öz öýü ni 
oňat do lan dyr ma ly, ça ga la ry nyň hor ma ty
ny ga za nyp, ola ra öz di ýe ni ni et dir me li dir. 
5  Se bä bi öz öýü ni do lan dy ryp bil me ýän 
adam, heýde Hu da ýyň ýyg na gy nyň 
ala da sy ny edip bi ler mi?! 6  Ýyg na gyň 
ýol baş çy sy ýa ňyýa kyn da iman ge ti re niň 
bi ri bol ma ly däl dir. Ýog sa ol te kep bir li ge 
ýüz urup, ib li siň se ze war edi len je za sy na 
uç ra ma gy ah mal. 7 Bi ab raý ly ga uç ra maz 
ýa ly we ib li siň du za gy na düş mez ýa ly, ol 
ýyg na gyň da şyn da ky adam la ryň ara syn da 
hem sy lan yl ýan bol ma ly dyr.

8  Şo nuň ýa ly, ýyg na gyň hyz mat çy la ry 
hem sy lan ýan, iki ýüz li däl, şe ra ba ýyk
gyn et me ýän, ga ra neb si ne çap ma ýan 
adam lar bol ma ly dyr. 9 Olar päk wyž dan ly 
bo lup, Hu da ýyň bi ze Isa Me sih ba ra syn da 
aýan eden ha ky ka ty na eýer me li dir. 10 Ýyg
na gyň hyz mat çy la ry bel le nil mez den 
öňür ti sy nal syn. Eger müýn süz bo lup çyk
sa lar, goý, hyz mat edi ber sin ler. 11 Şo nuň 
ýa ly, ýyg na gyň hyz mat çy aýal la ry hem 
hor mat lan ýan, gy bat et me ýän, ter si ne, 
öz le ri ne erk ed ýän we her zat da ynam dar 
bol ma ly dyr. 12 Ýyg na gyň hyz mat çy la ry öz 
aýal la ry na bi we pa lyk et me ýän, ça ga la ry
ny we öý le ri ni oňat do lan dyr ýan adam lar 
bol sun lar. 13 Oňat hyz mat ed ýän hyz mat
çy lar adam la ryň hor ma ty na my na syp 
bo lup, Isa Me sihe bo lan iman la ry ba ra da 
ynam ly gür läp bil ýän dir ler.

14  Eý, Ti mo te os! Men tiz wagt da se niň 
ýa ny ňa ba ra ryn umy dy bi len şu ün
dew le ri ýaz ýa ryn. 15 Ýö ne bar dygel di 
eg len me li bo laý sam, sen Hu da ýyň maş
ga la sy nyň, ýag ny ha ky ka tyň bin ýa dy we 
di re gi bo lan di ri Hu da ýyň ýyg na gyn da ky 
adam la ryň öz le ri ni nä hi li alyp bar ma
ly dy gy ny bil me li siň. 16  Iman sy ry nyň 
çuň du gy na as la şüb he ýok dur: Isa Me sih a 
yn san be de nin de aýan bo lup, Mu kad des 
Ruh ar ka ly tas syk la nyl dy. Pe riş de ler Ony 
gör dü ler, Ol mil let ler ara syn da wa gyz 
edil di. Oňa bu dün ýä de iman edil di, Ol 
şanşöh rat için de gö ge alyn dy.

4-nji bap

Timoteosa berilýän ündewler
1 Mu kad des Ruh ahyr ky gün ler de kä

bir adam la ryň iman dan dä nip, az dy ry jy 
ruh la ra we jyn la ryň tag ly mat la ry na eýer
jek dik le ri ni aý dyň aýd ýar. 2 Bu tag ly mat lar 
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a 4:10 Yh las ed ýä ris – kä bir gol ýaz ma lar da sö gül me le re se ze war edil ýä ris.
b 4:14 El goý ma gy bi len – ir dö wür dä ki ýyg nak lar da iman ly lar ýö ri te bir mak sat bi len 
ada myň üs tü ne el go ýup dyr lar. Res 13:3 we söz lü ge se ret.

yn sap la ry ny ýu wu dan iki ýüz li ýa lan çy lar 
ta ra pyn dan ýaý ra dyl ýar. 3 Olar öý len me
gi, dur mu şa çyk ma gy ga da gan ed ýär ler. 
Hu da ýyň ýa ra dan näznyg mat la ry nyň 
kä bi ri ni iý mez li gi bu ýur ýar lar. Ýö ne 
Hu daý bu näznyg mat la ry ha ky ka ty bil
ýän iman ly la ryň şü kür bi len iý mek le ri 
üçin ýa rat dy ahy ryn. 4  Hu da ýyň ýa ra dan 
zat la ry nyň äh li si go wu dyr. Şü kür bi len 
ka bul edi len her zat as la ret edil me li däl
dir. 5 Se bä bi Hu da ýyň sö zi we do gadi leg 
ar ka ly ka bul edi len iý mit Hu da ýyň na
za ryn da ha lal dyr. 6  Eý, og lum, sen bu la ry 
do gan la ra öw ret seň, öz eýe ren ima nyň 
ba ra da ky ha ky kat tag ly ma ty nyň söz le ri 
bi len ýe tiş di ri ler siň. Şeý dip, Isa Me sihiň 
oňat hyz mat çy sy bo lar syň. 7 Hu da ýyň ha
la ma ýan gep le ri ne we kem pir er te ki le ri ne 
ulaş mada, go wu sy, Hu da ýyň ýo lun da 
tür gen leş. 8  Be de ni tür gen leş dir me giň 
peý da ly ta rap la ry bar dyr. Ýö ne özü
ňi Hu da ýyň ýo lun da tür gen leş dir mek 
hem me ta rap la ýyn peý da ly dyr. Se bä bi 
mun da hä zir ki we gel jek ki ýa şaý şyň 
wa da sy bar dyr. 9 Bu wa da yg ty bar ly dyr, 
her jäht den ka bul eder lik dir. 10 Çün ki biz 
hem me adam la ryň, yla ý tada iman ly la ryň 
Ha las gä ri bo lan di ri Hu da ýa bil bag la mak 
bi len, şol wa da nyň ha ty ra sy na zäh met 
çe kip, yh las ed ýä ris a. 11 Bu la ryň ba ry ny 
bu ýur we öw ret. 12  Ýaş dy gyň üçin sa ňa 
hiç kim äs ger mez lik et me sin. Sen hem 
söz de, ýa şa ýyş da, söý gü de, iman da we 
päk lik de iman ge ti ren le re gö rel de bol. 
13  Men bar ýan çam, ýyg na ga Mu kad
des Ýaz gy la ry oka mak, öwütne si hat 
et mek we öw ret mek bi len meş gul bol. 
14  Py gam ber lik sö zi ar ka ly we ýyg nak 
ýol baş çy la ry nyň se niň üs tü ňe el goý ma gy 

bi len b özü ňe ber len peş ge şi äs ger mez lik 
et me. 15  Bu iş ler de yh las ly bol. Iman da 
ösü şi ňi hem me ler gö rer ýa ly, janten den 
yh las et. 16  Ýa şa ýyş ýö rel gä ňe we öw
red ýän tag ly ma ty ňa üns ber. Bu iş le ri 
er jel lik bi len amal et. Şon da sen özü ňide, 
diň leý ji le ri ňide ha las eder siň.

5-nji bap

Dul aýallar baradaky ündewler
1 Gar ry adam la ry gö dek ýaz gar mada, 

ola ra öz ataň ki min ga rap, sy pa ýy lyk 
bi len öwütün dew ber. Ýaş ýi git le re öz 
do gan la ryň ýa ly, 2  gar ry aýal la ra öz eneň 
ýa ly, ýaş aýal la ra öz aýal do gan la ryň ýa ly 
ga rap, ola ra päk ýü rek den öwütün dew 
ber. 3 Ýal ňyz ga lan dul aýal la ry sy la. 4 Em
ma dul aýa lyň ça ga la ry ýa ag tyk la ry bar 
bol sa, goý, olar onuň ala da sy ny et sin ler. 
Goý, olar ozal öz le ri ba ra da ala da eden 
eneata la ry na hor mat goý sun lar. Çün ki 
bu Hu da ýyň ha la ýa ny dyr. 5 Ýal ňyz ga lan 
dul aýal äh li umy dy ny Hu da ýa bag la ýan
dyr. Hu daý dan ýar dam so rap, gi jegün diz 
di leg ed ýän dir. 6 Em ma aý şyeş ret çek ýän 
dul aýa lyň özi di ri bol sada, ru hy ölü dir. 
7 Şo nuň üçinde, dul aýal la ryň müýn süz 
bo la ry ýa ly, ola ra bu ýa zan tab şy ryk la ry
my bu ýur. 8  Kim dekim öz do ganga ryn
daş la ry nyň, yla ý tada öz maş ga la sy nyň 
ala da sy ny et me ýän bol sa, iman dan 
dän di gi dir. Şeý le adam iman syz dan hem 
be ter dir. 9 Dul aýal alt myş ýaş dan ge çen 
bol sa, öm rün de di ňe bir ge zek dur mu şa 
çy kan bol sa, ýyg nak onuň ady ny dul lar 
sa na wy na ýaz syn. 10  Şeý le dul aýal il 
ara syn da öz ýag şy iş le ri bi len ta nal ma ly: 
ça ga la ry ny ke ma la ge ti ren, myh man sö ýer, 
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a 5:16 Iman ly aýa lyň – kä bir gol ýaz ma lar da iman ly er ke giň ýa aýa lyň.
 
5:18 Kan 25:4; Luk 10:7. 

iman da ky do gan la ry na hyz mat eden we 
mu şak gat için dä ki le re ýar dam be ren, 
umu man, el my da ma ýag şy lyk et mä ge 
ym tyl ýan bol ma ly dyr. 11 Ýaş dul aýal la ryň 
ady ny bu sa na wa goş ma. Se bä bi ola ryň 
ten he se ri Me sihe bo lan sa dyk ly gyn dan 
üs tün gel se, dur mu şa çyk mak is lär ler. 
12  Şon da ozal Me sihe eden wa da la ry ny 
unu dan dyk la ry ze rar ly, olar je za se ze
war bo lar lar. 13 Mun dan baş gada, olar 
öý denö ýe aý la nyp, bi kär gez mä ge en dik 
eder ler. Bi kär lik le ri bi len hem çäk len män, 
gel şik siz gep le ri ag za alyp, baş ga la ryň işi
ne ga tyş ýan gy bat keş ler bo lar lar. 14 Şo nuň 
üçinde, men ýaş dul aýal la ryň dur mu şa 
çy kyp, ça ga do gur mak la ry ny we öý iş
le ri ne güm ra bol mak la ry ny ün de ýä rin. 
Şon da duş man la ry my zyň ola ra my ja bat 
at ma ga tu ta ry gy bol maz. 15 Se bä bi ola ryň 
kä bi ri şeý ta nyň ge pi ne gu lak ga bar dyp, 
eý ýäm ýol dan çyk dy lar. 16  Eger iman ly 
aýa lyň a ga ryn daş la ry nyň ara syn da dul 
ga lan aýal lar bar bol sa, goý, ol şo la ryň 
ala da sy ny et sin, ýyg na ga ag ram sal ma syn. 
Ýyg nak bol sa mad dy kö me gi ni mä täç lik 
çek ýän ýal ňyz dul aýal la ra ber sin.

Ýygnak ýolbaşçylary baradaky ündewler
17 Ýyg na gy oňat do lan dyr ýan ýol baş

çy lar, yla ý tada wa gyz edip, tag ly ma ty 
öw ret mek de zäh met çek ýän ler, iki es se 
hor ma ta la ýyk gö rül sin. 18  Çünki Mu kad
des Ýaz gy lar: «Har man döw ýän ökü ziň 
ag zy ny bag la maň», «Iş gär öz ha ky na 
my na syp dyr» diý ýär. 19 Iki ýa üç şa ýat 
bol ma sa, ýyg na gyň ýol baş çy sy hak da ky 
aýyp la ma ny ka bul et me. 20 Gü nä li çy kan
la ry bol sa köp çü li giň öňün de paş et. Goý, 
bu beý le ki le re hem sa pak bol sun. 21  Şu 

buý ruk la ry ber jaý ede niň de, me se lä niň 
any gy na ýet män, hiç ki mi ýaz gar ma, 
ta rap göý lik et me. Ine, şu la ryň ba ry ny 
Hu da ýyň, Isa Me sihiň we saý la nan 
pe riş de le riň öňün de sa ňa berk tab şyr
ýa ryn. 22  Kim dir bi ri niň gü nä si ne şä rik 
bol maz ýa ly, onuň ba şy na el go ýup, ony 
hyz ma ta bel le mä ge how luk ma. Özü ňi 
päk sak la. 23  Mun dan beý läk di ňe suw 
iç män, azkem şe rap hem iç. Bu aş ga
za ny ňa we ýy gyýy gy dan gaý ta lan ýan 
nä hoş lu gyň dan sap lan ma ga ýar dam 
be rer. 24  Kä bir adam la ryň gü nä le ri göz

gör te le bo lup, olar ky ýa mat gü nün den 
öň äş gär dir. Kä bir le ri niň gü nä si bol sa 
wag tyň geç me gi bi len äş gär bol ýar. 25 Şo
nuň ýa ly, oňat iş le ri ňem kä bir le ri äş gär, 
kä bir le ri bol sa äş gär däl dir. Ýö ne äş gär 
däl le ri hem irugiç mä lim bol ýan dyr.

6-njy bap

Gullar baradaky ündewler
1 Hu da ýyň ady na we öw red ýän tag

ly ma ty my za dil ýet mez ýa ly, gul çu lyk 
bo ýun ty ry gy as tyn da ky la ryň ba ry öz 
ho ja ýyn la ry ny hor ma ta my na syp saý syn. 
2  Ho ja ýyn la ry iman ly bo lan gul lar: «In di 
biz do gan dy rys» di ýip, öz ho ja ýyn la ry na 
ge leň siz lik et me sin ler, ter si ne, öň kü den
de yh las ly hyz mat et sin ler. Se bä bi ola ryň 
ho ja ýyn la ry iman da ky eziz do gan la ry 
bo lup, ýag şy lyk ed ýän dir ler. Bu la ryň 
ba ry ny öw ret we ün de.

Ýalan mugallymlar barada duýduryşlar
3  Eger kim dekim me niň öw re den

le rim den öz ge si ni öw ret se, Reb bi miz 
Isa Me sihiň sag dyn tag ly ma ty ny ýa lan 
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a 6:5 Kä bir gol ýaz ma lar da Beý le adam lar dan ga ça du ruň di ýen jüm le hem bar.
b 6:17 Hu da ýa – kä bir gol ýaz ma lar da di ri Hu da ýa.
ç 6:19 Ha ky ky ýa şa ýyş – kä bir gol ýaz ma lar da ba ky ýa şa ýyş.
d 6:21 Kä bir gol ýaz ma lar da Omyn di ýen söz hem bar.

sa ýyp, Hu da ýyň ýö rel ge si ne la ýyk bo
lan tag ly ma ty oň la ma ýan bol sa, 4  on da 
ol hiç za da dü şün me ýän te kep bir dir. Ol 
je del leş mek we söz le riň ma ny sy ba ra da 
da wa laş mak ke se li ne ýo lu gyp, gö rip li
giň, ag za la ly gyň, töh met le riň hemde 
er bet şüb he le riň dö re me gi ne se bäp bol ýar. 
5 Bu lar ze rar ly pi kir le ri za ýa la nan adam
la ryň ara syn da ag za la lyk lar ýü ze çyk ýar. 
Olar ha ky ka ty ýo ýup, Hu da ýyň ýö rel ge si 
ga zanç ýo lu dyr öýd ýär ler. a 6  Ha ky kat da 
bol sa, ba ry ňa ka ýyl bo lup, Hu da ýyň ýö
rel ge si ne eýer mek uly ga zanç dyr. 7 Çün ki 
biz dün ýä hiç zat ge tir me dik. On dan 
hiç zat äki dip bil me je gi miz hem me se

mä lim dir. 8  Şo nuň üçinde, iý je gi mi ziň, 
geý je gi mi ziň bar dy gy na şü kür et me li di
ris. 9 Ba ýa mak çy bol ýan lar bol sa sy na ga 
dü şüp, ak mak we er bet hö wes le riň to ru na 
ço laş ýan dyr lar. Bu hö wes ler ola ry weý
ran çy ly ga we he läk çi li ge uç rad ýan dyr, 
10  se bä bi pul hö we si äh li be labe te riň 
kö rü gi dir. Kä bir adam lar onuň yş ky na 
dü şüp, iman dan azaş dy lar, öz le ri ni köp 
gör gü le re se ze war et di ler.

Pawlusyň Timoteosa 
soňky ündewleri

11 Em ma sen, eý, Hu da ýyň ada my, bu 
zat lar dan gaç. Dog ru lyk, tak wa lyk, iman, 
söý gi, sa byrta kat lyk we ýum şak lyk 
ýö rel ge le ri ne eýer. 12  Iman ug run da ky 
gö reş de eder men lik bi len gö reş we ba ky 

ýa şaý şy makäm tut. Hu daý se ni mu ňa 
ça gyr dy, sen hem ima ny ňy köp şa ýa dyň 
öňün de do ly yk rar eden siň. 13 Äh li za da 
ýa şa ýyş ber ýän Hu da ýyň hu zu ryn da we 
Pon tiý Pi la tyň öňün de di ňe Hu da ýa bil 
bag la ýan dy gy ny tas syk lan Isa Me sihiň 
hu zu ryn da sa ňa şu la ry tab şyr ýa ryn: 
14  Reb bi miz Isa Me sih gel ýän çä, özü ňe 
buý ru lan la ry do ly we bir kem siz ber jaý 
et. 15-16  Hu daý be ýik we ýe ketäk Hö
küm dar dyr, Ol şa la ryň Şa sy, taň ry la ryň 
Taň ry sy, öl mez li giň ýe ketäk Eýe si dir. 
Ol yn sa nyň gö zü ni ga maş dyr ýan nur da 
ýa şa ýar, Ony hiç bir yn san gör me di, gö
rüpde bil mez. Ol Isa Me sihi Öz bel län 
wag tyn da ibe rer. Hor mat we gud rat ba ky 
Onuň ky bol sun! Omyn.

17 Bu döw rüň baý la ry na te kep bir bol
maz ly gy tab şyr. Goý, olar yg ty bar syz, 
wagt la ýyn baý ly ga dälde, bag ty ýar 
ýa şa ma gy myz üçin her za dy bo le lin ýe
tir ýän Hu da ýa b bil bag la syn lar. 18  Ola ra 
ýag şy lyk et me gi, ýag şy iş ler, sa hy lyk we 
jo mart lyk ha zy na sy ny top la ma gy bu ýur. 
19 Şeý le ha zy na ola ryň ge le je gi niň berk 
bin ýa dy bo lup, ha ky ky ýa şaý şa ç ýe ti rer. 
20 Eý, Ti mo te os, özü ňe yna ny lyp ber le
ni go ra. Boş gür rüň ler den we «bi lim» 
sa ýyl ýan gap magar şy pi kir ler den ýüz 
öwür. 21 Se bä bi kä bir adam lar bu ýa lan 
bi li me ula şyp, iman dan aza şan dyr lar.

Hu da ýyň mer he me ti, goý, si ze ýar 
bol sun! d 
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1-nji bap
1-2  Isa Me sihiň re su ly men Paw lus

dan söý gü li og lum Ti mo te o sa do ga ýy 
sa lam! Hu daý me ni Isa Me sih ar ka ly 
be ren ýa şa ýyş wa da sy ny jar et mek 
üçin saý la dy. Goý, Ata myz Hu da ýyň 
we Reb bi miz Isa Me sihiň mer he me ti, 
re himşe pa ga ty we pa ra hat ly gy sa ňa 
ýar bol sun!

Pawlus Timoteos üçin 
Hudaýa şükür edýär

3 Men hem ataba ba la rym ýa ly Hu
da ýa päk wyž dan dan hyz mat ed ýä rin. 
Do gadi leg le rim de se ni gi jegün diz dyn
gy syz ýat lap, Hu da ýy ma şü kür ed ýä rin. 
4  Men hoş la şyk pur sa dyn da ky göz ýaş la
ry ňy ýat la ýa ryn, şat lyk dan dol mak üçin 
se niň bi len di dar laş ma gy küý se ýä rin. 

Pawlusyň Timoteosa ikinji haty
Giriş

Bu hat esa sanda Paw lu syň hyz mat
da şy we kö mek çi si bo lan Ti mo te o sa 
ber len mas la hat lar dan yba rat dyr. Ha
tyň esa sy mow zu gy kyn çy lyk la ra 
we yzar lan ma la ra çy dam ly bol mak 
ba ra da dyr. Paw lus Ti mo te o sy gol dap, 
oňa Isa Me sih ba ra da ky şa ýat ly gy
ny do wam et mek li gi, Tä ze we Kö ne 
Äh tiň ha ky ky tag ly ma ty na eýer me gi, 
mu gal lym we wa gyz çy hök mün de 
öz bor ju ny ber jaý et me gi mas la hat 
ber ýär.

Paw lus Ti mo te o sa aý ra tyn hem 
«boş we sam syk je del ler den ga ça 
dur ma gy» ün däp, şeý le je del le riň 

adam la ryň ima ny ny weý ran edip 
bil ýän di gi ba ra da duý dur ýar.

Şu lar ar ka ly Ti mo te o sa Paw lu syň 
dur mu şy we şah sy gö rel de si: ima ny, 
sa byr ly ly gy, söý gü si, yzar lan ma lar
da ky je bir le ri we çy dam ly ly gy ba ra da 
ýat la dyl ýar. Paw lus özü niň Isa Me
sihe bo lan ima ny üçin tiz wagt da 
öl jek di gi ni, em ma öz sa dyk ly gy üçin 
baý rak al jak dy gy ny bil ýär (4:68). Ol 
Ti mo te o sa şeý le söz ler bi len ýüz len
ýär: «Onuň bi len bi le biz ölen bol sak, 
Onuň bi len bi le ýa şa jak dy rys. Gör
gü le re çy da ýan bol sak, Onuň bi len 
bi le şa lyk sü re ris» (2:1112a).

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler .....................................................................1:1-2
Şükürler we öwütler ........................................................................ 1:3–2:13
Maslahatlar we duýduryşlar ............................................................2:14–4:5
Pawlusyň ýagdaýy .............................................................................. 4:6-18
Soňky salamlar ..................................................................................4:19-22
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a 1:11 Öw re di ji si – kä bir gol ýaz ma lar da ýa hu dy däl le re öw re di ji si.

5  Se niň Isa Me sihe bo lan ha ky ky ima
ny ňy ýat la ýa ryn. Ozal ma maň Lo ýi siň, 
ejeň Ew ni ki niň kal byn da mes gen tu tan 
ima nyň in di se niň kal byň da hem ýa şa
ýan dy gy na ynan ýa ryn.

Pawlus Timoteosa öwüt berýär
6  Şo nuň üçin, ýe nede bir ge zek gaý

ta la ýa ryn: ba şy ňa el le ri mi goý ma gym 
ar ka ly Hu daý dan alan ru hy peş ge şi ňi 
par lat, 7 se bä bi Hu daý bi zi gor kak et
me ýär. Ol bi zi güýç, söý gi we öz erk li lik 
bi len dol dur ýar. 8  Şo nuň üçinde, Reb
bi miz ba ra da şa ýat lyk et mä ge utan ma. 
Onuň ha ty ra sy na tus sag edi len li gim den
de utan ma. Ter si ne, Hu da ýyň ber ýän 
güý ji bi len Hoş Ha ba ryň ug run da gör ýän 
gör gü le ri me şä rik bol. 9 Hu daý bi zi eden 
iş le ri mi ze gö rä dälde, Öz mak sa dy na 
we mer he me ti ne gö rä ha las edip, Onuň 
mu kad des hal ky bol ma ga ça gyr dy. Bu 
mer he met dün ýä ýa ra dyl maz dan öň Isa 
Me sih ar ka ly ber lip, 10 şin di Ha las gä ri miz 
Isa Me sihiň gel me gi bi len aýan edil di. Ol 
ölü mi ýok edip, Hoş Ha bar ar ka ly ba ky 
ýa şaý şy we öl mez li gi aýan et di. 11 Men 
hem bu Hoş Ha ba ryň jar çy sy, re su ly 
we öw re di ji si a edi lip bel len dim. 12  Hut 
şu se bä be gö rä gör gi ba ry ny gör ýän 
bol samda, mun dan as la utan ma ýa ryn, 
se bä bi Ki me iman ede ni mi bil ýä rin. 
Onuň ma ňa tab şy ran za dy ny ky ýa mat 
gü nü ne çen li sak la ma gy ba şar jak dy gy na 
berk ynan ýa ryn. 13 Sa ňa öw re den dog ry 
tag ly ma ty my nus ga hök mün de ga ýym 
tu tup, Isa Me sihiň ber ýän ima ny na we 
söý gü si ne eýer. 14 Özü ňe tab şy ry lan oňat 
tag ly ma ty biz de mes gen tu tan Mu kad des 
Ruh ar ka ly go ra.

15  Sen Azi ýa we la ýa tyn da ky la ryň 
hem me si niň, şol san da Fi ge liň we 

Her mo ge niň men den ýüz öw ren dik le ri ni 
bil ýän siň. 16  Goý, Reb bi miz Oni si fo ryň 
öýiçer si ne re him dar lyk et sin. Se bä bi ol 
en çe me ge zek ma ňa gö wün lik be rip, me
niň tus sag ly gym dan utan ma dy. 17 Ter si ne, 
Ri me ge lip, tä me ni tap ýan ça, er jel lik 
bi len göz le di. 18  Goý, Reb ky ýa mat gü ni 
oňa Öz re him dar ly gy ny gör kez sin! Onuň 
Efes de ma ňa nä hi li ýar dam be ren di gi ni 
özüňde bil ýän siň.

2-nji bap

Isa Mesihe sadyklyk bilen eýeriň
1 Eý, og lum, Isa Me sihiň ber ýän mer he

me ti bi len kuw wat lan. 2  Köp şa ýat la ryň 
ýa nyn da men den eşi den söz le ri ňi beý
le ki le rede öw re dip bil jek yg ty bar ly 
adam la ra tab şyr. 3 Isa Me sihiň ha ky ky 
es ge ri bo lup, bi ziň iman ug run da gör
ýän gör gü le ri mi ze şä rik bol. 4  Har by 
gul luk da ky es ger gün de lik dur mu şa 
de giş li iş le re ulaş ýan däl dir. Ol öz ser
ker de si niň göw nün den tur mak is le ýän dir. 
5  Şu nuň ýa ly, ýa ry şa gat naş ýan päl wan 
hem ýa ry şyň şert le ri ni ber jaý et me se, 
baý rak al maz. 6  Ja nyp keş daý han hem 
öz ha syl pa ýy ny il kin ji bo lup al ma ly dyr. 
7 Şu aýd ýan la rym ba ra da oý lan. Bu la ryň 
ba ry na dü şü ne riň ýa ly, Reb biň Özi sa ňa 
dü şün je be rer.

8  Da wu dyň nes lin den bo lan we ölüm
den di re len Isa Me sihi unut ma. Bu 
me niň wa gyz ed ýän Hoş Ha ba rym
dyr. 9 Men Hoş Ha ba ryň ug run da gör gi 
ba ry ny gö rüp, je na ýat çy ki min tus sag 
edil dim. Em ma Hu da ýyň Hoş Ha ba ry ny 
tus sag edip bol ýan däl dir! 10 Ine, hut şu 
se bäp den, saý la nan lar hem ba ky şöh rat 
bi len bir lik de Isa Me sih ar ka ly ha las 
bo lar ýa ly, ola ryň ha ty ra sy na äh li za da 
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döz gel ýä rin. 11 Ine, şu söz ler örän dog ry 
aý dy lan söz ler dir: Onuň bi len bi le biz 
ölen bol sak, Onuň bi len bi le ýa şa jak dy
rys. 12  Gör gü le re çy da ýan bol sak, Onuň 
bi len bi le şa lyk sü re ris. Eger Ony ret 
et sek, Ol hem bi zi ret eder. 13 Em ma biz 
Oňa sa dyk gal ma sakda, Ol bi ze sa dyk
dyr, se bä bi Ol Özü ni ret edip bil me ýär.

Hudaýyň halaýan işçisi
14  Bu zat la ry hem me le re ýat la dyp dur. 

Söz le riň ma ny sy ba ra da da wa laş maz ly gy 
ola ra Hu da ýyň hu zu ryn da berk tab şyr. 
Se bä bi şeý le da wa lar peý da ge tir män, 
diň le ýän le ri he läk çi li ge uç rad ýan dyr. 
15  Hu da ýyň hu zu ryn da öz ed ýä nin den 
utan ma jak, ha ky ky tag ly ma ty dog ry 
öw red ýän iş çi hök mün de du rup bi le riň 
ýa ly, janten den yh las et. 16  Hu da ýa ýa
ra ma ýan boş gep ler den ga ça dur. Se bä bi 
şeý le gep le re ulaş ýan adam lar git di gi sa
ýy Hu daý dan daş laş ýan dyr lar. 17 Ola ryň 
öw red ýän tag ly ma ty bol sa ýo kanç ke sel 
ki min ýaý rar. Hi me neý bi len Fi lit hem 
şo lar dan bo lup, 18  ha ky kat ýo lun dan aza
şan dyr lar. Olar di re liş eý ýäm ama la aş dy 
di ýip, kä bir adam la ryň ima ny ny weý ran 
ed ýär ler. 19 Emma her ni çik bol sada, 
Hu da ýyň tu tan bin ýa dy berk du ran dyr. 
Bu bin ýat «Reb Özü niň ki le ri ta na ýan
dyr», «Reb biň ady ny yk rar ed ýän her 
kes ýa man lyk dan uzak da dur sun» di ýen 
söz ler bi len mö hür le nen dir.

20  Uly ho ja lyk da ky gap la ryň äh li si 
al tyn dan we kü müş den däl dir. Ola ryň 
ara syn da agaç dan, to ýun dan ýa sa lan la
ry hem bar dyr. Ola ryň kä bi ri da ba ra ly, 
kä bi ri bol sa ada ty mak sat lar üçin ula nyl
ýan dyr. 21 Iman ly lar ba bat da hem şeý le: 
özü ni her tüýs li ýa man lyk dan sak la ýan 
iman ly ýö ri te saý la ny lyp, Ho ja ýy ny üçin 

ýa ram ly gap ki min bo lar. Ol is len dik 
ýag şy iş ler üçin taý ýar dyr.

22  Ýaş lyk hö wes le rin den gaç. Päk 
ýü rek den Reb be yba dat ed ýän ler 
bi len bir lik de dog ru lyk, iman, söý
gi we pa ra hat lyk ýö rel ge le ri ne eýer. 
23  Boş we sam syk je del ler den ga ça 
dur. Se bä bi da wa la ryň şo lar dan dö
re ýän di gi ni özüň bil ýän siň. 24  Reb biň 
hyz mat çy sy da wa laş ma ly däl dir, ter si
ne, hem me le re my la kat ly, öw ret mä ge 
ukyp ly, sa byrta kat ly bol ma ly dyr. 25  Ol 
özü ne gar şy çyk ýan adam la ra hem ýum
şak lyk bi len öwütün dew ber me li dir. 
Bel ki, Hu daý bu adam la ryň hem to ba 
gel me gi ne bir ýol açar. Olarda ha ky
ka ty bi lip, 26  aky ly na aý la nar lar, ib li siň 
du za gyn dan gu tu lar lar. Se bä bi ib lis 
ola ry ýe sir li ge alyp, öz ni ýe ti ni ama la 
aşyr ma ga mej bur ed ýän dir.

3-nji bap

Ahyrky günler barada
1 Eý, og lum, ahyr ky gün ler de el henç 

pur sat la ryň bol jak dy gy ny bi lip goý. 
2 Adam lar di ňe özü ni söý ýän, pu la gy zan, 
öwün jeň, te kep bir, Hu da ýa dil ýe tir ýän, 
ataene si ne bo ýun eg me ýän, ga dyr bil
mez, adam la ry sy la ma ýan, 3 doň ýü rek, 
ge çi rim li lik et me ýän, my ja bat çy, özü ne 
erk edip bil me ýän, za lym, ýag şy ly gy 
ýig ren ýän, 4  ha ýyn, göç gün li, gop bam
sy bo lup, keý pisa pa ny Hu daý dan köp 
sö ýer ler. 5  Olar hu daý hon sy ra sa larda, 
Hu da ýyň güý jü ni in kär ed ýän dir ler. 
Beý le adam lar dan ara ny aç. 6  Olar 
adam la ryň öý le ri ne süm lüp gir ýär ler. 
Gü nä le ri ba şyn dan ag dyk, her tüýs li 
hö wes le re me ýil li, ýeň les aýal la ry öz 
ta ra py na çek ýär ler. 7 Bu aýal lar he mi şe 
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öw ren mä ge sy na nyş sa larda, ha ky kat 
bi li mi ne as la ýe tip bil me ýär ler. 8  Ýan nis 
bi len Ýam bri siň Mu sa gar şy çy ky şy 
ýa ly, bu adam lar hem ha ky ka ta gar
şy çyk ýan dyr lar. Ola ryň pi ki ri bo zuk, 
iman la ry bol gu syz dyr. 9 Olar öz ed
ýän le rin de iler le mez ler. Ýan nis bi len 
Ýam bri siň ki ýa ly, ola ryňda akyl syz ly gy 
hem me le re bel li bo lar.

Timoteosa berilýän ündewler
10 Em ma sen me niň tag ly ma ty my, dur

muş ýö rel gä mi, mak sa dy my, ima ny my, 
sa byrta ka ty my, söý gi mi, çy dam ly ly
gy my bil ýän siň. 11 An ti ýoh, Iko ni ýa 
we Lis tra şä her le rin dä ki yzar lan ma lar 
ze rar ly gö ren gör gü le ri mi, ola ra nä de re
je de çy dan dy gy my hem bil ýän siň. Reb 
me ni bu gör gü le riň ba ryn dan ha las et di. 
12  Umu man, Isa Me sihe eýe rip, Hu da
ýyň ýö rel ge si ne la ýyk lyk da ýa şa mak 
is le ýän le riň ba ry yzar lan ma la ra se ze
war bo lar. 13 Pis ler we kez zap lar bol sa 
al dap, al da nyp, öz pis lik le rin de bar ha 
iler lär ler. 14  Em ma sen öz öw re nen we 
ynan ýan tag ly ma ty ňa sa dyk gal. Çün ki 
ony kim ler den öw re nen di gi ňi bil ýän siň. 
15  Sen Mu kad des Ýaz gy la ry hem og lan
lyk dan bä ri bil ýän siň. Bu Ýaz gy lar Isa 
Me sihe bo lan iman ar ka ly se ni paý has ly 
edip, ha las bol ma gyň ýo lu ny gör ke zer. 
16  Mu kad des Ýaz gy la ryň äh li si Hu da ýyň 
yl ha my bi len ýa zyl dy. Olar öw ret mek, 
gü nä ed ýän le ri paş et mek, ýo la ge tir mek, 
dog ru lyk da ter bi ýe le mek üçin peý da ly
dyr. 17 Şeý dip, Hu da ýyň ada my ha ýyr 
iş le riň äh li si ne taý ýar we kä mil bo lar.

4-nji bap

Hyzmatyňy dowam et!
1 Hu da ýyň hu zu ryn da, şeý le hem 

di ri le re we ölü le re ka zy lyk et jek Isa 

Me sihiň hu zu ryn da, Onuň gel me gi niň 
we şa lyk sür me gi niň ha ty ra sy na sa
ňa şu la ry berk tab şyr ýa ryn: 2  pur sa dyň 
amat ly bo lupbol maz ly gy na ga ra mada, 
Hoş Ha ba ry dyn gy syz wa gyz et. Gü nä 
ed ýän le ri paş edip, ola ry ýaz gar, sa byr
ly lyk bi len öwütün dew be rip, tag ly ma ty 
öw ret. 3 Çün ki adam la ryň sag dyn tag ly
ma ty diň lä si gel me jek za ma na sy ge ler. 
Şon da olar öz hö wes le ri ne ýa ra şyk ly, 
gu lak la ry nada ýa kym ly söz le ri aýt jak 
öw re di ji le ri göz lär ler. 4  Olar ha ky ka ta 
gu lak as man, tos la ma la ryň yz yn da sel
pär ler. 5 Sen bol sa her ýag daý da hüş gär 
bol, gör gü le re dö züm li bol, Hoş Ha ba ry 
ýaý rat mak ug run da zäh met çek, özü ňe 
tab şy ry lan hyz ma ty do ly bi tir. 6  Çün ki 
me niň ga nym Hu da ýa hö dür edil ýän 
iç gi sa da ka sy ki min dö kül jek bo lup 
dur. Bu dün ýä den öt me li pur sa dym 
ýet di. 7 Men ök de sö we şi ji ki min sö weş
dim, pel le ha na ýet dim, ima ny ma sa dyk 
gal dym. 8  Dog ru lyk Ka zy sy bo lan Reb 
Isa Öz gel jek gü nün de ma ňa dog ru lyk 
tä ji ni baý rak be rer. Ol bu baý ra gy di ňe 
ma ňa däl, eý sem Özü ne in ti zar lyk bi len 
ga raş ýan la ryň her bi ri ne be rer.

Soňky tabşyryklar
9 Me niň ýa ny ma ba sym rak gel jek bol, 

10 se bä bi De ma bu dün ýä ni sö ýen soň, me
ni taş lap, Sa lo ni kä git di. Kris kis Ga lat ýa, 
Ti tus hem Dal mat ýa git di. 11 Ýa nym da 
di ňe Lu ka gal dy. Gaý da nyň da Mar ky 
hem alyp gaýt, se bä bi hyz ma ty my bi
tir mek de ma ňa kö me gi de ger. 12  Ti hi ki 
bol sa Efe se ýol la dym. 13 Gaý da nyň da, ýol 
ug ru na Tro as da Kar byň ýa nyn da go ýup 
gaý dan do nu my, ki tap la ry my, yla ý tada 
te le tin den edi len ki tap la ry alyp gaýt. 
14 De mir us sa sy Is gen der ma ňa ýa man lyk 
ba ry ny et di. Reb oňa eden le ri ne gö rä 
je za sy ny be rer. 15  Sen hem on dan ägä 
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bol, se bä bi ol bi ziň aýd ýan la ry my zyň 
ba ry na bü tin leý gar şy çy kyp dy. 16  Ka
zy ýet mej li sin de özü mi il kin ji ge zek 
ak la mak çy bo la nym da, ta ra py my tu tan 
bol ma dy. Gaý tam, hem me ler me ni terk 
et di ler. Goý, Hu daý ola ryň bu gü nä si ni 
ba gyş la syn. 17 Ýö ne Reb me ni ýe ke goý
ma dy. Hoş Ha ba ryň men ar ka ly do ly 
wa gyz edi lip, äh li mil let le riň hem ony 
eşit me gi üçin, Ol ma ňa gu jurgaý rat ber
di. Reb me ni ölü miň pen je sin den ha las 
et di. 18  Ol me ni her dür li ýa man lyk lar

dan ha las edip, me ni gök dä ki Şa ly gy na 
sagaman ýe ti rer. Reb be ba ky we ebe di 
şanşöh rat bol sun! Omyn.

19 Pris kil la, Aki la we Oni si fo ryň öýün
dä ki le re sa lam aýt. 20 Erast Ko rin tos da 
gal dy. Tro fy my bol sa ýa raw syz ly gy 
se bäp li Mi li tos da gal dyr ma ly bol dum. 
21 Gyş düş män kä gel jek bo lup gaý rat 
et. Ewul, Pu dens, Li nus, Klaw di ýa we 
iman da ky do gan la ryň ba ry sa ňa sa lam 
aýd ýar. 22  Reb sa ňa ýar bol sun! Onuň 
mer he me ti si ziň ba ry ňy za ýar bol sun! 
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1-nji bap
1 Hu da ýyň gu ly we Isa Me sihiň re su ly 

men Paw lus dan do ga ýy sa lam! Hu daý 
Öz saý lan adam la ry nyň iman ge tir me
gi we Onuň ýö rel ge si ne gö nük dir ýän 
ha ky ka ty bil me gi üçin me ni re sul ly ga 
bel le di. 2  Hu da ýyň bu ýö rel ge si ba ky 
ýa şa ýyş umy dy ny ber ýär. Sö zün de as la 
ýa lan bol ma dyk Hu daý bu ýa şaý şy dün
ýä ýa ra dyl maz dan öň wa da be rip, 3 ony 
Hoş Ha bar ar ka ly Öz bel län wag tyn da 

aýan et di. Ha las gä ri miz Hu daý bu Hoş 
Ha ba ry ny wa gyz et me gi ma ňa tab şyr dy. 
4  Eý, Ti tus, ima ny my zyň bir bo lan dy gy 
üçin, men se ni ha ky ky og lum saý ýa ryn. 
Goý, Ata myz Hu da ýyň we Ha las gä ri miz 
Isa Me sihiň mer he me ti a we pa ra hat ly gy 
sa ňa ýar bol sun!

Titusyň Krit adasyndaky wezipesi
5 Sa ňa buý ru şym ýa ly, ta mam la nyl ma

dyk iş le ri bi tir, her şä her dä ki iman ly lar 
ýyg na gy na ýol baş çy la ry bel le. Ine, hut 

Pawlusyň Titusa haty
Giriş

Paw lus Hoş Ha ba ry Azi ýa da we 
Gre si ýa da wa gyz eden döw rün de, 
Ti tus onuň bi len iş läp di. Olar Krit ada
syn da me si hi ler ýyg na gy nyň düý bü ni 
tu tan la ryn dan soň, Paw lus ýyg na ga 
gö zeg çi lik et mek üçin Ti tu sy şol ýer
de go ýup gaýd ýar. Soň ra ol esa sy üç 
me se le bo ýun ça şu ha ty ýaz ýar.

Bi rin ji den, Ti tu sa ýyg na gyň ýol
baş çy ly gy na bel le nil jek ada myň 
nä hi li bol ma ly dy gy ba ra da ýat la

dyl ýar. Ikin ji den, ýyg nak da ky dür li 
to par la ra: go ja la ra, gar ry aýal la ra 
(olar bol sa öz ge ze gin de ýaş ge lin le re), 
ýi git le re, gul la ra nä dip öw ret me li di gi 
ba ra da Ti tu sa mas la hat lar be ril ýär. 
Üçün ji den, Paw lus Ti tu sa me si hi lik 
hä si ýet le ri ba ra da ýaz ýar. Ol pa ra
hat, mä hir li bol ma ly dy gy, ýyg nak da 
bö lü ni şik le riň dö re mez li gi üçin ýig
renç den we je del ler den ga ça dur ma gy 
aý ra tyn ün de ýär.

Mazmuny
Salamlar we dogadilegler .....................................................................1:1-4
Ýygnak ýolbaşçysy ..............................................................................1:5-16
Ýygnakdaky dürli toparlaryň wezipeleri ............................................. 2:1-15
Öwütler we duýduryşlar ...................................................................... 3:1-11
Jemleme ............................................................................................. 3:12-15
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şu mak sat bi len men se ni Krit ada syn da 
go ýup gaý dan dy ryn. 6 Ýyg na ga ýol baş çy 
bel le nil jek adam müýn süz we aýa ly na 
bi we pa lyk et me ýän bol ma ly dyr. Onuň 
ça ga la ry hem iman ed ýän, az gyn lyk da, 
bi ta byn lyk da aýyp lan ma ýan bol ma ly dyr. 
7 Ýyg na gyň ýol baş çy sy Hu da ýa hyz mat 
ed ýär. Şo ňa gö räde, ol müýn süz bol ma
ly dyr. Ol öz di ýen li, gyz ma, şe ra ba me ýil li, 
uruş gan bol ma ly däl, ga ra neb si ne çap
man, 8  eý sem myh man sö ýer, ýag şy lyk 
et mä ge hö wes jeň, pa ra sat ly, ada lat ly, 
tak wa, neb si ne buý rup bil ýän bol ma
ly dyr. 9 Ol özü ne öw re di len yg ty bar ly 
tag ly ma ta sa dyk lyk bi len eýer me li dir. 
Baş ga la ra hem bu tag ly ma ta la ýyk lyk da 
öwütün dew be rip, oňa gar şy çyk ýan
la ryň ýal ňyş ýan dyk la ry ny su but et me li. 
10 Se bä bi pit ne çi ler, ýaň ra lar we kez zap lar 
diý seň köp dür. Şeý le adam lar, esa sanda, 
ha las bol mak üçin sün net edil me li di gi ni 
ün de ýän le riň ara syn da bar dyr. 11 Ola ryň 
ag zy ny bag la mak ge rek. Çün ki olar ýyg
nak lar da öw ret me siz zat la ry öw re dip, 
maş ga la la ry bü tin leý dar gad ýar lar. Iň 
er be dide, olar bu la ry pul ga zan mak üçin 
öw red ýär ler. 12 Ola ryň bir akyl da ry şeý le 
di ýip dir: «Krit ada sy nyň hal ky el my da
ma ýa lan söz le ýär; olar ýyr ty jy haý wan lar, 
as la gar ny doý ma ýar». 13 Bu ga ty jaý dar 
aý dy lan söz ler dir. Şo nuň üçinde, sag
dyn iman ly bol mak la ry üçin, ola ry paş 
et. 14 Goý, olar ýa hu dy ro wa ýat la ry na we 
ha ky ka ty ret ed ýän le riň buý ruk la ry na 
gu lak ga bart ma syn lar. 15 Kal by päk ler 
üçin hem me zat päk dir, ýö ne az gyn lar 
we iman ge tir me dik ler üçin ýe ke jede 
päk zat ýok dur. Ola ryň aňdü şün je le ri
de, yn sap la ryda mur dar bo lan dyr. 16 Olar 
Hu da ýy ta na ýa rys diý se lerde, ed ýän 
iş le rin de Ony ret ed ýän dir ler. Olar ne jis, 
bo ýun eg me zek bo lup, ýag şy lyk et mä niň 
nä me di gi nide bil me ýär ler.

2-nji bap

Sagdyn taglymat hakyndaky 
öwüt-ündewler

1 Sen bol sa sag dyn tag ly ma ta la ýyk 
gel ýän zat la ry öw ret. 2  Go ja la ra pa ra sat ly, 
hor ma ta my na syp, öz le ri ne erk edip 
bil mek le ri, iman, söý gi we sa byrta kat 
ba bat da sag dyn bol mak la ry ny ün de. 
3 Şo nuň ýa ly, gar ry aýal lar hem gy ba ta, 
şe ra ba ýyk gyn et män, ter si ne, Hu da ýyň 
hal ky na ge liş ýän tär de ýa şap, hem me
le re ýag şy zat la ry öw ret mek le ri ni ün de. 
4-5 Hu da ýyň Hoş Ha ba ry na dil ýe ti ril mez 
ýa ly, goý, bu gar ry aýal lar ge lin le re öz 
är le ri ni, ça ga la ry ny söý me gi, öz le ri ne 
erk et me gi, päk ah lak ly, öý le ri ba bat
da yh las ly, my la ýym we är le ri ne ta byn 
bol ma gy öw ret sin ler. 6  Ýaş ýi git le re hem 
öz le ri ne erk et me gi ün de. 7 Ýag şy iş le
riň bi len ola ra äh li zat da gö rel de bol. 
Tag ly ma ty sap ýü rek den ag ras lyk bi len 
öw ret, 8  söz le riň müýn süz we şüb he siz 
bol sun. Şon da bi ze gar şy çyk ýan lar ýa
man la ma ga gep tap man, utan ja ga lar lar. 
9 Gul la ra öz ho ja ýyn la ry na her zat da 
ta byn bol ma gy we ola ryň göw nün den 
tur ma gy ün de. Olar ho ja ýyn la ra dil 
gaý tar ma syn lar, 10 zat ogur la ma syn lar, 
gaý tam her zat da örän we pa ly bol sun
lar. Şeý dip, olar Ha las gä ri miz Hu da ýyň 
tag ly ma ty nyň her jäht den aja ýyp dy gy ny 
tas syk lar lar. 11 Çün ki Hu da ýyň hem me
le ri ha las ed ýän mer he me ti äş gär bol dy. 
12  Bu mer he met bi ze hu daý syz ly gy we 
dün ýe wi hö wes le ri ret et me gi öw red ýär, 
bu dö wür de özü mi ze erk et me gi, dog ry 
ýa şa ma gy, Hu da ýyň ýö rel ge si ne eýer
me gi ün de ýär. 13 Biz bu ýö rel gä eýe rip, 
aja ýyp umy dy myz bo lan be ýik Hu da
ýy myz we Ha las gä ri miz Isa Me sihiň 
şanşöh rat için de gök ler den in me gi ne 
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ga raş ýa rys. 14  Isa Me sih bi zi äh li gü nä
ler den ha las et mek üçin, Özü ni gur ban 
et di. Ol mu ny Özü ne ýag şy lyk et mek de 
er jel, päk, eziz bir hal ky ga zan mak üçin 
et di. 15  Ha wa, bu la ryň ba ry ny öw ret. 
Do ly yg ty ýar bi len öwütün dew ber, 
gü nä ed ýän le ri paş et. Goý, hiç kim se ni 
äs ger mez lik et me sin.

3-nji bap

Imanlylara gelişýän ýörelge
1 Eý, og lum, iman ly la ra hä lişin di şu la

ry ýat la dyp dur: goý, olar hö küm dar la ra 
we yg ty ýar ly la ra gu lak asyp, ola ra ta byn 
bol sun lar, is len dik wagt ýag şy lyk et mä ge 
ta ýyn bol sun lar. 2  Hiç ki mi ýa man la
ma syn lar, da wajen jel den ga ça du rup, 
my la ýym we hem me le re ýum şak bol sun
lar. 3 Bir wagt lar biz hem aňdü şün je siz, 
boý nu ýo gyn bo lup, ýol dan aza şyp dyk, 
dür li hö wes le riň, keý pisa pa nyň gul la
ry na öw rü lip dik, ga har jaň dyk, gö rip dik 
we bi rekbi re gi ýig ren ýär dik. 4  Em ma 
Ha las gä ri miz Hu da ýyň mäh rem li gi, 
yn sa na bo lan söý gü si äş gär bo lan da, 
5 biz dog ru ly ga da ýa nyp eden iş le ri miz 
ar ka ly dälde, Onuň re himşe pa ga ty 
ar ka ly ha las edil dik. Hu daý bi zi Mu
kad des Ruh ar ka ly öz ger dip, gaý ta dan 
dog luş ar ka ly tä miz le di. 6-7 Biz Hu da ýyň 
mer he me ti bi len ak la nyp, Onuň ba ky 
ýa şaý şa umyt bag la ýan mi ras dü şer le ri 
bo lar ýa ly, Hu daý bi ze Ha las gä ri miz Isa 

Me sih ar ka ly Mu kad des Ru hy bol dan
bol eçil di. 8  Bu söz le riň ba ry ha ky kat dyr. 
Hu da ýa iman eden le riň ýag şy lyk et
mek de iler le mek le ri üçin, bu zat la ry 
nyg ta ma gy ňy is le ýä rin. Bu zat lar yn
san lar üçin oňat we peý da ly dyr. 9 Boş 
çe ke le şik ler den, ne sil da ragt la ry we 
Mu kad des Ka nun hak da ky da wajen jel
ler den ga ça dur. Se bä bi bu lar peý da syz, 
bi de rek zat lar dyr. 10 Ag za la lyk dö red ýän 
ada ma bir ki ge zek öwütne si hat ber. 
Em ma şon dada pä lin den gaýt ma sa, 
on dan ga ça dur. 11 Beý le ada myň ýol
dan aza şyp, gü nä ed ýän di gi ni, hö küm 
edil mä tu ta ryk ber ýän di gi ni özüňde 
bil ýän siň.

Islegler we salamlar
12  Men Ar ta my ýada Ti hi ki se niň 

ýa ny ňa ýol la mak çy. Olar dan bi ri ba ran
dan soň, gaý rat edip, Ni ko po li se, me niň 
ýa ny ma gel jek bol. Se bä bi men gy şy 
şu ýer de ge çir me gi ýü re gi me düw düm. 
13 Ka nun çy Ze na sy we Apol lo ny ýo la 
sal maz dan öň, ola ryň ýol şaý la ry nyň 
gu rat bol ma gy ba ra da ala da et. 14  Bi
ziň ki ler hem mi we siz ömür sür mez 
ýa ly, mä täç le re ýar dam ber mek ar ka ly 
ýag şy lyk et me gi adat edin sin ler. 15 Me
niň ýa nym da ky la ryň äh li si sa ňa sa lam 
aýd ýar. Sen hem bi zi söý ýän iman ly 
do gan la ry my zyň ba ry na sa lam aýt. Goý, 
Hu da ýyň mer he me ti si ziň ba ry ňy za ýar 
bol sun! a 
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1-nji bap
1-2  Isa Me sih ug run da tus sag lyk da otu

ran men Paw lus dan eziz dos tu myz we 
iş de şi miz Fi li mu na, aýal do ga ny myz 
Af fi ýa, sö weş deş ýol da şy myz Ar hi
pa we se niň öýüň de bol ýan iman ly lar 
ýyg na gy na do ga ýy sa lam! Do ga ny myz 
Ti mo te os hem si ze sa lam aýd ýar. 3 Ata
myz Hu da ýyň we Reb bi miz Isa Me sihiň 
mer he me ti, pa ra hat ly gy, goý, si ze ýar 
bol sun!

Şükürler we doga-dilegler
4-5  Men se niň Reb bi miz Isa Me sihe 

bo lan ima nyň we tu tuş Hu da ýyň hal ky
na bo lan söý giň hak da eşid ýä rin. Şo ňa 
gö räde, se ni he mi şe do gadi leg le rim de 
ýat lap, Hu da ýy ma şü kür ed ýä rin. 6  Men 

bi zi bi rik dir ýän ima na gö rä he re ket 
et me gi ňi Hu daý dan di le ýä rin. Şon da sen 
Isa Me sihe hyz mat et mek üçin edil me li 
ýag şy iş le re dü şü ner siň. 7 Eý, do ga nym, 
sen Hu da ýyň hal ky ny sö ýüp, onuň göw
nü ni gal kyn dyr dyň. Bu me ni şat ly ga 
bes läp, ýü re gi me te sel li ber di.

Pawlusyň Onesim baradaky haýyşy
8  Men Isa Me sihiň ma ňa ber ýän yg ty

ýa ry bi len sa ňa et me li iş le ri ňi buý rupda 
bi ler dim, 9 ýö ne söý gi niň ha ty ra sy na 
sa ňa ýal bar ýa ryn. Ha wa, Isa Me sihiň 
ug run da tus sag lyk da otu ran men go ja 
Paw lus, 10  tus sag lyk döw rüm de ma ňa 
ogul bo lan One sim üçin ýal bar ýa ryn. 
11 Bir wagt lar onuň sa ňa hiç ýar da my 
ýok dy, em ma in di onuň sa ňada, ma ňa
da ýar da my deg ýär. 12  Ýü re gim bo lan 

Pawlusyň Filimuna haty
Giriş

Fi li mun ta ny mal me si hi le riň bi ri 
bo lup, Ko lo si ýa da ky ýyg na gyň ag
za sy bo lan bol ma gy ah mal. Onuň 
One sim at ly gu ly bo lup dyr. One sim 
öz ho ja ýy nyn dan gaç ýar we gün le riň 
bi rin de tus sag lyk da otu ran Paw lus 
bi len ta nyş ýar. One sim Paw lus ar

ka ly Isa Me sihe iman ed ýär. Paw lus 
Fi li mu na hat ýa zyp, One si mi yzy na 
iber ýän di gi ni aýd ýar. Ol on dan öz 
gu ly bi len ýa raş ma gy ny, One si mi 
di ňe gü nä si ge çi len gul hök mün de 
däl, eý sem me si hi do ga ny hök mün de 
ka bul et me gi ni ha ýyş ed ýär.

Mazmuny
Filimuna ýüzlenme ................................................................................1:1-3
Filimun üçin şükürler ............................................................................1:4-7
Onesim baradaky haýyş ......................................................................1:8-22
Soňky salamlar we dogadilegler ......................................................1:23-25

 



 

a 1:12 Kä bir gol ýaz ma lar da Ony ka bul et di ýen jüm le hem bar.

   

One si mi yzy na, se niň ýa ny ňa ýol la ýa
ryn a. 13 Hoş Ha bar ug run da tus sag edi len 
döw rüm de se niň ýe ri ňe ma ňa hyz mat 
et sin di ýip, il ki ony öz ýa nym da alyp 
gal mak çy dym. 14 Ýö ne et jek ýag şy ly gyň 
mej bu ry dälde, meý le tin bo lar ýa ly, 
sen den bi rug sat hiç zat ede sim gel me di. 
15 Kim bil ýär, bel ki, One si miň he mi şe lik 
sa ňa do la nyp bar ma gy üçin, ol sen den 
wagt la ýyn aý ry lan dyr. 16  Ol in di di ňe 
gu luň däl, eý sem söý gü li do ga nyň bol
dy. Ol me niň üçin örän eziz dir. Ýö ne ol 
hem gu luň, hemde Reb ar ka ly do ga nyň 
bo lup, se niň üçin hasda eziz dir. 17 Şo ňa 
gö räde, me ni dos tuň hök mün de gör
ýän bol saň, ony me ni ka bul ed ýän ýa ly 
ka bul et. 18  Eger One sim ze rar ly zy ýan 
çe ken bol saň ýada on dan al gyň bar bol
sa, ola ry me niň ha sa by ma ýaz. 19 Men, 
Paw lus, mu ny öz elim bi len ýaz ýa ryn: 

men One si miň ber gi si ni be re rin. Ýö ne 
sen hem ha las bol ma gy ňa me niň ýar dam 
be ren di gi mi unut ma! 20 Şo ňa gö räde, eý, 
do gan, Reb biň ha ky üçin ma ňa ýar dam 
et. Me sihiň ha ty ra sy üçin göw nü mi gal
kyn dyr. 21 Sö zü me gu lak as jak dy gy ňa, 
aý dan la ry my aň ry ýa ny bi len ýe ri ne 
ýe tir jek di gi ňe gö züm ýe ten soň, şu la ry 
sa ňa ýaz ýa ryn. 22  Ýe ne bir ha ýyş: me ni 
myh man alar ýa ly bir ota gy ta ýyn lap 
goý, se bä bi Hu daý do gadi leg le ri ňi zi 
eşi dip, me ni ýe ne ýa ny ňy za gaý ta rar 
di ýen umy dym bar.

Salamlar
23-24  Isa Me sihiň ug run da me niň bi len 

tus sag lyk da bi le bol ýan Epa fra, egin deş
le rim Mark, Aris tarh, De ma we Lu ka 
da gy sa ňa sa lam aýd ýar lar. 25 Reb bi miz 
Isa Me sihiň mer he me ti si ze ýar bol sun! 

 Filimun 1  
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Ýewreýlere hat
Giriş

Ýew reý le re hat git di gi sa ýy möw
je ýän gar şy lyk lar ze rar ly iman dan 
dän me how pu na uç ran me si hi ler 
üçin ýa zy lan dyr. Aw tor Hu da ýyň 
ha ky ky we iň soň ky aýan ly gy nyň 
dog ru danda Isa Me sihdigini nyg tap, 
ola ry iman da berk dur ma ga ça gyr
ýar. Ol üç ha ky ka ty aý ra tyn bel läp 
geç ýär: (1) Isa Me sih Hu da ýyň ebe di 
Og lu dyr. Ol öz çe ken je birje pa la
ry ar ka ly Ata sy na bü tin leý ta byn 
bol ma gy öw ren di. Hu da ýyň Og ly 
hök mün de Isa Me sih Kö ne Äh tiň 
py gam ber le rin den, pe riş de ler den, 
hat da Mu sa py gam ber dende be ýik
dir. (2) Isa Me sih Hu daý ta ra pyn dan 
Ba ky Ru ha ny di ýip yg lan edi lip, 
Kö ne Äh tiň ru ha ny la ryn dan hem 
be ýik dir. (3) Iman ed ýän adam 

Isa Me sih ar ka ly gü nä den, gor ku
lar dan we ölüm den ha las edil ýär. 
Ýa hu dy la ryň di nin de Hu da ýyň ga
za byn dan ha las bol mak üçin ýö ri te 
däpdes sur lar ber jaý edi lip, köp mal 
gur ban lyk be ril ýär di. Bu la ryň ba ry 
bü tin leý nog san syz Baş Ru ha ny Isa 
Me sih ar ka ly ha las edil mek li giň 
kö le ge si di. Ys ra ýy lyň ta ry hyn da
ky ta ny mal adam la ryň iman la ry ny 
my sal ge tir mek ar ka ly (11nji bap) 
aw tor öz oky jy la ry ny iman da sa dyk 
gal ma ga ça gyr ýar. 12nji bap da bol
sa ola ra göz le ri ni Isa Me sihe di kip, 
je birje pa la ra we yzar lan ma la ra ga
ra maz dan, iman la ry ny so ňu na çen li 
sak la ma gy ün de ýär. Ýew reý le re hat 
öwütün dew we duý du ryş söz le ri 
bi len ta mam lan ýar.

Mazmuny
Mesih Hudaýyň jemleýji aýanlygydyr ..................................................1:1-3
Isa Mesih perişdelerden üstündir ....................................................1:4–2:18
Isa Mesih Musa we Ýeşuwa pygamberlerden beýikdir ................... 3:1–4:13
Isa Mesih beýik Baş Ruhanydyr ................................................... 4:14–7:28
Isa Mesihiň ähti iň beýik ähtdir ......................................................8:1–9:22
Isa Mesih iň soňky gurbanlykdyr ................................................9:23–10:39
Imanyň ähmiýeti ...........................................................................11:1–12:29
Hudaýy hoşnut edýän işler ................................................................ 13:1-19
Jemleýji dogadilegler ..................................................................... 13:20-21
Jemleme ........................................................................................... 13:22-25
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a 1:2 Öz Og ly – Kö ne Äht de pa ty şa lar «Hu da ýyň og ly» di ýip at lan dy ry lyp dy. Tä ze Äht de 
bol sa bu at Hu daý ta ra pyn dan saý la nypse çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lük de «Hu da ýyň 
Og ly» sö zü ne se ret.
b 1:9 Ýag guýdum – kimdir biriniň başyna ýag guýup, patyşalyga ýada ruhanylyga belleme 
dessury. Sözlüge seret.
 
1:5 Zeb 2:7; 2Şam 7:14. 1:6 Kan 32:43. 1:7 Zeb 103:4. 1:8-9 Zeb 44:67. 
1:10-12 Zeb 101:2527. 1:13 Zeb 109:1. 

1-nji bap

Ogul perişdelerden üstündir
1 Hu daý ga dym dö wür de ataba ba la ry

my za py gam ber ler ar ka ly köp ge zek we 
dür li ýol lar bi len gep le di. 2  Bu ahyr ky 
gün ler de bol sa Ol bi ze Öz Og lu nyň a 
üs ti bi len gep le di. Og ly ar ka ly Hu daý 
älemjaha ny ýa ra dyp, Ony äh li za dyň 
mi ras çy sy edip bel le di. 3 Ogul Hu da ýyň 
şöh ra ty nyň ýal ky my dyr, Onuň bar ly
gy nyň keş bi dir. Ol bü tin älemja ha ny 
gud rat ly sö zi bi len sak lap, bi zi gü nä ler
den päk län den soň, gök de be ýik Hu da ýyň 
sa gyn da otur dy. 4  Şeý le lik de, Og lu nyň 
pe riş de ler den üs tün bol şy ýa ly, Oňa ber
len at hem pe riş de le riň ki den üs tün bol dy.

5  Eý sem Hu daý pe riş de le riň haý sy 
bi ri ne: «Sen Me niň Og lum syň, bu gün 
Men Sa ňa Ata bol dum» ýada «Men Oňa 
Ata, Ol bol sa Ma ňa Ogul bo lar» di ýip dir? 
6  Hudaý ýe ketäk Og lu ny dün ýä ibe ren
de: «Goý, Hu da ýyň äh li pe riş de le ri Oňa 
sež de et sin ler!» diý di. 7 Hudaý pe riş de ler 
hak da: «Men pe riş de le ri mi ýel ed ýä rin, 
hyz mat kär le ri mi otalaw ed ýä rin» diý
ýär. 8  Emma Og la şeý le diý ýär:

«Eý, Hudaý, Seniň şalygyň 
dowam eder baky ebedi,

Seniň şalyk hasaň – adalatlylyk 
hasasy.

 9 Sen dogrulygy söýüp, 
ýigrenýärsiň pisligi.

Şonuň üçin Men Hudaý, Seniň 
Hudaýyň,

Seni ýoldaşlaryň içinden 
seçipsaýladym,

başyňa şatlyk ýagyny guýdum b».
10 Ogla ýe nede şeý le diý ýär:

«Ýa Reb, Sen gadymyýetde ýeriň 
binýadyn tutduň,

gökler hem Seniň elleriňiň işidir.
 11 Olar ýitip gider, Sen bolsa dowam 

edersiň,
olar köne eginbaş kimin dargap 

giderler.
 12 Sen olary köýnek kimin 

düýrlärsiň;
olar tozup gidýän eginbaş kimin 

çalşyrylar.
Emma Sen hiç haçan 

üýtgemersiň,
soňy ýokdur Seniň ýyllaryň».

13 Hudaý haý sy pe riş dä:
«Duşmanlaryňy aýak astyna 

salýançam,
Meniň sagymda otur» diýipdir?

14  Şeý le lik de, äh li pe riş de ler di ňe ha las 
bol jak la ra hyz mat et mek üçin ibe ril ýär.

2-nji bap

Biparh bolmaň
1 Şo nuň üçin iman dan dän mez ýa ly, 

eşi den le ri mi ze has köp üns ber me li di
ris. 2  Hu da ýyň pe riş de ler ar ka ly aý dan 
ha ba ry berk bo lup, gü nä eden ler ýada 
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a 2:7 Käbir golýazmalarda Öz elleriňiň işleriniň üstünden Ony Hökümdar goýduň diýen 
jümle hem bar.
 
2:6-9 Zeb 8:46. 2:12 Zeb 21:23. 2:13 Işa 8:1718. 

bi ta byn bo lan lar öz ada lat ly al my ty ny 
al ýar dy lar. 3 In di biz şun dan soň ha las 
bol ma gyň bu aja ýyp ýo lu ny in kär et
sek, on da heýde je za dan ha las bo lup 
bi le ris mi? Ha las bol ma gyň bu ýo lu ny 
owalbaş da Reb yg lan et di we mu ny 
Isa Me sihiň hut Özün den eşi den ler 
tas syk la dy lar. 4  Hu da ýyň Özi hem ala
mat lar, mug jy za lar, her dür li gud rat lar 
gör kez mek bi len bu ha ba ry tas syk la dy 
we Öz is le gi ne gö rä Mu kad des Ru huň 
peş geş le ri ni paý la dy.

Isa ynsan bolup geldi
5  Bi ziň gür rü ňi ni ed ýän gel jek ki dün

ýä mi zi Hu daý pe riş de le re ta byn et me di. 
6  Tersine, Mu kad des Ýaz gy la ryň bir ýe
rin de şeý le şa ýat lyk edil ýär:

«Adam näme Sen ony ýatlaryň 
ýaly?

Ynsan ogly näme aladasyny 
ederiň ýaly?

 7 Ony perişdelerden biraz wagtlyk 
pes tutduň.

Oňa şöhrat bilen hormat 
jygasyny geýdirdiň a,

 8 ähli zady aýagynyň astynda 
goýduň».

Hu daý äh li za dy onuň aýa gy nyň as
tyn da goý dy, oňa ta byn däl zat goý ma dy. 
Ýö ne äh li za dyň oňa ta byn dy gy hä zir ki 
wagt da bi ze aý dyň gö rün me ýär. 9 Em
ma biz şöh rat we hor mat tä ji niň Isa 
geý di ri len di gi ni gör ýä ris, se bä bi Ol 
bi ziň üçin ölü me döz gel di. Ha wa, Ol 
pe riş de ler den bi raz wagt lyk pes tu tu lyp, 
Hu da ýyň mer he me ti bi len äh li yn san lar 
üçin je bir çe kip öl di.

10 Isa ny je bir li ölü mi ar ka ly kä mil et
mek lik hem me za dy Özi üçin we Özi 
ar ka ly ýa ra dan Hu da ýa ýa raş dy. Se bä
bi Hu daý Onuň ölü mi ar ka ly en çe me 
ogul la ry şöh ra ta bes le di. 11 Yn san la ry 
mu kad des ed ýän Isa we Ol ar ka ly mu kad
des edi len ler in di bir maş ga la de giş li dir. 
Şo nuň üçin hem Isa ola ra do gan diý mek
den utan ma ýar. 12 Ol Hu da ýa şeý le diý ýär:

«Seniň adyňy doganlaryma yglan 
ederin,

jemagatyň ortasynda Saňa 
şöhrat aýdaryn».

13 Ol ýe nede şeý le diý ýär:
«Men Oňa umyt baglaryn».

Soň ra ýe ne şeý le diý ýär:
«Ine, Men we Hudaýyň Maňa 

beren çagalary».
14  Bu ça ga lar yn san bo lan dyk la ry üçin, 

Isa hem olar ýa ly yn san bol dy. Ölü me 
du çar ed ýän ib li si Ol Öz ölü mi ar ka ly ýok 
et di we 15 ömür bo ýy ölüm gor ku sy nyň 
gul çu ly gyn da ky yn san la ryň hem me si ni 
azat et di. 16  Isa pe riş de le re dälde, eý sem 
Yb ra ýy myň ne sil le ri ne ýar dam ed ýär. 
17 Şo nuň üçin Ol her jäht den biz do gan la
ry na meň ze me li bol dy. Şeý dip, Ol hal kyň 
gü nä le ri ni päk le ýän dir we Hu da ýyň 
hyz ma tyn da re him dar hem sa dyk Baş 
Ru ha ny dyr. 18  Isa nyň Özi sy na ga sal nyp, 
gör gi ba ry ny gö ren di gi üçin, sy na ga 
dü şen le re kö mek et me gi ba şar ýan dyr.

3-nji bap

Isa Musadan beýikdir
1 Şo nuň üçin hem, eý, me niň bi len bi le 

Hu daý ta ra pyn dan ça gy ry lan mu kad des 
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a 3:6 Sak la ma gy – kä bir gol ýaz ma lar da ahy ry na çen li sak la ma gy.
 
3:7-11 Zeb 94:711. 3:15 Zeb 94:78. 3:16-19 Çöl 14:135. 3:17 Çöl 14:29. 

do gan lar, äh li oýpi ki ri ňiz Isa da bol
sun! Ol Hu da ýyň Re su ly we bi ziň yk rar 
ed ýän Baş Ru ha ny myz dyr. 2  Mu sa nyň 
Hu da ýyň öýün de sa dyk hyz mat kär bol şy 
ýa ly, Isa hem Özü ni ru ha ny ly ga bel län 
Hu da ýa sa dyk bol dy. 3 Öý gu ran ada myň 
öýe ga ran da has hor mat ly bol şy ýa ly, 
Isada Mu sa ga ran da has be ýik şöh ra
ta my na syp bol dy. 4  Her bir öý kim dir 
bi ri ta ra pyn dan bi na edil ýän dir, em ma 
äh li za dyň bi na gä ri Hu daý dyr. 5 Mu sa 
gel jek de aýan edil jek söz le re şa ýat lyk 
et mek üçin, hyz mat kär ki min Hu da
ýyň öýü ne sa dyk bol dy. 6  Em ma Me sih 
Hu da ýyň öýü ne Ogul hök mün de sa dyk
dyr. Eger gaý ra ty my zy we mag tan ýan 
umy dy my zy sak la ma gy a ba şar sak, biz 
Hu da ýyň öýü di ris.

Imandan dänmäň
7 Şonuň üçin Mu kad des Ru huň aý

dy şy ýa ly:
«Bu gün siz Meniň sesimi eşitseňiz,

 8 Maňa baş galdyran atalaryňyz 
deý ýüregiňizi gatatmaň.

Olaryň Meni çölde synaýşy ýaly 
doňýürek bolmaň.

 9-10 Kyrk ýyllap eden işlerimi 
görselerde,

ol ýerde atalaryňyz Meni synap 
gördüler.

Şonuň üçin Men bu nesle 
gazaplanyp diýdim:

„Olaryň ýüregi hemişe Menden 
uzakdyr,

Meniň ýollarymdan ýöreýän 
däldirler“.

 11 Şoňa görä, olar dynçlyk 
mekanyma girmezler diýip,

Öz gazabymda Men kasam 
etdim».

12  Eziz do gan lar, ha bar dar bo luň! Si ziň 
hiç bi ri ňiz de ýa man ni ýet li, iman syz ýü
rek bol ma syn, bu lar si zi di ri Hu daý dan 
daş laş dyr ma syn. 13  Ter si ne, her gü ni 
«Bu gün» di ýip ha sap lap, bi ribi ri ňi zi 
ruh lan dy ryň. Şeý dip, si ziň hiç bi ri ňiz 
gü nä niň to ru na dü şüp, doň ýü rek bol
maň. 14  Biz owalbaş da ky yna my my zy 
so ňu na çen li berk sak la sak, Me sih bi len 
şä rik deş bol ýa rys. 15 Ozal aý dy ly şy ýa ly:

«Bu gün siz Meniň sesimi 
eşitseňiz,

Maňa baş galdyran atalaryňyz 
deý ýüregiňizi gatatmaň».

16  Onuň se si ni eşi di bem pit ne tur zan lar 
kim ler di? Eý sem bu lar Mu sa nyň Mü
sür den çy ka ran la ry däl mi di? 17 Hu daý 
kyrk ýyl lap ki me ga zap lan dy? Gü nä 
eden le re däl mi nä me? Ola ryň je set le ri 
çöl de se ril di. 18  Hu daý: «Olar dynç lyk 
me ka ny ma gir mez ler» di ýip, kim ler hak
da ka sam et di? Özü ne ta byn bol ma ýan 
adam lar hak da däl mi nä me? 19 Şeý le lik
de, biz ola ryň ynan man dyk la ry ze rar ly 
wa da ber len ýe re gi rip bil män dik le ri ni 
gör ýä ris.

4-nji bap

Hudaýyň dynçlyk mekany
1 Hu da ýyň dynç lyk me ka ny na gir mek 

ha kyn da ky wa da sy he ni zem güý jü ni 
sak la ýan dyr. Şo nuň üçinde, hüş gär 
bo luň, ara ňyz dan hiç kim dynç lyk me
ka ny na gir mek den mah rum bol ma syn. 
2  Edil ys ra ýyl hal ky na wa gyz edi li şi 
ýa ly, Hoş Ha bar bi zede wa gyz edil di. 
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a 4:14 Hu da ýyň Og ly – Kö ne Äht de bu at pa ty şa lar üçin ula nyl ýar dy. Tä ze Äht de bol sa bu 
at Hu daý ta ra pyn dan saý la nypse çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lü ge se ret.
 
4:3 Zeb 94:11. 4:4 Gçk 2:2. 4:5 Zeb 94:11. 4:7 Zeb 94:78. 

Ola ryň eşi den ha ba ry nyň ola ra hiç bir 
peý da sy bol ma dy, se bä bi olar mu ny iman 
bi len ka bul et me di ler. 3 Biz bol sa iman 
eden di gi miz üçin, dynç lyk me ka ny na 
gi re ris. Iman et me dik ler hak da bol sa 
Hu daý şeý le diý di:

«Şoňa görä, olar dynçlyk 
mekanyma girmezler diýip,

Öz gazabymda Men kasam 
etdim».

Ol bu ýe riň hat da dün ýä ýa ra dy la ly bä ri 
ta ýyn edi len di gi ni aýt dy. 4  Biz onuň ta
ýyn dy gy ny bil ýä ris, se bä bi Sa bat gü ni 
hak da Mu kad des Ýaz gy la ryň bir ýe rin de: 
«Hu daý ýe din ji gün äh li işi ni ta mam lap 
dynç al dy» di ýip ýa zy lan dyr. 5 Em ma ýe
ne ýo kar da aý dy lan lar gaý ta lan ýar: «Olar 
dynç lyk me ka ny ma as la gir mez ler».

6  Şon dada kä bir adam lar üçin ol ýe re 
gir mä ge he ni zem müm kin çi lik bar dyr, 
bu me kan hak da il kin ji eşi den ler Hu da ýa 
bo ýun eg män dik le ri se bäp li, oňa gir mek
den mah rum bol du lar 7 Köp ýyl lar dan 
soň ra Hu daý «Bu gün» di ýen ýe ne bir 
gü ni bel läp, bu hak da Da wut ar ka ly ozal 
aý dy ly şy ýa ly gep le di: «Bu gün Onuň 
se si ni eşit se ňiz, ýü re gi ňi zi ga tat maň». 
8  Eger Ýe şu wa ola ry dynç lyk me ka ny na 
ýe ti ren bol sa dy, on da Hu daý mun dan soň 
baş ga gün ba ra da söz aç maz dy. 9 Şun luk
da, Hu da ýyň hal ky na Sa bat gü ni ýa ly 
ýö ri te bir dynç lyk ga raş ýar. 10  Hu daý 
Öz iş le rin den dy nyp, nä hi li dynç alan 
bol sa, Onuň dynç lyk me ka ny na gi ren 
adam hem öz iş le rin den dy nyp, şeý le 
dynç al ýan dyr. 11 Şo nuň üçin, ge liň, şol 
dynç lyk me ka ny na gir mek üçin jan ede
liň. Hiç kim ys ra ýyl hal ky ýa ly Hu da ýa 

bi ta byn lyk edip, dynç lyk dan mah rum 
bol ma syn.

12  Hu da ýyň sö zi jan ly hem tä sir li dir, 
her bir iki ýüz li gy lyç dan kes gir dir. Ol 
jan bi len ru hy, bo gun lar bi len ýi li gi ikä 
böl ýän dir. Kal byň da ky äh li pi kir le ri we 
ni ýet le ri aýan ed ýän dir. 13 Hu daý dan 
giz lin ýa ra dy lan hiç zat ýok dur, Onuň na
za ryn da äh li zat açyk we me semälimdir. 
Biz Oňa ha sa bat ber me li di ris.

Isa – Baş Ruhanymyz
14  Şeý le lik de, yk rar eden ima ny my zy 

berk sak la lyň! Çün ki bi ziň gö ge çy kyp, 
Hu da ýyň hu zu ry na ba ran be ýik Baş 
Ru ha ny myz bar. Ol Hu da ýyň Og ly a 
Isa dyr. 15  Baş Ru ha ny myz as la gü nä 
et me dik hem bol sa, edil biz ýa ly äh li 
ta rap dan sy nag la ra sal nyp dy. Şo nuň üçin 
hem Ol bi ziň ejiz lik le ri mi ze dü şün ýär. 
16  Ge liň, mer he met li Hu da ýyň tag ty na 
ba tyr gaý lyk bi len go laý la şa lyň. Şon da 
Ol mer he met edip, ze rur wagt da bi ze 
ýar dam be rer.

5-nji bap
1 Her bir baş ru ha ny yn san lar ara syn dan 

saý lan ýar. Ol Hu da ýyň hu zu ryn da hal ka 
we kil çi lik et mek üçin bel le ni lip, gü nä ler 
üçin Hu da ýa sa da ka lar we gur ban lyk
lar hö dür le ýär. 2  Baş ru ha ny na dan la ra, 
ýol dan aza şan la ra ýum şak da raş ma gy 
ba şar ýar, se bä bi özün de hem yn san kem
çi lik le ri bar. 3 Şu se bäp den ol hal kyňda, 
özü niňde gü nä le ri üçin gur ban lyk ber
mä ge borç lu dyr. 4  Hiç kim baş ru ha ny 
bol mak hor ma ty ny özi ga za nyp bil mez, 
ol Ha run ýa ly, Hu daý ta ra pyn dan ça gy ryl
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ýar. 5 Şonuň üçin Me sih hem Baş Ru ha ny 
bol mak üçin Özü ni Özi şöh rat lan dyr ma
dy. Ter si ne, Ony: «Sen Me niň Og lum syň, 
bu gün Men Sa ňa Ata bol dum» di ýip 
aý dan Hu daý şöh rat lan dyr dy. 6 Başga bir 
ýer de bol sa: «Sen Mä lik sa dyk de re je sin
dä ki mü di mi lik ru ha ny syň» di ýip aýd ýar. 
7 Me sih bu dün ýä de ýa şan wag tyn da göz
ýaş dö küp, Özü ni ölüm den ha las et me gi 
ba şar ýan Hu da ýa do gadi leg ler hem ýal
ba ryş lar bi len per ýat et di. Ol Hu daý dan 
he der eden di gi üçin, Onuň ha ýy şy ha syl 
bol dy. 8  Ol Ogul hem bol sa, gör gi gö rüp, 
ta byn bol mak ly gy öw ren di. 9 Şeý le lik de, 
Hu daý ar ka ly Isa Me sih kä mil bo lup, Ol 
Özü ne ta byn bol ýan la ryň hem me si ni ebe
di lik ha las et me gi ba şar ýar. 10 Şeý le hem, 
Hu daý Ony Mä lik sa dyk de re je sin dä ki 
Baş Ru ha ny di ýip yg lan et di.

Imanda berkäliň
11 Bu ba ra da aýt jak gür rü ňi miz köp, 

em ma eşit mä ge is le gi ňi ziň ýok du gy 
se bäp li, mu ny si ze dü şün dir mek kyn. 
12  Ha ky kat danda, siz şu wag ta çen li 
özü ňiz baş ga la ra öw ret me li di ňiz ahy ry! 
Gaý tam, siz baş ga la ra dälde, baş ga
lar si ze Hu da ýyň tag ly ma ty nyň il kin ji 
esas la ry ny öw ret mek le ri ne mä täç. Si ze 
ga ty iý mit dälde, he ni zem süýt ge rek! 
13 Süýt bi len iý mit len ýän ag zyn dan süýt 
ysy git me dik dir. Ol ýag şyýa ma ny he niz 
saý gar ýan däl dir. 14  Ga ty iý mit bol sa, 
ke ma la ge len ler üçin dir. Olar öz gün de
lik tej ri be sin den öw re nip, ýag şy bi len 
ýa ma ny saý ga ryp bil ýän dir ler.

6-njy bap
1 Şo nuň üçin, ge liň, Isa Me sih ba ra da

ky baş lan gyç tag lym da sak lan man öňe 
he re ket edip, iman da ber kä liň, yza gaýt

ma lyň. Ölü me elt ýän iş le re to ba et mek, 
Hu da ýa iman et mek, 2  su wa çüm dü ri lip 
päk len mek, el go ýup di leg et mek ba ra
da, şeý lede ölü le riň di re li şi we ebe di 
hö küm ba ra da gaý tagaý ta esa sy tag lym 
al ma gy my zyň ge re gi ýok. 3 Hu daý ýol 
ber se, bi ziň işi miz iler lär.

4-6 Kim öň bir ge zek Hu daý dan nur la nyp, 
gö güň peş ge şi ni alan dan so ňam, şeý le 
hem Mu kad des Ru ha şä rik bo lup, Hu da
ýyň Hoş Ha ba ry nyň ýag şy lygy ny da dyp, 
gel jek ki döw rüň gud ra ty ny gö ren den so
ňam, Hu daý dan ýüz öw rüp, ýol dan çyk sa, 
ony tä ze den to ba ge tir mek as la müm kin 
däl. Se bä bi ol adam Hu da ýyň Og lu ny 
gaý ta dan ha ça çüý läp, ile rys wa ed ýän dir.

7 Yzy gi der ýa gan ýa gyş dan ga nyp, daý
ha na bol ha syl ge tir ýän top ra ga Hu daý 
be re ket ber ýän dir. 8  Em ma ak baş dyr 
ýan dak bit ýän ýer de rek siz dir, ol nä let
le nen dir we howp as tyn da dyr. Ahyr so ňy 
ony oda ýa kar lar.

9 Eziz dost lar, biz şeý le diý sek hem, 
si ziň beý le däl di gi ňi zi bil ýä ris. Si ziň 
dog ry ýol dan ýö räp, ha las bol jak dy gy
ňy za ynan ýa rys. 10  Hu daý ada lat ly dyr. 
Ol si ziň bi ti ren işi ňi zi, Onuň hal ky na 
eden we ed ýän hyz ma ty ňyz bi len Özü
ne bo lan mä hirmu hab be ti ňi zi unut maz. 
11 Biz si ziň her bi ri ňi ziň umy dy ňy zyň 
ama la aş ma gy nyň iň soň ky pur sa dy na 
çen li hyz mat da gaý rat ly lyk gör kez me
gi ňi zi di le ýä ris. 12  Ýal ta ly ga ýüz ur maň, 
gaý tam, iman hem sa byrta kat ar ka ly 
Hu da ýyň wa da la ry na gow şan la ryň gö
rel de si ne eýe riň.

Hudaýyň wadasy ygtybarlydyr
13  Hu daý Yb ra ýy ma wa da be ren de, 

Özün den be ýik hiç ki miň ýok du gy üçin, 
Öz adyn dan ka sam et di. 14  Ol: «Men, 
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ha ky kat da nam, se ni ýal kap, se niň nes
li ňi sansa jak syz kö pel de rin» di ýip ant 
iç di. 15 Şeý le lik de, Yb ra ýym sa byrta kat 
bi len ga ra şyp, ber len wa da ýet di.

16  Adam lar özün den be ýik bi ri niň 
adyn dan ka sam ed ýär ler. Ka sam aý dy
lan za dy tas syk lap, äh li je del le ri çöz ýär. 
17 Hu daý hem wa da sy ny ka bul ed ýän le re 
Öz mak sa dy nyň üýt gew siz di gi ni su but 
et mek is le di. Şo nuň üçin Ol mu ny ka sam 
bi len tas syk la dy. 18  Şeý le lik de, Hu daý 
bi ze iki zat: hem wa da ber di, hem ka
sam et di. Mu nuň iki si hem üýt gew siz dir, 
se bä bi Hu daý hiç wagt ýa lan söz le me ýär. 
Şo nuň üçin hem, biz Hu daý da pe na ta pyp, 
özü mi ze ber len umy da berk ýa py şyp 
ruh lan ýa rys. 19 Bu umyt ja ny my zy berk 
hem howp suz sak la ýan dyr, ol gök ler dä ki 
ça dy ryň tu tu sy nyň aňyr sy na geç ýän dir. 
20 Isa bi ze ýol aç mak üçin, ol ýe re il kin ji 
bo lup gi rip, Mä lik sa dyk de re je sin dä ki 
mü di mi lik Baş Ru ha ny myz bol dy.

7-nji bap

Mäliksadyk ruhany
1 Mä lik sa dyk Sa lim pa ty şa sy dy we 

Be ýik Hu da ýyň ru ha ny sy dy. Yb ra ýym 
dört pa ty şa ny ýe ňip, yzy na do la nyp gel
ýär kä, Mä lik sa dyk ony gar şy alyp, oňa 
pa ta ber di. 2  Yb ra ýym hem Mä lik sa dy ga 
äh li alan ol ja sy nyň on dan bi ri ni ber di.

Mä lik sa dy gyň ady «ada lat pa ty şa sy» 
diý me gi aň lad ýar. Mun dan baş gada, ol 
«pa ra hat lyk pa ty şa sy dyr», se bä bi «Sa
lim» bu «pa ra hat lyk» diý me gi aň lad ýar. 
3 Onuň eneata sy nyň kim di gi bel li däl, 
ne sil da rag tyda ýok. Öm rü niň ne ba şy, 
nede ahy ry bar. Ol Hu da ýyň Og ly ýa ly 
he mi şe lik ru ha ny bo lup ga lar. 4  Se re diň, 
Mä lik sa dyk nä hi li be ýik eken, hat da 
ata myz Yb ra ýym hem ol ja sy nyň on dan 
bi ri ni oňa be rip dir! 5 Bü tin halk, hat da 

Yb ra ýy myň nes lin den bo lan larda Mu
kad des Ka nu na gö rä öz ga zanç la ry nyň 
on dan bi ri ni di ňe le wi ti re sin den bo lan 
ru ha ny do gan la ra ber me li di ler. 6  Em ma 
Mä lik sa dyk le wi nes lin den bol ma sada, 
Hu da ýyň wa da la ry ny alan Yb ra ýym dan 
on dan bir sa da ka ny alyp, oňa pa ta ber di. 
7 Ki çi niň özün den be ýik adam dan pa ta 
al ýan dy gy şüb he siz dir. 8  Halk dan on dan 
bir ýyg nan ru ha ny lar ara dan çyk dy lar, 
em ma Yb ra ýym dan on dan bir alan Mä
lik sa dyk he ni zem ýa şa ýar. 9 Hat da şeý le 
di ýip bil ýä ris, halk dan on dan bir ýyg nan 
Le wi niň özi hem Mä lik sa dy ga Yb ra ýym 
ar ka ly bu sa da ka ny be rip dir. 10 Se bä bi 
Mä lik sa dyk Yb ra ýy my gar şy lan ma ha ly 
Le wi en tek ataba ba sy nyň bi lin de di.

Täze ruhanylyk düzgüni
11 Şeý le lik de, eger kä mil li ge le wi ru

ha ny ly gy ar ka ly ýe til ýän bol sa, on da 
baş ga bir ru ha ny nyň gel me gi nä mä 
ge rek di? Mu kad des Ka nu na gö rä, le
wi ti re si ru ha ny lyk et me li di, em ma bu 
ru ha ny lyk ar ka ly hiç kim kä mil bo lup 
bil me ýär di. Şo nuň üçin hem Ha run ýa
ly dälde, Mä lik sa dyk ýa ly ru ha ny nyň 
gel me gi ge rek di. 12  Ru ha ny lyk üýt ge se, 
Ka nun hem üýt ge me li dir. 13 Bi ziň gür
rü ňi ni ed ýän ki şi miz le wi ti re sin den 
däl. Onuň ti re sin den hiç kim gur ban lyk 
sy pa syn da hyz mat et män dir. 14 Reb bi miz 
Isa nyň ýa hu da ti re sin den di gi hem me le re 
mä lim dir we Mu sa bu ti re den ru ha
ny la ryň bo lan dy gy ba ra da hiç bir söz 
aýt man dyr.

Isanyň ruhanylygy soňsuzdyr
15  In di Mä lik sa dyk ýa ly baş ga bir ru

ha ny nyň gel me gi bu aý dan la ry my zyň 
äh li si ni öň kü den hem has aý dyň gör
kez ýär. 16  Onuň ru ha ny ly gy bu pa ny 
dün ýä niň ta la by na, ýag ny ne sil dennes le 
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geç ýän ka daka nu na dälde, eý sem 
Mä lik sa dyk ru ha ny ly gy ýa ly soň suz ýa
şa ýyş gud ra ty na esas la nan dyr. 17 Çünki 
mez mur çy Ol hak da şeý le ýaz dy: «Sen 
Mä lik sa dyk de re je sin dä ki mü di mi lik 
ru ha ny syň».

18  Ha wa, öň ki ka daka nun lar gow
şak dy gy hem peý da syz dy gy ze rar ly 
ýa ty ryl dy. 19 Çün ki ka nun hiç bir za dy 
kä mil leş dir me di. In di mu nuň de re gi ne 
bi zi Hu da ýa ýa kyn laş dyr ýan has oňat 
bir umyt be ril di. 20 Şeý le hem Me sihiň 
Baş Ru ha ny bol jak dy gy na Hu daý ant 
iç di, em ma beý le ki ru ha ny lar ba ra da 
ant iç me di. 21 Hudaýyň Oňa: «Reb ant 
iç di, Ol on dan dän mez. Sen mü di mi lik 
ru ha ny syň» di ýen an ty ar ka ly ru ha ny 
bol dy. 22  Bu ant ar ka ly Isa has oňat äh tiň 
ke pi li bol dy.

23 Şeý le hem ölüm ru ha ny la ryň işi ni 
tog tat ýan dy gy üçin, ola ryň sa ny köp di. 
24  Em ma Isa nyň ba ky ýa şa ýan dy gy üçin, 
Onuň ru ha ny ly gy soň suz dyr. 25  Şeý le
lik de, Isa Özi ar ka ly Hu da ýa gel ýän le ri 
ebe di lik ha las et me gi ba şar ýan dyr. Çün
ki Isa Me sih olar üçin he mi şe Hu da ýa 
tö wel la ed ýär.

26  Bi ze hut şu nuň ýa ly – mu kad des, 
ýa zyk syz we päk Baş Ru ha ny ge rek di. 
Ol gü nä li ler den aý ry lyp, gök ler den hem 
ýo ka ry gö te ri len dir. 27 Öň ki ru ha ny lar 
her gün il ki öz gü nä le ri, soň ra hal kyň 
gü nä le ri üçin gur ban lyk hö dür le me li
di ler. Em ma Isa ola ryň ky ýa ly et me giň 
ge re gi ýok, se bä bi Ol äh li zat üçin Özü ni 
bir ge zek de gur ban edip, bu işi bi tir di. 
28  Mu kad des Ka nu na gö rä baş ru ha ny
ly ga ýö ne keý yn san lar bel le nil ýär di, 
em ma Ka nun dan soň ra Hu daý ant içip, 
mu ňa Og lu ny bel le di. Ol kä mil edi len 
mü di mi lik Baş Ru ha ny dyr.

8-nji bap

Isa – täze ähtiň Binýatçysy
1 Aýd ýan la ry my zyň düýp ma ny sy şun

da dyr: gök de be ýik Hu da ýyň sa gyn da 
otu ran Baş Ru ha ny myz bar dyr. 2  Ol 
Mu kad des ça dyr da, yn sa nyň dälde, 
hut Reb biň gu ran ha ky ky ça dy ryn da 
hyz mat ed ýär. 3 Her bir baş ru ha ny sa
da ka lar hem gur ban lyk lar hö dür le mek 
üçin bel le nil ýär. Şu se bäp den bi ziň Baş 
Ru ha ny my zyň hem gur ban lyk hö dür
le me gi ge rek di. 4  Eger Ol gök de dälde, 
ýer de bol sa dy, as lyn da ru ha ny hem 
bol maz dy. Se bä bi Mu kad des Ka nun 
bo ýun ça sa da ka la ry hö dür le ýän ru
ha ny lar eý ýäm bar dy. 5  Olar ýer dä ki 
Mu kad des ça dyr da hyz mat ed ýär ler. 
Bu ça dyr ba ryýo gy gök dä ki ha ky ky 
Ça dy ryň gör nü şi we kö le ge si dir. Şo nuň 
üçin hem Hu daý Mu kad des ça dy ry nä
hi li ýa sa ma ly dy gy ba ra da Mu sa şeý le 
gör kez me be rip di: «Äh li za dy dag da 
özü ňe gör ke zi len nus ga nyň esa syn da 
ýa sar syň». 6  Em ma Isa ber len ru ha ny lyk 
hyz ma ty beý le ki ru ha ny la ryň ky dan 
be ýik dir. Şeý le hem Ol tä ze äh tiň 
Bin ýat çy sy dyr, tä ze äht öň ki äht den 
üs tün dir we yg ty bar ly wa da la ra esas
la nan dyr. 7 Eger öň ki äht kem çi lik siz 
bo lan bol sa dy, on da bu tä ze äht ge rek 
bol maz dy. 8  Emma Hu da ýyň Özi ol äht
den kem çi lik ta pyp, hal ky na şeý le diý di: 
«Ys ra ýyl we ýa hu da hal ky bi len Me niň 
tä ze äht bag laş jak gün le rim hök man 
ge ler. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 9 Bu äht 
Me niň ola ryň ataba ba la ry nyň el le rin
den tu tup, Mü sür den çy ka ran gü nüm 
bag la şan äh tim ýa ly däl dir. Olar Me niň 
şol äh ti me sa dyk bol ma dy lar, şo nuň 
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üçin Men olar dan ýüz öwür dim. Mu ny 
Reb aýd ýan dyr. 10 Ine, ol gün ler den soň 
Me niň ys ra ýyl hal ky bi len bag laş jak 
äh tim şu dur: Men ka nu ny my ola ryň 
aňy na sa lyp, ýü rek le ri ne ýa za ryn. Men 
ola ryň Hu da ýy bo la ryn, olarda Me niň 
hal kym bo lar. Mu ny Reb aýd ýan dyr. 
11 Mun dan beý läk hiç kim bi ribi ri ne 
ýada do ga ny na „Reb bi ta naň!“ di ýip 
öw ret mez, se bä bi ola ryň ulu danki çä 
hem me si Me ni ta nar. 12  Men ola ryň 
et miş le ri ni ba gyş la ryn, in di gü nä le ri ni 
ýat la ma ryn». 13 Hu daý bu äh te «Tä ze» 
diý mek bi len, öň ki äh tiň kö ne len di
gi ni gör kez di. Kö ne lip, san dan ga lan 
zat bol sa, ti za ra ýok bo lup gid ýän dir.

9-njy bap

Sežde etmegiň köne düzgünleri
1 Bi rin ji äht döw rün de sež de et me giň 

ka daka nun la ry we dün ýe wi Mu kad des 
ça dyr bar dy. 2  Iki otag dan yba rat bo lan 
bir ça dyr gur lup dy, onuň daş ky ota gy
na Mu kad des otag di ýil ýär di. Ol ýer de 
çy ra dan, han tag ta bar dy we han tag ta
nyň üs tün de hö dür çö rek ler goý lan dy. 
3  Ça dy ryň iç ki tu tu sy nyň aňyr syn da 
Iň mu kad des otag diý lip at lan dy ryl
ýan ýe ne bir otag bar dy. 4  Bu otag da 
ýa kym ly ys ly tü tet gi sy pa sy we Äht 
san dy gy bar dy. Ola ryň iki si hem sap 
al tyn dan ýa sa lan dy. Äht san dy gyn da içi 
man na dan a do ly al tyn gol ça, Ha ru nyň 
gül län ha sa sy, tab şy ryk lar ýa zy lan iki 
daş bö le gi bar dy. 5 San dy gyň ga pa gy nyň 
üs tün de şanşöh ra ta bes le nen ke rup lar b 
bar dy. Bu ke rup lar ga nat la ry bi len ga
pa ga kö le ge sal ýar dy lar. Em ma hä zir 

bu lar ba ra da jik mejik gür rüň et me giň 
wag ty däl.

6  Äh li zat şu nuň ýa ly gur na lan dan 
soň, ru ha ny lar her gün ça dy ryň daş ky 
ota gy na gi rip, öz borç la ry ny ýe ri ne ýe
tir ýär di ler. 7 Em ma ça dy ryň iç ki ota gy na 
ýyl da bir ge zek di ňe baş ru ha ny gir ýär di. 
Ol özi üçin we hal kyň bil mez lik den eden 
gü nä le ri üçin hö dür le mä ge ýa ny bi len 
he mi şe gur ban lyk ga ny ny al ma ly dy. 8  Bu 
düz gün ler ar ka ly Mu kad des Ruh şu ny 
gör kez ýär: ýer dä ki Mu kad des ça dyr da 
ýe ri ne ýe ti ril ýän parz lar bes edil me se, 
gök dä ki Iň mu kad des ota ga as la gi rip 
bol maz. 9 Mu kad des ça dyr we onuň parz
la ry hä zir ki za man üçin bir ny şan dyr. Bu 
hö dür len ýän sa da ka lar we gur ban lyk lar 
sež de ed ýän ada myň wyž dany ny päk läp 
bil me ýän di gi ni gör kez ýär. 10 Mu ňa di ňe 
be den bi len bag ly bo lan iýipiç mek we 
dür li päk le niş parz la ry gir ýär. Bu la ryň 
hem me si tä ze düz gün or naş dy ryl ýan ça 
ýe ri ne ýe ti ril ýär di.

Sežde etmegiň täze düzgünleri
11 Me sih in di ama la aşan ç äh li oňat 

zat la ryň Baş Ru ha ny sy bo lup gel di. Ol 
yn san eli bi len gu rul ma dyk, bu dün
ýä niň ýa ra dy ly şyn dan bol ma dyk has 
be ýik we kä mil ça dy ra gir di. 12  Ol Iň 
mu kad des ota ga er keç le riň, gö le le riň 
ga ny bi len dälde, Öz ga ny bi len gi rip, 
bir ge zek de bi ziň ba ky azat ly gy my zy 
ga zan dy. 13 Öň ler er keç le riň we öküz le riň 
ga ny ny hemde ýa ky lan gö lä niň kü lü ni 
mur dar adam la ryň üs tü ne se pip, ola ry 
tä miz lär di ler. 14 Eger şeý le eden bol sa lar, 
on da Me sihiň ga ny ar ka ly hasda be ýik 
iş ler edip bo lar! Şeý dip, Me sih ebe di 
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a 9:19 Kä bir gol ýaz ma lar da gö le le riň we er keç le riň.
 
9:20 Msr 24:8. 10:5-9 Zeb 39:79. 

Ru huň gud ra ty ar ka ly Özü ni müýn süz 
gur ban lyk hök mün de Hu da ýa hö dür le di. 
Onuň dö ken ga ny bi ziň wyž da ny my zy 
ölü me elt ýän iş ler den päk le ýär, şon da 
biz di ri Hu da ýa gul luk ed ýä ris. 15  Şu 
se bäp li hem ça gy ry lan la ry Hu da ýyň 
wa da eden ebe di mi ra sy na gow şur mak 
üçin, Isa Me sih tä ze äh tiň Bin ýat çy
sy bol dy. Ola ry owal ky äht döw rün de 
eden gü nä le ri niň je za syn dan azat et mek 
üçin Ol gur ban bol dy. 16  Wa da bo ýun
ça haý sy dyr bir wes ýet na ma bar bol sa, 
on da wes ýet çi niň ölen di gi ni su but et
mek ge rek. 17 Se bä bi wes ýet na ma di ňe 
wes ýet çi niň ölü min den soň ra güý je 
gir ýän dir. Wes ýet çi di ri kä, wes ýet na
ma nyň as la güý ji ýok dur. 18  Şo ňa gö rä 
öň ki äht hem gan dö kül ýän çä güý je 
gir me di. 19 Mu sa Ka nu nyň äh li buý
ru gy ny tu tuş hal ka yg lan et di. Soň ra 
gyr my zy ýüň hem bir bog dak kä ki lik 
oty bi len gö le le riň a ga ny ny we su wy 
Ka nun ýaz gy la ry nyň, äh li hal kyň üs
tü ne se pip: 20 «Bu Hu da ýyň si ziň bi len 
eden äht ga ny dyr» diý di. 21 Şo nuň ýa ly 
hem, Mu sa ça dy ryň we sež de et mek
de ula nyl ýan äh li zat la ryň hem üs tü ne 
gan se per di. 22  Ha ky kat da nam, äh li zat 
Mu kad des Ka nun bo ýun ça gan bi len 
päk len ýär. Gan dö kül mez den hiç bir 
gü nä ba gyş lan ma ýar. 23 Şeý le lik de, gök
dä ki zat la ryň ýer dä ki nus ga la ry nyň bu 
gur ban lyk lar bi len päk len me gi ge rek di. 
Em ma gök dä ki zat la ryň öz le ri bu la r dan 
has oňat gur ban lyk la ry ta lap ed ýär
di. 24  Me sih yn san eli bi len ýa sa lan we 
asyl nus ga nyň ýö ne bir gör nü şi bo lan 
iň mu kad des ota ga gir me di. Ol bi ziň 
üçin Hu da ýyň hu zu ryn da hä zir bo lup, 

gök dä ki mu kad des ota ga gir di. 25 Baş 
ru ha ny iň mu kad des ota ga her ýyl gi rip, 
gur ban lyk jan ly sy nyň ga ny ny hö dür 
ed ýär di, em ma Me sih gö ge gir mek üçin 
Özü ni öw ranöw ran gur ban et me di. 
26  Beý le bol sa, Me sih dün ýä ýa ra dy la ly 
bä ri öw ranöw ran ejir çek me li bo lar dy. 
Mu ňa de rek Ol adam la ryň gü nä le ri
ni ýuw mak üçin Özü ni gur ban et mek 
bi len ahyr ky dö wür de bir ge zek gel di. 
27 Yn sa nyň tak dy ryn da bir ge zek ölüm 
bar dyr, on dan soň Hu da ýyň öňün de 
ha sap ber me li dir. 28  Edil şo nuň ýa ly, 
Me sih hem köp adam la ryň gü nä le ri
ni ýuw mak üçin, bir ge zek de gur ban 
bol dy. Em ma Ol ikin ji ge zek ge len de, 
gü nä le ri ýuw mak üçin dälde, eý sem 
Özü ne in ti zar lyk bi len ga raş ýan la ry 
ha las et mek üçin ge ler.

10-njy bap

Iň soňky gurbanlyk
1 Mu sa nyň ka nu ny gel jek ki oňat zat la

ryň özi dälde, şol zat la ryň kö le ge si dir. 
Şu se bäp li Ka nun her ýyl üz nük siz 
hö dür le nen şol bir gur ban lyk lar bi len 
Hu da ýa sy gyn ýan la ry hiç ha çan kä mil 
edip bil me ýär. 2  Eger kä mil edip bil ýän 
bol sa dy, on da gur ban lyk hö dür le mek bes 
edil mez mi di? Çün ki sež de ed ýän ler gü
nä den bir ge zek de päk le nen le rin den soň, 
ola ryň wyž dany gü nä le ri niň päk len me
gi ne gaý dyp mä täç bol maz dy. 3 Em ma 
ol gur ban lyk lar her ýyl yn san la ra gü
nä le ri ni ýat lad ýar dy. 4  Se bä bi öküz le riň, 
er keç le riň ga ny bi len gü nä le ri ýuw mak 
müm kin däl dir. 5 Şonuň üçin Me sih dün
ýä ge len de, Hu da ýa şeý le diý di:
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a 10:9 Kä bir gol ýaz ma lar da ýa Hu daý di ýen jüm le hem bar.
 
10:16-17 Ýrm 31:3334. 

«Gurbanlyk bilen sadakany Sen 
islemediň;

emma Maňa bir beden 
taýynladyň.

 6 Ýakma gurbanlygy, günä 
gurbanlygy

Seniň göwnüňden turmady.
 7 Şonda diýdim: „Ine, Men! 

Kitapda Men barada ýazylgy.
Eý, Hudaýym, islegiňi berjaý 

etmäge, ine, Men geldim“».
8  Me sih il ki bi len Ka nu nyň ta lap ed ýän 
gur ban lyk la ry ba ra da söz açyp, Hu
da ýa: «Sen gur ban lyk bi len sa da ka ny 
is le me diň, ýak ma hem gü nä gur ban
ly gyda göw nüň den tur ma dy» diý di. 
9 Soň rada: «Ine, Men, Se niň is le gi ňi 
ber jaý et mä ge gel dim a» diý di. Şeý dip, 
Me sih ikin ji ka nu ny ber ka rar et mek üçin, 
bi rin ji ni ara dan aýyr ýar. 10 Biz bu is leg 
bo ýun ça, Isa Me sihiň be de ni niň äh li 
zat üçin bir ge zek de gur ban edil me gi 
ar ka ly mu kad des edil dik. 11 Her bir ru
ha ny her gün aýak üs tün de du rup, di ni 
borç la ry ýe ri ne ýe tir ýär di we şol bir gur
ban lyk la ry öw ranöw ran hö dür le ýär di. 
Em ma bu gur ban lyk lar hiç wagt gü nä le ri 
ýuw ma gy ba şar ma ýar. 12  Em ma Me sih 
gü nä le ri he mi şe lik ýuw ýan ýe ketäk 
gur ban ly gy hö dür län den soň, Hu da ýyň 
sa gyn da otur dy. 13 Şon dan bä ri hem Ol 
duş man la ry nyň aýak as ty na sa lyn ma
gy na ga raş ýar. 14  Se bä bi Ol mu kad des 
ed ýän le ri ni ýe ketäk gur ban lyk bi len 
he mi şe lik kä mil et di. 15 Mu kad des Ruh 
hem bi ze bu hak da şa ýat lyk ed ýär. Il ki 
bi len Reb şeý le diý ýär: 16  «Ol gün ler den 
soň, Me niň olar bi len bag laş jak äh tim 
şu dur: Men ka nun la ry my ola ryň aňy na 

sa lyp, ýü rek le ri ne ýa za ryn». 17 Soň ra 
Ol: «Mun dan beý läk ola ryň gü nä le ri
ni, ýa zyk la ry ny ýat la ma ryn» diý ýär. 
18  Diý mek, Hu daý gü nä le ri ba gyş lan 
bol sa, mun dan bu ýa na gü nä gur ban lyk 
hö dür le me giň ge re gi ýok.

Berk ynam bilen Hudaýa 
ýakynlaşalyň

19 Şo nuň üçin hem, eý, do gan lar, Isa
nyň ga ny ar ka ly in di biz Iň mu kad des 
ota ga ba tyr gaý lyk bi len gi rip bil ýä ris. 
20 Isa Öz ölü mi ar ka ly bi ze ça dyr da ky 
iç ki tu tu dan geç ýän we Hu da ýa bar ýan 
tä ze ýa şa ýyş ýo lu ny açyp ber di. 21 In di 
bi ziň Hu da ýyň hal ky na jo gap kär be ýik 
Ru ha ny myz bar dyr. 22  Şo ňa gö rä, çyn 
ýü rek den we berk ynam bi len Hu da ýa ýa
kyn la şa lyň. Me sih kal by my zy Öz ga ny 
bi len päk läp, bi zi wyž dan ýa zy gyn dan 
azat et di we be de ni mi zi aras sa suw bi len 
ýuw dy. 23 In di yk rar eden umy dy my zy 
ikir jiň len män berk sak la lyň, çün ki wa da 
be ren Hu daý ynam dar dyr. 24  Bi ribi
ri mi zi söý mä ge we oňat iş ler et mä ge 
hö wes len dir mek ba ra da pi kir le ne liň. 
25 Kä bir adam la ryň en dik edi şi ýa ly, ýyg
na nyş ma gy my zy goý ma lyň. Gaý tam, 
Isa nyň gel jek gü nü niň go laý lan dy gy ny 
bi lip, bi ribi ri mi zi hasda ruh lan dy ra
lyň. 26  Eger biz ha ky kat bi li mi ni ka bul 
ede ni miz den so ňam bil geş le ýin gü nä 
et sek, gü nä le ri ba gyş la mak üçin in di 
gur ban lyk ýok dur. 27 Di ňe ga ra şyl ýan 
howp ly hö küm gü ni we Hu da ýyň duş
man la ry ny ýa kypýan dy ry jy ot bar dyr. 
28  Mu sa nyň ka nu ny ny ret eden adam iki 
ýada üç şa ýa dyň gü wä si bi len re him siz 
öl dü ril ýär di. 29 Şeý le bol sa, Hu da ýyň 
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a 10:34 Tus sag da ky la ryň-da dert le ri ni – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da tus sag lyk da çe ken 
dert le ri mi di ýip duş gel ýär.
 
10:30 Kan 32:3536. 10:37-38 Hab 2:34. 

Og lu ny aýak as ty na sa la na on danda 
agyr je za nyň ga raş ýan dy gy ny göz öňü ne 
ge ti rip gö rüň! Me sihiň äht ga ny bi len 
päk le nip, so ňam mu ny mur dar ha sap
la ýa nyň we mer he met Ru hu ny rys wa 
ed ýä niň ha ly ni çik bo lar? 30 Şeýle hem 
biz bu söz le ri aý dan Hu da ýy ta na ýa rys: 
«Öç Me niň ki dir, je za lan dyr jak Men
di rin», şeý le hem: «Reb Öz hal ky nyň 
üs tün den hö küm çy ka rar». 31 Ha wa, di ri 
Hu da ýyň eli ne düş mek el henç dir!

32  Öň ki gün le ri ňi zi ýa dy ňy za sa lyň. 
Şon da siz Hu daý dan nur la nyp, je bir

jepala ra döz ge lip di ňiz. 33 Siz bir ta rap dan, 
hem me le riň öňün de kem si dil me le re we 
mu şak gat la ra se ze war edil di ňiz, beý le ki 
bir ta rap dan, şeý le ýag da ýa uç ran la ryň 
der di ni deň çe kiş di ňiz. 34  Tus sag da
ky la ryňda dert le ri ni a deň çe kiş di ňiz, 
özü ňiz de has oňat hem ba ky baý ly gyň 
bar dy gy ny bi lip, em lä gi ňi ziň alyn ma
gy ny şat lyk bi len ka bul et di ňiz. 35 Şo nuň 
üçin hem, yna my ňy zy ýi tir mäň, mu nuň 
sy la gy ulu dyr. 36  Sa byrta kat ly bo lup, 
Hu da ýyň yra da sy ny ber jaý ediň, şon da 
Hu da ýyň wa da sy na gow şar sy ňyz.

37  Mukaddes Ýaz gy lar da şeý le 
ýa zyl gy dyr:

«Ýene az salymdan
şol Geljek hökman geler, 

eglenmez.
 38 Meniň dogruçyl halkym iman 

bilen ýaşar,
eger imandan dänse, ondan razy 

bolmaryn».
39 Biz iman dan dä nip, he läk bol ýan 
dälde, ima ny my za sa dyk bo lup, ha las 
bol ýan adam lar dan dy rys.

11-nji bap

Iman näme?
1 Iman umyt ed ýän zat la ry my za bil 

bag la mak we gör me ýän zat la ry my za 
ynan mak dyr. 2  Ataba ba la ry myz iman 
ar ka ly Hu da ýy hoş nut et di ler. 3  Biz 
älemja ha nyň Hu da ýyň buý ru gy bi len 
ýa ra dy lan dy gy na, şeý le hem, gö rün ýän 
zat la ryň gö rün me ýän zat lar dan dö rän
di gi ne iman ar ka ly dü şün ýä ris. 4  Ha byl 
iman ar ka ly Hu da ýa Ka byl dan has go wy 
sa da ka hö dür le di. Hu daý Ha by lyň sa da
ka syn dan ho şal bo lup, ony ima ny ar ka ly 
dog ru çyl adam saý dy. Ha byl ölen hem 
bol sa, iman ar ka ly hä zi rem gep le ýär. 
5 Iman ar ka ly Ha nok ýo ka ry alyn dy, ol 
ölüm ga ra sy ny gör me di. Hiç kim ony 
ta pyp bil me di, se bä bi Hu daý ony ýo ka ry 
al dy. Ha nok ýo ka ry alyn ma zyn dan öňem 
Hu da ýyň göw nün den tu rup dy. 6  Iman 
et me ýän adam hiç wagt Hu da ýy hoş nut 
edip bil mez. Hu da ýa ýa kyn la şan adam 
Onuň bar ly gy na we Özü ni ag tar ýan la ry 
sy lag la jak dy gy na ynan ma ly dyr. 7 Nuh 
içer sin dä ki le riň ha las bol ma gy üçin 
iman ar ka ly bir gä mi ýa sa dy. Ol he niz 
bol ma dyk wa ka lar hak da Hu daý dan 
duý du ryş alan da, On dan gor kup, Oňa 
gu lak as dy. Şeý le lik de, bü tin dün ýä je za 
se ze war bol dy, Nuh bol sa ima ny ar ka ly 
ak lan dy. 8  Mülk edip be ren ýur du na iber
mek üçin Hu daý Yb ra ýy my ça gy ran da, 
ol iman ar ka ly Oňa ta byn bol dy, ni rä 
bar ýan dy gy ny bil mez den ýo la düş di. 
9 Iman ar ka ly ol Hu da ýyň wa da be ren 
ýur dun da gel mi şek bo lup or naş dy. Ys hak 
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a 11:11 Kä bir gol ýaz ma lar da 11nji aýat şeý le gör nüş de gel ýär: Sa ra önel ge siz bo lup, ýa şy 
bir çe ne ýe ten bol sa, iman ar ka ly göw re li bol dy. Se bä bi ol wa da be ren Hu da ýyň sa dy kdy
gy na ynan dy.
 
11:17-18 Gçk 21:12. 

bi len Ýa kup hem Yb ra ýym ýa ly bu ýat 
ýurt da ça dyr da ýa şa dy lar, se bä bi ola ram 
Hu da ýyň be ren şu wa da sy nyň mi ras
dar la ry dy. 10  Çün ki Yb ra ýym Hu daý 
ta ra pyn dan bi na edil ýän we gu rul ýan 
berk bin ýat ly şä he re ga raş ýar dy. 11 Özü
niň gar ran dy gy na we aýa ly Sa ra nyň 
önel ge siz di gi ne ga ra maz dan, Yb ra ýym 
iman ar ka ly per zent gör di. Se bä bi ol 
wa da be ren Hu da ýyň sa dy kdy gy na ynan
dy. a 12  Şeý le lik de, ýa şy bir çe ne ba ran 
bu bir adam dan gök dä ki ýyl dyz lar deý 
we de ňiz ke na ryn da ky çä ge ler deý san
sa jak syz ne sil dö re di. 13 Bu adam la ryň 
hem me si iň soň ky de mi ne çen li Hu da ýa 
iman edip ýa şa dy lar. Olar wa da edi len 
ýur da go wuş ma sa larda, ol ýe ri uzak dan 
gö rüp şat lan dy lar. Öz le ri niň ýer ýü zün
de gel mi şek hem ýat dyk la ry ny bo ýun 
al dy lar. 14 Gel mi şek dik le ri ni bo ýun al ýan 
adam lar öz le ri niň bir wa tan ag tar ýan
dyk la ry ny aý dyň gör kez ýär ler. 15  Eger 
olar çy kyp gaý dan ýurt la ry ny küý se ýän 
bol sa dy lar, on da yz la ry na do lan ma gyň 
ala jy ny ta par dy lar. 16  Em ma olar has go
wu sy ny, ýag ny gök dä ki wa ta ny ar zuw 
ed ýär di ler. Şo nuň üçin Hu daý Özü ni 
ola ryň Hu da ýy di ýip at lan dyr mak dan 
utan ma ýar. Hu daý hat da olar üçin bir 
şä her ta ýyn la dy.

17-18   Hudaý Yb ra ýy my sy nan da, Yb
ra ýym iman ar ka ly Ys ha gy gur ban lyk 
hök mün de hö dür le di. Hu daý oňa: «Se niň 
adyň Ys ha gyň nes li ar ka ly do wam eder» 
di ýip wa da be ren hem bol sa, Yb ra ýym 
şol ýal ňyz og lu ny gur ban lyk et mä ge 
taý ýar dy. 19 Yb ra ýym Hu da ýyň ölü le ri 

di relt me gi ba şar ýan dy gy na ynan ýar dy. 
Şo ňa gö räde, ol Ys ha gy di ri gaý dyp al dy. 
20 Iman ar ka ly Ys hak hem bol jak zat lar 
hak da Ýa kup bi len Ysa wa pa ta ber di. 
21 Ýa kup bu dün ýä den öt me li pur sa dy 
ge len de, ha sa sy na sö ýe nip, Ýu su byň 
iki og lu na iman ar ka ly pa ta ber di we 
Hu da ýa sež de et di. 22  Ýu sup hem ölüm 
ýas sy gyn da ýa tyr ka, ys ra ýyl hal ky nyň 
Mü sür den çyk jak dy gy ny aý dyp, öz je
se di ba ra da iman ar ka ly buý ruk ber di. 
23 Mu sa dog lan da, ataene si ony iman 
ar ka ly üç aý giz läp sak la dy. Olar og la nyň 
üýt ge şik di gi ni gö rüp, pa ty şa nyň per ma
nyn dan gork ma dy lar. 24  Ula lyp, ke ma la 
ge len de, Mu sa iman ar ka ly fa ra o nyň 
gyzy nyň og ly diý lip ta nal mak dan bo ýun 
ga çyr dy. 25 Ol gü nä ga za nyp, wagt la ýyn 
lez zet li dur muş da ýa şan dan, Hu da ýyň 
hal ky bi len bi le hor luk çek me gi özü ne 
ro wa gör di. 26  Mu sa Me sihiň ug run da 
kem si dil me le ri ni Mü sü riň ha zy na la
ryn dan has uly baý lyk saý dy, se bä bi 
ol özü niň al jak be ýik sy la gy na umyt 
bag la ýar dy. 27 Ol pa ty şa nyň ga za byn dan 
gork man, iman ar ka ly Mü sü ri terk et di. 
Gö ze Gö rün me ýä ni gö re ni üçin saý lan 
ýo lun da berk dur dy. 28  Mu sa iman ar ka ly 
Pe sah gur ban lyk jan ly sy ny öl dür me gi 
we ola ryň ga ny ny ga py nyň sö ýe le ri
ne çal ma gy bu ýur dy. Ol mu ny ys ra ýyl 
hal ky nyň now ba har ogul la ry na Ölüm 
pe riş de si niň el de gir mez li gi üçin et di. 
29 Iman ar ka ly ys ra ýyl lar Gy zyl de ňiz den 
gu ry ýer den geç ýän dek geç di ler. Mü
sür li ler hem geç mä ge sy na ny şyp, gark 
bol du lar. 30 Ys ra ýyl hal ky ýe di gün läp 
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a 11:37 Kä bir gol ýaz ma lar da sy na ga sal dy lar di ýen söz hem bar.
 
12:5-8 Sül 3:1112. 

Ýe ri ho nyň da şyn dan aý la nan dan soň, 
iman ar ka ly di war lar ýy kyl dy. 31 Ima ny 
ar ka ly lo ly Ra hap he läk bol ma dy. Ol ys
ra ýyl iça ly la ry ny dost luk ly gar şy lan dy gy 
üçin, Hu da ýa ta byn bol ma dyk lar bi len 
bi le öl dü ril me di. 32  Baş ga ýe ne nä me 
aý da ýyn? Gi de gon, Ba rak, Şim şon, Ýef
tah hak da, Da wut, Şa mu wel we beý le ki 
py gam ber ler hak da gür rüň ber mä ge 
wag tym ýok. 33 Iman ar ka ly olar en çe
me pa ty şa ly gy ýeň di ler, ýur dy ada lat ly 
do lan dyr dy lar, wa da la ra ýet di ler, ars
lan la ryň ag zy ny bag la dy lar, 34  low la ýan 
ody öçür di ler, gy ly jyň ty gyn dan ga çyp 
gu tul dy lar, ejiz bol sa lar hem güýç den 
dol du lar, sö weş de kuw wat la nyp, ke se ki 
go şun la ry der bida gyn et di ler. 35 Aýal lar 
ölen ýa kyn la ry ny di re len hal da yzy na 
al dy lar. Kä bir le ri bol sa di re liş den soň 
has oňat ýa şaý şa go wuş mak üçin, azat 
bol mak dan ýüz öw rüp, je birsü te me döz 
gel di ler. 36  Baş ga bi ril e ri kem si dil me le re 
se ze war edi lip gam çy lan dy lar, zyn jyr lar 
bi len bag la nyp, zyn da na taş lan dy lar. 
37 Ola ryň kä bi ri ni daş la dy lar, be den le ri ni 
ke sip, ikä böl dü ler a, gy lyç dan ge çi
rip öl dür di ler. Kä bi ril er go ýun we ge çi 
de ri si ni ge ýip, ser gez dan çy lyk et di ler, 
mä täç lik de ýa şa dy lar, zu lum as tyn da 
yzar la nyp, hor luk çek di ler. 38  Dün ýä 
ola ra la ýyk däl di. Olar çöl ler de, dag lar
da en te di ler, go wak lar da, kö wek ler de 
giz len di ler. 39 Ola ryň hem me si iman 
ar ka ly Hu da ýyň öw gü si ni ga za nan hem 
bol sa lar, ola ryň hiç bi ri Hu da ýyň wa da
sy na go wuş ma dy. 40 Se bä bi Hu daý bi ziň 
üçin has oňat bir za dy ta ýyn lap dy. Ol 
Özü ne sa dyk bo lan bu adam la ryň bi ziň 
bi len bir lik de kä mil bol ma gy ny is le di.

12-nji bap

Reb söýýänini terbiýeleýändir
1 Bi zi şeý le köp şa ýat la ryň gur şa ýan

dy gy üçin, päs gel çi lik dö red ýän her 
hi li ýü ki we boý nu myz dan ýa py şan 
gü nä le ri taş la lyňda, öňü miz de du ran 
ýa ryş da sa byr ly lyk bi len ylga lyň. 2  Ge liň, 
gö zü mi zi ima ny my zyň göz ba şy we kä
mil leş di ri ji si Isa di ke liň. Ol gel jek dä ki 
şat ly ga go wuş mak üçin, mas ga ra çy ly gy 
hiç sa ýyp, haç da ky ölü me döz gel di 
we Hu da ýyň tag ty nyň sa gyn da otur dy. 
3 Siz aryp, ruh dan düş mez ýa ly, Isa hak
da pi kir ediň. Ol gü nä li ler ta ra pyn dan 
köp ez ýet çe kip, hem me si ne çy da dy. 
4  Gü nä gar şy alyp bar ýan sö we şi ňiz de, 
siz en tek ga ny ňyz dö kül ýän çä gar şy lyk 
gör kez me di ňiz. 5 Üstesinede, Hu da ýyň 
si ze Öz per zent le ri hök mün de aý dan bu 
öwütne si ha ty nyda unut dy ňyz:

«Oglum, Rebbiň terbiýesine 
biperwaý bolma,

Onuň käýinjine ruhdan düşme.
 6 Çünki Reb söýýänini 

terbiýeleýändir,
kabul eden perzendine temmi 

berýändir».
7 Ter bi ýe len mek de çy dam ly bo luň. 

Çün ki Hu daý si zi Öz per zent le ri ki min 
ter bi ýe le ýär. Eý sem, haý sy og la ata sy 
ter bi ýe ber me ýär? 8  Eger Hu daý si zi hem
me le ri ter bi ýe leý şi ýa ly ter bi ýe le me se, 
on da siz Hu da ýyň per zen di dälde, çöp 
düý bü si ňiz. 9 Mun dan baş gada, bi ze 
ter bi ýe be ren dün ýe wi ata la ry myz bar dy, 
biz ola ra hor mat goý ýa rys. Eger şeýd ýän 
bol sak, ru hy Ata my za hasda berk ta byn 

 Ýewreýler 11 ,  12  



 

12:13 Sül 4:26. 12:20 Msr 19:1213. 12:21 Kan 9:19. 12:26 Hag 2:6. 

 1560  

bo lup ýa şa ma ly däl mi? 10  Ata la ry myz 
bi ze öz bi liş le ri ne gö rä, gys ga wagt lyk 
ter bi ýe be rip di ler. Hu daý bol sa bi ziň 
hem Onuň ýa ly päk bo lup bil me gi miz 
üçin bi ze ter bi ýe be ril ýär. 11 Adam ter bi ýe 
alan da şat lan ma ýar, gaý tam, agy ry çek
ýär. Em ma şeý le ter bi ýe alan dan soň ra, ol 
dog ru lyk da we pa ra hat lyk da ýa şa ýan dyr.

12  Şo nuň üçin ejiz gol la ra gu jur be riň, 
epi len dyz la ra kuw wat be riň! 13 «Aýak
la ry ňyz üçin dog ry ýo ly saý lap alyň». 
Şeý dip, goý, ara ňyz da ky ejiz we ag sak 
adam lar ýy kyl ma syn lar, ter si ne, şypa 
tap syn lar.

Hudaýy ret etmäň
14  Hem me ler bi len oň şuk ly bo luň. Ha

lal ýa şa ma ga dyr ja şyň, ýog sa Reb bi 
gö rüp bil mer si ňiz. 15 Hüş gär bo luň, hiç 
kim Hu da ýyň mer he me tin den mah rum 
bol ma syn. Bir ajy kök gö ge rip, si ze ez
ýet ber me sin, köp adam lar mu nuň bi len 
zä her len me sin. 16  Hiç kim zy na hor lyk 
et me sin, now ba har lyk ha ky ny bir oka ra 
na ha ra sa tan Ysaw ýa ly Hu da ýa äs ger
mez lik et me sin. 17 Bil şi ňiz ýa ly, bi raz 
wagt dan soň ra Ysaw ata sy nyň pa ta sy ny 
al mak is le di, em ma ret edil di. Mu nuň 
üçin göz ýaş dö küp ýal bar sada, edi len 
ka ra ry üýt ge dip bil me di.

18  Si ziň ýa kyn la şan da gy ňyz el läp gö
rüp bol ýan Si naý da gy ýa ly däl dir. Si naý 
da gyn da alaw ly ot ýan ýar dy, da gyň üs tü
ni tüm lük, ga ra bu lut ör tüp, gaýha ra sat 
tur ýar dy, 19 sur naý se si ýaň la nyp, Hu
da ýyň owa zy eşi dil ýär di. Mu ny eşi den 
adam lar Hu da ýyň öz le ri ne iki lenç gep
le mez li gi üçin ýal ba ryp dy lar. 20 Sebäbi: 
«Da ga hat da haý wan hem gal taş sa, daş
lan syn» di ýen Hu da ýyň buý ru gy na olar 
çy dap bil män di ler. 21 Görnüş şeý le bir 

gor kunç dy we lin, Mu sa nyň özi: «Gor ku
dan ýa ňa tit re ýä rin» di ýip di. 22  Siz bol sa 
Si on da gy na, di ri Hu da ýyň şä he ri bo lan 
gö ge de giş li Iýe ru sa li me, şa ga laň ly üýş
me le ňe ýyg na nan müň ler çe pe riş de le riň 
hu zu ry na go laý laş dy ňyz. 23 Hu da ýyň 
per zent le ri niň ýyg na gy na go laý laş dy
ňyz, ola ryň at la ry gök de ýa zy lan dyr. 
Hem mä niň Ka zy sy bo lan Hu da ýyň hu
zu ry na gel di ňiz. Hu da ýyň owalbaş dan 
kä mil li ge ýe ti ren adam la ry nyň öňü ne 
gel di ňiz. 24  Siz tä ze äh tiň Bin ýat çy sy 
Isa nyň hu zu ry na gel di ňiz. Ha by lyň öç 
al ma ga gy gyr ýan ga ny na dälde, eý sem 
gü nä le ri mi zi ýuw mak üçin se pi len Isa
nyň ga ny na ýa kyn laş dy ňyz.

25  Üns be riň, özü ňi ze gep le ýän Hu
daý dan ýüz öwür mäň! Öz le ri ne ýer de 
Gep lä ni ret eden le rin de, ga çyp gu tu
lyp bil me dik bol sa lar, on da biz gök de 
Gep län den ýüz öw räý sek, je za dan as la 
gu tul ma jak dy gy myz me semä lim gör
nüp dur ahy ry. 26  Şol wagt Hu da ýyň se si 
ýe ri sars dy ryp dy, em ma in di Ol: «Men 
ýe ne bir ge zek di ňe ýe ri däl, gö gide 
sars dy ra ryn» di ýip söz ber di. 27 «Ýe ne 
bir ge zek» di ýen söz tit räý jek zat la ryň, 
ýag ny ýa ra dy lan zat la ryň ara dan aý
ryl jak dy gy ny, yran maz zat la ryň ebe di 
gal jak dy gy ny aň lad ýar. 28  Şo nuň üçin 
hem yran maz pa ty şa ly ga gow şan dy gy
myz üçin şü kür ede liň. Hu da ýy hoş nut 
et mek üçin Oňa ta byn lyk hem gor ky 
bi len sež de ede liň, 29 se bä bi Hu da ýy myz 
ýa kypýan dy ry jy ot dur.

13-nji bap

Soňky öwüt-nesihatlar
1 Bi ribi ri ňi zi do gan lyk söý gü si bi

len sö ýüp ýa şaň! 2  Myh man sö ýer bo luň. 
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Çün ki myh man sö ýer adam la ryň kä bi ri 
pe riş de le riň kim di gi ni bil mez den ola ry 
myh man al dy lar. 3 Tus sag da ky do gan
la ry ňy zy unut maň, özü ňiz hem şo lar 
bi len tus sag da bol ýan ki min, ola ry ýat
lap du ruň. Hor luk çek ýän le ri unut maň, 
özü ňi zi ola ryň or nu na go ýup gö rüň. 
4  Goý, hem me ler ni ka hor mat goý sun, 
ära ýal dü şe gi gü nä bi len ha pa lan ma syn. 
Hu daý ah lak syz la ry we zy na hor la ry 
hö küm eder. 5  Puluň yş ky na düş mäň. 
Eli ňiz dä ki ba ry na ka na gat ediň. Se
bä bi Hu daý: «Men si zi hiç wagt ýe ke 
taş la ma ryn, terk et me rin» diý di. 6  Şoňa 
gö räde, biz ynam bi len şeý le diý ýä ris: 
«Reb – ta rap da rym, men gork ma ýa ryn, 
yn san ma ňa nä me edip bil sin?».

7 Hu da ýyň sö zü ni si ze ýe ti ren ýol baş
çy la ry ňy zy ýa da sa lyň. Ola ryň nä hi li 
go wy dur muş da ýa şap ge çen di gi ba ra
da pi kir ediň. Ola ryň sa dyk ly gyn dan 
gö rel de alyň. 8  Isa Me sih düýn hem, bu 
gün hem, ebe di lik Şol dur, Ol üýt ge me
ýän dir. 9 Her hi li ke se ki tag ly mat la ra 
kö ňül be rip, ýo lu ňy zy ur dur maň. Kal
by ňy zyň iýipiç mek adat la ryn dan dälde, 
Hu da ýyň mer he me tin den ber ke me gi 
oňat dyr. Se bä bi iýipiç mek adat la ry na 
eýer ýän ler mun dan hiç hi li ha ýyr gö ren 
däl dir. 10 Bi ziň bir gur ban lyk sy pa myz 
bar dyr, ýö ne Mu kad des ça dyr da hyz
mat ed ýän ru ha ny la ryň on dan iý mä ge 
ha ky ýok dur. 11 Gur ban lyk mal la ry nyň 
ga ny ny baş ru ha ny Iň mu kad des ota ga 
ge ti rip, gü nä üçin hö dür le ýär, em ma 
ola ryň mas ly gy dü şel ge den da şar da 
ýa kyl ýar. 12  Şo ňa gö rä, Isa hem şä her 
der we ze sin den da şar da ejir çe kip öl di. Ol 

hal ky ny Öz ga ny bi len päk le di. 13 Ge liň, 
bi zem Onuň çy dan kem si dil me le ri ne 
çy dap, dü şel ge den da şa ry – Onuň ýa
ny na gi de liň, 14  çün ki bi ziň bu ýer de 
ba ky şä he ri miz ýok dur, biz gel jek ki 
ba ky şä he re ga raş ýa rys. 15 Şo nuň üçin 
hem Isa ar ka ly Hu da ýa gur ban lyk hök
mün de he mi şe öw gi ba gyş ede liň. Onuň 
ady na al kyş aý da lyň! 16  Ýag şy lyk et me gi 
we el de ba ry ňy zy beý le ki le re eçil me gi 
unut maň, se bä bi şu nuň ýa ly sa da ka lar 
Hu da ýa ýa ra ýan dyr.

17 Ýol baş çy la ry ňy zyň sö zü ne gu lak 
asyň, ola ra ta byn bo luň. Olar si ziň ja
ny ňyz üçin Hu da ýa ha sa bat be rer ler. 
Ola ryň sö zü ne gu lak asyň, se bä bi olar 
si ze gö zeg çi lik ed ýän dir ler. Goý, olar 
borç la ry ny şat lyk bi len ýe ri ne ýe tir sin ler, 
gaý gyhas rat çek me sin ler, ýog sam, mu
nuň si ze peý da sy deg mez. 18  Bi ziň üçin 
Hu da ýa di leg ediň. Biz wyž da ny my zyň 
aras sa dy gy na ynan ýa rys we hem me ta
rap dan he mi şe hor ma ta my na syp bo lup 
ýa şa mak is le ýä ris. 19 Ýa ny ňy za ba sym 
do la nyp bar ma gym üçin di leg et me gi
ňi zi aý ra tyn ha ýyş ed ýä rin.

20-21 Is le gi ni ama la aşyr ma gy myz üçin, 
goý, pa ra hat lyk ber ýän Hu daý bi zi a 
äh li ge rek li zat lar bi len üp jün et sin. Ol 
Reb bi miz Isa ny ebe di lik äht bag laş ýan 
ga ny ar ka ly ölüm den di relt di we Ony 
Öz hal ky nyň be ýik Ço pa ny edip bel
le di. Goý, Hu daý Özü ni hoş nut ed ýän 
iş le ri et me gi miz üçin, Isa Me sih ar ka ly 
bi zi b kä mil leş dir sin. Isa Me sihe ba ky 
şanşöh rat bol sun! Omyn.

22  Eý, do gan lar, si ze ýa zan bu gys
ga ha tym da ky öwütün dew le ri mi çyn 
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a 13:25 Kä bir gol ýaz ma lar da Omyn di ýen söz hem bar.

   

ýü rek den ka bul et me gi ňi zi ha ýyş 
ed ýä rin. 23  Do ga ny myz Ti mo te o syň 
tus sag lyk dan bo şan dy gyn dan ha bar ly 
bol ma gy ňy zy is le ýä rin. Ýa ny ma ge len 
ba dy na, si zi gör mä ge özüm bi len bi le 

ony hem alyp ba ra ryn. 24  Äh li ýol baş
çy la ry ňy za we Hu da ýyň tu tuş hal ky na 
sa lam aý dyň. Ita li ýa ly do gan lar si ze sa
lam ýol la ýar lar. 25 Hem mä ňi ze Hu da ýyň 
mer he me ti ýar bol sun! a 
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Ýohanna gelen aýanlyk
Giriş

Ýo han na ge len aýan lyk Isa Me sihe 
Reb hök mün de iman edip, Oňa eýe ren 
me si hi le riň yzar la nan döw rün de ýa
zyl dy. Aw to ryň esa sy mak sa dy iman 
ug run da ky şeý le yzar lan ma lar we 
je birje pa lar döw rün de iman ly la ry 
ruh lan dy ryp, ola ra umyt ber mek den 
yba rat dyr. Ol oky jy la ry ny şeý le dö
wür de öz iman la ry na sa dyk gal ma ga 
ça gyr ýar.

Ki tap esa sanda ny şan lar ar ka ly 
be ýan edi len aýan lyk lar dan we gör
nüş ler den yba rat dyr. Ola ryň ny şan lar 
ar ka ly ber len be ýa ny şol dö wür de 
ýa şan me si hi ler üçin düş nük li bol

sada, bi ziň döw rü miz üçin giz lin 
syr bo lup dur ýan dyr. Aý dym la ryň, 
saz la ryň, goş gu la ryň mow zuk la ry 
ýa ly, bu ki ta byň hem mow zu gy dür li 
gör nüş ler to pa ry ar ka ly dür li tär ler de 
öw ranöw ran gaý ta lan ýar. Ki ta byň 
dü şün di riş le ri niň dür lidür lü di gi ne 
ga ra maz dan, onuň esa sy mow zu gy 
aý dyň dyr: Hu daý bi ziň Reb bi miz 
Isa Me sih ar ka ly Öz duş man la ry ny, 
şol san da ib li si gu tar nyk ly we do ly 
ýeň jek dir. Bu ýe ňiş do ly ama la aşan
dan soň Hu daý Özü ne sa dyk ga lan 
hal ky ny tä ze gö güň we tä ze ýe riň 
ýal ka nyş la ry bi len sy lag la jak dyr.

Mazmuny
Giriş .......................................................................................................1:1-8
Açyk görnüş we ýedi ýygnaga hat ...................................................1:9–3:22
Gökdäki tagt .................................................................................... 4:1–4:11
Ýedi möhür bilen möhürlenen hat ...................................................... 5:1–8:1
Ýedi surnaý .................................................................................... 8:2–11:19
Aždarha we iki jandar ...................................................................12:1–13:18
Dürli görnüşler .............................................................................. 14:1–15:8
Hudaýyň gazaby we ýedi käse .......................................................... 16:1-21
Babyl weýran edilýär, jandar, galp pygamber we iblis ýeňilýär . 17:1–20:10
Iň soňky höküm ............................................................................... 20:11-15
Täze gök, täze ýer we täze Iýerusalim ...........................................21:1–22:5
Jemleme .............................................................................................22:6-21
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a 1:8 Al fa we Ome ga – Al fa grek elip bi ýi niň bi rin ji, Ome ga bol sa iň soň ky har py.
b 1:8 Al fa we Ome ga Men di rin – kä bir gol ýaz ma lar da Al fa we Ome ga, Baş lan gyç we Soň 
Men di rin.
 
1:7 Zak 12:10. 1:13-14 Dan 7:9,13. 

1-nji bap
1 Bu ki tap Isa Me sihiň be ren aýan ly gy dyr. 
Hu daý ýa kyn wagt da bol ma ly wa ka la
ry Öz ben de le ri ne aýan et mek üçin, bu 
aýan ly gy Isa Me sihe ber di. Isa Me sih 
hem ony Hu da ýyň pe riş de si ar ka ly Öz 
gu ly Ýo han na aýan et di. 2  Ýo han na hem 
Hu da ýyň Isa Me sih ba ra da ky ha ba ry ny, 
ýag ny gö ren zat la ry nyň ba ry ny şa ýat 
hök mün de be ýan et di. 3 Bu py gam ber lik 
söz le ri ni ýyg na ga okap ber ýän bagt
ly dyr! Bu söz le ri eşi dip, ola ry ýe ri ne 
ýe tir ýän bagt ly dyr, çün ki bu py gam
ber li giň ber jaý bol ma ly wag ty go laý dyr.

Ýedi ýygnaga salam
4  Azi ýa we la ýa tyn da ky ýe di ýyg na ga 

men Ýo han na dan do ga ýy sa lam! Ozal 
bo lan, hä zir hem bar, ge le jek de hem bol
jak Hu da ýyň, Onuň tag ty nyň öňün dä ki 
Hu da ýyň ýe di Ru hu nyň mer he me ti si ze 
ýar bol sun! 5-6  Ölüm den il kin ji bo lup 
di re len, dün ýä şa la ry nyň Hö küm da ry 
bo lan sa dyk şa ýat Isa Me sihiň mer he
me ti we pa ra hat ly gy si ze ýar bol sun!

Şöh rat we gud rat ba ky Me sihiňkidir! 
Çün ki Ol bi zi sö ýen soň, ga ny ny dö küp, 
gü nä le ri miz den azat et di. Ol biz den 
Şa lyk ýa ra dyp, Ata sy Hu da ýa hyz
mat et mek üçin bi zi ru ha ny lar bel le di. 
Omyn! 7 Ine, Ol bu lut la ryň ara sy bi len 
gel ýär! Ony hem me ler, hat da Ony de
şimde şim eden ler hem gö rer. Dün ýä niň 
äh li halk la ry Ol se bäp li ag lar lar. Bu 
dog ru danda şeý le bo lar! Omyn. 8  Hök
mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Al fa we 
Ome ga a Men di rin b. Men ozal bo lan, 

hä zir bar, ge le jek de hem bol jak Hök
mü ro wan Reb di rin».

Ýohanna Ynsan Ogluna 
meňzeş Birini görýär

9 Isa Me sihiň şä gir di hök mün de gör gü
le re, Hu da ýyň Şa ly gy na we çy dam ly ly ga 
şä rik deşi ňiz bo lan men Ýo han na do ga ny
ňyz Pat mos di ýen ada da dym. Men Hoş 
Ha ba ry wa gyz edip, Isa Me sih hak da 
şa ýat lyk ede nim se bäp li bu ada sür gün 
edi lip dim. 10 Reb biň gü nün de Oňa sež
de ed ýär käm, me niň üs tü me Mu kad des 
Ruh in di. On soň men ýeň se ta ra pym da 
sur na ýyň ky ýa ly güýç li bir ses eşit dim. 
Ol ses: 11 «Gör ýän le ri ňi ýazda, ony ýe di 
ýyg na ga: Efe se, Iz mi re, Per ga mo na, Ti
ýa ti ra, Sar di se, Fi la del fi ýa we La o di ki ýa 
ýol la» diý di. 12 Men özüm bi len gep leş ýä ni 
gör jek bo lup, ses ge len ta ra pa öw rül dim. 
Öw rü le nim de, ýe di al tyn çy ra da ny, 13 ola
ryň ara syn da bol sa yn san og lu na meň zeş 
Bi ri ni gör düm. Onuň eg nin dä ki ly ba sy 
to pu gy na dü şüp dur dy, bi lin de bol sa al
tyn dan gu şa gy bar dy. 14 Onuň saç la ry ýüň 
ýa ly, gar ýa ly apak dy, göz le ri alaw la ýan 
ot ýa ly dy, 15 aýak la ry kü re de gy zar dy lan 
mis ýa ly ýal pyl da ýar dy, se si ägirt um ma
nyň güw wül di si ýa ly dy. 16 Sag elin de ýe di 
ýyl dyz bar dy, ag zyn dan iki ýüz li kes gir 
gy lyç çy kyp dur dy. Onuň ýü zi süýr gü
nor ta nyň Gü ni ki min par la ýar dy. 17 Men 
Ony gö ren ba dy ma öli ki min aýak la ry na 
ýy kyl dym. Em ma Ol eli ni eg ni me go ýup, 
şeý le diý di: «Gork ma! Il kin ji we Ahyr ky 
Men di rin. 18  Men di ri di rin. Ölü dim, ýö ne, 
ine, in di ebe di lik di ri di rin. Ölü miňde, 
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a 2:6 Ni ko la çy lar – Ni ko la at ly galp mu gal ly myň şä girt le ri.

ölü ler dün ýä si niňde aça ry Men de dir. 
19 Ozal ky, şu wagt gör ýän le ri ňi we mun
dan beý läk gör jek zat la ry ňyň ba ry ny ýaz. 
20 Me niň sag elim de gör ýän ýe di ýyl dy zyň 
we ýe di al tyn çy ra da nyň sy ry şeý le: ýe di 
ýyl dyz ýe di ýyg na gyň pe riş de le ri ni, ýe di 
çy ra dan hem ýe di ýyg na gy aň lad ýan dyr».

2-nji bap

Efesdäki ýygnaga
1 «Efes dä ki ýyg na gyň pe riş de si ne şu

ny ýaz:
Ýe di ýyl dy zy sag elin de Sak la ýan, ýe di 

al tyn çy ra da nyň ara syn da Gez ýän şeý le 
diý ýär: 2  „Men se niň äh li eden le ri ňi, şol 
san da zäh met çe ken di gi ňi, gaý rat ly dy
gy ňy bil ýä rin. Se niň ýa man adam la ry 
ýig ren ýän di gi ňi hem bil ýä rin. Sen öz
le ri ni re sul saý ýan la ry sy nap, ola ryň 
ýa lan re sul dyk la ry ny äş gär et diň. 3 Sen 
gaý rat ly syň, Me niň ug rum da köp mu
şak gat la ra çy da dyň, ruh dan düş me diň. 
4 Em ma sen de oň la ma ýan bir za dym bar: 
sen Me ni il ki baş da söý şüň ýa ly söý me
ýär siň. 5 Şo nuň üçin, haý sy be lent lik den 
ýy ky la ny ňy ýa dy ňa sal! To ba etde, il
ki baş da eden iş le ri ňi amal et! Eger to ba 
gel me seň, ýa ny ňa ba ryp, çy ra da ny ňy 
ýe rin den aý ra ryn. 6  Ýö ne şu ed ýän le ri ňi 
we lin oň la ýa ryn: sen ni ko la çy laryň a 
ed ýän iş le ri ni ýig ren ýär siň. Men hem 
ola ry ýig ren ýä rin. 7 Gu la gy bar adam 
Mu kad des Ru huň ýyg nak la ra nä me diý
ýä ni ni eşit sin! Ýa man lyk dan üs tün ge le ne 
Hu da ýyň jen net dä ki ýa şa ýyş da rag ty nyň 
mi we sin den iý mä ge rug sat ede rin“».

Izmirdäki ýygnaga
8  «Iz mir dä ki ýyg na gyň pe riş de si ne 

şu ny ýaz:

Ölen we Di re len, Il kin ji we Ahyr ky 
şeý le diý ýär: 9 „Men se niň mu şak gat la
ry ňy we ga ryp lygy ňy bil ýä rin, as lyn da 
we lin sen baý syň! Men öz le ri ni ýa hu dy 
saý ýan la ryň sa ňa dil ýe tir ýän dik le ri ni 
hem bil ýä rin. Ýö ne olar ýa hu dy lar däl
de, şeý ta nyň üýş me le ňi dir. 10  Gör jek 
gör gü le riň den gork ma! Ine, sy na mak 
üçin, ib lis si ziň kä bir le ri ňi zi tus sag et di
rer. Siz on gün läp mu şak gat çe ker si ňiz. 
Ölüm how py üs tü ňe aba nan dada, sa dyk 
gal, Men sa ňa ýa şa ýyş tä ji ni be re rin. 
11 Gu la gy bar adam Mu kad des Ru huň 
ýyg nak la ra nä me diý ýä ni ni eşit sin! Ýa
man lyk dan üs tün ge len ikin ji ölü miň 
je bir le ri ne du çar bol maz“».

Pergamondaky ýygnaga
12  «Per ga mon da ky ýyg na gyň pe riş de

si ne şu ny ýaz:
Iki ýüz li kes gir gy ly jy Bo lan şeý le diý

ýär: 13 „Se niň ni re de ýa şa ýa ny ňy bil ýä rin, 
şeý ta nyň tag ty hem şol ýer de dir. Em ma 
mu ňa ga ra maz dan, sen Ma ňa sa dyk 
bo lup ga lan syň. Sen hat da öz şä he riň
de, ha wa, şeý ta nyň ýa şa ýan şä he rin de 
sa dyk gü wäm An ti biň öl dü ri len gün le
rin dede Ma ňa bo lan ima nyň dan dä nen 
däl siň. 14  Ýö ne sen de oň la ma ýan kä bir 
zat la rym bar. Si ziň ara ňyz da Bil ga myň 
tag ly ma ty na eýer ýän ler bar. Bil gam ys
ra ýyl hal ky ny gü nä niň to ru na sal ma gyň 
ýo lu ny Bal la ga öw ret di. Şeý dip, ys ra ýyl 
hal ky bu ta ber len gur ban ly gy iýip, zy na 
et di. 15 Şeý lede, ara ňyz da ni ko la çy laryň 
tag ly ma ty na eýer ýän ler hem bar. 16  To ba 
et! Ýog sa ti za ra ýa ny ňa ba ryp, ag zym
da ky gy lyç bi len ola ra gar şy ur şa ryn. 
17 Gu la gy bar adam Mu kad des Ru huň 
ýyg nak la ra nä me diý ýä ni ni eşit sin! 
Ýa man lyk dan üs tün çy ka na ýa şy ryn 
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a 2:17 Man na – çöl de Hu daý ta ra pyn dan ys ra ýyl la ra ber len üýt ge şik iý mit. Söz lü ge se ret.
b 2:18 HudaýyňOgly– Kö ne Äht de bu at pa ty şa lar üçin ula nyl ýar dy. Tä ze Äht de bol sa bu 
at Hu daý ta ra pyn dan saý la nyp-se çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lü ge se ret.
ç 2:22 Onuňazgynlygyndan– kä bir gol ýaz ma lar da öz az gyn lyk la ryn dan.
 
2:26-28 Zeb 2:8-9. 

sak la nan man na dan a be re rin. Mun dan 
baş ga-da, oňa ýü zü ne tä ze at ýa zyl gy 
bir ak daş be re rin. Bu ady da şy al jak 
adam dan baş ga hiç kim bil mez“».

Tiýatiradakyýygnaga
18  «Ti ýa ti ra da ky ýyg na gyň pe riş de si-

ne şu ny ýaz:
Göz le ri alaw la ýan ot ýa ly, aýak la ry 

mis ýa ly ýal pyl da ýan Hu da ýyň Og ly b 
şeý le diý ýär: 19 „Men se niň äh li eden le-
ri ňi, söý gi ňi, ima ny ňy, hyz ma ty ňy we 
gaý ra ty ňy bil ýä rin. Se niň hä zir ki ed-
ýän le ri ňiň ozal ky lar dan köp dü gi ni hem 
bil ýä rin. 20 Em ma sen de oň la ma ýan bir 
za dym bar: sen özü ni py gam ber saý ýan 
Ize bel at ly aýa lyň eden le ri ne ge çi rim li-
lik ed ýär siň. Ol Me niň ben de le ri mi öz 
tag ly ma ty bi len az dy ryp, ola ra zy na-
hor lyk et dir jek bol ýar, bu ta hö dür le nen 
gur ban lyk lar dan iý dir jek bol ýar. 21 Men 
oňa to ba et mä ge wagt ber dim, ýö ne ol 
az gyn ly gyn dan ýüz öw re si ge le nok. 
22  Şo nuň üçin-de, Men ony has sa lyk 
dü şe gin de ýa ty ra ryn. Bu aýal bi len zy-
na eden le re-de, onuň az gyn ly gyn dan ç 
ýüz öwür me se ler, je bir-je pa çek di re rin. 
23 Men onuň ça ga la ry ny hem öl dü re rin. 
Şon da hem me ýyg nak lar Me niň ýü rek-
le ri we pi kir le ri der ňe ýän di gi mi bi ler ler. 
Men si ziň her bi ri ňi ze eden iş le ri ňi ze 
gö rä je za be re rin. 24-25 Em ma si ze, ýag ny 
Ti ýa ti ra da ky Iza be liň bu tag ly ma ty na 
eýer me dik le riň we ‘şeý ta nyň syr la ry’ 
di ýil ýän le ri bil me ýän le riň ba ry na şu ny 
aýd ýa ryn: eger ima ny ňy zy Men gel ýän-

çäm sak la sa ňyz, si ziň üs tü ňi ze baş ga zat 
ýük le me rin. 26-28   Ata myň Ma ňa yg ty-
ýar ber şi ýa ly, Men hem ýa man lyk dan 
üs tün çy ka na, Me niň yra da my ahy ra 
çen li ber jaý ede ne mil let le riň üs tün den 
yg ty ýar be re rin. Ol mil let le ri de mir ha-
sa sy bi len do lan dy rar; ola ry küý ze gä riň 
gol ça sy deý çym-pyt rak eder. Men oňa 
daň ýyl dy zy ny hem be re rin. 29 Gu la gy 
bar adam Mu kad des Ru huň ýyg nak la ra 
nä me diý ýä ni ni eşit sin!“»

3-nji bap

Sardisdäkiýygnaga
1 «Sar dis dä ki ýyg na gyň pe riş de si ne 

şu ny ýaz:
Hu da ýa hyz mat ed ýän ýe di Ru hy Do-

lan dyr ýan, elin de ýe di ýyl dy zy Sak la ýan 
şeý le diý ýär: „Men se niň äh li eden le ri ňi 
bil ýä rin. Sen di ri ha sap lan saň-da, ölü siň. 
2  Oýan! Özüň de ga lan we öl jek bo lup 
du ran zat la ry ber kit. Se bä bi Hu da ýyň 
na za ryn da iş le ri ňiň bi ri-de kä mil däl 
eken. 3 Eşi den le ri ňi we öw re nen le ri ňi 
ýa da sal, ola ry ber jaý et-de to ba gel. 
Oýan ma saň, bir og ry ýa ly ba ra ryn. Me-
niň haý sy sa gat da üs tü ňe bar ja gy my-da 
bil män ga lar syň. 4  Ýö ne Sar dis de öz ly-
ba sy ny ha pa la ma dyk bir nä çe adam bar. 
Olar Me niň bi len ak ly bas la ra bes le nip 
ge zer ler, se bä bi mu ňa my na syp dyr lar. 
5 Ýa man lyk dan üs tün ge len hem ak ly-
ba sa bes le ner. Men onuň ady ny ýa şa ýyş 
ki ta byn dan öçür me rin, Ata myň we 
Onuň pe riş de le ri niň hu zu ryn da ady nyň 
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bu ki tap da ýa zy lan dy gy ny tas sy kla ryn. 
6  Gu la gy bar adam Mu kad des Ru huň 
ýyg nak la ra nä me diý ýä ni ni eşit sin!“»

Filadelfiýadaky ýygnaga
7 «Fi la del fi ýa da ky ýyg na gyň pe riş de

si ne şu ny ýaz:
Bu ha bar mu kad des we ha ky ky Bo

lan dan dyr. Ol Da wut aça ry nyň Eýe si dir. 
Onuň açan ga py sy ny hiç kim ýa pyp 
bil mez. Onuň ýa pan ga py sy ny hiç 
kim açyp bil mez. Ine, Ol şeý le diý
ýär: 8  „Se niň äh li eden le ri ňi bil ýä rin. 
Ine, öňüň de bir ga py ny açyp goý dum, 
ony hiç kim ýa pyp bil mez. Güý jü ňiň 
az dy gy ny hem bil ýä rin. Ýö ne mu ňa ga
ra maz dan, Me niň sö zü mi ber jaý et diň, 
adym dan dän me diň. 9 Men şeý ta nyň 
üýş me le ňi ni ge lip, aýa gy ňa ýy kyl ma ga 
mej bur ede rin, olar se ni söý ýän di gi mi 
bi ler ler. Olar öz le ri ni ýa hu dy saý sa
larda, olar as la ýa hu dy däl, olar ýa lan 
al da ýar lar. 10 Sen buý ruk la ry my ber jaý 
edip, iman da berk dur duň. Şo ňa gö räde, 
ýer ýü zü niň ýa şaý jy la ry ny sy na mak 
üçin bü tin dün ýä niň üs tün den in jek 
sy nag pur sa dyn da se ni go ra ryn. 11 Men 
ba sym ba ra ryn. Tä ji ňi hiç kim al maz 
ýa ly, iman da berk dur. 12  Ýa man lyk dan 
üs tün ge le ni Hu da ýy myň yba dat ha na
sy nyň di re gi ede rin. Ol şol ýer de ba ky 
ga lar. Men onuň maň la ýy na Hu da ýy myň 
ady ny we Hu da ýy myň şä he ri niň ady ny 
ýa za ryn. Bu şä her gök den, Hu da ýy myň 
hu zu ryn dan in ýän tä ze Iýe ru sa lim dir. 
Men onuň maň la ýy na Öz ady my hem 
ýa za ryn. 13 Gu la gy bar adam Mu kad
des Ru huň ýyg nak la ra nä me diý ýä ni ni 
eşit sin!“»

Laodikiýadaky ýygnaga
14  «La o di ki ýa da ky ýyg na gyň pe riş

de si ne şu ny ýaz:

Sa dyk we dog ru çyl Şa ýat, Hu da ýyň 
ýa ra dan la ry nyň Ba şy, Omyn di ýip At
lan dy ryl ýan şeý le diý ýär: 15 „Se niň äh li 
eden le ri ňi bil ýä rin, se niň ne so wuk, 
nede gyz gyn dy gy ňy bil ýä rin. Wah, 
käş gä so wuk ýa gyz gyn bol sa dyň! 16  Sen 
ne gyz gyn, nede so wuk, ýö ne ýy ly 
bo la nyň üçin Men se ni gu sa ryn. 17 Sen: 

‘Men baý dy ryn, ba ýap, za da zar däl di rin’ 
diý ýär siň. As lyn da we lin na la je de ýin, 
bet bagt, ge daý, kör we ýa la ňaç dy gy ňy 
bil me ýär siň! 18  Gel, Men sa ňa mas la hat 
be re ýin: ba ýar ýa ly, Men den ot da aras
sa la nan al ty ny sa tyn al; ýa la ňaç ly gyň 
aý by ny ör ter ýa ly, Men den ak egin
eşik sa tyn al; gö rüp bi ler ýa ly, Men den 
gö zü ňe mel hem sa tyn al. 19 Men Öz 
söý ýän le ri me kä ýäp, ola ry ter bi ýe le
ýän di rin. Şo nuň üçinde, yh las ly bol, 
to ba et! 20 Ine, men işik de du ryn, ga py ny 
kak ýa ryn. Se si mi eşi dip, ga py ny aça nyň 
öýü ne gi re rin. Men onuň bi len, ol hem 
Me niň bi len bir sa çak ba şyn da ta gam 
iýer. 21 Men ýa man lyk dan üs tün ge lip, 
Atam bi len Onuň tag tyn da otu ry şym 
ýa ly, ýe ňi jäde Me niň bi len Öz tag tym
da otur ma ga yg ty ýar be re rin. 22  Gu la gy 
bar adam Mu kad des Ru huň ýyg nak la ra 
nä me diý ýä ni ni eşit sin!“»

4-nji bap

Gökdäki tagt
1 Şon dan soň gök de bir açyk ga py ny 

gör düm. Il ki baş da me niň bi len gep
le şen, sur na ýyň se si ne meň ze ýän ses 
ma ňa: «Ýo ka ry çyk, Men sa ňa mun dan 
soň bol ma ly zat la ry gör ke ze ýin» diý di. 
2  Şol pur sa dyň özün de me niň üs tü me 
Mu kad des Ruh in di. Men gök de bir tag
tyň du ra ny ny, onuň üs tün dede Bi ri niň 
otu ran dy gy ny gör düm. 3 Tagt da Otu ra
nyň keş bi ýaş ma, ha kyk daş la ry ki min 
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a 5:2 Mö hür le ri ni döw mä ge – ga dy my dö wür ler de ha ty sür güç bi len mö hür le ýär di ler.

şöh le saç ýar dy, tag tyň tö we re gin de zü
mer ret ýa ly älem go şar bar dy. 4  Tag tyň 
tö we re gin de ýe nede ýig ri mi dört tagt 
bar dy, bu tagt la ryň üs tün de ýa şu lu lar 
otyr dy. Ola ryň eg nin de ak ly bas la ry, 
baş la ryn da al tyn täç le ri bar dy. 5  Tagt
dan ýyl dy rym lar çak ýar dy, bat ly ses ler 
we gök gür rül di si eşi dil ýär di. Tag tyň 
öňün de ýe di çy ra ýa nyp dur dy, bu Hu
da ýyň ýe di Ru hu dy. 6 Tag tyň gar şy syn da 
bul gur ki min du ry, çüý şe den ýa sa lan 
ýa ly bir de ňiz bar dy. Tag tyň or ta syn da 
we tö we re gin de dört sa ny mah luk bar
dy. Ola ryň öňide, ar ka syda göz ler den 
do lu dy. 7 Bi rin ji mah luk ars la na, ikin ji 
mah luk ökü ze meň ze ýär di. Üçün ji mah
lu gyň ýü zi ada myň ýü zi ýa ly dy, dör dün ji 
mah luk uçup bar ýan bür gü de meň ze
ýär di. 8  Bu dört mah lu gyň her si niň al ty 
ga na ty bar dy. Ola ryň hem me ýe ri, hat da 
ga nat la ry nyň aşa gyda göz ler den dos
do lu dy. Olar gi jegün diz yzy ny üz män:

«Hökmürowan Reb Hudaý 
mukaddesdir,

mukaddesdir, mukaddesdir,
Ol geçmişde bardy, häzir hem bar,

gelejekde hem boljakdyr» – 
diýip gaýtalaýardylar.

9 Mah luk lar her ge zek tagt da Otu ra ny, 
ba ky ýa şa ýan Hu da ýy şöh rat lan dy ryp, 
Oňa hor mat bil di rip, şü kür eden le rin de, 
10 ýig ri mi dört ýa şu ly tagt da Otu ra nyň 
öňün de ýü zin dü şüp, ba ky ýa şa ýan Hu
da ýa sež de ed ýär di ler, täç le ri ni tag tyň 
öňün de go ýup:

11 «Ýa Reb Hu da ýy myz!
Sen şöhrata, hormata we 

gudrata mynasypsyň.
Hemme zady Sen ýaradansyň.

Ählisi yradaňa görä döredildi 
we ýaradyldy» diýýärdiler.

5-nji bap

Düýrlenen kagyz we Guzy
1 Men tagt da Otu ra nyň sag elin de 

düýr le nen bir ka gyz gör düm. Onuň 
iki ta ra pyn dada ýaz gy lar bo lup, ýe
di mö hür bi len mö hür le nen di. 2  Soň ra 
güýç li bir pe riş dä ni gör düm. Ol bat
ly se si bi len: «Düýr le nen ka gy zyň 
mö hür le ri ni döw mä ge a, ony aç ma
ga kim my na syp?» di ýip so ra ýar dy. 
3 Em ma düýr le nen ka gy zy açyp, oňa 
se re dip bil jek adam ne gök de, ne ýer
de, nede ýe riň as tyn da bar dy. 4  Men 
ajy göz ýaş dö küp ag la dym, se bä bi 
düýr le nen ka gy zy açyp, onuň içi ne 
se ret mä ge my na syp hiç kim ta pyl
ma dy. 5  Şon da ýa şu lu la ryň bi ri ma ňa 
şeý le diý di: «Ag la ma! Ine, Ýa hu da ti
re sin den, Da wu dyň kö kün den bo lan 
Ars lan üs tün çyk dy. Ol ýe di mö hür 
bi len mö hür le nen düýr le nen ka gy zy 
aç ma gy ba şa rar». 6  On soň men da ma
gy çal nan gu za meň ze ýän bir Gu zy ny 
gör düm. Gu zy tag tyň or ta syn da, dört 
mah luk bi len ýa şu lu la ryň ara syn da 
dur dy. Gu zy nyň ýe di şa hy bi len ýe
di gö zi bar dy. Bu göz ler Hu da ýyň 
bü tin dün ýä ibe ril en ýe di Ru hu dyr. 
7 Gu zy gel dide, tagt da Otu ra nyň 
sag elin den düýr le nen ka gy zy al dy. 
8  Ol düýr le nen ka gy zy eli ne alan da, 
dört mah luk we ýig ri mi dört ýa şu ly 
Gu zy nyň öňün de ýü zin dü şüp, Oňa 
sež de et di ler. Ola ryň her bi ri niň elin
de ar fa we ýa kym ly ys ly tü tet gi den 
do ly al tyn kä se bar dy. Bu ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ler Hu da ýyň hal ky nyň do
gadi leg le ri dir. 9 Olar tä ze bir aý dym 
aýd ýar dy lar:
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a 5:9 Adamlary – käbir golýazmalarda bizi.
b 5:10 Olary ruhany bellediň, olar ýer ýüzünde şalyk sürerler – bu jümle käbir golýazmalarda 
bizi ruhany bellediň, biz ýer ýüzünde şalyk süreris diýip duş gelýär.
ç 5:14 Sež de ed ýär di ler – kä bir gol ýaz ma lar da ba ky ýa şa ýan Hu da ýa sež de ed ýär di ler.
d 6:1 Kä bir gol ýaz ma lar da Bä ri çykda, gör, şeý le hem 3, 5 we 7nji aýat lar da.

Sen mynasypsyň bu kagyzy 
almaga,

hemde onuň möhürlerini 
döwmäge.

Çünki Sen damagyň çalnyp, Öz 
ganyň bilen,

her tireden, her dilden,
her halkdan hemde milletden

Hudaý üçin adamlary a satyn 
alansyň.

10 Sen olar dan şa lyk ýa rat dyň,
Hudaýymyza hyzmat etmek 

üçin olary ruhany bellediň,
olar ýer ýüzünde şalyk 

sürerler b!
11 On soň men tag tyň, jan ly mah luk la

ryň hemde ýa şu lu la ryň tö we re gin dä ki 
pe riş de le ri gör düm we ola ryň ses le ri ni 
eşit dim. Olar sa nar dan köp di, müň ler çe 
müň di, on müň ler çe on müň di. 12  Olar 
bat ly ses bi len:

«Damagy çalnan Guzy
güýji hemde baýlygy,

paýhasy hem gudraty,
hormaty hem şöhraty
öwgüleri almaga mynasypdyr!» 

diýýärdiler.
13 On soň gök dä ki, ýer ýü zün dä ki, ýer 

as tyn da ky we de ňiz dä ki her bir mah lu
gyň, älem dä ki bar za dyň:

«Tagtda Oturana we Guza
baky öwgüler bolsun!

Hormat, şöhrat we gudrat
Olara baky ýar bolsun!» 

diýýänlerini eşitdim.
14  Dört mah luk «Omyn!» diý ýär di, ýa

şu lu lar ýü zin dü şüp, sež de ed ýär di ler ç.

6-nji bap

Ýedi möhür
1 On soň men Gu zy nyň ýe di mö hü riň 

bi ri ni dö we ni ni gör düm. Şon da mah
luk la ryň bi ri niň gök gür rül di si ýa ly 
ses bi len «Bä ri çyk d!» di ýe ni ni eşit
dim. 2  Gör sem, ine, bir ak at dur. Onuň 
üs tün dä ki at ly nyň elin de ýaý bar dy. Bu 
at ly nyň ba şy na bir täç geý di ril di. Ol tä
ze ýe ňiş le re ta ýyn ýe ňi ji ki min çyk dy. 
3 Gu zy ikin ji mö hü ri dö wen de, ikin ji 
mah lu gyň hem: «Bä ri çyk!» di ýe ni ni 
eşit dim. 4  Şon da ikin ji bir at – gy zyl 
at çyk dy. Adam lar bi ribi ri ni öl dü rer 
ýa ly, şol at la ýer ýü zü ni pa ra hat lyk dan 
mah rum et mä ge yg ty ýar ber len di. Oňa 
uly bir gy lyç hem be ril di. 5 Gu zy üçün ji 
mö hü ri dö wen de, üçün ji mah lu gyň hem: 
«Bä ri çyk!» di ýe ni ni eşit dim. Gör sem, 
ine, bir ga ra at dur. Onuň üs tün dä ki 
at ly nyň elin de bir te re zi bar dy. 6  On soň 
men dört mah lu gyň ara syn dan gö ýä bir 
se siň: «Uzak ly gün iş läp ga zan jak ha ky 
di ňe bir kä se bug daý bi len üç kä se ar pa 
ýet sin! Em ma zeý tun we üzüm agaç la ry
ny za ýa la ma!» di ýe ni ni eşit dim. 7 Gu zy 
dör dün ji mö hü ri dö wen de, dör dün ji mah
lu gyň hem: «Bä ri çyk!» di ýe ni ni eşit dim. 
8  Gör sem, ine, reň ki sol gun bir at dur. 
Onuň üs tün dä ki at ly nyň ady Ölüm di, 
onuň yz yn dan ölü ler dün ýä si gel ýär di. 
Ola ra ýe riň dört den bir bö le gi ne yg ty
ýar ber lip, şol ýer dä ki adam la ry gy lyç, 
aç lyk, mer gi, wag şy haý wan lar bi len 
öl dür mä ge rug sat edi lip di. 9 Gu zy bä şin ji 
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a 6:17 Ola ryň – kä bir gol ýaz ma lar da Onuň.

mö hü ri dö wen de, gur ban lyk sy pa sy nyň 
aşa gyn da Hu da ýyň Hoş Ha ba ry ug run da 
we eden şa ýat lyk la ry üçin öl dü ri len
le riň jan la ry ny gör düm. 10  Olar bat ly 
ses bi len gy gy ryp: «Eý, mu kad des we 
ha ky ky Reb! Sen ýer ýü zü niň ila ty ny 
ha çan hö küm et jek? Bi ziň ga ny my zy 
olar dan ha çan so ra jak?» di ýip so ra dy lar. 
11 Şon da ola ra ak ly bas ber lip, ýe ne az 
sa lym sa byr et me li di gi ni aýt dy lar. Çün ki 
ola ryň ha ta ry na öz le ri ýa ly öl dü ril jek 
ýol daş la ry nyň we do gan la ry nyň do ly 
sa ny go şul ma ly dy. 12  Gu zy al tyn jy mö
hü ri dö wen de, ýe riň ga ty çaý ka na ny ny 
gör düm. Gün ga ra ýüň den do ka lan jul 
ki min ga ral dy, Aý bol sa ga na dön di. 
13  As man da ky ýyl dyz lar ýe re pa ýyr
dap dö kül di ler. Olar biş me dik in jir le riň 
güýç li ýe liň zar by na ýe re dö kü li şi ýa ly 
gaç dy lar. 14  Gök hem ka gyz ki min düýr
le nip, göz den ýit di. Dag la ryň, ada la ryň 
äh li si öz ýe rin den goz gan dy. 15 Dün ýä niň 
şa la ry, şa za da la ry, müň ba şy la ry, baý la ry, 
yg ty ýar ly la ry, hem me gul lar we azat 
adam lar go wak lar da, da gyň ga ýa la ryn da 
giz len di ler. 16  Olar dag la ra we ga ýa la ra 
ýüz le nip, şeý le diý di ler: «Bi ziň üs tü
mi ze ýy ky lyň! Bi zi tagt da Otu ra nyň 
ýü zün den, Gu zy nyň ga za byn dan giz läň! 
17 Çün ki Ola ryň a ga za by nyň gü ni ýe tip 
gel di. Mu ňa döz gel jek bar my?»

7-nji bap

Möhürlenen 144000 adam
1 Şun dan soň ýe riň dört bur çun da du ran 

dört pe riş dä ni gör düm. Olar ýer ýü zü ne, 
deň ze ýada agaç la ra öwüs me sin di ýip, 
ýe riň dört ta ra pyn da ky ýel le ri sak lap 
dur du lar. 2  Ola ra ýe re, deň ze zy ýan 
ýe tir mek lik yg ty ýa ry ber lip di. Soň ra 

gün do gar dan ýo ka ry çy kyp bar ýan pe
riş dä ni gör düm. On da Di ri Hu da ýyň 
mö hü ri bar dy. Ol şol dört pe riş dä bat ly 
gy gy ryp, şeý le diý di: 3 «Biz Hu da ýy
my zyň gul la ry nyň maň la ýy na mö hür 
bas ýan çak, ýe re, deň ze we agaç la ra 
zy ýan ýe tir mäň!» 4  Men mö hür le nen le
riň sa ny ny eşit dim. Ys ra ýyl hal ky nyň 
äh li ti re le rin den bir ýüz kyrk dört müň 
adam mö hür le nen di:
 5 Ýahuda tiresinden on iki müň 

adam,
ruben tiresinden on iki müň adam,
gat tiresinden on iki müň adam,

 6 aşer tiresinden on iki müň adam,
naftaly tiresinden on iki müň 

adam,
manaşa tiresinden on iki müň 

adam,
 7 şimgon tiresinden on iki müň 

adam,
lewi tiresinden on iki müň adam,
ysakar tiresinden on iki müň 

adam,
 8 zebulun tiresinden on iki müň 

adam,
ýusup tiresinden on iki müň 

adam,
benýamin tiresinden on iki müň 

adam.

Ak lybasa beslenen mähelle
9 Mun dan soň her mil let den, her halk

dan, her ti re den, her dil den bo lan, hiç 
ki miň sa nap bil me jek ägirt mä hel le si niň 
tag tyň we Gu zy nyň öňün de du ra ny
ny gör düm. Olar ak ly bas da dy lar we 
el le rin de pal ma aga jy nyň şa ha la ry 
bar dy. 10 Olar bat ly ses bi len gy gy ryp: 
«Tagt da otu ran Hu da ýy myz we Gu
zy bi ziň Ha las gä ri miz dir» diý ýär di ler. 
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a 8:7 Ýe riň üç den bi ri – bu söz ler kä bir gol ýaz ma lar da ýok.
b 8:13 Bür gü di – kä bir gol ýaz ma lar da pe riş dä ni.

11 Tag tyň, ýa şu lu la ryň we dört mah lu gyň 
tö we re gin dä ki pe riş de le riň äh li si ýü zin 
dü şüp, Hu da ýa sež de et di ler. 12  Olar şeý le 
diý ýär di ler:

«Omyn!
Hudaýymyza öwgi, şanşöhrat 

bolsun!
Oňa paýhas, şükürler, hormat, 

gudrat we kuwwat
ebedilik ýar bolsun!
Omyn!»

13 On soň ýa şu lu lar dan bi ri men den: 
«Bu ak ly ba sa bes le nen ler kim, ni re
den ge lip dir ler?» di ýip so ra dy. 14  Men: 
«Mu ny sen bil ýän siň, agam!» di ýip jo
gap ber dim. Ýa şu ly: «Bu lar şol agyr 
mu şak gat la ry baş dan ge çi ren ler. Olar 
öz ly bas la ry ny Gu zy nyň ga ny bi len 
ýu wup, ola ry apak et di ler. 15 Şo ňa gö rä, 
olar Hu da ýyň tag ty nyň öňün de bo lup, 
gi jegün diz Onuň yba dat ha na syn da Oňa 
hyz mat ed ýär ler. Tagt da Otu ran ola ry 
Öz pe na syn da sak la ýar. 16  Olar in di as la 
ajyk maz lar, as la suw sa maz lar, ola ry gün 
ur maz, jöw zada ýak maz. 17 Çün ki tag
tyň or ta syn da du ran Gu zy ola ry ba kar, 
ola ry ýa şa ýyş su wu nyň göz baş la ry na 
äki der. Hu daý ola ryň göz ýaş la ry nyň 
her dam ja sy ny sü pü rer».

8-nji bap

Ýedinji möhür
1 Gu zy ýe din ji mö hü ri dö wen de, gök de 

ýa rym sa ga da go laý üm süm lik bol dy. 
2  Men Hu da ýyň öňün de du ran ýe di 
pe riş dä ni gör düm. Ola ra ýe di sur naý 
be ril di. 3 Baş ga bir pe riş de ge lip, gur
ban lyk sy pa sy nyň öňün de dur dy. Onuň 
elin de al tyn dan gap bar dy. Bu pe riş dä 

köp muk dar da ýa kym ly ys ly tü tet gi 
be ril di. Ol bu tü tet gi ni Hu da ýyň hal
ky nyň do gadi leg le ri ne go şup, tag tyň 
öňün dä ki al tyn dan ýa sa lan gur ban lyk 
sy pa syn da hö dür et me li di. 4  Hu da ýyň 
hal ky nyň do gadi leg le ri bi len bir lik de 
ýa kym ly ys ly tü tet gi niň tüs se si pe riş
dä niň elin den Hu da ýyň hu zu ry na ta rap 
ýo ka ry gö te ril di. 5 Pe riş de ga by alyp, ony 
gur ban lyk sy pa syn da ky ot dan dol dur
dyda, ony gök den ýe re zyň dy. Şon da 
gök gür läp, güň leç gür rül di eşi dil di, 
ýyl dy rym ça kyp, ýer tit re di.

Ýedi surnaý
6  On soň ýe di pe riş dä niň her si elin

dä ki sur na ýy çal ma ga taý ýar lan dy lar. 
7 Bi rin ji pe riş de sur na ýy ny çal dy. Gan 
ga ty şyk ly do ly we ot dö räp, ýer ýü zü ne 
dö kül di. Ýe riň üç den bi ri a, agaç la ryň 
üç den bi ri, gök ot la ryň ba ry ýa nyp köý di. 
8  Ikin ji pe riş de sur na ýy ny çal dy. Şon da 
alaw lap ýan ýan äpet dag ýa ly bir zat deň
ze zy ňyl dy. Deň ziň su wu nyň üç den bi ri 
ga na öw rü lip, 9 on da ýa şa ýan jan lyjan
dar la ryň üç den bi ri gy ryl dy, gä mi le riň 
üç den bi ri he läk bol dy. 10 Üçün ji pe riş de 
sur na ýy ny çal dy. Gök den alaw lap ýan
ýan ot ýa ly äpet bir ýyl dyz der ýa la ryň 
üç den bi ri niň üs tü ne, suw göz baş la ry na 
gaç dy. 11 Ol ýyl dy zyň ady Ýow şan dyr. 
Suw la ryň üç den bi ri aja dy. Ajy suw dan 
içen adam la ryň en çe me si öl di. 12  Dör
dün ji pe riş de sur na ýy ny çal dy. Gü nüň 
üç den bir bö le gi ne, Aýyň üç den bir 
bö le gi ne, ýyl dyz la ryň üç den bir bö
le gi ne zar ba ur lup, ola ryň üç den bir 
bö le gi ga ral dy. Ne ti je de, gün di ziň we 
gi jä niň üç den bir bö le gi ýag ty syz gal dy. 
13 Soň ra men gök de uçup ýö ren bür gü di b 
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a 9:11 Abad don – ýew reý çe bu söz he läk leý ji diý me gi aň lad ýar.
b 9:11 Apol li ýon – grek çe bu söz hem he läk leý ji diý me gi aň lad ýar.

gör düm. Onuň bat ly ses bi len şeý le diý
ýä ni ni eşit dim: «Sur naý çal jak beý le ki 
üç pe riş dä niň sur na ýy nyň se sin den ýa
ňa ýer ýü zün de ýa şa ýan la ryň gü nü ne 
waýwaýwaý!»

9-njy bap
1 Bä şin ji pe riş de sur na ýy ny çal dy. 

Men gök den ýe re ga çan bir ýyl dyz 
gör düm. Ýyl dy za dow zah gu ýu sy nyň 
aça ry be ril di. 2  Ol dow zah gu ýu sy ny 
açan da, on dan äpet oja gyň tüs se si ýa ly 
tüs se bu rug sa lap çyk dy. Bu tüs se den 
ýa ňa Gün we Aý ga ral dy. 3 Tüs se den 
ýer ýü zü ne çe kirt ge ler ýag dy. Ola ra 
ýer ýü zün dä ki iç ýan la ryň ky ýa ly güýç 
ber lip di. 4  Ola ra ýer ýü zü niň otu na, 
ösüm li gi ne ýada aga jy na dälde, di ňe 
maň la ýyn da Hu da ýyň mö hü ri bol ma
dyk adam la ra zy ýan ýe tir mek buý rul dy. 
5  Ola ra bu adam la ry öl dür män, di ňe 
bäş aý lap gy na ma ga yg ty ýar be ril di. 
Çe kirt ge le riň ber ýän ez ýe ti iç ýan la
ryň ada my ça kan da ber ýän yza sy na 
meň ze ýär di. 6  Adam lar şol gün ler de 
ölü mi ag ta rar lar, ýö ne ony tap maz lar. 
Ölü mi küý sär ler, ýö ne ölüm olar dan 
ga çar. 7 Çe kirt ge le riň gör nü şi sö we
şe gir jek be dew le riň kä meň ze ýär di. 
Ola ryň baş la ryn da al tyn tä je meň zeş 
zat bar dy, ýüz le ri ada myň ka meň ze
ýär di. 8  Saç la ry aýa lyň sa çy, diş le ride 
ars la nyň ky ýa ly dy. 9 Ola ryň dö şi de
mir so wut ýa ly dy. Ga nat la ry nyň se si 
köp san ly sö weş ara ba la ry nyň şa kyr
dy sy na meň ze ýär di. 10  Iç ýan la ryň ky 
ýa ly guý ruk la ry we neş der le ri bar dy. 
Adam la ra bäş aý lap ejir çek dir mek 
üçin ber len güýç le ri guý ruk la ryn da dy. 
11 Ola ra düýp süz dow za hyň pe riş de si 

hö küm dar lyk ed ýär di. Bu pe riş dä niň 
ady ýew reý çe Abad don a, grek çe bol
sa Apol li ýon dyr b. 12  Bi rin ji be la geç di, 
onuň yz yn dan ýe nede iki be la gel ýär.

13  Al tyn jy pe riş de sur na ýy ny çal
dy. Men Hu da ýyň öňün dä ki al tyn dan 
ýa sa lan gur ban lyk sy pa sy nyň dört şa
hyn dan çyk ýan se si eşit dim. 14  Bu ses 
eli sur naý ly pe riş dä: «Be ýik Ýew frat 
der ýa sy nyň bo ýun da da ňyl gy du ran 
dört pe riş dä ni bo şat» diý di. 15  Dört pe
riş de bo şa dyl dy. Olar şol ýyl, şol aý, 
şol gün, şol sa gat üçin taý ýar la ny lyp, 
adam la ryň üç den bi ri ni öl dür mä ge ni
ýet le nip di. 16  At ly go şun la ry nyň sa ny 
müň ler çe müň di, ola ryň sa ny ny me
niň özüm eşit dim. 17 Gör nü şim de gö ren 
at la ry myň we ola ryň üs tün dä ki le riň 
gör nü şi şeý le di: at ly la ryň so wut la ry 
ot ýa ly gy zyl, go ýy gök we kü kürt ýa
ly sa ry dy; at la ryň kel le si ars la nyň ka 
meň ze ýär di, agyz la ryn dan ot, tüs se we 
kü kürt çyk ýar dy. 18  Adam la ryň üç den 
bi ri ola ryň ag zyn dan çyk ýan ot dan, 
tüs se den we kü kürt den – şu üç be la dan 
öl di. 19 At la ryň güý ji hem agyz la ryn da, 
hem guý ruk la ryn da dy. Ola ryň guý ruk
la ry ýy la na meň ze ýär di, se bä bi ola ryň 
ujy ýy la nyň kel le si ýa ly dy. Olar şo nuň 
bi len adam la ry he läk le ýär di ler. 20  Bu 
be la lar dan aman ga lan adam lar şon
dada el le ri niň pis iş le rin den dä nip, 
to ba gel me di ler. Olar jyn la ra, al tyn
dan, kü müş den, bü rünç den, daş dan we 
agaç dan ýa sa lyp, eşit me ýän, gör me ýän, 
ýö re me ýän but la ra sež de et mek le ri ni 
bes et me di ler. 21 Olar gan hor lyk la ryn dan, 
ja dy göý lik le rin den, az gyn lyk la ryn dan 
we ogur lyk la ryn dan dän me di ler, to ba 
gel me di ler.
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10-njy bap

Perişde we kitapça
1 On soň men gök den aşak inip gel

ýän baş ga bir güýç li pe riş dä ni gör düm. 
Ol bu lu da bü re nip di, onuň ba şy nyň 
ýo kar syn da älem go şar şug la saç ýar dy. 
Pe riş dä niň ýü zi gün ýa ly şöh le saç ýar
dy, aýak la ry bol sa ot sü tün le ri ýa ly dy. 
2  Elin de açyk ki tap ça bar dy. Ol sag aýa
gy ny deň ze, çep aýa gy ny bol sa ýe riň 
üs tün de goý dyda, 3 ars la nyň ar ryl dy sy na 
meň zeş bat ly ses bi len gy gyr dy. Soň ra 
ýe di gök gür rül di si gür le di. 4  Bu ýe di 
gök gür rül di si gür län de, men ýaz ma
ga taý ýar lan dym. Ýö ne gök den: «Ýe di 
gök gür rül di si niň aý dan la ry ny ýaz ma, 
ýö ne mö hür le! Goý, olar giz lin gal syn!» 
di ýen bir ses eşit dim. 5 Deň ziň we ýe
riň ýü zün de du ra ny ny gö ren pe riş däm 
sag eli ni gö ge gal dyr dy. 6  Ol gö gi we 
gök dä ki le ri, ýe ri we ýer dä ki le ri, deň zi 
we de ňiz dä ki le ri Ýa ra da nyň, ba ky ýa
şa ýan Hu da ýyň adyn dan ant içip, şeý le 
diý di: «In di gi jik me bol maz! 7 Ýe din ji 
pe riş dä niň sur na ýy ny çal jak gü ni Hu
daý Öz py gam ber gul la ry na yg lan edi şi 
ýa ly, Onuň sy ry ama la aşar». 8  Soň ra 
gök den eşi den se sim ýe nede me niň 
bi len gep le şip, ma ňa: «Bar, deň ziň we 
ýe riň ýü zün de du ran pe riş dä niň elin
dä ki açyk ki tap ça ny al!» diý di. 9 Men 
pe riş dä niň ýa ny na ba ryp, ki tap ça ny 
ma ňa ber me gi ni ha ýyş et dim. Ol hem 
ma ňa: «Al, iý! Ol içi ňi aja dar, ýö ne 
ag zyň da bal ýa ly süý ji bo lar» diý di. 
10  Men ki tap ça ny pe riş dä niň elin den 
alyp iý dim. Ol ag zym da bal ýa ly süý jü di, 
em ma ony iýe nim den soň, içim aja dy. 
11 On soň ol ma ňa: «Sen ýe nede köp 
halk lar, mil let ler, dil ler we pa ty şa lar 
hak da py gam ber lik et me li siň» diý di.

11-nji bap

Iki şaýat
1 Ma ňa bir öl çeg ta ýa gy ber lip, şeý le 

di ýil di: «Gitde, Hu da ýyň yba dat ha na
sy ny, gur ban lyk sy pa sy ny öl çe, ol ýer de 
sež de ed ýän le ri sa na. 2  Em ma yba dat
ha na nyň daş ky how lu sy ny ha sa ba al ma, 
ony öl çe me, se bä bi ol baş ga mil let le re 
ber len dir. Olar mu kad des şä he ri kyrk iki 
aý lap de pe lär. 3 Men iki şa ýa dy my ibe
re rin. Olar hem jul geý nip, bir müň iki 
ýüz alt myş gün läp py gam ber lik eder ler. 
4  Dün ýä niň Reb bi niň öňün de du ran iki 
zeý tun aga jy, iki çy ra dan, ine, şu lar dyr. 
5 Kim dir bi ri ola ra zy ýan ýe tir jek bol sa, 
ola ryň ag zyn dan çy kan ot duş man la ry ny 
köý dü rer. Ola ra zy ýan ýe tir mek çi bo lan 
şeý le öl dü ril me li dir. 6 Py gam ber lik eden 
gün le ri ýa gyş ýag maz ýa ly, ola ryň gö gi 
bag la ma ga yg ty ýa ry bar dyr. Ola ryň su wy 
ga na öwür mä ge, ýer ýü zü ni is län wagt
la ry dür li be lakül pet le re ýo luk dyr ma ga 
yg ty ýar la ry bar dyr. 7 Olar py gam ber lik le
ri ni ta mam lan la ryn da, dow zah dan çy kan 
jan dar olar bi len ur şar. Jan dar ola ry ýe ňer 
we öl dü rer. 8 Ola ryň je set le ri be ýik şä he riň 
baş kö çe sin de serl ip ýa tar. Ola ryň Reb bi 
hem bu şä her de ha ça çüý len di. Adam
lar ýaň sy lap, bu şä he ri „So dom“ ýada 

„Mü sür“ di ýip at lan dyr ýar dy lar. 9 Her 
halk dan, ti re den, dil den we mil let den 
bo lan adam lar üç ýa rym gün läp ola ryň 
je set le ri ne to ma şa eder ler we jaý la ma ga 
rug sat ber mez ler. 10 Ýer ýü zü niň ila ty ola
ryň bu ýag da ýy na be ge ni şip, baý ram eder, 
bi ribir le ri ne sow gat lar ýol lar. Se bä bi bu 
iki py gam ber ýer ýü zün de ýa şa ýan la ra 
köp sü tem edip di». 11 Em ma üç ýa rym 
gün den Hu da ýyň di ri lik de mi ola ryň 
be de ni ne gi rip, olar aýa ga gal dy lar. Mu
ny gö ren le ri how sa la gap lap al dy. 12  Iki 

 Aýanlyk 10 ,  11  



 1574  

 

a 11:17 Käbir golýazmalarda we geljekde boljaksyň diýen jümle hem bar.
 
12:5 Zeb 2:89. 

py gam ber gök den: «Bä ri, ýo ka ry çy kyň!» 
diý ýän bat ly se si eşit di. On soň olar duş
man la ry nyň gö zü niň al nyn da bu lut da 
gö ge gal dy lar. 13 Şol sa gat bir güýç li ýer tit
re me bo lup, şä he riň on dan bi ri ýum rul dy. 
Ýer tit re me de ýe di müň adam he läk bol dy. 
Aman ga lan lar gor kup, Gö güň Hu da ýy ny 
şöh rat lan dyr dy lar. 14 Ikin ji be la hem geç di. 
Ine, ba sym, üçün ji be la ýe tip gel ýär!

Ýedinji surnaý çalynýar
15  Ýe din ji pe riş de sur na ýy ny çal dy. 

Gök den:
«Dünýä şalygy indi Rebbimiziň 

we Onuň Saýlanynyň 
şalygydyr.

Hudaý asyrlarboýy şalyk 
sürjekdir» – diýip gygyrýan 
batly sesler eşidildi.

16  Hu da ýyň öňün de tagt la ryn da otu ran 
ýig ri mi dört ýa şu ly Onuň öňün de ýü zin 
düş dide, Oňa sež de edip, 17 şeý le diý di:

«Ýa Reb Hökmürowan Hudaý!
Sen häzir bar, geçmişdede 

bolduň a.
Biz Saňa şükür edýäris.

Çünki Sen beýik gudratyňa 
beslenip,

şalyk sürüp başladyň.
 18 Milletler Saňa gaharlandylar.

Indi Sen hem gazaba mündüň.
Indi ölülere kazylyk etmegiň 

wagty geldi.
Seniň gullaryň bolan pygamberleri,

Öz halkyňy we Senden gorkýan 
ulykiçi baryny

sylaglamagyň wagty geldi.
Ýeri harabalyga öwrenleri heläk 

etmegiň wagty geldi».

19 On soň Hu da ýyň gök dä ki yba dat ha
na sy açy lyp, onuň için dä ki Äht san dy gy 
gö rün di. Şol pur sat da ýyl dy rym lar çak dy, 
bat ly ses ler, gök gür rül di si eşi dil di, ýer 
tit räp, güýç li do ly ýag dy.

12-nji bap

Aýal we aždarha
1 As man da tä sin bir ala mat: Gü ne 

bes le nen bir aýal peý da bol dy. Onuň 
aýak la ry nyň as tyn da ýa ňy do gan Aý, 
ba şyn da on iki ýyl dyz ly tä ji bar dy. 2  Aýal 
göw re li di. Do gur jak bo lup, bur gu sy tu
tup gy gyr ýar dy. 3 Soň ra as man da baş ga 
bir ala mat peý da bol dy. Bu ýe di kel le li, 
on şah ly, kel le le rin de ýe di tä ji bo lan äpet 
gy zyl až dar ha dy. 4  Ol gök dä ki ýyl dyz
la ryň üç den bi ri ni guý ru gy bi len sy ryp, 
ýer ýü zü ne zyň dy. Až dar ha do gul jak ça
ga ny ba dabat ýu wut mak üçin, bur gu sy 
tut ýan aýa lyň öňün de dur dy. 5 Aýal bir 
ogul – äh li mil let le ri de mir ha sa sy bi len 
do lan dyr jak bir og lan do gur dy. Onuň ça
ga sy al nyp, Hu da ýyň hu zu ry na – Onuň 
tag ty na el til di. 6  Aýal bol sa çö le ga çyp 
git di. Ol çöl de müň iki ýüz alt myş gün
läp iý mit le ner ýa ly, Hu daý şol ýer de oňa 
bir ýer taý ýar lap dy. 7 On soň gök de uruş 
baş lan dy. Mi ka ýyl we onuň pe riş de le ri 
až dar ha bi len uruş dy lar. Až dar hada 
öz pe riş de le ri bi len ola ra gar şy uruş
dy. 8  Em ma až dar ha nyň ýeň mä ge güý ji 
ýet män, gök dä ki ýer le ri ni el den gi der di. 
9 Uly až dar ha öz pe riş de le ri bi len ýe re 
taş lan dy. Ha wa, bü tin dün ýä ni az dy ryp, 
ib lis ýada şeý tan di ýip at lan dy ryl ýan bu 
ga dy my ýy lan ýe re taş lan dy. 10 Mun dan 
soň gök den bir bat ly ses eşit dim. Ol şeý le 
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a 13:1 Až dar ha… dur dy – kä bir gol ýaz ma lar da Men… dur dum.
b 13:4 Adam lar… be rip di – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Adam lar öz yg ty ýa ry ny jan da ra 
be ren až dar ha sež de et di ler di ýip duş gel ýär.
ç 13:10 Tus sag edil me li – kä bir gol ýaz ma lar da Bi ri ni tus sag eden.
d 13:10 Gy lyç dan öl me li – kä bir gol ýaz ma lar da bi ri ni gy lyç bi len öl dü ren.

diý di: «Ine, Hu da ýy my zyň ha las et jek 
pur sa dy gel di! Onuň gud ra ty we şa ly gy 
ama la aş dy. Onuň Saý la ny nyň hök mü ro
wan ly gy ber ka rar bol dy. Hu da ýy my zyň 
hu zu ryn da do gan la ry my zy gi jegün diz 
aýyp la ýan, ola ra töh met at ýan şeý tan 
aşak zy ňyl dy. 11 Do gan la ry myz Gu zy nyň 
ga ny ar ka ly, öz şa ýat lyk la ry ar ka ly ony 
ýeň di ler. Hat da ölüm how py üst le ri ne 
aba nan dada, jan la ry ny aýa ma dy lar. 
12  Şo ňa gö rä, eý, gök we on da ýa şa ýan lar, 
he şel le ka kyň! Eý, ýer we de ňiz, si ziň 
bol sa ha ly ňy za waý! Çün ki ib lis ýa ny
ňy za in di, ol wag ty nyň aza lan dy gy ny 
bi len soň, ga zap aty na mün di».

13 Až dar ha özü niň ýe re zyň lan dy gy na 
dü şü nen de, ogul dog ran aýa ly ko wa la
ma ga baş la dy. 14 Aýa la ýy la nyň öňün den 
çö le, bir wag ta, iki wag ta, ýa rym wag ta 
çen li iý mit len jek ýe ri ne uçup ga çar ýa ly, 
uly bür gü diň iki ga na ty be ril di. 15 Ýy lan 
bol sa aýa ly si le gark et mek üçin, ag zy
ny açyp, onuň yz yn dan der ýa ýa ly suw 
ak dyr dy. 16  Em ma ýer ag zy ny açyp, až
dar ha nyň ag zyn dan ak dy ran der ýa sy ny 
ýu wu dyp, aýa la kö mek et di. 17 On soň 
až dar ha aýa la ga ty ga zap lan dy. Ol aýa
lyň beý le ki ça ga la ry, ýag ny Hu da ýyň 
buý ruk la ry ny ber jaý edip, Isa ba ra da 
şa ýat lyk ed ýän ler bi len uruş ma ga git di.

13-nji bap
1 Až dar ha deň ziň ke na ryn da dur dy a.

Deňizden çykan jandar
Şon dan soň men de ňiz den bir jan da

ryň çy kyp gel ýä ni ni gör düm. Onuň on 

şa hy we ýe di kel le si bar dy. Şah la ry nyň 
her si ne bir täç geý di ril gi di, kel le le rin de 
Hu da ýa dil ýe tir ýän at lar ýa zyl gy dy. 
2  Gö ren jan da rym gap la ňa meň ze ýär di. 
Aýak la ry aýy nyň aýak la ry ýa ly, ag zy 
bol sa ars la nyň ag zy ýa ly dy. Až dar ha 
bu jan da ra öz güý jü ni, tag ty ny we uly 
yg ty ýa ry ny ber di. 3 Jan da ryň kel le le ri niň 
bi ri ne ölüm ýa ra sy sal nan eken. Ýö ne 
bu ýa ra bit di. Bü tin dün ýä haý ran ga lyp, 
jan da ryň yzy na düş di. 4 Adam lar až dar ha 
sež de et di ler, se bä bi ol öz yg ty ýa ry ny 
jan da ra be rip di b. Olar: «Jan da ra taý 
gel jek bar my? Oňa gar şy ur şup bil jek 
bar my?» di ýip, oňa hem sež de et di ler. 
5 Jan da ra te kep bir we Hu da ýa dil ýe tir
ýän söz le ri so wur ýan bir agyz be ril di. 
Şeý le hem oňa öz yg ty ýa ry ny kyrk iki 
aý lap ulan mak lyk hu ku gy be ril di. 6  Ol 
Hu da ýa sög mek, Onuň ady na, mes ge
ni ne, gök de mes gen tu tan la ra sög mek 
üçin ag zy ny aç dy. 7 Jan da ra Hu da ýyň 
hal ky bi len sö we şip, ola ry ýeň mek lik 
yg ty ýa ry be ril di. Şeý lede oňa her ti
rä niň, her hal kyň, her dil den we her 
mil le tiň üs tün den hö küm sür mek lik 
yg ty ýa ry be ril di. 8  Ýer ýü zün de ýa şa ýan 
her bir yn san bu jan da ra sež de eder. Bu 
jan da ra di ňe dün ýä ýa ra dyl maz dan öň 
at la ry Ýa şa ýyş ki ta by na ýa zy lan adam lar 
sež de et mez. Ýa şa ýyş ki ta by da ma gy 
çal nan Gu zy nyň ky dyr. 9 Gu la gy bar 
adam eşit sin!

10 Tus sag edil me li ç – tus sag edi ler, gy
lyç dan öl me li d – gy lyç dan öler. Hu da ýyň 
hal ky nyň gaý rat ly ly gy we sa dyk ly gy, 
ine, şu ýer de ge rek dir.
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a 14:5 Olar müýn süz dir ler – kä bir gol ýaz ma lar da olar Hu da ýyň tag ty nyň öňün de 
müýn süz dir ler.

Ýerden çykan jandar
11 Şon dan soň men ýer den çy kyp gel ýän 

baş ga bir jan da ry gör düm. Onuň gu zy
nyň ka meň zeş iki şa hy bol sada, až dar ha 
ýa ly gep le ýär di. 12  Ol bi rin ji jan da ra hyz
mat edip, onuň bü tin yg ty ýa ry ny amal 
ed ýär di, tu tuş ýer ýü zü ni we onuň ila ty ny 
ölüm howp ly ýa ra sy bi ten jan da ra sež de 
et mä ge mej bur ed ýär di. 13 Bu ikin ji jan dar 
uly ala mat la ry gör kez ýär di, hat da yn san
la ryň göz le ri niň al nyn da gök den ýe re 
ot hem ýag dyr ýar dy. 14  Bu jan dar bi rin ji 
jan da ryň adyn dan ala mat lar gör ke zip, 
ýer ýü zü niň ila ty ny al da wa sal ýar dy. Ol 
gy lyç bi len ölüm howp ly ýa ra sal nan
dy gy na ga ra maz dan, di re len jan da ryň 
heý ke li ni ýa sa ma gy ila ta bu ýur dy. 15 Oňa 
jan da ryň heý ke li ne jan ber me güý ji be
ril di. Jan da ryň heý ke li gep läp baş la dyda, 
özü ne sež de et me ýän le ri öl dürt di. 16 Ikin ji 
jan dar hem me yn san la ry: ki çi le ri we 
ulu la ry, baý la ry we ga ryp la ry, azat la ry 
we gul la ry sag eli ne ýada maň la ýy na 
tag ma bas dyr ma ga mej bur et di. 17 Ol jan
da ryň tag ma sy bol ma dyk la ra zat sa tyn 
al ma ga ýada sat ma ga rug sat ber me ýär di. 
Bu tag ma jan da ryň ady ny ýada ady nyň 
sa ny ny aň lad ýan dyr. 18  Bu ýer de da na lyk 
ge rek dir. Düş bi adam, goý, bu jan da ryň 
sa ny ny ha sap lap çy kar syn, çün ki bu san 
bel li bir ada my aň lad ýan dyr. Onuň sa ny
da al ty ýüz alt myş al ty dyr.

14-nji bap

Guzy we 144000 adam
1 Soň ra men Si on da gyn da Gu zy nyň 

du ra ny ny gör düm. Onuň ýa nyn da bir 
ýüz kyrk dört müň adam dur dy. Ola ryň 

maň la ýyn da Gu zy nyň we Onuň Ata
sy nyň ady ýa zyl gy dy. 2  Men gök den 
ägirt uly um ma nyň güw wül di si ýa ly, 
güýç li gök gür rül di si niň se si ýa ly bir 
ses eşit dim. Bu ses ar fa çy la ryň çal ýan 
owa zy na meň ze ýär di. 3 Ýaň ky bir ýüz 
kyrk dört müň adam tag tyň öňün de, dört 
mah lu gyň we ýa şu lu la ryň öňün de tä ze 
aý dym aýd ýar dy lar. Tu tuş adam za dyň 
ara syn dan azat edi len bu bir ýüz kyrk 
dört müň adam dan baş ga hiç kim bu 
aý dy my öw re nip bil me ýär di. 4  Bu lar 
ömür le rin de aýa la ýa naş man, öz päk li
gi ni sak lan lar dy. Bu lar Gu zy ni rä git se, 
Onuň yzy na eýer ýän ler di. Bu lar yn san
la ryň ara syn dan azat edi lip, il kin ji ha syl 
hök mün de Hu da ýa we Gu za ba gyş edi
len ler di. 5 Bu la ryň agyz la ryn dan ýa lan 
söz çy kan däl dir, olar müýn süz dir ler a.

Üç perişde
6  Soň ra men gök de uçup ýö ren bir 

pe riş dä ni gör düm. Ol ýer ýü zün de ýa şa
ýan la ra: her mil le te we ti rä, her di le we 
her hal ka yg lan et jek bo lup, ebe di Hoş 
Ha ba ry ge tir ýär di. 7 Ol bat ly ses bi len 
şeý le diý ýär di: «Hu daý dan gor kuň! Ony 
beý gel diň! Çün ki Onuň ka zy lyk et jek 
sa ga dy gel di! Ýe ri, gö gi, deň zi, suw 
göz baş la ry ny Ýa ra da na sež de ediň!»

8  Onuň yz yn dan uçup gel ýän ikin
ji pe riş de şeý le diý ýär di: «Ýy kyl dy! 
Be ýik Ba byl ýy kyl dy! Öz az gyn hy
juw la ry nyň şe ra by ny äh li mil let le re 
içir di». 9 Ola ryň yz yn dan uçup ge len 
üçün ji bir pe riş de bat ly ses bi len şeý le 
diý ýär di: «Kim dekim jan da ra we onuň 
heý ke li ne sež de et se, maň la ýy na ýada 
eli ne onuň tag ma sy ny bas dyr sa, 10 Hu
da ýyň ga zap kä se sin den içer. Bu kä se 

 Aýanlyk 13 ,  14  



 1577  

 

a 14:20 Üç ýüz çak rym – grek çe 1600 sta di os. Bu takm. 300 ki lo met re deň dir.
b 15:2 Kä bir gol ýaz ma lar da onuň tag ma sy ny di ýen söz ler hem bar.
ç 15:3 Milletleriň Şasy – käbir golýazmalarda Öz halkynyň Şasy.

Hu da ýyň ga za by nyň şe ra byn dan, hiç zat 
ga ryl ma dyk sap şe rap dan do lu dyr. Şeý le 
adam mu kad des pe riş de le riň we Gu
zy nyň öňün de ot, kü kürt bi len gy na lar. 
11 Gy nal ma la ry nyň tüs se si bol sa ebe di 
tü tär. Jan da ra we onuň heý ke li ne sež de 
eden ler ýada onuň ady nyň tag ma sy ny 
bas dy ran adam lar ne gi je, nede gün diz 
dynç alar lar». 12  Şo ňa gö räde, Hu da ýyň 
buý ruk la ry ny ber jaý edip, Isa Me sihe sa
dyk bo lup gal ýan lar gaý rat ly bol ma ly dyr. 
13 On soň gök den bir ses eşit dim. Ol şeý le 
diý di: «Mu ny ýaz: „Mun dan beý läk Reb
bi mi ze iman edip ölen ler bagt ly dyr!“» 
Ruh hem şeý le diý di: «Ha wa, olar çe ken 
zäh met le rin den dynç alar lar, çe ken zäh
met le ri niň räh ne ti ni gö rer ler».

Ýeriň hasyly orulýar
14  On soň gör sem, ine, bir ak bu lut bar. 

Bu lu dyň üs tün de yn san og lu na meň zeş 
Bi ri otyr dy. Onuň ba şyn da al tyn tä ji, 
elin de hem öt gür ora gy bar dy. 15  Yba
dat ha na dan çy kan baş ga bir pe riş de 
bu lu dyň üs tün de Otu ra na bat ly ses bi len 
şeý le diý di: «Ora gy ňy iş letde, or! Orak 
wag ty ýe tip gel di, se bä bi ýe riň ha sy
ly ýe tiş di». 16  Bu lu dyň üs tün de Otu ran 
ora gy ny ýer ýü zün de iş let di. Şeý dip, 
ýe riň hem ha sy ly orul dy. 17 Gök dä ki 
yba dat ha na dan baş ga bir pe riş de çyk dy. 
Onuň hem öt gür ora gy bar dy. 18  Soň ra 
gur ban lyk sy pa syn da ky oda gö zeg çi lik 
ed ýän baş ga bir pe riş de sy pa dan çy kyp, 
öt gür orak la bat ly ses bi len şeý le diý di: 
«Sende öt gür ora gy ňy iş let. Ýer dä ki 
üzüm aga jyn da ky sal kym la ry ýyg, çün ki 
üzüm bi şip dir». 19 Pe riş de ora gy ny ýe
riň ýü zün de iş let dide, on da ky üzüm 

sal kym la ry ny ýy gyp, Hu da ýyň üzüm 
syk ýan uly ga harga zap çu ku ry na taş
la dy. 20  Sal kym lar şä he riň da şyn da ky 
çu kur da sy kyl dy. Gan çu kur dan ço gup 
çyk dyda, at uýa ny nyň de re je si ne ga lyp, 
üç ýüz çak rym a ara ly ga ýaý ra dy.

15-nji bap

Ýedi perişde we ýedi bela
1 Şon dan soň men gök de ýe ne bir uly 

we tä sin ala mat gör düm: gök de ýe di 
pe riş de, her si niň elin de bol sa bir be la 
bar dy. Bu be la lar soň ky be la lar bo lup, 
olar Hu da ýyň ga za by ny soň la ýar dy lar. 
2  Men ot bi len ga ry şyk, çüý şe den ýa
sa lan de ňiz ýa ly bir zat gör düm. Onuň 
üs tün de jan da ry, onuň heý ke li ni b, ady ny 
aň lad ýan sa ny ýe ňen ler dur dy. Ola ryň 
el le rin de Hu da ýyň be ren ar fa la ry bar dy. 
3 Olar Hu da ýyň gu ly Mu sa nyň we Gu
zy nyň aý dy my ny aýd ýar dy lar:

«Ýa Reb Hökmürowan Hudaý!
Seniň işleriň beýik, täsindir.

Eý, milletleriň Şasy ç!
Seniň ýollaryň dogry we hakdyr.

4  Ýa Reb, Sen den gork ma jak bar my?
Adyňa şöhrat aýtmajak barmy?

Çünki mukaddes ýeketäk 
Sensiň!

Ähli milletler huzuryňa gelerler,
olar Saňa sežde ederler.

Çünki adalatly hökümleriň 
aýan boldy».

5 Mun dan soň gök dä ki yba dat ha na nyň, 
ýag ny äht ça dy ry nyň açy la ny ny gör düm. 
6  Yba dat ha na dan ýe di be la ny ge tir ýän 
ýe di pe riş de çyk dy. Ola ryň eg nin de 
tä miz, apak zy gyr ly bas lar, bil le rin de 

 Aýanlyk 14 ,  15  



 1578  

 

a 16:17 Yba dat ha na da ky – kä bir gol ýaz ma lar da gök dä ki yba dat ha na da ky.

bol sa al tyn dan gu şak la ry bar dy. 7 Dört 
mah lu gyň bi ri ýe di pe riş dä ba ky ýa şa ýan 
Hu da ýyň ga za byn dan do ly ýe di al tyn 
kä se ber di. 8  Yba dat ha na Hu da ýyň şöh
ra ty nyň, gud ra ty nyň tüs se sin den dol dy. 
Ýe di pe riş dä niň ýe di be la sy ta mam lan
ýan ça, hiç kim yba dat ha na gi rip bil me di.

16-njy bap

Hudaýyň gazaby we ýedi käse
1 Şon dan soň men yba dat ha na dan 

ýe di pe riş dä: «Gi diňde, Hu da ýyň ga
za byn dan do ly ýe di kä sä ni ýe riň ýü zü ne 
dö küň!» di ýen bat ly se si eşit dim. 2  Bi
rin ji pe riş de gi dip, kä se si ni ýe re dök di. 
Jan da ryň tag ma sy bo lan we onuň heý
ke li ne sež de eden adam lar da er bet we 
agy ry ly ýa ra lar peý da bol dy. 3  Ikin ji 
pe riş de kä se si ni deň ze dök di. De ňiz 
öli niň ga ny na meň zeş ga na öw rül dide, 
on da ky jan lyjan da ryň äh li si gy ryl dy. 
4  Üçün ji pe riş de kä se si ni der ýa la ra, suw 
göz baş la ry na dök di. Olarda ga na öw
rül di. 5 Men suw la ra gö zeg çi lik ed ýän 
pe riş dä niň şeý le di ýe ni ni eşit dim: «Eý, 
hä zir bar we geç miş de bo lan Mu kad
des Hu daý! Sen şu hö kü mi çy kar mak 
bi len ada lat ly dy gy ňy aýan et diň. 6  Olar 
hal ky ňyň we py gam ber le ri ňiň ga ny ny 
dök di, Sen hem ola ra gan içi rip, al my
ty ny ber diň!»

7 Men gur ban lyk sy pa syn dan bir se siň: 
«Ha wa, Reb Hök mü ro wan Hu daý, Se
niň hö küm le riň hak dyr, adyl dyr» di ýip 
jo gap be re ni ni eşit dim.

8  Dör dün ji pe riş de kä se si ni Gü
ne dök di. Gü ne yn san la ry ot bi len 
ýa kypköý dür mek lik güý ji be ril di. 
9 Güýç li ho wur yn san la ry ýa kypköý
dür di. Ýö ne olar to ba gel me di ler, Hu da ýy 

şöh rat lan dyr ma dy lar. Ter si ne, bu be la la ra 
hö kü mi ni ýö red ýän Hu da ýa gar ga dy
lar. 10 Bä şin ji pe riş de kä se si ni jan da ryň 
tag ty na dök di. Jan da ryň pa ty şa ly gy 
tüm lü ge gap lan dy. Yn san lar çek ýän 
ejir le rin den ýa ňa dil le ri ni diş le di ler. 
11 Olar et miş le rin den dän me di ler, to ba 
gel me di ler, ter si ne, ejir le ri we ýa ra la ry 
üçin Gö güň Hu da ýy na gar ga dy lar. 12  Al
tyn jy pe riş de kä se si ni be ýik Ýew frat 
der ýa sy na dök di. Gün do gar dan gel ýän 
pa ty şa la ryň ýo lu nyň açyl ma gy üçin, 
der ýa nyň su wy gu ra dy. 13 On soň až dar
ha nyň, jan da ryň we galp py gam be riň 
agyz la ryn dan gur ba ga meň zeş üç er bet 
ru huň çy ka ny ny gör düm. 14 Bu lar ala mat
lar gör ke zip bil ýän jyn la ryň ruh la ry dyr. 
Bu lar Hök mü ro wan Hu da ýyň be ýik gü
nün de bol jak sö weş üçin bü tin dün ýä niň 
pa ty şa la ry ny üý şür mä ge bar ýar lar.

15 «Ine, Men bir og ry ki min gel ýä rin! 
Oýa bo lan bagt ly dyr! Ýa la ňaç gez män, 
uýat la ry ny gör kez män, eşik le ri ni eg
nin de sak lan bagt ly dyr!»

16  On soň er bet ruh lar pa ty şa la ry ýew
reý çe «Ar ma ged don» di ýil ýän ýe re 
üý şür di ler. 17 Ýe din ji pe riş de kä se si ni 
ho wa ser pip goý ber di. Yba dat ha na da
ky a tagt dan: «Ama la aş dy!» di ýen bat ly 
bir ses eşi dil di. 18  Şon dan soň ýyl dy
rym lar çak dy, güm mür däp, gök gür le di, 
güýç li ýer tit re me bol dy. Yn san lar ýer 
ýü zün de ýa şap baş la ny bä ri şeý le güýç li 
ýer tit re me bol man dy. 19 Be ýik şä her üç 
bö lek bol dy. Mil let le riň şä her le ri weý
ran bol dy. Hu daý Ba byl şä he ri ni ýa da 
sa lyp, ga harga za byn dan do ly şe rap ly 
kä se sin den bu şä he re içir di. 20  Ada la
ryň äh li si ýi ti rim bol dy, dag lar göz den 
ga ýyp bol dy. 21 Yn san la ryň üs tü ne gök
den her si niň ag ra my bir bat ma na go laý 
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güýç li do ly ýag dy. Yn san lar do ly be la sy 
üçin Hu da ýa gar ga dy lar, se bä bi bu be la 
diý seň aýyl ganç dy.

17-nji bap

Aýal we jandar
1 Eli kä se li ýe di pe riş dä niň bi ri ge lip, 

ma ňa şeý le diý di:
«Gel, men sa ňa köp suw la ryň üs tün den 

hök mü ro wan lyk ýö red ýän uly lo ly nyň 
je za sy ny gör ke ze ýin. 2  Dün ýä niň pa ty şa
la ry onuň bi len zy na et di ler, ýe riň ila ty 
onuň zy na hor lyk şe ra byn dan içipiçip 
ser hoş bol dy». 3 On soň pe riş de me ni 
Mu kad des Ruh ar ka ly çö le äkit di. Men 
ol ýer de gypgy zyl jan da ryň üs tün de 
otu ran bir aýa ly gör düm. Bu jan da ryň 
tu tuş en da my Hu da ýa dil ýe tir ýän at
lar dan do lu dy, onuň ýe di kel le si, on 
şa hy bar dy. 4  Aýal bol sa go ýy gyr my zy 
we algy zyl ly bas la ra bes le nip, al tyn, 
gym mat ba ha daş lar we dür ler bi len be
ze nip di. Onuň elin de ýig ren ji zat lar dan 
we zy na hor ly gy nyň ne jis li gin den do ly 
al tyn şa kä se bar dy. 5 Bu aýa lyň maň la
ýyn da «Be ýik Ba byl, dün ýä lo lu la ry nyň 
we ne jis lik le ri niň ene si» di ýen syr ly at 
ýa zyl gy dy. 6  On soň aýa lyň Hu da ýyň 
hal ky nyň we Isa nyň şa ýat la ry nyň ga ny
ny içip, ser hoş bo la ny ny gör düm. Mu ny 
gö rüp, ga ty geň gal dym. 7 Pe riş de ma
ňa şeý le diý di: «Nä me geň gal ýar syň? 
Aýa lyň, onuň at la nyp bar ýan ýe di baş ly 
we on şah ly jan da ry nyň sy ry ny men 
sa ňa aý da ýyn. 8  Se niň gö ren jan da ryň 
bir wagt lar bar dy, ýö ne in di ýok. Em ma 
soň ra ol he läk bol ma zyn dan öň ölü ler 
dün ýä sin den çy kar. Ýer ýü zü niň ila ty, 
ýag ny dün ýä ýa ra dy la ny bä ri at la ry ýa şa
ýyş ki ta by na ýa zyl ma dyk lar bu jan da ry 
gö ren le rin de haý ran ga lar lar, se bä bi ol 
bir wagt lar bar dy, in di ýok, ýö ne ýe ne 

ge ler. 9 Bu la ra dü şün mek üçin paý has we 
da na lyk ge rek. Ýe di kel le – bu aýa lyň 
otu ran ýe di da gy ny we ýe di pa ty şa ny 
aň lad ýar. 10  Ola ryň bä şi si he läk bol dy, 
bi ri şa lyk sür ýär, ýe nede bi ri he niz 
ge le nok. Ýö ne ol ge len de, uzak şa lyk 
sür mez. 11 Bir wagt lar bar bo lup, in di 
ýok jan dar bol sa se ki zin ji dir. Şol bir 
wag tyň özün dede ol ýe di le riň bi ri bo
lup, he läk bol ma ga bar ýan dyr. 12  Se niň 
gö ren on şa hyň bol sa he niz pa ty şa ly ga 
ýet me dik on pa ty şa dyr. Ýö ne olar jan dar 
bi len bi le bir sa gat pa ty şa lyk et mä ge 
yg ty ýar alar lar. 13 Bu on pa ty şa nyň mak
sa dy bir bo lup, olar öz güýç le ri ni we 
yg ty ýar la ry ny jan da ra be rer ler. 14  Olar 
Gu zy bi len sö we şer ler, ýö ne Gu zy ola ry 
ýe ňer. Çün ki Gu zy şa la ryň Şa sy, taň
ry la ryň Taň ry sy dyr. Onuň ça gy ran la ry, 
saý lan la ry we sa dyk la ry Onuň bi len bo
lar lar». 15 Pe riş de ma ňa ýe ne şeý le diý di: 
«Lo ly nyň hök mü ro wan lyk sür ýän köp 
suw la ry her mil let den, her halk dan, her 
dil den bo lan ägirt mä hel lä ni aň lad ýan
dyr. 16  Se niň gö ren on şa hyň we jan dar 
bu aýa ly ýig re ner ler. Olar ony toz du ryp, 
ýa la ňaç lar lar; onuň eti ni iýip, ony ot lar
lar. 17 Çün ki Hu daý Öz mak sa dy ny ama la 
aşyr mak is le gi ni ola ryň ýü re gi ne guý dy. 
Şun luk da, olar Hu da ýyň söz le ri ber jaý 
bol ýan ça, öz le ri niň hök mü ro wan lyk yg
ty ýa ry ny jan da ra ber mä ge bir a gyz dan 
ra zy bo lar lar. 18  Gö ren aýa lyň bol sa ýer 
ýü zü niň pa ty şa la ry na hök mü ro wan lyk 
ed ýän be ýik şä her dir!»

18-nji bap

Babyl weýran edilýär
1 Mun dan soň men gök den inip gel ýän 

baş ga bir pe riş dä ni gör düm. Onuň uly 
yg ty ýa ry bo lup, şöh ra ty bü tin dün ýä nur 
saç dy. 2 Pe riş de bat ly gy gy ryp, şeý le diý di: 
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«Ýy kyl dy! Be ýik Ba byl ýy kyl dy! Ol jyn la
ryň mes ge ni ne öw rül di, äh li ar wah la ryň 
sü re ni ne öw rül di, dür li ha ram we ne jis 
guş la ryň pe na sy na öw rül di. 3 Çün ki äh
li mil let ler onuň az gyn hy juw la ry nyň 
şe ra by ny iç di ler. Dün ýä niň şa la ry onuň 
bi len zy na et di ler, tä jir le ri onuň göç gün li 
aý şyeş re tin den ba ýa dy lar». 4 On soň men 
gök den baş ga bir ses eşit dim. Ol şeý le 
diý ýär di: «Eý, hal kym! Onuň gü nä le ri ne 
şä rik bol maz ýa ly, onuň be la la ry na uç
ra maz ýa ly, ol ýer den çyk. 5 Çün ki onuň 
gü nä le ri beý ge lip gö ge ýet di, Hu daý onuň 
je na ýat la ry ny ýat la dy. 6  Ol si ze nä me 
eden bol sa, siz hem oňa şo ny ediň. Onuň 
eden le ri ni iki es se edip gaý ta ryň! Oňa 
iki es se güýç li ga ry lan şe rap dan içi riň! 
7 Ol nä çe şöh rat la nyp, aý şyeş ret çe ken 
bol sa, şon çada je bir, gamgus sa be riň 
oňa! Çün ki ol öz ýü re gin de şeý le diý ýär: 

„Men me li ke ki min oty ryn, dul däl di rin, 
as la ýas tut ma ryn“. 8  Şo ňa gö rä, bir gü
nüň için de ölüm, ýas, aç lyk be la sy ba şy na 
iner, ony ot ýa kyp köý dü rer. Çün ki ony 
hö küm eden Hu daý güýç lü dir! 9 Onuň bi
len zy na eden, aý şyeş re ti ne şä rik bo lan 
dün ýä niň pa ty şa la ry onuň ýan gy ny nyň 
tüs se si ni gö ren le rin de, ýas tu tup, ag
lar lar. 10 Olar onuň çek ýän je bir le rin den 
ho pu gyp, uzak da du ran ýer le rin den şeý le 
di ýer ler: „Eý, be ýik şä her, ha ly ňa waý! Eý, 
kuw wat ly lyk şä he ri Ba byl, ha ly ňa waý! 
Sen bir sa ga dyň için de je za ňy al dyň!“

11 Dün ýä tä jir le ri onuň üçin ýas tu tup, 
ag lar lar, se bä bi in di ola ryň ha ryt la ry
ny sa tyn al jak ýok. 12  Al ty ny, küm şi, 
gym mat ba ha daş la ry, dür le ri, ne pis zy
gyr ma ta la ry, gyr my zy reňk li gym mat 
ma ta la ry, ýü pe gi we algy zyl ma ta la
ry, hoş boý ys ly aga jy, pil süň kün den, 
gym mat ba ha agaç lar dan, bü rünç den, 
de mir den we mer mer den ýa sa lan 
dür li ha ryt la ry, 13 dal çyn, we beý le ki 

ta gam lyk la ry, ýa kym ly ys ly tü tet gi le ri, 
müşkan bar la ry, şe ra by, zeý tun ýa gy ny, 
ke pek siz uny we bug da ýy, sy gyr dyr go
ýun la ry, at lar dyr ara ba la ry, adam la ryň 
ja ny ny we te ni ni sa tyn al jak in di ýok. 
14  Tä jir ler şeý le di ýer ler: „Göw nüň küý
sän mi we le ri ýi tip git di. Baý ly gyň we göz 
ga maş dy ry jy aja ýyp ly gyň ga ýyp bol dy, 
olar in di as la do lan maz“. 15 Ba byl da öz 
ha ryt la ry ny sa typ ba ýan tä jir ler şä he riň 
je bir le rin den ho pu gar lar. Uzak da du ran 
ýer le rin den ýas tu tup, ag lar lar. 16  Olar 
möň ňü ri şip, şeý le di ýer ler: „Waý, be
ýik şä he riň ha ly na waý! Ol ne pis zy gyr, 
go ýy gyr my zy we algy zyl geý ner di, al
tyn, gym mat ba ha daş lar we dür ler bi len 
be ze ner di. 17 Şeý le ägirt uly baý lyk bir 
sa ga dyň için de weý ran bol dy!“

Hem me gä mi çi ler, de ňiz ýo lag çy la ry 
we äh li de ňiz çi ler – de ňiz den ek len
ýän le riň ba ry uzak da du rup, 18  şä he riň 
ýan gy ny nyň tüs se si ni gö ren le rin de: „Bu 
şä he re taý gel jek şä her bar my dy?“ di
ýer ler. 19 Olar baş la ryn dan gum sow rup, 
ag lar lar, ýas tu tup, ses edip möň ňü rer ler: 

„Waý, ha ly ňa waý, be ýik şä her! De ňiz de 
gä mi le ri bo lan la ryň ba ry bu şä he riň 
baý ly gy ar ka ly ba ýap dy. In di bol sa ol 
bir sa gat da weý ran edil di!“

20 Eý, gök ler, şat la nyň! Eý, Hu da ýyň 
hal ky, re sul lar we py gam ber ler, şat la nyň! 
Ba by lyň si ze eden le ri üçin Hu daý ony 
je za lan dyr dy».

21 Soň ra bir güýç li pe riş de äpet de gir
men da şy ýa ly da şy gal dy ryp, ony deň ze 
zy ňyp, şeý le diý di: «Be ýik Ba byl şä he ri, 
ine, şeý le güýç bi len zyň lar! Ol in di as la 
ta pyl maz! 22  Ar fa çy la ryň we aý dym çy
la ryň, tüý dük çi le riň we sur naý çy la ryň 
owa zy in di sen de ýaň lan maz. In di sen den 
se net çi lerde, se netde ta pyl maz. In di 
sen den de gir me niň se si as la eşi dil mez. 
23 Çy ra la ry ňyň yşy gy in di ýag ty saç maz, 
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19:15 Zeb 2:89. 

öý len ýän ýi git dir gel niň se si in di sen den 
eşi dil mez. Se niň tä jir le riň dün ýä niň be ýik 
adam la ry dy, se niň ja dy göý li giň äh li mil
let le ri ýol dan çy kar dy. 24 Py gam ber le riň 
we Hu da ýyň hal ky nyň – dün ýä de öl dü
ri len le riň äh li si niň ga ny sen de ta pyl dy».

19-njy bap

Hudaýa şöhrat!
1 Soň ra men gök de uly mä hel lä niň se

si ne meň zeş bat ly ses ler eşit dim. Olar: 
«Hu da ýa şanşöh rat bol sun! Hu daý bi ziň 
Ha las gä ri miz dir, şöh rat we gud rat Onuň
ky dyr. 2  Çün ki Onuň hö küm le ri dog ry, 
adyl dyr: zy na sy bi len dün ýä ni az dy ran 
uly lo ly ny Ol hö küm et di, gul la ry ny öl
dü ren lo lu dan ola ryň ary ny al dy».

3 Mä hel le ýe nede şeý le diý di: «Hu
da ýa şanşöh rat bol sun! Ha wa, lo ly nyň 
tüs se si ebe di tü tär!»

4  Ýig ri mi dört ýa şu ly, dört mah luk ýü
zin dü şüp: «Omyn! Hu da ýa şanşöh rat 
bol sun!» di ýip, tagt da otu ran Hu da ýa 
sež de et di ler. 5 On soň tagt dan çy kan bir 
ses şeý le diý di: «Eý, Hu da ýy my zyň äh li 
gul la ry, On dan gork ýan la ryň ulyki çi – 
äh li si, Oňa al kyş aý dyň!»

6  Soň ra men bir uly mä hel lä niň se si
ne, ägirt uly um ma nyň güw wül di si ne, 
güýç li gök gür rül di si ne meň zeş ses ler 
eşit dim. Olar şeý le diý ýär di ler:

«Hudaýa şanşöhrat bolsun!
Çünki Rebbimiz Hökmürowan 

Hudaý
hökmürowanlyk sürüp başlady!

7 Ge liň, be ge ne liň hem şat la na lyň!
Ony şöhratlandyralyň!

Çünki Guzynyň toýy başlanýar,
Onuň gelinligi hem taýýar 

bolup dur:

8  Oňa bes len mä ge ne pis, par lak,
päk zygyrdan lybas berildi».

Bu ly bas Hu da ýyň hal ky nyň dog ry 
iş le ri dir. 9 On soň pe riş de ma ňa şeý le diý
di: «Şu la ry ýaz: Gu zy nyň ni ka to ýu na 
ça gy ry lan lar bagt ly dyr!» Ol sö zü ni do
wam edip: «Ine, bu lar Hu da ýyň ha ky ky 
söz le ri dir» diý di. 10 Men pe riş dä sež de 
et mek üçin, onuň aýak la ry na ýy kyl
dym. Em ma ol ma ňa şeý le diý di: «Ýok, 
ma ňa sež de et me! Men hem sen we Isa 
ba ra da şa ýat lyk ed ýän do gan la ryň ýa ly 
Hu da ýyň bir gu lu dy ryn. Di ňe Hu da ýa 
sež de et! Isa ba ra da şa ýat lyk ed ýän ler 
py gam ber lik ru hu na eýe bol ýan dyr lar».

Ak atly
11 Soň ra men açy lan gö gi we ol ýer de 

du ran bir ak aty gör düm. Aty mü nüp 
otu ran Sa dyk we Ha ky kat di ýip at lan
dy ryl ýar dy. Ol adyl hö küm çy kar ýan dyr 
we ada lat ly sö weş ýän dir. 12  Onuň göz le ri 
ot ýa ly ýan ýar dy, ba şyn da hem bir to par 
tä ji bar dy. Onuň maň la ýy na Onuň ady 
ýa zyl gy dy, ýö ne bu ady Özün den baş ga 
hiç kim bil ýän däl dir. 13 Onuň eg nin
dä ki do ny ga na bo ýa lan dy. Bu ak at ly 
«Hu da ýyň Sö zi» diý lip at lan dy ryl ýar dy. 
14 Ne pis, apak we tä miz zy gy ra bes le nen 
gök dä ki go şun ak at la ra at la nyp, Onuň 
yz yn dan gel ýär di. 15  Mil let le ri ur mak 
üçin, Onuň ag zyn dan kes gir bir gy lyç 
çy kyp dur dy. Ol ola ry de mir ha sa sy 
bi len do lan dy rar. Ol şe rap sy kyl ýan çu
kur da Hök mü ro wan Hu da ýyň ga zap ly 
ga ha ry nyň şe ra by ny syk ýar. 16  Onuň do
nun da we bu dun da «ŞA LA RYŇ ŞA SY, 
TAŇ RY LA RYŇ TAŇ RY SY» di ýen at 
ýa zyl gy dy. 17 On soň men Gü nüň üs
tün de du ran bir pe riş dä ni gör düm. Ol 
gök de uçup ýö ren guş la ryň äh li si ne 
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bat ly se si bi len gy gy ryp, şeý le diý di: 
«Ge liň, Hu da ýyň uly meý li si ne ge liň! 
18  Pa ty şa la ryň, müň ba şy la ryň, güýç li 
sö we şi ji le riň lä şi ni, at la ryň we at ly la
ryň lä şi ni, er kin le riň we gul la ryň lä şi ni, 
ki çi le riň we ulu la ryň lä şi ni iý mä ge top
la nyň!» 19 On soň men jan da ry, dün ýä 
pa ty şa la ry ny we ola ryň go şun la ry ny 
gör düm. Olar ata at la nyp Otu ran we 
Onuň go şun la ry bi len sö weş mek üçin 
üý şüp dir ler. 20  Em ma jan dar we onuň 
bi len bi le galp py gam ber ýe sir alyn dy. 
Bu galp py gam ber jan da ryň adyn dan 
ala mat lar gör ke zer di, jan da ryň tag ma
sy ny özü ne bas dy ryp, onuň heý ke li ne 
sež de eden le ri al dar dy. Jan darda, galp 
py gam berde di ri li gi ne ýa nyp du ran kü
kürt li kö le zy ňyl dy. 21 Ga lan la ry bol sa 
ata at la nyp Otu ra nyň ag zyn dan çy kan 
gy lyç bi len öl dü ril di ler. Guş la ryň hem
me si bu la ryň lä şin den doý dy.

20-nji bap

Müň ýyl
1  Soň ra men gök den inip gel ýän 

bir pe riş dä ni gör düm. Onuň elin de 
dow za hyň aça ry bi len uly bir zyn jyr 
bar dy. 2  Pe riş de až dar ha ny, ýag ny ib
lis ýada şeý tan di ýip at lan dy ryl ýan 
ga dy my ýy la ny tut dyda, ony müň 
ýyl möh let bi len zyn jyr la dy. 3  Pe riş de 
ony dow za ha taş la dyda, gulp lap, üs
tün den mö hür le di. Ol mu ny müň ýyl 
dol ýan ça, až dar ha gaý dyp mil let le ri 
al da ma syn di ýip et di. Müň ýyl dan 
soň ol az wagt lyk bo şa dyl ma ly dyr. 
4  On soň men tagt la ry, ola ryň üs tün
de otu ran la ry gör düm. Ola ra ka zy lyk 
et mek lik yg ty ýa ry be ril di. Mun dan 
baş gada, men Isa we Hu da ýyň Hoş 
Ha ba ry hak da şa ýat lyk eden le ri üçin 
baş la ry ke si len le riň jan la ry ny gör düm. 

Olar jan da ra we onuň bu tu na sež de 
et män di ler, maň la ýy na ýada el le ri
ne onuň tag ma sy ny bas dyr man dy lar. 
Olar di re lip, Me sih bi len müň ýyl 
şa lyk sür dü ler. 5  Bu il kin ji di re liş dir. 
Beý le ki ölü ler bol sa müň ýyl geç ýän
çä di rel me di. 6  Il kin ji di re liş de pa ýy 
bo lan bagt ly we mu kad des dir! Ikin
ji ölüm ola ra öz hö kü mi ni ýö re dip 
bil mez. Olar Hu da ýyň we Me sihiň 
ru ha ny la ry bo lup, Onuň bi len müň 
ýyl şa lyk sü rer ler.

Şeýtan höküm edilýär
7 Müň ýyl do lan dan soň, şeý tan tus

sag dan bo şa dy lar. 8  Ol çy kyp, ýe riň 
dört kün je gin dä ki halk la ry, ýag ny gog

magog la ry al dap, ola ry sö we şe top lar. 
Top la nan la ryň sa ny de ňiz ke na ryn da ky 
çä ge ki min dir. 9 Olar ýer ýü zü ni gur şap 
al dy lar, Hu da ýyň hal ky nyň dü şel ge si ni, 
Onuň söý gü li şä he ri ni ga ba dy lar. Em
ma gök den inen ot ola ry ýa kyp kül et di. 
10 Ola ry al dan ib lis bol sa ýa nyp du ran 
kü kürt li kö le zy ňyl dy. Jan dar bi len galp 
py gam ber hem şol ýer de dir. Olar gi je

gün diz ebe di lik ejir çe ker ler.

Ölülere kazylyk edilýär
11 Soň ra men uly ak tagt we onuň üs

tün de Otu ra ny gör düm. Ýer, gök Onuň 
hu zu ryn dan ýi tip git di, ola ry soň ra ta
pypda bol ma dy. 12  Men tag tyň öňün de 
du ran ulu dyr ki çi ölü le ri gör düm. Ki
tap lar açyl dy. Ýa şa ýyş ki ta by at ly ýe ne 
bir ki tap açyl dy. Ki tap la r da ýa zy lan la ra 
se re dil ip, ölü le re eden iş le ri ne gö rä ka
zy lyk edil di. 13 De ňiz özün dä ki ölü le ri 
ber di. Ölüm we ölü ler dün ýä side özün
dä ki ölü le ri ber di. Ola ryň her bi ri ne eden 
iş le ri ne gö rä ka zy lyk edil di. 14  On soň 
ölüm we ölü ler dün ýä si ýa nyp du ran kö le 
zy ňyl dy. Ine, bu ot ly köl ikin ji ölüm dir. 
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a 21:3 Tagt dan – kä bir gol ýaz ma lar da gök den.
b 21:6 Al fa we Ome ga – Al fa grek elip bi ýi niň bi rin ji, Ome ga bol sa iň soň ky har py.
ç 21:10 Mu kad des şä he ri – Iýe ru sa li mi gör kez di – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da be ýik 
şä he ri, mu kad des Iýe ru sa li mi gör kez di di ýip duş gel ýär.
d 21:16 Iki müň iki ýüz çak rym – grek çe 12000 sta di os. Bu takm. 2200 ki lo met re deň dir.
e 21:17 Be ýik li gi – ýada ga lyň ly gy.
 
21:3 Ezk 37:27; Lew 26:1112. 

15 At la ry ýa şa ýyş ki ta by na ýa zyl ma dyk
la ryň äh li si ýa nyp du ran kö le zy ňyl dy.

21-nji bap

Täze Iýerusalim
1 On soň men bir tä ze gök bi len bir tä ze 

ýer gör düm. Çün ki öň ki gök we ýer aý ry
lyp dy. In di hiç bir de ňiz hem ýok dy. 2 Men 
Mu kad des Şä he ri – tä ze Iýe ru sa li mi gör
düm. Ol gök den, Hu da ýyň hu zu ryn dan 
inip gel ýär di. Tä ze Iýe ru sa lim öý len ýän 
ýi git üçin be ze nipbes le nip gel ýän gel
ne meň ze ýär di. 3 Men tagt dan a bat ly bir 
se siň şeý le di ýe ni ni eşit dim: «Hu da ýyň 
mes ge ni in di yn san la ryň ara syn da dyr! Ol 
in di yn san la ryň ara syn da mes gen tu tar. 
Olar Onuň hal ky bo lar lar, Ol hem olar 
bi len bo lup, ola ryň Hu da ýy bo lar. 4 Ol Öz 
hal ky nyň göz le ri niň her bir göz ýa şy ny 
sü pü rer. In di ne ölüm, nede ýas, ne agy, 
nede agy ry bo lar. Çün ki öň ki zat lar 
ge çip git di». 5 Tagt da Otu ran: «Ine, äh li 
za dy tä ze le ýä rin» diý di. Soň ra ma ňa: 
«Bu la ry ýaz, se bä bi bu söz ler yg ty bar ly 
we çyn dyr» diý di. 6  Ol ma ňa ýe nede 
şeý le diý di: «Ama la aş dy. Al fa we Ome
ga b, Baş lan gyç we Soň Men di rin. Men 
suw sa na ýa şa ýyş su wu nyň göz ba şyn dan 
mugt içi re rin. 7 Ýe ňen, ine, bu la ryň ba ry
ny mi ras alar. Men onuň Hu da ýy bo la ryn, 
ol hem Me niň per zen dim bo lar. 8  Em ma 
gor ka gyň, iman sy zyň, kez za byň, gan ho
ryň, zy na ho ryň, ja dy gö ýüň, but pa ra zyň 

we hem me ýa lan çy la ryň – äh li si niň pa
ýy na ýan ýan kü kürt li ot kö li dü şer. Ikin ji 
ölüm, ine, bu dur».

9 Soň ra soň ky ýe di be la bi len dol du ry
lan ýe di kä se li ýe di pe riş dä niň bi ri me niň 
ýa ny ma ge lip: «Gel, men sa ňa gel ni, 
Gu za aýal bol ja gy gör ke ze ýin» diý di. 
10  Pe riş de me ni Mu kad des Ruh ar ka ly 
bir uly, be ýik da ga çy kar dy. Ol ýer den 
ma ňa gök den, Hu da ýyň hu zu ryn dan inip 
gel ýän mu kad des şä he ri – Iýe ru sa li mi 
gör kez di ç. 11 Ol Hu da ýyň şanşöh ra
tyn dan do lup, bir ju da gym mat ba ha daş 
ýa ly, bul du rap du ran ýaş ma da şy ýa ly 
par la ýar dy. 12  Şä he riň uly we be lent di
war la ry, on iki der we ze si bar dy. Her 
der we zä niň ag zyn da bir pe riş de bar dy. 
Der we ze le re ys ra ýyl hal ky nyň on iki 
ti re si niň ady ýa zyl gy dy. 13 Gün do gar da 
üç der we ze, de mir ga zyk da üç der we ze, 
gün or ta da üç der we ze, gün ba tar da üç 
der we ze bar dy. 14  Şä he riň di wa ry on iki 
bin ýa dyň üs tün de bi na edi lip di, ola ra 
Gu zy nyň on iki re su ly nyň ady ýa zyl
gy dy. 15 Me niň bi len gep le şen pe riş dä niň 
elin de şä he ri, onuň der we ze le ri ni we 
di wa ry ny öl çär ýa ly al tyn dan öl çeg ta ýa
gy bar dy. 16  Şä her dört burç luk şe ki lin de 
bo lup, onuň bo ýy bi len ini deň di. Pe riş de 
şä he ri öl çe di. Şä he riň bo ýy iki müň iki 
ýüz çak rym d bo lup çyk dy. Onuň ini, 
be ýik li gi hem bo ýy ýa ly dy. 17 Pe riş de 
şä he riň di wa ry nyda öl çe di. Di wa ryň 
be ýik li gi e ýüz kyrk dört tir sek çyk dy. 
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Pe riş de bu la ry öl çän de, yn san la ryň ulan
ýan öl çe gi ni ulan dy. 18  Di war ýaş ma 
da şyn dan gur lup dy. Şä he riň özi bol sa 
teg milt siz aý na ýa ly sap al tyn dan bi na 
edi lip di. 19 Şä her di wa ry nyň bin ýat la ry 
her dür li gym mat ba ha daş lar bi len be ze
len di. Bi rin ji bin ýa dy ýaş ma da şy bi len 
be ze len di, ikin ji si go ýy reňk li pöw ri ze 
da şy, üçün ji si ha kyk, dör dün ji si zü
mer ret, 20 bä şin ji si sar do niks, al tyn jy sy 
gyr my zy sar do niks, ýe din ji si al tynsa ry 
daş, se ki zin ji si gök zü mer ret, do ku zyn
jy sy go ýy sa ry daş, onun jy sy pöw ri ze, on 
bi rin ji si mä mi şi reňk li daş, on ikin ji si 
be new şe reňk li gym mat ba ha daş la ry 
bi len be ze len di. 21 On iki der we ze on 
iki dür den, ýag ny her der we ze bü te wi 
bir dür den ýa sa lan dy. Şä he riň şa ýo ly 
sap al tyn dan bo lup, aý na ýa ly ýal pyl
da ýar dy. 22  Men bu şä her de yba dat ha na 
gör me dim. Çün ki Hök mü ro wan Reb 
Hu daý we Gu zy şä he riň yba dat ha na sy
dyr. 23 Şä he ri ýag ty lan dyr mak üçin Gün 
ýada Aý ge rek däl. Çün ki şä he ri Hu da
ýyň şöh ra ty ýag ty lan dyr ýar, Gu zy hem 
onuň çy ra sy dyr. 24  Halk lar bu şä he riň 
nu run da ge zer ler. Dün ýä niň şa la ry oňa 
öz şanşöh ra ty ny ge ti rer ler. 25  Şä he riň 
der we ze le ri uzak ly gün açyk bo lar, olar 
gulp lan maz, se bä bi ol ýer de gi je bol maz. 
26 Mil let ler bu şä he re öz şanşöh rat la ry ny 
ge ti rip, Hu da ýa we Gu za hor mat bil di
rer ler. 27 Bu şä he re hiç bir mur dar zat, 
ne jis lik ed ýän le riň, ýa lan söz le ýän le riň 
hiç bi ri gir mez. Oňa di ňe Gu zy nyň ýa
şa ýyş ki ta by na at la ry ýa zy lan lar gi rer ler.

22-nji bap

Ýaşaýyş suwy
1 Soň ra pe riş de ma ňa aý na ýa ly ýal

pyl da ýan der ýa ny gör kez di. Bu der ýa da 
ýa şa ýyş su wy ak ýar dy. Ol Hu da ýyň we 

Gu zy nyň tag tyn dan çy kyp gaýd ýar dy. 
2  Şä he riň şa ýo lu nyň or ta syn da, der ýa nyň 
her ke na ryn da ýa şa ýyş da rag ty ösüp 
otyr dy. Bu da ragt lar her aý da mi we be
rip, ýyl da on iki ge zek ha syl ge tir ýär di. 
Da ragt la ryň ýap rak la ry mil let le re şypa 
ber ýär di. 3 Bu şä her de in di as la nä let 
bol maz. Hu da ýyň we Gu zy nyň tag ty 
bu şä her de bo lar. Hu da ýyň ben de le ri 
Oňa hyz mat eder ler. 4  Olar Hu da ýyň 
ýü zü ni gö rer ler, maň laý la ryn da Onuň 
ady bo lar. 5 Şä her de gi je as la bol maz. Ne 
çy ra nyň yşy gy, nede gü nüň nu ry ge rek 
bo lar, se bä bi Reb Hu daý ola ra nur sa çar. 
Olar ebe di lik şa lyk sü rer ler.

Isa Mesih gelýär
6 Pe riş de ma ňa şeý le diý di: «Bu söz ler 

yg ty bar ly we çyn dyr! Py gam ber le ri ni 
yl ham lan dyr ýan Reb Hu daý tiz wagt da 
bol jak wa ka la ry Öz ben de le ri ne gör kez
mek üçin pe riş de si ni ýol la dy». 7 «Ine, Men 
ti za ra ba ra ryn! Bu ki ta byň py gam ber lik 
söz le ri ni ýü re gin de sak la ýan bagt ly dyr!» 
8  Men Ýo han na bu la ry gör düm we eşit
dim. Bu la ry eşi de nim den we gö re nim den 
soň, bu wa ka la ry ma ňa gör ke zen pe riş dä 
sež de et mek çi bo lup, onuň aýak la ry na 
ýy kyl dym. 9 Em ma pe riş de ma ňa şeý le 
diý di: «Ýok, ma ňa sež de et me! Men hem 
sen ýa ly, py gam ber do gan la ryň we bu 
ki ta byň py gam ber lik söz le ri ni ýü re gin de 
sak la ýan lar ýa ly Hu da ýyň bir gu lu dy ryn. 
Di ňe Hu da ýa sež de et!» 10 On soň ol ma ňa 
şeý le diý di: «Bu ki ta byň py gam ber lik söz
le ri ni giz lin sak la ma! Çün ki ola ryň ber jaý 
bol ma ly wag ty go laý dyr. 11 Goý, ýa man lyk 
ed ýän ýe ne ýa man lyk et sin, pis lik ed ýän 
ýe ne pis lik et sin. Dog ry iş ed ýän ýe ne 
dog ru lyk et sin, mu kad des öz mu kad des
li gi ni sak la syn».

12  «Ine, Men ti za ra ba ra ryn! Her ke se 
eden iş le ri ne gö rä ber jek sy lag la rym 
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a 22:14 Öz ly bas la ry ny ýuw ýan lar bagt ly dyr! – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Onuň buý
ruk la ry ny ber jaý ed ýän ler bagt ly dyr! di ýip duş gel ýär.
b 22:21 Kä bir gol ýaz ma lar da Omyn di ýen söz hem bar.

   

ýa nym da dyr! 13 Al fa we Ome ga, Il kin ji 
we Ahyr ky, Baş lan gyç we Soň Men di rin».

14  Öz ly bas la ry ny ýuw ýan lar bagt
ly dyr! a Ola ryň ýa şa ýyş da rag ty nyň 
mi we sin den iý mä ge, şä her der we ze sin
den gir mä ge hak la ry bar dyr. 15  Em ma 
«it ler», ýag ny ja dy göý ler, zy na hor lar, 
gan hor lar, but pa raz lar, ýa la ny sö ýüp, 
ony amal ed ýän ler – bu la ryň ba ry şä
he riň da şyn da ga lar. 16  «Men, Isa Me sih, 
bu py gam ber li gi iman ly lar ýyg na gy na 
ýe tir mek üçin Öz pe riş dä mi si ze ýol la
dym. Men Da wu dyň kö kün den, ýag ny 
onuň nes lin den bo lan par lak daň ýyl dy
zy dy ryn!» 17 Mu kad des Ruh we Ge lin lik 
«Gel!» diý ýär ler. Eşid ýän her kes hem 

«Gel!» diý sin. Suw san gel sin. Kim öz 
teş ne li gi ni gan dyr mak is le se, goý, ýa şa
ýyş su wun dan mugt iç sin! 18  Bu ki ta byň 
py gam ber lik söz le ri ni eşid ýän her ke se 
duý dur ýa ryn: kim dekim bu söz le re 
bir zat goş sa, Hu daý hem onuň je za sy
na bu ki tap da ag za lan be la la ry go şar. 
19 Kim dekim bu ki ta byň py gam ber lik 
söz le rin den bir za dy aýyr sa, Hu daý hem 
bu ki tap da ag zal ýan ýa şa ýyş da rag ty nyň 
mi we sin den iý mek we mu kad des şä her
de ýa şa mak hu ku gyn dan ony mah rum 
eder. 20 Bu wa ka la ryň Şa ýa dy: «Ha wa, 
Men tiz ba ra ryn!» diý ýär. Omyn! Ýa 
Reb bi miz Isa, gel! 21 Goý, Reb bi miz 
Isa nyň mer he me ti äh li ňi ze ýar bol sun! b 
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A
 Ada latly – Hu daý he mi şe ada lat ly. Ol 

el my da ma dog ry iş ed ýär we he mi şe oňat 
ka rar la ry çy kar ýar. Mu kad des Ki ta ba 
la ýyk lyk da, Hu daý her bir ada ma, uly bol
sun, ki çi bol sun, baý ýada ga ryp, par hy 
ýok – hem me le re ada lat ly ga ra mak ly gy 
ün de ýär. Ol Öz hal ky na şeý le diý ýär:

«Ýagşylyk etmegi öwreniň,
adalaty agtaryň,

ezýet çekýäni halas ediň,
ýetimi goraň,

dul hatyna arka duruň» (Işa 1:17).
Ka zy la ryň, ýurt baş tu tan la ry nyň, di ni 

ýol baş çy la ryň hal kyň üs tün den hö küm 
sür ýän dik le ri üçin, Hu daý olar dan ada
lat ly ka rar la ry çy kar ma gy ta lap ed ýär we 
ada lat syz he re ket ler eden ýag da ýyn da, 
ola ry ýo wuz lyk bi len hö küm ed ýär.

Se ret: Dog ry.
Adam ata – Hu daý ta ra pyn dan ýa ra

dy lan il kin ji yn san. Onuň aýa ly How ene 
bo lup dyr. Olar äh li yn san la ryň ataene si 
bo lup dyr. Adam ata nyň ady ýew reý çe 
«yn san» diý me gi aň lad ýar.
Gçk 23.

Ag ta – ta ry hyň kä bir dö wür le rin de 
dür li mil let ler de ag ta lar hö küm dar la ryň 
ýol baş çy ly gy as tyn da ýo ka ry we zi pä ni 
eýe läp dir ler. Hu da ýyň ga da gan ed ýän
di gi üçin, ola ry biç mek lik ýew reý le riň 
däpdes su ryn da bol man dyr.
Est 2:3; Res 8:27.

Agyz bek le mek – agyz bek le me giň 
mak sa dy Hu da ýyň hu zu ryn da özü ňi 
pes päl tut mak ýada kä bir pa jy ga ly ýag
daý da ýas tut mak, gamgus sa döw ri 
Hu da ýy ça gyr mak bo lup dyr. Dog ry 
dur muş da ýa şa maz dan, ga ryp la ra we 
ejiz le re ada lat ly ga ra maz dan, agyz 
bek le mek li giň hiç hi li peý da sy nyň ýok
du gy ny we mu nuň Hu da ýyň göw nün den 
tur ma ýan dy gy ny py gam ber ler hal ka 
ýat la dyp dyr lar.
Ser 20:26; Işa 58:35; Ýow 1:14; Ýun 3:5; 
Est 4:16.

Aha lot – Hin dis tan da ös ýän we öze ni 
hoş boý ys ly agaç. Onuň öze ni ni ge ýim
le re ýada ota ga hoş boý ys ber mek üçin 
ula nyp dyr lar.
Zeb 44:9; Sül 7:17; Ngm 4:14.

Až dar ha – ga dy my ýew reý dü şün
je sin de de ňiz až dar ha sy ba şa gaý ly gy 
aň la dyp, älemja ha nyň ýa ra dy ly şy nyň 
ir ki dö wür le rin de peý da bo lup dyr. Kä te 
až dar ha Ra hap diý lip at lan dy ry lyp
dyr (Eýp 9:3; 26:12; Işa 51:9), kä te 
bol sa Liw ýa tan (Eýp 3:8; 41:1; Zeb 
73:14; Işa 27:1). Şeý le hem bu mil let
ler üçin bir ny şan, ýag ny Ys ra ýy lyň 
duş ma ny bo lup dyr (Zeb 86:4). Ikin ji 
pi kir Tä ze Äht de Aýan lyk ki ta byn da 
ga bat gel ýär, Isa Me si he ynan ýan la ra 
gar şy uruş da až dar ha er bet güýç le riň 
ny şa ny dyr.

Ak mak – paý has ede bi ýa tyn da: Ze bu
ryň kä bir mez mur la ryn da, Sü leý ma nyň 
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pä him le rin de, Wa gyz da, Eý ýup da «ak
mak» di ňe bir akyl syz adam dälde, 
eý sem, akylpaý ha sy ret ed ýän adam dyr. 
Şo nuň üçin hem ol ölüm we weý ran çy lyk 
ýo lun dan bar ýan adam dyr. Beý le adam 
Hu daý ba ra da we Hu da ýyň is le gi ba ra da 
pi kir et me ýän, ala da et me ýän, te kep bir, 
ge dem, bi parh adam. Ol hat da di ne we 
paý has ly öwütün de we gar şy çy kyp, 
bu lar ba ra da ýa man zat la ry gep läp bil
ýär. Paý has ede bi ýa tyn da be ýan edi len 
hä si ýet ler den baş gada ak mak adam 
özü niň ne jis gy lykhä si ýe ti bi len ta na lyp
dyr. Işa ýa py gam be riň ki ta byn da ak mak 
adam ba ra da şeý le di ýil ýär: «Ak mak bi
e dep lik bi len gep le ýär, onuň ni ýe ti pis lik 
et mek dir, işi ýa man lyk et mek, Reb be dil 
ýe tir mek, aç la ry aç, suw suz la ry suw suz 
goý mak dyr» (Işa 32:6).
Zeb 52:1; Sül 17:1721

Se ret: Na dan.
Ala mot – ma ny sy bel li däl. Bel ki äheň, 

bel kide saz gu ra ly bol ma gy äh ti mal.
1ÝÝ 15:21.

Aloe – Tä ze Äht döw rün de aloe ölen 
ada myň je se di ni jaý la ma ga taý ýar la
mak da ula ny lyp dyr.
Ýoh 19:39.

Ama lek ler – Ys ra ýyl hal ky Ken gan 
ýur du ny eýe le mez den öň, onuň go la
ýyn da ýa şan halk. Olar, esa san, Duz 
deň zi niň gün or tagün do ga ryn da, ýag ny 
Ne gep de ýa şan çar wa halk bo lup dyr.
Msr 17:816; Kan 25:1719; 1Şam 15:2, 30:1
5; 1ÝÝ 4:43.

Am mon lar – Lu tuň og ly Be na my nyň 
ne sil le ri. Am mon lar Ior dan der ýa sy nyň 
gün do ga ryn da ýa şap dyr lar. Olar Mo lek 
hu da ýy na sež de edip dir ler.
Gçk 19:3038; Kan 23:3.

Se ret: Lut.
Amor lar – Ys ra ýyl hal ky Ken gan 

ýur du ny eýe le mez den öň, ol ýer de 

ýa şan halk la ryň bi ri. Olar öz le ri niň äpet 
uzyn boý la ry bi len ta na lyp dyr. Me so
po ta miýa nyň tu tuş tö we re gin de özü niň 
şä her le ri we han la ry bi len amor lar örän 
güýç li halk bo lup dyr. Ys ra ýyl lar Ken
ga na ço zan wag tyn da, olar, esa san hem, 
Ior dan der ýa sy nyň gün do ga ryn da we 
Ior da nyň gün ba tar dag la ryn da ýa şan Og 
hem Si hon at ly iki ha nyň han ly gyn da ky 
güý je daýanypdyrlar.
Gçk 10:16; 15:16; Çöl 13:29; 21:1334; Amo 
2:10.

Se ret: Ken gan lar.
Anak lar – Ys ra ýyl hal ky eýe le mez den 

öň, Ken gan ýur du nyň go la ýyn da ýa şan 
halk la ryň bi ri. Olar Heb ron ga la syn da 
we onuň daştö we re gin de ýa şap dyr lar. 
Anak lar üç urug dan yba rat bo lup, olar 
Ne fil le riň ne sil le ri bo lup dyr lar.
Kan 9:2; Ýeş 11:21,22.

Se ret: Ne fil ler.
Ara ba düz lü gi – Ior dan der ýa sy nyň 

düz lü gin den Duz deň zi niň gün or tade
mir ga zy gy na çen li ýa ýy lyp gid ýän gu ry 
we te kiz ýer.
Çöl 22:1; 26:3.

Ara meý di li – bu dil ýew reý di li ne 
de giş li dir. B. e. öň VI asyr da bu esa
sy dil hök mün de ösüp, ga dy my ýa kyn 
Gün do gar da (hä zir ki Or ta Gün do gar da) 
dip lo ma ti ýa we tä jir çi lik üçin ula ny
lyp dyr. Ys ra ýyl lar Ba byl sür gü nin den 
do la nyp ge len le rin den soň, halk ýew
reý di li ne ga ran da ara meý di lin de has 
köp gep le mä ge baş lap dyr. Kö ne Äh tiň 
kä bir bö lek le ri ara meý di lin de ýa zy
lyp dyr, ýag ny Ezr 4:8–6:18; 7:1226; 
Dan 2:4–7:28. Isa nyň döw rün de bu dil 
ýa hu dy lar we Isa ta ra pyn dan giň den 
ula ny lyp dyr, şo nuň üçin Tä ze Äht de 
bir nä çe ara meý söz le ri bar.
2Pat 18:26,28; Mat 5:22; Ýoh 5:2; 19:13.

Se ret: Ýew reý.
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Ar fa – ki riş li saz gu ra ly nyň bir gör nü şi.
Zeb 32:2; 56:9.

1624nji sa hy pa da ky su ra ta se ret.
Ar te mis – grek le riň ze nan hu da ýy nyň 

ady, oňa aý ra tyn Azi ýa we la ýa tyn da 
sež de edip dir ler. Ga dy my dün ýä niň ýe di 
gud ra ty nyň bi ri bo lan onuň but ha na sy 
Efes şä he ri niň edil da şyn da ýer le şip dir.
Res 19:2435.

Ar wah-jyn – Şeý ta na gul luk ed ýän 
er bet ruh dur. Ol ada ma zy ýan ýe ti rip 
ýada ony eýe läp bil ýär. Isa da ola ry 
ko wup çy kar ýan gud rat bo lup dyr we 
Ol ar wahjyn eýe län ada ma şypa be
rip dir. Re sul la ra hem Isa nyň ady bi len 
ar wahjyn la ry ko wup çy kar mak gud ra ty 
ber lip dir.
Mat 8:16; Luk 8:26; Res 8:7; 16:18.

Ar ýo pa gus – Gre si ýa nyň Afi ny şä
he rin dä ki ba ýyr lyk. Afi ny şä he ri niň 
mö hüm adam la ry bu ba ýyr lyk da du şu
şyp wa jyp me se le ler ba ra da ge ňe şip dir ler. 
Bu adam la ryň ge ňe şi hem Ar ýo pa gus 
diý lip at lan dy ry lyp dyr.
Res 17:19,22,34.

Aşe ra – ha syl ber ýän iň mö hüm ze
nan hu da ýy hasaplanyp, oňa Ken gan da 
we Si ri ýa da sež de edip dir ler. Bu ze nan 
hu da ýy köp lenç Ba gal hu da ýy bi len 
gat na şyp dyr. Adam la ryň oňa sež de et
mek üçin üý şen ýe rin de, onuň agaç dan 
ýada daş dan ýo nu lyp ýa sa lan heý ke li 
di ki lip dir.
Msr 34:13; Kan 7:5; 12:3; 16:21.

Aş to ret – Su ruň we Si do nyň esa sy 
ze nan hu da ýy bo lup, oňa Mü sür de we 
Ken gan da sež de edip dir ler.
Ser 2:13; 2Pat 23:13.

Aşur – b. e. öň IX we VIII asyr lar da 
Aşur Ys ra ýy lyň gün do ga ryn da güýç li 
im pe ri ýa bo lup dyr. Onuň paý tagt şä
he ri bo lan Ni ne we hä zir ki de mir ga zyk 
Yrak da ýer le şip dir. B. e. öň 722nji ýyl da 

aşur lar Ys ra ýyl pa ty şa ly gy ny ba syp 
alyp dyr lar we köp adam la ry ýe sir edip 
äki dip dir ler. Soň ra aşur lar öz im pe ri ýa
sy nyň beý le ki bö lek le rin den adam la ry 
Ys ra ýy lyň ýur dun da or naş dy ryp dyr
lar. Öz ýur dun da ga lan ys ra ýyl hal ky 
bu adam lar bi len gyz al şypber şip dir. 
Aşur lar Ýa hu da pa ty şa ly gy nyň hem 
üs tü ne ço zup dyr lar, em ma ýe ňip bil
män dir ler. Soň rak Ni ne we paý tag ty 
Hu da ýyň je za sy hök mün de duş ma nyň 
ýe ňi ji go şun la ry ta ra pyn dan bü tin leý 
weý ran edi lip dir.
2Pat 18:9–19:36; Nah 13.

Aýan lyk – kä wagt py gam ber le re Hu
daý ta ra pyn dan aýan lyk be ril ýär. On da 
hä zir ki we gel jek ki zat lar ba ra da gör nüş 
bol ýar. Şeý le aýan lyk lar da Hu daý Öz 
mer he me ti ni we hö kü mi ni gör kez ýär.
Gçk 41:25; Msr 6:3; Işa 40:5; 45:21; 65:1; 
Hab 1:1; Rim 1:17; 1Kor 14:26.

Se ret: Gör nüş.
Azi ýa – Tä ze Äht döw rün de Rim im

pe ri ýa sy nyň iň baý we la ýa ty bo lup dyr. 
Bu gün ki gün bu we la ýat Tür ki ýä niň 
ara çäk le rin de ýer leş ýär.
Res 19:10; Rim 16:5; 1Kor 16:19.

Kar ta se ret.

B
 Ba byl – Ba byl şä he ri Ba byl im pe ri ýa

sy nyň paý tag ty bo lup dyr we ol hä zir ki 
gün or ta Yrak da ýer le şip dir. B. e. öň 
586njy ýyl da ba byl ly lar Ýa hu da pa
ty şa ly gy ny ba syp alyp dyr lar we köp 
adam la ry Ba by la ýe sir edip äki dip dir ler.
2Pat 25:112.

Se ret: Ýa hu da.
Ba gal – ken gan lar ta ra pyn dan sež de 

edi len ha ra sat hu da ýy. Ba gal sö zi as lyn
da «ho ja ýyn», şeý le hem «är» diý me gi 
aň lad ýar.
1Pat 18:145; Ýer 7:9; Hoş 11:2.
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Baş ru ha ny – Le wi niň nes li bo lan Ha
run py gam ber we onuň ogul la ry Hu daý 
ta ra pyn dan ru ha ny bol mak ly ga saý
la nyp dyr lar. Olar Mu kad des ça dyr da 
Hu da ýa hyz mat edip dir ler. Ha run py
gam ber il kin ji Baş ru ha ny hök mün de 
saý la nyp dyr. Di ňe Baş ru ha na Iň mu
kad des ota ga gir mä ge rug sat edi lip dir. 
Ol ys ra ýyl la ry gü nä le rin den sap la mak 
üçin ol ýe re ýyl da bir ge zek «Gü nä den 
sap lan ma» gü ni gi rip dir. Ýew reý ler ki
ta by nyň aw to ry Isa ny kä mil Baş ru ha ny 
hök mün de be ýan ed ýär.
Msr 28; Lew 16.

1623nji sa hy pa da ky su ra ta se ret.
Ba şan – bu gün or ta Si ri ýa nyň te

kiz jül ge le ri we ba ýyr lyk la ry. Ol Je li le 
kölüniň we Ior dan der ýa sy nyň gün do
gar ta ra pyn da ýer leş ýär. Ba şan Gil gat 
et ra by nyň de mir ga zy gyn da bo lup, özü
niň se miz sy gyr la ry we bol ha sy ly bi len 
meş hur bo lup dyr.
Ýeş 12:5; 13:11; Kan 3:10.

Baý ram ýy ly – her el li ýyl dan ys ra
ýyl hal ky top rak, mi ras, karz we gul lar 
ba bat da Hu daý ta ra pyn dan ber len ýö ri te 
düz gün le ri ber jaý et me li bo lup dyr.
Lew 25:134.

Baý ram çy lyk lar – Mu kad des Ki tap
da ys ra ýyl hal ky ta ra pyn dan bel le nen 
bir nä çe mö hüm baý ram çy lyk lar aý dy lyp 
ge çil ýär. Aşak da ky sa naw da bu baý ram
la ryň at la ry be ril ýär:

Çat ma baý ra my
El lin ji gün baý ra my
Gal la baý ra my
Gü nä den sap lan ma gü ni
Ha syl baý ra my
Pe sah baý ra my
Pe tir baý ra my
Pu rym baý ra my
Sur naý baý ra my
Tä ze Aý baý ra my

Bu baý ram lar ba ra da ky mag lu mat la
ry söz lük den, ola ryň her si niň ady nyň 
aşa gyn dan ta pyp bi ler si ňiz.

Be re ket –
Se ret: Ýal ka mak.

Be ýel ze bul – ar wahjyn la ryň ýol baş
çy sy nyň ady. Bu at «Ba gal ze bup dan» 
ge lip çy kan dyr; Ba gal ze bup Kö ne Äht 
döw rün de ys ra ýyl la ra go laý ýa şan halk
la ryň sež de eden hu daý la ry nyň bi ri dir 
(2Pat 1:216). Be ýel ze bu lyň beý le ki ady 
şeý tan dyr.
Mat 10:25; 12:21,24,27; Mar 3:19,22,22; 
Luk 11:15,18,19.

Se ret: Şeý tan.
Bu dün ýä niň hö küm da ry –

Se ret: Şeý tan.
But – daş dan, agaç dan ýada baş ga 

bir zat dan ýa sa lan heý kel, adam lar ola ry 
hu daý hök mün de ha sap lap, sež de et mek 
üçin ula nyp dyr lar. Bu la ryň kä bi ri sež
de gäh de sak lar ýa ly uly bo lup dyr, kä bi ri 
öý de sak lar ýa ly ki çi bo lup dyr.
Msr 20:4; Işa 40:1920.

Se ret: Öý but la ry.
Bü tin leý ýok et mek – Hu da ýyň Öz 

hal ky na söz be ren ýur dun da uruş dan soň 
ol ja dü şen em lä gi, ýag ny ýe sir le ri, haý
wan la ry we ha ryt la ry ys ra ýyl hal ky nyň 
bäh bi di üçin alyn man, eý sem bü tin leý 
ýok et mek ar ka ly Hu da ýa ba gyş edi lip dir.
Ýeş 6:1721.

Ç
 Çat ma baý ra my – ýew reý le riň se ne

na ma sy bo ýun ça ýe din ji aýyň, ýag ny 
Tiş ri aýy nyň (mu ňa Eta nym aýy hem 
diý lip dir) on bä şi bi len ýig ri mi bi ri 
ara ly gyn da, Gü nä den sap lan ma gü nü
niň yz ýa ny bel le ni lip dir. Bu hep dä niň 
do wa myn da ys ra ýyl hal ky Mü sür den 
Ken ga na bar ýan ça, çöl de aza şyp ge
zen döw rü ni ýat lap dyr. Halk Hu da ýa 
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bel le nen gur ban lyk la ry hö dür läp dir we 
çat ma lar da ýa şap dyr. Bu baý ram çy lyk 
iň soň ky gal la nyň we mi we le riň ýyg
nal ýan döw ri bo lup dyr, şo nuň üçin bu 
dö wür de ha syl to ýy tu tu lyp dyr.
Müs 23:16, 34:22, Lew 23:3336, 3943, Çöl 
29:1234, Kan 16:1315, Zek 14:1619.

D
 Da gon – bu pi lişt li le riň hu da ýy bo lup, 

onuň göw re si niň ýa ry syn dan ýo kar sy 
adam, aşa ky ýa ry sy ba lyk hök mün de 
su rat lan dy ry lyp dyr.
1Şam 5:2.

Da wut ga la sy – Si on da gyn da Iýe ru
sa li miň kö ne bö le gi, Da wut py gam be riň 
ýa bus ly la ryň ila ty ny ba syp alan ýe ri.
2Şam 5:69; 1ÝÝ 11:5.

Se ret: Iç ki ga la.
Da wut Og ly – Hu daý hez re ti Da wut 

pa ty şa onuň ne sil le ri niň bi ri niň mü di mi
lik şa lyk sür jek di gi ni söz be rip dir (2Şam 
7:1216; Işa 9:67). Isa nyň döw rün de ýa
hu dy lar bu Pa ty şa ga ra şyp dyr lar we Ony 
Me sih di ýip at lan dy ryp dyr lar. Isa ga ra
şyl ýan Pa ty şa hök mün de ta na lyp dyr we 
Ol Da wut Og ly diý lip at lan dy ry lyp dyr.
Mat 9:27; 15:22.

Se ret: Hu da ýyň Og ly; Me sih.
Da wut py gam ber – çöl de ço pan çy

lyk edip ýör kä, Hu daý Da wu dy ys ra ýyl 
hal ky na pa ty şa edip saý la ýar. Ol Iýe ru
sa li mi ba syp alyp, ony paý tagt şä he ri 
et mek bi len duş man la ry nyň üs tün den 
ys ra ýyl hal ky na ýe ňiş ge ti rip dir. Da wut 
py gam ber dog ru çyl hem ada lat ly pa ty
şa bo lup dyr, ýö ne ol hem gü nä edip dir. 
Şeý le hem ol sa zan da we şa hyr bo lup dyr, 
ol köp san ly mez mur lar ýa zyp dyr, bu lar 
soň ra Ze bur ki ta by nyň bir bö le gi bo lup
dyr. Da wut py gam ber den soň onuň og ly 
Sü leý man py gam ber pa ty şa bo lup dyr. 
Da wut Hu da ýa örän sa dyk bo lup dyr, 

Hu daý di ňe Da wu dyň nes lin den bi ri niň 
he mi şe lik pa ty şa bol jak dy gy na söz be
rip dir. Mat ta nyň Hoş Ha ba ry ki ta by ny 
aça ny myz da, ol ýer de Hu da ýyň Da wu da 
söz be ren nes li niň Isa dy gy hak da gür
rüň be ril ýär.
1Sa 16:1323; 17:1258; 2Sa 7; 11; Zeb 88:4; 
Mat 1:1; Rim 4:6; 2Ti 2:8; Aýn 5:5.

De ka po lis – Sa ma ri ýa bi len Je li lä niň 
gün do ga ryn da ky on şä her, olar Grek 
im pe ri ýa sy döw rün de gur lup dyr. Isa
nyň döw rün de olar Rim im pe ri ýa sy na 
de giş li bol sa larda, öz le ri hö küm dar lyk 
edip dir ler.
Mat 4:25; Mar 7:31.

De ri ke se li – Kö ne we Tä ze Äht döw
rün de de ri ke se li niň köp dür li gör nüş le ri 
bo lup dyr. De ri ke se li niň haý sam bol sa 
bi ri ne ýo lu gan adam, bu ke sel beý le ki
le re ýo kuş maz ýa ly we ol baş ga ada my 
el läp, onyda ha ram et mez ýa ly, baş ga
lar dan aý ry sak la nyp dyr.
Lew 13:4546; 2Pat 5:127; Mat 8:14; Luk 
7:22.

Dik me daş – bu uzyn daş bo lup, dim
dik goý lup dyr. Bu dik me daş kim dir 
bi ri niň ma za ry ny bel le mek üçin ýada 
mö hüm bir za dy ýada ada my ýat la mak 
üçin gör kez me hök mün de ula ny lyp dyr. 
Olar ke ra mat ly ha sap la nyp dyr.
Gçk 28:1822; 35:20; Msr 24:4; 2Şam 18:18.

Do ga-di leg et mek – Mu kad des Ki tap
da do gadi leg et mek – ki tap dan oka mak 
ýada ýat tu tup aýt mak dälde, adat ça 
kal byň da ky zat la ry Hu da ýa ýü rek den 
be ýan et mek dir. Şeý le hem do gadi leg et
mek, köp ha lat da Hu da ýa al kyş aýt ma gy 
ýada On dan kö mek so rap ýal bar ma
gy aň la dyp dyr. Mu kad des Ki tap bi ze 
dur mu şy my zyň äh li ugur la ry ba bat da, 
şeý le hem öz ta na ýan we bü tin dün ýä den 
eşi dip, hat da ta na ma ýan adam la ry my zyň 
hem mä täç lik le ri dog ru syn da Hu daý 
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bi len gep le şip bil ýän di gi mi zi öw red ýär. 
Isa nyň bi ze nä dip do gadi leg et me li di
gi ni öw re den nus ga sy Mat ta nyň Hoş 
Ha ba ry nyň 6njy ba by nyň 913 aýat la
ryn da we Lu ka nyň Hoş Ha ba ry nyň 11nji 
ba by nyň 24 aýat la ryn da gör kez len dir.
2Şam 7:27; Zeb 6:10; 141:2; Mat 6:913; Luk 
11:24; Ýak 5:1218; 1Pet 4:7; Fil 4:6; Kol 
4:2; 1Tim 2:14.

Se ret: Sež de et mek.
Dog ry – Mu kad des Ki tap Hu da ýyň 

dog ru dy gy ny öw red ýär, Onuň äh li iş le
ri dog ru dyr. Şo nuň üçin hem Hu da ýyň 
hal ky Onuň buý ruk la ry na ta byn bol mak 
bi len, Onuň hu zu ryn da dog ry iş le ri et mä
ge ça gy ry lan dyr. Işa ýa py gam ber hal ka: 
«Ada la ty sak laň, dog ry iş le ri ediň» di ýip, 
öwütün dew edip dir (Işa 56:1). Tä ze 
Äht de daş ky gör nü şi dog ry, em ma içi 
er bet lik den do ly adam la ryň ha ky kat da 
kim di gi ni Hu da ýyň bil ýän di gi ni Isa bi
ze duý dur ýar. Şeý le adam lar Hu da ýyň 
je za syn dan ga çyp gu tul maz lar. Paw lus 
Hu da ýyň Yb ra ýym py gam be ri ima ny 
se bäp li dog ry ha sap lan dy gy ny öw red ýär, 
edil şu nuň ýa ly, biz hem Hu daý ta ra pyn
dan dog ry adam lar ha sap lan mak is le ýän 
bol sak, on da Hu da ýyň saý lapse çen Isa 
Me si hi ne iman et me li di ris.
Gçk 6:9; 15:6; Kan 12:25; Zeb 33:16; 63:11; 
Mat 13:49; Rim 4:3.

Se ret: Ada lat ly.

E
 Efi opi ýa – Mu kad des Ki tap da Efi

opi ýa diý lip ter ji me edi len ýe re hä zir ki 
Su da nyň bir bö le gi we gün or ta Mü sür, 
şeý le hem Efi opi ýa nyň de mir ga zyk bö
le gi gir ýär.
2Şam 18:21; Işa 11:11; 18:1; 20:3; Res 8:25.

Efot –
1. di ni da ba ra lar ge çi ril ýän wag ty 

Baş ru ha ny nyň geý ýän ýeň siz üst ki 

eşi gi. Gur sak ça da sak lan ýan Urym we 
Tum mym efo dyň öň ta ra py na bag la
nyp dyr (Msr 28:614).

2. Zy gyr ma ta dan edi len eşik le ri 
ru ha ny lar we hez re ti Da wut pa ty şa 
ge ýip dir (1Şam 22:18; 2Şam 6:14).

3. Sež de edil ýän bir zat (Ser 8:26
27; 17:5).

Se ret: Gur sak ça; Urym we Tum mym. 
1621nji sa hy pa da ky su ra ta se ret.
El goý mak – Mu kad des Ki tap da 

adam lar baş ga bir ada ma pa ta ber mek 
we tä ze we zi pä bel le nen di gi ni yg lan 
et mek üçin onuň üs tü ne eli ni go ýup
dyr lar. Isa adam la ra pa ta be ren de, şeý le 
hem şypa be ren de, eli ni ola ryň üs tü
ne go ýup dyr. Edil şu nuň ýa ly, re sul lar 
adam la ryň üs tü ne el le ri ni go ýan la ryn da, 
olar Mu kad des Ru hy ka bul edip dir ler 
ýada şypa alyp dyr lar.
Gçk 48:14; Çöl 8:10; Mar 10:16; Luk 4:40; 
Res 6:7; 13:3; 19:6.

El lin ji gün baý ra my – Isa nyň döw
rün de ys ra ýyl la ryň Gal la baý ra my 
grek çe «Pen ti kost» diý lip at lan dy ry lyp
dyr, bu El lin ji gün diý me gi aň la dyp dyr. 
Se bä bi Gal la baý ra my Pe sah baý ra myn
dan el li gün soň bel le ni lip dir.
Res 2:1

Se ret: Gal la baý ra my; Pe sah 
baý ra my.
El ýa şa py gam ber – Ylýas py gam ber

den soň, onuň hyz ma ty ny do wam et di ren 
py gam ber dir. Ol hem Yl ýas py gam ber 
ýa ly köp gud rat lar gör ke zip dir.
1Pat 19:1621; 2Pat 213.

Epi kur çy fi lo sof ar – epi kur çy lar 
Epi kur at ly fi lo so fyň tag ly mat la ry na 
eýe rip dir ler. Ol adam la ryň dur muş da 
bagt ly bol ma ly dyk la ry ny we agy ry bi
len gor ky ny aý ryp taş la ma ly dyk la ry ny 
öw re dip dir.
Res 17:18.
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Ä
 Äht – Mu kad des Ki tap da Hu daý bi len 

yn san la ryň ara syn da bag la şy lan esa sy 
bäş äht bar:

1. Nuh bi len bag la şy lan äht (Gçk 
6:18; 9:817).

2. Yb ra ýym bi len bag la şy lan äht 
(Gçk 15; 17).

3. Ka nun ba bat da ys ra ýyl hal ky bi len 
bag la şy lan äht (Msr 19:5; 24; Kan 4:13).

4. Da wut bi len bag la şy lan äht (2Şam 
7:816).

5. Isa Me si hiň üs ti bi len bag la şy lan 
tä ze äht (Ýer 31:3134; Luk 22:20; 
Ýew 8:613).

Gçk 9:917; 15:18; Msr 6:36; 19:56; 2Şam 
5:3; Zeb 88:45.

Äht san dy gy – agaç dan ýa sa lyp, al ty
na gap la nan san dyk bo lup dyr. Ýü zü ne 
On tab şy ryk ýa zy lan iki ýa sy daş bö le gi 
hem onuň için de sak la nyp dyr. San dy
gyň ga pa gy nyň üs tün de ga nat la ry ny 
ýa ýyp otu ran iki sa ny ke rubyň şe ki li 
bo lup dyr. Bu san dyk mu kad des bo lup dyr 
we Hu da ýyň hu zu ry onuň tö we re gi ni 
gur şap dyr, oňa el de gir mek ga da gan 
eken. San dyk ça dy ryň Iň mu kad des ota
gyn da adam lar dan giz len sak la nyp dyr, 
soň rak bol sa yba dat ha na gö çü ri lip dir. 
Di ňe Gü nä den sap lan ma gü ni baş ru
ha ny oňa ýa kyn ba ryp bi lip dir, ol ýa ny 
bi len tü tet gi alyp dyr, mu nuň tüs se si 
bol sa san dy gyň ga pa gy ny gö rün mez 
ýa ly ru ha ny dan giz läp dir.
Msr 25:1022; 26:33; Lew 16:1315; Çöl 
10:3336; Ýeş 3; 1Şam 5; 2ÝÝ 5:210.

Se ret: Baş ru ha ny.

F
 Fa ra on – bu at Mü sür pa ty şa sy üçin 

ber len at dyr.
Gçk 12:1020; Msr 114.

Fa ri seý ler – Isa nyň döw rün de fa
ri seý ler ýa hu dy la ryň do lan dyr ýan 
mej li sin de güýç li to par bo lup dyr. Olar 
sad du keý ler bi len iş le şip dir ler, em ma 
olar dan ta pa wu dy, fa ri seý ler adam la ryň 
di rel jek di gi ne yna nyp dyr lar. Fa ri seý ler 
Hu da ýyň Mu sa be ren äh li ka nun la ry ny 
bi lip dir ler we olar adam la ra bu ka nun
la ry edil ýa zy ly şy ýa ly ýe ri ne ýe tir me gi 
öw re dip dir ler. Şeý le hem olar öz le ri niň 
Ka nu na go şan däpdes sur la ry ny we 
düz gün le ri ni hal ka öw re dip dir ler.
Mat 15:1; Luk 11:39; Luk 20:27; Ýoh 11:46.

Se ret: Mej lis; Sad du keý ler.  
 1626njy sa hy pa da ky su ra ta se ret.
Fi ni ki ýa – Or ta ýer deň zi niň ke na ryn

da ky meý da na grek ler Fi ni ki ýa di ýip 
at be rip dir ler. Hä zir ki wagt da bu ýer 
Li wa nyň bir bö le gi dir. Sur we Si don 
onuň iň wa jyp şä her le ri bo lup dyr, ola ryň 
hal ky meş hur de ňiz çi ler we söw da gär
ler bo lup dyr.
Res 11:19; 15:3; 21:2.

G
 Ga la der we ze le ri – ga la la ryň we şä

her le riň tö we re gi go rag üçin di war lar 
bi len ör tü lip dir. Der we ze le riň öňün dä ki 
açyk me ý dan adam la ra du şuş mak üçin 
amat ly ýer bo lup dyr, şeý le hem bu ýer 
hö küm yg lan edil ýän, jem gy ýet çi lik 
ýyg nak la ry ge çi ril ýän we söw dasa tyk 
edil ýän ýer bo lup dyr.
Rut 4:111; 2Şam 19:8.

Gal la baý ra my – ýew reý le riň se ne na
ma sy bo ýun ça üçün ji aýyň, ýag ny Si wan 
aýy nyň al ty sy na bel le nip dir. Bu to mus da, 
Pe sah baý ra myn dan soň ra ýe di hep de 
ge çen soň bel le nip dir. Şol ýe di hep dä niň 
do wa myn da ha syl ýyg na lyp dyr, ar pa
dan baş lap, bug da ýa çen li ýyg na lyp dyr. 
Şol gün ys ra ýyl hal ky Hu da ýyň ha sy la 
be ren be re ke di üçin toý edip, her dür li 
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sa da ka lar ge ti rip dir. Isa nyň döw rün de 
bu baý ram El lin ji gün baý ra my hök
mün de meş hur bo lup dyr.
Lew 23:1521; Kan 16:912.

Se ret: El lin ji gün baý ra my; Pe sah 
baý ra my.
Gal la sa da ka sy – bu sa da ka köp lenç 

ha syl üçin min net dar lyk bil di ril ip, Hu
da ýa we ru ha ny la ra sow gat hök mün de 
ber lip dir. Bu sa da ka çig ýada bi şen gal la 
bo lup dyr, ýada olar gal la ny üwäp, uny 
ýag we ýa kym ly ys ly zat lar bi len ga ryp, 
on dan bir zat lar bi şi rip ge ti rip dir ler.
Msr 40:29; Lew 2:116; 6:1417; 23:9.

Gan – Töw rat da gan ga ty mö hüm zat 
ha sap lan ýar. Gan di ňe Hu da ýa de giş li 
bo lan dur muş ga by ha sap la nyl dy, şo nuň 
üçin kim dir bi ri öl dü ril se, şol gan akan 
top rak ha ram sa ýyl dy. Haý wan öl dü ri
len de, onuň ga ny ny ýe re ak dy ryp dyr lar. 
Hiç ki me ol gan dan iç mä ge ýada na har 
taý ýar la ma ga rug sat edil män dir. Gur
ban lyk lar hö dür le nen de, mal la ryň ga ny 
adam la ry we gur ban lyk sy pa la ry ny mu
kad des et mek üçin ula ny lyp dyr.
Gçk 4:10f; 9:4; 37:26; Msr 29:21; Lew 1:5; 
16:1819; 17:1011.

Gir gaş lar – Ys ra ýyl hal ky Ken gan 
ýur du ny eýe le mez den öň, ol ýer de ýa şan 
halk la ryň bi ri
Gçk 15:21.

Se ret: Ken gan.
Gi tit – ma ny sy bel li däl. Saz gu ral

la ry nyň bir gör nü şi bol ma gy äh ti mal.
Zeb 8:1: 80:1; 83:1.

Go mo ra – Öli deň ziň de mir ga zy gyn
da ky Ior dan jül ge sin de ýer leş ýän bir 
şä her. Hal ky nyň eden pis lik le ri se bäp li 
Go mo ra So dom şä he ri bi len bir lik de 
Hu daý ta ra pyn dan weý ran edil di.
Gçk 19; Isa 1:9; Ýer 23:14; Mat 10:15.

Gö güň Şa ly gy –
Se ret: Hu da ýyň Şa ly gy.

Gök – bu as man danda ýo kar da bo lup, 
Hu da ýyň we Onuň pe riş de le ri niň ýa şa
ýan ýe ri ni aň lat mak üçin ula ny lyp dyr. 
Tä ze Äht de Isa nyň gök den ge len di gi 
we ölüm den di re len den soň, ýe ne gö ge 
gö te ri len di gi, şeý le hem Hö küm gü ni 
Onuň ýe ne gel jek di gi aý dyl ýar. Kim 
Isa ynan ýan bol sa, Onuň bi len bi le gö ge 
gö te ril er. Aýan lyk ki ta byn da tä ze gö güň 
we tä ze ýe riň şe ki li su rat lan dy rylýar.
Gçk 1:30; 21:17; Ýeş 5:14; 1Pat 8:27,30; Zeb 
52:3; Mar 11:25; Ýoh 6:4151; 2Kor 5:1,2; Fil 
3:14,20; 1Sal 4:16; 2Sal 1:78; Aýn 21:14.

Gör gür –
Se ret: Py gam ber.

Gör nüş – kim dir bi ri ne baş ga la ra ýe
tir mek üçin be ril ýän ha bar. Hu daý dan 
ge len gör nüş ler Kö ne Äht de, esa san 
hem Py gam ber lik ki tap la ryn da be ýan 
edil ýär. «Gör nüş» we «aýan lyk» söz
le ri niň ma ny sy bi ribi ri ne örän ýa kyn.
Çöl 12:6; Res 10:916.

Se ret: Aýan lyk; Py gam ber.
Grek ler – Is gen der Zül kar neý niň we 

onuň go şu ny nyň ba syp alan çäk le rin
de ýa şa ýan halk la ryň hem me si di ýen 
ýa ly grek me de ni ýe ti ni we di li ni ka bul 
edip dir ler. Şo nuň üçinde, Isa Me si hiň 
döw rün de ýa şan ýa hu dy lar ara meý di
lin de dälde, grek di lin de gür leş ýär di ler. 
Grek me de ni ýe ti ola ryň dün ýä ga raý şy na 
we pi kir le ri ne güýç li tä si ri ni ýe tir ýär di. 
Şo ňa gö räde, Tä ze Äh tiň ki tap la ry grek 
di lin de ýa zy lan dyr.

Gur ban lyk sy pa sy –
Se ret: Sy pa.

Gur ban lyk lar – Kö ne Äht de be ýan 
edi len esa sy gur ban lyk lar şu lar dyr: Ýak
ma gur ban ly gy; Sa la mat lyk gur ban ly gy; 
Gü nä gur ban ly gy; Ýa zyk gur ban ly gy. 
Gur ban lyk lar ba ra da ky mag lu mat la ry 
bu söz lük de ola ryň her si niň ady nyň 
aşa gyn dan okap bi ler si ňiz.
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Gur sak ça – bu baş ru ha ny ta ra pyn dan 
geý lip, efo dyň üs tün den bag la nyp dyr. 
Gur sak ça nyň ýü zü ne Ys ra ýy lyň on iki 
ti re si niň her bi ri üçin on iki sa ny gym
mat ba ha daş ti kil ip dir. Onuň için de 
ke ra mat ly sa ýy lan iki zat, Urym we 
Tum mym bo lup dyr.
Msr 28:430

Se ret: Efot; Urym we Tum mym.
Gü nä gur ban ly gy – bir adam ýada 

tu tuş halk Reb biň be ren buý ruk la ry ny 
tö tän den bo zan da, şu gur ban lyk ar ka ly 
ru ha ny ola ry gü nä le rin den sap lap dyr.
Lew 4:235.

Gü nä den sap lan ma gü ni – bu ýew
reý le riň se ne na ma sy bo ýun ça ýe din ji 
aýyň, ýag ny Tiş ri aýy nyň (mu ňa Eta nym 
aýy hem diý lip dir) onu na bel le ni lip dir. 
Bu Sur naý baý ra myn dan soň güýz de 
bo lup dyr. Şol gün adam lar iş le män, 
dynç alyp dyr lar we agyz bek läp dir ler. 
Ru ha ny lar öz le ri ni we hal ky eden gü
nä le rin den sap la mak üçin, şeý le hem 
Mu kad des ça dy ry we gur ban lyk sy
pa sy ny tä miz le mek üçin bel le ni len 
gur ban lyk la ry hö dür läp dir ler. Bu 
ýy lyň do wa myn da iň mö hüm baý
ram bo lup dyr.
Lew 16.

Gyr nak aýal – bu gyr nak ýada ýe sir 
al nan aýal bo lup dyr. Onuň maş ga la da 
de re je si he mi şe lik eken, bel li bir hu ku
gy bo lup dyr, em ma ho ja ýy ny nyň aýa ly 
bi len deň hu kuk ly bol man dyr.
Gçk 22:24; 2Şam 5:13; 1Pat 11:3.

Gy zyl de ňiz – Kö ne Äht de bu at Gy zyl 
de ňiz diý lip ter ji me edil ýär, ol söz me
söz «Ýam suf» bo lup, «Ga myş deň zi» 
diý me gi aň lad ýar. Kä bir alym lar «Ýam 
suf» Mü sür bi len Ys ra ýy lyň ara syn da 
ýer leş ýän bir aý la gy aň lad ýar di ýip pi
kir ed ýär ler.
Msr 10:19.

H
 Ha ça çüý le mek – Rim im pe ri ýa syn

da el henç je na ýat eden le ri ha ça çüý läp, 
ola ra ölüm je za sy ny ber mek lik adat 
bo lup dyr. Ol ýer de es ger ler ol ada my 
ha ça çüý läp dir ler ýada ýüp bi len ha ça 
bag lap dyr lar. Soň ra ha çy dik läp dir ler 
we ol adam de mi gu ta ryp öl ýän çä, şol 
haç da du rup dyr. Haç da çüý le nip öl dü
ril mek uly mas ga ra çy lyk ha sap la nyp dyr.
Mat 27; Mar 15; Luk 23; Ýoh 19.

Ha las gär – Kö ne Äht de Hu daý 
Ha las gär dir, se bä bi Ol Öz hal ky ny duş
man la ryn dan ha las et di. Py gam ber le ri 
ar ka ly gep le mek bi len, Hu daý Özü ni 
Ha las gär di ýip at lan dyr ýar. Ýew reý çe 
«Ýe şu wa» di ýen at «Reb – Ha las gär» diý
me gi aň lad ýar. Ýe şu wa we Isa di ýen iki 
adyň ýew reý çe ýa zy ly şy «Ýe ho şu wa» di
ýen söz den ge lip çyk ýar. Ýu su ba gör nen 
pe riş de Isa nyň Öz hal ky ny gü nä le rin den 
ha las et jek di gi ni ha bar ber ýär. Isa nyň 
dog lan gi je si Jeb ra ýyl pe riş de «Si ziň 
üçin Ha las gär do gul dy» di ýip jar ed ýär.
Işa 43:3; Mat 1:21; Luk 2:11.

Han tag ta – Reb be hö dür edi len çö
rek le ri goý mak üçin ýö ri te ýa sa lan tag ta. 
Han tag ta agaç dan ýa sa lyp, sap al ty na 
gap la nyp dyr. Ol Mu kad des ça dy ryň 
için de, soň rak Iýe ru sa lim dä ki yba dat
ha na da goý lup dyr.
Msr 25:2330, 26:35.

Se ret: Hö dür çö regi.
Ha syl baý ra my – bu ýew reý le riň se

ne na ma sy bo ýun ça ýe din ji aý da, ýag ny 
Tiş ri aýyn da (mu ňa Eta nym aýy hem 
diý lip dir) edil Gü nä den sap lan ma gü nü
niň yz ýa ny bel le nip dir. Tiş ri aýy güýz 
pas lyn da bo lup dyr. Bu Çat ma baý ra
my nyň bir bö le gi bo lup, Kö ne Äht de 
iki ge zek ga bat gel ýär.
Msr 23:16; 34:22.
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Se ret: Çat ma baý ra my.
He läk çi lik ýe ri –

Se ret: Ölü ler dün ýä si.
Eýp 26:6; 28:22; 31:12; Zeb 87:12.

Hep dä niň bi rin ji gü ni – bu ýew reý le
riň se ne na ma sy bo ýun ça ýek şen be gü ni.

Her mon da gy – Ys ra ýyl top ra gyn da 
iň be ýik dag bo lup, ýur duň de mir ga zy
gyn da ýer le şip dir.

Het ler – Ys ra ýyl hal ky Ken gan ýur
du ny eýe le mez den öň, ol ýer de ýa şan 
halk la ryň bi ri. B. e. öň 1200nji ýyl da 
ola ryň uly im pe ri ýa sy bo lup dyr, hä zir ki 
Tür ki ýä niň bir bö le gi bo lup dyr.

Se ret: Ken gan.
Gçk 10:15.

Hi ga ýon – bu saz gu ra ly nyň bir 
gör nü şi.
Zeb 9:17.

Hi rod – Tä ze Äht de Hi rod diý lip at
lan dy ryl ýan dört adam bar:

1. Isa dog lan wag ty Ýa hu da nyň 
pa ty şa sy bo lan, Be ýik Hi rod diý lip 
at lan dy ry lan pa ty şa. Isa bä bek kä Ony 
öl dür mä ge sy na ny şan hem şol dy (Mat 
2:122; Luk 1:5).

2. Isa wa gyz eden we gud rat lar gör
ke zen döw ri Je li le de pa ty şa bo lan 
Hi rod An tip. Do ga ny nyň aýa ly Hi ro
di ýa öý le nen we Ýah ýa çüm dü ri ji niň 
kel le si ni çap ma gy buý ran hem şol dy. 
Ýa hu dy lar Isa ny ha ça çüý le mez den öň, 
şu Hi rod ta ra pyn dan tu tup ge tir ýär ler. 
(Mar 6:1429; Luk 23:612).

3. Pa ty şa Hi rod Ag rip bi rin ji, ir ki 
ýyg nak da Isa nyň yzy na eýe ren le ri 
yzar lan adam. Ol Ýah ýa nyň do ga ny 
Ýa ku by öl dürd ýär (Res 12:123).

4. Pa ty şa Hi rod Ag rip Ikin ji, Paw lus 
im pe ra tor ta ra pyn dan hö küm edil me
gi üçin Ri me ibe ril mez den öň, ony 
öz ýag da ýy bi len ta nyş dyr ýar (Res 
25:13–26:2; 26:19, 2732).

Hi wi ler – Ys ra ýyl hal ky eýe le mez den 
öň, Ken gan da ýa şan halk la ryň bi ri. Olar 
ýur duň mer ke zin de ýa şap dyr lar.
Gçk 10:17; Msr 3:17; 13:5.

Se ret: Ken gan.
Ho rep –

Se ret: Si naý.
Ho ry lar – Ys ra ýyl hal ky eýe le mez

den öň, Ken gan da ýa şan halk la ryň bi ri.
Gçk 14:6; 36:2030; Kan 2:2122.

Se ret: Ken gan.
Hos sar – ga dy my Ys ra ýyl da hos sa

ryň dür li jo gap kär çi li gi bo lup dyr. Onuň 
ga ryn da şy öl dü ril en de, gan dar dan hun 
alyp dyr. Maş ga la da mi ras ga lar ýa ly, 
oňa sa ty lan em lä gi yzy na sa tyn al ma ga 
rug sat edi lip dir.
Çöl 35:1227; Rut 4:18; Eýp 19:25;

Hoş ha bar – Tä ze Äht de bu söz Isa
nyň ölü mi we Onuň ölüm den di rel me gi 
ar ka ly Hu da ýyň Şa ly gy nyň ber ka rar 
bo lan dy gy, Oňa ynan ýan la ryň ha las 
edi len di gi ba ra da ky ha bar.
Mat 4:23; Mar 1:15; Rim 1:16; 1Kor 15:111; Gal 1:11.

Hoş boý ys ly ga myş – atyr lar we ýag lar 
al mak üçin ula ny lan gam şyň bir gör nü şi.
Msr 30:23; Nag 4:14; Işa 43:24; Ýrm 6:20; 
Ezk 27:19.

Ho şe ýa py gam ber –
Seret: Hoş 1; Rim 9:25.

How ene – How äh li adam za dyň ene si 
bo lup dyr, onuň ady ýew reý çe «ýa şa ýyş» 
diý me gi aň la dyp dyr.
Gçk 3:20.

Hö dür çö re gi – ça dyr da, soň ra yba
dat ha na da han tag ta nyň üs tün de goý lan 
on iki sa ny pe tir çö re gi. Çö rek ler han tag
ta da bir hep de läp gal dy ry lyp dyr. Soň ra 
tä ze on iki çö rek bi len çal şy ry lyp dyr. 
Han tag ta dan aý ry lan bu çö rek le ri di
ňe ru ha ny la ra iý mä ge rug sat edi lip dir.
Lew 24:59; 1Şam 21:4

Se ret: Mu kad des otag.
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Hu daý – gö gi we ýe ri, ýag ny tu tuş 
älemja ha ny ýa ra dan Hu daý dyr. Hu daý 
baş gada en çe me at lar bi len at lan dy ry
lyp dyr, em ma ola ryň hem me si şol bir 
Hu da ýy aň la dyp dyr: Reb, Be ýik Hu daý, 
Hök mü ro wan Reb, Mu kad des.

Se ret: Reb.
Hu da ýyň Gu zu sy – Ýah ýa çüm dü ri ji 

Isa Me si hi Hu da ýyň Gu zu sy di ýip at
lan dyr ýar. Ýa hu dy la ryň urpadat la ry na 
gö rä, Hu daý ola ryň gü nä le ri ni ba gyş
la ma gy üçin, olar jan ly so ýup, Hu da ýa 
gur ban lyk be rip dir ler. Bu gur ban lyk 
ar ka ly olar Hu da ýyň na za ryn da päk sa ýy
lyp dyr. Ýah ýa, bel ki, bu gur ban ly gy göz 
öňün de tu tup, Isa ny şeý le at lan dy ran dyr. 
Bel kide, Ony Pe sah gu zu sy öý düp pi kir 
eden dir. Pe sah baý ra myn da ys ra ýyl lar 
jan ly so ýup, öz le ri niň now ba har ogul
la ry nyň şol jan ly nyň ga ny ar ka ly ölüm 
pe riş de si niň elin den ha las bo lan dyk la ry
ny ýat lap dyr lar. Aýan lyk ki ta by nyň 5nji 
ba byn da be ýan edi len gör nüş de Me sih 
Gu zy hök mün de su rat lan dy rylýar.
Ýoh 1:29, 36; Lew 4:32; Msr 12:2127.

Se ret: Gü nä gur ban ly gy; Pe sah 
baý ra my.
Hu da ýyň Og ly – Kö ne Äht de «Hu

da ýyň Og ly» pa ty şa lar üçin, iň mö hüm 
pa ty şa bo lan Da wut py gam ber üçin 
ula ny lyp dyr. Reb Da wu dyň og lu nyň 
he mi şe lik şa lyk sür jek di gi ni we Hu daý 
bi len ataogul gat na şy gy nyň bol jak dy
gy ny söz ber ýär. Bu ogul ýa hu dy lar 
ta ra pyn dan Me sih diý lip at lan dy ry lyp
dyr. Şeý le lik de, Tä ze Äht de bu at lar, 
ýag ny Hu da ýyň Og ly we Me sih, iki si 
hem di ňe Isa üçin ulan yl ýar. Bu la ryň 
iki si hem Hu da ýyň Şa ly gy ny ber ka rar 
et mek üçin Hu daý ta ra pyn dan Saý la
nypse çi len diý me gi aň lad ýar, Hu daý 
bi len Isa nyň deň hu kuk ly gat na şy gy bar.

Se ret: Me sih.

Hu da ýyň Şa ly gy – Mat ta ta ra pyn dan 
Hu da ýyň Şa ly gy na «Gö güň Şa ly gy» 
hem di ýil ýär. Isa Me sih bu dün ýä ge
len de, adam la ryň Hu daý bi len tä ze 
ara gat na şyk da ýa şa ma gy na ýol aç mak 
ar ka ly Hu da ýyň Şa ly gy ny ber ka rar et
di. Hu da ýyň Şa ly gy nyň adam la ry Isa 
ynan ýan we ta byn bol ýan adam lar dy. 
Isa Me sih do la nyp ge len de, Hu da ýyň 
Şa ly gy do ly ta mam bo lar we bu äh li 
adam la ra aý dyň aýan bo lar.
Mat 19:24; Luk 13:29; Ýoh 3:35; Rim 14:17.

Hyz mat et mek – Mu kad des Ki tap da 
bu söz di ňe bir ho ja ýyn la ry na hyz mat 
ed ýän adam la ry dälde, eý sem Hu da ýa 
hyz mat ed ýän Onuň adam la ry ny hem 
aň la dyp dyr. Isa ynan ýan lar Hoş Ha ba ry 
wa gyz edip we beý le ki me si hi le re ýag
şy lyk edip, ola ryň mä täç lik le ri ne kö mek 
et mek bi len Oňa hyz mat ed ýär ler.
Çöl 16:89; Kan 6:13; Ýeş 23:7,16; 24:24.

Se ret: Sež de et mek.

I
 Ib lis –

Se ret: Şeý tan.
Iç gi sa da ka sy – gur ban lyk sy pa sy nyň 

üs tü ne şe rap, kä te ýag guý mak bi len 
Hu da ýa hö dür edi lip dir.
Gçk 35:14; Lew 23:13.

Iç ki ga la – di war lar bi len ör tü len 
ga la nyň için dä ki ber kit me. Bu şä he riň 
iň be ýik ýe ri bo lup dyr.
1Pat 16:18; 2Pat 15:25; Ýer 30:18.

Im pe ra tor – Rim im pe ri ýa sy nyň pa ty
şa sy. Tä ze Äht de üç im pe ra tor ýat lan ýar:

1. Im pe ra tor Aw gust, ol Ok ta wi ýan 
diý lip hem at lan dy ryl ýar dy (b. e. öň 
27nji ýyl dan b. e. 14nji ýy ly na çen li). 
Isa dog lan da, ol im pe ra tor dy (Luk 2:1).

2. Im pe ra tor Ti be ri ýus (b. e. 1437 ýý). 
Isa wa gyz eden we ölüpdi re len döw ri 
ol im pe ra tor dy (Luk 3:1; Ýah 19:12).
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3. Im pe ra tor Klaw diý (b. e. 4154 ýý). 
Ol ýa hu dy la ry Rim den ko wup çy kar dy 
(Res 18:14).
In jil – Tä ze Äht.
Iň mu kad des otag – Mu kad des 

ça dy ryň iň iç ki ota gy, soň rak bu yba
dat ha na da Äht san dy gy nyň sak la nan 
ýe ri bo lup dyr. («Mu kad des ça dyr» we 
«Yba dat ha na» söz le ri niň aşa gyn da ber
len su rat la ra se re diň.) Sü leý ma nyň gu ran 
yba dat ha na syn da bu iç ki otag diý lip 
at lan dy ryl dy we ol ýer de ke rup la ryň 
şe ki li hem bo lup dyr. Iç ki otag daş ky 
otag dan uly tu ty ar ka ly bö lü nip dir. Ka
nu na gö rä, di ňe baş ru ha na iç ki ota ga 
gir mä ge rug sat ber lip dir, ol hem di ňe 
ýyl da bir ge zek, Gü nä den sap lan ma 
gü ni gi rip bi lip dir.
Msr 26:33; Lew 16:12; 1Pat 6:1630.

1628nji sa hy pa da ky su ra ta se ret.
Se ret: Gü nä den sap lan ma gü ni; Ke

rup; Mu kad des otag; Mu kad des öý; 
Tu ty; Yba dat ha na.
Ior dan der ýa sy – Je li le köli bi len 

Öli deň ziň ara syn dan ak ýan der ýa. 
Gün do gar da Ys ra ýyl ýur du nyň ara çä
gi hök mün de ula ny lyp dyr. Ys ra ýyl lar 
Ken ga na gir mez den öň bu der ýa dan 
ge çip dir ler.
Ýeş 2:1.

Karta se ret
Se ret: Je li le.

Isa – Isa nyň ýew reý çe ady «Ýe şu wa» 
bo lup, ol «Reb ha las ed ýär» diý me gi 
aň lad ýar. I asyr da bu at ýa hu dy lar üçin 
ýör gün li at bo lup dyr.

Işa ýa py gam ber – Işa ýa py gam ber 
Ýa hu da pa ty şa la ry Uzy ýa nyň, Ýo ta myň, 
Aha zyň we Hiz ki ýa nyň döw rün de py
gam ber lik edip dir. Ol b. e. öň VIII asyr da 
ýa şap geç di. Işa ýa bi lim li adam bo lup dyr, 
ol pa ty şa nyň mas la hat çy sy hök mün de 
öm rü ni Iýe ru sa lim de ge çi rip dir. Bu 

dö wür de Ys ra ýyl pa ty şa ly gy As sy ri ýa 
im pe ri ýa sy ta ra pyn dan ba sy lyp al nyp, 
Ýa hu da pa ty şa ly gy bol sa he mi şe howp 
as tyn da bo lup dyr. Işa ýa nyň py gam ber
lik le ri niň ag la ba sy Hu da ýyň Öz hal ky ny 
ha las ed ýän di gi ba ra da dyr, em ma şol 
bir wag tyň özün de ol ys ra ýyl la ra pis lik 
ed ýän le ri, ada lat syz la ry we bu ta ço kun
ýan la ry Hu da ýyň hö küm et jek di gi ni 
duý du ryp dyr. Işa ýa daştö we re gin de 
bo lup geç ýän wa ka la ra de giş li gör nüş ler 
gö rüp dir, şeý le hem ol gel jek de bol jak 
zat la ry gör nüş ar ka ly öň den gö rüp dir, 
esa san hem ejir çek mek bi len Hu da
ýyň hal ky ny ha las et jek Gul ba ra da ky 
gör nü şi gö rüp dir. Tä ze Äht de bu py
gam ber lik ler Isa Me sih de ama la aş mak 
bi len aý dyň äş gär bol ýar.
2Pat 1920; Işa 1, 6; Mat 4:14; 8:17; 12:17; 
Ýoh 12:3841; Res 8:2835.

Iýe ru sa lim – Iýe ru sa lim Da wut py
gam ber bi len Sü leý man py gam be riň 
hö küm dar lyk eden döw rün de Ys ra ýy lyň 
paý tag ty bo lup dyr. Sü leý ma nyň ölü
min den soň ra bu Ýa hu da pa ty şa ly gy nyň 
paý tag ty bo lup dyr. Bu şä her Si on ady 
bi len hem tu tu lyp dyr.
2Şam 5:615; 2ÝÝ 9:25; 2ÝÝ 11:517; Zeb 
68:36.

J
 Jeb ra ýyl pe riş de – adam za da Hu da

ýyň ha ba ry ny ge tir ýän pe riş de. Kö ne 
Äht de ol Da ny ýel py gam be re gör nüp, 
oňa Hu daý dan ge len gör nüş le ri dü şün
dir ýär. Tä ze Äht de ol Ze kar ýa gör nüp, 
Ýah ýa nyň do gul jak dy gy ny, şeý lede 
Mer ýe me gör nüp, Isa Me si hiň do gul
jak dy gy ny ha bar ber ýär.
Dan 8:1419; 9:1921; Luk 1:19,26.

Je li le – Ys ra ýyl ýur du nyň de mir ga
zyk et ra by.
Mat 2:22; Işa 9:1.
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Jen net – grek çe bu söz «owa dan bag» 
diý me gi aň lad ýar. Tä ze Äht de bu söz 
Isa ynan ýan la ryň ölüm den soň gid ýän 
aja ýyp ýe ri ni aň lad ýar.
Luk 23:43; Aýn 2:7.

Jul ge ýin mek – ga dy my Ys ra ýyl da 
adam lar eden gü nä si ne to ba ed ýän dik le
ri ni gör ke zen le rin de ýada kim dir bi ri niň 
ýa sy ny tu tan la ryn da, jul geý nip dir ler 
we kü lüň üs tün de otu ryp dyr lar ýada 
de pe le rin den kül se pe läp dir ler. Umu
man bu gamgus sa ny gör kez mek üçin 
ula ny lyp dyr.
2Şam 3:31; Neh 9:1; Mat 11:21.

K
 Ka nun – Töw ra dyň bäş ki ta by: 

mu ňa sež de, mu kad des öý, baý ram
lar, gur ban lyk lar we sa da ka lar de
giş li bo lup, iň esa sy hem Hu da ýyň 
hal ky hök mün de ys ra ýyl la ryň nä hi li 
ýa şa ma ly dyk la ry na de giş li Hu da ýyň 
be ren ka nun la ryn dan yba rat. Bu köp
lenç Mu sa nyň ka nu ny (Ýeş 8:29) ýa
da Mu kad des ka nun (Mat 23:23) diý
lip at lan dy ry lyp dyr. Ka nu nyň esa sy 
bö le gi On tab şy ryk dyr (Msr 20:117; 
Kan 5:621).

Se ret: Ka nun ki ta by; Töw rat.
Ka nun ki ta by – mu ňa Reb biň be ren 

ka nun la ryn dan yba rat bo lan Ka nun 
tag ly ma ty ki ta by nyň bir bö le gi ýada 
Töw ra dyň bäş ki ta by de giş li dir.
Kan 30:910; Ýeş 1:8; Gal 3:10.

Se ret: Töw rat.
Ke moş – Mo wap la ryň hu da ýy.

1Pat 11:7, 33; Ýrm 48:13,46.
Se ret: Mo wap lar.

Ken gan – Nu huň ag tyk la ry nyň bi ri
niň ady. Onuň ne sil le ri bo lan ken gan lar 
Or ta ýer deň zi bi len Ior dan der ýa sy nyň 
ara ly gyn da or na şyp dyr lar, şo nuň üçin 
ol ýe re Ken gan ady ber lip dir. Soň ra 

olar ys ra ýyl lar ta ra pyn dan ba sy lyp 
al nyp dyr.
Gçk 9:18; 12:5; Msr 6:4; Ýeş 5:12.

Ken gan lar – ken ga nyň ila ty ga ry şyk 
bo lup, fi ni ki ýa ly la ra ýa kyn bo lup dyr. 
Kä wagt bu söz ol ýer de ýa şan äh li 
ti re le ri aň la dyp, umu my ula ny lyp
dyr, kä te di ňe bir ti rä ni gör kez mek 
üçin ula ny lyp dyr. Soň ra olar Ken ga ny 
ba syp alan ys ra ýyl lar ta ra pyn dan öl
dü ril ip dir, di ri ga lan la ryda kow lup 
çykarylypdyr.
Gçk 12:6; 15:1821; Ýeş 16:10.

Ke rup – ga nat ly pe riş de ler. Olar Erem 
ba gyn da ýa şa ýyş da rag ty ny go rap dyr lar. 
Eze ki ýel (ýag ny Kif) py gam be riň gö ren 
gör nü şin de ke rup lar Hu da ýyň tag ty nyň 
de pe sin de ýer le şip dir. Äht san dy gy nyň 
üs tün de ga nat la ry ny ga pa gyň üs tü ne 
ýa ýyp otu ran iki sa ny ke rubyň al tyn dan 
ýa sa lan keş bi bar.
Gçk 3:24; Msr 25:1822.

Se ret: Äht san dy gy; Pe riş de; Se raf ar.
Ke set ler – il ki Me so po ta mi ýa da ky 

düz lük de, soň ra Ba byl şä he rin de ýa şan 
ti re. Ke set ler ol ýer dä ki ýa şan ti re le ri
niň ara syn da iň güýç li ti re bo lup dyr we 
şo nuň üçin ola ryň ady köp lenç tu tuş 
ba byl ly la ry aň lat mak üçin ula ny lyp dyr.
Ezr 5:12; Işa 47:1.

Se ret: Ba byl.
Keýn ler – Ys ra ýyl hal ky eýe le mez den 

öň, Ken gan ýur dun da ýa şan halk la ryň 
bi ri.
Gçk 15:19; 4:11; 1Şam 15:6; 27:10; 1ÝÝ 2:55.

Se ret: Ken gan.
Kä ki lik oty – ýa kym ly ys ly ösüm

lik. Ru ha ny bir bog dak kä ki lik otu ny 
su wa ýada ga na ba ty ryp, tä miz le mek 
üçin adam la ryň ýada beý le ki zat la ryň 
üs tü ne se pip dir.
Lew 14:4,6; Zeb 50:9.

Se ret: Mur dar; Tä miz.
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Kö ne Äht – ol Töw rat dan, Ze bur
dan, Ta ry hy, Da na lyk we Py gam ber lik 
ki tap la ryn dan yba rat. Bu ki tap lar Isa 
Me sih gel mez den öň ýa zy lyp dyr, ola
ryň kä bi rin de Onuň gel jek di gi ba ra da ky 
py gam ber lik ler bar.

Se ret: Py gam ber lik et mek; Tä ze 
Äht; Töw rat; Ze bur.
Kül üs tün de otur mak –

Se ret: Jul ge ýin mek.

L
 La dan – gy rym sy aga jyň gür ýap

ra gyn dan çyk ýan şi re. Şi re ga ta ýar we 
ýa kym ly ys ly şep bik hök mün de sa tyl ýar, 
ony ow ra dyp, on dan der man ýa sa ýar lar.
Gçk 37:25; 43:11.

Le wi ler – Le wi ler Ýa ku byň og ly Le
wi niň ne sil le ri dir. Le wi ti re si üç uru ga 
bö lü nip dir: Ger şo nyň, Ko ha dyň we Me
ra ry nyň ne sil le ri. Mu sa nyň döw rün de 
Hu daý le wi ti re sin den bo lan Ha run 
py gam be riň ne sil le ri ni ru ha ny ly ga 
saý lap dyr; beý le ki le wi le riň äh li si ni 
Mu kad des ça dyr da hyz mat edip, ru ha
ny la ra kö mek leş mä ge bel läp dir. Di ňe 
şu ti rä niň öz baş dak mülk ýe ri bol man
dyr, se bä bi ola ryň we zi pe si Mu kad des 
ça dyr da, soň ra yba dat ha na da hyz mat 
et mek bo lup dyr. Şo nuň üçin bu la ra mülk 
ýer beý le ki ti re ler den bö lü nip ber lip dir.
Msr 6:25; 38:21; Lew 25:32f; Çöl 3:6.

Se ret: Ru ha ny.
Li ra – Ys ra ýyl da we onuň daştö

we re gin dä ki ül ke ler de ula ny lan ki riş li 
saz gu ra ly. Ol uly göw rüm li ar fa meň
zeş bo lup dyr.
Gçk 4:21; 1Şam 16:1523; Zeb 70:22.

1624nji sa hy pa da ky su ra ta se ret.
Li wan – Ys ra ýy lyň de mir ga zyk ara

çä gin de ýer leş ýän dag lyk ýurt, ol kedr 
to kaý ly gy bi len meş hur bo lup dyr. Sü
leý man pa ty şa Iýe ru sa lim de köş gü ni 

we yba dat ha na ny Li wa nyň kedr hem 
beý le ki agaç la ryn dan gu rup dyr.
1Pat 5:610; Ezr 3:7; Işa 60:13.

Liw ýa tan –
Se ret: Až dar ha.

Lo ly – ga zanç üçin te ni ni sat ýan aýal.
Sül 9:3; Hoş 4:14; Ýak 2:25; 1Kor 6:15,16.

Lut – Yb ra ýym py gam be riň do ga ny
nyň og ly. Ol ow nuk lyiri li mal la ry we 
ça dyr la ry bi len So dom ga la sy nyň tö we
re gin dä ki de re de mes gen tu tup dyr. Soň ra 
Reb So dom bi len Go mo ra şä her le ri niň 
iki si ni weý ran edip dir, ýö ne pe riş de ler 
Lu ty maş ga la sy bi len bi le ha las edip dir
ler. Lut mo wap la ryň we am mon la ryň 
ata sy dy, soň ra onuň ne sil le ri Ys ra ýy lyň 
duş ma ny bo lup dyr lar.
Gçk 12:4–14:16; 19:136; 2Pet 2:7,8.

M
 Ma daý – hä zir ki gün ba tarde mir ga zyk 

Eý ran da ýer leş ýän güýç li pa ty şa lyk. Pars 
im pe ri ýa syn da ma daý lar pars lar bi len 
bi le bir pa ty şa lyk da gul luk edip dir ler. 
Şo nuň üçin ola ryň ka nun la ry na «Me des 
we pars ka nun la ry» diý lip dir.
2Pat 17:6; Est 1:19; Dan 6:8,12,15; Res 2:9.

Se ret: Pars imperiýasy.
Man na – Ys ra ýyl lar Si naý çö lün de 

aza şyp ýör kä ler, Hu daý ta ra pyn dan as
man dan ýa gan iý mit.
Msr 16:3135; Çöl 11:6f; Zeb 77:24; Ýoh 6:3158.

Mas kil – Ze bur ki ta byn da bir aý dy
myň gör nü şi. Olar bir nä çe mak sat lar üçin 
ýa zy lyp dyr: gud rat ly iş le ri üçin Hu da ýy 
şöh rat lan dyr mak; hal kyň bet bagt çy ly gy
na ýada şah sy gy nan jy na ýas tut mak; şeý
le hem al kyş aýt mak we ýal bar mak üçin.
Zeb 31; 41; 52; 89; 142.

Se ret: Mez mur; Ze bur.
Mej lis – Mu kad des Ki tap da bir nä çe 

mej lis ag za lyp ge çil ýär. Ola ryň iki si iň 
mö hü mi dir:
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1. Hu da ýyň mej li si.
2. Ýa hu dy la ryň mej li si. Hu da ýyň 

mej li si ne pe riş de ler we gö güň baş ga 
yla hy bar lyk la ry ýyg nan ýar lar. Ýa hu
dy la ryň mej li si ne iň mö hüm ýa hu dy 
adam la ryn dan ýet miş bi ri si de giş li 
bo lup dyr. Ola ryň ara syn da fa ri seý ler 
we sad du keý ler bo lup, Baş ru ha ny 
mej li se baş tu tan lyk edip dir. Rim li le riň 
hö küm dar ly gy as tyn da mej li siň ra ýat 
we je na ýat iş le ri ne ga ra ma ga yg ty ýa ry 
bo lup dyr, ýö ne hiç ki mi hö küm et mä ge 
hu ku gy bol man dyr.

Eýp 15:8; Zeb 81:1; 88:6: Mar 14:5365; 
Res 4:122.

Mer ýem – Tä ze Äht de Mer ýem at ly 
bir nä çe aýal bar:

1. Isa nyň eje si Mer ýem.
2. Mag da la ly Mer ýem. Isa Mag da

la ly Mer ýem den ýe di sa ny er bet ru hy 
çy kar dy we Mer ýem Isa nyň yzy na 
eýe ri ji le riň bi ri bol dy (Mat 27:5556; 
Mar 16:9; Luk 8:2; Ýoh 20:12; 1118 
we beý le ki bö lek ler).

3. Beý ta ni ýa da ky Mer ýem. Ol Mar ta 
bi len La za ryň do ga ny dy. Ol Isa nyň 
aýa gu jun da otu ryp, Onuň öwüt le ri
ni diň le di (Luk 10:3842; Ýoh 11:15; 
12:17).

4. Ýa kup bi len Ýu su byň eje si Mer
ýem. Bu Mer ýem Kle o pa syň aýa ly 
Mer ýem bol ma gy ah mal, ýö ne bu 
anyk däl (Mat 27:56; Mar 15:40; 
16:1; Luk 24:10).

5. Ýohannanyň (oňa Mark hem 
di ýip dir ler) eje si Mer ýem. Bu Mer
ýe miň Iýe ru sa lim de öýi bo lup dyr 
we Isa şä girt le ri bi len ol ýer de du
şu şyp dyr (Res 12:12).
Mesh ýa gy – kim dir bi ri niň Reb be 

ba gyş edi len di gi niň ýada mu kad des 
edi len di gi niň ny şa ny hök mün de onuň 
de pe si ne ýag guý lup dyr ýada se pi lip dir.

Msr 25:6.
Se ret: Ýag guý mak, Me sih. 1628nji 

sa hy pa da ky su ra ta se ret.
Me sih – bu at «de pe sin den ýag guý

lan ada my» aň la dyp dyr. Kö ne Äht de 
kim dir bi ri niň de pe sin den ýag guý mak 
onuň ru ha ny ýada pa ty şa hök mün de 
Hu daý ta ra pyn dan aý ra tyn saý la nan
dy gy nyň ny şa ny bo lup dyr. Me sih di ýen 
at ýa hu dy lar ta ra pyn dan ula ny lyp baş
la nyp dyr we olar mu ny Hu da ýyň ola ra 
iber me gi wa da be ren Pa ty şa sy nyň ady 
üçin ula nyp dyr lar. Bu Pa ty şa he mi şe lik 
hö küm sür me li di we Ys ra ýy ly duş man
la ryn dan ha las et me li di. Isa ynan ýan lar 
we Oňa eýer ýän ler Isa nyň Me sih di gi ne, 
Onuň äh li adam la ry ha las edip, Hu
da ýyň Şa ly gy ny ber ka rar et mek üçin 
Hu daý ta ra pyn dan saý la nyp ibe ril en
di gi ne ynan ýar lar. Grek çe Me sih sö zi 
«Hris tos» diý mek dir.
Mat 1:1; Mar 8: 2729; Luk 2:11; Ýoh 20:31; 
Res 18:28.

Se ret: Hu da ýyň og ly; Ýag guý mak.
Me so po ta mi ýa – ga dy my dö wür de 

Ýew frat der ýa sy nyň gün ba ta ryn dan 
Tig ris der ýa sy nyň gün do ga ry na çen li 
bo lan ara lyk Me so po ta mi ýa diý lip at lan
dy ry lyp dyr. Ba byl ly lar we as sy ri ýa ly lar 
bi len bir lik de köp ga dy my me de ni ýet ler 
bu ýer de baş la nyp dyr.
Gçk 24:10; 25:20; Res 2:9; 7:2.

Meý le tin sa da ka – bu dür li se bäp ler 
üçin Hu da ýa ge ti ri len dür li gör nüş li 
sa da ka lar bo lup dyr. Me se lem, adam lar 
meý le tin ýag, ýa kym ly ys ly tü tet gi, ge
ýimge jim, agaç, kü müş we Mu kad des 
ça dy ryň gur lu şy gy üçin beý le ki zat la
ry ge ti rip dir ler (Msr 35:2029). Em ma 
şah sy se bäp ler üçin gur ban lyk ýada 
sa da ka is len dik gör nüş de meý le tin 
be rip dir ler.
Msr 35:29; 36:3; Lew 7:16.
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Mez mur – Ze bur ki ta byn da aý dy
myň bir gör nü şi. Bir nä çe mak sat lar 
üçin: Hu da ýy şöh rat lan dyr mak üçin, 
hal kyň bet bagt çy ly gy na ýada şah sy 
ejir çek me le ri ne ýas tut mak üçin, pa
ty şa ny bel le mek, Hu da ýa min net dar lyk 
bil dir mek, yba dat ha na bar ýar kaň şat la
nyp aý dym aýt mak; Hu da ýa ýal ba ryp 
do gadi leg et mek üçin ýa zy lan aý dym
lar dyr. Bu aý dym lar Ze bur ki ta byn da 
top la nan dyr. Isa nyň yzy na eýer ýän ler bir 
ýe re üý şen le rin de, mez mur aý dyp dyr lar.
Zeb 5:1; 18:1; Efe 5:19; Kol 3:16.

Se ret: Ze bur.
Mä lik sa dyk – Iýe ru sa li miň ga dy

my pa ty şa sy we ru ha ny sy. Onuň ady 
«dog ru lyk pa ty şa sy» diý me gi aň lad ýar. 
Kö ne Äht de Mä lik sa dyk Yb ra ýym py
gam be re duş ýar we oňa pa ta ber ýär (Gçk 
14:1720). 109njy mez mur da Mä lik sa dyk 
«mü di mi lik ru ha ny» diý lip at lan dy ryl
ýar we Ýew reý le re hat ki ta by nyň 5nji 
ba by nyň 6njy aýa dyn da Isa «Mä lik sa
dyk de re je sin dä ki» ru ha ny hök mün de 
ta nyş dy ryl ýar. Isa Hu da ýyň sa gyn da 
otur ýan mü di mi lik Baş Ru ha ny dyr we 
Ol me si hi ler üçin tö wel la ed ýär.

Mid ýan lar – Yb ra ýym py gam be riň 
og ly Mid ýa nyň ne sil le ri (Gçk 25:1,2). 
Mu sa öm rü ni Mid ýan ýur dun da ge çi
rip dir, Mid ýan Si naý ýa rym ada sy nyň 
bir bö le gi bol ma gy ah mal. Ser dar lar 
döw rün de mid ýan lar ys ra ýyl la ryň esa sy 
duş ma ny bo lup dyr. «Mid ýan lar» we «Ys
ma ýyl lar» di ýen söz ler kä te çal şy ry lyp 
ula ny lyp dyr (Gçk 37:2529).
Gçk 25:1,2; 37:2529.

Se ret: Ys ma ýyl py gam ber.
Mi ka ýyl – her mil le tiň özü niň ser dar 

pe riş de si bo lup dyr di ýen pi kir bar, ola ryň 
he re ket le ri öz mil le ti bi len bag ly bo lup dyr. 
Bu ba ra da il kin ji ge zek Da ny ýel py gam be
riň ki ta byn da pars we grek ser dar la ry nyň 

pe riş de si, şeý le hem Ys ra ýy lyň ser da ry 
Mi ka ýyl pe riş de ba ra da aý dyl ýar.
Dan 10:13,20; 12:1.

Mik tam – Ze bur ki ta byn da ga bat 
gel ýän aý dy myň gör nü şi.
Zeb 15:1.

Mil let ler – Mu kad des Ki tap da bu 
adat ça ýa hu dy däl mil let le ri aň la dyp dyr. 
Ys ra ýyl hal ky Hu daý ta ra pyn dan Onuň 
hal ky bol mak üçin saý la nyp dyr, em ma 
Hu daý äh li mil let le riň halk la ry nyň ha
las bol ma gy ny we ola ryň hem Öz hal ky 
bol ma gy ny is läp dir.
Lew 26:12; Efe 2:1113.

Mil lo – top rak bi len dol du ry lan jaý ryk 
ýada boş luk ýer. Kä te bu söz ga la nyň 
di wa ry na çyk mak üçin gur lan ýap gy dy 
aň la dyp dyr.
2Şam 5:9.

Mi ras – tu tuş Ken gan ýur dy Hu daý 
ta ra pyn dan ys ra ýyl la ra mü di mi lik mi
ras hök mün de söz ber lip dir. Ýe şu wa nyň 
döw rün de ýer bi je bo ýun ça Ys ra ýy lyň on 
iki ti re si ne paý la nyp ber lip dir, şeý le lik de, 
her ti rä niň öz ýe ri bo lup dyr we mi ras 
hök mün de ne sil den nes le ge çip dir. Mu ňa 
ga ra maz dan, ys ra ýyl hal ky Hu da ýyň Öz 
«mi ra sy» hök mün de su rat lan dy ry lyp dyr. 
Ine, şo nuň üçin Hu daý bi len ys ra ýyl 
hal ky nyň ara syn da ky äh te gö rä, Ol di
ňe ola ryň Hu da ýy bo lup dyr, olar bol sa 
Onuň hal ky bo lup dyr. Kim Isa ynan ýan 
bol sa, onuň mi ra sy Hu da ýyň Şa ly gy dyr 
we ba ky ýa şa ýyş dyr.
Msr 32:13; Ýeş 13:68; Zeb 33:12; Ýak 2:5.

Mo lek – am mon la ryň esa sy hu da ýy. 
Adam lar kä te öz ça ga la ry ny Mo lek hu
da ýy na gur ban lyk ber mek bi len oňa 
sež de edip dir ler. Hu da ýyň ka nu ny bu 
ada ty örän ýaz gar sada, bir ge zek hat da 
ys ra ýyl hal kyda Iýe ru sa li miň go la ýyn
da ky Hin nom jül ge sin de ogulgyz la ry ny 
Mo lek hu da ýy na hö dür et di.
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Lew 18:21; 20:25; 1Pat 11:7; Ýer 32:35.
Mo wap lar – Yb ra ýym py gam be riň 

ýe ge ni Lu tuň ne sil le ri. Olar Öli deň
ziň gün do ga ryn da ky Mo wap ýur dun da 
ýa şap dyr lar. Mo wap lar öz le ri niň esa
sy hu da ýy hök mün de Ke mo şa sež de 
edip dir ler. Ola ryň gep leşik di li ýew reý 
di li ne de giş li bo lup dyr. Olar Ys ra ýy lyň 
duş ma ny bo lup dyr lar we köp lenç Ys
ra ýy lyň py gam ber le ri ta ra pyn dan paş 
edi lip dir ler. Mu ňa ga ra maz dan, Rut ak 
ýü rek li mo wap ly aýal bo lup dyr. Ba byl
ly lar mo wap la ry der bida gyn edip dir ler.
Işa 1516; Ýer 49; Zep 2:811.

Mu kad des – Töw rat da «mu kad des» 
ada ty mak sat lar üçin dälde, Hu da ýyň 
mak sat la ry üçin aý ry goý lan diý me gi 
aň lad ýar. Bu ru ha ny la ra ýada ys ra ýyl 
hal ky na, ýada Mu kad des ça dyr we 
gur ban lyk sy pa sy ýa ly zat la ra de giş li dir. 
Mu kad des edi len adam lar ýada zat lar 
päk sak la nyl ma ly dy. Mu kad des Ki tap da 
mu kad des adam la ryň päk li gi ne ola ryň 
ah lak hä si ýet le ri hem de giş li bo lup dyr: 
«Özü ňi zi ça gy ran Hu da ýyň mu kad des 
bol şy ýa ly, siz hem äh li ed ýän iş le ri ňiz de 
mu kad des bo luň» (1Pet 1:15).
Msr 3:5; 16:23; 19:6; 25:8; Işa 6:3.

Mu kad des ça dyr – Mu kad des ça dyr 
Äht sy pa sy ny we yba dat üçin beý le ki 
en jam la ry ýer leş dir mek üçin gur lan ça
dyr dyr. Tu tuş gur lu şa Mu kad des ça dyr 
diý lip dir (1622nji we 1628nji sa hy pa
da ky su rat lara se ret). Mu kad des ça dy ryň 
için de iki otag bo lup dyr: mu kad des otag 
we iň mu kad des otag. Ça dyr ge çi niň 
ýü ňün den edi len di we onuň di wa ry nyň 
iç ta ra py owa dan tu tu lar bi len ör tü len
di. Onuň tö we re gi ha ýat bi len gur şa lyp, 
da şy na ha ýat aý la nyp dyr. Mu kad des 
ça dyr bi len onuň how lu sy na Hu da ýyň 
mu kad des öýi diý lip dir. Ys ra ýyl lar çar
wa adam lar bo lup dyr lar, şo nuň üçin olar 

gö çen le rin de, ça dy ry sö küp alyp, öz ýan
la ry bi len äki dip dir ler. Mu kad des ça dyr 
Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr hök mün de 
hem bel li bo lup dyr. How lu da Hu da ýa 
sa da ka lar we gur ban lyk lar hö dür et mek 
üçin gur ban lyk sy pa sy, şeý le hem ru ha
ny lar ýuw nar ýa ly suw dan do ly bü rünç 
le gen du rup dyr. Öň ki dö wür dä ki göç me 
mu kad des ça dyr Sü leý ma nyň döw rün de 
daş dan we agaç dan sal nan yba dat ha na 
bi len çal şy ry lyp dyr.
Msr 26:135

Se ret: Iň mu kad des otag; Mu kad
des ça dyr; Mu kad des öý; Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dyr; Yba dat ha na. 1622nji 
sa hy pa da ky su ra ta se ret.
Mu kad des çö rek –

Se ret: Hödür çöregi.
Mu kad des dag – Iýe ru sa lim dä ki dag, 

ol ýer de yba dat ha na gur lup dyr we sež de 
edi lip dir (adat ça Si on da gy bi len meş
hur bo lup dyr).

Se ret: Iýe ru sa lim; Si on.
Zeb 2:6; 14:1; 98:9; Işa 27:13; Ýol 2:12.

Mu kad des otag – Mu kad des ça dyr
da ky otag, ol ýer de ru ha ny lar Hu da ýyň 
hu zu ryn da öz hyz mat la ry ny ýe ri ne 
ýe ti rip dir ler. Mu kad des ota gyň için de 
ýa kym ly ys ly gur ban lyk sy pa sy, çy ra dan, 
üs tün de hö dür çö rek le ri bo lan han tag ta 
bar dy. Bu otag Iň mu kad des otag dan 
tu ty ar ka ly bö lü nip dir. Sü leý man ça dy
ry yba dat ha na bi len çal şan da, bu otag 
daş ky otag ady bi len, Iň mu kad des otag 
bol sa, iç ki otag ady bi len bel li bo lup dyr.
Msr 26:3034; 1Pat 6:1418

Se ret: Iň mu kad des otag; Mu kad des 
ça dyr; Mu kad des öý; Yba dat ha na.
Mu kad des öý – bu at Mu kad des ça

dy ra we onuň ha ýa dy na, soň rak bol sa 
yba dat ha na de giş li dir. Ol ýer de ru ha ny
lar Hu da ýyň hu zu ryn da öz hyz mat la ry ny 
ýe ri ne ýe ti rip dir ler.

 Sözlük  



 1606  

Msr 25:8; 36:1; Lew 19:30; 1ÝÝ 22:19; Zeb 
23:3.

Mu kad des Ruh – Hu da ýyň Ru hy 
bo lup, Ol dün ýä de gud rat ar ka ly he re
ket ed ýär. Kö ne Äht de Hu da ýyň Ru hy 
adam la ra inip, olar py gam ber lik edip
dir ler. Tä ze Äht de Isa ynan ýan la ryň 
hem me si Mu kad des Ru hy ka bul ed ýär ler.
Eýp 33:4; 1Şam 19:20; Rim 8:15.

Se ret: Ruh.
Mur dar – ga dy my Ys ra ýyl da eger 

adam di ni taý dan tä miz bol ma sa, ol 
mur dar ha sap la nyp dyr. Le wi ler we Çöl
de ki tap la ryn da nä hi li ada myň mur dar 
ha sap lan ýan dy gy be ýan edi len dir. Ys ra
ýyl lar Mu kad des öý de borç la ry ny ýe ri ne 
ýe tir mä ge baş lan la ryn da, Hu daý ola ra 
bu ýe ri mur dar et mez li gi bu ýur dy. Isa 
ada my ha ky kat dan nä mä niň mur dar 
ed ýän di gi ni, ýag ny ýü rek den çyk ýan 
er bet pi kir le riň we he re ket le riň mur dar 
ed ýän di gi ni öw red ýär.
Lew 15:31; Ezk 5:11; Mat 15:11.

Se ret: Tä miz.
Mu sa py gam ber – Ys ra ýyl lar Mü

sür de gul çu lyk da bo lan la ryn da, Mu sa 
py gam ber ola ra baş bol mak üçin Hu daý 
ta ra pyn dan ça gy ry lan adam. Ol Mü sür 
pa ty şa syn dan ys ra ýyl la ryň gi dip, çöl de 
Reb be yba dat et mek le ri üçin rug sat 
ber me gi ni so ra ýar. Ýö ne fa ra on mu nuň 
bi len Reb di ňe Mü sür top ra gy na bir to par 
bet bagt çy lyk lar in de ren den soň yla laş
ýar. Mu sa hal ka en çe me ýyl lap çöl de 
ýol baş çy lyk ed ýär, em ma söz ber len 
Ken gan ýur du ny di ňe uzak dan gö rüp 
bil ýär. Mu kad des Ki ta byň il kin ji bäş 
ki ta by Töw rat hök mün de bel li bo lup, 
esa san, Mu sa ta ra pyn dan ýa zy lan dyr.

Mut la ben – bu sö züň ma ny sy ba ra da 
alym lar je del leş ýär ler. Onuň «La be niň 
ölü mi» di ýen ma ny ny aň lad ýan bol ma
gy müm kin we ol mez mu ryň nä me üçin 

ýa zy lan dy gy nyň se bä bi ni gör kez ýär. 
Bel ki, ol mez mu ryň nä dip aý dym edip 
aý dy lan dy gy ny ýada nä hi li saz gu ra
lyn da çal nan dy gy ny gör ke zen dir.
Zeb 9:1.

Mür – mür ösüm li gi gür ti ken li we 
şa ha ly gy rym sy agaç dyr. Ýa kym ly ys ly 
tü tet gi onuň şa ha la ryn dan alyn ýar we ol 
gu ran da ga ta ýar. Ol örän gym mat ba ha 
tü tet gi bo lup, atyr ýa sa mak üçin ýag 
bi len ga ryl ýar we je se di jaý la ma ga taý
ýar la mak üçin ulan yl ýar. Mü rüň ta ga my 
ajy bo lup dyr. Bu agy ry ny ýe ňil leş dir ýär 
di ýip hem yna nyp dyr lar. Bu hä si ýet le riň, 
bel ki, es ger le riň ony şe ra ba ga ryp, Isa 
be ren dik le ri bi len bag ly bol ma gy hem 
ah mal (Mar 15:23).
Zeb 44:9; Sül 7:17; Nag 5:5.

Mür ze – mür zä niň esa sy kä ri res mi
na ma la ryň gö çür me si ni taý ýar la mak dyr. 
Şeý le hem olar hat la ry, ka rar la ry we 
beý le ki res mi na ma la ry ýa zyp dyr lar, 
olar paý has ly we dü şün je li ha sap la nyp
dyr. Mür ze ler ýa zyp bil ýän dik le ri üçin, 
kä te ma liýe ýaz gy la ry ny hem sak lap
dyr lar. Mür ze ler köp lenç pa ty şa bi len 
ýa kyn dan iş län soň lar, ola ryň kä bi ri 
res mi na ma la ryň gö çür me si ni ýe ri ne 
ýe tir mek li gi we ýol baş çy bol mak ly
gy ga za nyp dyr. Isa nyň döw rün de olar 
Töw rat mu gal lym la ry hök mün de bel li 
bir to pa ry aň la dyp dyr lar.
2Pat 12:10; 25:9; Est 8:9; Ezr 7:6,10,11,21; 
Ýer 8:8.

N
 Na dan – Sü leý ma nyň pä him le ri ki ta

byn da na dan adam ba ra da köp gür rüň 
edil ýär. Na dan sam syk dälde, eý sem 
Hu da ýyň ha la ýan ýo ka ry ah lak dur
mu şyn da ýa şa ma ga paý ha sy kem lik 
ed ýän adam dyr.
Kan 32:6; Sül 1:22; 7:7; 9:6.
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Nard – nard ösüm li giň süm mü li we 
onuň kö kün den alyn ýan ys ly ýa gy bo
lup dyr. Nard dan ýa sa lan hoş boý ys ly 
ýag örän gym mat bo lup dyr, onuň ba ha sy 
bir ýy lyň iş ha ky na ba ra bar bo lup dyr.
Nag 1:11; Mar 14:3.

Na zyr – na zyr mu kad des lik de re je si ni 
alan hemde saçsak ga ly ny syr man, sa
çy ny ös dü rip, şe rap hem güýç li iç gi le ri 
iç mek den sak la nyp, özü ni Reb be ba gyş 
et me gi wa da be ren adam bo lup dyr. Bir 
gud rat ar ka ly özü niň ýada Şim şon ýa
ly eje si niň wa da sy ar ka ly adam na zyr 
bo lup dyr. So ňy bi len şeý le adam özü ni 
Hu da ýa ba gyş et mek wa da sy ar ka ly 
aý ra tyn de re jä eýe bo lup dyr.
13:5,7; 16:17 Amo 2:11.

Ne fil ler – Ne fil ler örän uzyn we 
güýç li adam lar bo lup dyr lar, olar Ge lip 
çy kyş ki ta by nyň 6njy ba byn da yla
hy bar lyk la ryň we yn san gyz la ry nyň 
ne sil le ri hök mün de ýat la nyp ge çil ýär. 
Soň rak, ys ra ýyl lar Ken gan ýur du ny 
göz den ge çir mä ge gi den le rin de, ne fil le ri 
(ýag ny ne fil ler den ge lip çy kan anak la ry) 
gö rüp dir ler.
Gçk 6:4; Çöl 13:33.

Se ret: Anak lar.
Ne gep çö li – Ys ra ýy lyň gün or ta bö

le gin dä ki çöl.
Gçk 12:9; 13:1,3; 20:1.

Now ba har ogul – ga dy my gün or ta 
jem gy ýe tin de il kin ji dog lan ogul üýt
ge şik ha sap la nyp dyr. Ol ogul ka ka sy 
ara dan çy kan dan soň, maş ga la nyň ba şy 
bo lup dyr, ka ka sy nyň pa ta sy ny alyp dyr, 
mi ras dan iki es se paý alyp dyr. Mü sür de 
Pe sah wa ka sy bo lup ge çen den soň, her 
bir now ba har ogul Hu da ýa de giş li bo
lup dyr we maş ga la sy oňa de rek sa da ka 
be rip, ony yzy na sa tyn alyp bi lip dir.
Gçk 49:3; 27; Msr 13:2; Kan 21:17.

Se ret: Yzy na sa tyn al mak.

Nuh py gam ber – Nuh py gam ber 
öz maş ga la sy ny, şeý le hem ha lal we 
ha ram haý wan la ry ha las et mek üçin 
Hu daý ta ra pyn dan gä mi gur mak ly ga 
ça gy ry lan adam bo lup dyr. Ol Hu
da ýyň na za ryn da dog ry sa ýy lyp dyr. 
Si liň suw la ry çe ki len den soň ra, Hu daý 
onuň bi len äht edi şip, mun dan beý läk 
hiç wagt ýer ýü zü ni sil bi len weý ran 
et me jek di gi ne söz ber ýär.
Gçk 5:29; 6:8; Işa 54:9; Luk 17:27: 1Pet 3:20; 
2Pet 2:5; Ýew 11:7.

O
 Omyn – köp lenç do gadi leg ler edi

len de, ony jem le mek üçin ulan yl ýar. 
«Omyn» sö zi «Goý, şeý le bol sun!» 
diý me gi aň lad ýar. Bu ýew reý çe «Bu 
hök man» di ýen sö ze esas lan ýar.
Çöl 5:22 Kan 27:1526; Rim 1:25.

On dan bi ri – ga dy my Ys ra ýyl da ha
sy lyň on dan bi ri Reb be ber lip dir. Mu ny 
am mar la ra ýyg nap, ru ha ny la ryň we le
wi le riň iý mi ti üçin harç lap dyr lar. Isa nyň 
döw rün de ada myň ön dü ren önü min den 
ýada gir de ji sin den on dan bi ri yba dat
ha na ru ha ny la ry na ber lip dir.
Çöl 18:21; Kan 14:22.

Ö
 Ölü ler dün ýä si – ga dy my Ys ra ýy lyň 

hal ky Ölü ler dün ýä si ýe riň aşa gyn da di
ýip dü şü nip dir, em ma ol dow zah däl dir. 
Her kes ölen den soň, ol ýe re inip dir. Ol ýer 
üm süm, ga raň ky ýer bo lup dyr. Go ja lyk 
ýa şy na ýe tip öle niň den soň, ataba ba la
ry ňa go wuş mak oňat dy, ýö ne ýaş öl mek 
go wy däl di. Ýa kup öz og ly Ýu sup üçin ýas 
tut sada, ölü ler dün ýä si ne in mek is le me
di. Bu ýe re He läk çi lik ýe ri hem diý lip dir.
Gçk 37:25; 42:38; 44:29,31.

Öý but la ry – öý but la ry na but pa raz
lar, kä ha lat da ys ra ýyl lar ta ra pyn dan 
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sež de edi lip dir. Olar öý ler de sak la nyp, 
ke ra mat ly sa ýy lyp dyr.
Gçk 31:19; 2Pat 23:24.

P
 Pars im pe ri ýa sy – Ba byl im pe ri ýa

syn dan soň eme le ge len güýç li we has 
uly im pe ri ýa bo lup dyr. Pars im pe ri ýa
sy Gre si ýa dan Mü sü re çen li we Orta 
Azi ýa çen li ýer le ri, şol san da Ys ra ýy ly 
hem ba syp alyp dyr. Kä te bu im pe ri ýa 
«Ma daýPars im pe ri ýa sy» di ýip at lan
dy ry lyp dyr, se bä bi onuň dü zü mi ne 
gi ren ma daý mil le ti im pe ri ýa ny do lan
dyr mak da wa jyp or ny eýe läp dir. Pars 
ka nun la ry «Pars la ryň we ma daý la ryň 
ka nun la ry» di ýip at lan dy ry lyp dyr.
Est 1:19; Dan 6:8,12,15.

Se ret: Ma daý.
Parz –

Se ret: Ka nun.
Pa ta –

Se ret: Ýal ka mak.
Pat ros – Mü sü riň gün or ta bö le gi.

Işa 11:11; Ýrm 44:1, 15; Ezk 29:14; 30:14.
Pe riş de – pe riş de ler adam lar üçin 

Hu da ýyň ha bar çy lary we we kil le ri dir
ler. Olar Hu da ýyň hu zu ryn da ýa şap, 
he mi şe Ony al kyş la ýar lar. Ke rup lar we 
Se raf ar pe riş de le riň bir gör nü şi dir ler. 
Mu kad des Ki tap da iki sa ny mö hüm 
pe riş dä niň: Mi ka ýyl bi len Jeb ra ýy lyň 
ady ag za lyp ge çil ýär.
Gçk 3:24; 16:711; Işa 6:2.

Se ret: Jeb ra ýyl; Mi ka ýyl.
Pe riz ler – Ys ra ýyl hal ky Ken gan ýur

du ny eýe le mez den öň, ol ýer de ýa şan 
halk la ryň bi ri.
Gçk 13:7; Ýeş 3:10.

Per man –
Se ret: Ka nun.

Pe sah baý ra my – ýew reý le riň se ne na
ma sy bo ýun ça bi rin ji aýyň, ýag ny Abyp 

(beý le ki ady Ni san) aýy nyň on dör dün ji 
gü ni ag şam bel le ni lip dir. Bu ba har pas
ly nyň yz ýa nyn da bo lup dyr. Şol ag şam 
ys ra ýyl hal ky Hu da ýyň öz le ri ni Mü sür 
gul çu ly gyn dan nä hi li ha las eden di gi ni 
we Mü sür den gaýt ma zy nyň öň ýa nyn da 
ag şam gur ban lyk jan ly sy nyň ga ny ar ka ly 
öz now ba har ogul la ry nyň nä hi li azat 
bo lan dy gy ny ýat lap dyr lar. Adam lar gu
zy ýada ge çi so ýup, hem me si bi le lik de 
Pe sah na ha ry ny iýip dir ler, ony ajy gök 
ot lar we pe tir bi len iýip dir ler.
Msr 12:113,2151; Lew 23:5; Çöl 9:114, 
Kan 6:17.

Pe tir baý ra my – ýew reý le riň se ne
na ma sy bo ýun ça bi rin ji aýyň, ýag ny 
Abyp (beý le ki ady Ni san) aýy nyň on 
bä şin den ýig ri mi bi ri ara ly gyn da bel le
ni lip dir. Bu baý ram Pe sah baý ra my nyň 
yz ýa ny baş lap dyr, Kö ne Äh tiň kä bir 
par ça la ryn da bu iki baý ram bir baý ram 
ýa ly gör ke zi lip dir. Şol hep dä niň do wa
myn da ys ra ýyl hal ky öz le ri ni Mü sür 
gul çu ly gyn dan Hu da ýyň nä hi li alyp 
çy kan dy gy ny ýat lap dyr lar. Adam lar 
öý le rin den äh li ha myr ma ýa la ry çy ka ryp 
zy ňyp dyr lar, ha myr ma ýa ly çö rek iý män
dir ler. Olar baý ra myň bi rin ji we ýe din ji 
gün le ri mu kad des ýyg na ny şyk edip, 
Hu da ýa gur ban lyk lar hö dür läp dir ler.
Msr 12:1420; 13:310; 23:15; 34:18; Lew 
23:68; Çöl 28:1725; Kan 16:34,8.

Pi lat – Isa nyň öw re den we wa gyz eden 
gün le rin de Pon tiý Pi lat Ýa hu da nyň üs
tün den hö küm sü ren Rim im pe ra to ry dyr.
Mat 27; Res 3:13.

Pi lişt li ler – b. e. öň XIII asy ryň 
ahyr la ryn da Ys ra ýy lyň gün or tagün
ba ta ryn da ky ke nar ýa ka zo la gy ny eýe
län halk. Pi lişt li ler bäş sa ny şä he ri: 
Ga za ny, Aş ke lo ny, Aş do dy, Ga ty we 
Ek ro ny esas lan dy ryp dyr lar. B. e. öň 
XII asyr da olar ýer çäk le ri ni gün do gar 
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ta ra pa gi ňel dip baş la ýar lar. Bu ýag daý 
Ken gan ta rap dan öz çäk le ri ni gün ba ta ra 
gi ňeld ýän ys ra ýyl hal ky bi len pi lişt li le
riň ara syn da duş man çy lyk dö re dip dir. 
Şeý le lik de, hez re ti Da wut pa ty şa ta ra
pyn dan do ly der bida gyn edil ýän çä ler, 
pi lişt li ler Ys ra ýy lyň esa sy duş ma ny 
bo lup dyr lar.
2Şam 8:1; 1ÝÝ 18:1.

Pu rym baý ra my – bu baý ram ýew reý 
hal ky nyň dur mu şy na Pars im pe ri ýa sy 
döw rün de go şu lyp dyr. Bu ýew reý le riň 
se ne na ma sy bo ýun ça on ikin ji aýyň, 
ýag ny Adar aýy nyň on dör dü ne we on 
bä şi ne, ir ki ba har da bel le ni lip dir. Bu 
iki gü nüň do wa myn da ys ra ýyl hal ky 
Es te riň döw rün de öz le ri niň do ly ýok 
edil mek den Hu da ýyň nä hi li ha las eden
di gi ni ýat lap dyr. Olar şat la nyp dyr lar, 
iýipiçip dir ler we bi ribi ri le ri ne sow gat 
be rip dir ler.
Est 9:2032.

Py gam ber – Hu da ýyň ha ba ry ny hal ka 
ýe tir mek üçin Hu daý ta ra pyn dan ça gy
ry lan adam. Yl ýas ýa ly ir ki py gam ber ler 
(Gör gür ler) Hu da ýa sy gyn ýan to par 
bo lup, kä te olar da üýt ge şik tej ri be bo
lup dyr we tä sin gud rat lar gör ke zip dir ler. 
Şa mu wel py gam ber özü ni köp lenç ser
dar hök mün de alyp ba ryp dyr. Soň rak 
Ýer me ýa ýa ly py gam ber le re Hu daý dan 
aýan lyk inip dir we olar bu aýan lyk la ry 
hal ka ýe ti rip dir ler.
1Şam 3:20; 9:9; 10:511; 1Pat 17 – 18; Ýer 1:5.

Py gam ber lik et mek – Hu da ýyň hal
ka ni ýet län ha ba ry ny oňa ýe tir mek. Bu 
ha bar lar köp lenç aýan lyk la ryň we düýş
le riň üs ti bi len ber lip dir. Gadymyýetdäki 
py gam ber le riň döw rün de bu söz py gam
be riň aşa joş gun lyk ýag da ýy ny be ýan 
et mek de hem ula ny lyp dyr.
1Şam 10:5f; Ýer 2:8.

Se ret: Aýan lyk; Py gam ber.

R
 Rab bi – ýew reý ler akyl ly we wa jyp 

adam la ra ýüz le nen le rin de, «Rab bi» sö
zü ni ula nyp dyr lar, bu mu gal lym diý me gi 
aň lad ýar. Bu sy laghor ma ty aň lad ýan 
söz dür. «Rab bu ni» di ýen söz hem şu 
ma ny ny aň lad ýar.
Ýoh 1:38; 3:2; 20:16.

Ra hap –
Se ret: Až dar ha.

Ra pa lar – Ys ra ýyl hal ky ba syp al
maz dan öň, Ken gan da ýa şan halk la ryň 
bi ri. Anak lar ýa ly olar hem örän uzyn 
we da ýaw adam lar bo lup dyr lar.
Kan 2:11, 20; Ýeş 12:4.

Se ret: Anak lar; Ken gan.
Reb – ga dy my wagt lar da Hu da ýyň 

ady ny aýt mak dan sak lan mak üçin 
ýa hu dy lar Oňa «Ado naý» di ýip sal
gy la nyp dyr lar, bu eýe ýada ho ja ýyn 
diý me gi aň la dyp dyr. Kö ne Äh tiň türk
men çe ter ji me sin de Hu da ýyň ady Reb 
sö zi bi len ter ji me edil di, se bä bi bu hem 
aga ýada eýe diý me gi aň lad ýar. B. e. öň 
III asyr da Kö ne Äht grek di li ne ter ji me 
edi lip dir we «ku rios» di ýen grek sö zi 
Hu da ýyň ady üçin ula ny lyp dyr. Soň ra 
Tä ze Äht ýa zy lan wag tyn da şol bir «ku
rios» sö zi Isa Me sih üçin ula ny lyp dyr 
we köp lenç Reb diý lip ter ji me edi lip dir.

Reb be hö dür edi len çö rek –
Se ret: Hö dür çö rek.

Reb be ýüz tu tu l ýan ça dyr – şeý le 
hem bu ýe re Mu kad des ça dyr hem diý
lip dir, bu ýer de ru ha ny lar öz borç la ry ny 
ýe ri ne ýe ti rip dir ler. Mu ňa Reb be ýüz 
tu tu l ýan ça dyr di ýil me gi niň se bä bi Hu
daý ru ha ny la ra we adam la ra ça dy ryň 
gi rel ge sin de gep läp dir (Msr 29:4243). 
Şeý le hem Mu sa Hu daý bi len bu ýer de 
du şu şyp dyr (Msr 33:711).
Msr 29:4243; 33:711.
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Reb biň gü ni – adat ça şol gün ke se
ki mil let ler üçin je za gü ni, Hu da ýyň 
saý lan hal ky üçin bol sa ak lan ma ýada 
ha sap la şyk gü ni diý lip pi kir edi lip dir. 
Mu ňa ga ra maz dan, py gam ber ler şol 
gün ys ra ýyl la ryň hem gü nä le ri üçin 
je za lan dy ryl jak dy gy ny ola ra duý du ryp
dyr lar. Tä ze Äht de Reb biň gü ni ka zy lyk 
et mä ge we Öz hal ky ny ha las et mä ge 
Isa nyň gel jek gü nü dir.
Ýer 46:10; Amo 5:1727; 1Sal 5:19.

Reb biň öýi – bu söz Yba dat ha na ny 
aň lat mak üçin ula ny lyp dyr.
1Pat 3:1; Mik 4:1.

Se ret: Yba dat ha na.
Reb biň sa ça gy – bu gur ban lyk sy pa

sy üçin baş ga söz bo lup, di ňe Ma la ky 
ki ta byn da ulan yl ýar. Tä ze Äht de bu sa
çak ýyg nak ag za la ry nyň bir ýe re üý şüp, 
na har iýip, Isa nyň ölü mi ni we tä ze den 
di rel me gi ni ýat la mak la ry ny aň la dyp dyr.
1Kor 11:1733.

Re sul lar – Isa Özü niň ýa kyn ýol
daş la ryn dan, ta nyş şä girt le rin den on 
iki sa ny re su ly saý la ýar. Ol adam lar 
Onuň bi len bi le di ler we Isa ola ra äh li 
za dy öw re dip dir; olar Isa nyň öle ni ni 
we tä ze den di re le ni ni öz göz le ri bi len 
gö rüp dir ler. Isa ola ry gö ren zat la ry ny 
gür rüň ber mek le ri üçin we Hu da ýyň 
Şa ly gy ba ra da wa gyz et mek le ri üçin 
adam la ryň ara sy na iber ýär. Olar Isa 
ynan ýan adam la ryň ýol baş çy sy bol ýar lar.
Mar 3:14; Luk 22:14; Res 1:2; 1Kor 15:7.

Rim li ler – Rim im pe ri ýa sy nyň ila ty. 
Rim li ler Isa nyň ýa şan döw rün de De mir
ga zyk Af ri ka nyň kä bir bö lek le rin de we 
Or ta Gün do gar da, hä zir ki tu tuş Tür ki
ýä niň we Ýew ro pa nyň köp bö lek le rin de 
hö küm sür dü ler.
Res 28:17.

Ruh – ýew reý çe «ruh» di ýen söz 
şe mal diý me gi, şeý lede adam za dyň 

ru hu ny we Hu da ýyň Ru hu ny aň la dyp dyr. 
Tä ze Äht de şeý tan ta ra pyn dan yn sa nyň 
kal by na or naş ýan er bet ruh ba ra da hem 
gür rüň edil ýär. Isa adam lar dan bu er bet 
ruh la ry ko wup çy kar dy.

Se ret: Mu kad des Ruh.
Gçk 1:2; Msr 15:8; 1Şam 10:6,10; Ýol 3:2; Mat 
12:45; Mar 9:25; Luk 11:26; 13:11; Res 16:16.

Ru ha ny – ol di ni des sur la ry we hyz
mat la ry ýe ri ne ýe tir mä ge aý ra tyn ukyp ly 
adam bo lup dyr. Ys ra ýyl hal ky nyň ara
syn da Mu sa py gam ber ar ka ly ber len 
ka nu na gö rä, Mu sa nyň aga sy Ha run 
py gam be riň nes li ru ha ny bo lup dyr, olar 
Mu kad des öý de, soň rak bol sa Iýe ru sa
lim dä ki yba dat ha na da hyz mat et mä ge 
saý la nyp dyr lar. Olar sež de et mä ge, sa
da ka lar ber mä ge, di ni des sur la ry we 
baý ram la ry bel le mä ge ýol baş çy lyk 
edip dir ler. Ru ha ny la ryň iş le ri le wi ler 
ta ra pyn dan paý la nyp dyr. Mu kad des 
ota ga, soň rak yba dat ha na gir mä ge di ňe 
ru ha ny la ra rug sat edi lip dir.
Gçk 41:45; Msr 19:6; 30:30.

Se ret: Baş ru ha ny; Le wi ler; Mu
kad des öý.

S
 Sa bat gü ni – bu ýew reý ler de hep dä niň 

ýe din ji gü ni bo lup, dynç al mak üçin aý
ra tyn gün ha sap la nyp dyr, bu an na gü ni 
Gün ýa şan dan baş lap, şen be gü ni Gün 
ýa şan da ta mam la nyp dyr. Ol gün mu kad
des gün sa ýy lyp, hiç bir iş edil män dir. 
Isa nyň döw rün de ýa hu dy la ryň Sa bat 
gü nü ne de giş li köp düz gün ler bo lup dyr.
Gçk 2:3; Msr 16:23; Lew 16:31.

Sa da ka – Özü niň buý ru şy ýa ly, Reb be 
sa da ka hök mün de ys ra ýyl lar ru ha ny la ra 
gal la, mi we, ýag, şe rap, çö rek, malga ra
lar, pul, şaýsep, egineşik, al tynkü müş 
ge ti rip dir ler. Eger halk dog ry ýa şa ma
sa, ola ryň sa da ka sy ny Reb biň ka bul 
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et me jek di gi ni py gam ber ler ola ra duý
du ryp dyr lar (Işa 1:1017).

Se ret: Gal la sa da ka sy; Gur ban lyk
lar; Iç gi sa da ka sy; Meý le tin sa da ka.
Sad du keý ler – Sad du keý ler ýa hu dy la

ryň ara syn da ýo ka ry de re je li, baý adam
lar bo lup dyr lar we ýew reý mej li sin de otu
ryp dyr lar. Olar hal kyň Hu daý ta ra pyn
dan Mu sa ber len ka nu na eýer me li di gi ne 
yna nyp dyr lar, ýö ne soň rak bu ka nun la
ra go şu lan düz gün le re we adat la ra ynan
man dyr lar. Olar ada myň ölen den soň di
rel ýän di gi ne ynan man dyr lar. Şo nuň üçin 
hem olar fa ri seý ler bi len köp lenç şu me
se le ler ba ra da da wa la şyp dyr lar.
Mat 16:1; Mar 12:18; Res 4:1.

Se ret: Fa ri seý ler; Mej lis.
Sa la mat lyk gur ban ly gy – bu gur

ban lyk haý sam bol sa bir go wy zat üçin 
Hu da ýa min net dar lyk bil dir mek üçin ber
lip dir, şeý le hem Hu da ýa aý dy lan sa da ka 
ýada meý le tin sa da ka hök mün de ber lip
dir. Mal öl dü ril en den soň, onuň bir bö le gi 
gur ban lyk sy pa sy nyň üs tün de ýa ky lyp dyr, 
beý le ki bö le gi gur ban lyk ber ýän ada myň 
maş ga la sy we ru ha ny ta ra pyn dan iý lip dir.
Lew 3:117; 1Pat 9:25.

Sal gyt çy – Isa nyň döw rün de sal gyt
çy lar ýa hu dy la ry ba syp alan we zor luk 
bi len ola ryň üs tün den hö küm sür ýän Rim 
im pe ri ýa sy üçin iş läp dir ler. Şo nuň üçin 
ýa hu dy lar sal gyt çy la ry ýig re nip dir ler. 
Mu nuň üs te si nede sal gyt çy lar köp lenç 
öz le ri ne al mak üçin, adam lar dan al ma
ly syn dan köp pul ta lap edip dir ler.
Mat 9:10; 10:24; 21:31; Luk 18:8.

Sa lim – Iýe ru sa li miň gys ga ady.
Gçk 14:18; Zeb 75:3.

Sa ma ri ýa –
1. B. e. öň IX asyr da Om ry pa ty şa 

de mir ga zyk ys ra ýyl ti re le ri niň paý tagt 
şä he ri hök mün de Sa ma ri ýa ny ber ka
rar edip dir.

2. Isa nyň döw rün de hem şä he riň 
ýer le şen ýe ri bo lan rim et ra by nyň 
ady bo lup dyr.

1Pat 13:32; 16:24; 2Pat 17:24.
Seret: Ys ra ýyl.
Kar ta se ret.

Sa ra – Sa ra Yb ra ýym py gam be riň 
aýa ly bo lup dyr. Onuň ady as lyn da Se
raý bo lup dyr, em ma Hu daý oňa Sa ra 
ady ny be rip dir. Ol önel ge siz di, em ma 
ahyr so ňun da, gar ry lyk ýa şyn da Hu da
ýyň gud ra ty bi len bir ogul dog rup dyr.
Gçk 17:15.

Sež de edil ýän ýe riň az gyn aýal la ry 
ýa er kek le ri – aýal lar (kä te er kek ler) 
Ken gan hu daý la ry na sež de edil ýän 
ýer ler de pul tö län adam bi len jyns gat
na şy gy ny edip dir ler. Olar beý le et mek lik 
top ra gyň bol ha syl ge tir me gi niň ke pi li 
di ýip pi kir edip dir ler. Ken ga na ýa şa ma
ga ge len ys ra ýyl lar hem olar dan gö rel de 
alyp, öz le ri niň sež de gäh le rin de bu işi 
edip dir ler.
1Pat 14:24; 15:12; 22:46; 2Pat 23:7; Hoş 4:14.

Sež de et mek – ga dy my dö wür de ys ra
ýyl lar Reb be sež de et mek üçin öz le ri ni 
tä miz läp dir ler, do gadi leg edip dir ler, 
mez mur la ry aý dym edip aý dyp dyr lar, 
ru ha na sa da ka ge ti rip dir ler. Bu la ryň 
kä bi ri öz baş dak, ýada maş ga la bi len, ýa 
bol ma sa uly to par bo lup ýe ri ne ýe ti ri lip
dir. Kä bi ri le ri mu ny öý de, baş ga bi ril e ri 
bol sa sež de edil ýän ýer de ber jaý edip
dir ler. Ys ra ýyl lar Reb be is len dik ýer de 
sež de edip dir ler, ru ha ny nyň ýol baş çy
ly gyn da Hu da ýyň hal ky hök mün de ys
ra ýyl la r dan hem me si niň bi le lik de sež de 
et mek le ri ta lap edi len de olar üçin ýö ri te 
gün ler we baý ram lar bel le ni lip dir. Ys ra
ýy lyň tu tuş ta ry hy bo ýun ça ola ryň sež de 
et mek le ri ne baş ga mil let ler ters tä sir 
edip dir ler, me se lem, olar but ýa sa mak 
bi len Hu da ýyň ga ha ry ny ge ti rip dir ler.
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Gçk 22:5; Msr 3:12; Zeb 5:8; Işa 44:15
Se ret: Hyz mat et mek.

Sež de gäh – Ken gan di ni ne uý ýan la ryň 
sež de ed ýän ýe ri ýada ke ra mat ly ýe ri: 
Aşe ra but la ry di ki lip dir we ola ra gur ban
lyk lar ber lip dir, şeý le hem top ra gyň her 
ýyl bol ha syl ber me gi üçin lo lu çy lyk edi
lip dir. Olar adat ça be ýik de pe ler de, şeý le 
hem uly agaç la ryň aşa gyn da, ba ýyr lar da, 
baş ga ýer ler de lo lu çy lyk edip dir ler. Bu 
iş ler he mi şe Reb ta ra pyn dan py gam ber ler 
ar ka ly paş edi lip dir.

Se ret: Aşe ra.
Lew 26:30; 1Pat 3:24; 2Pat 23:128; Ýer 7:31.

Se la – Ze bur da ula nyl ýan söz. Ma ny
sy bel li däl, bel ki, sa zyň do wa myn da ky 
sä gin me bol ma gy ah mal.
Zeb 3:1.

Se raf ar – ga nat ly pe riş de ler. Işa ýa 
py gam ber Hu da ýyň tä ji niň da şyn dan 
pyr lan ýan se raf a ry gö rüp dir we şeý
le di ýip jar edip dir: «Hök mü ro wan 
Reb mu kad des dir, mu kad des dir, mu
kad des dir» (Işa 6:3). Ýew reý çe bu söz 
«ýan ýan lar» diý me gi aň lad ýar.

Se ret: Ke rup; Pe riş de.
Işa 6:2,6.

Ser dar – Hu daý ta ra pyn dan saý la nan 
ýol baş çy lar. Ser dar lar pa ty şa bol maz dan 
öň, öz duş man la ry bi len uruş mak da 
ys ra ýyl hal ky na ýol baş çy lyk edip dir ler. 
Şeý le hem olar Hu da ýyň is le gi ni hal ka 
ýe ti rip dir ler we ka zy hök mün de da wa

jen jel le ri çö züp dir ler.
Çöl 25:5; Ser 2:16; Rut 1:1; 1Şam 7:6.

Si don – bu şä her hä zir ki Li wa nyň 
ke na ryn da ýer le şip dir. Mu kad des Ki
ta byň döw rün de ol söw da nyň we agaç 
us sa çy ly gy nyň mer ke zi bo lup dyr, bu 
şä her köp asyr la ryň do wa myn da dür li 
halk lar, ýag ny ba byl ly lar, grek ler, rim
li ler ta ra pyn dan ba sy lyp al nyp dyr.

Se ret: Fi ni ki ýa.

Si na go ga – si na go ga ýa hu dy la ryň, 
adat ça, Sa bat gü ni ýyg na nyş ýan ýe ri 
bo lup dyr, olar do gadi leg et mek üçin, 
okal ýan Töw ra dyň aýat la ry ny we Hu da
ýyň ka nu ny nyň dü şün di ri li şi ni diň le mek 
üçin üý şüp dir ler. Tä ze Äht döw rün de 
si na go ga lar ýa hu dy je ma ga ty nyň bar 
ýe rin de, tu tuş Rim im pe ri ýa syn da 
bo lup dyr.
Mat 4:23; Mar 1:39; Luk 4:16; Ýoh 9:22; 
Res 9:2.

1629njy sa hy pa da ky su ra ta se ret.
Si naý – bu da gyň beý le ki ady Ho rep dir. 

Mu sa ýü zü ne On Tab şy ryk ýa zy lan ýa sy 
daş la ry al mak üçin bu da ga çy kyp dyr.

Msr 19:18; 24:16; 31:18; Zeb 67:18.
Se ret: Ho rep.

Si on – Iýe ru sa lim de yba dat ha na gur
lan de pe.
2Şam 5:7; 2Pat 19:31; Zeb 9:11; Işa 35:10

Se ret: Si on gy zy.
Si on gy zy – bu söz goş gy sti lin de 

ula ny lyp, Iýe ru sa li miň ila ty ny aň lat mak 
üçin ula ny lyp dyr.
Zeb 9:1415; Işa 1:8; Lam 1:6; Mik 4:8.

Se ret: Si on.
So dom – So dom Lut bi len onuň maş

ga la sy nyň ýa şan şä he ri niň ady. So dom 
bi len Go mo ra nyň hal ky köp ne jis iş le ri 
edip dir ler, şo nuň üçin Hu daý bu şä her
le ri ýa kyp weý ran edip dir.
Gçk 13:12; 18:16; Mat 10:15; Ýhd 1:7.

Sö weş ara ba sy – bir ata ýada bir den 
köp ata da ky lan iki ti gir li ara ba bo lup, 
ol sö weş üçin ula ny lyp dyr, köp lenç 
onuň üs tün de iki sa ny sö we şi ji adam 
bo lup dyr, ola ryň elin de okýa ýy ýada 
naý za sy bo lup dyr.
Msr 14:6; Ýeş 17:16; 1Şam 13:5; 2ÝÝ 1:14.

1625nji sahypadaky surata seret.
Stoik tag ly mat çy lar – Zi no fi lo so fyň 

yzy na eýe ri ji ler. Zi no adam la ra öz dur
mu şy na öz le ri niň hö küm dar lyk et me gi ni 
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öw re dip dir we ýa şaý şy hiç hi li lez ze tiň 
ýada agy ry nyň tä si ri ýet mez den ka bul 
et me gi nyg tap dyr.

Res 17:18.
Sur – aý lag da ýer leş ýän ga dy my Fi ni

ki ýa nyň bir şä he ri bo lup dyr, ol hä zir ki 
wagt da Li wa nyň bir bö le gi dir. Sur baý 
şä her bo lup, ol tä jir çi lik de we ma ta la ry 
gök reň ke bo ýa mak da meş hur bo lup dyr.

Se ret: Fi ni ki ýa.
Sur naý baý ra my – Ol ýew reý le riň 

se ne na ma sy bo ýun ça Tiş ri aýy nyň bi
ri ne (mu ňa Eta nym aýy hem di ýip dir
ler), ýag ny ýe din ji aý da bel le ni lip dir. 
Bu güýz pas ly nyň ir ki döw rün de bo
lup dyr. Şol gün ys ra ýyl hal ky iş le män 
dynç alyp dyr. Olar ýyg nak üçin bi le üý
şüp, sur naý lar ça lyp dyr lar we bel le nen 
gur ban lyk la ry hö dür läp dir ler.
Lew 16; 23:2632; Çöl 29:711.

Su wa çüm dür mek – Ýah ýa ýa hu dy
la ry gü nä le ri ne to ba eden dik le ri niň ny
şa ny hök mün de Ior dan der ýa syn da su
wa çüm dü rip çy ka ryp dyr. Ir ki me si hi
ler tä ze iman eden adam la ry is len dik 
suw bar bo lan ýer de ola ry su wa çüm
dü rip dir ler, bu ola ryň in di Me si hiň şä
girt le ri di gi ni gör kez mek üçin edi lip dir.
Mat 3:11; Res 1:5; 8:12.

Sü leý man py gam ber – Da wut py gam
be riň og ly, ol Da wut ölen den soň pa ty şa 
bol ýar. Ol Iýe ru sa lim de il kin ji yba dat ha
na ny gu rup dyr, ys ra ýyl hal ky nyň güý jü
ni we şöh ra ty ny ga za nyp dyr, şeý le hem 
köp san ly sal gyt lar, es ger ler, sö weş ara
ba la ry ny, aýal lar edi nip dir. Ol aýal lar ba
bat da gow şak dy gy na ga ra maz dan, tu tuş 
ýer ýü zün de iň akyl ly adam sa ýy lyp dyr.
2Şam 5:14; 12:24; 1Pat 1:39; 4:2934; 10:1; 
11:16.

Se ret: Da wut py gam ber.
Sün net – sün net Hu daý bi len Yb ra

ýym py gam be riň ne sil le ri niň, ýag ny 

ys ra ýyl la ryň ara syn da ky äh tiň ny şa ny 
bo lup dyr. Bu ola ryň in di Hu da ýyň hal ky 
bo lan dyk la ry nyň we Hu da ýyň tag ly ma
ty na ta byn bol jak dyk la ry nyň ny şany ny 
gör ke zip dir. Sün net ka nu na gö rä, og lan
jyk lar se kiz gün lük kä ýe ri ne ýe ti ri lip dir. 
Re sul la ryň döw rün de me si hi le riň ara
syn da as ly ýa hu dy däl le ri sün net et mek 
ba ra da uly je del bo lup dyr. Paw lus mu nuň 
bi len ra zy laş man dyr. Ol bu ba ra da Ga lat
ýa ýa zan ha tyn da, şeý le hem beý le ki köp 
hat la ryn da ýa zyp dyr. Ol Isa Me sih ar ka ly 
Hu daý Özi üçin tä ze adam la ry ýa ra dan dy
gy ny aýd ýar we onuň ag za sy bol mak üçin 
ta lap edil ýän ýe ke je zat, ol hem Isa Me si he 
iman et mek dir diý ýär. Su wa çüm dü ril
mek in di Hu da ýyň hal ky na de giş li di giň 
ny şa ny dyr, Isa Me si he iman et mek ar ka
ly Mu kad des Ru huň güý ji we mer he me ti 
bi len Hu da ýa ta byn bol mak is le gi dir.
Gçk 17:10; Lew 12:3.

Sün net siz ler – bu söz Hu da ýyň Yb ra
ýym py gam ber bi len eden äh ti ne de giş li 
bol ma dyk adam la ry aň la dyp dyr. Isa nyň 
döw rün de bu söz esa san ýa hu dy däl le re 
de giş li bo lup dyr.

Se ret: Mil let ler.
Sür gün – Mu kad des Ki tap da bu söz 

ýa hu da hal ky nyň b. e. öň 586njy ýyl
da (Ýo ha ýa kym pa ty şa sy üçin b. e. öň 
597nji ýyl) to par la ýyn Ba by la sür gün 
edi len di gi su rat lan dy ry lyp dyr. Ýa hu da
lar ol ýer de pars im pe ri ýa sy Ba byl im pe
ri ýa sy ny ba syp al ýan ça ýa şap dyr lar, soň
ra Ku reş pa ty şa sy ýa hu da la ra Iýe ru sa lim 
top ra gy na do lan ma ga rug sat edip dir.
2Pat 19.

Sy pa – ga dy my Ys ra ýyl da iki dür li sy
pa bo lup dyr, bi rin ji si dür li gör nüş li sa da
ka la ry hö dür le mek üçin we haý wan la ry 
so ýup, ýak ma gur ban ly gy hök mün de 
ber mek üçin ula ny lyp dyr. Ikin ji si bol sa 
ýa kym ly ys ly tü tet gi üçin ula ny lyp dyr.
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1. Iň ir ki gur ban lyk sy pa sy pal
çyk dan ýada daş dan, soň rak bol sa 
agaç dan we bü rünç den ýa sa lyp dyr 
(Msr 13:1920 20:24,25;). Gur ban lyk 
sy pa sy how lu da mu kad des ça dy ryň 
da şyn da goý lup dyr (Msr 27:112). 
Yba dat ha na gur lan da, ul la kan gur
ban lyk sy pa sy ny yba dat ha na nyň 
how lu syn da go ýup dyr lar (2ÝÝ 4:1).

2. Tü tet gi sy pa sy agaç dan ýa sa lyp, 
sap al ty na ör tü lip dir (Msr 30:110). 
Her gün ir den we ag şam ru ha ny lar 
Hu da ýa sa da ka hök mün de ýa kym ly 
ys ly tü tet gi tü te dip dir ler. Ola ryň iki si 
hem Mu kad des ça dyr da we Yba dat
ha na da Iň mu kad des ota gy mu kad des 
otag dan bö lüp du ran tu ty nyň öňün de 
ýer leş di ri lip dir (Msr 26:33).

Se ret: Mu kad des ça dyr; Yba dat ha na.
1620nji, 1621nji we 1627nji 

sahypadaky su rat la ra seret.

Ş
 Şe mi nit – sa zyň ady bol ma gy äh ti mal.

1ÝÝ 15:21.
Şeý tan – Ol Hu da ýyň we Oňa uý ýan 

we pa ly adam la ryň duş ma ny bo lup dyr. 
Onuň ady «gü nä leý ji» diý me gi aň la
dyp dyr. Şeý le hem ony ib lis, jyn la ryň 
hö küm da ry we bu dün ýä niň hö küm da ry 
di ýip at lan dy ryp dyr lar. Onuň pis işi ni 
Eý ýup ki ta byn da gör mek bol ýar; Isa 
Öz söz le ri we be ýik gud rat la ry bi len 
şeý tan dan üs tün di gi ni gör kez ýär.
Eýp 1; Mat 4:3; Mar 3:23; Luk 13:16; Aýn 2:20.

Şi ga ýon – sa zyň ady bol ma gy äh ti mal.
Zeb 7:1.

Şöh rat – Hu da ýyň şöh ra ty Mu kad
des Ki tap da kä te ýag ty şöh le ýada ot 
hök mün de, ýa bol ma sa bu lut hök mün de 
su rat lan dy rylýar. Adam lar Onuň şöh
ra ty ny çöl de sež de edil ýän ýer ler de, 
pe riş de ler peý da bo lan da gö rüp dir ler. 

Dün ýä niň ahy ryn da Isa do la nyp ge len
de, Hu da ýyň şöh ra ty na bes le nip ge ler.
Gçk 45:13; Msr 16:7, 10; 1Şam 4:21; Işa 6:3; 
Hoş 4:7; Hab 2:14.

T
 Tab şy ryk –

Se ret: Ka nun.
Te ge lek ho wuz – bü rünç den ýa sa lan 

uly ho wuz. Ol yba dat ha na nyň how lu syn
da goý lup, içi suw dan dol du ry lyp dyr we 
ru ha ny lar on dan el le ri ni we aýak la ry ny 
ýu wup dyr lar.
1Pat 7:2326; 2ÝÝ 4:26,10.

Tä miz – Ys ra ýyl la ra tä miz bol ma ly
dyk la ry aý dy lyp dyr, se bä bi olar Hu da ýyň 
hal ky dy we Hu daý mu kad des dir (Lew 
11:44). Tä miz bol mak üçin olar ha ram ha
sap lan ýan zat lar dan daş da bol ma ly dy lar 
we ýy gyýy gy dan ýuw nup dur ma ly dy
lar; şeý le hem ola ry ru ha ny ta ra pyn dan 
tä miz le mek ge rek di (Lew 14:17). Bir 
ada myň gü nä si bi len tu tuş halk tä miz 
bol man bil ýär di (Ýeş 22:17). Öý le ri we 
zat la ry hem tä miz le mek ge rek di (Lew 
14:3353). Mu kad des Ki tap hiç ki miň öz 
ýü re gi ni tä miz sak lap bil me jek di gi ni 
öw red ýär, şo nuň üçin hem adam la ra 
Hu da ýyň mer he me ti we ba gyş la ma gy 
ge rek (Sül 20:9).

Se ret: Kä ki lik oty; Mur dar.
Tä ze Aý baý ra my – ýew reý ler tä ze 

Aýyň peý da bol ma gy ny her aý da uly 
baý ram edip bel läp dir ler. Olar bu gü ni 
sur naý çal mak bi len we ýak ma gur ban
ly gy ny hö dür et mek bi len bel läp dir ler.
Çöl 29:6; Ezr 3:5; Zeb 81:3.

Tä ze Äht – bu dört Hoş Ha bar dan, 
re sul lar ta ra pyn dan ýa zy lan dür li hat
lar dan we Aýan lyk ki ta byn dan yba rat.

Töw rat –
1. Hu daý ta ra pyn dan Mu sa py gam

be re ber len Mu kad des Ka nun.
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2. Bu Ka nun dan yba rat bo lan Kö ne 
Äh tiň il kin ji bäş ki ta by (Gçk – Kan). 
Bir ge zek, Ýo şy ýa pa ty şa nyň şa lyk 
sü ren döw rün de yba dat ha na da Töw rat 
ta pyl ýar. Bu bol sa öň ki pa ty şa la ryň 
kä bi ri le ri niň mu nuň bar dy gyn dan 
bi ha bar dyk la ry ny aň lad ýar.

Se ret: Ka nun.
2Pat 22:810; Mat 5:18.

Töw rat mu gal ly my – Isa nyň döw
rün de Töw rat mu gal lym la ry ka nun dan 
oňat baş çy ka ryp dyr lar we si na go ga
lar da oka dyp dyr lar. Olar ýew reý le riň 
baş mej li sin de we kil çi lik et mek bi len 
güýç li to par bo lup dyr lar. Bi ziň Ez ra ki
ta byn dan gör şü miz ýa ly, ola ryň to pa ry 
mür ze ler den ge lip çy kyp dyr, mür ze ler 
ýaz gy la ry we res mi na ma la ry ýa zyp
dyr lar, em ma asyr la ryň geç me gi bi len 
olar hem ýew reý ka nu nyn dan ök de baş 
çy ka ryp dyr lar, se bä bi olar ony düýr le
nen ka gy za gö çü rip dir ler we ony do ly 
jik mejik bi lip dir ler.
Mat 2:4; 7:29; Luk 6:7; Ýoh 8:3.

Se ret: Mür ze.
Tu ty – owa dan be ze len tu ty ça dyr da, 

soň rak bol sa Iýe ru sa lim dä ki yba dat
ha na da Iň mu kad des ota gy mu kad des 
otag dan bö lüp dir. Bu tu tu dan geç mä ge 
ýyl da bir ge zek, Gü nä den sap lan ma gü ni 
di ňe baş ru ha na rug sat edi lip dir.
Msr 26:3133; 2ÝÝ 3:14.

Se ret: Mu kad des ça dyr.
Tü tet gi – tü tet gi dür li gör nüş li ösüm

lik ler den we agaç lar dan al nyp dyr we olar 
ke si len de, ýa kym ly ys be rip dir. Olar çalt 
ga tap dyr we bö lek le re bö lü nip dir ýada 
ow ra nyp dyr. Tü tet gi ýa ky lyp dyr ýada 
ýag bi len ga ry lyp, dür li mak sat lar üçin 
ula ny lyp dyr. Kö ne Äht döw rün de ru ha ny 
tü tet gi ni gur ban lyk sy pa syn da mu
kad des ça dyr da, soň rak yba dat ha na da 
tü te dip dir. Ys ra ýyl hal ky na mu ny gal la 

bi len ga ryp, sa da ka hök mün de ge tir mek 
hem buý ru lyp dyr.
Msr 30:18; 3438; Lew 1:1; 16:12; Mat 2:11; 
Luk 24:1.

Se ret: La dan; Mür.
Tü tet gi sy pa sy –

Se ret: Sy pa.

U
 Urym we Tum mym – Urym we Tum

mym Hu da ýyň is le gi ni aýan et mek üçin 
ula ny lyp dyr. Olar baş ru ha ny nyň gur
sak ça syn da sak la nyp dyr.
Msr 28:30; Lew 8:8; Kan 33:8.

Se ret: Efot; Gur sak ça.

Y
 Yba dat ha na – Sü leý man pa ty şa 

Iýe ru sa lim de il kin ji yba dat ha na ny gu
rup dyr (1Pat 67; 2ÝÝ 24). Ba byl ly lar 
bu yba dat ha na ny weý ran edip dir ler 
we onuň äh li gym mat ba ha zat la ry ny 
Ba by la äki dip dir ler. Kä bir ýa hu dy
lar Ba byl sür gün ligin den do la nyp 
ba ran la ryn dan soň, bu yba dat ha na 
b. e. öň 520 – 515nji ýyl lar da tä ze den 
gur lup dyr. Hi rod pa ty şa nyň hö küm
dar lyk eden döw rün de (b. e. öň 37nji 
ýyl yn dan b. e. 4nji ýy ly na çen li) bu 
yba dat ha na ulal dy lyp, hasda owa dan
laş dy ry lyp dyr. Bi ziň eý ýa my my zyň 
70nji ýyl yn da yba dat ha na rim li ler 
ta ra pyn dan weý ran edi lip dir we hiç 
ha çan tä ze den di kel dil män dir.
1Pat 5:5; 6:2 2Pat 25:817; Ezk 4046; Neh 8.

Se ret: Mu kad des öý.
1622nji sa hy pa da ky su ra ta se ret.

Yb ra ýym py gam ber – Ys ra ýyl hal
ky nyň il kin ji ata sy. Yb ra ýym py gam ber 
di ýip at lan dy ryl maz dan öň, onuň ady 
Yb ram bo lup dyr. Ol çar wa dur muş da 
ýa şap dyr, onuň aýa ly Sa ra, ogul la ry hez
re ti Ys hak we hez re ti Ys ma ýyl bo lup dyr. 
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Hez re ti Ys ha gyň og ly Ýa kup Ys ra ýy lyň 
on iki ti re si niň ata sy bo lup dyr.
Gçk 11:27–12:8; 15:121; 17:5.

Se ret: Ys hak py gam ber; Ys ma ýyl 
py gam ber; Ýa kup.
Yl ýas py gam ber –

Se ret: py gam ber.
Yn san og ly – bu at Ze bur da we Eze ki

ýel (ýag ny Kif) py gam be riň ki ta byn da 
yn sa ny aň la dyp dyr. Em ma ol Da ny ýel 
py gam be riň ki ta by nyň 7nji ba byn da 
Hu daý ta ra pyn dan şöh rat we soň suz 
pa ty şa lyk ber len ki şi üçin ula ny lyp dyr. 
Bu ki şi Me sih bol ma ly diý lip dü şü ni
lip dir. Isa Hu daý dan yg ty ýar lyk alan 
hök mün de bu ady Özi üçin ula nyp dyr. Ol 
ejir çe kip öl di we di re lip gö ge gö te ril di, 
em ma Ol ýe ne ýe re ka zy lyk et mä ge we 
Öz hal ky ny ha las et mä ge ge ler.
Zeb 8:5; 145:3; Mar 8:38; Ýoh 3:1314.

Ys hak py gam ber – Hu da ýyň be ren 
wa da sy na gö rä, Yb ra ýy myň Sa ra dan bo
lan og ly. Ys hak Hu da ýyň ýal kan ada my 
bo lup, Ýa kup bi len Ysa wyň ka ka sy dyr.
Gçk 17:1921; 21:312; 22:19; 27:146; 35:29.

Se ret: Yb ra ýym py gam ber; Ýa kup.
Ys ma ýyl py gam ber – Yb ra ýym py

gam be riň Ha jar at ly gyr na gyn dan dog lan 
now ba har og ly.
Gçk 16:11,15,16; 17:1826; 25:917; 28:9; 36:3

Se ret: Gyr nak aýa l.
Ys ra ýyl – Ýa kup Pe ni ýel de Hu daý 

bi len tut lu şan da, Hu daý onuň ady ny 
Ys ra ýyl di ýip üýt ged ýär. Kö ne Äht de 
Ýa ku byň ne sil le ri on iki ti rä ni eme le 
ge ti rip, ys ra ýyl hal ky diý lip at lan dy ryl
ýar. Kö ne Äh tiň py gam ber lik we goş gy 
ýaz gy la ryn da «Ýa ku byň» ady köp lenç 
ys ra ýyl hal ky ny aň lat mak üçin ula ny lyp
dyr. Sü leý man pa ty şa nyň ölü min den soň, 
De mir ga zyk da ky on ti re Gün or ta da ky 
ýa hu da hem ben ýa min ti re le rin den aý ryl
ýar we Ys ra ýyl ady ny sak la ýar. Ys ra ýyl 

pa ty şa ly gy nyň Sa ma ri ýa da öz paý tag ty 
bo lup dyr. Gün or ta da iki ti re Ýa hu da 
pa ty şa ly gy ny eme le ge ti rip dir. Şo nuň 
üçin hem Kö ne Äh tiň kä bir ýer le rin de 
«Ys ra ýyl» sö zi di ňe De mir ga zyk da ky on 
ti rä ni ýada De mir ga zyk pa ty şa ly gy ny 
aň la dyp dyr, köp lenç bol sa Yb ra ýym 
py gam be riň ag ty gy Ýa ku byň äh li ne
sil le ri ni aň la dyp dyr. Mu kad des Ki tap 
bu hal kyň Hu da ýyň saý lan we sö ýen 
hal ky bo lan dy gy ny öw red ýär, ola ryň 
üs ti bi len Hu daý dün ýä niň äh li halk
la ry ny ýal ka ma gy ka rar et di. Ys ra ýyl 
Hu daý ta ra pyn dan go ral dy we ýal kan dy, 
Hu daý olar bi len äht bag laş dy we ola ra 
üýt ge şik wa da lar ber di. Şeý le hem, Ys
ra ýyl Hu da ýyň ka nu ny ny ka bul et di we 
Hu daý ola ra py gam ber ler ar ka ly gep le di.
Gçk 32:28; 46:8; 49:28 Msr 1:1; 2ÝÝ 10:16; 
2ÝÝ 11:1; Işa 9:7.

Se ret: Ýa kup; Ýa hu da.
Ys ra ýy lyň on iki ti re si – Ys ra ýyl 

(öň ki ady Ýa kup dy) ogul la ry nyň äh li 
ne sil le ri, ola ryň at la ry Ru ben, Şim gon, 
Le wi, Ýa hu da, Ze bu lun, Ysa kar, Dan, 
Gat, Aşer, Naf ta ly, Ben ýa min we iki 
sa ny ýa rym ti re, Ef ra ýym we Ma na şa. 
Ef ra ýym we Ma na şa Ýu su byň ogul la ry 
bo lup, olar Ýu su byň ka ka sy Ys ra ýyl ta
ra pyn dan aý ra tyn söý lüp dir ler.
Gçk 35:2326; 41:5152; 48:5; 49:28; Msr 
1:15; Ýeş 17:118; 1ÝÝ 2:12; 6:63.

Se ret: Ys ra ýyl; Ýa hu da; Ýa kup; 
Ýu sup.
Yzy na sa tyn al mak – il kin ji dog lan 

haý wan lar, şeý le hem, adam lar Reb be 
de giş li bo lup dyr. Uly mer he met edip, 
Reb ýew reý le re now ba har ogul la ry ny 
we il kin ji bo lan eşek le ri ni yzy na sa
tyn al ma ga rug sat edip dir. Olar mu ny 
Hu da ýa ber mek üçin ru ha na sa da ka 
ýada gur ban lyk ge tir mek ar ka ly ýe ri ne 
ýe ti rip dir ler. Reb now ba har ogul la ry ny 

 Sözlük  



 1617  

Mü sür de ölüm den nä hi li ha las eden di gi
ni he mi şe ýat la mak la ry üçin ys ra ýyl la ra 
ka daka nun lar be rip dir.
Msr 13:1315; 34:1920.

Ý
 Ýa bus lar – Ys ra ýyl hal ky eýe le mez

den öň, Ken gan da ýa şan halk la ryň bi ri. 
Olar hez re ti Da wut pa ty şa ta ra pyn dan 
eýe len ýän çä ler, Iýe ru sa lim de we onuň 
tö we re gin de ýa şap dyr lar.
Gçk 10:15; Ýeş 3:10; 2Şam 5:6; 1Pat 9:20.

Se ret: Ken gan.
Ýag – adat ça Kö ne Äht de zeý tun ýa gy. 

Zeý tun ýa gy ga dy my Ys ra ýyl da bir nä çe 
mak sat lar üçin ula ny lyp dyr. Ol çy ra la
ryň ýa gy üçin, ýa ra la ry be jer mek üçin 
we de ri dä ki ýo kuş ýan ýa ra la ry be jer
mek üçin ula ny lyp dyr. Kä te ýa gy atyr 
bi len ga ryp, ýa kym ly ys ber mek üçin 
de rä we sa ça ça lyp dyr lar. Gym mat ba ha 
ýag kim dir bi ri pa ty şa ly ga, ru ha ny ly ga, 
py gam ber li ge saý la nan da, onuň de pe
sin den guý lup dyr, şeý le hem mu kad des 
zat la ry päk le mek üçin ola ryň üs tü ne 
ser pi lip dir. Şeý le lik de, ýag bütewüligiň, 
sagsa la mat ly gyň, Hu da ýyň Ru hu nyň 
gud ra ty nyň we tä miz len me giň ny şa ny 
bo lup dyr.
Msr 25:6; 29:7; Lew 7:10; 14:26; 1Şam 10:1.

Ýag guý mak – saý la nan ada myň 
ýada bir za dyň üs tü ne zeý tun ýa gy
ny guý mak bi len ýö ri te hyz mat üçin 
aý ry goý lan dy gy ny aň lat mak. Kim dir 
bi ri niň de pe si ne ýag guý lup, ol pa ty
şa ly ga ýada ru ha ny ly ga bel le ni lip dir. 
Gur ban lyk sy pa sy, tu tuş mu kad des 
ça dyr mu kad des edil mek üçin, ola
ryň üs tü ne ýag ser pi lip dir. Tä ze Äht de 
me si hi ler şypa al mak üçin di leg ed ýän 
adam la ry nyň üs tü ne ýag gu ýup dyr lar. 
Isa «Me sih» diý lip at lan dy ryl ýar, bu 
«ýag guý lan» diý me gi aň lad ýar, ýag ny 

Hu daý ta ra pyn dan saý la nyp bel le nen 
diý mek dir.
Msr 40:9,15; Lew 4:3; 1Şam. 16:13.

Se ret: Mesh ýa gy; Me sih. 1628nji 
sa hy pa da ky su ra ta se ret.
Ýa hu da –Ýakubyň on iki og lu nyň 

bi ri niň ady we ýa hu da ti re si niň ata
ba ba sy. Ýa hu da ti re si be ýik bo lup dyr, 
oňa mülk paý diý lip ber len ýer hem uly 
bo lup dyr we «Ýa hu da» di ýip at lan dy
ry lyp dyr. Sü leý man pa ty şa ölen den soň, 
De mir ga zyk ti re ler Gün or ta ti re le rin den, 
ýag ny ýa hu da we ben ýa min ti re sin den 
aý ry çy kan la ryn da, bu iki ti re Ýa hu da 
pa ty şa ly gy ny eme le ge ti rip dir. Gün or
ta pa ty şa ly gy nyň Da wut py gam be riň 
ne sil le ri bo lan öz pa ty şa la ry bo lup dyr 
we onuň paý tag ty Iýe ru sa lim bo lup dyr.
Gçk 29:35; 35:2223; 38:126; 49:8; Msr 31:2; 
Ýeş 15:112; 1Şam 17:12.

Se ret: Ys ra ýyl.
Ýa hu da la ryň di li –

2Pat 18:26.
Se ret: Ýew reý.

Ýa hu dy – as ly ýew reý bo lan adam. 
«Ýa hu dy» ady «Ýa hu da» sö zün den ge lip 
çy kan dyr. B. e. öň 586njy ýyl da Ýa hu da 
pa ty şa ly gy ba byl ly lar ta ra pyn dan ba
sy lyp alyn ýar we halk Ba by la sür gün 
edil ýär. Sür gün döw rün de we on dan soň 
hem «ýa hu dy» sö zi hal ky we ys ra ýyl 
ti re le rin den bo lan is len dik ada my aň lat
mak üçin giň den ula ny lyp dyr. Adam za dy 
ha las et mek üçin we Hu da ýyň Şa ly gy ny 
ber ka rar et mek üçin Isa nyň Hu daý ta
ra pyn dan ibe ril en di gi ne yna nan il kin ji 
adam lar ýa hu dy lar bo lup dyr.
Neh 1:2; Est 3:4; 9:16.

Se ret: Ba byl, Ýa hu da.
Ýak ma gur ban ly gy – bu aý ra tyn gur

ban lyk bo lup, mal soý lan dan soň, onuň 
äh li bö lek le ri gur ban lyk sy pa syn da bü
tin leý ýa kyl ýar. Ot ýa ky lan dan soň ra, 
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gur ban lyk ot da ýa nyp tüs sä öw rü lip dir. 
As ma na ýet ýän bu gur ban ly gyň tüs se
si niň ysy Hu da ýa ýa rap dyr.
Gçk 8:20; 22:2; Lew 1:217.

Ýa kup py gam ber – hez re ti Ys ha gyň 
og ly, Yb ra ýym py gam be riň ag ty gy, ol 
Hu daý ta ra pyn dan wa da ber len ýal ka
ny şa eýe bo lup dyr. Ýa kup Pe ni ýel de 
Hu daý bi len gö reş tu tan da, Hu daý Ýa
ku byň ady ny Ys ra ýyl di ýip üýt get di. 
Ýa ku byň on iki og ly bo lup dyr we bu 
ogul lar ys ra ýyl hal ky nyň on iki ti re si niň 
ataba ba sy bo lup dyr.
Gçk 25:19; 27:6; 32:2230; 35:2226.

Se ret: Yb ra ýym py gam ber; Ys hak 
py gam ber; Ys ra ýyl; Ýa hu da.
Ýal ka mak – Hu da ýyň ni ýe ti we is le gi 

adam za dy ýal ka mak lyk bo lup, bu Onuň 
yk rar eden äh ti niň mer ke zin de ýer leş ýär. 
Yb ra ýym py gam be riň üs ti bi len Hu daý 
ýer ýü zün dä ki äh li adam la ry ýal ka mak
ly gy wa da ber di (Gçk 12:3). Bu wa da 
Yb ra ýym py gam be riň nes li bo lan Isa 
Me si hiň üs ti bi len ama la aş dy (Gal 3:14). 
Mu kad des Ki tap Hu da ýyň di ňe dog ry 
adam la ry ýal ka ýan dy gy ny öw red ýär, 
se bä bi olar Hu da ýy söý ýär ler we Oňa 
ta byn bol ýar lar. Tä ze Äht de ýal kan mak 
dü şün je si has giň, ýag ny mu ňa di ňe 
bir baý lyk gir män, eý sem bu we in di ki 
dur muş da ru hy taý dan ýal kan mak hem 
gir ýär. Isa eýer ýän ler di re liş gü nün
de Hu da ýyň öz le ri ni ýal ka jak dy gy ny 
bil ýär ler (Mat 25:34). Onuň ma ny sy 
«nä let le mek» sö zi bi len gap magar şy dyr.
Gçk 1:22,28; 12:3; Kan 28:112; Mat 25:34; 
Luk 14:14; Efe 1:3.

Ýa şu lu lar – Ys ra ýyl hal ky nyň bü tin 
ta ry hy nyň do wa myn da, hat da Isa nyň 
döw rün de ýa şu lu lar ýol baş çy lyk et mä
ge, öw ret mä ge we adam la ryň üs tün den 
yg ty ýar ly gy ýö ret mä ge jo gap kär bo lup
dyr lar. Olar kä te öz borç la ry ny dog ry we 

ada lat ly ber jaý et män dir ler, şo nuň üçin 
Hu daý ola ry py gam ber le ri niň üs ti bi len 
ýaz ga ryp dyr. Ýyg nak lar da Isa nyň yzy na 
eýer ýän le riň ara syn da bu hyz ma ty ýyg
na gyň ýol baş çy la ry ýe ri ne ýe ti rip dir ler. 
Aýanlyk kitabynda ýaşulular Isa Mesihe 
iman etmek arkaly ähli halas bolanlary 
aňladypdyr.
Msr 3:18; 4:29; Lew 4:15; Kan 19:12; Rut 
4:2,9; Işa 3:14; Aýn 4:4.

Ýa zyk gur ban ly gy – eger kim dir bi ri 
tö tän den gü nä eden bol sa ýada ha ram 
zat la ry el län bol sa, on da bu gur ban lyk ar
ka ly ru ha ny ola ry gü nä sin den sap lap dyr.
Lew 5:219.

Ýe du tun – ol 1ÝÝ 16:41de be ýan 
edil ýän Da wut py gam be riň baş sa zan
da la ry nyň bi ri bo lan bol ma gy äh ti mal; 
baş ga bir ma ny sy «bo ýun egdirmekdir».
1ÝÝ 16:41.

Ýe ho şa pat jül ge si – bu ýer Iýe ru sa
li miň go la ýyn da ky jül ge üçin ula nyl
ýan at dyr, ýag ny ol Iýe ru sa li me gar şy 
ýyg na nan mil let le re Hu da ýyň yg lan 
eden je za sy nyň be ýan edil ýän ýe ri bo
lup dyr. Ýo wel ki ta by nyň 3nji ba by nyň 
14nji aýa dyn da bu hö küm jül ge si diý lip 
at lan dy ry lyp dyr.
Ýow 3:2,12,14.

Ýew reý –
1. As ly nä bel li kö ne söz, bu ys ra ýyl 

hal ky üçin ula ny lyp dyr. Şeý le hem bu 
Yb ra ýym py gam be riň asyl ge lip çy
ky şy ny gör kez mek üçin ula ny lyp dyr.

2. B. e. öň 586njy ýyl da Ba byl sür
gü ni döw rü ne çen li, esa san, ys ra ýyl 
hal ky ta ra pyn dan ula ny lan dil. Halk 
sür gün den do la nyp ge len den soň, ola
ryň ag la ba sy bu di le de rek ara meý 
di lin de gür läp dir. Kö ne Äh tiň köp 
ýe ri ýew reý di lin de ýa zy lyp dyr.

Gçk 14:13; 39:14,17; 40:15; 41:22; 43:32; Msr 
1:1519; 21:2; 1Şam 4:6
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Se ret: Ara meý.
Ýu nus py gam ber – Ni ne we hal ky nyň 

pis iş le ri üçin ola ry Hu da ýyň weý ran et
jek di gi ba ra da duý du ryş be ren py gam ber. 
Onuň duý du ry şy se bäp li halk to ba et di 
we Hu daý ola ry ba gyş la dy.
Ýu nus ki ta by.

Ýu sup py gam ber – Ys ra ýy lyň iň söý
gü li og ly, Ef ra ýym bi len Ma na şa nyň 
ka ka sy. Do gan la ry ony gul edip sat dy lar, 
em ma Hu daý ony ha las et di we Mü sür 
pa ty şa sy nyň «sag eli» et di. Ol ýer de Ýu
sup do gan la ry ny we tu tuş maş ga la sy ny, 
şeý le hem köp mü sür li le ri uzak wagt lap 
bo lan gu rak çy lyk döw rün de aç lyk dan 
ha las et mek de esa sy hyz ma ty bi tir di.
Gçk 30:2425; 37:1–50:26.

Se ret: Fa ra on.
Ýyg na gyň hyz mat çy sy – Isa gö ge 

gö te ri len den soň we Mu kad des Ruh 
inen den soň, me si hi ler to pa ry na okat
ma ga we hyz mat et mä ge bel le nen ýö ri te 
adam lar ta ra pyn dan ýol baş çy lyk edi lip
dir. Mun da bel li bir düz gün bol man dyr, 
mu ňa ga ra maz dan Paw lus öz hat la ryn da 
nä hi li adam la ryň ýol baş çy lyk et me li di gi 
ba ra da anyk gör kez me ler be rip dir. Isa 
baş ga la ra hyz mat et mek li ge örän ýo ka ry 
ba ha be rip dir.
Res 14:23; 1Pet 5:14; 1Tim 3:113; Rim 16:1; 
1Tim 5:1721; Tit 1:59; Ýew 13:7,17.

Ýyg na gyň ýol baş çy la ry –
Se ret: Ýa şu lu lar.

Ýyg nak – Tä ze Äht döw rün
de Isa ynan ýan lar sež de et mek üçin 
Iýe ru sa lim dä ki yba dat ha na da ýyg na
ny şyp dyr lar. Mun dan soň ti za ra olar 
öz öý le rin de ýyg na ny şyp baş lap dyr lar. 
Hoş Ha bar tu tuş Rim im pe ri ýa syn da 
wa gyz edi len soň, ýyg nak lar köp ýer ler
de gur nal dy. Bu gün ki gün ýyg nak lar 

dün ýä niň äh li ýer le rin de ge çi ril ýär. Bu 
ýyg nak la ryň äh li si bir be ýik Ýyg na
gyň bö lü mi ha sap la nyp, onuň dü zü mi 
Isa nyň döw rün den tä şu gü ne çen li me
si hi ler den yba rat dyr.
Mat 16:18; Res 8:1; 9:31; Rim 16:5; 1Kor 
11:18; Efe 5:2332; Aýn 1:11.

Z
 Ze bur – 150 mez mur dan yba rat top

lum, ola ryň kö pü si Da wut py gam ber 
ta ra pyn dan ýa zy lan dyr. Ze bur Kö ne 
Äh tiň bir bö le gi dir.

Se ret: Da wut py gam ber; Kö ne äht; 
Mez mur.
Ze kat –

Se ret: On dan bi ri.
Zy gyr – Or ta Gün do gar da ösüm li giň 

bir gör nü şi. Zy gyr üýş me gi ni ýyg nap, 
suw da ezip dir ler, soň ra gu ra dyp, sü
ýü mi ni aý ra tyn alyp, on dan ýüp lük 
örüp dir ler we on dan ne pis ma ta do kap
dyr lar. Ahy ryn da, do ka lan zy gyr ma ta 
ýüň ma ta ga ran da gym mat ha sap la nyp
dyr, se bä bi ony ys sy ho wa da geý mek 
ýakymly bo lup dyr we ony ön dür mek 
kyn bo lup dyr. Ru ha ny ge ýim le ri niň 
kä bir le ri zy gyr ma ta dan do ka lyp dyr.
Msr 9:31; 25:4; 26:1; Lew 6:10; 16:4; Sül 
31:13; Dan 10:5.

Zy ýa rat nag ma sy – Ýew reý çe «ýo ka
ry çyk ýan aý dym» diý mek dir. Bu aý dym 
da gyň ýo kar syn da ýer leş ýän yba dat ha na 
çy ky lan da aý dy lyp dyr. Bu aý dym lar di ni 
baý ram çy lyk lar üçin Iýe ru sa li me bar
ýar ka lar, ýol da zy ýa rat çy lar ta ra pyn dan 
aý dy lyp, yba dat ha na da baý ram çy ly gyň 
bir bö le gi hök mün de sež de edip dir ler. Bu 
söz kä bir mez mu ryň ýew reý çe ady nyň 
bir bö le gi dir.
Zeb 119133.
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Gurbanlyk sypasy
Gçk 12:7

Suratlar
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Efot bilen selle
Msr 28:4

Gurbanlyk sypasy
Msr 20:24
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Süleýmanyň guran ybadathanasy
1 Pat 6

Mukaddes çadyr bilen haýat
Msr 27:9
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Palma agajy
Msr 15:27

Baş ruhany
Msr 28:3
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Saz gurallary 
A – arfa; B – lira; Ç – tüýdük; D – dilli tüýdük; E – şahdan edilen surnaý;  

Ä – surnaý; F – şakşak saz guraly; G – kimwal; H – deprek

Düýrlenen kagyz
Ýer 36:2

A

B

Ç

D

E

Ä

FG

 H
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Söweş arabasy
Msr 14:6

Rimli ýüzbaşy
Mat 8:5



1626

Fariseý
Mat 23:1-5

Isanyň döwründäki jaý
Mar 2:1
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Sap altyndan çyradan
Msr 25:31

Ýakymly ysly tütetgi üçin sypa
Msr 30:7
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Mukaddes çadyryň içi
Msr 26

Kimdir biriniň başyna mesh ýagyny guýup, patyşalyga yada ruhanylyga bellemek
Msr 29:7
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Buta sežde edýänler
Msr 32:8

Sinagoga
Mat 4:23



Aýlar
Aýlar Ýewreýçe Türkmençe
1nji aý Abyp, Nisan MartAprel
2nji aý Ziw, Iýar AprelMaý
3nji aý Siwan MaýIýun
4nji aý Tammuz IýunIýul
5nji aý Ab IýulAwgust
6njy aý Elul AwgustSentýabr
7nji aý Etanym, Tişri SentýabrOktýabr
8nji aý Bul, Markesýan OktýabrNoýabr
9njy aý Kislew NoýabrDekabr
10njy aý Tebet DekabrÝanwar
11nji aý Şewat ÝanwarFewral
12nji aý Adar FewralMart



Baýramçylyklar
Mukaddes Kitapdaky baýramçylyklaryň sanawy:

Baýramçylygyň  
          ady

Çykgytlar Senesi

Pesah baýramy Msr 12:114; 
Lew 23:5

14nji Abyp/Nisan  
(MartAprel)

Petir baýramy Msr 12:1820 1521nji Abyp/Nisan  
(MartAprel)

Ilkinji miwelerden 
berilmeli sadaka

Lew 23:914 16njy Abyp/Nisan  
(MartAprel)

Galla baýramy Msr 23:1419; 
Lew 23:1522 

6njy Siwan (MaýIýun)

Ellinji gün 
baýramy

Lew 23:1522 Siwan (MaýIýun)

Surnaý baýramy Lew 23:2325; 
Çöl 29:16

1nji Tişri (SentýabrOktýabr)

Günäden saplanma 
güni

Lew 16 10njy Tişri  
(SentýabrOktýabr)

Çatma baýramy /
Hasyl baýramy

Lew 23:3343 1521nji Tişri  
(SentýabrOktýabr)

Nur baýramy Ýoh 10:22 25nji Kislew  
(NoýabrDekabr)

Purym baýramy Est 9:1832 1415nji Adar (FewralMart)



Köne Ähtde ulanylan ölçeg birlikleri
 Ýewreýçe Häzirki zaman ölçeg birlikleri

Agyrlyk
 
 
 
 
(Pul birligi)
(Pul birligi)

kikkar
mina
gera
şekel
beka
darik
pim

34 kg
600 gr
12 gr
12 gr
6 gr
8gr altyn
8gr kümüş

Göwrüm: 
gury zatlar 
üçin

homer
kor
letek
efa
seah
omer
kab

100200 litr
100200 litr
50100 litr
1020 litr
57 litr
2 litr
300600 ml

Göwrüm: 
suwuk 
zatlar üçin

bat
hin
log

20 litr
4 litr
300 ml

Uzynlyk etsbah
tofah
zeret
ammah

19 mm
75 mm
225 mm
450500 mm



Täze Ähtde ulanylan ölçeg birlikleri
 Grekçe Häzirki zaman ölçeg birlikleri

Agyrlyk lytra 300-400 gr

Göwrüm:  
gury zatlar üçin

kor
saton

400 litr
15 litr

Göwrüm: suwuk 
zatlar üçin 

bat
metretes

30-40 litr
30-40 litr

Pul birligi talanton 

mina 

denarion
drahma
assarion

20 ýyllyk iş haky  (6000 drahma)
3 aýlyk iş haky (100 drahma)
1 günlük iş haky
1 günlük iş haky
(1/16 dinar)
(1/64 dinar)
(1/128 dinar)

Uzynlyk milion
stadios
orguýas

1,5 km
200 m
1,8 m
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Mukaddes Kitabyň gadymy 
golýazmalarynyň käbir nusgalary

Köne Ähtiň Masoretik tekstiniň iň gadymy doly golýazmasyndan bir parça
Ýunus pygamberiň kitabyndan alnan bu ýewreý golýazmasy biziň eýýamymyzyň  

takmynan 1000-nji ýyllarynda göçürilen
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Köne Ähtiň Kumran golýazmasyndan bir parça
Işaýa pygamberiň kitabyndan alnan bu ýewreý  

golýazmasy takmynan b. e. öň 100-nji ýyllarda göçürilen



1647

Köne Ähtiň gadymy grek diline terjime edilen golýazmasyndan bir parça
Ýeşuwa pygamberiň kitabyndan alnan bu grek golýazmasy biziň eýýamymyzyň  

takmynan 200-nji ýyllarynda göçürilen

Täze Ähtiň «Papirus 52» diýip atlandyrylýan golýazmasyndan bir parça
Ýohannanyň hoş habaryndan alnan bu grek golýazmasy biziň eýýamymyzyň  

takmynan 125-nji ýyllarynda göçürilen



Täze Ähtiň golýazmasyndan alnan Sinaýtikus Kodeksi
Mattanyň hoş habaryndan alnan bu grek golýazmasy biziň  

eýýamymyzyň takmynan 340-njy ýyllarynda göçürilen

MU KAD DES KI TAP

Çap etmäge rugsat edildi 08.12.2016 
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