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Gelip çykyş
Giriş

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

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

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

-jan dar la ry ýok et di.

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

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

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

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

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

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

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

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

50:24

Mazmuny
Dünýäniň we adamzadyň ýaradylyşy .............................................. 1:1–2:25
Günäniň we zorlugyň başy ...................................................................3:124
Adam atadan Nuh pygambere çenli bolan döwür ............................ 4:1–5:32
Nuh pygamber we sil ...................................................................... 6:1–10:32
Babyl minarasy ..................................................................................... 11:19
Samyň nesilleri ................................................................................. 11:1032
Ata-babalar: Ybraýym, Yshak, Ýakup ..........................................12:1–35:29
Ysawyň nesilleri ..................................................................................36:143
Ýusup we onuň doganlary ............................................................ 37:1–45:28
Ysraýyllar Müsürde ....................................................................... 46:1–50:26
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a 1:26 Bü tin ýer ýü zün dä ki haý wan la ryň – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da bü tin ýer ýü zi 
di ýip duş gel ýär.

1‑nji bap

Hudaý dünýäni we 
adamzady ýaradýar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 27 Şeýdip, Hudaý Öz keşbinde 
ynsany ýaratdy,

hawa, Hudaý ony Öz keşbinde 
ýaratdy,

olary erkek we aýal edip 
ýaratdy.

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

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

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

Adam ata bilen How ene Erem  
bagynda

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

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

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

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

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

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

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

19 Hu da ýy myz Reb äh li haý wan la ry, 
guş la ry top rak dan dö ret di we ada myň 
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a 2:23 Ýew reý çe aýal  we er kek söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

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

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

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

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

3‑nji bap

Adam ata bilen How ene Rebbiň 
tabşyrygyny bozýarlar

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

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

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

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

ähli mallaryň we haýwanlaryň
iň nälet siňeni sen bolarsyň.

Garnyňyň üstünde süýrenip 
gezersiň sen,

ömürboýy toprakdan 
iýmitlenersiň sen.

 15 Seniň bilen aýalyň,
seniň tohumyň bilen aýalyň 

tohumynyň arasyna,
duşmançylyk salaryn Men.

Ol seniň kelläňi owradar,
sen bolsa onuň dabanyndan 

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

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

hasratyňy has artdyraryn,
agyr burgy bilen dograrsyň 

çagalaryňy sen,
sen äriňe meýilli bolarsyň a,

emma ol höküm sürer seniň 
üstüňden».

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

„Iýme“ diýip, gadagan eden 
agajymyň miwesinden iýdiň.

Seniň eden işiň sebäpli, Men 
topragy näletländirin.

Sen toprakdan ömürboýy 
muşakgatlyk bilen 
iýmitlenersiň.

 18 Toprak saňa akbaş-ýandak 
öndürip berer.

Sen meýdan otlaryny iýersiň.
 19 Sen ýerden alnansyň we ýere 

dolanýançaň,
nany maňlaý deriňi döküp 

iýersiň.
Çünki topraksyň sen we ýene-de 

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

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

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

4‑nji bap

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

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

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

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

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

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

maňa gulak asyň!
Aýallarym, sözümi diňläň!

Meni ýaralan adamy öldürerin,
meni uran juwan ýigidi 

öldürerin.
 24 Kabyl üçin ýedi gezek öç alynsa,

Lemek üçin ýetmiş ýedi gezek 
öç alnar».

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

5‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

6‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

7‑nji bap

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

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

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

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

8‑nji bap

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

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

beklendi,
Gökleriň penjireleri ýapyldy,
Gökdäki ýagyş diňdi.

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

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

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

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

9‑njy bap

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

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

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

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

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

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

ol doganlarynyň elinde,
gullaryň guly bolsun.

 26 Samyň Hudaýy Rebbe alkyş 
bolsun!

Kengan Sama gul bolsun.
 27 Hudaý Ýafesi örňetsin a,

Ýafesiň nesilleri Samlaryň 
çadyrlarynda ýaşasyn,

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

10‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

11‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

12‑nji bap

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

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

Men seni ýalkaryn,
adyňy arşa götererin,

başgalar sen arkaly ýalkanarlar
biri-birlerine pata bererler.

 3 Seni ýalkany ýalkaryn,
seni näletläni-de näletlärin;

Ýer ýüzündäki ähli milletler
sen arkaly pata alarlar».

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

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

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

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

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

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

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

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

Ybram bilen Lut biri-birinden 
aýrylyşýarlar

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

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

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

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

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

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

14‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

«Ýeri-gögi ýaradan Beýik Hudaý 
Ybramy ýalkasyn!

 20 Duşmanlaryny onuň eline beren
Beýik Hudaýa alkyş bolsun!» 

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

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

15‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

16‑njy bap

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

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

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

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

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

bolar.
Sen onuň adyna Ysmaýyl 

dakarsyň,
çünki Reb seniň ahy-nalaňy 

eşitdi a.
 12 Ol gulan ýaly bir adam bolar.

Ol her kese, her kes hem oňa 
garşy bolar.

Ol öz doganlarynyň hiç biri 
bilen oňuşmaz».

13 «Men, ha ky kat dan-da, özü me üns 
ber ýän Hu da ýy gör düm» di ýip, Ha-
jar özi bi len gep le şen Reb bi «Gör ýän 
Hu daý» di ýip at lan dyr dy. 14  Şo ňa gö-
rä-de Ka deş bi len Be re diň ara syn da ky 

 Gelip çykyş 15 ,  16  



 32  

 

a 16:14 Be ýer-la haý roý – bu söz ler ma ňa üns ber ýän Di ri niň gu ýu sy diý me gi aň lad ýar.
b 17:5 Ýew reý çe Yb ra ýym we köp mil let le riň ata sy di ýen söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir.
ç 17:15 Sa ra – bu söz me li ke diý me gi aň lad ýar.
d 17:19 Ys hak – bu söz ol gül ýär diý me gi aň lad ýar.

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

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

17‑nji bap

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

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

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

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

15 Hu daý Yb ra ýy ma: «In di aýa ly ňyň 
ady ny Se raý di ýip tut ma. Mun dan beý-
läk onuň ady Sa ra ç bo lar. 16  Men Sa ra ny 
ýal ka ryn; on dan sa ňa bir ogul hem be-
re rin. Men Sa ra ny ýal ka ryn; ol en çe me 
mil let le riň ene si bo lar. Onuň nes lin den 
şa lar dö rär» diýdi. 17 Yb ra ýym Onuň 
öňün de ýü zin düş di; soň ra ol gü lüp, 
için den: «Ýüz ýa şyn da ky adam da nam, 
heý, ça ga dog lar my?! Tog san ýa şyn da-
ky Sa ra-da bir ça ga dog rup bi ler mi?!» 
diý di. 18  Soň ra Yb ra ýym ýe ne Hu da ýa: 
«Ys ma ýy ly mi ras da rym hök mün de ka-
bul et se diň!» diý di. 19 Hu daý şeý le diý di: 
«Ýok! Hut öz aýa lyň Sa ra sa ňa bir ogul 
dog rup be rer. Sen onuň ady na Ys hak d 
da kar syň. Men onuň özi we tu tuş nes li 
bi len ebe di lik äht bag la şa ryn. 20  Men 
se niň Ys ma ýyl hak da aý da ny ňy-da 
eşit dim. Men Ys ma ýy ly ýal kap, ör ňe-
dip, ony ju da kö pel de rin. On dan on iki 
sa ny ti re ba şy dö rär. Men Ys ma ýyl dan 
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uly mil let dö re de rin. 21 Em ma Men Öz 
äh ti mi gel jek ýy lyň hut şu pur sa dyn da 
Sa ra dan do gul jak Ys hak bi len bag la-
şa ryn». 22  Hu daý Yb ra ýym bi len eden 
gür rü ňi ni ta mam lap ýo ka ry gö te ril di.

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

18‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mowaplaryň we ammonlaryň 
gelip çykyşy

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

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

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

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

20‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

21‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

Ybraýym bilen Abymelek 
äht edişýärler

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

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

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

22‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

23‑nji bap

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

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

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

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

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

24‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

„Al, iç. Men si ziň dü ýe le ri ňi zi-de su wa 
ýa ka ýyn“ diý di. Şeý dip, men suw iç-
dim, ol dü ýe le ri-de su wa ýak dy. 47 Men 
on dan: „Sen ki miň gy zy?“ di ýip so ra-
dym. Ol: „Men Na ho ryň we Mil ka nyň 

 Gelip çykyş 24  



 42  

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

«Eý, uýamyz!
Goý, senden müňläp-müňläp 

perzentler dünýä insin;
Nesliň öz duşmanlarynyň 

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

25‑nji bap

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

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

5  Yb ra ýym özü niň äh li em lä gi ni Ys-
ha ga ber di. 6  Gyr nak aýal la ryn dan bo lan 
ogul la ry na bol sa Yb ra ýym özi di ri kä 
sow gat lar be rip, ola ry Ys hak dan aý ryp, 
gün do gar top ra gy na iber di.
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a 25:25 Ýew reý çe Ysaw we tüý lek söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 25:26 Ýew reý çe Ýa kup we ök je sin den ýa pyş ýar söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir. Bu jüm le 
ol al da ýar diý me gi hem aň lad ýar. Se ret: Gçk 27:36.
ç 25:30 Ýew reý çe Edom we gy zyl söz le ri niň aý dy ly şy meň zeş dir.

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

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

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

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

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

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

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

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

Biri beýlekisinden rüstem çykar,
ulusy kiçisine gul bolar».

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

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

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

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

26‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

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

27‑nji bap

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

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

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

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

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

«Ine, oglumyň bu ysy
Rebbiň bereket beren

meýdanyň ysy ýalydyr.
 28 Hudaý saňa

Gögüň çygyndan,
mes toprakly ýerden,

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

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

doganlaryň saňa boýun egsinler.
Seni näletlän, näletlensin,

seni ýalkan, ýalkansyn!»

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

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

«Seret, seniň mesgen tutjak 
ýeriňde gökden çyg düşmez,

ol mes toprakly ýerden uzak 
bolar.

 40 Gylyjyňa daýanyp ýaşarsyň,
doganyňa hyzmat edersiň.

Wagt geler, garşylyk görkezersiň.
Onuň zulumyndan dynarsyň».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32‑nji bap

Ýakup Ysaw bilen duşuşyga 
taýynlanýar

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

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

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

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

13‑15  Ýa kup ol gi jä ni şol ýer de ge çir di. 
Özün de bar bo lan mal lar dan iki ýüz ge çi 
bi len ýig ri mi er ke ji, iki ýüz go ýun bi len 
ýig ri mi go çy, otuz sa ny kö şek li sag lyk 
dü ýä ni, kyrk sy gyr bi len on ökü zi we 
ýig ri mi sa ny ur ka çy eşek bi len on sa ny 
er kek eşe gi öz do ga ny Ysa wa sow gat 
et mek üçin saý lap al dy. 16  Ýa kup ola ry 
aý ry-aý ry sü rü ler edip, öz gul la ry nyň 
öňü ne sal dy we ola ra: «Men den öň de 
ýö räň we her sü ri niň ara syn da çäk sak-
laň» di ýip tab şyr dy. 17‑18  Ýa kup ola ryň 
il kin ji si ne şeý le tab şy ryk ber di: «Do ga-
nym Ysaw öňüň den çy kyp: „Sen ki miň 
ada my? Ug ruň ni rä? Öňüň dä ki sü ri 

 Gelip çykyş 31 ,  32  



 55  

 

a 32:28 Ys ra ýyl… gö reş tu tu şyp – ýew reý çe Ys ra ýyl we Hu daý bi len gö reş tu tuş ýar di ýen 
söz le mi niň aý dy ly şy meň zeş dir.
b 32:30 Ýew reý çe Pe ni ýel we Hu da ýyň ýü zi di ýen söz le riň aý dy ly şy meň zeş dir.
ç 32:31 Pe ni ýel – ýew reý çe Pe nu wel. Bu Pe ni ýe liň beý le ki ady dyr.

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

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

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

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

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

33‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

34‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

35‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

39‑njy bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42‑nji bap

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

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

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

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

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

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

Ýusubyň doganlary 
Kengana dolanýarlar

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

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

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

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

43‑nji bap

Ýusubyň doganlary Müsüre 
ikinji gezek gelýärler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

45‑nji bap

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

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

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

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

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

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

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

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

46‑njy bap

Ýakup we onuň maşgalasy 
Müsüre göçýär

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

Ýakup maşgalasy bilen 
Müsürde mesgen tutýar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48‑nji bap

Ýakup Efraýym bilen 
Manaşa pata berýär

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

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

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

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

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

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

 16 meni ähli ýamanlykdan goran 
perişde

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

Ybraýymyň hem Yshagyň 
ady

şu oglanlaryň üsti bilen dowam 
etsin!

Goý, olardan köp nesiller 
döresin!»

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

«Ysraýyl halky kimdir birine pata 
berende:

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

diýip, siziň adyňyz bilen pata 
berer».

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

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

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

49‑njy bap

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

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

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

gulak asyň kakaňyz Ysraýyla!

 3 Eý, Ruben, meniň nowbahar 
oglum,

güýjüm-kuwwatym, jahyllyk 
çagymyň ilkinji miwesi,

hemme ogullarymdan iň 
mertebelisi we iň güýçlüsi 
sensiň.

 4 Suw kimin durnuksyzsyň sen,
indiden beýläk mertebäň 

belende galmaz seniň,
çünki sen öz ataň düşegine geçip,

ony harama çykardyň.

 5 Şimgon we Lewi dogandyr bular,
gylyçlaryny zalymlyk etmek 

üçin ulanýandyr olar,
 6 gatnaşmaýyn men olaryň 

geňeşine asla,
goşulmaýyn men olaryň 

toparyna,
çünki gaharlaryna adamlary 

gyrdylar olar,
keýpihonlykda öküzleri maýyp-

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

nälet bolsun, olaryň 
sütemkärligine, çünki bu 
zabunlykdyr,

men Şimgonyň we Lewiniň 
nesillerini Ýakubyň arasyna 
dagadaryn,

men olary Ysraýylyň arasyna 
pytradaryn.

 8 Eý, Ýahuda,
eliň duşmanlaryňyň ýakasynda 

bolar,
doganlaryň seni öwerler,

ataňyň ogullary saňa boýun 
egerler.

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

dolanyp gelen şir balasy 
kiminsiň,

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

Şiri ýerinden gozgamaga milt 
edýän ýokdur.

 10 Şalyk hasasy Ýahudanyň elinden 
düşmez,

onuň nesilleri şalyk sürer 
elmydam,

Ol Şilo geler,
milletler oňa boýun  

bolarlar.
 11 Eşegini üzüm agajyna,

kürresini üzüm agajynyň iň 
gowusyna daňýandyr ol,

şeraba ýuwýandyr eginbaşyny,
üzüm şiresine ýuwýandyr 

donuny ol.
 12 Gözleri şerapdan goýudyr onuň,

dişleri süýtden akdyr.
 13 Deňiz kenarynda mesgen tutar 

Zebulun,

gämiler üçin duralga bolar onuň 
kenary,

Sidona ýeter ýeriniň çäkleri.

 14 Horjunlarynyň arasynda ýazylyp 
ýatan,

kuwwatly eşek kysmydyr 
Ysakar.

 15 Ysakar dynç alynýan ýeriň 
amatlydygyny,

ýeriň göwne ýaramlydygyny 
gördi,

şeýdip, ol ýük çekmek üçin 
gerşini egip,

mejbury zähmet çekmeli boldy.

 16 Ysraýyl tireleriniň biri hökmünde,
Dan öz halkyna hökümdarlyk 

eder.
 17 Dan atyň üstündäki atlynyň yza 

serpileri ýaly,
atyň topugyndan çakýan

ýol ugrundaky ýylan deý,
ýodanyň boýundaky mar deý 

bolar.
 18 Halas etmegiňe garaşýandyryn 

men, ýa Reb!

 19 Galtamanlar Gatyň üstüne hüjüm 
ederler,

emma Gat olaryň yzlaryndan 
ýetip,

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

mynasyp näz-nygmatlar bilen 
üpjün eder şalary.

 21 Naftaly görmegeý çagaly
erkin suguna çalym edýär.

 22 Ýusup bir miweli agaçdyr,
bulak başyndaky miweli 

daragtdyr,
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şahalary diwardan aşýar.
 23 Ýaýçylar gazap bilen hüjüm 

etdiler Ýusuba,
ony atyp, yzyndan kowdular 

onuň.
 24 Emma Ýakubyň Gudratly Hudaýy,

Ysraýylyň Çopany, Gaýasy 
tarapyndan

onuň ýaýy berk,
gollary gujurly edildi.

 25 Ataňyň Hudaýydyr saňa medet 
berjek,

ýokardaky asmanyň bereketleri 
bilen,

ýer astyndaky çuňluklaryň 
bereketleri bilen,

ene göwsi hem ene ýatgysynyň 
berekedi bilen

Gudratygüýçli Hudaý 
ýalkajakdyr seni.

 26 Ataňyň beren patalary
baky daglaryň bereketlerinden,

ebedi baýyrlaryň baýlygyndan 
artykdyr,

şu patalar Ýusubyň
başyna insin,

doganlarynyň arasyndan 
saýlananyň üstünde bolsun.

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

paýlaşdyrýandyr».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Şeý dip, Ýu sup ka ka sy nyň je se di ni alyp 
ýo la düş di. Fa ra o nyň äh li emel dar la ry, 
köş güň we tu tuş Mü sü riň be lent mer te be li 
adam la ry, 8 Ýu su byň tu tuş ho ja ly gy, onuň 
do gan la ry dyr ka ka sy nyň ho ja ly gyn da-
ky la ryň hem me si-de onuň ýa nyn da dy lar. 
Go şen we la ýa tyn da di ňe ça ga lar, ow nuk-
ly-iri li mal lar gal dy. 9 Sö weş ara ba la ry we 
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a 50:11 Abel mis ra ýym – bu söz mü sür li le riň ýa sy diý me gi aň lad ýar.

   

ola ryň üs tün dä ki es ger ler-de Ýu sup bi len 
git di. Bu ägirt uly mä hel le di. 10 Ior dan 
der ýa sy nyň gün do ga ryn da ky Atat har-
ma ny di ýen ýe re ýe ten le rin de, olar ses 
edip ag laş dy lar. Ýu sup ka ka sy üçin ýe di 
gün läp ýas tut dy. 11 Atat har ma ny di ýen 
ýer dä ki ýa sy gö rüp, Ken ga nyň ýer li ila-
ty: «Mü sür li le riň ýas tu tu şy, gör, nä hi li 
agyr!» di ýiş di ler. Şo ňa gö rä-de, Ior dan 
der ýa sy nyň gün do gar ta ra pyn da ky bu 
ýe re Abel mis ra ýym a di ýen at be ril di. 
12  Şeý dip, Ys ra ýy lyň ogul la ry ka ka la ry-
nyň be ren tab şy ry gy ny aý dy şy ýa ly ber jaý 
et di ler. 13 Olar Ys ra ýy ly Ken gan top ra gy-
na ge ti rip, Mam rä niň gün do ga ryn da ky 
Mak pe la mül kün dä ki go wak da jaý la dy lar. 
Yb ra ýym bu go wa gy go nam çy lyk et mek 
üçin ýe ri bi len bi le Ep ron het den sa tyn 
alyp dy. 14 Ka ka sy ny jaý lan dan soň, Ýu sup 
do gan la ry hem-de olar bi len ka ka sy ny 
jaý la ma ga ge len le riň hem me si bi len bi le-
lik de Mü sü re gaý dyp gel di.

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

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

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

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

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

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