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قۇربانلىقالر

 1خۇداۋەندە مۇسانى قىچقىرىپ ،جامائەت چېدىرىدىن ئۇنىڭغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
«سەن بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئېيتقىنكى:

2

ئەگەر سىلەردىن بىرى خۇداۋەندىنىڭ ئالدىغا بىر قۇربانلىقنى كەلتۈرگىلى خالىسا ،ئۇنى چارۋا
مالدىن ئېلىپ ،كالىالردىن ياكى ئۇششاق مالالردىن قۇربانلىقىڭالرنى ئېلىپ كەلمىكىڭالر
كېرەكتۇر.

كۆيدۈرمە قۇربانلىقلىرى
 3ئەگەر ئۇنىڭ كالىالردىن ئېلىنغان قۇربانلىقى ئۆزى كۆيدۈرىدىغان قۇربان بولسا ،ئۇ ئۆزى
ئەيىبسىز بولغان بىر ئەركەك ھايۋاننى كەلتۈرۈپ ،خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا مەقبۇل بولماق
ئۈچۈن ئۇنى جامائەت چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىدا قۇربانلىق قىلىپ 4 :مەقبۇل
بولۇپ مەن ئۈچۈن كاپارەت كەلتۈرسۇن دەپ ،كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولىدىغان ھايۋاننىڭ
بېشىغا ئۆز قولىنى قويۇپ 5 ،ئاندىن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا بۇقىنى بوغۇزلىسۇن .ھارۇننىڭ
ئوغۇللىرى بولغان كاھىنالر ئۆزى قاننى ئېلىپ جامائەت چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىدىكى
قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىگە چاچسۇن 6 .ئاندىن كېيىن قۇربانلىق قىلغۇچى ئۆزى كۆيدۈرمە
قۇربانلىق بولغان ھايۋاننىڭ تېرىسىنى سويۇپ ،ئۇنى پارچىلىسۇن 7 .ھارۇن كاھىننىڭ
ئوغۇللىرى بولسا قۇربانگاھتا ئوت تۇتاشتۇرۇپ ،ئوتنىڭ ئۈستىدە ئوتۇن تىزىپ قويسۇن.
 8ئاندىن كېيىن ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى بولغان كاھىنالر ئۆزى گۆش پارچىلىرىنى كالال بىلەن
ئېلىپ ،يېغى بىلەن قوشۇپ ،قۇربانگاھتىكى ئوتنىڭ ئۈستىدىكى ئوتۇننىڭ ئۈستىگە تىزىپ
قويسۇن 9 .لېكىن ئۈچەي بىلەن پاچاقالر سۇدا يۇيۇلغاندىن كېيىن ،كاھىن ھەممىسىنى
ئېلىپ ،بۇ قۇربانلىق ئۆزى ئوتتىن ئۆتكۈزۈلۈپ ،كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولۇپ خۇداۋەندىنىڭ
ئالدىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ ،قۇربانگاھنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈرسۇن.
 10ئەگەر ئۇنىڭ قۇربانلىقى ئۇششاق ماللىرىدىن ئېلىنغان قوي ياكى ئۆچكە بولسا ئۇ ئۆزى
ئەيىبسىز بولغان بىر جانىۋارنى كەلتۈرۈپ 11 ،قۇربانگاھنىڭ شىمال تەرىپىدە خۇداۋەندىنىڭ
ھۇزۇرىدا بوغۇزلىسۇن .ئاندىن كېيىن ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى بولغان كاھىنالر ئۆزى قاننى
ئېلىپ ،قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىگە چاچسۇن 12 .قۇربانلىق قىلغۇچى بولسا گۆشنى پارچىالپ،
كالال بىلەن ياغنى كېسىپ ئايرىسۇن .ئاندىن كاھىن ئۆزى بۇ نەرسىلەرنى ئېلىپ قۇربانگاھتىكى
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ئوتنىڭ ئۈستىدىكى ئوتۇننىڭ ئۈستىدە تىزىپ قويسۇن 13 .لېكىن ئۈچەي بىلەن پاچاقالر
سۇدا يۇيۇلغاندىن كېيىن ،كاھىن ھەممىسىنى ئېلىپ ،بۇ قۇربان ئۆزى ئوتتىن ئۆتكۈزۈلۈپ
كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولۇپ خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ ،قۇربانگاھنىڭ
ئۈستىدە كۆيدۈرسۇن.
 14ئەگەر ئۇ ئۆزى خۇداۋەندە ئۈچۈن ئۇچارقاناتالردىن كۆيدۈرمە قۇربانلىق كەلتۈرگىلى خالىسا،
پاختەك ۋە يا كەپتەر باچكىلىرىدىن قۇربانلىق كەلتۈرسۇن 15 .كاھىن ئۇنى قۇربانگاھقا
ئېلىپ كېلىپ ،گەدىنىنى تولغاپ ئۈزۈپ ،قۇربانگاھنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈرسۇن .قېنى بولسا
قۇربانگاھنىڭ تېمىغا سىقىپ سېپىلسۇن 16 .لېكىن تاشلىقىنى ئىچىدىكى نەرسىلىرى بىلەن
قوشۇپ ،قۇربانگاھنىڭ شەرق تەرىپىدىكى كۈللۈككە تاشلىۋەتسۇن 17 .قۇربانلىق قىلغۇچى
بولسا قۇربانلىقنى ئۈزۈۋەتمەي ،ئۇنىڭ ئىككىال قانىتىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن يېرىپ قويسۇن.
ئاندىن كېيىن كاھىن بۇنى ئېلىپ ،بۇ قۇربانلىق ئۆزى ئوتتىن ئۆتكۈزۈلۈپ ،ئاتەش قۇربانلىقى
بولۇپ خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ ،قۇربانگاھتىكى ئوتنىڭ ئۈستىدىكى
ئوتۇننىڭ ئۈستىگە قويۇپ كۆيدۈرسۇن.

2

يېگۈلۈك قۇربانلىقلىرى

 1ئە گەر بىركىم خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا يېگۈلۈك قۇربانلىقى كەلتۈرگىلى خالىسا ،ئۆز
2
قۇربانلىقى ئۈچۈن ئاق ئۇن كەلتۈرۈپ ،ئۇنىڭغا ياغ قۇيۇپ ئۈستىگە مەستىكى سېلىپ،
ئۇنى ئېلىپ ،ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى بولغان كاھىنالرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلسۇن .ئاندىن كېيىن
كاھىن ئۆزى ئۇنىڭغا چاڭگال سېلىپ ،ياغ ئېلىشقان ئۇن بىلەن ھەممە مەستىكىنى سىقىمالپ
ئېلىپ ،بۇ يادلىنىش قۇربانلىقى ئۆزى ئوتتىن ئۆتكۈزۈلۈپ خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا خۇش بۇي
كەلتۈرسۇن دەپ ،قۇربانگاھتا كۆيدۈرسۇن 3 .ئەمما بۇ يېگۈلۈك قۇربانلىقىدىن ئېشىپ قالغان
نەرسىلەر بولسا ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا تەگسۇن .بۇ بولسا خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش
قۇربانلىقلىرىنىڭ ئىچىدە ھەممىدىن مۇقەددەس بولىدۇ.
 4ئەگەر سەن تونۇردا پىشۇرۇلغان نەرسىدىن يېگۈلۈك قۇربانلىقى كەلتۈرگىلى خالىساڭ ،بۇ
ئۆزى ياغ ئىلەشتۈرۈلگەن ئاق ئۇندىن ئېتىلگەن توقاچ ياكى ياغ بىلەن ياغالنغان پېتىر ھەمەك
نان بولسۇن.
 5ئەگەر سېنىڭ كەلتۈرىدىغان قۇربانلىقىڭ ئۆزى تاۋىدا قۇرۇلغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسا
ياغ ئىلەشتۈرۈلگەن ئاق ئۇندىن ئېتىلگەن پېتىر بولسۇن 6 .سەن بولساڭ ئۇنى پارچىالپ،
ئۈستىگە ياغ قۇيغىن .بۇ ئۆزى يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسۇن.
 7لېكىن سېنىڭ كەلتۈرىدىغان قۇربانلىقىڭ ئۆزى قازاندا پىشۇرۇلغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى
بولسا ئۇ ئۆزى ئۇن بىلەن ياغدىن ئېتىلسۇن 8 .مەزكۇر تەرىقىلەردە تەييار قىلىنغان يېگۈلۈك
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قۇربانلىقىنىڭ ئۆزىنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرۈپ ،كاھىنغا بەرگىن .ئۇ ئۇنى
قۇربانگاھقا كەلتۈرسۇن 9 .كاھىن بولسا يېگۈلۈك قۇربانلىقىدىن يادلىنىش ھەسسىسىنى
ئېلىپ ،قۇربانگاھنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈرسۇن .بۇ ئۆزى ئوتتىن ئۆتكۈزۈلىدىغان قۇربان بولۇپ،
خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن 10 .لېكىن يېگۈلۈك قۇربانلىقىدىن ئېشىپ
قالغان نەرسە بولسا ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا تەگسۇن .بۇ بولسا خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش
قۇربانلىقلىرىنىڭ ئىچىدە ھەممىدىن مۇقەددەس بولىدۇ.
 11ئەمما سىلەر خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسا ھېچبىرى
خېمىرتۇرۇچ بىلەن تەييارالنمىسۇن .چۈنكى خاھى خېمىرتۇرۇچتىن خاھى ھەسەلدىن ئېتىلگەن
بىر نەرسىنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئاتەش قۇربانلىقى قىلىپ كۆيدۈرمەڭالر.
 12مۇنداقنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا تۇنجى ھوسۇل قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈرسەڭالر بولىدۇ.
لېكىن خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ ،قۇربانگاھنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈرۈلمىسۇن.
 13سېنىڭ ھەممە يېگۈلۈك قۇربانلىقلىرىڭ بولسا بۇالرنى تۇز بىلەن تۇزالپ يېگۈلۈك
قۇربانلىقىڭنى تەڭرىڭنىڭ ئەھدە تۇزىدىن مەھرۇم قويماي ،ھەممە قۇربانلىقلىرىڭنى تۇز بىلەن
تۇزلىغىن.
 14ئەگەر سەن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا تۇنجى ھوسۇلدىن قۇربانلىق كەلتۈرگىلى خالىساڭ،
زىرائەتنىڭ كۆك بېشىنى ئېلىپ ،ئوتتا قۇرۇغان دانالرنى ئېزىپ ،تۇنجى ھوسۇل قۇربانلىقى
ئۈچۈن كەلتۈرۈپ 15 ،ئۈستىگە ياغ قۇيۇپ ،تۆپىسىگە مەستىكى سالغىن .بۇ ئۆزى يېگۈلۈك
قۇربانلىقى بولسۇن 16 .كاھىن بولسا قۇرۇلغان دان بىلەن ياغدىن يادلىنىش ھەسسىسىنى
ئېلىپ ھەممە مەستىكى بىلەن قوشۇپ كۆيدۈرسۇن .بۇ ئۆزى خۇداۋەندە ئۈچۈن ئاتەش
قۇربانلىقى بولسۇن.

3

شۈكۈر قۇربانلىقلىرى

 1ئە گەر بىركىم بىر شۈكۈر قۇربانلىقى كەلتۈرىدىغان بولۇپ ،بۇنى كالىالردىن ئالغىلى
خالىسا ،ئۇ ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا بىر ئەيىبسىز ئەركەك ياكى چىشى ھايۋاننى
كەلتۈرۈپ،
 2ئۆزى قۇربانلىق قىلىدىغان بۇ ھايۋاننىڭ بېشىغا ئۆز قولىنى قويۇپ ،ئاندىن ئۇنى جامائەت
چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىدا بوغۇزلىسۇن .ئاندىن كېيىن ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى
بولغان كاھىنالرنىڭ ئۆزى قېنىنى قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىگە چېچىپ قويسۇن 3 .بۇ شۈكۈر
قۇربانلىقىنىڭ ئۆزىدىن ئۈچەي-باغىرلىرىنى يۆگەپ تۇرغان ياغ بىلەن قالغان ئىچ يېغىنى ئېلىپ،
 4ئىككىال بۆرەك بىلەن ئۈستىدىكى ئىككى يانپىشىدا تۇرغان ياغنى ئاجرىتىپ ،جىگەرنىڭ
ئۈستىدىكى چاۋىنى بۆرەك بىلەن قوشۇپ كېسىۋېلىپ ،خۇداۋەندە ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىقى قىلىپ
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ئۆتكۈزسۇن 5 .ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى بولسا بۇ نەرسىلەرنى قۇربانگاھنىڭ ئۈستىگە كەلتۈرۈپ،
ئوت ئۈستىگە قويۇلغان ئوتۇننىڭ ئۈستىدىكى كۆيدۈرمە قۇربانلىققا قوشۇپ كۆيدۈرسۇن .بۇ
ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا خۇش بۇي كەلتۈرىدىغان ئاتەش قۇربانلىقى بولسۇن.
 6ئەگەر بىركىم ئۇششاق مالدىن ئېلىپ ،خۇداۋەندىگە بىر شۈكۈر قۇربانلىقى كەلتۈرگىلى
خالىسا ،ئۇ ئۆزى ئەيىبسىز ئەركەك ياكى چىشى ھايۋاننى ئۆتكۈزسۇن.
8
 7ئەگەر ئۇنىڭ قۇربانلىقى بىر قوي بولسا ئۇنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرۈپ ،ئۆزى
قۇربانلىق قىلىدىغان بۇ ھايۋاننىڭ بېشىغا ئۆز قولىنى قويۇپ ،ئاندىن ئۇنى جامائەت
چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىدا بوغۇزلىسۇن .ئاندىن كېيىن ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى
قېنىنى ئېلىپ ،قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىگە چېچىپ قويسۇن 9 .بۇ شۈكۈر قۇربانلىقىنىڭ
ئۆزىدىن ئۇنىڭ ياغلىق قۇيرۇقىنى ئومۇرتقىدىن پۈتۈن ئاجرىتىۋېلىپ ،ئۈچەي-باغىرلىرىنى
يۆگەپ تۇرغان ياغ بىلەن قالغان ئىچ يېغىنىمۇ ئېلىپ 10 ،ئىككىال بۆرەك بىلەن ئۈستىدىكى
ئىككى يانپىشىدا تۇرغان ياغنى ئاجرىتىپ ،جىگەرنىڭ ئۈستىدىكى چاۋىنى بۆرەك بىلەن
قوشۇپ كېسىۋېلىپ ،خۇداۋەندە ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىقى قىلىپ ئۆتكۈزسۇن 11 .كاھىن ئۆزى
بۇ نەرسىلەرنى قۇربانگاھنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈرسۇن .بۇ يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسا خۇداۋەندە
ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىقى بولسۇن.
 12ئەگەر بىركىم ئۆچكە قۇربانلىق قىلغىلى خالىسا ،بۇنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرۈپ،
 13ئۇنىڭ بېشىغا ئۆز قولىنى قويۇپ ،ئاندىن ئۇنى جامائەت چېدىرىنىڭ ئالدىدا بوغۇزلىسۇن.
ئاندىن كېيىن ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى قېنىنى ئېلىپ قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىگە چېچىپ قويسۇن.
 14قۇربانلىق قىلغۇچىنىڭ ئۆزى بۇ قۇربانلىقتىن ئۈچەي-باغىرلىرىنى يۆگەپ تۇرغان ياغ بىلەن
قالغان ئىچ يېغىنى ئېلىپ 15 ،ئىككىال بۆرەك بىلەن ئۈستىدىكى ئىككى يانپاشتا تۇرغان
ياغنى ئاجرىتىپ ،جىگەرنىڭ ئۈستىدىكى چاۋىنى بۆرەك بىلەن قوشۇپ كېسىۋېلىپ ،خۇداۋەندە
ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىقى قىلىپ ئۆتكۈزسۇن 16 .كاھىن ئۆزى بۇ نەرسىلەرنى قۇربانگاھنىڭ
ئۈستىدە كۆيدۈرسۇن .بۇ يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسا خۇش بۇي كەلتۈرىدىغان ئاتەش قۇربانلىقى
بولۇپ ،ياغنىڭ ھەممىسى خۇداۋەندىنىڭكى بولسۇن 17 .سىلەر قەيەردە ئولتۇرساڭالر ،ياغ ۋە قان
يېمىگەيسىلەر دەپ ،بۇ ئۆزى سىلەر ئۈچۈن نەسىلدىن نەسىلگە ئەبەدىي بىر قانۇن بولسۇن».

4

گۇناھ قۇربانلىقلىرى

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئېيتقىنكى :بىركىم بىلمەسلىكتە خۇداۋەندىنىڭ قىلمىغىن
دەپ بۇيرۇپ توسقان ئىشلىرىنىڭ بىرىنى قىلىپ سېلىپ ،گۇناھقا چۈشۈپ قالسا ،تۆۋەنكى
قانۇنغا ئەمەل قىلسۇن.
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 3ئەگەر مەسىھلەنگەن بىر كاھىننىڭ ئۆزى خەلقنى گۇناھقا تىقىپ قويىدىغان بىر گۇناھنى
قىلسا ،ئۇ ئۆزى بۇ قىلغان گۇناھى ئۈچۈن بىر ئەيىبسىز ياش بۇقىنى ئېلىپ كېلىپ،
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈرۈپ 4 ،بۇقىنىڭ ئۆزىنى جامائەت
چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىغا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرۈپ ،ئۆز قولىنى
ئۇنىڭ بېشىغا قويۇپ ،ئاندىن بۇقىنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا بوغۇزلىسۇن 5 .ئاندىن كېيىن
مەسىھلەنگەن كاھىن ئۆزى بۇقىنىڭ قېنىدىن ئازغىنا ئېلىپ جامائەت چېدىرىغا كەلتۈرۈپ،
 6ئاندا كاھىننىڭ ئۆزى بارمىقىنى قانغا چىالپ يەتتە مەرتىۋە قاننىڭ ئۆزىنى مۇقەددەس
خانىنىڭ پەردىسىنىڭ ئالدىدا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا چاچسۇن 7 .شۇنى قىلىپ بولۇپ ،كاھىن
ئۆزى قاندىن ئېلىپ جامائەت چېدىرىدا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا تۇرغان خۇشبۇي ئىسرىق
قۇربانگاھىنىڭ مۈڭگۈزلىرىگە سۈرتسۇن .لېكىن بۇقىنىڭ قالغان ھەممە قېنى بولسا ئۇ ئۇنى
جامائەت چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىسىنىڭ يېنىدىكى كۆيدۈرمە قۇربانگاھىنىڭ پۇتىغا تۆكۈپ
قويۇپ 8 ،گۇناھ قۇربانلىقى بولغان بۇقىنىڭ ئىچىدىن ھەممە يېغىنى چىقىرىپ ،خاھى ئۈچەي-
باغىرلىرىنى يۆگەپ تۇرغان ياغ بىلەن قالغان ئىچ يېغى بولسۇن 9 ،خاھى ئىككىال بۆرەكنىڭكى
بىلەن ئۈستىدىكى ئىككى يانپاشتا تۇرغان ياغ بولسۇن ،خاھى جىگەرنىڭ ئۈستىدىكى چاۋا
بىلەن بۆرەك بولسۇن 10 ،شۈكۈر قۇربانلىقى قىلىنىپ كەلتۈرۈلگەن ھايۋانالرنىڭكىدەك ياغنى
چىقىرىپ بولۇپ ،كاھىن ئۆزى ئۇنى كۆيدۈرمە قۇربانگاھىنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈرسۇن 11 .لېكىن
بۇقىنىڭ تېرىسى بىلەن ھەممە گۆشى ،باش بىلەن پاچاقلىرى ،ئۈچەي-باغىرلىرى بىلەن
تېزىكى بولسا  12بۇقىنىڭ قالغان ھەممىسىنى ئۇ ئۆزى چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىغا چىقىرىپ،
كۈل تۆكۈلىدىغان پاك يەرگە كەلتۈرۈپ ،ئۇنى ئوتۇننىڭ ئۈستىدە ئوتتا كۆيدۈرسۇن .مانا بۇ
نەرسىلەر ئۆزى كۈل تۆكۈلىدىغان يەرنىڭ ئۆزىدە كۆيدۈرۈلۈۋېتىلسۇن.
 13بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممە جامائىتى بولسا جامائەت ئۆزى تۇيماي ،خۇداۋەندىنىڭ قىلمىغىن
دەپ بۇيرۇپ توسقان ئىشلىرىنىڭ بىرىنى بىلمەسلىكتە قىلىپ سېلىپ گۇناھقا چۈشۈپ
قالسا 14 ،جامائەتنىڭ ئۆز قىلغان گۇناھى ئاشكارا بولغاندىن كېيىن ،ئۇالر ئۆزى گۇناھ
قۇربانلىقى ئۈچۈن بىر ياش بۇقىنى قۇربانلىق قىلىپ ،ئۇنى جامائەت چېدىرىنىڭ ئالدىغا
كەلتۈرسۇن 15 .كەلتۈرۈپ جامائەتنىڭ ئاقساقاللىرى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا بۇقىنىڭ بېشىغا
ئۆز قوللىرىنى قويۇپ ،ئاندىن بۇقىنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا بوغۇزلىسۇن 16 .مەسىھلەنگەن
كاھىن ئۆزى بۇقىنىڭ قېنىدىن ئازغىنا ئېلىپ ،جامائەت چېدىرىغا ئېلىپ كىرسۇن 17 .ئاندىن
كېيىن ئۇ كاھىن ئۆزى بارمىقىنى قانغا چىالپ ،يەتتە مەرتىۋە قاننىڭ ئۆزىنى پەردىنىڭ ئالدىدا
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا چېچىپ 18 ،ئاندىن جامائەت چېدىرىدا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا تۇرغان
قۇربانگاھنىڭ مۈڭگۈزلىرىگە سۈرتسۇن .لېكىن قالغان ھەممە قېنى بولسا ئۇ ئۆزى ئۇنى
جامائەت چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ يېنىدىكى كۆيدۈرمە قۇربانگاھىنىڭ پۇتىغا تۆكۈپ
قويۇپ 19 ،بۇقىنىڭ ئىچىدىن ھەممە يېغىنى چىقىرىپ ،قۇربانگاھنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈرۈپ،
 20گۇناھ قۇربانلىقى بولغان ئىلگىرىكى بۇقىغا قىلغىنىدەك ،بۇ بۇقىغىمۇ شۇنداق قىلسۇن .بۇ
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تەرىقىدە كاھىن ئۆزى ئۇالر ئۈچۈن كاپارەت بەرسە ،شۇ گۇناھ ئۇالردىن كەچۈرۈلىدۇ 21 .ئاندىن
كېيىن ئۇ ئۆزى ئىلگىرىكى بۇقىغا قىلغىنىدەك ،بۇ بۇقىنى چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىغا چىقىرىپ
كۆيدۈرسۇن .بۇ ئۆزى جامائەت ئۈچۈن گۇناھ قۇربانلىقى بولسۇن.
 22ئە گەر بىر باش بولغان كىشى بىلمەسلىكتە ئۆز تەڭرىسى خۇداۋەندىنىڭ قىلمىغىن دەپ
بۇيرۇپ توسقان ئىشلىرىدىن بىرىنى قىلىپ سېلىپ ،خاتا قىلىپ گۇناھقا چۈشۈپ قېلىپ،
 23ئاندىن ئۆزى قىلغان گۇناھىنى بىركىمدىن ئۇقۇپ قالسا ،ئۆزىگە قۇربانلىق قىلماق ئۈچۈن
ئەيىبسىز بىر تېكىنى كەلتۈرۈپ 24 ،ئۆز قولىنى تېكىنىڭ بېشىغا قويۇپ ،ئاندىن ئۇنى
كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولىدىغان ھايۋاننى بوغۇزاليدىغان جايغا ئېلىپ بېرىپ ،خۇداۋەندىنىڭ
ھۇزۇرىدا بوغۇزلىسۇن .بۇ ئۆزى گۇناھ قۇربانلىقى بولسۇن 25 .ئاندىن كېيىن كاھىن ئۆزى
گۇناھ قۇربانلىقى بولغان ھايۋاننىڭ قېنىدىن ئازغىنا بارمىقى بىلەن ئېلىپ ،ئۇنى كۆيدۈرمە
قۇربانگاھىنىڭ مۈڭگۈزلىرىگە سۈرتۈپ قويسۇن .لېكىن قالغان قېنى بولسا ئۇ ئۆزى ئۇنى
كۆيدۈرمە قۇربانگاھىنىڭ پۇتىغا تۆكۈپ قويۇپ 26 ،شۈكۈر قۇربانلىقى بولىدىغان ھايۋاننىڭ
يېغىنى كۆيدۈرگەندەك ،بۇنىڭ ھەممە يېغىنى قۇربانگاھتا كۆيدۈرسۇن .بۇ تەرىقىدە كاھىن
ئۆزى ئۇنىڭ ئۈچۈن كاپارەت بەرسە ،شۇ گۇناھ ئۇنىڭدىن كەچۈرۈلىدۇ.
 27ئەگەر ئاۋام خەلقتىن بىركىم بىلمەسلىكتە خۇداۋەندىنىڭ قىلمىغىن دەپ بۇيرۇپ توسقان
ئىشلىرىنىڭ بىرىنى قىلىپ سېلىپ ،خاتا قىلىپ گۇناھقا چۈشۈپ قېلىپ 28 ،ئاندىن ئۆزى
قىلغان گۇناھىنى بىركىمدىن ئۇقۇپ قالسا ،ئۆزى قىلغان گۇناھى ئۈچۈن قۇربانلىق
ئۆتكۈزگىلى ئەيىبسىز ئۆچكىنى كەلتۈرۈپ 29 ،گۇناھ قۇربانلىقى بولىدىغان ھايۋاننىڭ
بېشىغا ئۆز قولىنى قويۇپ ،ئاندىن گۇناھ قۇربانلىقى بولغان بۇ ھايۋاننى كۆيدۈرمە قۇربانلىق
بولىدىغان ھايۋانالرنىڭ بوغۇزلىنىدىغان جايىغا ئېلىپ بېرىپ بوغۇزلىسۇن 30 .ئاندىن كېيىن
كاھىن ئۆزى ئۇنىڭ قاندىن ئازغىنا بارمىقى بىلەن ئېلىپ ،ئۇنى كۆيدۈرمە قۇربانگاھىنىڭ
مۈڭگۈزلىرىگە سۈرتۈپ قويسۇن .لېكىن قالغان ھەممە قېنى بولسا ئۇنى قۇربانگاھنىڭ پۇتىغا
تۆكۈپ قويۇپ 31 ،شۈكۈر قۇربانلىقى بولىدىغان ھايۋاننىڭ يېغىنى ئىچىدىن چىقارغاندەك،
بۇنىڭمۇ ھەممە يېغىنى چىقىرىپ كاھىن ئۆزى ئۇنى خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا خۇش بۇي
كەلتۈرسۇن دەپ ،قۇربانگاھنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈرسۇن .بۇ تەرىقىدە كاھىن ئۇنىڭغا كاپارەت
بەرسە ،شۇ گۇناھ ئۇنىڭ ئۆزىدىن كەچۈرۈلىدۇ 32 .ئەگەر بىركىم گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن بىر
قوزا كەلتۈرگىلى خالىسا ،ئەيىبسىز بىر چىشى قوزىنى كەلتۈرۈپ 33 ،گۇناھ قۇربانلىقى بولغان
قوزىنىڭ بېشىغا ئۆز قولىنى قويۇپ ،كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولىدىغان ھايۋانالر بوغۇزلىنىدىغان
جايغا ئېلىپ بېرىپ ،ئۇنى گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ بوغۇزلىسۇن 34 .ئاندىن كېيىن كاھىن
ئۆزى گۇناھ قۇربانلىقى بولغان ھايۋاننىڭ قېنىدىن ئازغىنا بارمىقى بىلەن ئېلىپ ،كۆيدۈرمە
قۇربانگاھىنىڭ مۈڭگۈزلىرىگە سۈرتۈپ قويسۇن .لېكىن ئۇنىڭ قالغان ھەممە قېنى بولسا
ئۇنى قۇربانگاھنىڭ پۇتىغا تۆكۈپ قويۇپ 35 ،شۈكۈر قۇربانلىقى بولىدىغان قوزىنىڭ يېغىنى
ئىچىدىن چىقارغىنىدەك بۇنىڭمۇ ھەممە يېغىنى چىقىرىپ ،كاھىن ئۆزى ئۇنى قۇربانگاھتا
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خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش قۇربانلىقىنىڭ ئۈستىدە قويۇپ كۆيدۈرسۇن .بۇ تەرىقىدە كاھىن ئۆزى
ئۇنىڭ قىلغان گۇناھى ئۈچۈن كاپارەت بەرسە ،شۇ گۇناھ ئۇنىڭدىن كەچۈرۈلىدۇ.

5

 1ئە گەر بىركىم گۇۋاھ بولۇپ ،ئۇنىڭغا قەسەم بۇيرۇلغىنىدا ،كۆرۈپ بىلگىنىنى دەپ
بەرمىسە ،گۇناھ قىلىپ ئۆز گۇناھىنى كۆتۈرىدۇ.
 2ئەگەر بىركىم تۇيماي بىر ناپاك نەرسىگە تېگىپ قېلىپ ،خاھى بىر ناپاك ۋەھشىي ھايۋاننىڭ
ئۆلۈكى ياكى مالنىڭ ئۆلۈكى بولسۇن ،خاھى ئۇششاق مالنىڭ ئۆلۈكى ۋە يا بىر خىل ناپاك
ئۇششاق جانىۋار بولسۇن ،قايسىسىغا تېگىپ قالسا ،ناپاك سانىلىپ گۇناھكار بولىدۇ.
 3شۇنداق ھەم ئەگەر ئۇ ئۆزى تۇيماي بىر ئادەمنىڭ نىجاسىتىگە تېگىپ قېلىپ ،مەيلى بۇ
ئۆزى قانداق نىجاسەت بولسۇن ،بۇ نەرسىنىڭ ئۆزىگە تېگىپ قالسا ،بۇنى بىلىپ قالغان چاغدا
ناپاك بولىدۇ.
 4ئە گەر بىركىم تۇيماي بىخەستەلىك بىلەن يامان ياكى ياخشى بىر نېمە توغرىسىدا قەسەم
قىلىپ ،مەيلى ئۇ ئۆزى بىخەستەلىك بىلەن نېمە توغرىسىدا قەسەم قىلغان بولسىمۇ ،بۇنى
تۇيۇپ :پاالن ئىش ئۈچۈن گۇناھكار بولدۇم ،دەپ بىلىپ قالسا،
 5ئۇ ئۆزى گۇناھكار بولغاندىن كېيىن ،پاالن گۇناھ قىلدىم ،دەپ ئىقرار قىلىپ 6 ،ئۆزى قىلغان
گۇناھىنىڭ كاپارىتى ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا ئۇششاق مېلىدىن بىر چىشى قوي ۋە
يا بىر ئۆچكىنى گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈرسۇن .ئاندىن كېيىن كاھىن ئۆزى ئۇنى
گۇناھىدىن پاك بولسۇن دەپ ،ئۇنىڭ ئۈچۈن كاپارەت كەلتۈرسۇن.
 7ئەمما ئەگەر ئۇ مۇنداق ھايۋاننى كەلتۈرەلمىسە ،ئۇ ئۆزى قىلغان گۇناھى ئۈچۈن ئىككى
پاختەك ۋە يا ئىككى باچكىنى ئېلىپ كېلىپ ،بىرىسىنى گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن ،يەنە
بىرىنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرسۇن.
 8بۇالرنى كاھىننىڭ قېشىغا كەلتۈرگەندە ئۇ ئۆزى گۇناھ قۇربانلىقىغا تەيىنلەنگەننى ئاۋۋال
قۇربانلىق قىلىپ ،گەدىنىنى ئۈزمەي ،بېشىغا يېقىن جايىدىن تولغاپ 9 ،ئاندىن گۇناھ
قۇربانلىقى بولغان جانىۋارنىڭ قېنىدىن ئازغىنا ئېلىپ ،قۇربانگاھنىڭ تېمىغا چاچسۇن.
لېكىن قالغان قېنى بولسا قۇربانگاھنىڭ پۇتىغا سىقىپ سېپىلسۇن .بۇ ئۆزى گۇناھ قۇربانلىقى
بولسۇن 10 .ئەمما يەنە بىر كەپتەر بولسا ئۇنى بۇيرۇلغان تەرىقىدە كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىپ
ئۆتكۈزسۇن .بۇ تەرىقىدە كاھىن ئۆزى ئۇنىڭ قىلغان گۇناھى ئۈچۈن كاپارەت بەرسە ،شۇ
گۇناھ ئۇنىڭدىن كەچۈرۈلىدۇ 11 .ئەمما ئەگەر ئۇ ئۆزى ئىككى پاختەك ۋە يا ئىككى باچكىنى
كەلتۈرەلمىسە ،ئۆزى قىلغان گۇناھىنىڭ قۇربانلىقى ئۈچۈن ئاق ئۇندىن بىر ئېفا مىقدارىنىڭ
ئوندىن بىرىنى ئېلىپ ،گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ ئۆتكۈزۈپ ،بۇ ئۆزى گۇناھ قۇربانلىقى
بولغاچ ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ياغ تۆكمەي ،تۆپىسىگە مەستىكىمۇ سالماي 12 ،كاھىننىڭ قېشىغا
كەلتۈرسۇن .كەلتۈرسە ،كاھىن ئۆزى بۇنىڭدىن بىر چاڭگال ئېلىۋېلىپ ،يادلىنىش ھەسسىسى
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بولسۇن دەپ ،بۇنى خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش قۇربانلىقىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ كۆيدۈرسۇن .بۇ ئۆزى
گۇناھ قۇربانلىقى بولسۇن 13 .بۇ تەرىقىدە كاھىن بولسا كىشى ئۆزى مەزكۇر گۇناھلىرىدىن
قايسىسىنى قىلغان بولسا ،ئۇنىڭ ئۈچۈن كاپارەت كەلتۈرىدۇ ۋە شۇ گۇناھ ئۇنىڭدىن
كەچۈرۈلىدۇ .يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن قىلىنغاندەك قالغان ھەسسىسى كاھىنغا تەگسۇن».

خاتا قۇربانلىقلىرى
 14خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى« 15 :ئەگەر بىركىم بىلمەسلىكتە ئىتائەتسىزلىك
قىلىپ خۇداۋەندىگە ئاتالغان نەرسىلىرىگە نىسبەتەن گۇناھ قىلسا ،ئۇ ئۆز گۇناھى ئۈچۈن
خۇداۋەندىنىڭ ئالدىغا ئۇششاق مالدىن سەن ئۆزۈڭ مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ۋەزنىگە
قاراپ قىممىتى شۇنچە شېقەل كۈمۈش بولسۇن دەپ ،باھاسىنى توختاتقان ئەيىبسىز بىر
قوچقارنى كەلتۈرۈپ 16 ،مۇقەددەس خانىغا بەرمەي تۇتۇپ تۇرغاننىڭ بەدىلىنى بېرىپ ،شۇنىڭغا
باھاسىنىڭ بەشتىن بىرىنى قوشۇپ بۇنى كاھىنغا بەرسۇن .بۇ تەرىقىدە كاھىن ئۆزى خاتا
قۇربانلىقى بولغان قوچقارنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئۇنىڭ ئۈچۈن كاپارەت بەرسە ،شۇ گۇناھ
ئۇنىڭدىن كەچۈرۈلىدۇ 17 .ئەگەر بىركىم تۇيماي خۇداۋەندىنىڭ قىلمىغىن دەپ بۇيرۇپ توسقان
ئەمرلىرىنى بۇزسا ،گۇناھكار بولۇپ ئۆز خاتاسىنى كۆتۈرىدۇ 18 ،ئۇ ئۇششاق مالدىن سەن
باھاسىنى توختاتقان ئەيىبسىز قوچقارنى خاتا قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈرسۇن .بۇ تەرىقىدە
كاھىن ئۆزى ئۇنىڭ تۇيماي بىلمەسلىكتە قىلغان گۇناھى ئۈچۈن كاپارەت بەرسە ،شۇ گۇناھ
ئۇنىڭدىن كەچۈرۈلىدۇ 19 .بۇ ئۆزى ئۇنىڭ خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا گۇناھكار بولغىنى ئۈچۈن
خاتا قۇربانلىقى بولسۇن».
 20خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 21ئەگەر بىركىم گۇناھ قىلىپ خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا ناھەق ئىش ئۆتكۈزۈپ ،ھەقەمسايىسى
ئۆزى ئۇنىڭغا ئامانەت بەرگەن نەرسى ياكى زورلۇق قىلىپ ئېلىۋالغان نەرسە توغرىسىدا يالغان گاپ
قىلسا ياكى ئۆز ھەقەمسايىدىن ناھەق تەرىقىدە بىر نەرسىنى تارتىۋالغان بولسا 22 ،ياكى يىتىپ كەتكەن
بىر نەرسىنى تېپىپ ،شۇنىڭدىن تانسا ياكى بىر ئىش توغرىسىدا يالغان ئانت ئىچسە ياكى بىر كىشى
ھەرقايسى ئىشنىڭ ئىچىدە گۇناھ قىلغان بولسا،
 23خاتا قىلىپ گۇناھكار بولغان كىشى ئۆزى زورلۇق قىلىپ تارتىۋالغان نەرسە بولسۇن يا
ئۇنىڭ ئۆزىگە ئامانەت بېرىلگەن نەرسە بولسۇن يا يىتىپ كېتىپ ئۆزى تېپىۋالغان نەرسە
بولسۇن 24 ،يا ئۆزى توغرىسىدا يالغان ئانت ئىچكەن ھەرقايسى نەرسە بولسۇن ،ھەممىسىنى
تەڭشەپ .پۈتۈن باھاسىنى ياندۇرۇپ بېرىپ ،شۇنىڭغا بەشتىن بىرىنى قوشۇپ بېرىپ ،خاتا
قۇربانلىقىنى كەلتۈرگەن كۈندە بۇنى ئىگىسىگە تاپشۇرۇپ بەرسۇن.
 25چۈنكى ئۇنىڭ ئۆزىگە خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا ئۆز خاتا قۇربانلىقىنى كەلتۈرۈش الزىم
بولغاچ ،ئۇششاق مالدىن سەن ئۆزۈڭ قىممىتىنى توختاتقان ئەيىبسىز بىر قوچقارنى گۇناھ

الۋىيالر

11

قۇربانلىقى قىلىپ ،كاھىننىڭ قېشىغا ئېلىپ كەلسۇن 26 .بۇ تەرىقىدە كاھىن ئۆزى ئۇنىڭ
ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا كاپارەت كەلتۈرسە ،قايسى ئىشنى قىلىپ گۇناھكار بولغان
بولسىمۇ ،شۇ گۇناھ ئۇنىڭدىن كەچۈرۈلىدۇ».

6

كۆيدۈرمە قۇربانلىقى توغرىسىدىكى قانۇن

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2سەن بولساڭ ھارۇن بىلەن ئوغۇللىرىغا كۆيدۈرمە قۇربانلىق توغرىسىدا مۇنداق
بۇيرۇپ ئېيتقىنكى :كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولسا پۈتۈن كېچە تاڭ ئاتقۇچىلىك قۇربانگاھنىڭ
ئوچىقىنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ ،قۇربانگاھنىڭ ئوتى ئۆزى تېگىدە كۆيۈپ تۇرسۇن.
 3كاھىن بولسا كاناپلىق لىباس كىيىپ ،قوڭىغىمۇ كاناپتىن ئېتىلگەن تامبىل كىيىپ تۇرۇپ،
قۇربانگاھنىڭ ئۈستىدىكى ئوت ئۆزى كۆيدۈرۈۋەتكەن كۆيدۈرمە قۇربانلىقنىڭ كۈلىنى ئېلىپ
بېرىپ ،قۇربانگاھنىڭ بىر تەرىپىدە قويۇپ 4 ،ئاندىن ئۆز ئېگىنىنى سېلىۋېتىپ ،باشقا ئېگىن
كىيىپ كېلىپ ،كۈلنىڭ ئۆزىنى چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىغا ئېلىپ چىقىپ ،پاكىز بىر جايدا
قويسۇن.
 5ئەمما قۇربانگاھنىڭ ئوتى بولسا ھېچ ۋاقىت ئۆچۈپ قالماي ،ھەمىشە يېنىپ تۇرسۇن .كاھىن
ئۆزى ھەر ئەتىگەندە ئۇنىڭغا ئوتۇن تاشالپ كۆيدۈرۈپ ،ئۈستىگە كۆيدۈرمە قۇربانلىقنى تىزىپ،
شۈكۈر قۇربانلىقىنىڭ يېغىنى ئۈستىگە قويۇپ كۆيدۈرسۇن 6 .قۇربانگاھنىڭ ئوتى بولسا ھېچ
ۋاقىت ئۆچۈپ قالماي ،ھەمىشە كۆيۈپ تۇرسۇن.

يېگۈلۈك قۇربانلىقى توغرىسىدىكى قانۇن
 7يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسا ئۇنىڭ توغرىسىدىكى قانۇن شۇدۇركى ،ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى
ئۆزى ئۇنى قۇربانگاھنىڭ ئالدىغا ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرسۇن.
 8كەلتۈرسە ،كاھىن ئۆزى يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولغان ئاق ئۇنغا چاڭگىلىنى سېلىپ،
ئۈستىدىكى ھەممە مەستىكىنى قوشۇپ ،ئۇن بىلەن ياغدىن بىر سىقىم ئېلىپ ،بۇ ئۆزى ئۇنىڭ
يادلىنىش ھەسسىسى بولسۇن دەپ ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرمەك ئۈچۈن
قۇربانگاھتا كۆيدۈرسۇن 9 .ئېشىپ قالغان نەرسىلەر بولسا ئۇنى ھارۇن بىلەن ئوغۇللىرى
يېسۇن .پېتىر يېگۈلۈك بولسا مۇقەددەس جايدا يېيىلسۇن دەپ ،ئۇالر ئۇنى جامائەت چېدىرىنىڭ
ھويلىسىدا يېسۇن 10 .ئۇ ئۆزى خېمىرتۇرۇچ بىلەن پىشۇرۇلمىسۇن .مەن بولسام ،بۇنى ئاتەش
قۇربانلىقلىرىمنىڭ ئىچىدىن ئۇالرنىڭ ھەسسىسى قىلىپ بەردىم .بۇ ئۆزى گۇناھ قۇربانلىقى
بىلەن خاتا قۇربانلىقىغا ئوخشاش ھەممىدىن مۇقەددەس بولىدۇ 11 .ھارۇننىڭ ئەۋالدىدىن بولغان
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ئەر كىشىنىڭ ھەممىسى بۇنىڭدىن يەپ ،نەسلىڭالردىن نەسلىڭالرغا ھەمىشە خۇداۋەندىنىڭ
ئاتەش قۇربانلىقىدىن بۇ ئۆزى ئۇالرنىڭ ھەققى بولسۇن .كىمكى ئۇنىڭغا قول تەگكۈزسە،
مۇقەددەس بولىدۇ».
 12خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 13قايسى كۈنى ھارۇن ياكى ئوغۇللىرىنىڭ بىرى مەسىھلەنسە ،ئۇ كۈنى ئۇالر ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ
ھۇزۇرىغا ئاق ئۇندىن بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن بىرىنى يېگۈلۈك قۇربانلىقى قىلىپ ،ھەمىشە
يېرىمىنى ئېتىگېندا ،يەنە بىر يېرىمىنى ئاخشامدا ئۆتكۈزۈپ تۇرسۇن 14 .بۇ ئۆزى تاۋىدا ياغ بىلەن
ئېتىلىپ ،ئۆزى پىشۇرۇلغاندىن كېيىن سەن ئۇنى كىرگۈزۈپ ،يېگۈلۈك قۇربانلىقىنىڭ پارچىلىرىنىڭ
ئۆزىنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ ئۆتكۈزگىن 15 .ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ
قايسىسى ئۇنىڭ ئورنىدا تۇرماق ئۈچۈن مەسىھلەنسە ،ئۇ ئۆزىمۇ شۇنداق قىلسۇن .بۇ بۇيرۇق ئۆزى
ھەمىشە بىر قانۇن بولۇپ قالسۇن .خۇداۋەندە ئۈچۈن بۇ ئۆزى كۆيدۈرۈلۈپ ،بىر پۈتۈن قۇربانلىق
بولسۇن 16 .چۈنكى كاھىننىڭ يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسا ھەمىشە پۈتۈن كۆيدۈرۈلۈپ ،ھەرگىز
يېيىلمىسۇن».

گۇناھ قۇربانلىقى توغرىسىدىكى قانۇن
 17خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 18سەن بولساڭ ھارۇن بىلەن ئوغۇللىرىغا سۆزلەپ ،گۇناھ قۇربانلىقى توغرىسىدا بۇيرۇپ
ئېيتقىنكى :كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولغان ھايۋاننىڭ ئۆزى بوغۇزلىنىدىغان جايدا گۇناھ
قۇربانلىقى بولىدىغان ھايۋانمۇ ئاندا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا بوغۇزالنسۇن .بۇ قۇربان ئۆزى
ھەممىدىن مۇقەددەس بولىدۇ 19 .گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ ئۆتكۈزگەن كاھىن ئۆزى ئۇنى
يېسۇن .ئۇ قۇربان بولسا جامائەت چېدىرىنىڭ ھويلىسىدا مۇقەددەس جايدا يېيىلسۇن.
 20كىمكى ئۇنىڭغا قول تەگكۈزسە ،مۇقەددەس بولىدۇ .شۇنداق ھەم ،ئەگەر قاندىن ئازغىنا
بىركىمنىڭ ئېگىنىگە چاچراپ قالسا ،چېچىلغان جاي ئۆزى مۇقەددەس يەردە يۇيۇلسۇن.
 21قايسى بىر سېغىز قازاندا پىشۇرۇلغان بولسا ،ئۇنىڭ ئۆزى سۇندۇرۇلسۇن .لېكىن ئەگەر مىس
قازىنىدا پىشۇرۇلغان بولسا ،ئۇنىڭ ئۆزى سۈرتۈلۈپ ،سۇ بىلەن يۇيۇلسۇن 22 .كاھىنالردىن
بولغان ئەر كىشىلەرنىڭ ھەممىسى بۇنىڭدىن يېسۇن .بۇ ئۆزى ھەممىدىن مۇقەددەس بولىدۇ.
 23لېكىن مۇقەددەس خانىدا كاپارەت بەرمەك ئۈچۈن جامائەت چېدىرىغا قېنى كەلتۈرۈلگەن
گۇناھ قۇربانلىقى بولسا ھەرگىز يېيىلمەي ،بەلكى كۆيدۈرۈلسۇن.
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خاتا قۇربانلىقى توغرىسىدىكى قانۇن

 1خاتا قۇربانلىقى بولسا ھەممىدىن مۇقەددەس بولۇپ ئۇنىڭ توغرىسىدىكى قانۇن شۇكى،
 2كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولغان ھايۋاننىڭ ئۆزى بوغۇزلىنىدىغان جايدا گۇناھ قۇربانلىقى
بولىدىغان ھايۋانمۇ بوغۇزلىنىپ ،قېنى قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىگە چېچىلىپ 3 ،يېغىنىڭ
ھەممىسى قۇربانلىق قىلىنىپ ،قۇيرۇقى بىلەن ئۈچەي-باغىرلىرىنى يۆگەپ تۇرغان ياغنىڭ
ئۆزى 4 ،ئىككىال بۆرەك بىلەن ئىككى يانپاشقا يېقىن تۇرغان ياغ ،جىگەرنىڭ ئۈستىدىكى چاۋا
ۋە بۆرەكلەر بىلەن قوشۇلۇپ ئۆتكۈزۈلسۇن 5 .كاھىن بۇنى قۇربانگاھتا كۆيدۈرۈپ ،خۇداۋەندە
ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىقى قىلىپ ئۆتكۈزسۇن .بۇ ئۆزى خاتا قۇربانلىقى بولىدۇ 6 .كاھىنالردىن
بولغان ئەر كىشىلەرنىڭ ھەممىسى بۇنى يېسۇن .بۇ ئۆزى ھەممىدىن مۇقەددەس بولغاچ،
مۇقەددەس جايدا يېيىلسۇن 7 .گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن توختىتىلغان قائىدە بولسا خاتا
قۇربانلىقىغىمۇ ئىشلەپ ،ئىككىلىسىنىڭ قانۇنى بىر بولۇپ ،بۇنىڭ ئۆزى ئۇنى كاپارەت قىلىپ
ئۆتكۈزگەن كاھىننىڭ ئۆزىگە تەگسۇن 8 .ئەگەر بىر كاھىن ئۆزى بىركىمنىڭ تەرىپىدىن
كۆيدۈرمە قۇربان ئۆتكۈزسە ،كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىنغان ھايۋاننىڭ تېرىسى كاھىننىڭ
ئۆزىگە تەگسۇن 9 .بىر يېگۈلۈك قۇربانلىقى تونۇردا پىشۇرۇلغان بولسا ۋە يا قازاندا يا تاۋىدا
ئېتىلگەن بولسا ،ئۇنى كەلتۈرگەن كاھىننىڭكى بولسۇن 10 .ئەمما قايسى يېگۈلۈك قۇربانلىقى
ياغالنغان بولسا ۋە يا قۇرۇق كەلتۈرۈلگەن بولسا ،بۇ ئۆزى ھارۇننىڭ ھەممە ئوغۇللىرىنىڭ
ھەربىرىگە باراۋەر تەگسۇن.

شۈكۈر قۇربانلىقى توغرىسىدىكى قانۇن
 11ئەمما خۇداۋەندىگە كەلتۈرۈلىدىغان شۈكۈر قۇربانلىقى بولسا ئۇنىڭ قانۇنى شۇكى 12 ،ئەگەر
بىركىم شۇنى ھەمد قۇربانلىقى بولۇپ كەلتۈرگىلى خالىسا ،ھەمد قۇربانلىقى بولىدىغان
ھايۋان بىلەن بىللە ياغ سۈرتۈلگەن پېتىر توقاچ بىلەن ياغالنغان پېتىر ھەمەك نان ۋە ياغ
ئىلەشتۈرۈلۈپ يۇغۇرۇلغان ئاق ئۇننىڭ توقاچلىرىنىمۇ كەلتۈرسۇن 13 .شۇ نەرسىلەردىن باشقا
ھەمد قۇربانلىقى بولۇپ ،شۈكۈر قۇربانلىقى قىلىنىدىغان ھايۋان بىلەن بىللە خېمىرتۇرۇچ
سېلىنغان گىردە نانالرنىمۇ قۇربانلىق قىلىپ ئۆتكۈزۈپ 14 ،مەزكۇر قۇربانلىقالرنىڭ ھەر
قىسمىدىن بىر نېمىنى ئېلىپ ،خۇداۋەندە ئۈچۈن ھەدىيە قىلىپ كەلتۈرسۇن .بۇ ئۆزى شۈكۈر
قۇربانلىقى قىلىنغان ھايۋاننىڭ قېنىنى قۇربانگاھنىڭ ئۈستىگە چاچقان كاھىننىڭ ئۆزىگە
تەگسۇن 15 .ھەمد قۇربانلىقى بولۇپ ،شۈكۈر قۇربانلىقى قىلىنىپ كەلتۈرۈلگەن ھايۋاننىڭ
گۆشى بولسا قۇربانلىق قىلىنغان كۈنى يېيىلىپ ،تاڭ ئاتقۇچىلىك ھېچنېمىسى قالمىسۇن.
 16ئەگەر بىركىمنىڭ كەلتۈرگەن قۇربانلىقى ئۆزى قەسەم يۈزىسىدىن كەلتۈرۈلگەن ياكى ئىختىيار
بىلەن كەلتۈرۈلگەن قۇربانلىق بولسا ھايۋاننىڭ گۆشى قۇربانلىق قىلىنغان كۈندە يېيىلىپ،
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ئېشىپ قالغىنى بولسا ئەتىسىمۇ يېيىلسۇن 17 .لېكىن ئەگەر بۇ قۇربانلىق گۆشىدىن بىر نېمە
ئېشىپ قېلىپ ،ئۈچىنچى كۈنگىچە قالسا ،بۇ ئۆزى ئوتتا كۆيدۈرۈلسۇن 18 .ئەمما بىركىم
شۈكۈر قۇربانلىقى قىلىنغان ھايۋاننىڭ گۆشىدىن ئۈچىنچى كۈنى يەپ قالسا ،قۇربانلىق ئۆزى
مەقبۇل بولماي ،كەلتۈرگۈچىنىڭ ياخشىلىقىغىمۇ سانالماي ،بەلكى يىرگىنچلىك بولىدۇ.
كىمكى ئۇنىڭدىن يېسە ،ئۆز گۇناھىنى كۆتۈرىدۇ 19 .شۇنداق ھەم ناپاك نەرسىگە تېگىپ
قالغان گۆش ئۆزى يېيىلمەي ،بەلكى ئوتتا كۆيدۈرۈلسۇن .گۆش بولسا ھەركىمكى پاك بولسا
ئۇندىن يېسۇن 20 .لېكىن كىمكى ناپاك بولۇپ خۇداۋەندىنىڭ شۈكۈر قۇربانلىقىدىن يېسە ،ئۆز
قوۋمىدىن كېسىلىپ كەتسۇن 21 .كىمكى ناپاك بىر نەرسىگە تېگىپ قالسا ،خاھى ئادەمنىڭ
ناپاكلىكى بولسۇن ،خاھى ھارام ھايۋان بولسۇن ،خاھى ھەرقايسى ناپاكلىق بولسۇن ۋە
شۇنداقال خۇداۋەندىنىڭ شۈكۈر قۇربانلىقىدىن يېسە ،ئۆز قوۋمىدىن كېسىلىپ كەتسۇن».

ياغ ۋە قان يېماسلىك توغرىسىدىكى قانۇن
 22خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 23سەن بولساڭ بەنى-ئىسرائىلغا سۆز قىلىپ ئېيتقىنكى :كاال مېلى ،قوي ۋە ئۆچكىنىڭ
يېغى بولسا ئۇنى ھەرگىز يېمەڭالر 24 .ئۆزى ئۆلگەن ۋە يا يىرتىلغان ھايۋاننىڭ يېغى بولسا
ھەر نەرسىگە ئىشلىتىلسۇن ،لېكىن ئۇنىڭدىن ھەرگىز يېمەڭالر 25 .چۈنكى بۇ ئۆزى خۇداۋەندە
ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىقى بولسۇن دەپ ،كىشىلەر ئۇالرنىڭ ئۆزىدىن بىر نېمىنى ئېلىپ
ئۆتكۈزگەن ھايۋانالر بولسا بۇنىڭ يېغىدىن يېگۈچىنىڭ ھەرقايسىسى بولسا ئۆز قوۋمىدىن
كېسىلىپ كەتسۇن 26 .سىلەر بولساڭالر ئۆيلىرىڭالردا ،خاھى ئۇچارقاناتالرنىڭكى بولسۇن،
خاھى چارۋا مالنىڭكى بولسۇن قېنىنى ھەرگىز يېمەڭالر 27 .كىمكى قان يېسە ،ئۆز قوۋمىدىن
كېسىلىپ كەتسۇن».

شۈكۈر قۇربانلىقلىرىدىن كاھىنالرغا بېرىلىدىغان قىسمى
 28خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 29سەن بولساڭ بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئېيتقىنكى :كىمكى خۇداۋەندىگە بىر شۈكۈر
قۇربانلىقى كەلتۈرگىلى خالىسا ،ئۇ ئۆزى بۇ شۈكۈر قۇربانلىقىدىن ئېلىپ ،خۇداۋەندە
ئۈچۈن تەيىنلەنگەن ھەدىيەسىنى كەلتۈرۈپ 30 ،ئۆز قوللىرى بىلەن خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش
قۇربانلىقىنى كەلتۈرۈپ ،ياغ بىلەن تۆشنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ ،تۆشنىڭ ئۆزىنى پۇالڭالتما
قۇربانلىق قىلىپ خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئۇنى پۇالڭالتسۇن 31 .ئاندىن كاھىن ئۆزى ياغنى
قۇربانگاھتا كۆيدۈرۈۋەتسۇن .لېكىن تۆش بولسا ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا تەگسۇن.
 32شۈكۈر قۇربانلىقى قىلىنغان ھايۋاننىڭ ئوڭ يوتىسى بولسا سىلەر ئۇنى كۆتۈرمە قۇربانلىق
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بولسۇن دەپ ،كاھىنغا بېرىڭالر 33 .ھارۇننىڭ ئوغۇللىرىدىن قايسىسى شۈكۈر قۇربانلىقى
قىلىنغان ھايۋاننىڭ قېنى بىلەن يېغىنى ئۆتكۈزسە ،ئوڭ يوتىنى ئۆزى ئالسۇن 34 .چۈنكى
مەن بولسام بەنى-ئىسرائىلنىڭ شۈكۈر قۇربانلىقىدىن پۇالڭالتما قۇربانلىق بولغان تۆش
بىلەن كۆتۈرمە قۇربانلىق بولغان يوتىنى ئېلىپ ،ھەمىشە بەنى-ئىسرائىل تەرىپىدىن ئۇالرنىڭ
ھەققى بولسۇن دەپ ،ھارۇن كاھىن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا بەردىم 35 .ھارۇننىڭ ئۆزى
بىلەن ئوغۇللىرى خۇداۋەندىنىڭ كاھىنلىرى بولماق ئۈچۈن ھۇزۇرىغا كەلتۈرۈلگەن كۈنىدە
خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش قۇربانلىقىدىن ئۇالرغا بەرگەن كاھىنلىق مەنسىپىنىڭ ھەققى شۇدۇر.
 36خۇداۋەندە ئۇالرنى مەسىھلىگەن كۈنىدە بۇ ھەسسە ئۆزى بەنى-ئىسرائىل تەرىپىدىن ئۇالرغا
تېگىپ ،نەسىلگە ھەمىشە ئۇالرنىڭ ھەققى بولسۇن دەپ بۇيرۇغانىدى 37 .كۆيدۈرمە قۇربانلىق
بىلەن يېگۈلۈك قۇربانلىقى ،گۇناھ قۇربانلىقى بىلەن خاتا قۇربانلىقى ،خىزمەتكە ئاجرىتىلىش
قۇربانلىقى بىلەن شۈكۈر قۇربانلىقى توغرىسىدىكى قانۇن ئۆزى شۇدۇر» 38 .بۇنىڭ ئۆزىنى
خۇداۋەندە بەنى-ئىسرائىلغا« :سىلەر سىناينىڭ باياۋانىدا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا قۇربانلىق
ئۆتكۈزۈڭالر» دەپ بۇيرۇغان كۈنىدە سىناي تېغىدا مۇساغا دەپ بۇيرۇغانىدى.

8

ھارۇن ۋە ئوغۇللىرىنىڭ كاھىنلىققا تىكلىنىشى

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2سەن بولساڭ ھارۇننى ئۇنىڭ ئۆزى بىلەن بىللە ئوغۇللىرىنى ئېلىپ ،ئۇالرنىڭ ئېگىنلىرى
بىلەن مەسىھلەش يېغىنى ،گۇناھ قۇربانلىقى بولىدىغان بۇقا بىلەن ئىككى قوچقارنى پېتىر
نانالر بار سېۋەت بىلەن بىللە ئېلىپ كېلىپ 3 ،ئىسرائىلنىڭ ھەممە جامائىتىنى جامائەت
چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىغا يىغىپ جەم قىلغىن» دېدى.
 4مۇسا بولسا خۇداۋەندە ئۇنىڭ ئۆزىگە بۇيرۇغىنىدەك قىلغاچ ،جامائەت ئۆزى جامائەت
چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىغا يىغىلىپ كەلدى 5 .ئۇ ۋاقىت مۇسا ئۆزى جامائەتكە:
«خۇداۋەندە ماڭا قىلغىلى بۇيرۇغان ئىش شۇ» دېدى.
 6شۇنى دەپ ،مۇسا ئۆزى ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنى ئالدىغا كەلتۈرۈپ ،ئۇالرنى سۇ
بىلەن يۇيۇپ 7 ،ئۇنىڭ ئۆزىگە كۆينەك كىيدۈرۈپ ،بەلۋاغ باغالپ ،توننى كىيدۈرۈپ ،ئۈستىگە
ئېفودنى يېپىپ ،ئېفود تونىنىڭ كەمىرىنى باغالپ ،ئېفودنى ئۇنىڭغا تاقاپ قويۇپ 8 ،ئۇنىڭغا
كۆكرەكلىكنى باغالپ ،كۆكرەكلىكنىڭ ئىچىگە ئۇرىم بىلەن تۇمىمنى سېلىپ 9 ،ئۇنىڭ بېشىغا
سەللە يۆگەپ ،خۇداۋەندە ئۇنىڭغا بۇيرۇغىنىدەك سەللىنىڭ ئالدى تەرىپىگە ئالتۇن تاختىلىق
مۇقەددەس ئوتۇغاتنى ئورۇنالشتۇرۇپ قويدى.
 10ئاندىن كېيىن مۇسا ئۆزى مەسىھلەش يېغىنى ئېلىپ ،ئىبادەت چېدىرى بىلەن ئىچىدىكى
ھەممە نەرسىنى مەسىھلەپ ،ھەممىسىنى مۇقەددەس قىلىپ 11 ،مەسىھلەش يېغىدىن ئېلىپ،
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قۇربانگاھقا يەتتە مەرتىۋە چېچىپ ،قۇربانگاھ بىلەن ئۇنىڭ بارچە قاچىلىرىنى ،داس بىلەن
تەگلىكىنى ياغالپ مۇقەددەس قىلىپ 12 ،ھارۇننىڭ بېشىغا مەسىھلەش يېغىدىن قۇيۇپ
مەسىھلەپ ،ئۇنى مۇقەددەس قىلدى 13 .شۇنى قىلىپ بولۇپ ،مۇسا ئۆزى ھارۇننىڭ ئوغۇللىرىنى
ئالدىغا كەلتۈرۈپ ،ئۇالرغا كۆينەك كىيدۈرۈپ ،بەللىرىگە كەمەر باغالپ ،خۇداۋەندە ئۇنىڭغا
بۇيرۇغىنىدەك ئۇالرغا دوپپا كىيدۈرۈپ قويدى.
 14ئاندىن كېيىن ئۇ ئۆزى گۇناھ قۇربانلىقى بولىدىغان بۇقىنى كەلتۈرسە ،ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ
ئوغۇللىرى گۇناھ قۇربانلىقى بولىدىغان بۇقىنىڭ بېشىغا ئۆز قوللىرىنى قويدى 15 .بوغۇزالپ
بولۇپ ،مۇسا ئۆزى قاندىن ئېلىپ ،ئۆز بارمىقى بىلەن قۇربانگاھنىڭ مۈڭگۈزلىرىگە چۆرىسىگە
سۈرتۈپ ،قۇربانگاھنى پاكالپ ،قالغان قاننىڭ ئۆزىنى قۇربانگاھنىڭ پۇتىغا تۆكۈپ ،مۇقەددەس
بولسۇن دەپ ،ئۇنىڭغا كاپارەت كەلتۈردى 16 .ئاندىن ئۈچەي-باغىرلىرىنى يۆگەپ تۇرغان
ياغنىڭ ھەممىسى ۋە جىگەرنىڭ ئۈستىدىكى چاۋا ،ئىككىال بۆرەك ۋە ئۇالرنىڭ يېغى بىلەن
قوشۇۋېلىپ ،ئۇنى مۇسا ئۆزى قۇربانگاھنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈردى 17 .لېكىن بۇقىنىڭ تېرىسى،
گۆشى ۋە تېزىكى بولسا خۇداۋەندە ئۇنىڭغا بۇيرۇغىنىدەك مۇسا ئۆزى شۇالرنى چېدىرگاھنىڭ
تاشقىرىدا ئوتتا كۆيدۈرۈۋەتتى.
 18ئاندىن كېيىن ئۇ ئۆزى كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولىدىغان قوچقارنى كەلتۈرسە ،ھارۇن بىلەن
ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئۆز قوللىرىنى قوچقارنىڭ بېشىغا قويدى 19 .بوغۇزالپ بولۇپ ،مۇسا قاننى
ئېلىپ ،قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىگە چېچىپ قويۇپ 20 ،قوچقارنى پارچىالپ كەستى .ئاندىن
كېيىن مۇسا ئۆزى باش ،ياغ ۋە پارچىلىرىنى كۆيدۈرۈپ 21 ،ئۈچەي-باغىرلىرى بىلەن پاچاقلىرى
بولسا سۇدا يۇدى .يۇيۇپ بولۇپ ،مۇسا پۈتۈن قوچقارنى قۇربانگاھتا كۆيدۈردى .بۇ بولسا
خۇش بۇي كەلتۈرىدىغان كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولۇپ ،خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك
خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش قۇربانلىقى ئىدى.
 22ئاندىن كېيىن ئۇ ئۆزى خىزمەتكە ئاجرىتىلىش قۇربانلىقىنىڭ قوچقىرى بولىدىغان
ئىككىنچى قوچقارنى كەلتۈرسە ،ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئۆز قوللىرىنى قوچقارنىڭ
بېشىغا قويدى 23 .بوغۇزالپ بولۇپ ،مۇسا ئۇنىڭ قېنىدىن ئېلىپ ،ھارۇننىڭ ئوڭ قۇلىقىنىڭ
يۇمشىقى بىلەن ئوڭ قولىنىڭ چوڭ بارمىقىغا سۈرتۈپ ،ئوڭ پۇتىنىڭ چوڭ بارمىقىغىمۇ
سۇۋاپ قويدى 24 .ئاندىن كېيىن مۇسا ھارۇننىڭ ئوغۇللىرىنى كەلتۈرۈپ ،قاندىن ئېلىپ،
ئۇالرنىڭ ئوڭ قۇالقلىرىنىڭ يۇمشىقى بىلەن ئوڭ قوللىرىنىڭ چوڭ بارماقلىرىغا سۈرتۈپ،
ئۇالرنىڭ ئوڭ پۇتلىرىنىڭ چوڭ بارماقلىرىغىمۇ سۇۋاپ قويدى .لېكىن قالغان قاننىڭ ئۆزىنى
مۇسا قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىگە تۆكۈپ قويدى 25 .شۇنى قىلىپ بولۇپ ،ئۇ ئۆزى ياغ بىلەن
قۇيرۇقنى ئېلىپ ،ئۈچەي-باغىرلىرىنى يۆگەپ تۇرغان ھەممە ياغ ۋە جىگەرنىڭ ئۈستىدىكى
چاۋا بىلەن ئىككىال بۆرەك ۋە ئۇالرنىڭ يېغى بىلەن قوشۇپ چىقىرىپ ،ئوڭ يوتىسىنىمۇ
كېسىپ ،ھەممىسىنى ئېلىپ 26 ،خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا تۇرغان پېتىر ناننىڭ سېۋىتىدىن بىر
پېتىر گىردە ،بىر ياغالنغان توقاچ ۋە بىر دانە ھەمەك ناننى ئېلىپ ،ياغ بىلەن ئوڭ يوتىنىڭ
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ئۈستىدە قويۇپ 27 ،بۇنىڭ ھەممىسى ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ قوللىرىغا تۇتقۇزۇپ،
بۇ نەرسىلەرنى پۇالڭالتما قۇربانلىق بولسۇن دەپ ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا پۇالڭلىتىپ قويدى.
 28ئاندىن كېيىن مۇسا بۇ نەرسىلەرنى ئۇالرنىڭ قوللىرىدىن ئېلىپ ،قۇربانگاھتا كۆيدۈرمە
قۇربانلىقنىڭ ئۈستىدە قويۇپ كۆيدۈردى .بۇ ئۆزى خۇش بۇي كەلتۈرىدىغان خىزمەتكە
ئاجرىتىلىش قۇربانلىقى بولۇپ ،خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش قۇربانلىقى ئىدى 29 .ئاندىن كېيىن
مۇسا تۆشنى ئېلىپ ،پۇالڭالتما قۇربانلىق بولسۇن دەپ ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا پۇالڭلىتىپ
قويدى .مۇسا بولسا خۇداۋەندە ئۇنىڭغا بۇيرۇغىنىدەك خىزمەتكە ئاجرىتىلىش قۇربانلىقىنىڭ
قوچقىرىدىن يالغۇز بۇ تۆشنى ئۆزىگە ئالدى.
 30ئاندىن كېيىن مۇسا مەسىھلەش يېغى بىلەن قۇربانگاھنىڭ ئۈستىدىكى قاندىن ئاز-ماز
ئېلىپ ،ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئېگىنىگە ۋە ھەم ئوغۇللىرى بىلەن ئۇالرنىڭ ئېگىنلىرىگە
چېچىپ ،ھارۇن بىلەن ئېگىنىنى ،ئوغۇللىرى بىلەن ئۇالرنىڭ ئېگىنلىرىنى مۇقەددەس قىلدى.
 31شۇنى قىلىپ بولۇپ ،مۇسا ئۆزى ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا ئېيتتىكى« :ئەمدى بۇ
گۆشنى جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىدا پىشۇرۇپ ،ئاندا ئولتۇرۇپ خىزمەتكە ئاجرىتىلىش
قۇربانلىقى بار سېۋەتتىكى نان بىلەن قوشۇپ ،بۇنى ھارۇن بىلەن ئوغۇللىرى يېسۇن دەپ،
سىلەرگە بۇيرۇغىنىمدەك ئۇنى يەڭالر 32 .لېكىن گۆش بىلەن ناندىن بىر نېمە ئېشىپ قالسا،
بۇنى ئوتتا كۆيدۈرۈۋېتىڭالر 33 .ئەمما سىلەر بولساڭالر يەتتە كۈن جامائەت چېدىرىغا كىرىدىغان
دەرۋازىدىن كەتمەي ،بەلكى خىزمەتكە ئاجرىتىلىدىغان كۈنلىرىڭالر تامام بولغۇچىلىك ئاندا
قېلىڭالر .چۈنكى خىزمەتكە ئاجرىتىلىدىغان ۋاقتىڭالر بولسا يەتتە كۈن بولىدۇ 34 .سىلەرگە
كاپارەت كەلتۈرۈلسۇن دەپ ،بۇ كۈن قىلىنغاندەك مۇندىن كېيىن ھەم قىلىنسۇن دەپ،
خۇداۋەندە بۇيرۇدۇ 35 .سىلەر بىز ئۆلمەيلى دەپ ،خۇداۋەندىنىڭ ئەمرىنى تۇتۇپ ،جامائەت
چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىدا كېچە-كۈندۈز يەتتە كۈن توختاپ تۇرغايسىلەر ،چۈنكى
ماڭا شۇنداق بۇيرۇلدى» دېدى 36 .ئۇ ۋاقىت ھارۇن بىلەن ئوغۇللىرىنىڭ ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ
مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بۇيرۇغىنىنىڭ ھەممىسىنى قىلغىلى تۇردى.

9

بىرىنچى قۇربانلىقالر  -خۇدانىڭ شان-شەرىپى كۆرۈنىدۇ

 1سەككىزىنچى كۈندە مۇسا ئۆزى ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ۋە ئىسرائىلنىڭ
ئاقساقاللىرىنى قىچقىرىپ 2 ،ھارۇنغا ئېيتتىكى« :سەن گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن بىر
ئەيىبسىز موزاينى ،كۆيدۈرمە قۇربانلىق ئۈچۈن بىر ئەيىبسىز قوچقارنى ،ئۆزۈڭ ئۈچۈن ئېلىپ،
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرۈپ 3 ،بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئېيتقىنكى ‹ :سىلەر بولساڭالر
گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن بىر تېكىنى ئېلىپ كېلىپ ،كۆيدۈرمە قۇربانلىق ئۈچۈن بىر ياشقا
4
كىرگەن ئەيىبسىز بىر موزاي بىلەن بىر ياشقا كىرگەن ئەيىبسىز بىر قوزىنى كەلتۈرۈپ،
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شۈكۈر قۇربانلىقى قىلىپ خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئۆتكۈزمەك ئۈچۈن بىر بۇقا بىلەن بىر
قوچقارنى ئېلىپ ،ياغ ئىلەشتۈرۈلگەن يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن بىللە كەلتۈرۈڭالر ،چۈنكى
بۇ كۈن خۇداۋەندە ئۆزى ئۆزىنى سىلەرگە ئاشكارا قىلىدۇ› دېگىن» دېدى.
 5ئۇالر مۇسانىڭ بۇيرۇغان نەرسىلىرىنى جامائەت چېدىرىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلسە،
جامائەتنىڭ ھەممىسى ھازىر بولۇپ ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا توختاپ تۇردى.
 6ئۇ ۋاقىت مۇسا سۆزلەپ« :مانا بۇ بولسا خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇغان ئىشىدۇر .بۇنى قىلساڭالر،
خۇداۋەندىنىڭ شان-شەرىپى سىلەرگە ئاشكارا بولىدۇ» دېدى.
 7ئا ندىن كېيىن مۇسا ھارۇنغا ئېيتتىكى« :سەن ئۆزۈڭ قۇربانگاھقا يېقىن بېرىپ ،گۇناھ
قۇربانلىقىڭ بىلەن كۆيدۈرمە قۇربانلىقىڭنى ئۆتكۈزۈپ ،ئۆزۈڭ بىلەن قوۋم ئۈچۈن كاپارەت
كەلتۈرگىن .ئاندىن خەلقنىڭ قۇربانلىقىنى ئۆتكۈزۈپ خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇغىنىدەك ئۇالرنىڭ
ھەققىدە كاپارەت كەلتۈرگىن» 8 .شۇنى دېسە ،ھارۇن ئۆزى قۇربانگاھقا يېقىن بېرىپ ،گۇناھ
قۇربانلىقى ئۈچۈن كەلتۈرگەن موزىيىنى بوغۇزلىدى 9 .ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى قاننى ئۇنىڭ
قېشىغا ئېلىپ بارسا ،ئۇ ئۆزى بارمىقىنى قانغا چىالپ ،ئۇنى قۇربانگاھنىڭ مۈڭگۈزلىرىگە
سۈرتۈپ قويۇپ ،قالغان قاننى قۇربانگاھنىڭ پۇتىغا تۆكۈپ قويدى 10 .ئەمما گۇناھ قۇربانلىقى
بولغان ھايۋاننىڭ يېغى ،ئىككىال بۆرەك ۋە جىگەرنىڭ ئۈستىدىكى چاۋىنى ئېلىپ ،خۇداۋەندە
ئۆزى مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك بۇ نەرسىلەرنى قۇربانگاھقا كەلتۈرۈپ كۆيدۈردى 11 .ئەمما گۆش
بىلەن تېرىسى بولسا بۇنى چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىغا چىقىرىپ ئوتتا كۆيدۈردى.
 12ئاندىن كېيىن ئۇ ئۆزى كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولىدىغان ھايۋاننى بوغۇزللىغىنىدا ھارۇننىڭ
ئوغۇللىرى ئۇنىڭغا قاننى تەڭلىسە ،ئۇ بۇنى قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىگە چېچىپ قويدى.
 13كېيىن ئۇالر ئۇنىڭغا پارچىالنغان كۆيدۈرمە قۇربانلىق ھايۋان بىلەن بېشىنى سۇنۇپ بەرسە،
ئۇ بۇنى قۇربانگاھتا كۆيدۈرۈپ 14 ،ئۈچەي-باغىرلىرى بىلەن پاچاقلىرىنى يۇيۇپ ،بۇالرنى
قۇربانگاھتا كۆيدۈرمە قۇربانلىقنىڭ ئۈستىگە قويۇپ كۆيدۈردى.
 15ئا ندىن كېيىن ئۇ ئۆزى قوۋمنىڭ قۇربانلىقىنى كەلتۈرۈپ ،قوۋمنىڭ گۇناھ قۇربانلىقى
بولىدىغان تېكىنى ئېلىپ بوغۇزالپ ،ئىلگىرىكى ھايۋاننى ئۆتكۈزگەندەك گۇناھ قۇربانلىقى
قىلىپ ئۆتكۈزۈپ،
 16كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولىدىغان ھايۋاننى كەلتۈرۈپ ،بۇنىمۇ بۇيرۇلغانغا مۇۋاپىق ئۆتكۈزدى.
 17ئاندىن كېيىن يېگۈلۈك قۇربانلىقىنى كەلتۈرۈپ ،ئۇنىڭدىن بىر چاڭگال ئېلىپ ،ئەتىگەنلىك
كۆيدۈرمە قۇربانلىقتىن باشقا بۇنى ھەم قۇربانگاھتا كۆيدۈردى.
 18شۇنى قىلىپ بولۇپ ،قوۋمنىڭ تەرىپىدىن شۈكۈر قۇربانلىقى بولىدىغان بۇقا بىلەن قوچقارنى
بوغۇزلىدى .بوغۇزلىغىنىدا كاھىننىڭ ئوغۇللىرى قېنىنى ئۇنىڭغا سۇنۇپ بەرسە ،ئۇ بۇنى
قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىگە چېچىپ قويدى 19 .ئەمما بۇقىنىڭ يېغى ،قوچقارنىڭ قۇيرۇقى،
ئۈچەي-باغىرلىرىنى يۆگەپ تۇرغان نەرسە بىلەن ئىككىال بۆرەك ۋە جىگەرنىڭ ئۈستىدىكى
چاۋا بولسا  20بۇ ياغ پارچىلىرىنىڭ ئۆزىنى ئۇالر ئىككى تۆشنىڭ ئۈستىدە قويۇپ ئۇنىڭغا
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بەرسە ،ئۇ ئۆزى بۇ نەرسىلەرنى قۇربانگاھنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈردى 21 .لېكىن ئىككى تۆش
بىلەن ئوڭ يوتا بولسا ھارۇن بۇنى پۇالڭالتما قۇربانلىق بولسۇن دەپ ،مۇسانىڭ بۇيرۇغىنىدەك
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا پۇالڭالتتى.
 22ئاندىن كېيىن ھارۇن ئۆزى قولىنى خەلقنىڭ ئۈستىگە كۆتۈرۈپ ئۇالرنى بەرىكەتلەپ ،گۇناھ
قۇربانلىقى ،كۆيدۈرمە قۇربانلىق ۋە شۈكۈر قۇربانلىقىنى ئۆتكۈزۈپ بولۇپ ،قۇربانگاھتىن
چۈشتى 23 .ئەمما مۇسا بىلەن ھارۇن بولسا جامائەت چېدىرىغا كىرىپ ،يەنە چىقىپ خەلقنى
بەرىكەتلىگىنىدە خۇداۋەندىنىڭ شان-شەرىپى قوۋمنىڭ ھەممىسىگە كۆرۈنۈپ 24 ،خۇداۋەندە
تەرىپىدىن ئوت چىقىپ قۇربانگاھتىكى كۆيدۈرمە قۇربانلىق بىلەن ياغ پارچىلىرىنى ياالپ
كەتتى .قوۋمنىڭ ھەممىسى شۇنى كۆرۈپ ،شادلىق قىلىپ يۈز تۆۋەن يىقىلدى.

10

ناداب بىلەن ئابىھۇنىڭ ئۆلۈمى

 1ئەمما ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى ناداب بىلەن ئابىھۇ بولسا ھەر ئىككىلىسى ئۆز
ئىسرىقدېنى ئېلىپ ،ئۇنىڭدا ئوت قويۇپ ئۈستىگە خۇشبۇي دورا-دەرمەك چېچىپ،
خۇداۋەندە ئۇالرغا بۇيرۇمىغان يات ئوتنى ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرگىنىدە 2 ،خۇداۋەندە تەرىپىدىن
ئوت چىقىپ ،ئۇالرنى يەپ كەتتى .شۇنداقكى ،ئۇالر خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا يىقىلىپ ئۆلدى.
 3ئۇ ۋاقىت مۇسا ئۆزى ھارۇنغا سۆزلەپ« :خۇداۋەندە سۆز قىلىپ ‹ :مەن بولسام ماڭا يېقىن
تۇرغانالرغا ئۆزۈمنى مۇقەددەس كۆرسىتىپ ،بارچە قوۋمنىڭ ئالدىدا ئۆزۈمنى ئۇلۇغاليمەن› دەپ
ئېيتمىدىمۇ؟» دېدى .شۇنى دېسە ،ھارۇن شۈك تۇرۇپ قالدى 4 .ئەمما مۇسا ئۆزى ھارۇننىڭ
تاغىسى ئۇززىيەلنىڭ ئوغۇللىرى بولغان مىشائەل بىلەن ئېلىزافاننى قىچقىرىپ ،ئۇالرغا:
«سىلەر كېلىپ ،ئۆز تۇغقانلىرىڭالرنى مۇقەددەس خانىنىڭ ئالدىدىن كۆتۈرۈپ ،چېدىرگاھنىڭ
تاشقىرىغا ئېلىپ چىقىڭالر» دېسە 5 ،ئۇالر كېلىپ بۇالرنى كىيىكلىك كۆينىكى بىلەن كۆتۈرۈپ،
مۇسانىڭ بۇيرۇغىنىدەك چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىغا ئېلىپ چىقتى 6 .ئاندىن كېيىن مۇسا ئۆزى
ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى بولغان ئېلىئازار بىلەن ئىتامارغا ئېيتتىكى« :سىلەر بولساڭالر
باشلىرىڭالرنى ئاچماي ،ئېگىنلىرىڭالرنىمۇ يىرتماڭالر .بولمىسا ئۆزۈڭالر ئۆلۈپ كېتىپ ،بارچە
جامائەتنىڭ ئۈستىگە غەزەپ كەلتۈرىسىلەر .لېكىن بۇرادەرلىرىڭالر بولغان ئىسرائىلنىڭ
ھەممە خانىدانى بولسا خۇداۋەندىنىڭ ئۆزى تۇتاشتۇرغان ئوت ئۈچۈن ماتەم تۇتۇپ يىغلىسۇن.
 7ئەمما سىلەر بولساڭالر خۇداۋەندىنىڭ مەسىھلەش يېغى ئۈستۈڭالرغا سۇۋالغاچ ،ئۆلۈپ
كەتمەيلى دەپ ،جامائەت چېدىرىنىڭ تاشقىرىغا چىقماڭالر» دېدى .شۇنى دېسە ،ئۇالر مۇسانىڭ
بۇيرۇغىنىدەك ئىش قىلدى.
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شاراب-ھاراقنىڭ كاھىنالرغا چەكلىنىشى

 8خۇداۋەندە ھارۇنغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى« 9 :سەن ئۆزۈڭ ۋە يا ئوغۇللىرىڭالر بولسا شاراب ۋە
يا ھاراق ئىچىپ ،جامائەت چېدىرىغا ھەرگىز كىرمەڭالر .بولمىسا ئۆلۈپ كېتىسىلەر .بۇ بولسا
سىلەر ئۈچۈن نەسىلدىن نەسىلگە ئەبەدىي بىر قانۇن بولسۇن 10 .سىلەر بولساڭالر مۇقەددەس
بىلەن مۇقەددەس بولمىغاننىڭ ئارىسىدا پەرق ئېتىپ ،ھاالل بىلەن ھارامنى ئاجرىتىپ تونۇپ،
 11خۇداۋەندىنىڭ ئۆزى مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بۇيرۇغان ھەممە قانۇنالرنى بەنى-ئىسرائىلغا
ئۆگەتكەيسىلەر.

ئېلىائزا بىلەن ئىتامار
 12مۇسا ئۆزى ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ تىرىك قالغان ئوغۇللىرى ئېلىئازار بىلەن ئىتامارغا
ئېيتتىكى« :سىلەر بولساڭالر خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش قۇربانلىقىدىن ئېشىپ قالغان يېگۈلۈك
قۇربانلىقىنى ئېلىپ ،بۇ ئۆزى ھەممىدىن مۇقەددەس بولغاچ ئۇنى قۇربانگاھنىڭ يېنىدا
خېمىرتۇرۇچسىز يەڭالر 13 .بۇ ئۆزى سەن بىلەن ئوغۇللىرىڭنىڭ ھەسسىسى بولسۇن دەپ،
خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش قۇربانلىقىدىن ئېلىنغاچ ئۇنى مۇقەددەس جايدا يەڭالر ،چۈنكى ماڭا
شۇنداق بۇيرۇلغاندۇر 14 .ئەمما پۇالڭالتما قۇربانلىق قىلىنغان تۆش بىلەن كۆتۈرمە قۇربانلىق
قىلىنغان يوتا بولسا سەن ئۆزۈڭ ئوغۇل-قىزلىرىڭنى ئۆزۈڭگە قوشۇپ ،بۇنى بىر پاك يەردە
يەڭالر .چۈنكى بۇ بولسا ئۆزۈڭ بىلەن ئوغۇللىرىڭغا تەگسۇن دەپ ،بەنى-ئىسرائىلنىڭ شۈكۈر
قۇربانلىقلىرىدىن بېرىلگەن بىر ھەسسەڭ بولۇپ 15 ،بۇنىڭدىن باشقا ئاتەش قۇربانلىقى
قىلىنىدىغان ياغ پارچىلىرى بىلەن قوشۇلۇپ كەلتۈرۈلۈپ ،كۆتۈرمە قۇربانلىق قىلىنىدىغان
يوتا ۋە پۇالڭالتما قۇربانلىق قىلىنىدىغان تۆش بولسا پۇالڭالتما قۇربانلىق بولسۇن دەپ،
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا پۇالڭلىتىلىپ ،بۇنىڭ ئىككىلىسى خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇغىنىدەك
ئەبەدكىچە سەن بىلەن ئوغۇللىرىڭنىڭ ھەققى بولسۇن» دېدى.
 16ئاندىن كېيىن مۇسا ئۆزى گۇناھ قۇربانلىقى بولغان تېكىنى سورىسا ،ئۇ كۆيدۈرۈلۈپ
بولغانىدى .بۇ سەۋەبتىن ئۇ ئۆزى ھارۇننىڭ تىرىك قالغان ئىككى ئوغلى ئېلىئازار بىلەن
ئىتامارغا ئاچچىقلىنىپ ئېيتتىكى« 17 :نېمىشقا سىلەر ئۆزى گۇناھ قۇربانلىقى قىلىنىپ
مۇقەددەس يەردە يېيىلىدىغان ھايۋاننىڭ گۆشىنى يېمىدىڭالر؟ بۇ ئۆزى ھەممىدىن مۇقەددەس
ئەمەسمۇ؟ سىلەرنى جامائەتنىڭ گۇناھىنى كۆتۈرۈپ ،ئۇالر ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا
كاپارەت كەلتۈرسۇن دەپ ،خۇدا شۇنى سىلەرگە بەرمىدىمۇ؟  18مانا ،ئۇنىڭ قېنى بولسا
مۇقەددەس خانىنىڭ ئىچىگە كەلتۈرۈلمىدى .ئەسلىدە مەن بۇيرۇغاندەك سىلەر ئۇنى مۇقەددەس
جايدا يېيىشىڭالر كېرەك ئىدى» دېدى 19 .لېكىن ھارۇن مۇساغا ئېيتتىكى« :مانا ئۇالر بولسا
بۈگۈن ئۆز گۇناھ قۇربانلىقى بىلەن كۆيدۈرمە قۇربانلىقنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئۆتكۈزدى.
ئەمما ماڭا نېمە خاپىلىق يەتكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئەگەر مەن بۈگۈن گۇناھ قۇربانلىقىنىڭ
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گۆشىنى يېگەن بولسام ،خۇداۋەندىنىڭ نەزىرىدە ئوبدان بوالتتىمۇ؟» دېدى 20 .مۇسا بۇنى
ئاڭالپ رازى بولدى.

11

ھاالل ۋە ھارام جانىۋارالر

 1خۇداۋەندە مۇسا بىلەن ھارۇنغا سۆز قىلىپ ئۇالرغا ئېيتتىكى:
« 2بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئېيتىڭالركى ‹ :يەر يۈزىدىكى ھەممە چارۋا ھايۋانالرنىڭ
ئىچىدىن سىلەرگە يېگىلى جايىز بولغان ھايۋانالر شۇ ،يەنى  3تۇياقلىرى پۈتۈن ئاچىماق بولۇپ،
كۆشەيدىغان ھەممە چارۋا ھايۋانالردىن يېسەڭالر بولىدۇ.
 4لېكىن كۆشەيدىغان ھايۋانالر ياكى ئاچىماق تۇياقلىق ھايۋانالر بولسا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن
سىلەرگە يېگىلى جايىز بولمىغان ھايۋانالرنىڭ بىرى تۆگە بولىدۇ .چۈنكى ئۇ ئۆزى كۆشىگىنى
بىلەن تۇيىقى يوقتۇر .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ سىلەرگە ھارام بولسۇن 5 .تاغ توشقىنى دېگەن جانىۋارمۇ
كۆشىگىنى بىلەن ئاچىماق تۇيىقى بولمىغاچ سىلەرگە ھارام بولسۇن 6 .ياۋا توشقان بولسا
بۇمۇ كۆشىگىنى بىلەن ئاچىماق تۇيىقى بولمىغاچ سىلەرگە ھارام بولسۇن 7 .توڭگۇز بولسا
ئاچىماق تۇيىقى بولغىنى بىلەن ،كۆشىمىگىنى ئۈچۈن سىلەرگە ھارام بولسۇن 8 .مەزكۇر
ھايۋانالرنىڭ گۆشىدىن يېمەي ،ئۇالرنىڭ ئۆلۈك بەدەنلىرىگىمۇ تەگمەڭالر .ئۇالر بولسا سىلەرگە
ھارامدۇر.
 9سۇدا يۈرىدىغان جانىۋارالر بولسا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن قاناتلىق بولۇپ تېرە ئورنىدا قاسىرىقى
بولۇپ ،سۇدا يۈرۈپ دەريا بىلەن ئېقىنالردا بولغان جانىۋارالردىن يېسەڭالر بولىدۇ 10 .ئەمما
سۇدا يۈرۈپ سۇ ئىچىدە تىرىكچىلىك قىلىدىغان ھەممە جانىۋارالرنىڭ ئىچىدىن قانىتى بىلەن
قاسىرىقى بولماي ،سۇ ئىچىدە دېڭىز بىلەن ئېقىنالردا يۈرىدىغان جانىۋارالر بولسا سىلەرگە
يىرگىنچلىك بولسۇن 11 .مەزكۇر جانىۋارالرنىڭ ئۆزى سىلەرگە يىرگىنچلىك بولسۇن.
سىلەر ئۇالرنىڭ گۆشىدىن يېمەي ،ئۆلۈك بەدەنلىرىنى يىرگىنچلىك كۆرۈڭالر 12 .سۇدىكى
جانىۋارالرنىڭ ئىچىدىن قانىتى بىلەن قاسىرىقى بولمىغان جانىۋارالرنىڭ ھەممىسى سىلەرگە
يىرگىنچلىك بولسۇن.
 13ئۇچارقاناتالرنىڭ ئارىسىدا ناپاك بولۇپ ،سىلەرگە يىرگىنچلىك بولغان جانىۋارالر شۇ ،يەنى
قارىقۇش ،بېلىقچىقۇش ۋە دېڭىز بۈركۈتى 14 ،سار ،شۇڭقار ۋە ئۇنىڭ خىللىرى 15 ،ھەممە
قاغىالر قايسى خىلدىن بولسا 16 ،تۆگىقۇش ،كاككۇك ،چايكا بىلەن قارچىغا ۋە ئۇنىڭ خىللىرى،
 17مۈشۈكياپىالق ،قاشقالداق ۋە ھۇۋقۇش 18 ،ئاققۇ ،ساقىيقۇش ۋە قۇماي 19 ،لەيلەك بىلەن
قوتان ۋە ئۇنىڭ خىللىرى ،ھۆپۈپ بىلەن شەپەرەك دېگەنلەر ھارام سانالسۇن.
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 20بۇنىڭدىن باشقا تۆت پۇتتا مېڭىپ ئۇچىدىغان ئۇششاق جانىۋارالرنىڭ ھەممىسى سىلەرگە
ھارامدۇر.
 21ھەرقانداق بولسا تۇرۇپ ،پۇتتا مېڭىپ ئۇچىدىغان بۇ ئۇششاق جانىۋارالرنىڭ يەردە
سەكرەپ يۈرەلىسۇن دەپ ،پۇتلىرىنىڭ يۇقىرىدا ئىككى پاچىقى بار خىللىرىدىن يېسەڭالر
بولىدۇ 22 .بۇالرنىڭ ئىچىدىن سىلەرگە يېگىلى جايىز بولغانالر شۇ ،يەنى چېكەتكە بىلەن
ئۇنىڭ خىللىرى ،چوڭ چېكەتكە بىلەن ئۇنىڭ خىللىرى ،تومۇزغا بىلەن ئۇنىڭ خىللىرى،
چاقچىقىز دېگەن چېكەتكە بىلەن ئۇنىڭ خىللىرى بولىدۇ 23 .لېكىن تۆت پۇتلۇق بولۇپ
ئۆمىلەپ ئۇچىدىغان ھەممە باشقا جانىۋارالر بولسا سىلەرگە يىرگىنچلىك بولسۇن.
 24بۇ جانىۋارالردىن ناپاك بولىسىلەر .بىركىم ئۇالرنىڭ ئۆلۈك بەدەنلىرىگە تەگسە ،ئاخشامغىچە
ناپاك تۇرىدۇ 25 .كىمكى بۇالرنىڭ ئۆلۈكىنى كۆتۈرسە ،ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ئاخشامغىچە
ناپاك تۇرسۇن 26 .تۇياقلىرى ئاچىماق بولماي ،ئۆزى كۆشىمەيدىغان ھايۋانالرنىڭ ھەممىسى
بولسا سىلەرگە ھارام بولۇپ ،ھەركىم ئۇالرغا تەگسە ،ناپاك سانالسۇن 27 .تۆت پۇتى بىلەن
يۈرىدىغان ھايۋانالرنىڭ ئىچىدىن پەنجىسى بىلەن ماڭىدىغانالرنىڭ ھەممىسى سىلەرگە ناپاك
بولۇپ ،ھەركىم ئۇالرنىڭ ئۆلۈك بەدەنلىرىگە تەگسە ،ئاخشامغىچە ناپاك تۇرسۇن 28 .كىمكى
ئۇالرنىڭ ئۆلۈكىنى كۆتۈرسە ،ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ئاخشامغىچە ناپاك تۇرسۇن .بۇ ھايۋانالر
بولسا سىلەرگە ھارامدۇر.
 29يەردە يۈرىدىغان ئۇششاق جانىۋارالرنىڭ ئىچىدىن سىلەرگە ھارام بولغان جانىۋارالر بۇ يەنى
التچا بىلەن چاشقان ،تاشپاقا بىلەن ئۇنىڭ خىللىرى 30 ،سالما بىلەن كىلە دېگەن جانىۋار،
پاتمىچۇق بىلەن سكىنك كەسلەنچۈكى دېگەن جانىۋار ۋە خامېلېئوننىڭ ئۆزى بولىدۇ 31 .يەردە
يۈرىدىغان ھەممە ئۇششاق جانىۋارالرنىڭ ئىچىدىن بۇالر سىلەرگە ناپاك بولۇپ ،ھەركىم
ئۇالرنىڭ ئۆلۈكىگە تەگسە ،ئاخشامغىچە ناپاك تۇرسۇن 32 .ھەرنېمىگە بۇ جانىۋارالرنىڭ بىر
ئۆلۈكى چۈشۈپ قالسا ،بۇ نېمە ئۆزى ناپاك بولۇپ قېلىپ ،خاھى ياغاچ قاچا بولسۇن ،خاھى
ئېگىن بولسۇن ،خاھى تېرە بولسۇن ،خاھى تاغار بولسۇن ،خاھى ھەرقانداق ئىشلىتىلىدىغان
ئەسۋاب بولسۇن ،سۇغا تاشلىنىپ ئاخشامغىچە ناپاك تۇرۇپ ،كېيىن پاك سانالسۇن 33 .قايسى
كوزىغا ئۇالرنىڭ بىرى چۈشۈپ قالسا ،كوزا ئۆزى سۇندۇرۇلۇپ ،ئۇنىڭ ئىچىدە ھەرنېمە
بولسا ناپاك سانالسۇن 34 .ئەگەر ئۇنىڭ ئىچىدە سۇلۇق بىر خىل تائام بولسا ،بۇ ئۆزى ناپاك
سانالسۇن .شۇنداق ھەم ئەگەر مۇنداق بىر كوزا ئىچىدە بىر ئىچىدىغان نەرسە بولسا ،بۇ ئۆزى
ناپاك سانالسۇن 35 .ھەرنېمىگە ئۇنداق ئۆلۈك بەدەن چۈشۈپ قالسا ،ناپاك سانالسۇن .ئەگەر
بىر تونۇر ۋە يا بىر ئوچاق بولسا ،ناپاك بولدى دەپ ،خاراب قىلىنىپ سىلەرگە ھارام بولسۇن.
 36لېكىن سۇ يىغىلىپ تۇرغان بۇالق ۋە يا كۆل بولسا پاكلىقىدا قالىدۇ .ئەمما ئەگەر بىركىم
ئۆلۈك بەدىنىنىڭ ئۆزىگە تەگسە ،ناپاك بولىدۇ.
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 37ئەگەر ئۇنداق ئۆلۈك بىر بەدەن ئۆزى تېرىيدىغان بىر خىل دانغا چۈشۈپ قالسا ،بۇ ئۆزى
پاكلىقىدا قالىدۇ 38 .لېكىن ئەگەر داننىڭ ئۈستىگە سۇ قۇيۇلغاندىن كېيىن ئۇنداق بىر ئۆلۈك
چۈشۈپ قالسا ،بۇ دان ئۆزى سىلەرگە ناپاك سانالسۇن.
 39ئەگەر سىلەرگە يېگىلى جايىز بولغان ھايۋانالردىن بىر چارۋا ئۆلۈپ قالسا ،ئۇنىڭ بەدىنىگە
تەگكەن كىشى ئۆزى ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن 40 .كىمكى ئۇنداق ئۆلۈك بىر بەدىنىنىڭ
گۆشىدىن يېسە ،ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن .شۇنداق ھەم ئۇنىڭ
ئۆلۈكىنى كۆتۈرگەن كىشى ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن.
 41يەردە يۈرىدىغان ھەممە ئۇششاق جانىۋارالر بولسا يىرگىنچلىك سانىلىپ ،ھەرگىز يېيىلمىسۇن.
 42خاھى قورسىقى بىلەن ئۆمىلەيدىغان جانىۋار بولسۇن ،خاھى يەردە يۈرۈپ تۆت پۇتى ۋە
يا بۇنىڭدىن زىيادە پۇتلىرى بىلەن ماڭىدىغان جانىۋارالرنىڭ ھەممىسى بولسا يىرگىنچلىك
بولغىنى ئۈچۈن ئۇالرنى ھەرگىز يېمەڭالر 43 .سىلەر بولساڭالر مۇنداق جانىۋارنىڭ سەۋەبىدىن
ئۆزۈڭالرنى يىرگىنچلىك قىلىپ ناپاك قىلماڭالر .بولمىسا ئۇنىڭ سەۋەبىدىن ناپاك بولۇپ
قالىسىلەر 44 .چۈنكى مەن بولسام تەڭرىڭالر خۇداۋەندىدۇرمەن .مەن ئۆزۈم مۇقەددەس بولغاچ،
سىلەرمۇ ئۆزۈڭالرنى مۇقەددەس تۇتۇپ ،پاك بولۇپ ،ھېچ تەرىقىدە ئۆزۈڭالرنى يەردە يۈرىدىغان
ئۇششاق جانىۋارالرنىڭ سەۋەبىدىن ناپاك قىلماڭالر 45 .تەڭرىڭالر بوالي دەپ ،سىلەرنى مىسىر
يۇرتىدىن چىقىرىپ كەلگەن تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مەندۇرمەن .مەن ئۆزۈم مۇقەددەس بولغاچ،
سىلەرمۇ مۇقەددەس بولۇڭالر.
 46چارۋا بىلەن ئۇچارقانات ،سۇدا يۈرىدىغان ھەممە جانىۋار بىلەن يەردە يۈرىدىغان ھەممە
ئۇششاق جانىۋارالر توغرىسىدىكى قانۇن ئۆزى شۇدۇر 47 .بۇنىڭ بىلەن ھارام ھااللنى ئۇقۇپ،
يېيىلىدىغان ھايۋان بىلەن يېيىلمەيدىغان ھايۋانالرنى پەرق ئەتكەيسىلەر».

12

تۇغۇتتىن كېيىنكى پاكلىنىش

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئېيتقىنكى :ئەگەر بىر ھامىلىدار خوتۇن ئوغۇل تۇغسا،
ھەيز كۈنلىرىدىكىدەك يەتتە كۈنگىچە ناپاك سانالسۇن 3 .سەككىزىنچى كۈنى ئوغۇلنىڭ
ئۆزى خەتنە قىلىنسۇن 4 .ئاندىن كېيىن خوتۇن ئۆزى ئوتتۇز ئۈچ كۈنگىچە ئۆز پاكلىنىش
قېنىدا تۇرۇپ ،پاكلىنىش كۈنلىرى تامام بولمىغۇچىلىك ھېچبىر مۇقەددەس نەرسىگە تەگمەي،
مۇقەددەس خانىغىمۇ كىرمەي ،ئۆيدە تۇرسۇن 5 .لېكىن ئەگەر قىز بالىنى تۇغسا ،ھەيز
كۈنلىرىدىكىدەك ئىككى ھەپتىگىچىلىك ناپاك تۇرۇپ ،ئاندىن ئاتمىش ئالتە كۈنگىچىلىك
پاكلىنىش قېنىدا ئولتۇرۇپ ئۆيدە تۇرسۇن 6 .ئەمما ئۇنىڭ ئوغۇل ياكى قىز تۇغقىنى ئۈچۈن
ئۆتكۈزمەكچى بولغان پاكلىنىش كۈنلىرى تامام بولغاندىن كېيىن ،ئۇ خوتۇن ئۆزى بىر ياشقا
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كىرگەن قوزىنى ئېلىپ كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىپ ،گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن بىر باچكا
بىلەن پاختەكنى ئېلىپ ،جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىغا كاھىننىڭ قېشىغا كەلتۈرسۇن.
 7كەلتۈرگىنىدە كاھىن ئۇنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئۆتكۈزۈپ ئۇنىڭ تەرىپىدىن كاپارەت
بەرسە ،ئۆز پاكلىنىش خۇنىدىن پاك بولىدۇ .قايسى بىر خوتۇن ئوغۇل ۋە يا قىز تۇغسا ،ئۇنىڭ
توغرىسىدىكى قانۇن شۇدۇر 8 .ئەگەر ئۇ ئۆزى قوزا كەلتۈرەلمىسە ،ئىككى پاختەك ياكى ئىككى
باچكا ئېلىپ ،بىرىنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق ئۈچۈن ،يەنە بىرىنى گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن
كەلتۈرسۇن .بۇ تەرىقىدە كاھىن ئۇنىڭ تەرىپىدىن كاپارەت بەرسە ،ئۇ ئۆزى پاك بولىدۇ.

13

پېسە كېسەللىكى ئېكەنلىكىنى تەكشۈرۈپ ئەنىقالش

 1خۇداۋەندە مۇسا بىلەن ھارۇنغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2بىركىمنىڭ بەدىنىنىڭ تېرىسىدە بىر ئىششىق يا تەمرەتكە ۋە يا ئاق بىر داغ
بولۇپ قېلىپ ،ئۇنىڭدىن بەدىنىنىڭ تېرىسىدە پېسە كېسەللىكىنىڭ پەيدا بولۇشى مۇمكىن
بولسا ،ئۇ كىشى ھارۇن كاھىننىڭ ۋە يا ئۇنىڭ كاھىن بولغان ئوغۇللىرىنىڭ بىرىنىڭ قېشىغا
كەلتۈرۈلسۇن 3 .ئەگەر كاھىن ئۆزى ئۇنىڭ بەدىنىنىڭ كېسەل جايىغا قارىغىنىدا كېسەل
بولغان جاينىڭ تۈكى ئاقىرىپ قېلىپ ،ئۇ كېسەل جاي ئۆزى بەدىنىنىڭ قالغان تېرىسىدىن
چوڭقۇرراق بولغان بولسا ،بۇ ئۆزى پېسە كېسەللىكتۇر .كاھىن ئۆزى ئۇنى كۆرگەندىن
كېيىن ئۇنىڭ ناپاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن 4 .لېكىن ئەگەر ئۇنىڭ بەدىنىنىڭ تېرىسىدىكى
كۆرۈنگەن ئاق داغ قالغان جاينىڭ تېرىسىدىن چوڭقۇر كۆرۈنمەي ،تۈكىمۇ ئاقىرىپ قالغان
بولمىسا ،كاھىن ئۆزى بۇ كېسەل كىشىنى يەتتە كۈنگىچە سوالپ قويسۇن 5 .يەتتىنچى كۈنى
كاھىن ئۆزى ئۇنى كۆرگىنىدە كېسەل جايى ئوخشاش تۇرۇپ ،تېرىسىدە كەڭرىپ كەتمىگەن
بولسا ،كاھىن ئۇنى يەنە يەتتە كۈنگىچە سوالپ قويسۇن 6 .يەتتىنچى كۈن كاھىن ئۇنى يەنە
كۆرگىنىدە كېسەل جاينىڭ رەڭى سۇسالشقان بولۇپ ،تېرىسىدە كەڭرىپ كەتمىگەن بولسا ،بۇ
ئۆزى يالغۇز تەمرەتكە ئىكەن دەپ ،كاھىن ئۇنىڭ پاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن .ئاندىن كېسەل
كىشى ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ پاك سانالسۇن 7 .لېكىن ئەگەر بۇنى كاھىن كۆرۈپ ،ئۇنىڭ
پاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىغاندىن كېيىن تەمرەتكە ئۆزى تېرىسىدە كەڭرىپ قالسا ،ئىككىنچى
مەرتىۋە كاھىنغا كۆرسىتىلسۇن 8 .كاھىن ئۇنى كۆرۈپ تەمرەتكىنىڭ ئۇنىڭ تېرىسىدە كەڭرىپ
كەتكىنىنى بىلسە ،بۇ پېسە ئىكەن دەپ ،ئۇنىڭ ناپاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن.
 9ئەگەر بىركىم پېسە بولۇپ قالسا ،كاھىننىڭ قېشىغا كەلتۈرۈلسۇن 10 .كاھىن ئۇنىڭغا
سەپسېلىپ بېقىپ ،تېرىسىدە ئاق بىر ئىششىقنى تېپىپ ،تۈكىنىڭ ئاقىرغىنىنى كۆرۈپ،
ئىششىق جاينىڭ گۆشىنىڭ ئۆلۈك ئەت بولۇپ قالغىنىنى بىلسە 11 ،بۇ ئۆزى ئۇنىڭ بەدىنىنىڭ
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تېرىسىگە چۈشكەن كونا پېسەلىك بولغاچ ،كاھىن ئۇنىڭ ناپاك ئىكەنلىكىنى جاكارالپ قويۇپ،
ناپاك بولغىنى ئۈچۈن ئۇنى سوالپ قويمىسۇن 12 .ئەگەر پېسەلىك ئۆزى تېرىسىگە يېيىلىپ
كېتىپ ،باشتىن ئاياغقىچە پېسەلىك بېسىپ كېتىپ ،كاھىن كۆرگەن جايالرنىڭ ھەممە تېرىسىنى
تۇتۇپ كەتكەن بولسا 13 ،كاھىن بۇنىڭغا سەپسېلىپ بېقىپ ،ئۇنىڭ پۈتۈن بەدىنىنىڭ پېسە
بېسىپ قالغىنىنى كۆرسە ،كېسەل كىشىنىڭ پاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن ،چۈنكى ئۇنىڭ
ھەممە بەدىنى ئاقىرىپ قالغاچ پاك سانالسۇن 14 .لېكىن قاچانكى ئۇنىڭدا ئۆلۈك ئەت گۆش
كۆرۈنۈپ قالسا ،ئۇ كىشى ناپاك سانالسۇن 15 .كاھىن ئۆزى مۇنداق ئۆلۈك ئەتنى كۆرسە ،ئۇ
كىشىنىڭ ناپاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن ،چۈنكى ئۆلۈك ئەت ناپاك بولۇپ ،ئۆزى پېسەلىكتۇر.
 16ئەگەر ئۆلۈك ئەت كېيىن ئاقىرىپ قالسا ،ئۇ كىشى كاھىننىڭ قېشىغا كەلسۇن 17 .كاھىن
ئۇنىڭغا سەپسېلىپ بېقىپ ،كېسەل جاينىڭ ئاقىرىپ قالغىنىنى كۆرسە ،كاھىن ئۆزى ئۇنىڭ
پاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن .بۇ ئۆزى پاك سانىلىدۇ.
 18ئەگەر بىركىمنىڭ بەدىنىنىڭ تېرىسىگە چاقا چىقىپ ،ساقىيىپ كېتىپ 19 ،چاقىنىڭ ئورنىدا
ئاق ئىششىق ياكى قىزغۇچ ئاق داغ توختاپ قالغان بولسا ،كاھىنغا كۆرسىتىلسۇن 20 .كاھىن
ئۇنىڭغا سەپسېلىپ بېقىپ ،داغنىڭ جايىنىڭ قالغان تېرىدىن چوڭقۇر بولۇپ قېلىپ ،تۈكىنىڭ
ئاقىرىپ قالغىنىنى كۆرسە ،كاھىن ئۆزى ئۇنىڭ ناپاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن ،چۈنكى بۇ
ئۆزى چاقىدىن چىقىپ يېيىلغان پېسەلىكتۇر 21 .لېكىن كاھىن سەپسېلىپ باققىنىدا ئۇنىڭ
جايىدىكى تۈكى ئاقىرىپ قالمىغان ،ئۆزىمۇ باشقا جاينىڭ تېرىسىدىن چوڭقۇر بولۇپ قالماي،
رەڭى ھەم سۇسراق بولغان بولسا ،كاھىن ئۇنى يەتتە كۈنگىچە سوالپ قويسۇن 22 .لېكىن
ئەگەر داغ تېرىسىگە يېيىلىپ كەتسە ،كاھىن ئۇنىڭ ناپاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن ،چۈنكى
بۇ ئۆزى پېسەلىكتۇر 23 .ئەمما ئەگەر داغ ئۆزى جايىدا توختاپ قېلىپ يېيىلمىغان بولسا ،بۇ
ئۆزى چاقىنىڭ تاتۇقى ئىكەن دەپ ،كاھىن ئۆزى ئۇنىڭ پاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن.
 24ئەگەر بىركىمنىڭ بەدىنىنىڭ تېرىسىنىڭ بىر جايى كۆيۈپ قېلىپ ،كۆيگەن جايىنىڭ ئورنى
قىزغۇچ ئاق ياكى تامامەن ئاق داغ بولۇپ قالسا 25 ،كاھىن ئۇنىڭغا سەپسېلىپ بېقىپ،
داغدىكى تۈكنىڭ ئاقىرىپ قېلىپ قالغان جاينىڭ تېرىسىدىن داغنىڭ چوڭقۇر بولۇپ قالغىنىنى
كۆرسە ،بۇ ئۆزى كۆيۈكتىن چىقىپ يېيىلغان پېسەلىك ئىكەن دەپ ،كاھىن ئۇنىڭ ناپاك
ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن ،چۈنكى بۇ ئۆزى پېسەلىكتۇر 26 .لېكىن ئەگەر كاھىن سەپسېلىپ
باققىنىدا داغنىڭ ئورنىدىكى تۈكى ئاقىرىپ قالماي ،ئۆزىمۇ باشقا جاينىڭ تېرىسىدىن
چوڭقۇر بولۇپ قالماي ،رەڭى سۇسراق بولسا ،كاھىن ئۇنى يەتتە كۈنگىچە سوالپ قويسۇن.
 27يەتتىنچى كۈنى كاھىن ئۇنى يەنە كۆرگىنىدە داغ ئۆزى تېرىسىدە كەڭرىپ كەتكەن بولسا،
كاھىن ئۇنىڭ ناپاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن ،چۈنكى بۇ ئۆزى پېسەلىكتۇر 28 .ئەمما ئەگەر
داغ ئۆزى جايىدا توختاپ قېلىپ يېيىلماي ،رەڭى سۇسراق بولۇپ قالسا ،بۇ ئۆزى كۆيۈكتىن
پەيدا بولغان بىر ئىششىق ئىكەن دەپ ،كاھىن ئۇنىڭ پاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن ،چۈنكى
يالغۇز كۆيۈكتىن قالغان بىر تاتۇقى.
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 29ئەگەر بىر ئەر كىشىنىڭ ۋە يا بىر خوتۇننىڭ بېشى ياكى ئەڭىكىگە بىر داغ چۈشۈپ قالسا،
 30كاھىن كېسەل جايىغا سەپسېلىپ باققىنىدا ،ئۇنىڭ قالغان جايىنىڭ تېرىسىدىن چوڭقۇر
بولغىنىنى تېپىپ ،ئۈستىدە شاالڭ سېرىق تۈكى بار ئىكەنلىكىنى كۆرسە ،كاھىن ئۇنىڭ
ناپاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن ،چۈنكى بۇ ئۆزى باش ياكى ئەڭەكنىڭ قوتۇر پېسەلىكى
دېگەن بىر خىل پېسەلىكتۇر 31 .لېكىن ئەگەر كاھىن قوتۇر جايغا سەپسېلىپ باققىنىدا ،ئۇنىڭ
قالغان جاينىڭ تېرىسىدىن چوڭقۇر بولۇپ قالماي ،قارا تۈكمۇ بولمىغىنىنى كۆرسە ،كاھىن بۇ
كېسەل كىشىنى يەتتە كۈنگىچە سوالپ قويسۇن 32 .لېكىن ئەگەر يەتتىنچى كۈنى كاھىن ئۆزى
قوتۇر جايغا سەپسېلىپ بېقىپ ،قوتۇرنىڭ كەڭرىپ كەتمەي ،ئۈستىدىمۇ سېرىق تۈك بولماي،
قوتۇرنىڭ ئۆزى قالغان جاينىڭ تېرىسىدىن چوڭقۇر بولمىغىنىنى كۆرسە 33 ،قوتۇر جاينى
قويۇپ باشقا جايالرنىڭ تۈكىنى چۈشۈرۈۋېتىپ ،كاھىن ئۆزى قوتۇر كىشىنى يەنە يەتتە كۈنگىچە
سوالپ قويسۇن 34 .لېكىن ئەگەر يەتتىنچى كۈنى كاھىن قوتۇر كىشىگە سەپسېلىپ بېقىپ،
قوتۇرنىڭ تېرىدە كەڭرىپ كەتمىگىنىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭ ئورنىنىڭ تېرىنىڭ قالغان جايىدىن
چوڭقۇر بولۇپ قالمىغىنىنى بىلسە ،كاھىن ئۇنىڭ پاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن .ئاندىن
كېيىن ئۇ ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ پاك سانالسۇن 35 .لېكىن ئەگەر ئۇنىڭ پاك ئىكەنلىكىنى
جاكارلىغاندىن كېيىن قوتۇرلۇق ئۆزى تېرىدە كەڭرىپ كەتسە 36 ،كاھىن ئۇنىڭغا سەپسېلىپ
بېقىپ ،قوتۇرلۇقنىڭ تېرىدە كەڭرىپ كەتكىنىنى كۆرگىنىدە ،سېرىق تۈكى بارمۇ دەپ ،كاھىنغا
سۈرمەك الزىم كەلمەيدۇ ،چۈنكى بۇ كىشى ئۆزى ناپاكتۇر 37 .لېكىن ئەگەر قوتۇرلۇق ئۆزى ئۆز
جايىدا تۇرۇپ قېلىپ ،ئۈستىدىن قارا تۈك ئۈنۈپ چىققان بولسا ،قوتۇرلۇق ساقىيىپ ،كىشى
ئۆزى پاك بولغاچ كاھىن ئۇنىڭ پاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن.
 38ئەگەر ئەر كىشىنىڭ ۋە يا بىر خوتۇننىڭ بەدىنىنىڭ تېرىسىدە داغ چىقىپ قېلىپ ،بۇ داغ ئۆزى
ئاق بولسا 39 ،كاھىن سەپسېلىپ باقسۇن .ئەگەر بەدەننىڭ تېرىسىدىكى داغ ئۆزى قارامتۇل ئاق
بولسا ،بۇ ئۆزى تېرىدىن چىققان يالغۇز بىر خىل داغ بولغاچ ،بۇ كىشى ئۆزى پاك سانالسۇن.
 40ئەگەر بىركىمنىڭ بېشىنىڭ تۈكى چۈشۈپ كەتكەن بولسا ،ئۇ ئۆزى پاينەك باش بولغىنى بىلەن
پاك سانالسۇن 41 .ئەگەر بىركىمنىڭ بېشىنىڭ تۈكى پېشانە تەرىپىدىن چۈشۈپ كەتكەن بولسا ،ئۇ
ئۆزى ئايدىڭ باش بولغىنى بىلەن پاك سانالسۇن 42 .لېكىن ئەگەر پاينەك بىلەن ئايدىڭ باشلىق
بولغان جايدا قىزغۇچ ئاق داغ كۆرۈنسە ،بۇ ئۆزى پاينەكلىك بىلەن ئايدىڭ باشلىقتىن چىقىپ قالغان
پېسەلىكتۇر 43 .كاھىن ئۇنىڭغا سەپسېلىپ بېقىپ ،ئۇنىڭ پاينەك ۋە يا ئايدىڭ بېشىدىكى داغنىڭ
ئۆزىنى پېسە توغرىسىدىكى داغدەك قىزغۇچ ئاق بولغىنىنى كۆرسە 44 ،پېسەلىك ئۇنىڭ بېشىغا
چۈشۈپ ،ئۆزى پېسە بولۇپ قېلىپ ،ناپاك بولغاچ كاھىن ئۇنىڭ ناپاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن.
 45كىمكى پېسەلىككە گىرىپتار بولغان بولسا ،يىرتىق ئېگىنلەر كىيىپ ،بېشىنى ئوچۇق
قويۇپ ،بۇرۇتىنى يېپىپ« :ناپاك ،ناپاك» دەپ توۋالپ يۈرسۇن 46 .قاچانغىچە پېسەلىكتە
تۇرسا ،ناپاك بولغىنى ئۈچۈن ناپاك سانىلىپ ،يالغۇز ئولتۇرۇپ ،ئۇنىڭ ئولتۇرىدىغان جايى
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چېدىرگاھنىڭ سىرتىدا بولسۇن.
 47ئەگەر بىر ئېگىن خاھى يۇڭدىن بولسۇن ،خاھى كاناپ يىپتىن بولسۇن ،ئۇنىڭدا پېسەلىك
بولسا  48يا يۇڭ بىلەن كاناپ ئېگىننىڭ ئارقاق-ئۇرۇشىدا بولسا ،ۋە يا تېرە بىلەن تېرىدىن
ئېتىلگەن نەرسىلەرنىڭ بىر قايسىسىغا پېسەلىك چۈشۈپ قالسا 49 ،ئېگىننىڭ ئارقاق-
ئۇرۇشىغا ياكى تېرە بىلەن ئۇنىڭدىن ئېتىلگەن نەرسىلەرگە چۈشۈپ قالغان پېسەلىكنىڭ
ئۆزى يېشىلراق ياكى قىزغۇچ بولسا ،بۇ ئۆزى پېسەنىڭ دېغى بولغاچ كاھىنغا كۆرسىتىلسۇن.
 50كاھىن بۇنىڭغا سەپسېلىپ بېقىپ ،پېسەلىك چۈشۈپ قالغان نەرسىنى يەتتە كۈنگىچىلىك
ساقالپ قويسۇن 51 .يەتتىنچى كۈنى دېغى بار جايغا قاراپ باقسا ،پېسەلىك ئۆزى ئېگىننىڭ
ئارقاق-ئۇرۇشىدا ياكى تېرە بىلەن تېرىدىن توقۇلغان نەرسىلەرنىڭ قايسى بىرىدىن كەڭرىپ
كەتكەن بولسا ،بۇ ئۆزى يەپ كېتىدىغان پېسەلىك ئىكەن دەپ ،ناپاك سانالسۇن 52 .ئۇنىڭ
ئۈچۈن كاھىن ئۆزى ئارقىقى ياكى ئۇرۇشىغا مۇنداق داغ چۈشۈپ قالغان ئېگىننى كۆيدۈرۈپ،
تېرىدىن ئېتىلگەن ھەرنېمىدە مۇنداق دېغى بولسا بۇنىمۇ كۆيدۈرۈۋەتسۇن ،چۈنكى بۇ ئۆزى
يامان خىل پېسەلىك بولغاچ مۇنداق نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى كۆيدۈرمەك كېرەكتۇر.
 53لېكىن ئەگەر كاھىن بۇنىڭغا سەپسېلىپ باققىنىدا ،بۇ داغنىڭ ئېگىننىڭ ئارقاق-ئۇرۇشىدا
ۋە يا تېرىدىن ئېتىلگەن بىر نېمىدە كەڭرىمىگىنىنى كۆرسە 54 ،كاھىن ئۆزى دېغى بار نەرسە
يۇيۇلسۇن دەپ بۇيرۇپ ،ئىككىنچى مەرتىۋە ئۇنى يەتتە كۈنگىچە ساقلىسۇن 55 .بۇ داغ
يۇيۇلغاندىن كېيىن كاھىن ئۇنىڭغا سەپسېلىپ باققىنىدا ،ئۇنىڭ رەڭى ئۆزگەرمەي ،كەڭرىپ
كەتمىگەن بولسىمۇ ،ئۇ ئۆزى ناپاكتۇر .بۇ داغ ئۆزى ،خاھى ئۇنىڭ ئىچ يۈزىدە بولسۇن ،خاھى
تاش يۈزىدە بولسۇن ،يەپ كېتىدىغان باال بولغاچ ئېگىن ئۆزى كۆيدۈرۈلسۇن 56 .لېكىن ئەگەر
يۇيۇلغاندىن كېيىن كاھىن سەپسېلىپ باققىنىدا ،داغنىڭ رەڭى سۇسلىشىپ كەتكەن بولسا،
ئۇ بۇنى ئېگىننىڭ ئارقاق-ئۇرۇشىدىن ياكى تېرىدىن يىرتىۋېلىپ تاشلىۋەتسۇن 57 .ئەگەر بۇ
داغ ئۆزى تېخى ئېگىننىڭ ئارقاق-ئۇرۇشىدا ۋە يا تېرىدىن ئېتىلگەن نەرسىدە كۆرۈنسە ،بۇ
ئۆزى يېيىلىدىغان باال ئىكەن دەپ ،باال چاپالشقان ئېگىن كۆيدۈرۈۋېتىلسۇن 58 .لېكىن ئەگەر
داغ ئۆزى ئېگىننىڭ ئارقاق-ئۇرۇشىدىن ياكى تېرىدىن ئېتىلگەن نەرسىدىن يۇيۇلماق بىلەن
كېتىپ قالسا ،بۇ ئېگىن ئۆزى ئىككىنچى مەرتىۋە يۇيۇلۇپ پاك سانالسۇن 59 .يۇڭ يا كاناپ
ئېگىننىڭ ئارقاق-ئۇرۇشىدا ۋە يا تېرىدىن ئېتىلگەن بىر نەرسىدە پېسەلىكنىڭ دېغى چۈشۈپ
قالغان بولسا ،ئۇنى پاك ياكى ناپاك ساناش ئۈچۈن توختىتىلغان قانۇن ئۆزى شۇدۇر».

14

پېسە كېسەللىكىدىن پاك بولۇش

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2پىسە بولغان كىشى پاك قىلىنىدىغان ۋاقىتتا قانداق قىلغىلى كۆرسىتىدىغان
قانۇن شۇدۇركى ،ئۇ ئۆزى كاھىننىڭ قېشىغا كەلتۈرۈلسۇن 3 .كاھىن بولسا چېدىرگاھنىڭ
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تاشقىرىغا چىقىپ ،ئۆزى پېسە بولغان كىشىگە سەپسېلىپ باققىنىدا پېسە كىشىنىڭ ئۆز
پېسەلىكىدىن ساقىيىپ قالغىنىنى كۆرسە 4 ،كاھىن ئۆزى ‹ :پاك قىلىنىدىغان كىشى ئۈچۈن
ئىككى پاك بولغان تىرىك ئۇچارقانات ،كېدىر ياغىچى ،قىرمىز يىپ ۋە زۇپا كەلتۈرۈلسۇن› دەپ
بۇيرۇسۇن 5 .ئاندىن كېيىن كاھىن ئۆزى ‹ :ئۇچارقاناتالرنىڭ بىرىنى تازا سۇ بار بىر كوزىنىڭ
ئۈستىدە بوغۇزالڭالر› دەپ بۇيرۇپ 6 ،تىرىك ئۇچارقانات بىلەن كېدىر ياغىچىنى قىرمىز يىپ
بىلەن زۇپانى ئېلىپ ،بۇ نەرسىلەرنىڭ ئۆزى بىلەن تىرىك ئۇچارقاناتنى تازا سۇنىڭ ئۈستىدە
بوغۇزالنغان ئۇچارقاناتنىڭ قېنىغا چىالپ 7 ،پىسەلىكتىن پاك قىلىنىدىغان كىشىگە يەتتە
مەرتىۋە چېچىپ ،ئۇنى پاك قىلغاندىن كېيىن تىرىك ئۇچارقاناتنى سەھراغا قويۇپ بەرسۇن.
 8پىسەلىكتىن پاك قىلىنىدىغان كىشى بولسا ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،چېچىنى چۈشۈرۈپ،
ئۆزىنى سۇدا يۇغاندىن كېيىن ،پاك بولۇپ چېدىرگاھقا كىرگىلى ئىجازەت تاپسۇن .ھەرقانداق
بولسا ،يەتتە كۈنگىچە ئۆز چېدىرىنىڭ سىرتىدا توختاپ تۇرسۇن.
 9يەتتىنچى كۈنى ھەممە تۈكىنى چۈشۈرۈپ ،خاھى باشنىڭ چېچى بولسۇن ،خاھى ساقال ۋە
يا قاش بولسۇن ،ھەممىسىنى چۈشۈرسۇن .شۇنداق قىلىپ ئۇ ئۆزى چېچىنىڭ ھەممىسىنى
چۈشۈرۈپ ،ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،سۇدا ئۆز بەدىنىنى يۇسا ،پاك بولىدۇ.
 10سەككىزىنچى كۈنى ئۇ ئۆزى ئىككى ئەيىبسىز بولغان ئەركەك قوزا بىلەن بىر ياشقا كىرگەن
چىشى كۆزىنى ،بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن ئۈچ قىسمىغا باراۋەر ياغ ئىلەشتۈرۈلگەن ئاق
ئۇن بىلەن بىر لوگ مىقدارى ياغنى يېگۈلۈك قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈرسۇن 11 .بۇ رەسىمنى
ئۆتكۈزىدىغان كاھىن ئۆزى پاك قىلىنىدىغان كىشى بىلەن مەزكۇر نەرسىلەرنى جامائەت
چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىدا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا تۇرغۇزۇپ قويسۇن 12 .ئاندىن
كېيىن كاھىن ئۆزى ئەركەك قوزىالرنىڭ بىرىنى ئېلىپ ،خاتا قۇربانلىقى قىلىپ ئۆتكۈزۈپ،
ئۇنىڭ بىلەن بىللە مەزكۇر بىر لوگ مىقدارى ياغنىمۇ كەلتۈرۈپ ،پۇالڭالتما قۇربانلىق قىلماق
ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا پۇالڭالتسۇن 13 .بۇ قوزا بولسا مۇقەددەس خانىنىڭ ئىچىدە
گۇناھ قۇربانلىقى بىلەن كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىنغان ھايۋانالر بوغۇزلىنىدىغان جايدا
بوغۇزالنسۇن .چۈنكى خاتا قۇربانلىقى بولسا گۇناھ قۇربانلىقىدەك كاھىنغا تېگىپ ،ھەممىدىن
مۇقەددەس سانالسۇن 14 .كاھىن ئۆزى خاتا قۇربانلىقى قىلىنغان ھايۋاننىڭ قېنىدىن ئېلىپ،
پاك قىلىنىدىغان كىشىنىڭ ئوڭ قۇلىقىنىڭ يۇمشىقىغا سۈرتۈپ ،ئوڭ قولىنىڭ چوڭ بارمىقى
بىلەن ئوڭ پۇتىنىڭ چوڭ بارمىقىغىمۇ سۇۋاپ قويسۇن 15 .ئاندىن كېيىن كاھىن ئۆزى
مەزكۇر بىر لوگ مىقدارى ياغدىن ئازغىنا ئېلىپ ،ئۆزىنىڭ چەپ قولىنىڭ ئالىقىنىغا قۇيسۇن.
 16قويۇپ ،كاھىن ئۆزى ئوڭ بارمىقىنى چەپ قولىدىكى ياغقا چىالپ ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا
يەتتە مەرتىۋە بارمىقى بىلەن ياغنى چاچسۇن 17 .ئاندىن كېيىن كاھىن ئۆزى قولىدىكى قالغان
ياغدىن ئېلىپ ،پاك قىلىنىدىغان كىشىنىڭ ئوڭ قۇلىقىنىڭ يۇمشىقى بىلەن ئوڭ قولى ۋە
ئوڭ پۇتىنىڭ چوڭ بارماقلىرىدىكى سۇۋالغان خاتا قۇربانلىقىنىڭ قېنىنىڭ ئۈستىگە سۇۋاپ
قويسۇن 18 .سۇۋاپ بولۇپ ،كاھىن ئۆزى قولىدىكى ئېشىپ قالغان ياغنى پاك قىلىنىدىغان
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كىشىنىڭ بېشىغا قۇيۇپ قويسۇن .بۇ تەرىقىدە كاھىن ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا
كاپارەت بەرسۇن 19 .ئاندىن كېيىن كاھىن گۇناھ قۇربانلىقىنى ئۆتكۈزۈپ ،پاك قىلىنىدىغان
كىشى ئۆزى ناپاكلىقىدىن پاك بولسۇن دەپ ،ئۇنىڭ ئۈچۈن كاپارەت بېرىپ ،كېيىن كۆيدۈرمە
قۇربانلىق بولىدىغان ھايۋاننى بوغۇزلىسۇن 20 .بوغۇزالپ ،كاھىن ئۆزى كۆيدۈرمە قۇربانلىق
بىلەن يېگۈلۈك قۇربانلىقىنى قۇربانگاھتا ئۆتكۈزسۇن .بۇ تەرىقىدە كاھىن ئۇنىڭ ئۈچۈن
كاپارەت بەرسە ،ئۇ كىشى پاك بولىدۇ.
 21لېكىن ئەگەر ئۇ كەمبەغەللىكتىن مۇنچە كەلتۈرەلمىسە ،يالغۇز بىر ئەركەك قوزىنى خاتا
قۇربانلىقى قىلىپ پۇالڭلىتىپ ،ئۆز تەرىپىدىن كاپارەت بېرىپ ،يېگۈلۈك قۇربانلىقى ئۈچۈن بىر
ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن بىرىگە باراۋەر ياغ ئىلەشتۈرۈلگەن ئاق ئۇن بىلەن بىر لوگ مىقدارى
ياغ كەلتۈرۈپ 22 ،ئۆزىگە يارىشا ئىككى پاختەك ۋە يا ئىككى باچكىمۇ ئېلىپ كېلىپ ،بىرىنى
گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن ،يەنە بىرىنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق ئۈچۈن تەييارالپ 23 ،سەككىزىنچى
كۈنى بۇ نەرسىلەرنى ئۆزىنىڭ پاك قىلىنىشى ئۈچۈن جامائەت چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىغا
ئېلىپ كېلىپ ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا كاھىننىڭ قېشىغا كەلتۈرسۇن 24 .كەلتۈرگىنىدە،
كاھىن ئۆزى خاتا قۇربانلىقى بولىدىغان قوزا بىلەن مەزكۇر بىر لوگ مىقدارى ياغنى ئېلىپ،
پۇالڭالتما قۇربانلىق بولسۇن دەپ ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا پۇالڭالتسۇن 25 .خاتا قۇربانلىقى
قىلىنغان قوزا بوغۇزالنغاندىن كېيىن ،كاھىن خاتا قۇربانلىقى قىلىنغان ھايۋاننىڭ قېنىدىن
ئېلىپ ،پاك قىلىنىدىغان كىشىنىڭ ئوڭ قۇلىقىنىڭ يۇمشىقى ،ئوڭ قولىنىڭ چوڭ بارمىقى
ۋە ئوڭ پۇتىنىڭ چوڭ بارمىقىغا سۈرتۈپ قويسۇن 26 .ئاندىن كېيىن كاھىن ئۆزى ياغدىن
ئازغىنا ئېلىپ ،چەپ قولىنىڭ ئالىقىنىغا قۇيسۇن 27 .شۇنى قىلىپ بولۇپ ،كاھىن ئوڭ
بارمىقى بىلەن چەپ قولىدىكى ياغدىن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا يەتتە مەرتىۋە چاچسۇن.
 28ئاندىن كاھىن ئۆزى قولىدىكى ياغدىن ئېلىپ ،پاك قىلىنىدىغان كىشىنىڭ ئوڭ قۇلىقىنىڭ
يۇمشىقىغا سۈرتۈپ ،ئوڭ قولىنىڭ چوڭ بارمىقى بىلەن ئوڭ پۇتىنىڭ چوڭ بارمىقىغىمۇ خاتا
قۇربانلىقى بولغان ھايۋاننىڭ قېنىنىڭ ئۈستىگە سۇۋىسۇن 29 .كاھىننىڭ قولىدىكى ياغنىڭ
قالغىنىنى ئۇ ئۆزى ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئۇنىڭغا كاپارەت بېرەي دەپ ،پاك قىلىنىدىغان
كىشىنىڭ بېشىغا قۇيۇپ 30 ،ئۇ كىشى كەلتۈرەلىگىنىگە قاراپ پاختەكلەرنىڭ بىرى ۋە يا
باچكىالرنىڭ بىرىنى ئۆتكۈزۈپ 31 ،ئۇنىڭ كەلتۈرەلىگىنىگە مۇۋاپىق بىرىنى گۇناھ قۇربانلىقى
قىلىپ ،يەنە بىرىنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىپ ،يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن بىللە ئۆتكۈزسۇن.
بۇ تەرىقىدە كاھىن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا پاك قىلىنىدىغان كىشى ئۈچۈن كاپارەت بەرسۇن.
 32پىسە بولۇپ پاك قىلىنىشى ئۈچۈن ۋاجىپ بولىدىغان نەرسىلەرنى كەلتۈرەلمىگەن كىشى
توغرىسىدىكى قانۇن ئۆزى شۇدۇر».
 33خۇداۋەندە مۇسا بىلەن ھارۇنغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 34سىلەر مەن ئۆزۈڭالرغا مىراس قىلىپ بېرىدىغان قانائان يۇرتىغا كىرگەندىن كېيىن ،مەن
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سىلەرگە مىراس قىلىپ بېرىدىغان يۇرتنىڭ بىر ئۆيىگە پېسەلىك ئەۋەتسەم 35 ،ئۆينىڭ
ئىگىسى كاھىننىڭ قېشىغا بېرىپ ،ئۇنىڭغا بۇنى دەپ بېرىپ ‹ :مېنىڭ ئۆيۈم پېسەلىككە
گىرىپتار بولغاندەك كۆرۈنىدۇ› دەپ ئېيتسۇن 36 .شۇنى دېسە ،كاھىن ئۆزى ‹ :ئۆيدىكى
ھەممە نەرسىلەر ناپاك بولمىسۇن دەپ ،مەن بېرىپ ،بۇ باالغا سەپسېلىپ باقماستا ئۆينى بىكار
قىلىڭالر› دەپ بۇيرۇسۇن .ئاندىن كېيىن كاھىن كىرىپ ،ئۆيگە سەپسېلىپ باقسۇن 37 .بۇ
باالغا گىرىپتار بولغان جايغا سەپسېلىپ باققىنىدا ،ئۆينىڭ تاملىرىغا يۇقۇپ قالغان داغالر
كاۋاك بولۇپ يېشىلراق ۋە يا قىزغۇچ كۆرۈنۈپ ،تامنىڭ قالغان جايىدىن چوڭقۇر بولسا،
 38كاھىن ئۆزى ئۆيدىن چىقىپ ئۆينىڭ ئىشىكىنى تاقاپ ،ئۆينىڭ ئۆزىنى يەتتە كۈنگىچىلىك
ئېتىپ قويسۇن 39 .ئەگەر كاھىن ئۆزى يەتتىنچى كۈنى يېنىپ كېلىپ ،سەپسېلىپ
باققىنىدا ،ئۆينىڭ تاملىرىدىكى داغالرنىڭ كەڭرىپ كەتكىنىنى كۆرسە ،كاھىن ئۆزى‹ 40 :
باال يۇققان تاشالرنى چىقىرىپ ،شەھەرنىڭ سىرتىدىكى بىر ناپاك جايغا تاشلىۋېتىڭالر›
دەپ بۇيرۇسۇن 41 .لېكىن ئۆينىڭ ئۈستى بىلەن ئىچىنى قىردۇرۇپ ،قىرىلغان توپا بولسا
شەھەرنىڭ سىرتىدىكى بىر ناپاك جايغا تاشالنسۇن 42 .ئەمما ئىلگىرىكى تاشالرنىڭ ئورنىدا
باشقا تاشالر قويۇلۇپ ،الي يەنە ئېتىلىپ ئۇنىڭ بىلەن ئۆي ئۆزى سۇۋالسۇن 43 .لېكىن
ئەگەر تاشالر چىقىرىلىپ بولۇپ ،ئۆي ئۆزى قىرىلىپ سۇۋالغاندىن كېيىن ،ئۆيدە بىر داغ يەنە
چىقىپ قالسا 44 ،كاھىن ئۆزى كىرىپ ،بۇنىڭغا سەپسېلىپ باقسۇن .سەپسېلىپ باققىنىدا
داغنىڭ ئۆيدە كەڭرىپ كەتكىنىنى كۆرسە ،بۇ ئۆزى ئۆيگە يۇققان يامان خىل پېسەلىك
بولغاچ ئۆي ئۆزى ناپاكتۇر 45 .بۇ سەۋەبتىن ئۆينىڭ تاش بىلەن ياغىچى ۋە خىشلىرىنىڭ
بارچىسىنى چۈشۈرۈپ ،ھەممىسىنى شەھەرنىڭ سىرتىدىكى بىر ناپاك جايغا كەلتۈرسۇن.
 46ئۆي ئۆزى تاقاقلىق بولغان ۋاقىتتا بىركىم ئۇنىڭغا كىرگەن بولسا ،ئۇ ئۆزى ئاخشامغىچە
ناپاك سانالسۇن 47 .ئەگەر بىركىم ئۆينىڭ ئۆزىدە ياتقان بولسا ،ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇسۇن
ۋە ئەگەر بىركىم ئۆيدە تائام يېگەن بولسا ،ئۇمۇ ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇسۇن 48 .لېكىن
ئەگەر كاھىن ئۆزى كىرىپ ئۆيگە سەپسېلىپ باققىنىدا ،داغنىڭ ئۆي ئۆزى سۇۋىلغاندىن
كېيىن ئۇنىڭدا كەڭرىپ كەتمىگىنىنى كۆرسە ،باال ئۆزى كۆتۈرۈلۈپ كەتكەچ ،ئۆينىڭ
پاك ئىكەنلىكىنى جاكارلىسۇن 49 .ئەمما ئۆينىڭ پاك قىلىنىشى ئۈچۈن ئۇ ئۆزى ئىككى
ئۇچارقانات ،كېدىر ياغىچى ،قىرمىز يىپ ۋە زۇپا ئېلىپ 50 ،ئۇچارقاناتالرنىڭ بىرىنى تازا سۇ
بار بىر كوزىنىڭ ئۈستىدە بوغۇزالپ 51 ،ئاندىن كېدىر ياغىچى ،زۇپا ۋە قىرمىز يىپنى ئېلىپ،
تىرىك ئۇچارقاناتقا قوشۇپ ،ھەممىسىنى بوغۇزالنغان ئۇچارقاناتنىڭ قېنى بىلەن تازا سۇغا
چىالپ ،ئۆيگە يەتتە مەرتىۋە چاچسۇن 52 .بۇ تەرىقىدە ئۇ ئۆزى ئۇچارقاناتنىڭ قېنى بىلەن
تازا سۇنى ،تىرىك ئۇچارقانات بىلەن كېدىر ياغىچىنى ،زۇپا بىلەن قىرمىز يىپنى ئىشلىتىپ
ئۆينى پاك قىلسۇن 53 .ئەمما تىرىك ئۇچارقانات بولسا ئۇنى ئۇ ئۆزى شەھەرنىڭ سىرتىدىكى
سەھرادا قويۇپ بەرسۇن .ئۇ شۇنداق قىلىپ ،ئۆي ئۈچۈن كاپارەت بەرسە ،ئۆي پاك بولىدۇ.
 54بۇ قانۇن ئۆزى پېسەلىك بىلەن پېسە قوتۇرلۇقىغا گىرىپتار بولغان ھەممىسى توغرىسىدا
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بۇيرۇلۇپ 55 ،ئېگىن بىلەن ئۆيگە يۇققان پېسەلىك توغرىسىدا ئەمر قىلىنىپ 56 ،تېرىدىكى
ئىششىق ،قوتۇرلۇق ۋە ئاق داغالر توغرىسىدا توختىتىلىپ،
 57ناپاك بىلەن پاك توغرىسىدا تەلىم بېرىدىغان قانۇندۇر .بۇ ئۆزى پېسەلىك توغرىسىدىكى
قانۇندۇر».

15

ئەر-خوتۇنالرنىڭ ھەرخىل ئاقمىسى توغرىسىدا

 1خۇداۋەندە مۇسا بىلەن ھارۇنغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2بەنى-ئىسرائىلغا سۆز قىلىپ ئېيتىڭالركى ‹ :ئەگەر بىر ئەركەك كىشىنىڭ تېنىدىن
ئاقما چىقسا ،شۇنداق كىشى ئاقما سەۋەبىدىن ناپاك سانالسۇن 3 .قاچانغىچە كىشى ئاقمىغا
گىرىپتار بولۇپ تۇرسا ،ئۇنىڭ ناپاكلىقى توغرىسىدا توختىتىلغان ھۆكۈم شۇكى ،خاھى ئاقما
بەدىنىدىن ئېقىپ تۇرسا ،خاھى ئېقىشتىن توختىتىلغان بولسا ،كىشى ئۆزى ناپاك سانالسۇن.
 4مۇنداق كېسەل كىشى قايسى نەرسىنىڭ ئۈستىدە ياتسا ،بۇ نەرسە ناپاك بولۇپ ،قايسى
نەرسىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرسا ،بۇ نەرسىمۇ ناپاك بولىدۇ 5 .كىمكى ئۇنىڭ ياتقان نەرسىسىگە
تەگسە ،ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،سۇغا چۆمۈلۈپ ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن 6 .كىمكى
مۇنداق كېسەلنىڭ ئولتۇرغان نەرسىسىدە ئولتۇرسا ،ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،سۇغا
چۆمۈلۈپ ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن 7 .كىمكى ئاقمىغا گىرىپتار بولغان كىشىنىڭ
بەدىنىگە تەگسە ،ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،سۇغا چۆمۈلۈپ ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن.
 8ئەگەر ئاقما كېسىلى بار كىشى پاك بولغان بىركىمگە تۈكۈرسە ،ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ،
سۇغا چۆمۈلۈپ ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن 9 .قايسى بىر ئېگەر-توقۇمنىڭ ئۈستىگە ئاقما
كېسىلى بار كىشى مىنسە ،بۇ نەرسە ئۆزى ناپاك سانالسۇن 10 .كىمكى ئۇنىڭ تېگىدە قويۇلغان
قايسى نەرسىگە تەگسە ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن ۋە كىمكى مۇنداق نەرسىنى كۆتۈرسە،
ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،سۇغا چۆمۈلۈپ ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن 11 .ئاقما كېسىلى
بار كىشى قولىنى يۇماستىن بىركىمگە تەگكۈزسە ،بۇ كىشى ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،سۇغا
چۆمۈلۈپ ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن 12 .قايسى بىر ساپال قاچىنى ئاقما كېسىلى بار
كىشى تۇتۇپ سالسا ،شۇ قاچا سۇندۇرۇلسۇن ،ياغاچ قاچا بولسا سۇدا يۇيۇلسۇن.
 13قاچانكى ئاقما بار كىشى ئاقما كېسىلىدىن ساقايسا ،پاك بولمىقى ئۈچۈن يەتتە كۈننى
ھېسابالپ ئۆتكۈزۈپ ،ئاندىن ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،ئېقىن سۇغا چۆمۈلسە پاك سانالسۇن.
 14سەككىزىنچى كۈنى ئىككى پاختەك ۋە يا ئىككى باچكا ئېلىپ ،جامائەت چېدىرىغا
كىرىدىغان دەرۋازىغا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرۈپ ،كاھىنغا تاپشۇرسۇن 15 .كاھىن ئۆزى
بىرىنى گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن ،يەنە بىرىنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق ئۈچۈن ئۆتكۈزسۇن .بۇ
تەرىقىدە كاھىن ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئۇنىڭ ئاقما كېسىلى ئۈچۈن كاپارەت بەرسۇن.
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 16ئەگەر بىر ئەر كىشىنىڭ مەنىيسى چىقىپ كەتكەن بولسا ،پۈتۈن بەدىنىنى سۇدا يۇيۇپ
ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن 17 .قايسى ئېگىن ۋە يا تېرىگە مەنىي يۇقۇپ قالسا ،سۇدا يۇيۇلۇپ،
ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن 18 .ئەگەر بىر خوتۇن كىشى بىلەن ئەر كىشى يېتىپ مۇناسىۋەت
قىلىپ ،مەنىيسى چىقسا ،ئىككىلىسى سۇغا چۆمۈلۈپ ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن.
 19ئەگەر بىر خوتۇن كىشىنىڭ ئاقما كېلىش ھالىتى بولۇپ ،ئۇنىڭدىن ھەيزنىڭ قېنى كەلسە،
يەتتە كۈنگىچە ناپاك تۇرۇپ ،كىمكى ئۇنىڭغا تەگسە ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن 20 .قايسى
بىر نەرسىنىڭ ئۈستىگە ھەيز ۋاقتىدا ياتقان بولسا ،بۇ نەرسە ناپاك سانىلىپ ،قايسى نەرسىنىڭ
ئۈستىگە ئولتۇرغان بولسا ،بۇمۇ ناپاك سانالسۇن 21 .ئەگەر بىركىم ياتقان نەرسىسىگە تەگسە،
ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،سۇغا چۆمۈلۈپ ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن 22 .كىمكى ئۇنىڭ
ئولتۇرغان نەرسىسىگە تەگسە ،ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن 23 .ئەگەر
بىركىم ئۇنىڭ ياتقان ۋە يا ئولتۇرغان جايدا قويۇلغان نەرسىگە تەگسە ،ئاخشامغىچە ناپاك
سانالسۇن 24 .ئەگەر بىر ئەر كىشى مۇنداق خوتۇن بىلەن يېتىپ مۇناسىۋەت قىلىپ ،ئۇنىڭ ھەيز
قېنى مۇنىڭغا يۇقۇپ قالسا ،ئۇ ئۆزى يەتتە كۈنگىچە ناپاك تۇرۇپ ،ھەرنېمىنىڭ ئۈستىدە ياتسا،
بۇمۇ ناپاك سانالسۇن 25 .ئەگەر بىر خوتۇننىڭ ھەيز كۈنلىرىدىن باشقىمۇ توال كۈنگىچە قېنى
كېلىپ تۇرسا ياكى ھەيزدىن توختىماي ئېقىپ تۇرسا ،بۇ ناپاك قان ئېقىپ تۇرغان كۈنلىرىنىڭ
ھەممىسىدە ھەيز كۈنلىرىدە تۇرغاندەك تۇرسۇن .چۈنكى ئۇ ئۆزى ناپاكتۇر 26 .قان ئاققان
كۈنلەرنىڭ ئىچىدە قايسى بىر نېمىنىڭ ئۈستىگە ياتسا ،بۇ نەرسە ئۆزى ھەيزنىڭ تۆشىكىدەك
ناپاك بولۇپ ،قايسى بىر نېمىنىڭ ئۈستىگە ئولتۇرغان بولسا ،بۇ نەرسە ھەيزنىڭ نىجاسىتىدەك
ناپاك سانالسۇن 27 .بىركىم بۇ نەرسىلەرگە تەگسە ،ئۆزى ناپاك بولۇپ ،ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ،
سۇغا چۆمۈلۈپ ،ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن 28 .قاچانكى مۇنداق خوتۇن ئاقمىدىن ساقايسا،
يەتتە كۈننى ھېسابالپ ئۆتكۈزۈپ بولغاندا ئۆزى پاك سانىلىدۇ 29 .سەككىزىنچى كۈنى ئۇ
ئۆزى ئىككى پاختەك ۋە يا ئىككى باچكىنى ئېلىپ ،جامائەت چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىغا
كاھىننىڭ قېشىغا كەلتۈرسۇن 30 .كاھىن ئۆزى بۇنىڭ بىرىنى گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن ،يەنە
بىرىنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق ئۈچۈن ئۆتكۈزسۇن .بۇ تەرىقىدە كاھىن ئۆزى ئۇنىڭ ناپاك ئاقما
قېنىدىن پاك بولۇشىغا ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدىكى كاپارەت بەرسۇن.
 31سىلەر بولساڭالر بۇ تەرىقىدە بەنى-ئىسرائىلنى ناپاكلىقىدىن ئاجرىتىڭالر .بولمىسا
ئۆز ئارىسىدا بولغان مېنىڭ ماكانىمنى ناپاك قىلىپ سېلىپ ،ناپاكلىقىدا ئۆلۈپ كېتىدۇ.
 32ئاقما كېسىلى بار كىشى بىلەن مەنىيسى ئېقىپ كېتىپ ناپاك بولغان كىشى توغرىسىدا
توختىتىلىپ 33 ،ھەيز كۆرگەن خوتۇن ،ئاقما كېسىلى بار ئەر ياكى خوتۇن ۋە ناپاك خوتۇن
بىلەن يېتىپ مۇناسىۋەت قىلغان ئەر توغرىسىدا كەلگەن قانۇن ئۆزى شۇدۇر».
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16

كاپارەت كۈنى

 1ھارۇننىڭ ئىككى ئوغلى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا يېقىن بارمىقى بىلەن ئۆلۈپ
كەتكەندىن كېيىن ،خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلدى 2 .خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى:
«سەن ئۆز بۇرادىرىڭ ھارۇنغا ئېيتقىنكى ،ئۇ ئۆزى :مەن ئۆلۈپ كەتمەي دەپ ،پەردىنىڭ
ئىچىدىكى مۇقەددەس جايدا قويۇلغان ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئۈستىدىكى مەرھەمەت تەختىنىڭ
ئالدىغا ھەر ۋاقىت كىرمىسۇن .چۈنكى مەن بولسام بۇلۇتتا كېلىپ ،مەرھەمەت تەختىنىڭ
ئۈستىدە ئاشكارا بولىمەن 3 .ھارۇن مۇقەددەس خانىغا كىرىدىغان بولسا ،گۇناھ قۇربانلىقى
ئۈچۈن بىر ياش بۇقىنى ئېلىپ ،كۆيدۈرمە قۇربانلىق ئۈچۈن بىر قوچقارنى ئېلىپ كېلىپ،
 4ئۆزى كاناپتىن بولغان مۇقەددەس كۆينەكنى كىيىپ ،بەدىنىنى ياپىدىغان كاناپتىن بولغان
ئىشتاننىمۇ كىيىپ ،بېلىگە كاناپتىن بولغان بىر بەلۋاغنى باغالپ ،بېشىغا كاناپتىن ئېتىلگەن
بىر سەللىنى يۆگەپ كەلسۇن .بۇ ئۆزى مۇقەددەس ئېگىن بولغاچ كىيمەستىن ئىلگىرى
بەدىنىنى سۇدا يۇسۇن 5 .بەنى-ئىسرائىل جامائىتىدىن ئۇ ئۆزى گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن
ئىككى تېكىنى ،كۆيدۈرمە قۇربانلىق ئۈچۈن بىر قوچقارنى قوبۇل قىلسۇن 6 .ئۇ ۋاقىت
ھارۇن گۇناھ قۇربانلىقى بولىدىغان ئۆز بۇقىسىنى كەلتۈرۈپ ،ئۆزى بىلەن ئۆز ئۆيى ئۈچۈن
كاپارەت بېرىپ 7 ،ئاندىن ئۇ ئىككى تېكىنى ئېلىپ ،ئۇالرنى جامائەت چېدىرىغا كىرىدىغان
دەرۋازىنىڭ ئالدىغا كەلتۈرۈپ خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا تۇرغۇزسۇن 8 .ئاندىن كېيىن ھارۇن بۇ
ئىككى تېكە توغرىسىدا چەك تاشالپ ،بىر چەكنى خۇداۋەندە ئۈچۈن ،يەنە بىر چەكنى ئازازەل
ئۈچۈن تاشلىسۇن 9 .چىققان چەككە مۇۋاپىق خۇداۋەندىگە تېگىدىغان تېكە بولسا ھارۇن
ئۇنى كەلتۈرۈپ ،گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ ئۆتكۈزسۇن 10 .لېكىن چىققان چەككە مۇۋاپىق
ئازازەلگە تېگىدىغان تېكە بولسا ئۇ ئۆزى ئازاد قويۇلۇپ ،چۆلدىكى ئازازەلنىڭ قېشىغا كەتمەك
ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۆزىگە كاپارەت بېرىلسۇن دەپ ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا تىرىك تۇرغۇزۇلسۇن.
 11ئەمما ھارۇن بولسا گۇناھ قۇربانلىقى بولىدىغان ئۆز بۇقىسىنى كەلتۈرۈپ ،ئۆزى بىلەن ئۆز
ئۆيى ئۈچۈن كاپارەت بېرىپ ،گۇناھ قۇربانلىقى قىلىنغان بۇ بۇقىسىنى بوغۇزالپ،
 12ئاندىن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدىكى قۇربانگاھتىن ئېلىنغان چوغ بىلەن تولغان بىر
ئىسرىقداننى ئېلىپ ،قوللىرىنى خۇشبۇي دورا-دەرمەكتىن تولدۇرۇپ ،بۇنى پەردىنىڭ
ئىچكىرىگە ئېلىپ بېرىپ 13 ،مەن ئۆلمەي دەپ ،ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئۈستىدىكى مەرھەمەت
تەختىنى ياپىدىغان ئىسرىق بۇلۇتى پەيدا بولماق ئۈچۈن ،خۇشبۇي دورا-دەرمەكنىڭ ئۆزىنى
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدىكى ئوتنىڭ ئۈستىگە قويسۇن 14 .ئاندىن بۇقىنىڭ قېنىدىن ئېلىپ،
ئۆز بارمىقى بىلەن مەرھەمەت تەختىنىڭ ئالدى تەرىپىگە چېچىپ ،مەرھەمەت تەختىنىڭ
ئالدىغىمۇ ئۆز بارمىقى بىلەن قاندىن ئېلىپ يەتتە مەرتىۋە چاچسۇن 15 .ئاندىن كېيىن ئۇ ئۆزى
خەلقنىڭ گۇناھ قۇربانلىقى قىلىنغان تېكىسىنى بوغۇزالپ ،قېنىنى پەردىنىڭ ئىچكىرىگە
كەلتۈرۈپ ،بۇقىنىڭ قېنى بىلەن قىلغاندەك بۇنىڭ قېنى بىلەن قىلىپ ،ئۇنىڭدىن ئېلىپ
مەرھەمەت تەختىنىڭ ئۆزىگە چېچىپ ،مەرھەمەت تەختىنىڭ ئالدىغىمۇ چېچىپ،
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 16بۇ تەرىقىدە مۇقەددەس خانا ئۈچۈن كاپارەت بېرىپ ،بەنى-ئىسرائىل ھەرنېمە گۇناھ قىلغان
بولسىمۇ ،مۇقەددەس خانىنىڭ ئۆزىنى ئۇالرنىڭ بۇزۇقلۇقى بىلەن خاتالىرىدىن پاك قىلىپ،
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا جاي تېپىپ ،ناپاكلىقىنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولغان جامائەت چېدىرىنىمۇ
شۇنداق قىلسۇن.
 17ئەمما ئۇ ئۆزى كاپارەت بەرمەك ئۈچۈن مۇقەددەس خانىغا كىرگەندىن تارتىپ چىققۇچىلىك،
ھېچبىر كىشى جامائەت چېدىرىدا تۇرمىسۇن .بۇ تەرىقىدە ئۇ ئۆزى ئۆزى بىلەن ئۆز ئۆيى
ۋە ئىسرائىلنىڭ ھەممە جامائىتى ئۈچۈن كاپارەت بەرسۇن 18 .ئاندىن كېيىن ئۇ ئۆزى
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدىكى قۇربانگاھقا چىقىپ ،ئۇنىڭ ئۈچۈنمۇ كاپارەت بېرىپ ،بۇقىنىڭ
قېنى بىلەن تېكىنىڭ قېنىدىن ئېلىپ ،قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىدىكى مۈڭگۈزلەرگە سۈرتۈپ،
 19بارمىقى بىلەن قاندىن ئېلىپ ،قۇربانگاھنىڭ ئۈستىگە يەتتە مەرتىۋە چېچىپ ئۇنى بەنى-
ئىسرائىلنىڭ ناپاكلىقىدىن پاك قىلىپ مۇقەددەس قىلسۇن 20 .ئۇ ئۆزى مۇقەددەس خانا،
جامائەت چېدىرى ۋە قۇربانگاھ ئۈچۈن كاپارەت بېرىپ بولغاندىن كېيىن تىرىك تېكىنى
كەلتۈرسۇن 21 .كەلتۈرۈپ ،ھارۇن ئۆزى تىرىك تېكىنىڭ بېشىغا ئىككى قولىنى قويۇپ تۇرۇپ،
ئۇنىڭ ئۈستىگە بەنى-ئىسرائىل ھەرنېمە گۇناھ قىلغان بولسا ،ئۇالرنىڭ ھەممە يامانلىقى
بىلەن بارلىق خاتالىرىنى ئىقرار قىلىپ تېكىنىڭ بېشىغا ئارتىپ ،بۇنى بىركىمنىڭ ۋاسىتىسى
بىلەن چۆلگە ئەۋەتىۋەتسۇن 22 .بۇ تەرىقىدە تېكە ئۆزى ئۇالرنىڭ ھەممە يامانلىكىنى ئۆز
ئۈستىگە كۆتۈرۈپ ،چۆلگە ئېلىپ كېتىدۇ .بۇنىڭ ئۈچۈن تېكە چۆلگە قويۇپ بېرىلسۇن.
 23ئاندىن كېيىن ھارۇن جامائەت چېدىرىغا كىرىپ ،مۇقەددەس خانىغا كىرىدىغان ۋاقىتتا
كىيگەن كاناپلىق ئېگىنلىرىنى سېلىپ ،ئاندا قويۇپ قويۇپ 24 ،مۇقەددەس يەردە ئۆز بەدىنىنى
سۇدا يۇيۇپ ،ئۆز ئېگىنلىرىنى كىيىپ ،تاشقىرىغا چىقىپ ،ئۆزىنىڭ كۆيدۈرمە قۇربانلىقى
بىلەن خەلقنىڭ كۆيدۈرمە قۇربانلىقىنى ئۆتكۈزۈپ ،ئۆزى بىلەن قوۋم ئۈچۈن كاپارەت بېرىپ،
 25گۇناھ قۇربانلىقى بولغان ھايۋاننىڭ يېغىنى قۇربانگاھتا كۆيدۈرسۇن.
 26لېكىن ئازازەل ئۈچۈن تېكىنى ئېلىپ بېرىپ قويۇپ بەرگەن كىشى بولسا ئۆز ئېگىنلىرىنى
يۇيۇپ ،سۇغا چۆمۈلسۇن ،ئاندىن چېدىرگاھقا كىرسۇن.
 27ئەمما كاپارەت بەرمەك ئۈچۈن مۇقەددەس خانىغا كەلتۈرۈلۈپ ،گۇناھ قۇربانلىقى قىلىنغان بۇقا
بىلەن گۇناھ قۇربانلىقى قىلىنغان تېكىنى چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىغا ئېلىپ چىقىپ ،ئۇالرنىڭ
تېرىسى ،گۆش ۋە تېزەكلىرىنى ئوتتا كۆيدۈرسۇن 28 .لېكىن كىمكى ئۇالرنى كۆيدۈرسە ،ئۆز
ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،سۇغا چۆمۈلسۈن ،ئاندىن چېدىرگاھقا كىرسۇن.
 29يەتتىنچى ئايى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنىدە سىلەر بولساڭالر ئۆز نەپسىڭالرنى تارتىپ ،خاھى
يەرلىك ئادەم خاھى ئاراڭالردا تۇرغان مۇساپىر بولسۇن ،ئۇ كۈندە ھېچ ئىش قىلماڭالر .بۇ ئۆزى
سىلەرگە بىر ئەبەدىي قانۇن بولسۇن 30 .چۈنكى سىلەرنىڭ توغراڭالردا :خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا
ھەممە گۇناھلىرىدىن پاك بولسۇن دەپ ،سىلەرنى پاك قىلغىلى ئۇ كۈندە سىلەر ئۈچۈن كاپارەت
بېرىلىدۇ 31 .بۇ سىلەرگە بىر راھەت كۈنى بولۇپ ،نەپسىڭالرنى تارتقايسىلەر دەپ ،ئەبەدىي
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بىر قانۇن بولسۇن 32 .كىمكى ئاتىسىنىڭ ئورنىدا كاھىن بولماق ئۈچۈن مەسىھلىنىپ
مۇقەددەس قىلىنغان كاھىن بولسا ئۆزى كاناپتىن ئېتىلگەن مۇقەددەس ئېگىننى كىيىپ
تۇرۇپ ،كاپارەتنى بېرىدۇ 33 .ئۇ ھەممىدىن مۇقەددەس خانا ئۈچۈن كاپارەت بېرىپ ،جامائەت
چېدىرى بىلەن قۇربانگاھ ئۈچۈنمۇ كاپارەت بېرىپ ،قالغان كاھىنالر بىلەن خەلقنىڭ بارچە
جامائىتى ئۈچۈن ھەم كاپارەت بەرسۇن 34 .بۇ بولسا سىلەرنىڭ بەنى-ئىسرائىل تەرىپىدىن
ئۇالرنىڭ بارچە گۇناھلىرى ئۈچۈن يىلدا بىر مەرتىۋە كاپارەت بەرمىكىڭالرغا ئەبەدىي بىر قانۇن
بولسۇن» .شۇنى دېسە ،ئۇ خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك قىلدى.

17

قۇربانلىق قىلىشقا بولىدىغان بىردىنبىر جاي

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2ھارۇن بىلەن ئوغۇللىرى ۋە بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممىسىگە سۆزلەپ ئېيتقىنكى
خۇداۋەندە سىلەرگە بۇيرۇغان ھۆكۈم شۇكى 3 ،ھەركىمكى ئىسرائىلنىڭ خانىدانىدىن بولۇپ،
چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىدا كاال يا قوي ۋە يا ئۆچكىنى بوغۇزالپ 4 ،بۇنى خۇداۋەندە ئۈچۈن ھەدىيە
بولسۇن دەپ ،جامائەت چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىغا ،خۇداۋەندىنىڭ ماكانىنىڭ ئالدىغا
كەلتۈرمىسە ،ئاققان قان شۇ كىشىنىڭ گەدىنىگە ئارتىلىپ ،بۇ ئادەم قان تۆكتى دەپ ،ئۆز قوۋمىدىن
كېسىلسۇن 5 .ئۇنىڭ ئۈچۈن بەنى-ئىسرائىل ئۆزى ئىلگىرى سەھرادا بوغۇزالپ يۈرگەن ھايۋانالرنىڭ
ئۆزىنى جامائەت چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىغا ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرۈپ ،كاھىنغا
تاپشۇرۇپ ،خۇداۋەندە ئۈچۈن شۈكۈر قۇربانلىقى قىلىپ ،ئاندا بوغۇزلىسۇن 6 .كاھىن بولسا قاننى
ئېلىپ ،جامائەت چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىدا خۇداۋەندىنىڭ قۇربانگاھىنىڭ ئۈستىگە
چېچىپ قويۇپ ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ ،ياغنى كۆيدۈرسۇن 7 .ئۇالر
بولسا مۇندىن تارتىپ ئۆز قۇربانلىقلىرىنى ئۆتكۈزسە ،بۇزۇقلۇق قىلىپ ،كەينىدىن ئەگەشكەن
يامان روھالر ئۈچۈن ئۆتكۈزمىسۇن .بۇ ئۆزى ئۇالر ئۈچۈن نەسىلدىن نەسىلگە ئەبەدىي بىر قانۇن
بولسۇن 8 .سەن ئۇالرغا ئېيتقىنكى ،ئەگەر ئىسرائىلنىڭ خانىدانىدىن بولغان بىر كىشى ياكى
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇرغان مۇساپىرالرنىڭ بىرىسى بىر كۆيدۈرمە قۇربانلىقى ياكى بىر سويۇم
قۇربانلىقنى ئۆتكۈزىدىغان بولۇپ 9 ،ئۇنى خۇداۋەندە ئۈچۈن ئۆتكۈزەي دەپ ،جامائەت چېدىرىغا
كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىغا كەلتۈرمىسە ،ئۇ كىشى ئۆز قوۋمىدىن كېسىلسۇن.

قان يېماسلىك توغرىسىدا
 10ئەگەر ئىسرائىلنىڭ خانىدانىدىن بولغان بىر كىشى ياكى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇرغان
مۇساپىرالرنىڭ بىرىسى قان يېسە ،مەن ئۆز يۈزۈمنى قاننى يېگەن كىشىگە قارشى قىلىپ،
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ئۇنى ئۆز قوۋمىدىن يوقىتىۋېتىمەن 11 .چۈنكى ھەر جىسىم بولسا ئۇنىڭ جېنى قاندىدۇر .مەن
ئۇنى جانلىرىڭالر ئۈچۈن قۇربانگاھ ئۈستىدە كاپارەت كەلتۈرۈشكە بەردىم ئەمەسمۇ؟ مانا قان
ئۆزى ئۇنىڭ ئىچىدە بار جاننىڭ ۋاسىتىسى بىلەن كاپارەت كەلتۈرىدۇ 12 .بۇ سەۋەبتىن بەنى-
ئىسرائىلغا ئېيتىمەنكى ،سىلەرنىڭ ھېچبىرى قان يېمەڭ .ئاراڭالردا ئولتۇرغان مۇساپىرمۇ قان
يېمىسۇن 13 .ئەگەر بەنى-ئىسرائىلدىن بولغان بىر كىشى ۋە يا ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇرغان
مۇساپىرالرنىڭ بىرىسى يېيىلىشكە جايىز بولغان بىر چارۋا ھايۋان ۋە يا بىر ئۇچارقاناتنى
شىكار قىلىپ تۇتسا ،قېنىنى ئېقىتىپ ،ئۇنى توپا بىلەن يېپىپ قويسۇن 14 .چۈنكى بۇ ئۆزى
ھەر جىسىمنىڭ جېنىدۇر .ئۇنىڭ جېنى قېنىدا بولغاچ بەنى-ئىسرائىلغا ئېيتىمەنكى ،سىلەر
بولساڭالر ھېچبىر گۆشنىڭ قېنىنى يېمەڭالر ،چۈنكى قان ئۆزى ھەر جىسىمنىڭ جېنىدۇر.
كىمكى ئۇنى يېسە ،يوقىتىلسۇن 15 .كىمكى ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ياكى يىرتىلغان بىر ھايۋاننى
يېسە ،ئۇ ئۆزى يەرلىك ئادەم ياكى مۇساپىر بولسۇن ،ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ ،سۇغا چۆمۈلۈپ،
ئاخشامغىچە ناپاك تۇرۇپ ،ئاندىن پاك سانالسۇن 16 .لېكىن ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ سۇغا
چۆمۈلمىسە ،ئۆز گۇناھىنى كۆتۈرسۇن».
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مەنئى قىلىنغان جىنسىي مۇناسىۋەتلەر

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2سەن بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ،ئۇالرغا ئېيتقىنكى 3 :سىلەرنىڭ تەڭرىڭالر
خۇداۋەندە مەندۇرمەن .سىلەر ئىلگىرى ئولتۇرغان مىسىر يۇرتىنىڭ ئىشلىرىدەك ئىشى
قىلماڭالر ۋە يا مەن سىلەرنى ئېلىپ بارىدىغان قانائان يۇرتىنىڭ ئىشلىرىدەك ئىش قىلماي،
ئۇالرنىڭ رەسىملىرىگە مۇۋاپىق ھەم يۈرمەڭالر 4 ،بەلكى مېنىڭ ھۆكۈملىرىمگە ئەمەل قىلىپ،
قانۇنلىرىمنى تۇتۇپ ،ئۇالرغا مۇۋاپىق يۈرۈڭالر .تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مەندۇرمەن 5 .دەرۋەقە
سىلەر مېنىڭ قانۇن بىلەن ئەھكاملىرىمنى تۇتۇڭالر ،چۈنكى كىم ئۇالرغا مۇۋاپىق ئەمەل
قىلسا ،ئۇالرنىڭ سەۋەبى بىلەن ياشايدۇ .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن.
 6سىلەردىن ھېچكىم ئۆزىگە يېقىن تۇغقان بولغان خوتۇنغا يېقىنلىق قىلىپ ،ئەۋرىتىنى
ئاچمىسۇن .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن.
 7سەن بولساڭ ئاناڭنىڭ ئەۋرىتىنى بىلەن ئاتاڭنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچمىغىن .چۈنكى ئۇ ئۆزى
سېنىڭ ئاناڭ بولغاچ ئۇنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچقىلى بولمايدۇ 8 .ئاتاڭنىڭ خوتۇننىڭ ئەۋرىتىنىمۇ
ئاچمىغىن ،چۈنكى شۇنداق قىلساڭ ،ئاتاڭنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچقاندەك بولىدۇ 9 .سەن
ھەمشىرەڭ ،خاھى بىر ئاتىدىن بولۇپ ،خاھى بىر ئانىدىن بولۇپ ،خاھى ئۆيدە تۇغۇلۇپ،
خاھى تاشقىرىدا تۇغۇلغان بولسا ،ئۇنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچمىغىن 10 .سەن ئۆز ئوغلۇڭنىڭ
قىزى ۋە يا قىزىڭنىڭ قىزىنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچمىغىن ،چۈنكى بۇالر بولسا ئۆز بەدىنىڭ
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ئەمەسمۇ؟  11سەن ئاتاڭنىڭ خوتۇنىنىڭ قىزىنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچمىغىن .چۈنكى ئۇ ئۆزى
ئاتاڭنىڭ تۇغقىنى بولغاچ ھەمشىرەڭ بولىدۇ ئەمەسمۇ؟  12سەن ئاتاڭنىڭ ھەمشىرىسىنىڭ
ئەۋرىتىنىمۇ ئاچمىغىن .چۈنكى ئۇ ئۆزى ئاتاڭنىڭ بىرتۇغقىنى ئەمەسمۇ؟  13سەن ئاناڭنىڭ
ھەمشىرىسىنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچمىغىن .چۈنكى ئۇ ئۆزى ئاناڭنىڭ بىرتۇغقىنى ئەمەسمۇ؟
 14سەن خوتۇنىغا يېقىنلىق قىلىش بىلەن ئاتاڭنىڭ بىرتۇغقىنىنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچمىغىن،
چۈنكى ئۇ خوتۇن بولسا سېنىڭ ھامماڭ ئەمەسمۇ؟  15سەن كېلىنىڭنىڭ ئەۋرىتىنى
ئاچمىغىن ،چۈنكى بۇ ئۆزى سېنىڭ ئوغلۇڭنىڭ خوتۇنى بولغاچ ئۇنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچقىلى
بولمايدۇ 16 .سەن ئۆز بىرتۇغقاننىڭ خوتۇنىنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچمىغىن ،چۈنكى مۇنداق
قىلساڭ ،ئۆز بىرتۇغقىنىڭنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچقىنىڭدەك بولىدۇ 17 .سەن ئەۋرىتىنى ئاچقان
خوتۇننىڭ قىزىنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچماي ،ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ قىزى بىلەن قىزىنىڭ قىزىنىمۇ
خوتۇنلۇققا ئېلىپ ئەۋرىتىنى ئاچمىغىن .ئۇالر بىر-بىرىگە يېقىن تۇغقان بولغاچ مۇنداق
ئىش يىرگىنچلىكتۇر 18 .سەن بىر خوتۇننىڭ يېنىغا ئۇنىڭ ھەمشىرىسىنىمۇ خوتۇنلۇققا
ئالمىغىن .ئۇنداق قىلساڭ ،ئاۋۋالقىسىنىڭ ھاياتلىقىدا ھەم بىرىنىڭ ھەم يەنە بىرىنىڭ
ئەۋرىتىنى ئاچساڭ ،ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا دۈشمەنلىك چىقىرىسەن 19 .سەن بىر خوتۇننىڭ
ھەيزدىن ناپاك بولۇپ تۇرغان ۋاقتىدا ئەۋرىتىنى ئاچمىغىن 20 .سەن ئۆز ھەقەمسايەڭنىڭ
خوتۇنى بىلەن يېتىپ مۇناسىۋەت قىلىپ ،ئۆزۈڭنى ناپاك قىلمىغىن 21 .سەن ئۆز ئەۋالدىڭدىن
ھېچبىرىنى مولوخ دېگەن بۇت ئۈچۈن ئوتقا سېلىپ ،قۇربانلىق قىلمىغىن .ئۇنداق قىلساڭ،
ئۆز تەڭرىڭنىڭ ئىسمىنى ناپاك قىلىسەن .مەن ئۆزۈم خۇداۋەندىدۇرمەن 22 .مۇندىن باشقا
سەن خوتۇن بىلەن قىلغاندەك ئەر كىشى بىلەن يېتىپ مۇناسىۋەت قىلمىغىن .بۇ ئىش
ئۆزى يىرگىنچلىكتۇر 23 .سەن بىر ھايۋان بىلەن يېتىپ مۇناسىۋەت قىلىپ ئۆزۈڭنى ناپاك
قىلمىغىن .شۇنداق ھەم خوتۇن كىشى يېتىپ مۇناسىۋەت قىلدۇرماق ئۈچۈن بىر ھايۋاننىڭ
قېشىغا بارمىسۇن .بۇ ئىش بولسا يىرگىنچلىكتۇر 24 .سىلەر بولساڭالر بۇ ئىشالرنى قىلىپ،
ناپاك بولۇپ قالماڭالر ،چۈنكى مەن سىلەرنىڭ ئالدىڭالردىن چىقىرىۋېتىدىغان تائىپىلەر بولسا
شۇنداق ئىشالرنى قىلىپ ،ناپاك بولۇپ،
 25ئۇالرنىڭ يۇرتىمۇ ناپاك بولۇپ قالدى .بۇنىڭ ئۈچۈن مەن يۇرتنىڭ گۇناھىنىڭ جازاسىنى
بېرىمەن .شۇنداقكى ،يۇرت ئۆزى ئۆز ئولتۇرغۇچىلىرىنى قۇسۇپ چىقىرىۋېتىدۇ 26 .بۇ
سەۋەبتىن سىلەر بولساڭالر مېنىڭ قانۇن بىلەن ھۆكۈملىرىمنى تۇتۇپ ،سىلەردىن ھېچبىرى،
خاھى يەرلىك ئادەم ،خاھى ئاراڭالردا ئولتۇراقلىق مۇساپىر بولسا ،بۇ يىرگىنچلىك ئىشالردىن
ھېچبىرىنى قىلمىسۇن 27 .چۈنكى بۇ يۇرتنىڭ سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن خەلقى بولسا بۇ
ھەممە يىرگىنچلىك ئىشالرنى قىلغاچ ،يۇرت ئۆزى ناپاك بولۇپ قالدى 28 .يۇرت ئۆزى بىزدىن
ئىلگىرى ئۆتكەن تائىپىلەرنى قۇسۇپ چىقارغاندەك بىزنى قۇسۇپ چىقارمىسۇن دەپ ،ئۇنى
ناپاك قىلماڭالر 29 .چۈنكى ھەركىم بۇ ھەممە يىرگىنچلىك ئىشالرنىڭ بىرىنى قىلسا ،دەرۋەقە
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مۇنداق ئىش قىلغان ھەربىر كىشى بولسا ئۆز قوۋمىدىن كېسىلسۇن 30 .بۇنىڭ ئۈچۈن مەن
سىلەرگە قىلغىلى بۇيرۇغىنىمنى قىلىپ ،سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەر تۇتقان رەسىملەرگە
مۇۋاپىق ئىشالر قىلمىقىڭالر بىلەن ئۆزۈڭالرنى ناپاك قىلماڭالر .مەن ئۆزۈم تەڭرىڭالر
خۇداۋەندىدۇرمەن».

ھەرقانداق ئادەملەرنى ئەزىزلەش ۋە ھۆرمەتلەش كېرەك

19

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2سەن بەنى-ئىسرائىلنىڭ بارچە جامائىتىگە سۆزلەپ ئۇالرغا ئېيتقىنكى ،مەن
تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مۇقەددەس بولغاچ سىلەرمۇ مۇقەددەس بولۇڭالر 3 .سىلەرنىڭ ھەربىرى
ئانا بىلەن ئاتىسىدىن قورقسۇن .مېنىڭ شابات كۈنلىرىم بولسا ئۇالرنى تۇتۇڭالر .مەن ئۆزۈم
تەڭرىڭالر خۇداۋەندىدۇرمەن 4 .سىلەر بولساڭالر بۇتالرغا چېتىلىپ ،قويما بۇتسۈرەتلىرىنى
ياسىماڭالر .مەن ئۆزۈم تەڭرىڭالر خۇداۋەندىدۇرمەن 5 .سىلەر خۇداۋەندىگە بىر شۈكۈر
قۇربانلىقى كەلتۈرگىلى خالىساڭالر ،قوبۇل قىلىنغۇدەك تەرىقىدە ئۇنى ئۆتكۈزۈڭالر 6 .سىلەر
ئۇنى ئۆتكۈزگەن كۈنى ۋە ئەتىسى يېيىلسۇن ،لېكىن ئۈچىنچى كۈنگىچە قالغىنى ئوتتا
كۆيدۈرۈلسۇن 7 .ئەگەر مۇنداق نەرسە ئۈچىنچى كۈنى يېيىلسە ،يىرگىنچلىك بولۇپ قوبۇل
قىلىنماس 8 .كىمكى ئۇنىڭدىن يېسە ،ئۆز گۇناھىنى كۆتۈرۈپ ،خۇداۋەندىگە مۇقەددەس
قىلىنغان نەرسىنى ناپاك قىلغىنى ئۈچۈن ئۆز قوۋمىدىن كېسىلسۇن.
 9سىلەر يۇرتۇڭالرنىڭ ھوسۇلىنى ئورۇپ يىغساڭالر ،سەن ئېتىزىڭنىڭ تامام چېتىگىچە ئورماي،
ھوسۇلۇڭنى يىغىپ بولغاندىن كېيىن باشنىمۇ تېرىۋالمىغىن 10 .ئۈزۈمزارلىقىڭ بولسا ئۇنىڭ
پاساڭىنى يىغماي ،ئۈزۈمزارلىقىڭنىڭ چۈشكەن ئۈزۈملىرىنىمۇ تېرىماي ،بەلكى بۇنى كەمبەغەل
بىلەن مۇساپىرغا قويغايسەن .مەن ئۆزۈم تەڭرىڭالر خۇداۋەندىدۇرمەن 11 .سىلەر ئوغرىلىق
قىلماي ،يالغان سۆزلىمەي ،بىر-بىرىڭالرنىمۇ گوللىماڭالر 12 .مېنىڭ ئىسمىم بىلەن يالغان ئانت
ئىچمەڭالر ،چۈنكى مۇنداق قىلساڭ ،تەڭرىڭنىڭ ئىسمىنى ناپاك قىلىسەن .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن.
 13ئۆز ھەقەمسايەڭگە زۇلۇم قىلىپ بۇلىمىغىن .مەدىكارنىڭ ئىش ھەققىنى قېشىڭدا ئەتىگىچە
توختاتمىغىن 14 .گاس كىشىنى تىلىمەي ،كور كىشىنىڭ ئالدىدا پۇتالشتۇرىدىغان نەرسىنىمۇ
قويماي ،بەلكى ئۆز تەڭرىڭدىن قورققىن .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن 15 .ھۆكۈم قىلغىنىڭالردا
ناھەقلىق قىلماڭالر .سەن بولساڭ كەمبەغەلگە يان باسماي ،بايغا يۈز-خاتىرىمۇ قىلماي ،بەلكى
راستلىق بىلەن ئۆز ھەقەمسايەڭگە ھۆكۈم قىلغىن 16 .ئۆز خەلقىڭنىڭ ئارىسىدا گەپ توشۇپ
يۈرمىگىن .ھەقەمسايەڭنىڭ قېنىنىمۇ قەستلىمىگىن .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن.
 17سەن كۆڭلۈڭدە ئۆز بۇرادىرىڭگە ئاداۋەت ساقلىمىغىن .ھەرقانداق بولسا ،ئۇنىڭ سەۋەبىدىن
بېشىمغا گۇناھ كېلىپ قالمىسۇن دەپ ،ئۇنىڭغا نەسىھەت بەرگىن 18 .سەن ئىنتىقام ئالماي،
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ئۆز قوۋمىڭنىڭ نەسلىگە ئاداۋەتمۇ تۇتماي ،بەلكى ھەقەمسايەڭنى ئۆزۈڭدەك دوست تۇتقىن.
مەن خۇداۋەندىدۇرمەن 19 .سىلەر مېنىڭ قانۇنلىرىمنى تۇتۇڭالر .سەن بولساڭ ئۆز چارۋا
ماللىرىڭنى باشقا نەسىللەر بىلەن چېپىشتۇرماي  ،ئۆز ئېتىزىڭغا ئىككى خىل ئۇرۇق سالماي،
ئىككى خىل يىپتىن توقۇلغان ئېگىننىمۇ كىيمىگىن.
 20ئەگەر بىركىم بىر كىشىنىڭ دېدىكى بىلەن يېتىپ مۇناسىۋەت قىلسا ۋە ئۇ باشقا بىرىگە سۆز
سالدۇرۇلغان بولسا ،لېكىن بۇ دېدەكنىڭ ئېلىنغان پۇلى ياندۇرۇلۇپ بېرىلمىگەن بولسا ۋە
يا ئازادمۇ قىلىنمىغان بولسا ،بۇنىڭ ئىككىلىسىگە جازا بېرىلسۇن .لېكىن خوتۇن ئۆزى ئازاد
بولمىغاچ ئىككىلىسى ئۆلتۈرۈلمىسۇن 21 .ئەمما ئەر كىشى بولسا ئۆز خاتا قۇربانلىقى ئۈچۈن
جامائەت چېدىرىغا كىرىدىغان دەرۋازىنىڭ ئالدىغا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا خاتا قۇربانلىقى
بولسۇن دەپ ،بىر قوچقارنى كەلتۈرسۇن 22 .كاھىن ئۆزى ئۇنىڭ خاتا قۇربانلىقى ئۈچۈن
كەلتۈرگەن قوچقارنى ئېلىپ ،ئۇنىڭ قىلغان گۇناھى ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا كاپارەت
بەرسە ،ئۇنىڭ قىلغان گۇناھى ئۇنىڭدىن كەچۈرۈلىدۇ.
 23سىلەر ئۇ يۇرتقا كىرىپ ھەر خىل يەيدىغان مېۋىلىك دەرەخ سالساڭالر ،مېۋىلىرىنى خەتنىسىز
پەملەپ ،ئۈچ يىلغىچە بۇنى خەتنىسىز ساناپ يېمەڭالر 24 .لېكىن تۆتىنچى يىلى ئۇالرنىڭ
ھەممە مېۋىلىرى خۇداۋەندىنىڭ شان-شەرىپى ئۈچۈن مۇقەددەس قىلىنسۇن 25 .ئاندىن كېيىن
بەشىنچى يىلدىن تارتىپ ئۇالرنىڭ مېۋىلىرىدىن يېگىلى باشالڭالر .شۇنداق قىلساڭالر،
سىلەرگە زىيادە كەلتۈرۈلىدۇ .مەن ئۆزۈم تەڭرىڭالر خۇداۋەندىدۇرمەن.
 26سىلەر بولساڭالر قېنى ئىچىدە توختاپ قالغان نەرسىنى يېمەڭالر .پالچىلىق بىلەن
جادۇگەرلىك قىلماڭالر 27 .سىلەر بېشىڭالرنىڭ چۆرىسىنى چۈشۈرۈپ ،تۈكىنى يۇمىالق قىلماي،
ساقالنىڭ ئۇچىنىمۇ بۇزماڭالر 28 .سىلەر ئۆلۈك ئۈچۈن بەدىنىڭالرغا زەخىم يەتكۈزمەي،
ئۆزۈڭالرغا ھېچبىر سۈرەت ۋە يا بەلگە چەكماڭالر .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن 29 .سەن قىزىڭنى
جاالپلىققا سېلىپ ناپاك قىلمىغىن .بولمىسا يۇرتتا جاالپچىلىق يېيىلىپ پۈتۈن يۇرتنىڭ ئۆزى
بۇزۇقچىلىقتىن تولۇپ قالىدۇ 30 .سىلەر مېنىڭ شابات كۈنلىرىمنى تۇتۇپ ،مۇقەددەس خانامنىڭ
ئۆزىنى ئىززەتلىك ساناڭالر .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن 31 .سىلەر جىنكەش بىلەن جادۇگەرنىڭ
كەينىدىن يۈرۈپ ،ئۆزۈڭالرنى ناپاك قىلماڭالر .مەن ئۆزۈم تەڭرىڭالر خۇداۋەندىدۇرمەن.
 32ئاق چاچلىق كىشىنىڭ ئالدىدا قوپۇپ تۇرۇپ ،قېرى كىشىنىڭ ئىززىتىنى قىلىپ،
تەڭرىڭدىن قورقۇپ تۇرغىن .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن 33 .بىر مۇساپىر ئاراڭالردا ئولتۇرغان
بولسا ،ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلماي 34 ،بەلكى ئاراڭالردا ئولتۇرغان مۇساپىرنى يەرلىك كىشىدەك
پەملەپ ،ئۆزۈڭالردەك دوست تۇتۇڭالر .چۈنكى سىلەر مىسىر يۇرتىدا مۇساپىر بولغانىدىڭالر
ئەمەسمۇ؟ مەن ئۆزۈم تەڭرىڭالر خۇداۋەندىدۇرمەن 35 .سىلەر ھۆكۈم قىلىشتا ۋە يا ئۈزۈنلۈك،
ئېغىرلىق ياكى ھەجىم ئۆلچەشتە ناھاقلىق قىلماي 36 ،باراۋەر تارازا تۇتۇپ ،باراۋەر تارازا
تاشلىرى ساقالپ ،ساق ئېفا كەمچىنى بىلەن تۈزۈك ھىن كەمچىنىنى ئىشلىتىڭالر .سىلەرنى
مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىپ كەلگەن تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مەندۇرمەن.
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 37ئۇنىڭ ئۈچۈن مېنىڭ ھەممە قانۇن بىلەن بارچە ئەھكاملىرىمنى تۇتۇپ ،بۇنىڭغا مۇۋاپىق
ئەمەل قىلىڭالر .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن».

20

يىرگىنچلىك ئىشالر توغرىسىدىكى قانۇنالر

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2سەن بولساڭ بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئېيتقىنكى :ئەگەر بەنى-ئىسرائىلنىڭ بىرى
ۋە يا ئىسرائىلنىڭ يۇرتىدا ئولتۇراقلىق مۇساپىرالرنىڭ بىرى مولوخ دېگەن بۇتقا ئەۋالدلىرىنىڭ
بىرىنى بەرسە ،ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىپ ،يۇرت خەلقى ئۇنى چالما-كېسەك قىلسۇن.
 3مەن بولسام ،ئۆز يۈزۈمنى بۇ كىشىگە قارشى قىلىمەن .ئۇ ئۆزى ئۆز ئەۋالدلىرىنىڭ بىرىنى
مولوخ بۇتىغا بېرىپ مۇقەددەس خانامنى نىجىس قىلىپ ،مېنىڭ ئىسمىمنى ناپاك قىلغىنى
ئۈچۈن ئۇنى ئۆز قوۋمىدىن يوقىتىۋېتىمەن 4 .ئەگەر يۇرتنىڭ خەلقى بۇ كىشىگە يۈز-خاتىرە
قىلىپ ،ئۇ ئۆز ئەۋالدلىرىنىڭ بىرىنى مولوخ بۇتىغا بەرگىنىدە ئۇنى ئۆلتۈرمىسە 5 ،مەن ئۆزۈم
يۈزۈمنى بۇ كىشى بىلەن ئۇنىڭ نەسلىگە قارشى قىلىپ ،ئۇنىڭ ئۆزى بىلەن ئۇنىڭغا ئەگىشىپ
بۇزۇقلۇق قىلىپ ،مولوخ بۇتىنىڭ كەينىدىن يۈگۈرگەنلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز قوۋمىدىن
يوقىتىۋېتىمەن.
 6ئەگەر بىركىم جىنكەش بىلەن جادۇگەرلەرنىڭ كەينىگە كىرىپ ،بۇزۇقلۇق قىلىپ،
ئۇالرنىڭ كەينىدىن يۈگۈرسە ،مەن ئۆز يۈزۈمنى ئۇنىڭغا قارشى قىلىپ ،ئۇنى ئۆز قوۋمىدىن
يوقىتىۋېتىمەن.
 7مەن تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مۇقەددەس بولغاچ سىلەرمۇ ئۆزۈڭالرنى پاك تۇتۇپ مۇقەددەس
بولۇپ 8 ،قانۇنلىرىمنى تۇتۇپ ،ئۇالرغا مۇۋاپىق ئەمەل قىلىڭالر .سىلەرنى مۇقەددەس قىلغۇچى
خۇداۋەندە مەندۇرمەن.
 9ئەگەر بىركىم ئۆز ئاتا يا ئانىسىنى قارغىسا ،ئۆلۈم جازاسىنى تارتسۇن .چۈنكى ئۆز ئاتا-
ئانىسىنى قارغىغىنى ئۈچۈن ئۆز قېنى ئۆز گەدىنىگە بولىدۇ 10 .ئەگەر بىركىم باشقا ئادەمنىڭ
خوتۇنى بىلەن يېتىپ مۇناسىۋەت قىلسا ،شۇنداقال ئۆز ھەقەمسايىسىنىڭ خوتۇنى بىلەن زىنا
قىلسا ،زىنا قىلغان ئەر بىلەن خوتۇننىڭ ئىككىلىسى ئۆلۈم جازاسىنى تارتسۇن 11 .ئەگەر بىركىم
ئاتىسىنىڭ خوتۇنى بىلەن ياتسا ،ئۆز ئاتىسىنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچقىنى ئۈچۈن ئىككىلىسى
ئۆلۈم جازاسىنى تارتىپ ،ئۆز قېنى ئۆز گەدىنىگە بولسۇن 12 .ئەگەر بىركىم ئۆز كېلىنى بىلەن
ياتسا ،ئىككىلىسى يىرگىنچلىك ئىش قىلغىنى ئۈچۈن ئۆلۈم جازاسىنى تارتىپ ،ئۆز قېنى ئۆز
گەدىنىگە بولسۇن 13 .ئەگەر بىركىم خوتۇن كىشى بىلەن ياتقاندەك ئەر كىشى بىلەن ياتسا،
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ئىككىلىسى يامان ئىش قىلغىنى ئۈچۈن ئۆلۈم جازاسىنى تارتىپ ئۆز قېنى ئۆز گەدىنىگە
بولسۇن 14 .ئەگەر بىركىم قىز بىلەن ئانىسىنى قوشۇپ خوتۇنلۇققا ئالسا ،يىرگىنچلىك ئىش
قىلغىنى ئۈچۈن ئەر بىلەن ئىككىال خوتۇن ئوتتا كۆيدۈرۈلسۇن .يىرگىنچلىك ئىش ئارىمىزدا
قالمىسۇن دەپ ،شۇنداق قىلىڭالر 15 .ئەگەر بىركىم بىر ھايۋان بىلەن يېتىپ مۇناسىۋەت
قىلسا ،ئۆزى ئۆلۈم جازاسىنى تارتسۇن ،ھايۋاننىمۇ ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر 16 .ئەگەر بىر خوتۇن بىر
ھايۋاننىڭ قېشىغا بېرىپ يېتىپ مۇناسىۋەت قىلدۇرسا ،خوتۇن بىلەن ھايۋاننىڭ ئىككىلىسى
ئۆلتۈرۈلۈپ ،ئۆز قېنى ئۆز گەدىنىگە بولسۇن 17 .ئەگەر بىركىم ئاتىسىدىن يا ئانىسىدىن
بولغان ھەمشىرىسىنى تۇتۇپ ئەۋرىتىنى كۆرسە ،بۇ قىزمۇ ئۇنىڭ ئەۋرىتىنى كۆرسە ،ئۇياتلىق
ئىش قىلغىنى ئۈچۈن ئىككىلىسى ئۆز قوۋمىنىڭ كۆز ئالدىدا ئۆلتۈرۈلسۇن ،چۈنكى ئۆزى
ھەمشىرىسىنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچقاچ ئۆز گۇناھىنى تارتسۇن 18 .ئەگەر بىركىم بىر خوتۇن ھەيز
كۆرگەندە ئۇ بىلەن يېتىپ مۇناسىۋەت قىلىپ ،ئەۋرىتىنى يالىڭاچ قىلىپ ئۇنىڭ قۇدۇقىنى
ئېچىپ ،خوتۇنمۇ قان قۇدۇقىنى ئېچىپ بەرسە ،ئىككىلىسى ئۆز قوۋمىدىن كېسىلسۇن.
 19سەن ئۆز ئاناڭنىڭ ھەمشىرىسى بىلەن ئاتاڭنىڭ ھەمشىرىسىنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچمىغىن،
چۈنكى كىمكى شۇنداق قىلسا ،يېقىن تۇغقاننىڭ ئەۋرىتىنى ئاچقىنى ئۈچۈن ئۆز گۇناھىنى
تارتسۇن 20 .ئەگەر بىركىم تاغىسىنىڭ خوتۇنى بىلەن ياتسا ،ئۆز تاغىسىنىڭ ئەۋرىتىنى ئاچقىنى
ئۈچۈن ئىككىلىسى ئۆز گۇناھىنىڭ جازاسىنى تارتىپ ،ئەۋالدسىز ئۆلسۇن 21 .ئەگەر بىركىم
ئۆز بىرتۇغقىنىنىڭ خوتۇنىنى ئالسا ،يىرگىنچلىك بىر ئىش بولىدۇ .ئۇ ئۆز بىرتۇغقىنىنىڭ
ئەۋرىتىنى ئاچقىنى ئۈچۈن ئىككىلىسى ئەۋالدسىز تۇرسۇن.
 22بۇ تەرىقىدە سىلەر مېنىڭ ھەممە قانۇن بىلەن بارچە ئەھكاملىرىمنى تۇتۇپ ،بۇنىڭغا مۇۋاپىق
ئەمەل قىلىڭالر .بولمىسا مەن سىلەرنى ئېلىپ بېرىپ ئولتۇرغۇزىدىغان يۇرت ئۆزى سىلەرنى
قۇسۇپ چىقىرىۋېتىدۇ 23 .سىلەر بولساڭالر مەن ئالدىڭالردىن ھەيدىۋېتىدىغان تائىپىلەرنىڭ
قانۇنلىرىغا مۇۋاپىق يۈرمەڭالر .چۈنكى ئۇالر ئۆزى بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى قىلغىنى
ئۈچۈن مەن ئۇالردىن بىزار بولدۇم 24 .ئۇنىڭ ئۈچۈن مەن سىلەرگە ‹ :سىلەر ئۇالرنىڭ يۇرتىنى
مىراس ئالىسىلەر ،چۈنكى سۈت بىلەن ھەسەل ئاقىدىغان يۇرتىنى سىلەرگە بېرىمەن› دەپ
ئېيتمىدىممۇ؟ سىلەرنى باشقا قوۋمالردىن ئايرىغان تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مەندۇرمەن 25 .ئەمدى
سىلەر پاك-ناپاك چارۋىالرنى پەرق ئېتىپ ،پاك-ناپاك ئۇچارقاناتالرنى تونۇپ ،مەن سىلەرگە
ناپاك قىلىپ توختىتىپ بەرگەن نەرسىلەرنىڭ ئىچىدىن ،خاھى چارۋا ،خاھى ئۇچارقانات،
خاھى يەردە ئۆمىلەيدىغان جانىۋار بولسا ئۇالرنىڭ ھېچبىرى بىلەن ئۆزۈڭالرنى ناپاك قىلماڭالر.
 26مەن خۇداۋەندە ئۆزۈم مۇقەددەس بولغىنىم ئۈچۈن سىلەر مېنىڭ ئالدىمدا پاك تۇرۇڭالر .مەن
بولسام ،سىلەرنى مېنىڭكى بولسۇن دەپ ،باشقا قوۋمالردىن ئايرىمىدىممۇ؟  27ئەگەر بىر ئەر
كىشى ۋە يا بىر خوتۇن كىشى جىنكەش ۋە يا جادۇگەر بولسا ،قېنى گەدىنىگە قويۇلۇپ ،ئۆلۈم
جازاسىنى تارتسۇن دەپ ،خەلق ئۇنى چالما-كېسەك قىلىۋەتسۇن».
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كاھىنالرنىڭ پاك بولۇپ قېلىش كېرەكلىكى

 1خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى« :سەن ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى بولغان كاھىنالرغا سۆز
قىلىپ ئېيتقىنكى :بىر كاھىن بولسا ئۆز قوۋمىنىڭ ئارىسىدىكى ئۆلۈكلەرنىڭ
سەۋىبىدىن ئۆزىنى ناپاك قىلمىسۇن 2 .يالغۇز ئۆز يېقىن تۇغقانلىرى بولغان ئانا بىلەن ئاتىسى،
ئوغۇل بىلەن قىز ۋە بۇرادىرىنىڭ ئۆلۈكى سەۋىبىدىن ئۆزىنى ناپاك قىلسۇن 3 .بۇنىڭدىن باشقا
ئەگەر ھەمشىرىسى ئەرگە تەگمەي ،پاك قىز قېلىپ ،ئۇنىڭ ئۆزى بىلەن بىللە ئولتۇراقلىق
بولسا ،ئۇنىڭ ئۆلۈكىنىڭ سەۋىبىدىن ئۆزىنى ناپاك قىلسا بولىدۇ 4 .چۈنكى كاھىن بولسا ئۆز
قوۋمىنىڭ ئارىسىدا خوجا بولغاچ ئۆزىنى نىجىس ۋە يا ناپاك قىلمىسۇن.
 5كاھىنالر ئۆزى بېشىنىڭ بىر قىسمىنى چۈشۈرمەي ،ساقىلىنىڭ ئۇچىنى ھەم بۇزماي،
بەدىنىگىمۇ بىر زەخىم يەتكۈزمىسۇن،
 6بەلكى ئۆز تەڭرىسى ئۈچۈن مۇقەددەس تۇرۇپ ،تەڭرىسىنىڭ ئىسمىنى ناپاك قىلمىسۇن.
خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش قۇربانلىقىنى كەلتۈرۈپ ،ئۆز تەڭرىسىنىڭ نېنىنى قۇربانلىق ئۆتكۈزگەچ
ئۇالر مۇقەددەس بولسۇن.
 7ئۇالرنىڭ ھېچبىرى پاھىشە ۋە يا بەدنام بىر خوتۇننى خوتۇنلۇققا ئالماي ،ئېرىدىن قويۇپ
بېرىلگەن خوتۇننىمۇ ئالمىسۇن .چۈنكى كاھىن بولسا ئۆز تەڭرىسىگە مۇقەددەس قىلىنغاندۇر.
 8ئۇ ئۆزى تەڭرىڭنىڭ يېگۈلۈك قۇربانلىقىنى ئۆتكۈزگىنى ئۈچۈن ،ئۇنى مۇقەددەس سانىغىن.
مەن سىلەرنى مۇقەددەس قىلغۇچى خۇداۋەندە ئۆزۈم مۇقەددەس بولغاچ ،ئۇمۇ ساڭا مۇقەددەس
كۆرۈنسۇن 9 .ئەگەر بىر كاھىننىڭ قىزى جاالپلىق قىلىپ ئۆزىنى ناپاك قىلسا ،ئۆز ئاتىسىنى
ناپاك قىلغىنى ئۈچۈن ئوتتا كۆيدۈرۈلسۇن.
 10بېشىنىڭ ئۈستىگە مەسىھلەش يېغى تۆكۈلۈپ ،مۇقەددەس ئېگىننى كىيىشكە مۇقەددەس
قىلىنىپ ،ئۆز بۇرادەرلىرىنىڭ ئارىسىدا ئۇلۇغ كاھىن بولغان كىشى ئۆز بېشىنى ئاچماي،
ئېگىنلىرىنىمۇ يىرتماي 11 ،ئۆزى بىر ئۆلۈكنىڭ قېشىغا بەرمەي ،ئاتىسى ۋە يا ئانىسى
بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ ئۆلۈكىنىڭ سەۋىبىدىن ئۆزىنى ناپاك قىلمىسۇن 12 .تەڭرىمنىڭ مۇقەددەس
خانىسىنى ناپاك قىلماي دەپ ،مۇقەددەس خانىدىن ھەرگىز چىقمىسۇن ،چۈنكى ئۇنىڭ
خۇدايىنىڭ مۇقەددەس يېغى ئۇنىڭ بېشىدا باردۇر .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن 13 .ئۇ ئۆزى پاك
قىزنى خوتۇنلۇققا ئېلىپ 14 ،تۇل ۋە يا ئەردىن قويۇپ بېرىلگەن خوتۇن ۋە يا بەدنام ۋە يا بىر
پاھىشە خوتۇننى ئالماي ،بەلكى ئۆز قوۋمىدىن بولغان بىر پاك قىزنى خوتۇنلۇققا ئالسۇن.
 15بولمىسا قوۋمىنىڭ ئارىسىدا ئۆز ئۇرۇق-ئەۋالدىنى ناپاك قىلىدۇ .چۈنكى ئۇنى مۇقەددەس
قىلغۇچى خۇداۋەندە مەندۇرمەن».
 16خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى« 17 :سەن ھارۇنغا سۆزلەپ ئېيتقىنكى :سېنىڭ
نەسلىڭدىن بولغان ئەۋالدلىرىڭنىڭ ئىچىدە بىركىم ئەيىبناق بولسا ،خۇدانىڭ يېگۈلۈك
قۇربانلىقىنى ئۆتكۈزمەك ئۈچۈن يېقىن بارمىسۇن 18 .دەرۋەقە ئەيىبناق بولغان ھېچ كىشى
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يېقىن بارمىسۇن ،خاھى كور ،خاھى توكۇر ،خاھى پاناق ،خاھى بىر ئەزاسى زىيادە بولۇپ قالغان
بىرى 19 ،خاھى پۇتى يا قولى سۇنۇق 20 ،خاھى دوك ،خاھى پاكىنەك بىرى ،خاھى كۆزىگە
ئاق چۈشكەن بىرى ،خاھى قىچىشقاق باسقان بىرى ،خاھى قوتۇر بىرى ،خاھى ئۇرۇقدېنى
ئېزىلگەن بىرى 21 ،ھارۇن كاھىننىڭ نەسىلدىن بولۇپ ئەيىبناق بولغان كىشىلەرنىڭ
ھېچبىرى خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش قۇربانلىقىنى كەلتۈرمەك ئۈچۈن يېقىن بارمىسۇن .ئۇنداق
بىر كەمچىلىكى بار كىشى ئۆز تەڭرىسىنىڭ يېگۈلۈك قۇربانلىقىمۇ ئۆتكۈزگىلى يېقىن
بارمىسۇن 22 .لېكىن ئۇ ئۆز تەڭرىسىنىڭ نېنىنى ،خاھى ھەممىدىن مۇقەددەسى بولسۇن،
خاھى مۇقەددەسى بولسۇن ،ئىككىلىسىدىن يېسۇن 23 .ئەمما ئەيىبناق بولغىنى ئۈچۈن
پەردىنىڭ ئىچىگە كىرمەي ،قۇربانگاھقىمۇ يېقىن بارمىسۇن .بولمىسا مېنىڭ مۇقەددەس
جايىمنى بىھۆرمەتلىك قىلىدۇ ،چۈنكى ئۇالرنى مۇقەددەس قىلغۇچى خۇداۋەندە مەندۇرمەن».
 24بۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسىنى مۇسا ئۆزى ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ۋە بەنى-ئىسرائىلنىڭ
ھەممىسىگە ئېيتىپ بەردى.

22

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى« 2 :سەن ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا
سۆزلەپ ئېيتقىنكى ،ئۇالر بولسا بەنى-ئىسرائىلنىڭ ماڭا ئاتىغان پاك نەرسىلىرىدىن
ئۆزىنى ساقالپ ،مېنىڭ ئىسمىمنى ناپاك قىلمىسۇن .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن 3 .ئۇالرغا
ئېيتقىنكى :سىلەرنىڭ نەسلىڭالردىن بولغان ئەۋالدلىرىڭالرنىڭ ئىچىدە بىركىم بەنى-
ئىسرائىل خۇداۋەندىگە ئاتىغان پاك نەرسىلەرنىڭ قېشىغا ناپاك ھالىتىدە بارسا ،ئۇنداق كىشى
ئۆز ھۇزۇرۇمدىن كېسىلىپ كەتسۇن .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن 4 .ئەگەر ھارۇننىڭ ئەۋالدلىرىنىڭ
بىرى پېسەلىك ۋە يا ئاقمىغا گىرىپتار بولغان بولسا ،پاك بولمىغۇچە مۇقەددەس نەرسىلەردىن
يېمىسۇن .بىركىم ئۆلۈكنىڭ سەۋەبىدىن ناپاك بولغان بىركىمگە ۋە يا مەنىيسى چۈشۈپ
كەتكەن كىشىگە تېگىپ كەتسە  5ۋە يا ناپاك قىلىدىغان ئۇششاق بىر جانىۋارغا تەگسە ياكى
ھەرقانداق يۇقۇپ قالىدىغان ناپاكلىقى بار بىر ئادەمگە تېگىپ كەتسە 6 ،مۇنداق نەرسىلەرگە
تەگكەن كىشى ئۆزى ئاخشامغىچە ناپاك تۇرۇپ ،سۇغا چۆمۈلمىگۈچە مۇقەددەس نەرسىلەردىن
يېمىسۇن 7 .لېكىن كۈن ئولتۇرغاندا پاك سانىلىپ ،ئۆزىنىڭ تائامى بولغان مۇقەددەس
نەرسىلەردىن يېسۇن 8 .ئۆزى ئۆلگەن ۋە يا يىرتىلغان بىر ھايۋاننى يېيىش بىلەن ئۆزىنى ناپاك
قىلمىسۇن .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن 9 .بۇنى بىھۆرمەت قىلمىقىمىز بىلەن گۇناھ بېشىمىزغا
تېگىپ ئۆلۈپ كەتمەيلى دەپ ،ئۇالر مېنىڭ قانۇنلىرىمنى تۇتسۇن .ئۇالرنى مۇقەددەس قىلغۇچى
خۇداۋەندە مەندۇرمەن.
 10ھېچبىر مۇساپىر مۇقەددەس نەرسىلەردىن يېمىسۇن .كاھىننىڭ مېھمىنى ۋە يا مەدىكارى
بولسا ئۇالرمۇ مۇقەددەس نەرسىلەردىن يېمىسۇن 11 .لېكىن كاھىننىڭ ئۆز پۇلىغا سېتىۋالغان
قۇلى بىلەن ئۇنىڭ ئۆيىدە تۇغۇلغان كىشى بولسا ئۇنىڭدىن يېيەلەيدۇ 12 .ئەگەر كاھىننىڭ
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قىزى يات كىشىگە تەگكەن بولسا ،ئۇمۇ ھەدىيە بولۇپ بېرىلگەن نەرسىلەردىن يېمىسۇن.
 13لېكىن ئەگەر كاھىننىڭ قىزى تۇل بولۇپ قېلىپ ياكى قويۇپ بېرىلىپ ،بالىسىز بولۇپ
كىچىكلىكىدىكىدەك ئاتىسىنىڭ ئۆيىگە يېنىپ كېلىپ ،ئاندا ئولتۇرغان بولسا ،ئاتىسىنىڭ
تائامىدىن يېيەلەيدۇ .ئەمما بىر يات كىشى بولسا ئۇنىڭدىن يېمىسۇن 14 .ئەگەر بىركىم
بىلمەسلىكتە مۇقەددەس نەرسىلەردىن يەپ قالسا ،شۇنىڭغا بەشتىن بىرىنى ئۆز تەرىپىدىن
قوشۇپ ،مۇقەددەس نەرسە ئۈچۈن كاھىنغا ياندۇرۇپ بەرسۇن 15 .كاھىنالر بولسا بەنى-
ئىسرائىلنىڭ خۇداۋەندىگە ئاتىغان نەرسىلىرىنى ناپاك قىلمىسۇن 16 .بولمىسا ئۇالر مۇقەددەس
ھەدىيەلەردىن يېگىنى بىلەن خەلقنىڭ گەدىنىگە گۇناھ ئارتىپ قويىدۇ .چۈنكى ئۇالرنى
مۇقەددەس قىلغۇچى خۇداۋەندە مەندۇرمەن».

ئىختىيارىي قۇربانلىقالر
 17خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 18سەن ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ۋە بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممىسىگە سۆز قىلىپ ئۇالرغا
ئېيتقىنكى :ئەگەر ئىسرائىلنىڭ خانىدانىدىن بىرى ۋە يا ئىسرائىل يۇرتىدا ئولتۇراقلىق
مۇساپىرالرنىڭ بىرى بىر قۇربانلىق ئۆتكۈزگىلى خاالپ ،خاھى ۋەدە قۇربانلىقى ،خاھى ئۆز
خۇشلۇقىدىن قۇربانلىق ئۆتكۈزۈپ ،ئۇنى خۇداۋەندە ئۈچۈن كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلماقچى
بولسا 19 ،مەقبۇل بواليلى دەپ ،كاال يا قوي ۋە يا ئۆچكىلەردىن بىر ئەيىبسىز ئەركەكنى ئېلىپ
كەلتۈرۈڭالر 20 .لېكىن ئەيىبناق بولغان بىر ھايۋاننى قۇربانلىق قىلماڭالر ،چۈنكى بۇنىڭ
بىلەن مەقبۇل بولمايسىلەر.
 21ئەگەر بىركىم ئۆز ۋەدەمنى ئادا قىالي دەپ ،ياكى كۆڭۈل خۇشلۇقۇمدىن ھەدىيە كەلتۈرەي
دەپ ،خۇداۋەندىگە شۈكۈر قۇربانلىقى كەلتۈرگىلى خالىسا ،قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈن كاال ۋە
يا قويالردىن ئېلىنغان ھايۋان ئۆزى كامىل بولۇپ ،ئۇنىڭدا ئەيىب تېپىلمىسۇن 22 .كور ۋە
يا سۇنۇق ،مېيىپ ۋە يا يىرىڭلىق زەخىمدار بولۇپ ،قىچىشقاق ۋە يا قوتۇر بېسىپ قالغان
ھايۋاننىڭ ئۆزىنى خۇداۋەندە ئۈچۈن قۇربانلىق قىلماي ،مۇنداقنىمۇ ئاتەش قۇربانلىقى قىلىپ،
خۇداۋەندە ئۈچۈن قۇربانگاھتا ئۆتكۈزمەڭالر.
 23بىر بۇقا ۋە يا بىر قوينىڭ ئەزالىرى زىيادە ياكى كەم بولغان بولسا ،مۇنداقنى ئىختىيارىي قۇربانلىق
بولۇپ ،ئۆتكۈزسەڭ بولىدۇ ،لېكىن ۋەدە قۇربانلىقى ئۈچۈن قوبۇل قىلىنمايدۇ 24- .سىلەر بولساڭالر
خۇداۋەندە ئۈچۈن ئۇرۇقدېنى سوقۇلۇپ يا ئېزىلىپ يا سۇنۇپ يا كېسىلگەن بىر ھايۋاننى قۇربانلىق
قىلماڭالر .مۇنداق ئىشنى ئۆز يۇرتۇڭالردا ھەرگىز قىلماڭالر 25 .يات كىشىنىڭ قولىدىن مۇنداق
ھايۋانالرنى قوبۇل قىلىپ ،تەڭرىڭالرنىڭ يېگۈلۈك قۇربانلىقى ئۈچۈن ئۆتكۈزمەڭالر ،چۈنكى ئۇالر
زەخىملىنىپ ئەيىبناق بولغاچ ،ئۇالرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن مەقبۇل بولمايسىلەر».
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 26خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 27بىر موزاي يا بىر قوزا يا بىر ئوغالق تۇغۇلسا ،يەتتە كۈنگىچە ئانىسىنى ئەمسۇن .لېكىن
سەككىزىنچى كۈندىن تارتىپ خۇداۋەندە ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىق ھەدىيەسى بولۇشقا يارايدۇ.
 28كاال ۋە يا ئۇششاق مالالردىن بولغان بىر ھايۋاننى ئۇنىڭ بالىسى بىلەن قوشۇپ بىر كۈندە
بوغۇزلىماڭالر 29 .سىلەر خۇداۋەندىگە بىر ھەمد قۇربانلىقى ئۆتكۈزگىلى خالىساڭالر ،قوبۇل
قىلىنايلى دەپ ،اليىق تەرىقىدە ئۆتكۈزۈڭالر 30 .ئۇ ئۆزى ئوخشاش كۈندە يېيىلىپ ،ئۇنىڭدىن
ھېچنېمە ئەتىگىچە ساقالنمىسۇن .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن.
 31سىلەر بولساڭالر مېنىڭ ئەمرلىرىمنى تۇتۇپ ،ئۇالرغا مۇۋاپىق ئەمەل قىلىڭالر .مەن
خۇداۋەندىدۇرمەن 32 .مېنىڭ مۇقەددەس ئىسمىمنى ناپاك قىلماڭالر ،چۈنكى بەنى-ئىسرائىلنىڭ
ئارىسىدا مۇقەددەس تۇرغۇم بار .مەن سىلەرنى مۇقەددەس قىلغۇچى خۇداۋەندە بولۇپ،
 33تەڭرىڭالر بوالي دەپ ،سىلەرنى مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىپ كەلدىم .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن».

23

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2سەن بەنى-ئىسرائىلغا سۆز قىلىپ ئېيتقىنكى :خۇداۋەندىنىڭ ھېيتلىرى بولسا
سىلەر ‹ مۇقەددەس يىغىلىش بولسۇن› دەپ ئېالن قىلىدىغان ھېيتلىرى شۇدۇر 3 .ئالتە كۈن
ئىچىدە ئىش قىلىنسۇن .لېكىن يەتتىنچى كۈن ئۆزى راھەتنىڭ شاباتى بىلەن مۇقەددەس
يىغىلىشنىڭ كۈنى بولغاچ ،ئۇنىڭدا ھېچ ئىش قىلماڭالر .قەيەردە ئولتۇرساڭالر بۇ ئۆزى
خۇداۋەندىنىڭ شابات كۈنى بولسۇن.
 4سىلەر تايىن ۋاقىتالردا ئېالن قىلىدىغان خۇداۋەندىنىڭ ھېيتلىرى بولغان مۇقەددەس
يىغىلىش كۈنلەر شۇدۇر.
 5ئاۋۋالقى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئاخشام ۋاقتىدا خۇداۋەندىنىڭ پاسئخا ھېيتى بولىدۇ.
 6شۇ ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنىدە خۇداۋەندىنىڭ پېتىر نان ھېيتى بولىدۇ .ئۇ ۋاقىت يەتتە
كۈنگىچە پېتىر نېنى يەپ تۇرۇڭالر 7 .ئاۋۋالقى كۈندە سىلەر مۇقەددەس يىغىلىش قىلىپ،
ھېچ ئىش قىلماڭالر 8 .سىلەر بولساڭالر يەتتە كۈنگىچە خۇداۋەندە ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىقى
ئۆتكۈزۈپ تۇرۇڭالر .يەتتىنچى كۈندە بىر مۇقەددەس يىغىلىش بولغاچ ،ئۇ كۈندە ھېچبىر ئىش
قىلماڭالر».
 9خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 10سەن بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئۇالرغا ئېيتقىنكى :سىلەر مەن ئۆزۈڭالرغا بېرىدىغان
يۇر تقا كىرىپ ،ئۇنىڭ ھوسۇلىنى يىغقىنىڭالردا ھوسۇلۇڭالرنىڭ تۇنجىسى بولغان بىر
ئۆنچىنى كاھىننىڭ قېشىغا ئېلىپ بېرىڭالر 11 .ئۇ ئۆزى سىلەرنى مەقبۇل بولسۇن دەپ ،ئۇنى
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خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا پۇالڭالتسۇن .كاھىن ئۇنى شاباتنىڭ ئەتىسى پۇالڭالتسۇن 12 .ئۇنى
پۇالڭالتقان كۈنۈڭالرنىڭ ئۆزىدە سىلەر بىر ياشقا كىرگەن ئەيىبسىز بىر قوزىنى خۇداۋەندە ئۈچۈن
كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىپ ئۆتكۈزۈڭالر 13 .ئۇنىڭغا قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى ئۈچۈن
ياغ بىلەن ئىلەشتۈرۈلگەن ئاق ئۇندىن بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن بىرىنى خۇداۋەندىنىڭ
ئاتەش قۇربانلىقى قىلىپ ،ئۇنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ ئۆتكۈزۈپ ،بۇنىڭغا
قوشۇلىدىغان ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى ئۈچۈن شارابتىن بىر ھىن مىقدارىنىڭ تۆتتىن بىرىنىمۇ
ئۆتكۈزۈڭالر 14 .سىلەر تەڭرىڭالر ئۈچۈن بۇ ھەدىيەنى كەلتۈرگەن كۈندىن ئىلگىرى يېڭى
ھوسۇلدىن ھېچنېمىنى ،خاھى نان ،خاھى قوماچ ،خاھى كۆك باش بولسۇن ،يېمەڭالر .بۇ ئۆزى
سىلەر ئۈچۈن قەيەردە ئولتۇرساڭالر نەسىلدىن نەسىلگە ئەبەدىي بىر قانۇن بولسۇن.
 15ئاندىن كېيىن سىلەر بۇ شاباتنىڭ ئەتىسىدىن ھېساب قىلىپ ،ئۆنچىنى پۇالڭالتما قۇربانلىق
قىلىپ ئۆتكۈزگەن كۈنۈڭالردىن تارتىپ ،يەتتە تولۇق شابات ساناڭالر 16 .يەتتىنچى شاباتنىڭ
ئەتىسىگىچە ئەللىك كۈن ساناپ ،ئاندىن يېڭى ھوسۇلدىن خۇداۋەندە ئۈچۈن بىر ھەدىيە
كەلتۈرۈڭالر 17 .سىلەر ئۆزۈڭالر ئولتۇرغان جايالردىن بىر ئېفا ئاق ئۇننىڭ ئوندىن ئىككىسىدىن
ئېتىلگەن ئىككى ناننى ئېلىپ كېلىپ ،خۇداۋەندە ئۈچۈن بىر تۇنجى ھوسۇل پۇالڭالتما
قۇربانلىقى بولسۇن دەپ كەلتۈرۈپ 18 ،ناندىن باشقا يەنە بىر ياشقا كىرگەن يەتتە ئەيىبسىز
قوزا ،بىر ياش بۇقا ۋە ئىككى قوچقارنى خۇداۋەندىگە كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىپ ،قوشۇلىدىغان
يېگۈلۈك بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن بىللە ئېلىپ كېلىپ ،بۇ بىر ئاتەش قۇربانلىقى
بولۇپ ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ بېرىڭالر 19 .بۇنىڭدىن باشقا سىلەر
گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن بىر تېكىنى ،شۈكۈر قۇربانلىقى ئۈچۈن بىر ياشقا كىرگەن ئىككى
قوزىنى كەلتۈرۈڭالر 20 .كەلتۈرسەڭالر ،كاھىن ئۆزى بۇالرنى پۇالڭالتما قۇربانلىق قىلىپ ،بۇ
ئىككى قوزا بىلەن كەلتۈرۈلگەن تۇنجى ھوسۇلنىڭ نانلىرىغا قوشۇپ ،خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا
ئۆتكۈزسۇن .بۇالر بولسا خۇداۋەندە ئۈچۈن مۇقەددەس قىلىنىپ ،كاھىنغا تەگسۇن 21 .ئۇ كۈن
توغرىسىدا ‹ :بىز بولساق مۇقەددەس بىر يىغىلىش ئۈچۈن جەم بواليلى› دەپ ئېالن قىلىپ،
ئۇ كۈندە ھېچ ئىش قىلماڭالر .بۇ ئۆزى سىلەر ئۈچۈن قەيەردە ئولتۇرساڭالر ئەبەدىي بىر قانۇن
بولسۇن.
 22سىلەر يۇرتۇڭالرنىڭ ھوسۇلىنى ئورۇپ يىغساڭالر ،سەن ئېتىزىڭنىڭ تامام چېتىگىچە ئورۇپ
ئالماي ،ھوسۇلۇڭنى يىغىپ بولغاندىن كېيىن باشالرنىمۇ تېرىۋالماي ،بەلكى بۇنى كەمبەغەل
بىلەن مۇساپىرغا قويۇپ قويغايسەن .مەن ئۆزۈم تەڭرىڭالر خۇداۋەندىدۇرمەن».
 23خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 24سەن بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئېيتقىنكى :سىلەر بولساڭالر يەتتىنچى ئاينىڭ ئاۋۋالقى
كۈنىدە شابات راھىتىنى قىلىپ ،كاناي چېلىنىشى بىلەن خاتىرە ھېيتىنى تۇتۇپ ،مۇقەددەس
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يىغىلىشقا جەم بولۇپ 25 ،ئۇ كۈندە ھېچ ئىش قىلماي ،خۇداۋەندە ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىقى
ئۆتكۈزۈڭالر».
 26خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 27لېكىن يەتتىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى بولسا كاپارەت كۈنى بولىدۇ .ئۇ كۈن سىلەر
مۇقەددەس يىغىلىشقا جەم بولۇپ نەپسىڭالرنى تارتىپ ،خۇداۋەندە ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىقى
ئۆتكۈزۈپ 28 ،ئۇ كۈننىڭ ئۆزىدە ھېچ ئىش قىلماڭالر .چۈنكى ئۇ ئۆزى كاپارەتنىڭ كۈنى بولۇپ،
ئۇنىڭ ئۆزىدە سىلەر ئۈچۈن تەڭرىڭالر خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا كاپارەت بېرىلىدۇ 29 .كىمكى
ئۇ كۈننىڭ ئۆزىدە نەپسىنى تارتمىسا ،ئۆز قوۋمىدىن كېسىلىدۇ 30 .كىمكى ئۇ كۈننىڭ ئۆزىدە
بىر ئىش قىلسا ،ئۇنى مەن ئۆز قوۋمىدىن يوقىتىمەن 31 .ئۇ كۈن ھېچ ئىش قىلمىغايسىلەر.
بۇ ئۆزى سىلەر ئۈچۈن قەيەردە ئولتۇرساڭالر ،نەسىلدىن نەسىلگە بىر ئەبەدىي قانۇن بولسۇن.
 32ئۇ كۈن بولسا سىلەر ئۆز نەپسىڭالرنى تارتىدىغان راھەت شابات كۈنۈڭالر بولىدۇ .بۇ شابات
راھىتىڭالرنىڭ ئۆزىنى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنىنىڭ ئاخشىمىدا شامدىن تارتىپ ئەتىسى
شامغىچە تۇتقايسىلەر».
 33خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 34سەن بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئېيتكىنكى ‹ :يەتتىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنىدە
يەتتە كۈنگىچىلىك خۇداۋەندىنىڭ سايىۋەن ھېيتى بولىدۇ 35 .ئاۋۋالقى كۈنى بىر مۇقەددەس
يىغىلىش بولغاچ ،ئۇ كۈن ھېچ ئىش قىلماي 36 ،يەتتە كۈنگىچىلىك خۇداۋەندە ئۈچۈن ئاتەش
قۇربانلىقى ئۆتكۈزۈپ تۇرۇپ ،سەككىزىنچى كۈندە مۇقەددەس يىغىلىش ئۈچۈن جەم بولۇپ،
خۇداۋەندە ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىقى ئۆتكۈزگەيسىلەر .بۇ ئۆزى مۇقەددەس يىغىلىش بولغاچ ئۇ
كۈن ھېچ ئىش قىلماڭالر.
 37سىلەر ئۆزۈڭالر ‹ بۇالر مۇقەددەس يىغىلىش بولىدۇ› دەپ ئېالن قىلىنىدىغان خۇداۋەندىنىڭ
ھېيتلىرى بۇالر بولىدۇ .بۇ كۈنلەرنىڭ ئىچىدە ھەر كۈن ئۇ كۈننىڭ ئۆزىگە تەيىنلەنگەن
قۇربانلىقالرنى كەلتۈرۈپ ،خۇداۋەندە ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىقى ،يەنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق
بىلەن يېگۈلۈك قۇربانلىقى ،سويۇم قۇربانلىق بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى ئۆتكۈزگەيسىلەر.
 38بۇنىڭدىن باشقا خۇداۋەندىنىڭ شابات كۈنلىرىنى تۇتۇپ ،قالغان ھەدىيەلىرىڭالرنى بېرىپ،
ۋەدە قۇربانلىقلىرىڭالرنىڭ ھەممىسىنى ئادا قىلىپ ،خۇداۋەندىگە ئۆتكۈزىدىغان ئىختىيارىي
قۇربانلىقلىرىڭالرنىڭ ھەممىسىنى ئادا ئۆتكۈزمىكىڭالر كېرەك  39لېكىن سىلەر يۇرتنىڭ
ھوسۇلىنى يىغىپ بولۇپ ،يەتتىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈندىن باشالپ يەتتە كۈنگىچىلىك
خۇداۋەندىنىڭ ھېيتىنى قىلىڭالر .ئاۋۋالقى كۈندە شابات راھىتى بولۇپ ،سەككىزىنچى كۈنىدىمۇ
شابات راھىتى بولىدۇ 40 .ئاۋۋالقى كۈنىدە سىلەر ھەممىدىن ياخشى دەرەخلىرىڭالردىن مېۋە
ئېلىپ ،خورما دەرەخ بىلەن قويۇق يوپۇرماقلىق دەرەخلەرنىڭ شاخلىرىنى كېسىپ ،جىلغا
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سۆگىتى چىۋىقلىرىنى ئېلىپ ،تەڭرىڭالر خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا يەتتە كۈنگىچىلىك شادلىق
قىلىپ 41 ،ھەر يىلى خۇداۋەندە ئۈچۈن يەتتە كۈنگىچىلىك بۇ ھېيتنى تۇتۇڭالر .بۇ ئۆزى سىلەر
ئۈچۈن نەسىلدىن نەسىلگە ئەبەدىي بىر قانۇن بولسۇن .بۇ ھېيتنىڭ ئۆزىنى يەتتىنچى ئايدا
تۇتۇپ 42 ،يەتتە كۈنگىچە سايىۋەنلەردە ئولتۇرۇڭالر .شۇنداقال ئىسرائىلنىڭ ئەۋالدلىرىدىن
بولغانالرنىڭ ھەممىسى سايىۋەنلەردە ئولتۇرسۇن 43 .بۇنىڭ بىلەن مەن بەنى-ئىسرائىلنى مىسىر
يۇرتىدىن چىقارغىنىمدا ئۇالرنى سايىۋەنلەردە ئولتۇرغۇزغىنىمنى ئەۋالدلىرىڭالر بىلسۇن .مەن
ئۆزۈم تەڭرىڭالر خۇداۋەندىدۇرمەن» 44 .شۇنداق قىلىپ مۇسا ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ توختاتقان
ھېيتلىرى توغرىسىدا بەنى-ئىسرائىلغا دەپ بەردى.

24

چىراغدان ۋە تەقدىم نان توغرىسىدىكى بەلگىلىمىلەر

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2ئىسرائىلغا بۇيرۇپ ‹ :چىراغالر ھەمىشە ياندۇرۇلۇپ تۇرسۇن دەپ ،زەيتۇندىن
سىقىپ چىقىرىلغان ساپ ياغنى مېنىڭ قېشىمغا ئېلىپ كېلىڭالر› دەپ بۇيرۇغىن 3 .ھارۇن
بولسا ئۇالرنى جامائەت چېدىرىنىڭ ئىچىدە شاھادەت ساندۇقىنىڭ ئالدىدىكى پەردىنىڭ
سىرتىدا ئاخشامدىن ئەتىگىچە خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا جايى جايىدا قويۇپ ،خەۋەر ئالسۇن.
بۇ ئۆزى سىلەر ئۈچۈن نەسىلدىن نەسىلگە ئەبەدىي بىر قانۇن بولسۇن 4 .ھارۇن ئۆزى ھەمىشە
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا بۇ چىراغالرنى پاك ئالتۇن شامداننىڭ ئۈستىگە تىزىپ قويسۇن.
 5سەن ئاق ئۇندىن ئېلىپ ،شۇنىڭدىن ئون ئىككى توقاچنى ئەتكىن .ھەربىر توقچا ئۆزى بىر
ئېفانىڭ ئوندىن ئىككىسىگە باراۋەر بولسۇن 6 .ئاندىن سەن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدىكى ئالتۇن
جوزىسىنىڭ ئۈستىدە ئالتىدىن ئالتىدىن ئىككى قاتار قىلىپ تىزىپ 7 ،بىر يادلىنىش قۇربانلىقى
قىلىنىپ ،خۇداۋەندىنىڭ بىر ئاتەش قۇربانلىقى بولسۇن دەپ ،ھەربىر قاتارنىڭ ئۈستىگە ساپ
مەستىكى قويۇپ قويغايسەن 8 .بۇالر ئۆزى شاباتتىن شاباتقا ھەمىشە خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا
قويۇلۇپ ،بەنى-ئىسرائىل تەرىپىدىن بىر ئەبەدىي ئەھدىنىڭ ھەدىيەسى بولۇپ 9 ،ئۆزى ھارۇن
بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا تېگىپ ،مۇقەددەس جايدا يېيىلسۇن .چۈنكى بۇ نەرسىلەر ھەممىدىن
مۇقەددەس بولغاچ ،ئەبەدىي قانۇنغا مۇۋاپىق خۇداۋەندىنىڭ ئاتەش قۇربانلىقلىرىدىن ئېلىنىپ،
ھارۇنغا تەگسۇن.

خۇدانىڭ نامىغا كۇپۇرلۇق قىلىش گۇناھىنىڭ جازاسى
 10ئانىسى ئىسرائىلىي بولۇپ ،ئاتىسى مىسىرلىق بولغان بىر ئادەم بەنى-ئىسرائىلنىڭ
ئارىسىغا چىقتى .بۇ ئىسرائىلىي خوتۇننىڭ ئوغلى ئۆزى چېدىرگاھتا بىر ئىسرائىلىي ئادەم

الۋىيالر

49

بىلەن ئۇرۇشۇپ قالدى 11 .ئۇرۇشۇپ ،ئىسرائىلىي خوتۇننىڭ ئوغلى ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ
ئىسمىغا كۇپۇرلۇق قىلىپ تىللىسا ،ئۇالر ئۇنى مۇسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ باردى .ئۇ كىشىنىڭ
ئانىسى بولسا دان قەبىلىسىدىن بولغان دىبرىنىڭ قىزى بولۇپ شېلومىت دەپ ئاتالغانىدى.
 12ئاندىن كېيىن ئۇالر ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا مۇۋاپىق ئۇنىڭ جازاسى توختىتىلسۇن
دەپ ،ئۇ كىشىنى سوالپ قويدى 13 .ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 14كۇپۇر ئېيتقۇچىنى چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىغا چىقىرىڭالر .چىقىرىپ بولۇپ ،ئۇنىڭ كۇپۇر
ئېيتقىنىنى ئاڭلىغانالرنىڭ ھەممىسى ئۆز قوللىرىنى ئۇنىڭ بېشىغا قويۇپ ،ئاندىن جامائەت
بىر بولۇپ ئۇنى چالما-كېسەك قىلسۇن 15 .سەن بەنى-ئىسرائىلغا سۆز قىلىپ ئېيتقىنكى:
ئەگەر بىركىم ئۆز تەڭرىسىگە كۇپۇر ئېيتسا ،ئۆز گۇناھىنى كۆتۈرسۇن 16 .ئەگەر بىركىم
خۇداۋەندىنىڭ ئىسمىغا كۇپۇرلۇق قىلسا ،ئۆلۈم جازاسىنى تارتسۇن .جامائەت ئۆزى بىر بولۇپ
ئۇنى چالما-كېسەك قىلسۇن .خۇداۋەندىنىڭ ئىسمىغا كۇپۇرلۇق قىلغان كىشى ئۆزى ،خاھى
مۇساپىر ،خاھى يەرلىك ئادەم بولسا ئۆلتۈرۈلسۇن.
 17ئەگەر بىركىم بىر ئادەمنى ئۆلتۈرسە ،ئۆلۈم جازاسىنى تارتسۇن 18 .كىمكى بىر مال ھايۋاننى
ئۆلتۈرسە ،ئۇنىڭ ئورنىدا جانغا جان بەرسۇن.
 19ئەگەر بىركىم ئۆز ھەقەمسايىسىنى ئەيىبناق قىلسا ،ئۆزى قىلغاندەك ئۇنىڭ ئۆزىگىمۇ
قىلىنىپ 20 ،سۇندۇرۇلغان ئەزانىڭ ئورنىغا ئەزا سۇندۇرۇلۇپ ،كۆز ئورنىغا كۆز ،چىش ئورنىغا
چىش بېرىلىپ ،باشقا كىشىنى قانداق ئەيىبناق قىلغان بولسا ،ئۇنىڭغا ھەم شۇنداق
قىلىنسۇن.
 21كىمكى بىر مال ھايۋاننى ئۆلتۈرسە ،ئۇنى تۆلەپ بەرسۇن .لېكىن بىر ئادەمنى ئۆلتۈرگەن
كىشى ئۆزى ئۆلتۈرۈلسۇن.
 22سىلەر ئۈچۈن بۇ قانۇن توختىتىلىپ ،مۇساپىر بىلەن يەرلىك ئادەمگە باراۋەر مۇئامىلە
قىلىنسۇن ،چۈنكى تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مەندۇرمەن».
 23مۇسا ئۆزى بەنى-ئىسرائىلغا بۇنى دەپ بەرسە ،ئۇالر كۇپۇر ئېيتقۇچىنى چېدىرگاھنىڭ
تاشقىرىغا چىقىرىپ ،چالما-كېسەك قىلدى .شۇنداق قىلىپ ،بەنى-ئىسرائىل ئۆزى
خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىنى بەجا كەلتۈردى.

25

شابات يىلى ۋە شادلىق يىلى

 1خۇداۋەندە سىناي تېغىدا مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2سەن بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئېيتقىنكى :مەن سىلەرگە بېرىدىغان يۇرتقا
كىرگىنىڭالردا ئۇ يۇرتنىڭ زېمىنىمۇ خۇداۋەندىنىڭ شابات راھىتىنى تاپسۇن 3 .سەن بولساڭ
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ئالتە يىل ئىچىدە زېمىنىڭنى تېرىپ تىكىپ ،ئۈزۈمزارلىقىڭنىمۇ ئالتە يىل ئىچىدە قىرىپ
چېتىپ ،ھوسۇللىرىنى يىغقايسەن 4 .لېكىن يەتتىنچى يىلى زېمىن ئۆزى ئارام ئېلىپ،
خۇداۋەندىنىڭ شابات راھىتىنى تاپسۇن .ئۇ ۋاقىت سەن ئۆزۈڭ زېمىنىڭنى تېرىپ تىكمەي،
ئۆز ئۈزۈمزارلىقلىرىڭنىمۇ قىرىپ چاتىماي 5 ،خاھى ئۆزىچە ئۈنۈپ قالغان ھوسۇلنى كەسمەي،
خاھى چاتالمىغان ئۈزۈم تېلىڭنىڭ ئۈزۈملىرىنى يىغمىغىن ،چۈنكى بۇ يىل بولسا يەرنىڭ
راھەت ئالىدىغان يىلىدۇر 6 .لېكىن ھەرقانداق بولسا ،يۇرتنىڭ شاباتىدا چىققان ھوسۇل ئۆزى
سىلەرگە تائام بولۇپ ،سەن ئۆزۈڭ بىلەن خىزمەتكار ۋە دېدىكىڭ ،مەدىكار بىلەن سېنىڭكىدە
ئولتۇرغان مۇساپىرىڭ شۇنىڭدىن تىرىكچىلىك قىلىپ 7 ،مېلىڭ بىلەن يۇرتۇڭدىكى ياۋا
ھايۋانالرمۇ ئۇنىڭ ھەممە ھوسۇلىدىن غىزا تاپسۇن.
 8بۇنىڭدىن باشقا سەن يەتتە شابات يىلىنىڭ دەۋرىنى ھېساب قىلىپ ،يەتتە مەرتىۋە يەتتە يىل
سانىغىن .شۇنداق قىلساڭ ،يەتتە شابات يىلىنىڭ دەۋرى ئۆزى قىرىق توققۇز يىل چىقىدۇ.
 9شۇنچە ۋاقىت ئۆتۈپ بولغاندا يەتتىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنىدە شادلىق كانىيىنى چېلىپ،
پۈتۈن يۇرتۇڭالردا ئۇ كاپارەت كۈنىنىڭ ئۆزىدە كاناي چالغىلى تۇرۇپ 10 ،ئەللىكىنچى يىلىنى
مۇقەددەس بىلىپ ،يۇرتنىڭ ھەممە ئولتۇرغۇچىلىرىغا ئازادلىقنى جاكارالڭالر .بۇ ئۆزى سىلەرگە
شادلىق يىلى بولغاچ ھەربىر كىشىگە ئۆز تەئەللۇقىنى ياندۇرۇپ بېرىپ ،ھەر كىشىنى ئۆز
خانىدانىغا قايتىپ قويغايسىلەر 11 .دەرۋەقە بۇ ئەللىكىنچى يىلى بولسا سىلەرگە شادلىق
يىلى بولسۇن .ئۇ ۋاقىت بىر نېمىنى تېرىماي ،ئۆزىچە ئۈنۈپ قالغان ھوسۇلنىمۇ ئورماي،
چاتالمىغان تاللىرىڭالرنىڭ ئۈزۈملىرىنىمۇ يىغمىغىن 12 .چۈنكى بۇ ئۆزى شادلىق يىلى بولغاچ
سىلەرگە مۇقەددەس بولسۇن .ئۇنىڭ ھوسۇلى بولسا ئۇنى يەر زېمىنىدىن تېپىپ يەيسىلەر.
 13شادلىق يىلى بولسا ئاراڭالردىكى ھەربىر كىشى ئۆز تەئەللۇقىنى ياندۇرۇۋالسۇن 14 .ئەگەر
سىلەر ھەقەمسايەڭالرغا بىر نېمىنى سېتىپ بېرىپ ياكى ھەقەمسايەڭالردىن بىر نېمىنى
سېتىۋالساڭالر ،بىر-بىرىڭالرغا ناھەقلىق قىلماي 15 ،شادلىق يىلىدىن كېيىن نەچچە يىل
ئۆتكەن بولسا ،شۇنىڭغا مۇۋاپىق ھېساب قىلىپ ھەقەمسايەڭگە پۇل بېرىپ ،ئۇنى سېتىۋالغىن.
ئۇ ئۆزى يىلالرنىڭ سانىغا قاراپ ھوسۇلالرنى ھېسابالپ ساڭا ساتسۇن 16 .يىلالر ئۆزى قانچە
زىيادە بولغان بولسا ،شۇنىڭغا مۇۋاپىق باھاسىنى كۆتۈرگىن .يىلالر قانچە كەم قالغان بولسا،
شۇنچە باھاسىنى كېمەيتكىن .چۈنكى ئۇ ئۆزى يىلالرنىڭ سانىغا قاراپ ئۇالرنىڭ ھوسۇلىنى
ساڭا ساتىدۇ ئەمەسمۇ؟  17سىلەر بىر-بىرىڭالرغا ناھەقلىق قىلماي ،بەلكى تەڭرىڭالردىن
قورقۇپ تۇرۇڭالر ،چۈنكى تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مەندۇرمەن.
 18سىلەر مېنىڭ قانۇنلىرىمنى تۇتۇپ ،ھۆكۈملىرىمنى ساقالپ ،شۇنىڭغا مۇۋاپىق ئەمەل
قىلساڭالر ،يۇرتتا تىنچ-ئامان ئولتۇرىسىلەر 19 .زېمىن بولسا كەڭرى ھوسۇل بەرگەچ سىلەر
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تويغۇدەك يەپ ،ئاندا تىنچ-ئامان ئولتۇرىسىلەر 20 .ئەگەر سىلەر ‹ :بىزگە تېرىپ ،ھوسۇلىمىزنى
يىغقىلى ئىجازەت بېرىلمىسە ،يەتتىنچى يىلى نېمە يەيمىز؟› دەپ سورىساڭالر 21 ،سىلەرگە مەلۇم
بولسۇنكى ،ئۈچ يىللىق ھوسۇل بەرسۇن دەپ ،ئالتىنچى يىلىدا ئۈستۈڭالرغا بەرىكىتىمنى
ئەۋەتىمەن 22 .شۇنداق بولىدۇكى ،سىلەر سەككىزىنچى يىلىدا تېرىغىنىڭالردا تېخى سىلەرگە
يېگىلى كونا ھوسۇلدىن ئېشىپ قېلىپ ،توققۇزىنچى يىلىنىڭ ھوسۇلىنى يىغىپ بولغۇچىلىك
كونا ئاشلىقتىن يەپ تۇرىسىلەر.
 23يەر سېتىلسا ،ئەبەدكىچە سېتىلمىسۇن ،چۈنكى يۇرت ئۆزى مېنىڭكى بولۇپ ،سىلەر بولساڭالر
مېنىڭ قېشىمدا مۇساپىر بىلەن مېھماندەك تۇرمايسىلەرمۇ؟  24سىلەرگە بېرىلىدىغان يۇرتنىڭ
ھەر يېرىدە بولسا سېتىلغان زېمىننى ياندۇرۇۋالمىقىڭالر جايىزدۇر 25 .ئەگەر بۇرادىرىڭ
كەمبەغەل بولۇپ قېلىپ ،ئۆز مىراس يېرىنى سېتىۋەتكەن بولسا ،ئۇنىڭ يېقىن تۇغقىنى
كېلىپ ،بۇرادىرى ئۆزى ساتقان يەرنى ياندۇرۇۋالسۇن 26 .ئەگەر ئۇنىڭ تۇغقىنى بولمىسا ،لېكىن
ئۇ ئۆزى ياندۇرۇۋېلىشقا الزىم بولىدىغان پۇلنى تاپالسا 27 ،ساتقىنىمغا نەچچە يىل كەتتى
دەپ ساناپ ،شادلىق يىلغىچە قالىدىغان يىلالر ئۈچۈن سېتىۋالغان كىشىگە پۇل بېرىپ ،ئۆز
يېرىنى ياندۇرۇۋالسۇن 28 .لېكىن ئەگەر ياندۇرۇۋېلىشقا الزىم بولىدىغان پۇلنى تاپالمىسا ،ئۆزى
سېتىپ بەرگەن يەر شادلىق يىلىغىچە ئالغۇچىنىڭ قولىدا تۇرسۇن .لېكىن شادلىق يىلى
كەلگەندە يەر ئۆزى خالىس ئاجراپ ساتقان كىشىنىڭ قولىغا يېنىپ كېلىدۇ.
 29ئەگەر بىركىم سېپىللىك شەھەرنىڭ ئىچىدىكى بىر ئولتۇرىدىغان ئۆينى ساتقان
بولسا ،سېتىلىپ بىر يىل ئۆتمەستە ئۇنى ياندۇرۇۋاالاليدۇ .يىل تۈگەپ بولغۇچىلىك ئۇنى
ياندۇرۇۋالغىلى ھەققى باردۇر 30 .لېكىن پۈتۈن يىل ئۆتمەستىن ياندۇرۇۋېلىنمىسا ،سېپىللىك
شەھەرنىڭ ئىچىدە بولغان بۇ ئۆي ئۆزى نەسىلدىن نەسىلگە ئالغان كىشىنىڭ قولىدا قېلىپ،
شادلىق يىلى كەلسىمۇ ،ياندۇرۇلمايدۇ 31 .لېكىن سېپىلسىز كەنتلەرنىڭ ئۆيلىرى بولسا
يۇرتنىڭ زېمىنىدەك سانىلىپ ،ئۇالرنى ياندۇرۇۋالغىلى ھەققى باردۇر ۋە شادلىق يىلى كەلگەندە
ئۆزى ياندۇرۇلىدۇ 32 .لېكىن الۋىي شەھەرلىرىدە بولسا الۋىيالر ئۆزى ئۆز مىراسى بولغان
شەھەرلىرىنىڭ ئۆيلىرىنى ھەرقاچان خالىسا ،ياندۇرۇۋاالاليدۇ 33 .ئەگەر الۋىيالردىن بولغان
باشقا بىر كىشى ئۆز مىراسى بولغان شەھىرىدە بىر ئۆينى ئالسىمۇ ،شادلىق يىلى كەلگەندە
ياندۇرۇلىدۇ .چۈنكى الۋىي شەھەرلىرىنىڭ ئۆيلىرى بولسا الۋىيالرنىڭ بەنى-ئىسرائىلنىڭ
ئارىسىدىكى مىراسى بولىدۇ 34 .شۇنداق ھەم بۇالرنىڭ شەھەرلىرىنىڭ چۆرىسىدىكى تەئەللۇق
يەرلىرى بولسا ئۇالرنىڭ ئەبەدىي مىراسى بولغاچ سېتىلمىسۇن.
 35ئەگەر بۇرادىرىڭ كەمبەغەل بولۇپ سەن بىلەن تۇرۇپ ،بارىنى يىتتۈرسە ،سەن ئۇنىڭدىن
خەۋەر ئېلىپ ،ئۇنى سېنىڭكىدە بىر مۇساپىر ۋە يا بىر مېھماندەك ئولتۇرغىلى قويۇپ،
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 36ئۇنىڭدىن جازانە ۋە يا پايدا ئالماي ،بەلكى تەڭرىڭدىن قورقۇپ بۇرادىرىڭنى قېشىڭدا
ئولتۇرغىلى قويغىن 37 .پۇلۇڭنى ئۇنىڭغا جازانىغا بەرمەي ،ئاشلىقىڭنىمۇ پايدا ئېلىش ئۈچۈن
ئۇنىڭغا ئۆتنە بەرمىگىن 38 .تەڭرىڭالر بولۇپ ،قانائان يۇرتىنى سىلەرگە بېرەي دەپ ،سىلەرنى
مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىپ كەلگەن تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مەندۇرمەن.
 39ئەگەر بۇرادىرىڭ سەن بىلەن تۇرۇپ ،كەمبەغەل بولۇپ قېلىپ ،ئۆزىنى ساڭا ساتسا ،ئۇنى
قۇللۇق ئىشىغا سالمىغىن 40 .بەلكى ئۇ ئۆزى بىر مەدىكار بىلەن مۇساپىردەك قېشىڭدا
تۇرۇپ ،شادلىق يىلىغىچە ساڭا خىزمەت قىلىپ تۇرۇپ 41 ،ئاندىن ئازاد بولۇپ ،ئۆزى بىلەن
ئۇنىڭ بالىلىرى سېنىڭ قېشىڭدىن چىقىپ ،ئۆز خانىدانىغا يېنىپ كېتىپ ،ئاتىسىنىڭ
تەئەللۇقىغا قايتىپ بارسۇن 42 .چۈنكى ئۇالر مەن ئۆزۈم مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىپ كەلگەن
بەندىلىرىم بولغاچ قۇلدەك سېتىلمىسۇن 43 .سەن ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قاتتىقلىق بىلەن
خوجىلىق قىلماي ،بەلكى تەڭرىڭدىن قورققىن 44 .لېكىن ئەگەر سەن ،راست بىر قۇل ياكى
دېدەكنى تاپاي دېسەڭ ،مۇنداق قۇل ياكى دېدەكنى چۆرەڭالردىكى تائىپىلەرنىڭ ئارىسىدىن
پۇلغا ئالغىن 45 .بۇالردىن باشقا قېشىڭالردا ئولتۇرغان مۇساپىرلىرىڭالرنىڭ بالىلىرى بىلەن
يۇرتۇڭالردا تۇغۇلۇپ سىلەرنىڭكىدە ئولتۇرغان تۇغقانلىرىدىن قۇلالر سېتىۋېلىڭالر .شۇنداقالر
سىلەرنىڭ تەئەللۇقىڭالر بولۇپ قالىدۇ 46 .بۇ تەرىقىدە سىلەر ئۇالرغا ئىگە بولۇپ ،ئۆزۈڭالردىن
كېيىن بالىلىرىڭالرغا مىراس قىلىپ بېرىپ ،ئەبەدكىچە ئۇالرنى قۇلدەك ساقلىساڭالر بولىدۇ.
لېكىن بۇرادەرلىرىڭالر بولغان بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدىن ھېچكىمگە قاتتىقلىق بىلەن
خوجىلىق قىلماڭالر.
 47ئەگەر بىر مۇساپىر ياكى ياقا يۇرتلۇق سەن بىلەن ئولتۇرۇپ ،باي بولۇپ قېلىپ ،بۇرادىرىڭ
ئۇنىڭكىدە تۇرۇپ ،كەمبەغەل بولۇپ قېلىپ ،ئۆز-ئۆزىنى قېشىڭدا ئولتۇرغان مۇساپىرغا ۋە يا
بۇ مۇساپىرنىڭ تۇغقانلىرىغا ساتسا 48 ،سېتىلىپ كەتكەندىن كېيىن ئۇ ياندۇرۇالاليدۇ .ئۇنىڭ
بىرتۇغقانلىرىنىڭ بىرى ئۇنى سېتىۋېلىپ ياندۇرااليدۇ 49 .بولمىسا تاغىسى يا تاغىسىنىڭ
ئوغلى ۋە يا خانىدانىدىن بولغان يېقىن تۇغقىنى ئۇنى سېتىۋېلىپ ياندۇرااليدۇ ياكى بولمىسا
كۈچى يەتسە ،پۇلنى بېرىپ ئۆز-ئۆزىنى ياندۇرااليدۇ 50 .ئۇ ئۆزى خوجىسى بىلەن گەپلىشىپ
سېتىلغان يىلدىن تارتىپ شادلىق يىلىغىچە قانچىلىك قالدى دەپ ،ھېسابلىشىپ سېتىلغان
قىممىتىنى يىلالرنىڭ سانىغا تەقسىم قىلىپ ،ئىشلەپ بەرگەن كۈنلىرىنى ھېساب قىلىپ
پۇل سوقۇپ 51 ،شادلىق يىلىغا تېخى توال يىل قالغان بولسا ،شۇنى ھېساب قىلىپ ،ئازاد
بولماق ئۈچۈن سېتىلغان پۇلنىڭ ئوشۇقىنى قايتۇرۇپ بەرسۇن 52 .ئەگەر شادلىق يىلىغا ئاز
يىلالر قالغان بولسا ،ئۇنى ھېساب قىلىپ قالغان يىلالرغا مۇۋاپىق پۇلنى ياندۇرۇپ بېرىپ،
 53يىللىق مەدىكاردەك ئۇ خوجىسىنىڭ قېشىدا تۇرۇپ ،خوجىسى سېنىڭ كۆز ئالدىڭدا ئۇنىڭغا
قاتتىقلىق بىلەن خوجىلىق قىلمىسۇن 54 .لېكىن ئەگەر ئۇ ئۆزى مەزكۇر تەرىقىلەردە ئازاد
بواللمىسا ،شادلىق يىلى كەلگەندە قويۇپ بېرىلىپ ،ئۆزى بالىلىرى بىلەن قوشۇلۇپ ئازاد
بولسۇن.
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 55چۈنكى بەنى-ئىسرائىل ئۆزى مېنىڭ بەندىلىرىم بولىدۇ .ئۇالر مەن ئۆزۈم مىسىر يۇرتىدىن
چىقىرىپ كەلگەن بەندىلىرىمدۇر .تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مەندۇرمەن».

26

بەرىكەت ۋە لەنەت

« 1سىلەر ئۆزۈڭالر ئۈچۈن بۇت ياسىماي ،ئويما سۈرەت ۋە يا تۈۋرۈك سۈرىتىمۇ
تۇرغۇزماي ،ئۇالرغا باش ئەگەيلى دەپ ئويۇلغان سۈرەتلىرى بار تاشالرنى يۇرتۇڭالردا
ھەرگىز تىكلىمەڭالر .چۈنكى تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مەندۇرمەن.
 2مېنىڭ شابات كۈنلىرىمنى تۇتۇپ ،مۇقەددەس خانامغا ھۆرمەت قىلىڭالر .مەن خۇداۋەندىدۇرمەن.
 3ئەگەر سىلەر مېنىڭ قانۇنلىرىمغا مۇۋاپىق يۈرۈپ ،ئەمرلىرىمنى تۇتۇپ ئۇالرغا ئەمەل قىلساڭالر،
 4مەن ئۆزۈم ،يەر ئۆزى ھوسۇلىنى بېرىپ ،سەھرانىڭ دەرەخلىرى بولسا مېۋىسىنى كەلتۈرسۇن
دەپ ،راست ۋاقتىدا يامغۇر ئەۋەتىمەن 5 .شۇنداقكى ،ئۈزۈم يىغقۇچىلىك خامانلىرىڭالر
تېپىلىپ تۇرۇپ ،ئۈزۈمۈڭالر بولسا يېڭى تېرىمغىچە يىغىلىپ تۇرۇپ ،ئۆزۈڭالر نان يەپ
تويۇپ ،يۇرتتا تىنچ-ئامان ئولتۇرىسىلەر 6 .مەن سىلەرنى ئارامدا يېتىپ ھېچكىمدىن قورقماي
ئۇخلىسۇن دەپ ،يۇرتقا ئامانلىقنى بېرىپ ،يىرتقۇچى ھايۋانالرنى يۇرتتىن يوقىتىۋېتىمەن.
قىلىچ بولسا يۇرتۇڭالردا چۆرۈلمەيدۇ 7 .لېكىن سىلەر ئۆز دۈشمەنلىرىڭالرنى قوغلىغىنىڭالردا
ئۇالر ئالدىڭالردا قىلىچتىن چۈشىدۇ 8 .سىلەردىن بەش كىشى يۈز كىشىنى قوغالپ ،يۈز كىشى
ئون مىڭنى قاچۇرۇپ ،دۈشمەنلىرىڭالر بولسا ئالدىڭالردا قىلىچتىن چۈشىدۇ 9 .مەن سىلەرگە
يۈزۈمنى قارىتىپ ،سىلەرنى ئۇرۇقلىتىپ ئاۋۇتۇپ ،سىلەر بىلەن باغلىغان ئەھدەمنى مەھكەم
قىلىمەن 10 .سىلەر بولساڭالر ئۇزۇن ۋاقىتتىن يىغىلىپ قالغان كونا ئاشلىقنى يەپ تۇرۇپ،
يېڭى ئاشلىق چىققاندا ،كونىسىنى يەپ تۈگىتەلمەي چىقىرىۋېتىسىلەر 11 .مەن ئۆزۈم ئاراڭالردا
ماكانىمنى تۇتۇپ ،روھۇم بولسا سىلەرگە سەل قارىماي 12 ،ئۆزۈم ئاراڭالردا يۈرۈپ ،تەڭرىڭالر
بولىمەن .سىلەر بولساڭالر مېنىڭ قوۋمىم بولىسىلەر 13 .ئاندا قۇل بولۇپ تۇرمىغايسىلەر
دەپ ،سىلەرنى مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىپ ،بويۇنتۇرۇقۇڭالرنى سۇندۇرۇپ ،بوينۇڭالرنى راستالپ
قويغان تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مەندۇرمەن.

 14لېكىن ئەگەر سىلەر ماڭا قۇالق سالماي ،بۇ ئەمرلەرنىڭ ھەممىسىنى قىلماي 15 ،مېنىڭ
قانۇنلىرىمنى تاشالپ ،جانلىرىڭالر بولسا ھۆكۈملىرىمنى يامان كۆرۈپ ،ھەممە بۇيرۇقلىرىمنى
تۇتماي ،ئەھدەمنى سۇندۇرساڭالر 16 ،مەنمۇ سىلەرگە شۇنداق قىلىپ ،ئۈستۈڭالرغا
قورقۇنچ سېلىپ ،كۆزۈڭالرنى كور قىلىپ ،جېنىڭالرنى ھاالكەتكە سالىدىغان كېسەللىك
بىلەن تەپنى ئۈستۈڭالرغا ئەۋەتىمەن .سىلەر تېرىپ تىككىنىڭالر بىلەن پايدىسى بولماي،
بەلكى دۈشمەنلىرىڭالر ئۇنى يەپ كېتىدۇ 17 .مەن يۈزۈمنى سىلەرگە قارشى قىلغاچ سىلەر
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دۈشمەنلىرىڭالردىن ئۇرۇلىسىلەر .سىلەرنى يامان كۆرگەن كىشىلەر ئۈستۈڭالرغا ھۆكۈمرانلىق
قىلىدۇ .ھېچكىم سىلەرنى قوغلىمىسىمۇ ،قېچىپ كېتىسىلەر 18 .شۇنداق خاپىلىق تارتىپ
تۇرۇپ ،تېخى ماڭا قۇالق سالمىساڭالر ،مەن سىلەرگە گۇناھىڭالر ئۈچۈن يەتتە ھەسسە
زىيادە جازا بېرىپ 19 ،كۈچۈڭالرنىڭ پەخرىنى سۇندۇرۇپ ،ئاسمانىڭالرنى تۆمۈردەك قىلىپ،
يېرىڭالرنى مىستەك قىلىۋېتىمەن 20 .يېرىڭالر ھوسۇل بەرمەي تۇرۇپ ،سەھرانىڭ دەرەخلىرى
مېۋە كەلتۈرمىگەچ ،قىلغان مۇشەققىتىڭالر بىكار بولىدۇ.
 21شۇنداق خاپىلىقنى تارتىپ تۇرۇپ ،تېخى ماڭا قۇالق سالمىساڭالر ،مەن گۇناھلىرىڭالرغا
اليىق تەرىقىدە سىلەرنى يەتتە ھەسسە زىيادە ئۇرۇپ 22 ،ئاراڭالردا بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرۈپ،
چارۋا ماللىرىڭالرنى يوقىتىپ ،يوللىرىڭالر خالىي بولۇپ قالغۇدەك تەرىقىدە سىلەرنى
كېمەيتىدىغان يىرتقۇچى ھايۋانالرنى ئەۋەتىمەن.
 23شۇنداق خاپىلىقنى تارتىپ تۇرۇپ ،تېخى بۇ ئەۋەتكىنىمدىن ئىبرەت ئالماي ،ماڭا قارشى
يۈرۈپ تۇرساڭالر 24 ،مەنمۇ سىلەرگە قارشى يۈرۈپ ،ئۆزۈم سىلەرنى گۇناھىڭالر ئۈچۈن يەتتە
ھەسسە زىيادە ئۇرۇپ 25 ،ئەھدە سۇندۇرغاننىڭ ئىنتىقامىنى ئالماق ئۈچۈن ئۈستۈڭالرغا قىلىچ
ئەۋەتىمەن .ئەۋەتسەم ،سىلەر شەھەرلەرگە يىغىلغىنىڭالردا ئاراڭالرغا ۋابا ئەۋەتىمەن .بۇنىڭ
بىلەن دۈشمەنلەرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىسىلەر 26 .مەن ئۆزۈم رىسقىڭالرنى كەسكىنىمدە ئون
خوتۇن بىرلىشىپ بىر تونۇردا نان يېقىپ نانلىرىڭالرنى سىلەرگە تارتىپ بېرىدۇ ،ئەمما بۇنى
يېگىنىڭالر بىلەن تويمايسىلەر 27 .بۇنىڭ بىلەن سىلەر تېخى ماڭا قۇالق سالماي ،ماڭا قارشى
يۈرسەڭالر 28 ،مەنمۇ ئاچچىق بىلەن سىلەرگە قارشى يۈرۈپ ،گۇناھلىرىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى يەتتە
ھەسسە زىيادە ئۇرىمەن 29 .شۇنداقكى ،سىلەر ئوغۇللىرىڭالرنىڭ گۆشى بىلەن قىزلىرىڭالرنىڭ
گۆشىنى يەيسىلەر 30 .شۇنداقال مەن قۇربانلىق ئېگىزلىكلىرىڭالرنى ۋەيران قىلىپ ،كۈن
سۈرەتلىرىڭالرنى پارە-پارە قىلىپ ،ئۆلۈكلىرىڭالرنى سۇنۇق بۇتلىرىڭالرنىڭ ئۈستىگە
تاشلىۋېتىمەن ،چۈنكى مېنىڭ روھۇم سىلەردىن بىزار بولۇپ قالىدۇ 31 .مەن شەھەرلىرىڭالرنى
ۋەيران قىلىپ ،مۇقەددەس خانىلىرىڭالرنى بۇزۇۋېتىپ ،ئىسرىق قۇربانلىقىڭالرنىڭ خۇش
بۇيىنى يەنە پۇرىمايمەن 32 .مەن ئۆزۈم ئولتۇرغان دۈشمەنلىرىڭالر ھەيران قالغۇدەك تەرىقىدە
يۇرتنى ۋەيران قىلىۋېتىپ،
 33سىلەرنى تائىپىلەرنىڭ ئارىسىدا پاراكەندە قىلىپ ،كەينىڭالردىن قىلىچنى سۇغۇرۇپ
قوغاليمەن .بۇ تەرىقىدە يۇرتۇڭالر ۋەيران بولۇپ ،شەھەرلىرىڭالر خاراب قىلىنىدۇ 34 .ئۇ ۋاقىت
يۇرت ئۆزى بىكار تۇرۇپ ،سىلەر دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ يۇرتىدا تۇرغاچ ئۆز شابات كۈنلىرىدىن
سۆيۈنىدۇ .شۇنداقال ئۇ زاماننىڭ ئۆزىدە يۇرت راھەت قىلىپ ئۆز شاباتلىرىدىن سۆيۈنۈپ،
 35ئۆزى بىكار تۇرغۇچىلىك راھەت ئالىدۇ .چۈنكى سىلەر ئاندا ئولتۇرغان ۋاقىتتا شابات
كۈنلىرىڭالردا راھەت تاپمىغانىدى.
 36قۇتۇلۇپ قالغانلىرىڭالر بولسا ئۇالر دۈشمەنلەرنىڭ يۇرتىدا تۇرغىنىدا مەن ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىگە
قورقۇنچاقلىق ئەۋەتىمەن .شۇنداقكى ،ئۇالر چۈشكەن يوپۇرماقنىڭ شەپىسىنى ئاڭلىسا،
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قىلىچتىن قاچقاندەك قېچىپ ،ھېچكىم ئۇالرنى قوغلىمىسىمۇ ،يىقىلىپ چۈشىدۇ 37 .ھېچكىم
ئۇالرنى قوغلىمىسىمۇ ،قىلىچتىن يىقىتىلغاندەك بىر-بىرىنىڭ ئۈستىگە يىقىلىشىپ چۈشىدۇ.
شەكسىز شۇنداق بولۇپ ،سىلەر دۈشمەنلىرىڭالرغا قارشى تۇرغىلى كۈچ تاپماي 38 ،تائىپىلەرنىڭ
ئارىسىدا ھاالك بولىسىلەر .دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ يۇرتى سىلەرنى يەپ كېتىدۇ.
 39قۇتۇلۇپ قالغانلىرىڭالر بولسا ئۆز يامانلىقى ئۈچۈن دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ يۇرتىدا سۇسلىشىپ
قېلىپ ،ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ يامانلىقىدا يۈرۈپ ،بۇالر ئاجىزلىشىپ كەتكەندەك ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ.
 40شۇندا ئۆزى قىلغان يامانلىقى بىلەن ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ ماڭا بىۋاپالىق كۆرسىتىپ گۇناھ
قىلغىنىنى ئىقرار قىلىپ ‹ 41 ،بىزنىڭ ساڭا قارشى يۈرگىنىمىز ئۆزى سېنىڭ بىزگە قارشى
يۈرۈپ بىزنى دۈشمەنلىرىمىزنىڭ قولىغا تاپشۇرغىنىڭنىڭ سەۋەبى بولدى› دەپمۇ ئىقرار
قىلسا ،شۇنىڭدەك ئۇ ۋاقىت ئۇالرنىڭ خەتنىسىز كۆڭۈللىرى پەس بولۇپ ،ئۇالر بولسا ئۆز
يامانلىقىنىڭ جازاسىنى قوبۇل قىلسا 42 ،ئۇنداقتا مەن ياقۇب بىلەن باغالشقان ئەھدەمنى ياد
قىلىپ ،ئىسھاق بىلەن باغالشقان ئەھدەمنى يادىمغا كەلتۈرۈپ ،ئىبراھىم بىلەن باغالشقان
ئەھدەمنىمۇ خاتىرەمگە كەلتۈرۈپ ،يۇرتنى ياد قىلىمەن.
 43چۈنكى يۇرت ئۆزى ئۇالردىن تاشلىنىپ ،ئۇالر يوق بولغىنىدا بىكار تۇرۇپ ،شابات كۈنلىرىدىن
سۆيۈنىدۇ .ئەمما ئۇالر بولسا ئۆز يامانلىقى ئۈچۈن جازا تارتىپ ،مېنىڭ ئەھكاملىرىمنى
تاشلىغىنى ئۈچۈن جازا تېپىپ ،جانلىرى قانۇنلىرىمغا سەل قارىغاچ جازاغا گىرىپتار بولىدۇ.
 44لېكىن ھەرقانداق بولسا ،مەن ئۇالرنى ئۆز دۈشمەنلىرىنىڭ يۇرتىدا تۇرغان ۋاقتىدا
يوقىتىپ ،ئۇالر بىلەن باغالشقان ئەھدەمنى بۇزغۇدەك تەرىقىدە ئۇالرنى تاشلىۋېتىپ سەل
قارىمايمەن .چۈنكى مەن ئۆزۈم ئۇالرنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندىدۇرمەن 45 .لېكىن مەن بولسام
ئۇالرنىڭ تەڭرىسى بوالي دەپ ،تائىپىلەرنىڭ كۆز ئالدىدا مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىپ كەلگەن
ئاتا-بوۋىلىرى بىلەن باغالشقان ئەھدەمنى ئۇالرنىڭ ياخشىلىقى ئۈچۈن ياد قىلىمەن .مەن
خۇداۋەندىدۇرمەن».
 46خۇداۋەندە مۇسانى ۋاسىتە قىلىپ ،سىناي تېغىدا ئۆزى بىلەن بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا
توختاتقان ھۆكۈم بىلەن قانۇنالر بولسا شۇ ئىدى.

27

بىركىمنىڭ ۋەدە قىلغىنىنىڭ ئورنىغا پۇل بېرىشى

 1خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:
« 2سەن بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئۇالرغا ئېيتقىنكى :ئەگەر بىر كىشى بىر ۋەدە بەجا
كەلتۈرگىنىدە ساڭا خۇداۋەندىگە بېرىلىدىغان بىر ئادەمنىڭ قىممىتىنى توختاتقىلى الزىم
كېلىپ 3 ،يېشى يىگىرمە بىلەن ئاتمىشنىڭ ئارىلىقىدا بولغان ئەر كىشىنىڭ قىممىتىنى
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توختىتىدىغان ئىشىڭ بولسا سەن مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ۋەزنىگە قاراپ ئۇنىڭ
قىممىتىنى ئەللىك شېقەل كۈمۈشكە توختىتىپ 4 ،خوتۇن كىشى بولسا ئۇنىڭ قىممىتىنى
ئوتتۇز شېقەلگە توختاتقايسەن.
 5ئە گەر يېشى بەش بىلەن يىگىرمىنىڭ ئارىلىقىدا بولغان بىركىم بولسا ،توختىتىدىغان
قىممىتىڭ ئەركەك ئۈچۈن يىگىرمە شېقەل بولۇپ ،خوتۇن كىشى ئۈچۈن ئون شېقەل بولسۇن.
 6ئەگەر يېشى بىر ئاي بىلەن بەش ياشنىڭ ئارىلىقىدا بولغان بىركىم بولسا ،توختىتىدىغان
قىممىتىڭ ئوغۇل باال ئۈچۈن بەش شېقەل كۈمۈش بولۇپ ،قىز باال ئۈچۈن ئۈچ شېقەل
كۈمۈش بولسۇن 7 .ئەگەر ئاتمىش ياكى ئۇنىڭدىن چوڭراق ياشقا كىرگەن كىشى بولسا ،سەن
توختىتىدىغان قىممىتىڭ ئەر كىشى ئۈچۈن ئون بەش شېقەل بولۇپ ،خوتۇن كىشى ئۈچۈن
ئون شېقەل بولسۇن.
 8ئەگەر بىركىم سەن توختاتقان قىممىتىنى بەرگىلى ئاجىز كەلسە ،ئۇ ئۆزى كاھىننىڭ ئالدىدا
تۇرغۇزۇلۇپ ،كاھىن ئۆزى ئۇنىڭ قىممىتىنى توختاتسۇن .شۇنى قىلىپ كاھىن ئۆزى ۋەدە
قىلغان كىشىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ،ئۇنىڭ قىممىتىنى تەيىنلەپ بەرسۇن.
 9ئەگەر بىركىم خۇداۋەندە ئۈچۈن كەلتۈرىدىغان ھايۋان بولسا ،شۇنداقنىڭ ھەرنېمىسى
خۇداۋەندىگە ئاتالسا ،مۇقەددەس سانىلىپ 10 ،خاھى ئەسكىنىڭ ئورنىغا ياخشىنى ،خاھى
ياخشىنىڭ ئورنىغا ئەسكىنى تېگىشمەك ئۈچۈن ھەرگىز يەڭگۈشلىمىسۇن .مۇبادا بىر
ھايۋاننىڭ ئورنىغا يەنە بىر ھايۋاننى يەڭگۈشلىگەن بولسا ،ئاۋۋالقىسى بىلەن ئورنىغا
كەلتۈرۈلگەن ھەر ئىككىلىسى مۇقەددەس سانالسۇن.
 11ئەگەر ھايۋان ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئۆتكۈزگىلى بولمايدىغان بىر ناپاك ھايۋان
بولسا ،بۇ ئۆزى كاھىننىڭ قېشىغا ئېلىپ كېلىنسۇن 12 .ئاندىن كاھىن ئۆزى ئۇنىڭ ياخشى-
يامانلىقىغا قاراپ قىممىتىنى توختاتسۇن .كاھىن قىممىتىنى قانچە توختاتقان بولسا ،شۇنداق
بولسۇن.
 13ئەگەر ئىگىسى بەدەل بېرىپ ،ھايۋاننى ياندۇرۇۋاالي دېسە ،سەن توختاتقان قىممىتىگە يەنە
ئۇنىڭ بەشتىن بىرىنى قوشۇپ بەرسۇن.
 14ئەگەر بىركىم ،ئۆيۈم خۇداۋەندىگە مۇقەددەس بولسۇن دەپ ،ئۆيىنى مۇقەددەس قىلسا،
كاھىن ئۇنىڭ ياخشى-يامانلىقىغا قاراپ ،قىممىتىنى توختاتسۇن .كاھىن قىممىتىنى قانچا
توختاتقان بولسا ،شۇ بولسۇن 15 .ئەگەر بىركىم ئۆز ئۆيىنى مۇقەددەس قىلىپ بولۇپ ،ئۇنى
ياندۇرۇۋالغىلى خاالپ ،سەن توختاتقان قىمىتىگە ئۇنىڭ بەشتىن بىرىنى قوشۇپ بەرسە ،ئۆيى
ئۆزىنىڭكى بولىدۇ.
 16ئەگەر بىركىم ئۆز مىراسى بولغان ئېتىزلىقىنىڭ بىر ھەسسىسىنى خۇداۋەندە ئۈچۈن
مۇقەددەس قىلسا ،سەن ئۇرۇق كېتىشىگە قاراپ بېقىپ ،قىممىتىنى توختاتقىن .شۇنداقكى ،بىر
خومەر مىقدارى ئارپا ئۇرۇقى كېتىدىغان يەر بولسا ،ئۇنىڭ قىممىتى ئەللىك شېقەل كۈمۈشىگە
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توختىتىلسۇن 17 .ئەگەر بىركىم شادلىق يىلىدىن تارتىپ ئۆز ئېتىزلىقىنى مۇقەددەس قىلسا،
سەن قىممىتىنى قانچا توختاتساڭ ،شۇ بولسۇن 18 .لېكىن ئەگەر بىركىم شادلىق يىلىدىن
كېيىن ئۆز ئېتىزلىقىنى مۇقەددەس قىلغان بولسا ،كاھىن ئۆزى كېلىدىغان شادلىق يىلىغىچە
قانچىلىك قالدى دەپ ھېساب قىلىپ ،قىممىتىنى توختاتسۇن .ئۆتۈپ كەتكەن يىلالرغا قاراپ
ھەسسىسىنى توختىتىلغان قىممىتىدىن كېمەيتىلسۇن 19 .ئەگەر بىركىم ئۆز ئېتىزلىقىنى
مۇقەددەس قىلغاندىن كېيىن ،بەدەل بېرىپ ئۇنى ياندۇرۇۋاالي دېسە ،سەن توختاتقان قىممىتىگە
يەنە ئۇنىڭ بەشتىن بىرىنى قوشۇپ بەرسە ،ئېتىزلىق ئۆزىنىڭكى بولىدۇ.
 20ئەگەر ئۇ ئۆزى بەدەل بېرىپ ئېتىزلىقنى ياندۇرۇۋالماي ،باشقا كىشىگە سېتىپ بەرسە،
كېيىن ئېتىزلىقنى ياندۇرۇۋالغىلى بولمايدۇ 21 ،بەلكى شادلىق يىلى كەلگەندە ئېتىزلىق
ئۆزى ئۆزىچە ياندۇرۇلۇپ كېتىپ ،بېغىشالنغان يەرگە ئوخشاش خۇداۋەندە ئۈچۈن مۇقەددەس
قىلىنىپ ،مىراس يېرى ئۆزى كاھىنغا تېگىپ كېتىدۇ.
 22ئەگەر بىركىم ئۆز مىراسى بولماي سېتىۋېلىنغان يېرىنى خۇداۋەندە ئۈچۈن مۇقەددەس قىلغان
بولسا 23 ،كاھىن ئۆزى شادلىق يىلىغا قانچە يىل قالدى دەپ ،ھېساب قىلىپ قىممىتىنى
توختاتسۇن .ئۇ كۈندە كىشى ئۆزى سەن توختاتقان قىممىتىنى خۇداۋەندە ئۈچۈن مۇقەددەس
قىلىپ ،كەلتۈرۈپ بەرسۇن 24 .لېكىن شادلىق يىلى كەلگەندە ئېتىزلىق ئۆزى كىمنىڭ
مىراس يېرى بولۇپ ،كىمدىن ئېلىنغان بولسا ،ئۇنىڭغا ياندۇرۇلۇپ بېرىلسۇن 25 .سېنىڭ
توختىتىدىغان قىممىتىڭ بولسا ھەمىشە مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا بولۇپ،
بىر شېقەل ئۆزى يىگىرمە گېراھقا باراۋەر بولسۇن.
 26لېكىن چارۋا مالنىڭ تۇنجى بالىسى بولسا تۇنجىلىقىدىن خۇداۋەندىنىڭكى بولۇپ قالغاچ،
خاھى كاال ،خاھى ئۆچكە ،قوي بولسۇن ،ھېچكىم ئۇنى مۇقەددەس قىلمىسۇن ،چۈنكى ئەسلىدە
خۇداۋەندىنىڭكى ئەمەسمۇ؟  27لېكىن ئەگەر بۇ ئۆزى ناپاك بىر ھايۋاننىڭ بالىسى بولسا ،كىشى
ئۆزى سەن توختاتقان قىممىتىگە يەنە ئۇنىڭ بەشتىن بىرىنى قوشۇپ بېرىپ ،ياندۇرۇۋالسۇن.
لېكىن ئەگەر بەدەل بەرگىلى خالىمىسا ،بۇ ھايۋان ئۆزى سەن توختاتقان قىممەتكە سېتىلسۇن.
 28ئەگەر بىركىم خۇداۋەندە ئۈچۈن ئۆز مېلىدىن بىر نېمىنى بېغىشلىغان بولسا ،بۇ ئۆزى ،خاھى
ئادەم بولسۇن ،خاھى ھايۋان بولسۇن ،خاھى مىراس يېرى بولسۇن ،ئۇنداق نەرسە ھەرگىز
يېتىلمىسۇن ۋە يا بەدەل بەرمەك بىلەنمۇ ياندۇرۇلمىسۇن .خۇداۋەندە ئۈچۈن بېغىشالنغان ھەر
نەرسە بولسا ھەممىدىن مۇقەددەس بولۇپ ،خاس خۇداۋەندىنىڭكىدۇر 29 .ئەگەر بىر ئادەم ھارام
قىلىنغان بولسا ،ئۇنىڭ ئۈچۈن بەدەل بېرىلىپ ھەرگىز ياندۇرۇلماي ،بەلكى ئۆلتۈرۈلسۇن.
 30يەردىن چىققان ھەممە ھوسۇلنىڭ ئوندىن بىرى بولسا ،خاھى بىرنىڭ ئاشلىقى بولسۇن،
خاھى دەرەخلەرنىڭ مېۋىسى بولسۇن ،خۇداۋەندىنىڭكى بولۇپ ،خۇداۋەندە ئۈچۈن مۇقەددەس
قىلىنسۇن 31 .ئەگەر بىركىم ئۇنىڭ ئوندىن بىر ئۈلۈشى ئۈچۈن بەدەل بېرىپ ،ياندۇرۇۋالغىلى
خالىسا ،شۇنىڭغا يەنە ئۇنىڭ قىممىتىنىڭ بەشتىن بىرىنى قوشۇپ بېرىپ ياندۇرۇۋالسۇن.
 32پادىنىڭ ھەممە كاال بىلەن ئۇششاق مالنىڭ ئوندىن بىر ئۈلۈشىنى بولسا پادىچى
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ھاسىسىنىڭ تېگىدىن ئۆتكەن ھەر ئونىنچى ھايۋان خۇداۋەندە ئۈچۈن مۇقەددەس قىلىنسۇن.
 33ھېچكىم ئۇنىڭ ياخشى-يامانلىقىغا قاراپ باقمىسۇن ۋە يا ئۇنى تېگىشىۋالمىسۇن .ئەگەر
ئۇنى تېگىشكەن بولسا ،ئاۋۋالقىسى بىلەن ئورنىغا كەلتۈرۈلگەن ھەر ئىككىلىسى مۇقەددەس
سانىلىپ ،ئۇنىڭغا بەدەل بېرىلىپ ھەرگىز ياندۇرۇۋېلىنمىسۇن».
 34خۇداۋەندە سىناي تېغىدا مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بەنى-ئىسرائىلغا بەرگەن ئەمرلەر شۇ
ئىدى.

