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Sara 127 ýaşap, Kengan ýurdunda öldi. 

Ybraýym üçin bu uly hasrat 
döwri boldy. 

Hudaý ahyr netijesinde öz nesilleriniň bu ýeri 
eýelejekdiklerini aýdan bolsa-da, Ybraýym 
Hebronda ýaşaýan hetlere haýyş bilen ýüzlendi.  

Men siziň araňyzda 
gelmişek bolsamam, 
aýalymy jaýlar ýaly ýer 
tapmak isleýärin.

Sen biziň aramyzda 
beýik serkerdesiň – 
Sen aýalyňy biziň iň 
gowy gonamçylygy-

myzda jaýlap bilersiň. 

Biz saňa ýok 
diýmeris.

Eger siz razy bolsaňyz, onda 
meniň adymdan Eprondan 
mülküniň çetindäki Makpela 
gowagyny maňa bermegini 
soraň. Men munuň doly 
bahasyny tölejek.

Gelip çykyş 23:1-13.Gelip çykyş 23:1-13.



Epron öňe 
çykdy… Jenap, men şol mülk 

ýeri-de, gowagy-da 
saňa berýärin, sen 
merhum aýalyňy jaýlap 
bilersiň. 

Men saňa ýeriň 
bahasyny 
tölärin. 

Ýeriň bahasy 400 
kümüş teňňe – 
eýsem, bu ikimiziň 
aramyzda uly zatmy? 

Ybraýym doly bahasyny töledi, 
şeýdibem, ýer onuň hususy 
emlägi boldy. 

Ybraýymyň wada berlen 
ýurtdaky ilkinji hususy emlägi 
– aýalyny jaýlan ýeridi. 

Ybraýym söýgüli Sarasynyň hasratyny çekdi. Ol onuň 
bilen Hudaýyň Yshagyň doguljagy baradaky gudratly 
wadasynyň ýerine ýetişini görüpdi.  

Gelip çykyş 23:14-20Gelip çykyş 23:14-20



Elizar, meniň iň 
sadyk hyzmatkärim, 
meniň saňa aýtjak 
zadymy ünsli diňle.   

Men eýýäm 130 
ýaşadym. Men tizara 
öz halkyma 
gowuşýaryn. 

Meniň oglum 
Yshagyň bolsa 

entek aýalam ýok.

Eliňi uýlugymyň astynda 
goý-da, Yshaga kenganly 
gyzlardan aýal alyp 
bermejekdigiňe ant iç.

Munuň deregine meniň 
ýurduma, halkymyň arasyna 
bar-da, şol ýerden ogluma 
gelinlik tap. 

Men bu uzak syýahata 
giderin, jenabym, ýöne 
eger gyz meniň bilen 
gaýtmak islemese näme?  

Men seniň ogluňy ol 
ýurda alyp 
gitmelimi?

Ýok. Hudaý bu ýurdy maňa we 
nesillerime berjekdigine 
dabaraly wada berdi. Ol seniň 
öňüňden Öz perişdesini iberer.

Eger gyz seniň bilen 
gaýtmak islemese, 
sen bu kasamyňdan 
azatsyň. 

Gelip çykyş 24:1-9Gelip çykyş 24:1-9



Ybraýymyň dogduk mekany bolan Mesopotamiýa 
ediljek syýahat 600 km-den ybaratdy, ýöne Elizar 
Hudaýyň meýline we ýolbaşçylyk etjegine ynanyp, 
ýola düşdi.

Jenabym Ybraýymyň 
Hudaýy, bü gün maňa 
şowlulyk ber. 

Goý, men gyza: «Haýyş edýärin, 
küýzäňden içer ýaly suw beräý-dä» 
diýenimde, ol: «Iç, men seniň 
düýeleriňem suwa ýakaýyn» diýsin.   Şonda men Seniň Öz 

hyzmatkäriň Ybraýyma 
rehim edeniňe 
düşünerin. 

Haýyş edýärin… 
men seniň 
küýzäňden suw 
içip bilerinmi? 

Gelip çykyş 24:10-17Gelip çykyş 24:10-17



Içiň, jenabym, men 
siziň düýeleriňiz 
üçinem suw çekerin. Ybraýymyň Hudaýy, 

sen hakykatdanam 
biziň dogalarymyza 
jogap berdiň. 

Aýtsana, sen kimiň 
gyzy? Seniň kakaň 
öýünde biz gijämizi 
geçirmäge galar ýaly 
otag barmy?  

Men Milkanyň 
Nahora dogrup 
beren ogly 
Betuweliň gyzy. 

Jenabymyň 
Hudaýy Reb 
merhemetlidir. 

Sen meni göni 
jenabymyň 
garyndaşlarynyň 
öýüne alyp geldiň.  

Nahor Ybraýymyň doganydy. Şeýlelikde, 
Rebeka Yshagyň doganoglan ýegenidi.

Gelip çykyş 24:15-25Gelip çykyş 24:15-25



  

Eje! Eje! Bize 
kakamyzyň dogany 

Ybraýymyň bir adamy 
geldi. Ol onuň ogly 

üçin gelinlik 
gözlemäge gelipdir. 

Näme?! 

Ol maňa, ine, şuny berdi 
we daýymyzy Hudaýyň 
ýalkandygyny aýtdy.   

Men siziň bilen 
gürleşen şol ýaş 
gyzyňyzyň dogany 
Laban.

Biz siziň üçin 
ýer taýýarladyk. 
Düýeleriňize-de 
gowuja 
serederler. 

Serediň – siziň üçin 
ullakan meýlis 
eýýäm taýýar.

Men näme üçin 
gelenimi size 
aýdýançam, 
duzam datman.

Elbetde – 
aýdyber!

Gelip çykyş 24:28-33Gelip çykyş 24:28-33



 

Hudaý jenabymy ýalkady– 
onuň goýunlary, öküzleri, 
altyny, kümşi, düýeleri, 
eşekleri we hyzmatkärleri 
näçe diýseň bar.   

Ýöne diňe bir zat 
ýetmezçilik 
edýär… 

Onuň garrylyk 
ýaşynda doglan 
ogly öýlenenok.

Öz halkynyň arasyndan ogluna 
gelinlik tapjakdygym hakda ol 
menden dabaraly wada aldy, 

şonuň üçin men şeýle uzak ýoly 
geçdim. Ol: «Öňünde gezýän 

Hudaýym seniň 
ýoluňa ak pata berer» 
- diýdi.

Men Hudaýdan Onuň saýlan 
gyzynyň: «Içiň, siziň 
düýeleriňizem suwa 
ýakaryn» diýmegini haýyş 
etdim. 

Indi bolsa, eger siz 
meniň jenabyma 
merhemet etmäge 
taýýar bolsaňyz, onda 
maňa aýdyň.

Eger etmeseňiz, 
onda meniň nirä 
gitmelidigimi 
görkeziň. 

Gelip çykyş 24:34-49Gelip çykyş 24:34-49



Bu Rebden 
gelen zat. Gyzym Rebeka seniň bilen 

gidip, jenabyň ogluna aýal 
bolup biler. 

Jenabyma şowlulyk 
sowgat eden 
Hudaýyň ady 

beýikdir.

Elizar we hyzmatkärler Rebeka we onuň 
maşgalasy üçin gymmat bahaly 

sowgatlary getirdiler. 

Indi men siziň 
öýüňizde iýip-içip hem 
gije ýatyp bilýärin. 

Gelip çykyş 24:50-54Gelip çykyş 24:50-54



Men ýola 
düşmeli, bize 
uzak ýol 
garaşýar. 

Goý, ol bu ýerde, iň 
bolmanda, ýene on 
günjük bolsun, soň 
arkaýyn gidibersin.  

Meni saklamaň, 
sebäbi Hudaý meniň 
ýolumy ugruna etdi.

Biz gyzy çagyryp, 
ondan sorarys. 
Ol näme diýer.

Biziň hemmämiz seniň bilen 
hoşlaşmazymyzdan öňürti sen 

bu gün onuň bilen gitmäge 
taýýarmy? 

Men onuň bilen 
gidýärin… öz 
adamymyň 
ýanyna.

Goý, senden 
müňlerçe nesiller 
önsün. Goý, seniň nesilleriň 

duşmanlarynyň 
öýlerine eýe bolsunlar.

Sen ýeke bolmarsyň, 
hyzmatkärleriň 
ýanyňda gider.

Şeýlelikde, Elizar yzyna jenaby Ybraýymyň we 
Yshagyň ýanyna ugrady. 

Gelip çykyş 26:54-61Gelip çykyş 26:54-61



Günleriň birinde Yshak 
oýlap-ölçermek üçin 
meýdana çykdy.

Ol gabagyny galdyranynda, Elizaryň kerweniniň 
gaýdyp gelýänini gördi.

Onuň ýanynda ýaşajyk 
gyzam bardy. 

Seret, ol jenabym 
Ybraýymyň ogly 
Yshak.

Rebeka ýaglygy bilen ýüzüni 
ýapdy...

… bu wagt Elizar Hudaýyň 
eden zatlarynyň hemmesini 
Yshaga gürrüň berdi.

Hudaýyň Ysraýyl babatdaky meýli we 
Mesihiň nesli dowam etdi... 

Yshak Rebekany söýdi we 
şondan soň ejesiniň 
ölüminden köşeşdi.

Gelip çykdy 24:62-67Gelip çykdy 24:62-67



Sara ölenden soň Ybraýym 
Keturaha öýlendi, ol oňa beýleki 
ogullaryny dogrup berdi. 

Ýöne ol bar emlägini Yshaga galdyrmak üçin 
olary entek dirikä, öz gyrnaklaryny ogullary 
bilen bile gündogar tarapky ýerlere ugratdy.

Elizar! Jenabymyz 
Ybraýym – ol... ol 
öldi! 

Ybraýym 175 ýaşynda öldi. Ony 
ogullary Ysmaýyl bilen Yshak 
jaýladylar.  

Olar ony Makpela gowagynda 
jaýladylar. Şeýdip, ol Saranyň 
ýanynda jaýlanyldy.

Hudaýyň Ybraýyma wada 
berşi ýaly, Ysmaýylyň on iki 
ogly tirebaşylar boldular. 

Olar häzirki arap 
halklarynyň atalary 
boldular. 

Hudaý Yshaga ak pata berdi we 
onuň bilen boldy. 

Gelip çykyş 25:1-10Gelip çykyş 25:1-10



Rebeka önelgesizdi, ýöne Yshak onuň üçin 
dileg edeninden soň, ol göwreli boldy. 

Bäbekler onuň içinde itekleşip 
başlanlarynda, Rebeka 
Hudaýdan sorap ugrady…

Meniň 
göwrämde 
näme bolýar?

Seniň göwräňde iki 
tire bar we içiňde iki 
halk bölünýär. 

Biri beýlekisinden 
güýçliräk bolar we 
ulusy kiçisine gulluk 
eder. 

Ine, seniň birinji 
ogluň dünýä indi – 
ol gyzyl we tüýlek.

Oňa Esaw diýip 
at dakýarys.

Esaw «tüýlek» diýmegi aňladýar, ýöne oňa 
Edom hem diýildi, bu «gyzyl» diýmegi aňladýar. 

Indi onuň inisi çykýar 
– ol doganynyň 
ökjesinden ýapyşýar!

Ýakup «ökjeden ýapyşýan» 
ýa-da «ýalançy» diýmegi 
aňladýar.  

Onuň ady 
Ýakup bolar. 

Gelip çykyş 25:19-26Gelip çykyş 25:19-26



Esaw baýyrlaryň adamy 
we tejribeli awçydy.

Ýakup bolsa, 
asudalygy we 
çadyrlaryň arasynda 
bolmagy gowy 
görýärdi. 

Oglum, men seniň 
maňa awlap getirýän 
ýabany haýwanlaryňy 
nähili gowy görýärin!

Yshak Esawy gowrak 
görýän bolsa-da, 
Rebeka Ýakuby we 
onuň ýumşak 
häsiýetini gowy 
görýärdi.

Maňa bişirýän gyzyl 
çorbaňdan bersene, 
men örän ajykdym! Eger sen 

nowbaharlygyňy 
maňa satsaň, onuň 
gürrüňi ýok.

Eger açlykdan ölüp 
barýan bolsam, onda 
maňa nowbaharlygyň 
näme peýdasy bar! 

Maňa 
ant iç.

Ant içýän-le… 
indi bolsa maňa 
nahar ber.

Nowbaharlyk 
mirasyň iki paýyny 
almaga, şeýle hem, 
baş bolmaga we 
maşgalanyň 
ruhanysy bolmaga 
hukuk berýärdi. 

Ýöne Esaw bu artykmaçlygyň gymmatyny we 
mukaddesligini inkär etdi. 

Gelip çykyş 25:27-34Gelip çykyş 25:27-34



 

 

?!?

Açlyk gelende Hudaý Yshaga 
Müsüre däl-de, piliştlileriň şasy 
Abymelegiň ýanyna gitmegi 
duýdurdy. 

Bu ýurtda galyber, 
men saňa kakaň 
Ybraýyma wada eden 
zatlarymyň hemmesini 
bererin. Seniň nesilleriň ýyldyzlar deý 

san-sajaksyz bolar we ýerdäki 
halklaryň hemmesi olar 
arkaly pata alarlar.  

Bu aýal seniň 
bilen geldimi? 

Ol meniň uýam, 
ol biziň bilen 
syýahat edýär. 

Yshagam edil kakasy Ybraýym ýaly 
hereket edýär. Ol öz aladasyny 
Hudaýyň etjekdigine ynanmaýar. 

Sen näme üçin 
beýle etdiň?

Meniň adamlarymyň 
biriniň onuň bilen 
ýatyp, bizi günä alyp 
barmagy mümkindi 
ahyry.

Bu aýal aslynda 
seniň aýalyň 
ahyry!

Meniň buýrugymy bütin ýer 
ýüzüne ýaýradyň – Yshaga we 
aýalyna hiç hili zyýan ýetirmeli 
däl. Kim bu buýruga gulak 
asmasa, janyndan dynar.

Gelip çykyş 26:1-11Gelip çykyş 26:1-11



Tizara Hudaý Yshagy şeýle bol 
bereketledi welin, piliştlileriň şasy 
Abymelek ondan bu ýurtdan gitmegini 
sorady.

Ýerli çopanlar bilen Yshagyň 
hyzmatkärleriniň arasynda 
çeşmelerden peýdalanmak barada 
jedel ýüze çykdy.

Ahyrsoňy ol guýy gazdy, 
soň oňa hiç kim dalaş 
etmedi. Ol ony «Rehobot» 
diýip atlandyrdy, sebäbi 
Hudaý oňa giň ýer beripdi.

Ýene Hudaý onuň bilen 
gürleşip, ony ruhlandyrdy.

Ol Yshak bilendi we 
Ol onuň neslini 
köpelder. 

Abymelek bärik gelýär. 
Geň galaýmaly… Ol meni 
öz ýurdundan kowupdy 

ahyry.

Biz Rebbiň mydama 
seniň bilendigini 
gördük we gorkduk.

Onda näme, 
biri-birimize 
kasam 
içýäris.

Yshakda goňşy tireler bilen 
parahatlygy bardy, ýöne 
maşgalasynda ýokdy.

Esaw öz halkyndan bolan 
gyza öýlenmekden ýüz 
öwürdi-de, goňşy 
butparazlardan iki aýal 
aldy, olar Yshak bilen 
Rebeka ýük boldular.   

Biz mydama saňa ýagşylyk 
bilen seredýärdik, indi gel, 
biziň aramyzda parahatçylyk 
bolmagy barada şertnama 
baglaşaly.

Gelip çykyş 26:12-35Gelip çykyş 26:12-35



Men garradym, 
gözlerimem küteldi, 
men haçan öljegimi 
bilemok. 

Ýabany haýwan awlap gel-de, 
meniň gowy görýän 
naharymy bişir. Men 
ölmänkäm saňa pata berjek. 

Men şu wagtjyk kakaňyň pata 
bermek üçin ýabany haýwanyň 
etinden nahar bişirmegi üçin 
Esawy ugradanyny eşitdim. 

Maňa iki sany owlak 
öldürip getir, men olary 
kakaňyň gowy görşi ýaly 
edip bişirjek.

Şonda sen şol nahary 
eltip, ondan pata alyp 
bilersiň.

Ýöne Esaw tüýlek, 
meniň derim bolsa 
ýylmanak.

Eger ol meni 
sypalap göräýse, 
onda gaýtam, ol 
maňa gargar.

Diňe meniň 
diýenimi et we 
gargyşyň maňa 
siňmegine rugsat 
et.

Gelip çykyş 27:1-13Gelip çykyş 27:1-13



Ine, bu doganyň iň 
gowy geýimleri, 
indi senden 
Esawyň ysy gelýär.  

Bu owlak derilerini 
sypalanyňda, olar 
Esawyň gaty elleri ýaly 
bolar.  

Munuň bilen sen tagamly 
nahary alyp bararsyň, ol 
seni Esawdyr öýder-de, 
saňa pata berer. 

Kaka.
Hawa, oglum 
– bu kim?

Esaw – seniň 
nowbahar ogluň. 

Men pataňy almak 
üçin aw etinden seniň 

gowy görýän 
naharyňy bişirdim. 

Seniň Esawdygyňa 
göz ýetirmek üçin gel 

saňa elimi degrip 
göreýin.

Seniň sesiň Ýakubyňka 
meňzeýär, ýöne elleriň 

Esawyňky.

Sen 
dogrudanam 
Esawmy?

Hawa, bu 
men.

Indi meniň gowy 
görýän etimi ber.

Gelip çykyş 27:14-25Gelip çykyş 27:14-25



Oglum, gel, 
meni ogşa. 

Aaa… meniň 
oglumdan Rebbiň 
ýalkan meýdanynyň 
ysy gelýär.

Goý, Hudaý saňa 
ýeriň baýlygyny we 
gögüň çygyny 
bersin.

Goý, halklar saňa 
gulluk etsin we 
taýpalar saňa tagzym 
etsin.

Saňa garganlar 
gargyşa galsyn, saňa 
pata berenler pata 
alsyn.

Gelip çykyş 27:26-30Gelip çykyş 27:26-30



Men täzeje aw etinden 
seniň gowy görýän 
naharyňy bişirip getirdim. 
Men seniň pataňy almaga 
taýýar.    

Sen kim?

Seniň ogluň. 
Seniň uly ogluň 
Esaw.

Onda kim… meniň 
iýen aw etimi alyp 
gelen kim? 

Men oňa pata 
berdim. Ol hem  
pataly bolar. 

Ýöne, kaka – 
maňa-da 
pata ber-dä! 

Iniň aldaw bilen 
gelip, seniň 
pataňy aldy.

Şonuň üçin 
«aldawçy» ady oňa 
adalatly 
dakyldymyka?  

Ol meni iki gezek 
aldady – birinji gezek 
nowbaharlygymy, indi 
hem patamy aldy.

Maňa-da pata 
ber… sende 
meniň üçin pata 
galmadymy 
näme?

Sen… gögüň 
çygyndan we ýeriň 
baýlygyndan daşda 
ýaşarsyň. Sen gylyjyň bilen 

ýaşarsyň we iniňe 
gulluk edersiň. Ýöne… wagt geler, 

sen onuň zulumyny 
üstüňden aýrarsyň. 

Gelip çykyş 27:30-40Gelip çykyş 27:30-40



Gylyjyňy has ýiteltmäge 
synanyşmagyň manysy ýok, 
gylyjyň şeýle-de soňky derejä 
çenli ýiti. Sen köp gan 
dökmegi niýet edinýän 
bolsaň gerek. 

Ýok, diňe şol 
aldawçynyň, 
Ýakubyň, ganyny 
dökjek.  

Ol seniň 
doganyň 
ahyry!

Köp wagtlyk 
däl. Ol meni 
soňky gezek 
aldady.

Çaltrak. Goşlaryňy 
ýygna. Men seni 
doganymyň, 
Labanyň, ýanyna 
ugradýaryn. 

Maňa doganyňyň 
senden ar almagy 
niýet edinýänini 
aýtdylar.

Soňrak Yshagyň 
çadyrynda…

Esawyň bu het 
aýallaryndan 
gün göremok.

Eger Ýakubam 
olardan aýal alsa, 
onda maňa 
ýaşamagam 
gerek däl. 

Ýakuby 
meniň 

ýanyma iber. 

Oglum, Mesopotamiýa git-de, ejeň 
dogany Labanyň maşgalasyndan 
özüňe gelinlik tap. 

Goý, Reb seni ýalkasyn we 
nelsiňi köpeltsin, goý, seniň 

mirasdarlaryň Ybraýyma 
wada berlen ýurdy 

eýelesinler. 

Gelip çykyş 27:41 – 28:7Gelip çykyş 27:41 – 28:7



Meniň atamyň öýünde 
sen özüňe gaçybatalga 
taparsyň.

Meniň doganym 
Laban saňa näme 
etmelidigini görkezer. 

Diýmek, meniň kenganly 
aýallarym olara ýaranok… 
belki, men ýitirilen 
nowbaharlygyň zyýanynyň 
öwezini dolaryn…

Ýakup kakasyna 
tabyn bolup, ejesiniň 
maşgalasyna Harana 
ugrady.

Şol ýerde ol dogany Esawdan gorag gözledi 
we özüne mynasyp aýal tapmagy umyt etdi. 

Esaw özüne üçünji aýaly – 
agasy Ysmaýylyň gyzyny aldy. 
Şeýle etmek bilen onuň 
ene-atasyny täze wesýetnama 
ýazmaga ynandyrjak bolan 
bolmagy mümkin. 

Ýakup bir ýerde gije 
ýatmak üçin düşledi-de, 
kellesiniň aşagyna bir 
daşy ýassyk edindi.

Gelip çykyş 28:8-11Gelip çykyş 28:8-11



Men seniň ataň 
Ybraýymyň we kakaň 
Yshagyň Hudaýy 
Rebdirin.  

Seniň nesliň 
edil ýeriň 
çägeleri deý 
bolar… 

Ýer ýüzündäki ähli 
halklar sen arkaly we 
seniň nesliň arkaly 
ýalkanarlar…

… sen nirä 
gitseň-de, Men 
seniň bilen 
bolaryn.

Gelip çykyş 28:12-15Gelip çykyş 28:12-15



Bu ýerde hakykatdanam 
Hudaý bar – bu Hudaýyň 
öýi, gögüň gapysydyr.

Indi bu ýeriň ady Luz 
bolmaz-da, mundan 
beýläk Beýtel – Hudaýyň 
öýi bolar.  

Eger Sen ýolda meniň bilen 
bolsaň we mätäç bolan 
zatlarymyň hemmesini peşgeş 
berseň, men yzyma howpsuzlykda 
gaýdyp gelsem, onda Sen meniň 
Hudaýym bolarsyň.

Bu sütün Seniň ýaşaýan 
ýeriň bolar, indi Seniň 
meni ýalkap, ähli berjek 
zatlaryňyň ondan birini 
men Saňa berjek. 

Gelip çykyş 28:16-22Gelip çykyş 28:16-22



Mesopotamiýa 

Rebekanyň 
maşgalasynyň 
ýurdy.

Dostlar, siz 
nireden? Biz 

Harandan.
Beýle bolsa, siz Nahoryň 
agtygy Labany 
tanaýarsyňyzmy?

Hawa, biz ony 
tanaýarys. 

Ol sag-aman 
gezip ýörmi? 

Hawa, 
elbetde.

Ine, onuň 
gyzy Rahel 
gelýär. 

Men seniň 
garyndaşyň – kakaň 
uýasynyň ogly!

Ýör, meniň 
bilen! Kakam 
örän begener!

Kaka! Bize seniň 
uýaň Rebekanyň 
ogly geldi!

Gelip çykyş 29:1-13.Gelip çykyş 29:1-13.



Sen bu ýerde eýýäm bir aý 
bolduň, sen garyndaş, ýöne 
bu seniň mugt 
işlemelidigiňi aňlatmaýar. 

Sen töleg 
hökmünde 
näme 
berilmegini 
isleýärsiň?

Men näme 
isleýänimi anyk 
bilýärin. Maňa 
gyzyň Raheli ber.

… ýedi ýyl işlänimiň 
hasabyna.

Ony başga birine 
berenimden, şeýle 
edenim has gowy.

Men ýedi ýyl işledim, 
indi gelnimi almaga 
taýýar.. 

Gürleşişimiz 
ýaly.

Ýedi ýyl Ýakup üçin birnäçe gün ýaly 
bolup geçip gitdi, sebäbi ol Raheli şeýle 
güýçli söýýärdi. 

Gelip çykyş 29:14-22Gelip çykyş 29:14-22



Laban!!!

Sen meni aldadyň! 
Meniň ýatan aýalym 
Rahel däl-de, onuň 
dogany Liýa eken, 
üstesine-de onuň 

gözem ejiz. 

Biziň däbimizde uly 
gyzy kiçisinden öň 
durmuşa 
çykarylmaýar.

Liýa bilen toý hepdesini 
tamamlanyňdan soň 
men ýene ýedi ýyl işiň 
deregine, saňa 
Raheli-de bererin.

Wagtyň geçmegi bilen 
Labanyň iki gyzy-da Ýakuba 
ogullar dogrup berdiler.  

Olar özleri göwreli bolup bilmedik wagtlarynda, 
öz gyrnaklary Zilpa bilen Bilhany-da Ýakuba 
çaga dogrup bermekleri üçin berdiler.

Ýakup ejesiniň ýurdunda gülläp ösdi. 
Onuň 11 ogly we gyzy Dina bardy. 

Gelip çykyş 29:25 – 30-24Gelip çykyş 29:25 – 30-24



Rahel oňa ogul, Ýusuby, dogranyndan soň, Ýakup 
gaýynatasynyň ýanyna bardy.

Men öz maşgalama gaýdyp 
bararym ýaly, maňa 

aýallarymy, çagalarymy we 
gazanan zatlarymyň 

hemmesini ber.  Seniň üstüň bilen Rebbiň 
meni bereketlänine 
düşündim. Haýyş edýärin, 
öz sylagyňy aýt.

Meniň gözegçiligim 
we aladam astynda 
köpeldeniňiziň 
azajygyny.

Ýöne indi öz 
hojalygymyň 

aladasyny özüm 
etmäge men taýýar.

Men saňa 
näme 
bereýin?

Diňe şuny. Ähli 
tegmilli goýunlaryň 
we geçileriň 
hemmesini, şeýle 
hem, gara guzulary 
maňa aýryp goý. 

Bu meniň sylagym bolar. 
Eger meniň sürülerimde 
başga reňkli goýunlar ýa-da 
geçiler tapylsa, onda olary 
meniň ogurlandygyma 
ikimizem düşüneris.  

Razy.

Laban ogullaryna sürüden şol mallary aýyrmagy 
we olary üç günlük ýol aralygyndaky uzaklyga 
alyp gitmegi buýurdy. 

Gelip çykyş 30:25-36Gelip çykyş 30:25-36



Ýöne Ýakubyň öz niýeti 
bardy.

Ol mallary suwa ýakylýan käbir ýerde gabygy 
sypyrylan çybyklary goýdy welin, sürüler olary 
görenlerinde jübütleşip çaknyşýardylar.   

Ýöne ol diňe sürüdäki güýçli 
mallara şeýle etdi.

Şonda birneme ejizräklerini 
Labanyň sürüsinde galdyrýardy. 

Şeýdip, Ýakubyň sürüsi aşa köpelip 
başlady.

Ol sürä, düýä, eşege we hyzmatkärlere 
baý boldy. Onuň gülläp ösüşi 
ummasyzdy. 

Uýalarymyzyň äri 
tizara biziňki bolmaly 
zatlaryň hemmesini 

alýar.

Men munuň 
anygyna 
ýeterin.

Gelip çykyş 30:37 – 31:1Gelip çykyş 30:37 – 31:1



Siziň kakaňyzyň we 
doganlaryňyzyň maňa 
bolan garaýyşlary 
üýtgedi. 

Kakaňyz meniň sylagymy 
on gezek üýtgetdi, ýöne 
Hudaý onuň sürüsinden 
alyp, meniňkä goşdy.

Hudaý onuň maňa 
eden zatlarynyň 

hemmesini gördi. 
Hudaý meniň öz 
ýurduma gaýdyp 

barmagymy isleýär. 

Indi biziň bu ýerde 
mirasymyz ýok, 

özümizem bu ýerde 
eýýäm ýat 

hasaplanylýarys. Hudaýyň saňa ýerine 
ýetirmegi buýruk beren 
zatlarynyň hemmesinde 
seniň bilendiris. 

Şonuň üçin Laban goýunlarynyň 
gyrkymyna gidende, Ýakup özüne degişli 
zatlaryň hemmesini alyp gitdi.  

Rahel hatda kakasynyň 
butlarynam ogurlady.

Gelip çykyş 31:2-21Gelip çykyş 31:2-21



Kaka, hyzmatkärler üç gün 
mundan ozal Ýakubyň biziň 

uýalarymyzy we bar 
zatlaryny alyp gaçyp 

gidenini aýdýarlar. 

Çalt bol-da, 
doganlaryňy we 

garyndaşlarymyzy 
ýygna.

Beýle köp 
sürüsi bilen biz 
olaryň yzyndan 
derrew ýeteris.

Seresap bol, 
Ýakuba erbet 
hem gowy bir 
zat diýäýme.

Seniň kakaň 
bizi tapdy.

Kakam örän 
tutanýerli 
adamdyr.

Sen näme üçin 
gaçdyň we meni 
aldadyň?

Sen hatda hoşlaşanda 
agtyklarymy 
ogşamaga-da 
mümkinçilik bermediň.

Ýöne seniň Hudaýyň 
maňa saňa 
mylakatly 
daramagymy aýtdy.

Men elimden 
gyzlaryňy güýç bilen 
alarsyň diýip 
gorkdum.

Sen juda 
akmak 
hereket etdiň.

Üstesine-de, 
meniň butlarymy 
ogurladyň.

Beýle bolsa, çadyrlarymy 
we goşlarymy barlap 
çyk-da, aýyplamaňy 
esaslandyr. 

Ýakup bu işi öz 
aýalynyň edenini 
bilmeýärdi.

Gelip çykyş 31:22-32Gelip çykyş 31:22-32



Ýeri, olar 
nirede?

Men olary 
taparyn-da, 
öz sözümi 
subut ederin.

Rahel butlaryň üstünde 
oturyp, olary gizledi. 

Bagyşla, kaka, men 
seniň öňüňde turup 

bilemok, mende aýalyň 
adaty ýagdaýy bolup 

dur.

Sen meniň zatlarymyň 
hemmesini dördüň, 

gözlän zadyňy 
tapdyňmy?

Men ýigrimi ýyl seniň bilen 
boldum. Ýabany haýwanlar 

süriňdäki mallaryňy parçalanda, 
zyýany men öz üstüme aldym, 

indi bolsa, seret, sen maňa 
nämeler edýärsiň!

Hudaý meniň 
görgülerimi 
görüp, seni 
ýazgardy!

Bu gyzlar meniň gyzlarym, 
olaryň çagalary meniň 
çagalarym, sürülerem 
meniňki bolsa-da, gel, 

aramyzda äht baglaşaly.

Şeýdip, olar daş üýşmegini ýygnap, öz aralarynda 
ony birek-birege zyýan ýetirmezligiň şaýady 
etdiler.

Olar ähti uly şagalaň bilen 
berkitdiler. 

Ertesi gün irden Laban 
agtyklary bilen 
hoşlaşyp, olary ogşady 
we öýüne gaýtdy.

Gelip çykyş 31:33-55Gelip çykyş 31:33-55



Ýoldaky gijeleriň 
birinde Ýakuba 
Hudaýyň perişdeleri 
göründi.

Olar oňa Rebbiň özi 
bilendigini ýatlatdylar, 
şonuň üçin ol şol ýeri 
«Mahanaýym», ýagny «iki 
düşelge» diýip atlandyrdy.

Öňden ýöre. Jenabym 
we doganym Esawa 
salam ber.  

Oňa daýymyz Labanyň 
ýanynda bolanymy we köp 
emläkler – öküzler, eşekler, 

sürüler we hyzmatkärler bilen 
bereketlenenimi gürrüň ber. 

Men onuň nazarynda 
merhemet tapmak isleýärin. 

Birnäçe gün geçenden soň...

Biz seniň bermegi tabşyran 
zatlaryň hemmesini 
doganyň Esawa berdik, 
şeýle-de bolsa, ol 400 adam 
bilen bu ýere gelýär. 

Bu ýagşylyga däl… 
düşelgäni ikä bölmäge 
maňa kömek ediň. Biz 
sürüleri-de böleris. 

Eger doganym biriniň 
üstüne çozsa, onda, 

belki, beýlekisi gaçyp 
halas bolup biler. 

Meniň gowy durmuşda 
ýaşajakdygymy we 
nesillerimiň deňziň 

kenaryndaky çägeler kimin 
boljakdygyny wada 

bereniňi ýada sal, Hudaýym. 

Ertir geçileriň, soň goýunlaryň 
sürülerini, soň sygyrlaryň we 

eşekleriň sürülerini alyp gidiň. 
Araňyzda belli bir aralygy 

saklaň.

Esaw size duş gelende, siz: «Bu 
sürüler guluň Ýakubyňky – bu 
jenabym Esawa sowgat. Ýakup 

biziň yzymyzdan gelýär» - 
diýmelisiňiz. 

Gelip çykyş 32:1-21Gelip çykyş 32:1-21



Ýakup hemmeleri derýadan geçirdi-de, 
özi ýeke galdy. 

Ýakup uzak gijäniň dowamynda 
bir Adam bilen göreşdi. 

Şol Adamyň ynsana öwrülen Isa 
Mesihdigine köpler ynanýarlar. 

Daňa golaý ol Adam Ýakubyň 
buduna degip, damaryna zeper 
ýetirdi.

Gün dogup 
gelýär, meni 
goýber. 

Maňa ak pata 
berýänçäň, seni 
goýbermerin.

Indiden beýläk saňa 
Ýakup diýmezler-de, 

Ysraýyl diýerler – sebäbi 
sen Hudaý bilen 

göreşdiň, indi 
adamlaram ýeňip 

bilersiň. 

Ýakup bu ýeri «Peniwel», ýagny «Hudaýyň ýüzi» diýip 
atlandyrdy, sebäbi ol Hudaýy ýüzbe-ýüz gördi, ýöne 
ölmedi. 

Gelip çykyş 33:22-32Gelip çykyş 33:22-32



Doganym, 
ahyrsoňy men 
seni gördüm!

Bular 
kimler?

Bular Hudaýyň 
merhemeti bilen seniň 
guluňa beren çagalary.

Gyrnaklar we olaryň çagalary Esawa ilki 
tagzym etdiler. 

Soň Liýa bilen 
onuň çagalary, Ahyrsoňy hem, Ýakup, 

Rahel we Ýusup tagzym 
etdiler. 

Gelip çykyş 33:1-7Gelip çykyş 33:1-7



Seniň öňde 
goýberen sürüleriň 
nämäni aňladýar?

Biz ýamanlykda 
aýrylyşypdyk, 
ýöne indi men 
senden rehime 

garaşýaryn.

Men olara mätäç 
däl, özümde-de 

onuň ýalylar köp. Men talap edýärin! 
Meniň üçin seniň 
ýüzüňi görmeklik, edil 
Hudaýyň ýüzüni gören 
ýalydyr. 

Olary menden 
sowgat hökmünde 
kabul et. 

Eger bu şeýle bolsa, onda 
men olary sowgat 
hökmünde seniň eliňden 
kabul edýärin.

Şeýle-de bolsa, bize 
öňe süýşmek gerek. 
Men siziň bilen 
ýörärin.

Biz gidip 
bilmeris.

Çagalar ejiz, guzular we 
göleler sebäpli biz haýal 
ýöräris. 

Beýle bolsa, meniň 
birnäçe adamym siziň 

bilen bile galarlar. 
Näme üçin? Men öz 

jenabymyň nazarynda 
merhemet tapsam 

bolýar.

Näme üçin? Men öz 
jenabymyň 

nazarynda merhemet 
tapsam bolýar.

Kenganda Ýakup Hamoryň ogullaryndan bir 
bölek ýer satyn aldy. 

Gelip çykyş 33:8-20Gelip çykyş 33:8-20



Günleriň birinde Ýakubyň gyzy Dina ol 
ýurduň gyzlaryny görmäge gidende, 
Hamoryň ogly Şekem ony göz astyna aldy.

Dinany onuň ýanyna alyp bardylar, 
ol hem ony zorlap, onuň bilen 
ýatdy.

Dina, gyzym, 
näme boldy?

Meniň oglum Şekem 
siziň gyzyňyza aşyk 
bolupdyr. Ol ony aýal 
edip almak isleýär.  

Ol onuň 
namysyna 
degipdir!

Onuň eden işi juda 
masgaraçylykly iş!

Ýöne onuň ýüregi 
oňa maýyl 
bolupdyr.
Haýyş edýärin… 

Galyň-da, biziň bilen 
garyndaş boluň.

Biz uýamyzy 
sünnetlenmedik 

adama berip 
bilmeris.  

Şäheriňizdäki 
adamlaryň hemmesi, 
edil biz ýaly, 
sünnetlenilen 
bolmalydyr. 

Gelip çykyş 34:1-17Gelip çykyş 34:1-17



Hamor bilen Şekem bu şerte razy boldular. Olar 
Ýakubyň maşgalasy bilen garyndaş bolup biler 
ýaly, şäheriň erkeklerini sünnetlenmäge yrdylar. 

Üç gün geçenden soň, Dinanyň doganlary 
Şimgon bilen Lewi olardan ar aldylar.

Şäheriň erkekleri entek agyrydan özlerine gelmänkäler, olar şähere 
hüjüm edip, erkek göbeklileriň hemmesini, şol sanda, Hamor bilen 
Şekemem öldürdiler. 

Galan zatlary olar 
taladylar. 

Siz nämeler 
etdiňiz?!

Biz azlyk, eger bu ýurduň 
halky üýşüp, biziň üstümize 
çozsalar, onda bütin 
maşgalamyz gyrlar.

Ol biziň uýamyza 
edil loly ýaly 
seredipdir.

Olar mynasyp 
bolan zatlaryny 
aldylar. 

Gelip çykyş 34:18-31Gelip çykyş 34:18-31



Hudaýyň buýrugy bilen Ýakup Esaw 
bilen duşuşmazyndan öň özüne 
Rebbiň görnen ýeri bolan Beýtele 
gaýdyp gitdi.

Biz ýat hudaýlaryň 
hemmesinden saplanyp, 
Hudaýyň öňünde özümizi 
mukaddes etmelidiris. 

Onuň ýanynda bolanlaryň hemmesi 
şaý-seplerini we butlaryny oňa berdiler, 
Ýakup hem olary Beýtelde jaýlady.  

Ýakup özüne görnen Hudaýa tagzym eder ýaly gurbanlyk 
sypasyny gurdy, şeýdip, onuň töweregindäki halklary gorky 
gurşap aldy, şol sebäpdenem, olaryň hijisi Ýakuba azar 
bermedi we maşgalasynyň üstüne çozmady.  

Ol bu ýeri «Beýtel» diýip atlandyrdy, 
sebäbi bu ýerde Hudaý onuň bilen 
gürleşipdi. 

Gelip çykyş 35:1-15Gelip çykyş 35:1-15



Beýtelden gaýdanyndan soň, 
ýolda Rahel ogluny dogurdy. 
Onuň dogurmasy kyn geçdi, şol 
sebäpden hem, ol ogly 
doglanyndan soň tizara öldi. 

Rahel oňa Benony  
–«hasratymda doglan ogul» - 
diýip at dakdy.

Ýöne Ýakup oňa Benýamin – 
oglum sag elim (bagt) – 
diýip at dakdy. 

Ýakup Kengana öýüne 
gaýdyp gelenden soň, 
kakasy Yshak öldi. 

Ogullary ony öz 
ene-atasynyň jaýlanan 
ýerindäki gowakda 
jaýladylar. 

Esaw edomlaryň 
atasy boldy.

Edom sözi 
«gyzyl» diýen 
sözden gelip 
çykan.

Esawyň diňe bir saçy 
gyzylymtyl bolman, 
eýsem, onuň ýaşan 
ýeri-de gyzyl çägä 
örtülendi.

Ýakup ozal kakasynyň ýaşan ýeri 
bolan Kengan topragynda 
mekan tutdy. 

Gelip çykyş 35:16-37-1Gelip çykyş 35:16-37-1
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