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Suw almasyndan iki ýyl 
geçenden soň, Nuhuň 
ogly Samyň ogly Arpakşat 
doguldy.

Arpakşat doglanyndan 
soň Sam 500 ýyl ýaşady 
we başga-da ogullaryň 
we gyzlaryň kakasy 
boldy. 

Arpakşat Şelanyň 
kakasy boldy, ol 
hem Eberiň kakasy 
boldy.

Käbirleri 
ýewreýler hut şol 
Eberden gelip 
çykandyrlar 
diýip çaklaýarlar. 

Eberden Pelek doguldy. 
Pelek ýaşan döwründe 
Hudaý Babyl minarasyn-
yň ýanynda ýer ýüzüni 
dürli dillere böldi.  

Babyl minarasyndan soň Pelek 
Reguwyň atasy boldy, Reguw 
Serugyň atasy boldy, ol hem, 
Nahoryň atasy, Nahoram Teranyň 
atasy boldy. 

Gelip çykyş 10:25, 11:10Gelip çykyş 10:25, 11:10



Genesis 11:26-32

Teranyň üç ogly – Ybram,  Nahor 
we Haran boldy. 

Ybram öz öweý uýalarynyň 
biri bolan Seraýa öýlendi.

Tizara Tera Mesopotamiýadaky gülläp 
ösýän Ur şäherinden ogly Ybramy we 
gelni Seraýy alyp gitmäge taýýarlandy. 

Ol, şeýle hem, agtygy, ýagny ölen 
Haranyň ogly bolan agtygy Luty 
ýanyna aldy.

Tera bilen onuň maşgalasy 
Ýewfrat derýasynyň demirgazyk – 
günbataryndaky Harana ugrady.

Ol ýerden Kengana ýöräp syýahat etmek ähli 
sürüler we goş-golamlar bilen ummasyz çöli ýöräp 
geçenden aňsatdy.
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Kakasy Haranda ölenden soň, Hudaý Ybrama 
ýüzlendi we onuň bilen äht, şertnama 
baglaşdy.  

Öz ýurduňy, halkyňy we 
kakaňyň garyndaşlaryny terk 
et-de, Meniň saňa görkezjek 
ýurduma git.   

Men senden beýik 
halk dörederin we 
saňa ak pata bererin. 

Men seniň adyňy beýik 
ederin we sen hemmeler 
üçin ýalkanyş bolarsyň. 

Hudaý Ybrama we onuň 
nesillerine akla sygmajak wada 
berdi...

Seni ýalkany 
ýalkaryn, 
seni näletläni-de 
näletlärin....

… Ýer ýüzündäki ähli 
milletler 
sen arkaly pata alarlar.

Biz düşelgämizi 
örän uzaga 
göçürmeli.

Ýöne, daýy, ýöne biziň 
sürülerimiz 
hemişekilerinden 
köpeldi, olar köpelmegini 
dowam etdirýärler.  

Hawa, men 
bilýän. Biziň 
Hudaýymyz 
Gudratygüýçli, 
Ol bizi ýalkady. 

Ýöne Hudaý maňa 
biziň ýola 
düşmelidigimizi 
düşnükli aýtdy.

Gudratygüýçli Hudaý 
Özüniň… Özüniň ýerdäki 
halklara meniň üstüm bilen 
pata berjekdigini aýtdy. 

Muny Hudaý aýtdy, 
şonuň üçin hem, Ol bize 
hökman ýöl görkezer. 
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Şeýlelikde, Ybram Hudaýyň buýruk 
berşi ýaly, Harandan gitdi.

Olar Kengan ýurduna tarap 
ugradylar. 

Olar äpet More dub agajynyň ýanynda 
düşlänlerinde, ol özüne gürleýän Hudaýyň 
sesini eşitdi… 

Seniň üstünde duran 
bu ýeriňi Men seniň 
nesilleriňe berýärin.

Meniň 
nesillerime?

Men bu ýerde Seniň sesiňi eşitdim, 
şonuň üçin bu ýerde men Saňa 
gurbanlyk sypasyny gurjak.

Gelip çykyş 12:4-9Gelip çykyş 12:4-9



Daýy, bu ýerde iýmit 
ýeterlik däl. Bu ýerde galyp, 
nädip ýaşap boljakdygyna 
men düşünemok. 

Hudaý maňa bu ýeri 
bermäge wada berdi, 
ýöne bize sürüleri we 
maşgalalarymyzy 
bakmak gerek.

Şonuň üçin biz 
wagtlaýyn, açlyk 
gutarýança, Müsüre 
gidýäris, ondan soň bolsa, 
Negepe gaýdyp geleris. 

Men ol ýerde butparazlaryň 
ýaşaýandygyny eşitdim, olar 
hak Hudaýa sežde etmeýärler. 
Olar özleriniň beýik derýasynyň 
hudaýlaryna tagzym edýärler. 

Hawa, bu hakykatdanam 
şeýle, men öz janymy 
gaýgy edýärin.

Sen nämäni 
göz öňünde 
tutýarsyň? Müsürliler seniň 

şeýle gözeldigiňi 
görenlerinde, meniň 
janym hiç zatça-da 
görülmez. Olar seniň 
gözelligiň üçin meni 
öldürerler-de, seni 
alarlar. 

Ine, näme et… 
seniň üçin maňa 
gowy bolar ýaly, 
meniň 
uýamdygyňy aýt.

Olaryň uly 
baýlygy bar.

Hawa, ajaýyp 
gözel hem 
bar…

Bu kerwendäki aýal 
örän owadan eken, 
söz bilen wasp eder 
ýaly däl.

Nildäki islendik 
aýaldan-da owadan. 

Eger ol dogrudanam şeýle 
owadan bolsa, onda sen muny 
habar edeniň üçin sylag alarsyň. 
Men bolsa ol aýaly haremhana-
ma goşaryn.
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Hawa, sen biziň ýurdumyzda 
ýaşap bilersiň. Ol bütinleý seniň 
öňüňde. Ýöne bu aýal – ol meniň 
bilen köşkde galmaly.

Ol meniň uýam, 
ol seniň 
aýdyşyň ýaly 
eder. 

Ol ýerde ýaşamak bilen Ybram kän 
mal-gara, eşek we düýe, şeýle hem, 
kän gul-gyrnak edindi.

Ýöne Hudaý nägile boldy… Beýik halkyň enesi 
bolmaly bolan aýal başganyň haremhanasyna 
nädip düşüp bildi?!

Kesel bizi basmarlady we bir 
sagadyň içinde başymyzdan 
indi. Bu Ybram diýen adam bizi 
heläk etmek üçin biziň 
ýurdumyza täsin hudaýlary 
getirdi, belki-de ol bizi ýok eder.

Gelip çykyş 12:16-17Gelip çykyş 12:16-17



Sen näme etdiň? Sen 
näme üçin meni aldap, 
onuň öz uýaňdygyny 
aýtdyň? Maňa bu aýalyň 
seniň aýalyňdygy aýan 
boldy!

Bütin hojalygym 
sagalar ýaly, bu adamy 
we onuň aýalyny 
gözümiň öňünden 
güm ediň.

Olar we olaryň 
getiren ähli zatlary 
özleri bilen gitmelidir.

Daýy, indi biz 
nirä gidýäris? Biz Negepe gaýdyp 

bararys, soň hem, 
Beýtele gideris.

Şeýle köp sanly 
süriler hem mallar 
bilenmi? Ýer bizi 
naharlarmy?

Bu Gudratygüýçliniň 
bereketi. Bizdäki bar 
zatlaryň hemmesi Onuň 
eli bilen berlendir. Ol 
maňa bu wada berlen 
ýurduň bähbitli 
boljakdygyny aýtdy. Men 
şol ýurda gaýdyp barmaly.

Hudaý, Sen meni wada berlen 
ýurda gaýtaryp getirdiň. Men bu 
ýerde Saňa tagzym ederin we bu 
ýerde biziň halkymyz Seniň 
adyňy yglan eder.  

Gelip çykyş 12:18 – 13:4Gelip çykyş 12:18 – 13:4



Öz sürüleriňi aýyr. 
Olar biziňkiler suw 
içip bolandan we örä 
gidenden soň içerler! 

Seniňkileriň biziňkilerden 
nämesi gowumyş? Lutuň 
mallary-da islän 
wagtynda suw içmäge 
mynasypdyrlar.

Biziň jenabymyz 
Ybram hojaýyn. Ol has 
beýikdir, şonuň üçin 
onuň sürüleri ilki 
içerler. Gidiň!

Daýy, biziň çopanlarymyz uruşýarlar. 
Seniň sürüleriň gaty köp, meniňkilerem. 
Bu ýer ikimizi saklap biljek däl. Men 
gitmeli. Men biziň aramyzda 

agzalalygyň bolmagyny 
islämok – biz garyndaş. 
Men, şeýle hem, seniň we 
meniň çopanlarymyzyň 
arasynda jedel bolmagyny 
islämok... Ýör, meniň bilen. 

Biz aýra bolmaly. 
Ine, bütin ýurt 
seniň öňüňde.
Ýeriň islendik 
bölegini ilki bolup 
saýlap bilersiň. Eger 
sen saga gitseň, 
men çepe giderin. 
Eger sen çepe 
gitseň, men saga 
giderin.

Men Iordan tarapky gowy 
suwarymly ýerleri saýlaýaryn. 
Men şol ýere gitjek we Sodom 
bilen Gomoranyň ýanynda 
öýümi dikjek. 

Ýegenim, men seniň 
çözgüdiňi ykrar edýärin. Men 
çadyrlarymy bu ýerden 
uzaga, äpet Mamre dub 
tokaýjygynyň ýanyna 
geçirjek.  

Goý, biziň 
düşelgelerimiziň 
arasynda 
parahatçylyk bolsun.

Gelip çykyş 13:5-18Gelip çykyş 13:5-18



Hasylly çatrygyň ýaşaýjylarynyň arasynda 
ýygy-ýygydan uruşlar bolýardy, sebäbi her şäheriň 
patyşasy häkimlige we baýlyga dyrjaşýardy. 

Şonuň ýaly uruşlaryň biri Sodomyň we Gomoranyň şäherlerini, 
töweregindäki Lut bilen onuň maşgalasy ýaly ýaşaýjylary hem içine 
alyp, boşap galmaga alyp bardy. 

Seret, jenap, Lutuň 
çopanlarynyň biri biziň 
ýanymyza gaýdyp gelýär.

Oňa näme gerekdigini 
göreris. Meniň ýegenimiň 
hemme zady gowudyr 
diýip umyt edýärin. 

Uruş turdy. Dört patyşa 
bäşisiniň garşysyna 

uruşdy. Köpler Sidim 
deresindäki şepbikli 

çukurlara gaçdylar. Lut we 
onuň bar emlägi olja 

alyndy.

Oňa suw berip, 
özüne getiriň, 
şonda ol bize ýoly 
görkezip biler. 

Urşa ýaramly adamlaryň hemmesini 
ýygnaň, soňky gezek sananymyzda 
olar 318-di. Mamre amorly, Eşkol bilen 
Aner meniň arkadaşlarym. Gidiň-de, 
olary hem bize goşulmaga çagyryň.

Biz häzir meniň 
ýegenimiz we onuň 
maşgalasyny halas 
etmäge gidýäris.

Buýruşyň ýaly bolar, 
jenabym Ybraýym.

Gelip çykyş 14:1-14Gelip çykyş 14:1-14



Bir adam patyşalaryň gije Şawe 
deresinde saklanandygy baradaky 
habar bilen gaýdyp geldi. Lut 
bilen onuň maşgalasam, elbetde, 
şol ýerde olaryň ýanlaryndadyr.  

Gaty gowy, bu patyşa jülgesi. 
Biz bölünip çozarys. 
Garaňkylyk bilen duýdansyzlyk 
biziň üçin ýene bir ýarag bolar. 

Eeeeýýýý!!!

Daýy, sen biziň 
yzymyzdan 
geldiňmi?

Bu Salym şasy 
Mäliksadyk. Onuň 
ýanynda 
Sodomyň 
patyşasam bar.

Gelip çykyş 14:15-17Gelip çykyş 14:15-17



Şunuň ýaly ýeňişden soň güýje 
geleriňiz ýaly, meniň 
adamlarym bu ýere size çörek 
bilen şerap getirdiler.  

Ýöne men has ulurak bir 
zat... Gudratygüýçlüden 
ýalkanyş getirdim.

Ýeri-gögi ýaradan Hökmürowan 
Hudaý Ybraýymy ýalkasyn!  
Duşmanlaryňy seniň eliňe 

beren 
Hudaýa alkyş bolsun!

Saňa-da, eý, Gudratygüýçli Hudaýyň 
ruhanysy Mäliksadyk. Men saňa şu 

ýerde bar bolan zatlaryň ondan birini 
berýärin. Men ýeňşi sowgat bereni 

üçin Hudaýy beýgeldýärin. 

Ybram, adamlary 
maňa ber, oljalaryň 
hemmesini ýeňşiň 

üçin özüňe al.  

Men beýle 
etmeýärin. Men Reb 
Hudaýa söz berdim.

Sen hiç haçan: «Ybramy 
men baýatdym» diýip 
aýtmazyň ýaly, men 

senden hiç zat, hatda 
çepegiň bagynam 

almaryn.

Maňa kömek eden 
adamlara bolsa - Aner, 

Eşkol we Mamrä oljadan öz 
paýlaryny ber.  

Özüm barada aýtsam, 
seniň eliňden hiç zadam 

almaryn.

Gelip çykyş 14:18-22Gelip çykyş 14:18-22



Gorkma, Ybram, Men 
seniň galkanyň hem iň 
beýik sylagyňdyryn.

Kuwwatly Hudaý, eger 
Sare ikimiz perzentsiz 
bolsak, onda Sen bize 
näme berip bilersiň? 

Eger menden çaga 
bolmazlygy karar eden 

bolsaň, onda meniň 
mirasdarym, anha, 

öýümdäki hyzmatkärim 
bolar. 

Çyk… bärik.

Hyzmatkäriň hiç haçanam 
mirasdaryň bolmaz, ýok, 

özüňden önen ogluň 
mirasdar bolar.  

Asmana seret, eger 
sanap bilseň, 

ýyldyzlaryň hemmesini 
sana. Ine, seniň nesliň 

şeýle bolar. 

Ybram Hudaýyň sözüne 
ynandy. Bu hem oňa 

dogrulyk hasaplanyldy.

Eý, Hökmürowan Reb! 
Özümiň şu topragyň eýesi 
boljakdygymy men nädip 

bilerin? 

Maňa üçýaşar göle, 
üçýaşar geçi, üçýaşar 

goç, gumry hem-de ýaş 
kepderi getir

Gelip çykyş 15:1-9Gelip çykyş 15:1-9



Meniň saýlan mallarymy 
maňa getirip ber. Olar 
maňa öz Hudaýyma 
gurbanlyk bermek üçin 
gerek. 

Aýryl!

Sen şuny bilip goýgun: 
seniň nesliň ýat toprakda 
gelmişek hem gul bolup 
ýaşar we şol ýeriň halky 
olary dört ýüz ýyllap ezer. 
 

Gelip çykyş 15:10-13Gelip çykyş 15:10-13



Emma Men seniň nesliňi 
gul eden milletiň 
jezasyny bererin...

… Şondan soň olar 
ummasyz mal-mülki 
bilen ol ýerden çykarlar. 

Sen bolsaň uzak ýaşarsyň, 
asudalykda ölüp, 
ata-babalaryňa 

gowşarsyň.

Nesliňiň dördünji arkasy 
bu ýere dolanyp geler, 
çünki amorlaryň günäsi 
heniz jeza almak 
derejesine ýetenok. 

Men seniň bilen 
äht baglaşýaryn.

Men seniň nesilleriňe 
Müsür derýasyndan beýik 
Ýewfrat derýasyna çenli 
bolan ýeri we ol ýerde 
ýaşaýan halklary bererin.

Gelip çykyş 15:14-21Gelip çykyş 15:14-21



Men çaga 
isleýärin. Men näme Hudaýmy? 

Men muny edip bilýärinmi 
näme? Seniň soraýan 
zadyň adama däl-de, 
Hudaýa bagly.

Men çaga isleýärin, ýöne öz hyzmatkärim 
Hajardan bolmagyny isleýärin. Hudaý 
maňa çaga berenok, ýöne eger sen onuň 
bilen ýatsaň, onda onuň kömegi bilen 
men maşgala guraryn.

Sen muňa 
ynamlymy?

Hawa.

Gelip çykyş 16:1-4Gelip çykyş 16:1-4



Un getir-de, 
hamyr ýugur. Getirjek däl, seniň äriňe 

güýçli çaga dogrup 
bermek üçin maňa dynç 
almak gerek. 

Çaga meniňki 
bolar, ony men 
terbiýeleýärin. 

Sen muny başaryp 
bilmediň, ýöne men 
Ybrama onuň mydama 
islän zadyny berip 
bilýärin.

Meniň ejir çekmegime sen 
günäkär. Sen meniň 

hyzmatkärim bilen ýatdyň, indi 
ol göwreli bolandan soň, meni 

ýigrenýär. 
Biziň aramyzda, 
goý, Reb kazy 
bolsun.

Men diňe seniň 
haýyş eden 
zadyňy etdim.

Ýöne ol seniň 
ygtyýaryňda, 
oňa islän 
zadyňy et.

Sen, ýalta hyzmatkär, 
irden buýruşym ýaly, 
çörek bişir, ýogsam, 
gamçyny alyp, meniň 
seniň bikäňdigimi 
ýatladaryn!

Sen çagany göwräňde 
götermekden başga hiç 
zada ukyply däl, ýöne 
çagany tizara men seniň 
eliňden alaryn, soň sen 
ony hiç haçan eliňe alyp 
bilmersiň.

Gelip çykyş 16:4-6Gelip çykyş 16:4-6



 

Seraý bikäň 
hyzmatkäri Hajar, 
sen nireden 
gelýärsiň we nirä 
barýarsyň?  

Men öz bikämden we 
onuň maňa gazaply 
daramasyndan gaçyp 
barýaryn.

Öz bikäň 
ýanyna gaýdyp 
bar-da, oňa 
tabyn bol.

Men seniň 
nesliňi sanap 
bolmaz ýaly 
derejede 
köpelderin.

Seniň göwräňdäki 
çaganyň ady Ysmaýyl 
bolar, sebäbi Reb seniň 
nalalaryňy eşitdi.

Ol hojaýynynyň ýabany eşegi 
ýaly bolar. Onuň elleri 
hemmeleriň üstünde, 
hemmeleriň ellerem onuň 
üstünde bolar. Ol 
doganlarynyň hemmesi bilen 
duşmançylykda ýaşar. 

Sen meni görýän 
Hudaýsyň.

Men indi özümi 
Görýäni 
gördüm.

Jenabym Ybram, 
seni gutlaýaryn. Indi 
seniň ogluň bar.

Onuň ady 
Ysmaýyl 
bolar.

Gelip çykyş 16:7-16Gelip çykyş 16:7-16



Men – Gudratygýçli 
Hudaýdyryn. Meniň 
öňümde halal ýaşa.

Men seniň bilen 
eden ähtimi 
berkidýärin we 
seni aşa 
köpelderin.

Indi seniň adyň Ybram 
bolmaz-da, Ybraýym 
bolar, sebäbi Men seni 
köp halklaryň atasy 
etdim. 

Men seni bol hasylly 
ederin. Senden halklar 
gelip çykar we seniň 
nesilleriň patyşalar bolar. 

Meniň ebedi ähtim 
seniň bilen we senden 
soňky nesilleriň bilen 
baglaşylandyr. 

Seniň gelmişek bolup ýaşaýan bu 
ýurdyňy, ýagny bütin Kengan 

ýurduny saňa we senden soňky 
nesilleriňe ebedilik mülk edip 

berýärin we Men olaryň Hudaýy 
bolaryn.

Ine, Men sen we seniň nesliň bilen 
nähili äht baglaşýaryn… Erkek göbekli 
her bir adam sünnetlenilmelidir... Ol 
seniň hojalygyňda doglan bolsa-da, 
seniň puluňa satyn alnan  bolsa-da.   

Gelip çykyş 17:1-14Gelip çykyş 17:1-14



Seniň aýalyň ady indi 
Seraý bolmaz-da, 

Sara bolar. Men ony ýalkaryn we 
saňa ondan ogul 

bererin. Ol halklaryň 
we patyşalaryň enesi 

bolar. 

Ýüz ýaşly gojadan we 
togsan ýaşly aýalyndan 

çaga bolarmyka?

Ysmaýyl seniň ak 
pataň astynda 
ýaşasa bolýar! Hawa, ýöne seniň aýalyň 

ogul dograr, sen onuň 
adyna Yshak dakarsyň. Men 
onuň bilen we onuň nesli 
bilen Özümiň ebedi ähtimi 
baglaşaryn.

Men seniň Ysmaýyl 
baradaky dogaňy eşitdim, 
Men oňa ak pata berýärin. 
Ol on iki hökümdaryň 
atasy bolar we Men ondan 
beýik halk çykararyn.

Ýöne Men Öz ähtimi Saranyň 
indiki ýyl şu wagtda saňa 
dogrup berjek ogly Yshak 
bilen baglaşýaryn. 

Şu gün Hudaýyň 
buýrugyna tabyn 
bolup, diňe Ysmaýyl 
bilen men däl-de, 
eýsem, meniň 
düşelgämdäki erkek 
göbeklileriň hemmesi 
sünnetlenilmelidir. 

Gelip çykyş 17:15-27Gelip çykyş 17:15-27



Jenabym, eger men Seniň 
nazaryňda merhemet tapan 
bolsam, onda bu ýerde galyň, 
dynç alyň we aýagyňyzy ýuwmaga 
maňa rugsat ediň.

Ýola düşmeziňizden 
öňürti size 
hödür-kerem etmäge 
maňa rugsat ediň. 

Örän gowy. 
Aýdyşyň ýaly 
et.

Derrewjik iň gowy 
undan hamyr 
taýýarlaň-da, çörek 
bişiriň.

Bu iň saýlama göläniň 
damagyny çal-da, 
derrewjik nahar 
taýýarla.  

Gelip çykyş 18:1-7Gelip çykyş 18:1-7



 

Seniň aýalyň 
Sara nirede?

Ol ýerde, 
çadyrda.

Indiki ýyl şu wagt Men 
seniň ýanyňa gaýdyp 
gelerin, şonda Saranyň 
ogly bolar.  

Indi men hiç zada 
ýaramly däl, 
adamymam garry. Men 
munuň ýaly hezillige 
eýe bolup bilermikäm? 

Näme üçin seniň 
aýalyň gülüp: 
«Meniň çagam 
bolarmy?» diýdi.

Reb üçin mümkin 
bolmajak zat 
barmy?

Men indiki ýyl 
bellenilen wagtda 
gaýdyp gelerin, şonda 
Saranyň ogly bolar. 

Men 
gülmedim.

Ýok, sen 
güldüň.

Bize gitmäge 
çen boldy.

Siziň bilen biraz 
ýöremäge rugsat et. 
Görýärin welin, siz 
Sodoma barýarsyňyz.

Gelip çykyş 18:8-15Gelip çykyş 18:8-15



Men etjek bolýan 
zadymy 
Ybraýymdan 
gizlärinmi? Ol, dogrudanam, beýik 

hem güýçli halk bolar 
we ähli halklar ol 
arkaly pata alarlar. 

Reb Ybraýyma wada beren 
zatlarynyň hemmesini ýerine 
ýetirip biler ýaly, öz çagalaryna 
we öýündäkileriň hemmesine hak 
hem adalatly işleri edip, Rebbiň 
ýolunda ýöremegi öwretmegi 
üçin Men Ybraýymy saýladym. 

Sodoma we Gomora garşy edilýän arzlar 
juda güýçli we olaryň günäleri örän eýmenç, 

şonuň üçin Men hemme zadyň Özüme 
ýetýän arzlardaky ýaly şeýle erbetmidigini 

görmek üçin aşak indim.  

Ýöne, ýa Reb, Sen 
dogrulary-da erbetler 

bilen bile ýok edermiň? 
Şol şäherde elli dogry 
adam bolsa näme? 

Bütin ýer 
ýüzüniň Kazysy 
adalatsyzlyk edip 
bilermi? 

Eger Men ol ýerde elli 
sany dogry adam 
tapsam, şolaryň 
hatyrasyna bütin şähere 
rehim ederin. 

Gelip çykyş 18:16-26 Gelip çykyş 18:16-26 



Haýyş edýärin, 
Rebbim, men gum 
hem kül bolsam-da, 
ýene bir söz 
diýmäge rugsat et. 

Eger olaryň sany bäş san 
az bolsa näme? Sen şol 
bäşisiniň ýetmezçiligi 
zerarly tutuş şäheri 
weýran edermiň? 

Eger Men ol ýerde 
kyrk bäş adam 
tapsam, onda şäheri 
weýran etmerin.

Eger ol ýerde 
diňe kyrk adam 
tapylsa näme?  

Kyrkysynyň 
hatyrasyna Men 
şäheri ýok etmerin.

Meniň ýene 
sorajak zadyma, 
goý, Reb 
gaharlanmasyn. 

Eger ol ýerde 
diňe otuz 
adam tapylsa 
näme? Eger diňe otuz 

adam tapsam, 
beýle etmerin.

Men Rebbime 
aýtmaga hetdim bar 
bolsa, onda, ol ýerde 
ýigrimi dogry adam 
bolsa näme? 

Ýigriminiň 
hatyrasyna-da 
ony ýok 
etmerin.

Goý, Reb gaharlanmasyn, 
maňa ýene ýekeje gezek 
soramaga rugsat et. Eger ol ýerde 

diňe on adam 
tapylsa näme? 

Şol onusynyň 
hatyrasyna şäheri 
ýok etmerin.

Gelip çykyş 18:27-33Gelip çykyş 18:27-33



Jenabym, Öz 
hyzmatkäriň öýüne giriň 

we siziň aýaklaryňyzy 
ýuwmaga maňa rugsat 

ediň. Meniň öýümde 
gijäňizi geçiriň, ertir 

bilen bolsa, ýoluňyzy 
dowam etdirip bilersiňiz.

Ýok, biz 
meýdançada 
gijämizi 
geçirmeýäris.

Ýok, men talap 
edýärin, meniň 
myhmanlarym 
boluň.

Keýwany, bize uzakdan 
myhman geldi. Haýyş 
edýärin, olara edil şu wagt 
nahar taýýarla. 

Tyrk-
tyrk!
Tyrk-
tyrk!

Ol erkek kişiler 
agşam şähere 
girenlerinde biz 
olary gördük. Olar 
nirede? Olary biziň 

ýanymyza 
çykar!Ha-ha-ha. Biz 

olary garşy 
almaga taýýar!

Gelip çykyş 19:1-5Gelip çykyş 19:1-5



Ýok, dostlar, 
munuň ýaly 
ýigrenji iş etmäň.

Gulak asyň, ine, 
meniň durmuşa 
çykmadyk iki gyzym 
bar.

Men olary siziň 
ýanyňyza çykarjak, 
olara islän zadyňyzy 
ediň.

Bu erkek kişilere rehim 
ediň – men olary 
öýümiň goragy astyna 
aldym.

Gulak as, gelmişek! 
Biziň näme 
etmelidigimizi sen 
çözmelimi?

Biz saňa 
olardan 
beterini 
ederis!

Bize häziriň 
özünde 
girmäge ýol 
ber!

Men hiç zat 
göremok, ýöne 
şol gelmişekleri 
derrewjik taparyn. Maňa gapyny 

tapmaga 
kömek et!

Ýatdan çykar 
– ol 
erkeklere ilki 
men 
ýanaşjak. 

Gelip çykyş 19:6-11Gelip çykyş 19:6-11



Bu ýerde başga-da adam – giýewileriň, 
ogullaryň ýa gyzlaryň barmy? Maşgalaňa 
degişli bolanlaryň hemmesini çagyr.

Olary bu ýerden 
alyp çykmak gerek, 
sebäbi biz bu ýeri 
ýok etmekçi 
bolýarys. 

Bu halka garşy Rebbe ýetýän 
arzlar şeýle uly welin, Ol bizi 
bu şäheri ýok etmek üçin 
iberdi.

Hawa, meniň 
gyzlaryma 
öýlenmäge söz beren 
iki erkek kişi bar. Men 
olary çagyraýyn.  

Bu nähili 
akmaklyk? Sen 
aşa köp şerap 
içipsiň. 

Sen degişýärsiň 
gerek. Sodom – 
ýaşamak üçin iň 
howpsuz hem iň 
gowy ýer ahyry.

Hudaýyň hökümi, ha-ha. 
Men entek senden munuň 
ýaly zady eşitmändim.

Nähili höküm, 
lunatik?

Howlugyň, eýýäm daň atyp gelýär! Aýalyň 
bilen gyzlaryňy al, ýogsam, ine diýmän 
geljek jezanyň içinde senem heläk 
bolarsyň. 

Gelip çykyş 19:12-14Gelip çykyş 19:12-14



Biz ýekeje minudam 
ýitirip bilmeris! 

Eýýäm daň atyp 
gelýär.

Çaltrak!

Öz janyňyzy halas ediň we 
yzyňyza seretmäň. Jülgede 
hiç ýerde saklanmaň-da, 
daglara gaçyň, ýogsam 
ölersiňiz.

Siz meniň janymy halas 
etmek bilen ýagşylyk 
etdiňiz. Ýöne biz daga çenli 
gaçyp ýetişmeýäris, bela 
başymyza iner-de, biz öleris.

Ol ýerde golaýda 
şäher bar. Şol ýere 

ylgap baryp 
gizlenmäge rugsat 

et.  

Bolýar, biz saňa muňa rugsat 
edýäris. Ýöne howluk, sebäbi sen 
ol ýere girýänçäň, men başlap 
bilmeýärin.

Keýwany we gyzlarym, 
çaltrak boluň, biz 
ýetdik diýen ýaly! Biz 
perişdeleriň özümize 
aýdyşy ýaly, Hudaýyň 
jezasyndan gaçyp 
bileris. 

Gelip çykyş 19:15-23Gelip çykyş 19:15-23



Reb şäherde hatda on dogry adamy hem tapman, 
söz berşi ýaly, gyryjy ody ýagyş kimin ýagdyrdy.

Hudaý bu şäherleri ähli ýaşaýjylary, hatda 
düzlügiň üstündäki ähli ösümlikleri bilen 
bile ýer ýüzünden süpürip taşlady.

Gelip çykyş 19:24-25Gelip çykyş 19:24-25



Keýwany, çaltrak 
bol-da, yzymyzdan 
ýet. Yzyňa 
seredäýme!

Ýöne Lutuň aýaly yzyna 
Sodom tarapa 
seretdi-de, duz sütünine 
öwrüldi.

Hudaý düzlükdäki şäherleri ýok 
edende, Ybraýymy ýada saldy-da, 
onuň ýegenini helakçilikden halas 
etdi.

Gelip 19:26-29Gelip 19:26-29



Lut Sogar şäherinde galmady, sebäbi halkdan 
gorkýardy.

Belki, ol düzlükdäki şäherleri weýran etmekde aýyplarlar 
öýdüp gorkandyr ýa-da bu şähere-de şonuň ýaly jeza berler 
öýdendir. 

Sodomyň we Gomoranyň ahlaksyzlygy olaryň 
aňlaryny şeýle bir azdyrypdy welin, olar ýaramaz 
pikiri oýlap tapypdylar. 

Töwerekde başga 
erkek kişi ýok, bize 

bolsa, maşgala neslini 
dowam etmek gerek.

Gel, agşam kakama 
şerap içireli, soň men 
onuň bilen ýatmaga 

giderin. 

Ertesi agşam olar 
ýene şeýle etdiler, 
soň kiçi gyzy kakasy 
bilen ýatdy.

Ol gyzlarynyň haçan girip haçan çykanynam bilmedi, 
ol şu derejede serhoşdy.

Olar ogul dogurdylar, olar hem, Ysraýylyň 
ebedilik duşmanlary bolan mowaplaryň we 
ammonlaryň atalary boldular. 

Gelip çykyş 19:30-38Gelip çykyş 19:30-38



Şol wagt 
Ybraýym başga 
ýere gitdi… Bu aýal diýseň 

owadan.

Hawa, ol 
meniň uýam.

Ybraýym patyşasy Abymelek bolan 
piliştlileriň ýerinden geçende, Hudaýa 
ynanmagyň deregine ýene aldawa ýüz urdy.

Sen öz öýüňe alyp 
gelen aýalyň sebäpli 
ölmelisiň, sebäbi ol 
ärli aýal.

Sen muny arassa ynsap 
bilen etdiň, ýöne ony 
yzyna gaýtar – ol 
pygamberiň aýaly.

Eger sen şeýle 
etmeseň 
ölersiň. 

Sen bize näme etdiň? Beýle günäni 
biziň üstümize getirer ýaly, men 
saňa näme ýamanlyk etdim? 

Men bu ýerde Hudaýdan 
gorkmaýandyrlar 
öýtdüm, senem meni 
öldürersiň öýtdüm.

Ol, dogrudanam, 
meniň uýam – ol 
meniň kakamyň gyzy.

Saňa, Ybraýym, men mal, goýun we 
gullar berýärin – bütin ýurdum seniň 
öňüňde.

Bu kemsitmäni ýapmak 
üçin seniň üçin, ýagny 
onuň aýaly üçin, men 
doganyňa müň kümüş 
teňňe berýärin.

Indi bolsa, haýyş edýärin, 
meniň üçin we meniň 

maşgalam üçin doga-dileg 
ediň, sebäbi siz şu ýere 

geleliňiz bäri, öýümdäkileriň 
hijisi göwreli bolanok.

Gelip çykyş 20Gelip çykyş 20



Uuaaaa! 

Reb Sara beren wadasyny 
ýerine ýetirdi. 

Jenap, 
ogluň 
boldy!

Onuň ady Yshak bolar, 
ol biziň durmuşymyza 
gülki getirdi! 

Hudaý maňa gülki 
berdi, muny eşiden her 
bir adam güler. 

Sara şu ýaşda çaga 
emdirer diýip kim 
pikir ederdi? 

Hudaý wada berdi… 
Ol bize beren 
wadasyny-da ýerine 
ýetirdi. 

Bu mümkin 
bolar diýip 
kim pikir 
ederdi? 

Ybraýymyň 
Hudaýy hakyky 
Hudaý bolsa 
gerek.

Gelip çykyş 21:1-7Gelip çykyş 21:1-7



Çaga ulaldygyça düşelgedäki 
meselelerem artdy. Kalbyňyzyň isledigiçe iýip-içiň. Meniň 

oglum Yshak indi ejesini emenok, 
onuň özi iýip, iýmitden biziň bilen 
bile lezzet alyp bilýär. 

Onuň ogly! 
Onuň menden 
bolan ogly 
näme? 

Sen nähili oglanmyşyň? Sen entek 
hatda ylgabam we aw awlabam 

bilmeýärsiň. Bar edip bilýän zadyň – 
bu ejeň bilen çadyrlaryň daşyndan 

aýlanmak!

Sen şol hyzmatkärden we 
onuň oglundan dynmaly! 

Biziň oglumyzyň mirasynda 
olaryň hiç hili paýy ýok. Ýöne olam meniň 

oglum ahyry…

Ýok! Ol hiç 
haçan biziň 
oglumyz Yshak 
bilen mirasyny 
paýlaşmaz.

Bu iş Ybraýymy juda gynandyrdy welin, ol bu kyn soraga jogap 
sorap, Hudaýa ýüzlendi. 

Goý, bu seni bimaza 
etmesin – Men 
ýetginjegiňem, ejesiniňem 
aladasyny ederin. 

Sebäbi seniň tohumyň 
esasy Yshakda ykrar 
ediler.

Ýöne seniň hyzmatkäriň 
oglundanam Men beýik 
halk çykararyn, sebäbi ol 
hem seniň mirasdaryň.  

Gelip çykyş 21:8-13Gelip çykyş 21:8-13



Ertir bilen Ybraýym Hajary hem 
Ysmaýyly azykdan ýüküni tutup, 
ýanyndan ugratdy.

Ýöne çölüň üstünden geçýän ýol aşa 
kyndy, soň olaryň suwy gutardy.

Ybraýymyň Hudaýy, 
bize rehim et! Men 
oglumyň ölşüne 
seredip durup biljek 
däl.

Gorkma, Hudaý 
seniň ogluň 
agysyny eşitdi.

Onuň elinden tut, 
sebäbi Men ondan 
beýik halk çykarjak.

Şonda Reb onuň gözüni açdy: ol 
golaýda guýy gördi-de, gabyny 
suwdan doldurdy.

Ýigit ulalanda Hudaý 
onuň bilendi. Ejesi ony 
Müsürden öýlendirdi. 

Gelip çykyş 21:14-21Gelip çykyş 21:14-21



Şol ýurduň patyşasy Abymelek we 
harby serkerdesi Ybraýym bilen 
duşuşmaga geldiler.

Seniň edýän işleriň 
hemmesinde Hudaýyň sen 
bilen bolýandygyny biz 
bilýäris.

Maňa we nesillerime mekirlik etmejekdigiňe 
we meniň saňa ýagşylyk edişim ýaly ýagşylyk 
etjekdigiňe Hudaýyň öňünde maňa söz ber.

Saňa söz 
berýärin.

Seniň çopanlaryň Ybraýymyň gazan 
guýusyny elimizden alandyklaryny 
habar bermegimiz üçin jenabymyz 
Ybraýym goýberdi.

Men muny şu wagt 
eşitdim. Guýy siziň 
jenabyňyz 
Ybraýymyňky bolar. 
Meniň özüm onuň 
ýanyna bararyn.

Bu ýerde aýratyn 
duran guzular 
näme? Bular seniň üçin – olar 

meniň şu guýyny 
gazanymyň şaýatlary.

Seniň maşgalaň bilen meniň 
maşgalamyň arasynda mydama 
parahatlyk bolar. 

Patyşa özüniň pilişt 
ýurduna tarap dolandy, 
Ybraýym bolsa, 
Beýerşebada ýylgyn 
oturtdy.

Soň ol bu ýerde ebedi Reb Hudaýyň adyny 
çagyrdy. 

Gelip çykyş 21-22-34Gelip çykyş 21-22-34



 

Mundan soň Hudaý Ybraýymyň Özüne 
tabyn bolmaga taýýardygyna göz 
ýetirmek isledi. Ybraýym!

Lepbeý, 
Rebbim. 

Ýürekden söýýän 
ýeke-täk ogluň Yshagy 
al-da, Moryýa ýurduna 
git.  

Ol ýerde Meniň görkezjek 
daglarymyň birinde ony ýakma 
gurbanlygy etmegiňi isleýärin.

Ertesi gün irden Ybraýym eşegine ýüküni 
ýükläp, ýanyna iki hyzmatkärini we ogly 
Yshagy aldy. 

Ybraýym ýakma 
gurbanlygy üçin ýeterlik 
odun çöpläninden soň, 
Hudaýyň görkezen 
ýerine gitdi. 

Gelip çykyş 22:1-3Gelip çykyş 22:1-3



Ýoluň üçünji gününde Ybraýym öňe 
seredende, golaý aralykdaky dagy 
gördi. 

Siz eşegiň ýanynda 
galýarsyňyz, men 
bolsa, oglum bilen ol 
ýere gitjek. 

Biz gidip, Hudaýa sežde 
ederis-de, siziň 
ýanyňyza gaýdyp 
geleris. 

Ybraýym Yshaga bir daňy oduny 
berdi.

Ybraýymyň 
özi köz bilen 
pyçagy alyp 
geldi.

Kaka?

Näme, 
oglum? 

Biziň odumyzam, 
odunymyzam bar, 
ýöne ýakma 
gurbanlygy üçin 
guzy nirede? 

Ýakma gurbanlygy 
üçin guzy bilen 
Hudaýyň Özi üpjün 
eder, oglum.

Gelip çykyş 22:4-8Gelip çykyş 22:4-8



Ybraýym gurbanlyk 
sypasyny gurdy…

Ybraýym 
sypanyň üstüne 
odunlary 
goýuşdyrdy… Ybraýym öz 

ogluny daňdy…

…we ony sypanyň 
üstünde ýatyrdy.

Gelip çykyş 22:9Gelip çykyş 22:9



… soň Ybraýym öz 
oglunyň – wada berlen 
ogluň – damagyny 
çalmak üçin pyçagy 
ýokary galdyrdy.

Gelip çykyş 22:10Gelip çykyş 22:10



  

Ybraýym!
Lepbeý! Oglana eliňi galdyrma, 

sebäbi Men seniň Hudaýdan 
gorkýanyňy bildim – sen 

Meniň üçin ýekeje ogluňy 
gaýgyrmadyň.

Şonda Ybraýym yzyna öwrülende, 
Hudaýyň taýýarlan gurbanlyk 
guzusyny gördi. 

Şol ýeriň ady «Hudaý 
üpjün eder» bolar. 

Gelip çykyş 22:11-14Gelip çykyş 22:11-14



Hudaýyň yglan etmesi şeýle 
boldy: «Men Öz adymdan ant 
içýärin, sebäbi sen ýekeje 
ogluňy-da gaýgyrman, muny 
berjaý etdiň, Men seni ýalkap, 
seniň nesliňi asmandaky 
ýyldyzlar we deňiz kenaryndaky 
çägeler deý sansyz-sajaksyz 
ederin”. 

«Seniň nesliň öz duşmanlaryndan 
üstün çykar. Meniň sözüme gulak 
asandygyň üçin, ýer ýüzüniň ähli 
milletleri seniň nesilleriň arkaly 
pata alarlar».

Ybraýym hyzmatkärleriniň ýanyna gaýdyp geldi, 
soň olar bile Beýerşeba gaýtdylar. 

Gelip çykyş 22:15-19Gelip çykyş 22:15-19


