
مۇقەددەس كىتاب

مىسىردىن 
چىقىش 

2



مىسىردىن چىقىش

مۇقەددەس كىتاب - كونا ئەھدە 
)تەۋرات، زەبۇر ۋە پەيغەمبەرلەر( 

2-قىسىم

1950-يىلىدىكى »مۇقەددەس كىتاب«نىڭ 

ئ ۇيغۇرچە تەرجىمىسى ھازىرقى زامان 
ئۇيغۇر تىلىغا ئ ۆزگەرتىلدى

2013

دەسلەپكى نۇسخا

www.dunyaningnuri.com



مىسىردىن چىقىش

ئىسرائىلىيالرنىڭ مىسىردا قۇللۇقتا بولۇشى

1 ھەربىر كىشى ئۆز باال-چاقىلىرىنى ئالغاچ كېلىپ، ياقۇب بىلەن بىللە مىسىرغا يېتىشكەن 1 

بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىسىملىرى بۇ يەنى:  
2 رۇبەن، شىمون، الۋىي، يەھۇدا،  3 ئىسساكار، زەبۇلۇن، بەنيامىن،  4 دان، نافتالى، گاد ۋە ئاشەر 

ئىدى.  5 ياقۇبنىڭ پۇشتىدىن چىققان ھەممىسى يەتمىش جان ئىدى. يۈسۈپ بولسا بالدۇرراق 
مىسىرغا كەلگەنىدى.  6 ئەمما يۈسۈپ بىلەن بۇرادەرلىرى ئۆلۈپ ھەممە زامانداشلىرى ۋاپات بولدى.  

7 لېكىن بەنى-ئىسرائىل ئۆسۈپ ئاۋۇپ چوڭىيىپ، ئۇالرنىڭ تولىلىقىدىن يۇرت تولغانىدى.  

8 ئۇ ۋاقىتتا يۈسۈپنى بىلمىگەن يېڭى بىر پادىشاھ مىسىردا قوپتى.  9 ئۇ ئۆز خەلقىگە ئېيتتىكى: 

بىز  كەتتى.  10 ئەمدى  كۈچلىنىپ  ئاۋۇپ  زىيادە  بىزدىن  خەلقى  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  »مانا، 
ئەقىللىق تەرىقىدە ئۇالر بىلەن ئىش تۇتايلى. بولمىسا ئۇالر تېخى زىيادە ئاۋۇپ كېتىپ، مۇبادا 
چىقىپ  يۇرتتىن  ئۇرۇشۇپ  بىلەن  بىز  قوشۇلۇپ  دۈشمەنلىرىمىزگە  قالسا،  چىقىپ  جەڭ  بىر 
قويۇپ  نازارەتچىلىرى  ئەمگەك  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  دېگەندە،  دېدى.  11 شۇنى  كەتسە كېرەك« 
ئۇالرنى قۇللۇقتا تۇتۇپ، قاتتىق ئىشالرغا سالغىلى تۇرۇشتى. بۇنىڭ بىلەن ئۇالر فىرەۋن ئۈچۈن 
پىتوم بىلەن رامسەس دېگەن خەزىنە شەھەرلىرىنى ياسايدىغان بولدى.  12 لېكىن ئۇالرنى قانچە 
ئۈچۈن  بۇنىڭ  تۇردى.  كەتكىلى  ئاۋۇپ  ئۆسۈپ  زىيادە  تېخى  بۇالر  سالسىمۇ،  ئىشقا  قاتتىق 
ئۇالر بەنى-ئىسرائىلدىن ئەنسىرەتتى 13 بۇ خىيال بىلەن مىسىرلىقالر بەنى-ئىسرائىلغا زۇلۇم 
قىلىپ، تېخى قاتتىق ئىشلەتكىلى باشالپ،  14 ئۇالرنى الي ئېتىپ، خىش قۇيغىلى سېلىپ، 
ئېتىزالرنىڭ ھەر خىل ئىشىنى قىلدۇرۇپ، ئىشنىڭ قاتتىقلىقى بىلەن ئۇالرنىڭ تىرىكلىكىنى 

ئاچچىق قىالتتى، چۈنكى ئۇالردىن ئېلىنغان ئىشالرنىڭ ھەممىسى قاتتىق ئىشالر ئىدى.  
15 مىسىر پادىشاھىنىڭ ئۆزى بىرى شىفرا يەنە بىرى پۇئا دەپ ئاتىلىپ، تۇغۇت ئىشىنى بىلىدىغان 

تۇغدۇرساڭالر،  خوتۇنالرنى  ئىبرانىي  قىلىپ:  16 »قاچانكى  سۆز  خوتۇنغا  ئىبرانىي  ئىككى 
سەپسېلىپ بېقىپ، ئوغۇل تۇغۇلسا ئۆلتۈرۈپ، قىز تۇغۇلسا تىرىك قويۇڭالر« دەپ ئېيتتى.  
17 لېكىن تۇغۇت ئانىلىرى خۇدادىن قورقۇپ، مىسىرنىڭ پادىشاھى ئۇالرنىڭ ئۆزىگە ئېيتقاندەك 

قىلماي، بەلكى بالىالرنى تىرىك قويدى.  18 بۇنى ئاڭالپ، مىسىرنىڭ پادىشاھى تۇغۇت ئانىلىرىنى 
قىچقارتىپ، ئۇالردىن: »نېمىشقا مۇنداق قىلىپ، بالىالرنى تىرىك قويدۇڭالر؟« دەپ سورىدى.  
19 تۇغۇت ئانىلىرى فىرەۋنگە جاۋاب بېرىپ: »ئىبرانىي خوتۇنالر بولسا مىسىرلىق خوتۇنالردەك 

بولماي، بەلكى كۈچلۈك بولغىنى ئۈچۈن تۇغۇت ئانىسى ئۇالرنىڭ قېشىغا يېتىپ كەلمەستە 
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ئۆزى تۇغۇۋېتىدۇ« دەپ ئېيتتى.  20 ئەمما خۇدا تۇغۇت ئانىلىرىغا مەرھەمەت قىلىپ بەرىكەتلىدى. 
خەلق بولسا ئۆسۈپ ناھايىتى توال بولۇپ ئاۋۇدى.  21 تۇغۇت ئانىلىرى خۇدادىن قورققىنى ئۈچۈن 

ئۇ ئۆزى ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىنى ئاۋات قىلدى.  
22 ئاندىن كېيىن فىرەۋن ئۆز خەلقىنىڭ ھەممىسىگە بۇيرۇپ: »يېڭى تۇغۇلغان ئوغۇل بالىالرنىڭ 

ھەممىسىنى نىل دەرياسىغا تاشلىۋېتىپ، ھەممە قىز بالىالرنى تىرىك قويۇڭالر« دەپ ئېيتتى.  

مۇسانىڭ تۇغۇلۇشى

1 الۋىينىڭ خانىدانىدىن بولغان بىر كىشى بېرىپ، الۋىينىڭ نەسلىدىن بولغان بىر قىزنى 2 

خوتۇنلۇققا ئالدى.  2 بۇ خوتۇن ھامىلىدار بولۇپ بىر ئوغۇل تۇغۇپ، چىرايلىق ئىكەنلىكىنى 
كۆرگىنىدە ئۇنى ئۈچ ئايغىچە يوشۇرۇپ ساقلىدى.  3 ئۇنى يەنە يوشۇرالماسلىقىنى بىلگىنىدە، 
بالىنى ئىچىگە سېلىپ، نىل  قومۇشتىن بىر ساندۇق ياساپ، موم ۋە قارىماي بىلەن سۇۋاپ 
ئەمما بالىنىڭ ئاچىسى ئۇنى قانداق  دەرياسىنىڭ كانارىدىكى قومۇشلۇقتا قويۇپ قويدى.  4 

قىالركىن دەپ، نېرىدا قاراپ تۇرغانىدى.  
5 ئۇ ۋاقىت سۇغا چۈشمەك ئۈچۈن فىرەۋننىڭ قىزى دەريا تەرەپكە چۈشۈپ كېلىپ، دېدەكلىرى 

دەريانىڭ لېۋىدە مېڭىپ يۈرسە، ئۇ ئۆزى قومۇشلۇقنىڭ ئارىسىدىكى ساندۇقنى كۆرۈپ قېلىپ، 
ئۆز دېدىكىگە: »ئۇنى ئېلىپ كەل« دەپ ئەۋەتتى.  6 ساندۇقنى ئېچىپ قارىسا، يىغالپ تۇرغان 
بىر ئوغۇل بالىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭغا رەھمى كېلىپ: »بۇ ئۆزى ئىبرانىيالرنىڭ بالىلىرىدىن بىرى 
ئىكەن« دەپ ئېيتتى.  7 ئۇ ۋاقىت بالىنىڭ ئاچىسى فىرەۋننىڭ قىزىدىن: »سەن ئۈچۈن بالىنى 
سورىدى.  8 فىرەۋننىڭ  دەپ  كېلەيمۇ؟«  تېپىپ  ساڭا  ئانا  ئىبرانىي  بىر  باقىدىغان  ئېمىتىپ 
قىزى ئۇنىڭ ئۆزىگە: »بېرىپ ئېلىپ كەلگىن« دېگەندە ئۇ بېرىپ، بالىنىڭ ئانىسىنى قىچقىرىپ 
كەلدى.  9 فىرەۋننىڭ قىزى بۇنىڭغا: »بۇ بالىنى ئېلىپ، مەن ئۈچۈن ئېمىتىپ چوڭ قىلساڭ، 
چوڭ  بېقىپ  ئۇنى  ئېلىپ،  بالىنى  ئۆزى  خوتۇن  ئېيتتى.  دەپ  بېرەي«  ھەققىڭنى  ئىش  ساڭا 
قىلدى.  10 ئەمما باال چوڭ بولغاندا ئۇنى فىرەۋننىڭ قىزىنىڭ قېشىغا ئېلىپ باردى. بۇ ئۆزى ئۇنى 
ئۆز بالىسىدەك قوبۇل قىلىپ: »سۇدىن ئۇنى تارتىۋالدىم« دەپ، ئۇنىڭغا مۇسا دەپ ئات قويدى.  

مۇسانىڭ بىر مىسىرلىقنى ئۆلتۈرۈشى ۋە قېچىشى

11 مۇسا چوڭ بولغان ۋاقىتتا شۇنداق بولدىكى، ئۇ ئۆز بۇرادەرلىرىگە چىقىپ، ئۇالرنىڭ قاتتىق 

ئىشلىرىغا سەپسېلىپ باقتى. قارىسا، بىر مىسىرلىق ئادەم ئۇنىڭ بۇرادەرلىرى ئىبرانىيالردىن 
بىر كىشى  قاراپ،  ئۆرۈلۈپ  تەرەپكە  ھەر  كۆرۈپ،  ئۇرۇۋاتاتتى.  12 شۇنى  ئادەمنى  بىر  بولغان 
يېقىن بولمىغىنىنى كۆرسە، مىسىرلىقنى ئۆلتۈرۈپ قۇمدا ئۇنى يوشۇرۇپ كۆمدى.  13 ئەتىسى 
ئۇ يەنە چىقىپ قارىسا، ئىككى ئىبرانىي ئادەم بىر-بىرى بىلەن ئۇرۇشۇۋاتاتتى. ئۇ ئۆزى ناھەق 
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قىلغان كىشىگە: »ئۆز بۇرادىرىڭنى نېمىشقا ئۇرىسەن؟« دەپ ئېيتتى.  14 ئۇ جاۋاب بەردىكى: 
»كىم سېنى ئۈستىمىزگە ھاكىم ياكى سوراقچى قىلىپ قويدى؟ مىسىرلىقنى ئۆلتۈرگىنىڭدەك 
مېنىمۇ ئۆلتۈرگىلى خاالمسەن؟« شۇنى دېسە، مۇسا قورقۇپ: »شەكسىز بۇ سىر ئاشكارا بولۇپ 

قالدى« دەپ پىكىر قىلدى.  
مۇسا  لېكىن  قەستلىدى.  ئۆلتۈرگىلى  مۇسانى  قېلىپ،  ئاڭالپ  ئىشنى  بۇ  ھەم  15 فىرەۋن 

فىرەۋننىڭ ئالدىدىن قېچىپ كېتىپ، مىدىياننىڭ يۇرتىدا توختاپ، ئاندا بىر قۇدۇقنىڭ يېنىدا 
ئولتۇرۇپ قالدى.  

مۇسا مىدىياننىڭ كاھىنىنىڭكىدە ئولتۇرۇشى

ئاتىسىنىڭ  تارتىپ،  سۇ  كېلىپ،  بۇالر  ئىدى.  بار  قىزى  يەتتە  كاھىنىنىڭ  16 مىدىياننىڭ 

قويلىرىنى سۇغارماق ئۈچۈن ئوقۇرالرنى توشتۇرغىلى تۇردى.  17 ئۇ ۋاقىت پادىچىالر كېلىپ، 
ئۇالرنى ھەيدىۋەتكىلى تۇرسا، مۇسا قوپۇپ قىزالرغا ياردەم بېرىپ، قويلىرىنى سۇغىرىپ بەردى.  
18 ئۇالر ئۆز ئاتىسى رېھۇئەلنىڭ قېشىغا يېنىپ كەلسە، ئۇ ئۆزى: »نېمىشقا بۈگۈن شۇنداق 

پات يېنىپ كەلدىڭالر؟« دەپ سورىدى.  19 ئۇالر جاۋاب بەردىكى: »بىر مىسىرلىق ئادەم بىزنى 
پادىچىالرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇپ، بىزنىڭ ئورنىمىزغا سۇ تارتىپ قويالرنى سۇغىرىپ بەردى« 
كەلدىڭالر؟  تاشالپ  نېمىشقا  ئۇنى  قالدى؟  يەردە  نە  »ئۇ كىشى  قىزلىرىغا:  ئۆز  دېدى.  20 ئۇ 
ئۇنى تائام يېگىلى قىچقىرىڭالر« دەپ ئېيتتى.  21 مۇسا بولسا ئۇ كىشى بىلەن تۇرۇشقا رازى 

بولغىنىدا، بۇ كىشى ئۆز قىزى زىپورانى ئۇنىڭغا خوتۇنلۇققا بەردى.  
22 شۇ ئۆزى ئۇنىڭغا بىر ئوغۇل تۇغقاندا، مۇسا ئۇنىڭ ئىسمىنى گەرشوم دەپ ئاتاپ: »مەن يات 

يۇرتتا مۇساپىردۇرمەن« دەپ ئېيتتى.  
بەنى- لېكىن  ئۆلدى.  پادىشاھى  مىسىرنىڭ  كېيىن،  كەتكەندىن  ئۆتۈپ  ۋاقىت  23 ئۇزۇن 

ئىسرائىل ئۆز قۇللۇق ھالىتىدە ئاھ ئۇرۇپ پەرياد قىلغىنىدا، ئۇالر قۇللۇقى ئۈچۈن قىلغان 
پەرياد خۇدانىڭ ھۇزۇرىغا يەتتى.  24 شۇنداقكى، خۇدا ئۇالرنىڭ نالىسىنى ئاڭلىسا، خۇدا ئۆزى 
ئىبراھىم، ئىسھاق ۋە ياقۇبقا قىلغان ئەھدىسىنى يادىغا كەلتۈردى.  25 ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇدا 

بەنى-ئىسرائىلغا قارىدى، دەرۋەقە خۇدا ئۇالردىن خەۋەر ئالدى.  

خۇدانىڭ مۇسانى چاقىرىشى

قويلىرىنى 3  يېترونىڭ  قېيناتىسى  ئۆز  بولغان  كاھىنى  مىدىياننىڭ  ئۆزى  مۇسا  1 ئەمما 

باققاندا قويالرنى چۆلنىڭ ئارقىسىغا ھەيدەپ خۇدانىڭ تېغى خورېبنىڭ يېنىغا  باقاتتى. 
كەلدى.  2 ئاندا بىر تىكەنلىك چاتقالدىن چىقىپ قوپۇپ تۇرغان ئوت يالقۇنىدا خۇداۋەندىنىڭ 
پەرىشتىسى ئۇنىڭغا كۆرۈندى. قارىسا، مانا ئازغان كۆيۈپ تۇرىدۇ، لېكىن چاتقال ئۆزى كۆيۈپ 
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بېقىپ،  سەپسېلىپ  مەنزىرىگە  ئاجايىپ  بۇ  چىقىپ،  ئاندا  »مەن  ئۆزى:  3 مۇسا  كەتمەيدۇ.  
تىكەنلىك چاتقالنىڭ نېمىشقا كۆيۈپ كەتمەيدىغىنىنى كۆرەي« دەپ خىيال قىلدى.  4 خۇداۋەندە 
ئۇنىڭ بۇنى كۆرگىلى بارغىنىنى كۆرگىنىدە، خۇدا تىكەنلىك چاتقال ئىچىدىن ئۇنىڭغا: »ئەي 
مۇسا، ئەي مۇسا« دەپ قىچقاردى. ئۇ ئۆزى: »مانا مەن« دەپ جاۋاب بەردى.  5 ئۇ ئېيتتىكى: 
»مۇندا كەلمەي تۇرۇپ، ئۆزۈڭ تۇرغان جاي مۇقەددەس يەر بولغاچ، پۇتلىرىڭدىن چورۇقلىرىڭنى 
سالغىن«  6 ۋە يەنە: »مەن ئاتاڭنىڭ تەڭرىسى بولۇپ، ئىبراھىمنىڭ تەڭرىسى، ئىسھاقنىڭ 
قارىماقتىن  خۇداغا  مۇسا  دېگەندە  شۇنى  دېدى.  تەڭرىسىدۇرمەن«  ياقۇبنىڭ  ۋە  تەڭرىسى 

قورقۇپ، ئۆز يۈزىنى يوشۇرۇۋالدى.  
7 خۇداۋەندە ئېيتتىكى: »شەكسىز مەن مىسىردا تۇرغان قوۋمىمنىڭ زەخمىتىنى كۆرۈپ، ئەمگەك 

بىلىمەن.   تارتقىنىنى  تەڭلىك  ئاڭالپ،  پەريادىنى  قىلغان  ئۈچۈن  زۇلۇمى  نازارەتچىلىرىنىڭ 
چىقىرىپ،  يۇرتتىن  ئۇ  قۇتقۇزۇپ  قولىدىن  مىسىرلىقالرنىڭ  ئۇالرنى  بولۇپ،  نازىل  8 ئەمدى 

ياخشى كەڭ بىر يۇرت بولۇپ، سۈت بىلەن ھەسەل ئاقىدىغان بىر يۇرتقا، يەنى قانائانىي بىلەن 
بارىمەن.   ئېلىپ  يۇرتىغا  يەبۇسىيالرنىڭ  بىلەن  خىۋۋىي  پەرىززىيلەر،  بىلەن  ئامورىي  خىتتىيالر، 
ئۇالرغا  ئۆزى  مىسىرلىقالر  يېتىپ،  ماڭا  پەريادى  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  شۇنداقكى،  ئەمدى  9 مانا 

قىلغان زۇلۇمنى كۆردۈم.  10 ئۇنىڭ ئۈچۈن سەن ئەمدى كەلگىن. مەن سېنى فىرەۋننىڭ قېشىغا 
ئەۋەتىمەن، چۈنكى مېنىڭ قوۋمىم ئىسرائىلنى مىسىردىن چىقارىسەن« دېدى.  

بەنى- بېرىپ،  قېشىغا  فىرەۋننىڭ  كىمدۇرمەنكى،  »مەن  ئېيتتىكى:  خۇداغا  مۇسا  11 لېكىن 

بېرىپ: »مەن ساڭا  جاۋاب  دېدى.  12 ئۇ  كېلەلىگەيمەن؟«  مىسىردىن چىقىرىپ  ئىسرائىلنى 
مىسىردىن  قوۋمنى  سەن  بولىدۇكى،  شۇ  ئاالمىتى  ئەۋەتكىنىمنىڭ  سېنى  ئۆزۈم  بولۇپ،  يار 
چىقارغاندىن كېيىن، بۇ تاغدا خۇداغا ئىبادەت قىلىسىلەر« دېدى.  13 مۇسا خۇداغا ئېيتتىكى: 
مېنى  تەڭرىسى  ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنىڭ   ‹ ئۇالرغا:  بېرىپ  قېشىغا  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  »مەن 
سورىسا،  دەپ  نېمىدۇر؟‹  ئىسمى  ئۇنىڭ   ‹ مەندىن:  ئۇالر  دېگىنىمدە  ئەۋەتتى‹  قېشىڭالرغا 
ئۆزى  بولغۇچىنىڭ  بار  »ھەمىشە  مۇساغا:  دېدى.  14 خۇدا  بېرەي؟«  جاۋاب  نېمە  ئۇالرغا 
مېنى  ئۆزى  بولغۇچىنىڭ  بار  ھەمىشە   ‹« سۆزلەپ:  يەنە  ئاندىن  ئېيتتى.  دەپ  مەندۇرمەن« 
قېشىڭالرغا ئەۋەتتى‹ دەپ بەنى-ئىسرائىلغا ئېيتقىن« دېدى.  15 خۇدا مۇساغا يەنە سۆز قىلىپ: 
»بەنى-ئىسرائىلغا مۇنداق ئېيتقىنكى: › ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنىڭ تەڭرىسى بولۇپ ئىبراھىمنىڭ 
تەڭرىسى، ئىسھاقنىڭ تەڭرىسى ۋە ياقۇبنىڭ تەڭرىسى بولغان خۇداۋەندە مېنى قېشىڭالرغا 
دەپ  مېن شۇنداق  نەسىلگىچە  نەسىلدىن  بولۇپ،  ئىسمىم  مېنىڭ  بۇ  »ئەبەدكىچە  ئەۋەتىپ: 
ئەسلىنىيدىغان بولىمەن« دەپ ئېيتىدۇ‹ دېگىن.  16 ئەمدى بېرىپ، ئىسرائىلنىڭ ئاقساقاللىرىنى 
يىغىپ ئۇالرغا ئېيتقىنكى: › ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنىڭ تەڭرىسى ئاتىلىپ، ئىبراھىمنىڭ تەڭرىسى، 
ئىسھاقنىڭ تەڭرىسى ۋە ياقۇبنىڭ تەڭرىسى بولغان خۇداۋەندە ماڭا كۆرۈنۈپ: »مەن سىلەرگە 
قاراپ، مىسىردا سىلەرگە نېمە ۋەقە بولغىنىنى كۆردۈم« دەپ ئېيتتى.  17 »ئۇنىڭ ئۈچۈن سۆزۈم 
شۇدۇركى، مەن سىلەرنى مىسىردىكى زۇلۇمدىن چىقىرىپ قانائان بىلەن خىتتىيالر، ئامورىي 
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بىلەن پەرىززىيلەر، خىۋۋىي بىلەن يەبۇسىيالرنىڭ يۇرتى بولۇپ، سۈت بىلەن ھەسەل ئاقىدىغان 
يۇرتقا ئېلىپ بارىمەن«‹ دېسەڭ،  18 ئۇالر سېنىڭ سۆزۈڭگە قۇالق سالىدىغان بولىدۇ. ئۇ ۋاقىت 
سەن ئىسرائىلنىڭ ئاقساقاللىرى بىلەن بىللە مىسىر پادىشاھىنىڭ قېشىغا بېرىپ ئۇنىڭغا: › 
ئىبرانىيالرنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە بىزلەرگە كۆرۈندى. ئەمدى ساڭا يالۋۇرىمىزكى، سەن بىزگە 
ئىجازەت  قىلىشقا  قۇربانلىق  خۇداۋەندىگە  تەڭرىمىز  بېرىپ  ئىچىگە  چۆل  يول  كۈنلۈك  ئۈچ 
بەرگەيسەن‹ دەپ ئېيتىڭالر.  19 لېكىن مىسىرنىڭ پادىشاھى مېنىڭ كۈچلۈك قولۇمنى تۇيسا 
يۇرت  ئۇزىتىپ،  قولۇمنى  ئۆز  مەن  بىلىمەن.  20 ئەمما  بەرمەيدىغىنىنى  قويۇپ  سىلەرنى  ھەم، 
قويۇپ  ئۇ سىلەرنى  كېيىن،  ئۇرغاندىن  مىسىرنى  بىلەن  مۆجىزە  ھەر خىل  قىلىدىغان  ئىچىدە 
بېرىدۇ.  21 بۇ قوۋمغا مىسىرلىقالرنىڭ ئالدىدا ئىلتىپات تاپتۇرىمەن. شۇنداقكى، سىلەر قۇرۇق 
بىلەن ئۆز ئۆيىدە ئولتۇراقلىق  قول كەتمەي،  22 بەلكى ھەربىر خوتۇن ئۆز ھەقەمسايە خوتۇن 
يات خوتۇندىن ئالتۇن-كۈمۈشنىڭ زىرە-مونچاقلىرى بىلەن كىيىم سورىسۇن. بۇ نەرسىلەرنى ئۆز 

ئوغۇل بىلەن قىزلىرىڭالرغا كىيدۈرۈپ مىسىرلىقالردىن ئولجا ئالىدىغان بولىسىلەر« دېدى.  

خۇدا مۇسانى مىسىرغا ئەۋەتىدۇ

قۇالق 4  سۆزۈمگە  تۇرۇپ،  ئىشەنمەي  ماڭا  ئۇالر  »مانا  ئېيتتىكى:  بېرىپ  جاۋاب  1 مۇسا 

سالماي، بەلكى: › خۇداۋەندە ساڭا كۆرۈنمىدى‹ دەپ ئېيتارمىكىن؟« دېدى.  2 خۇداۋەندە 
نېمىدۇر؟« دەپ سورىدى. ئۇ ئۆزى: »بىر ھاسىدۇر« دەپ  ئۇنىڭغا سۆزلەپ: »بۇ قولۇڭدىكى 
يىالن  بىر  تاشلىسا،  يەرگە  ئۇنى  ئېيتتى.  دەپ  تاشلىغىن«  يەرگە  ئۇ: »ئۇنى   3 بەردى.   جاۋاب 
بولۇپ قېلىپ، مۇسا ئۇنىڭدىن قاچتى.  4 ئەمما خۇداۋەندە مۇساغا: »قولۇڭنى ئۇزىتىپ ئۇنىڭ 
قۇيرۇقىنى تۇتقىن« دېگەندە، قولىنى ئۇزىتىپ ئۇنى تۇتتى. تۇتسا، ئۇ ئۇنىڭ قولىدا يەنە ھاسا 
تەڭرىسى  ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ  ئۆز  ئۇالر  بىلەن  »بۇنىڭ  ئېيتتىكى:  5 خۇداۋەندە  قالدى.   بولۇپ 
بولغان  تەڭرىسى  ياقۇبنىڭ  ۋە  تەڭرىسى  ئىسھاقنىڭ  تەڭرىسى،  ئىبراھىمنىڭ  ئاتىلىپ 

خۇداۋەندە ساڭا كۆرۈنگىنىگە ئىشىنىدۇ« دېدى.  
قولىنى  ئۆز  ئۇ  ئېيتقىنىدا،  دەپ  سالغىن«  قوينۇڭغا  قولۇڭنى  »ئۆز  ئۇنىڭغا:  6 خۇداۋەندە 

قوينىغا سېلىپ چىقارسا، مانا پېسەلىكتىن قاردەك ئاقىرىپ قالغان ئىكەن.  7 ئاندىن ئۇنىڭغا: 
»قولۇڭنى يەنە قوينۇڭغا سالغىن« دەپ ئېيتسا، قولىنى قوينىغا سالدى. ئۇنى قوينىدىن يەنە 
چىقارسا، مانا ئەسلىگە يېنىپ باشقا بەدىنىدەك بولغان ئىكەن.  8 خۇداۋەندە ئېيتتىكى: »ئەگەر 
ئۇالر ساڭا ئىشەنمەي تۇرۇپ، ئاۋۋالقى مۆجىزىگە قارىمىسا، ئىككىنچى مۆجىزىگە ئىشەنسۇن.  
نىل  ئاڭلىمىسا،  سۆزۈڭنى  سېنىڭ  يا  ۋە  ئىشەنمىسە  مۆجىزىگە  ئىككى  بۇ  ئۇالر  9 لېكىن 

دەرياسىنىڭ سۇيىدىن ئېلىپ، قۇرۇق يەرگە سەپكىن. شۇنداق قىلساڭ، سەن نىل دەرياسىدىن 
ئالغان سۇنىڭ ئۆزى قۇرۇق يەر ئۈستىدە قانغا ئايلىنىدۇ« دېدى.  
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ئەمەسمەن.  ئۇستا  گەپكە  مەن  خۇداۋەندە،  »ئەي  ئېيتتىكى:  خۇداۋەندىگە  مۇسا  ۋاقىت  10 ئۇ 

بۇ ئىش بولسا، خاھى تۈنۈگۈندىن، خاھى ئەمدى سەن بەندەڭ بىلەن سۆزلەشكەندىن كېيىن 
بولماي، بەلكى گېپىم كەمتۈك، تىلىم ئېغىر بىر ئادەم ئىكەنمەن« دېدى.  11 خۇداۋەندە ئۇنىڭغا 
ئېيتتىكى: »كىم ئادەمنىڭ ئاغزىنى ياراتتى ۋە يا گاچا بىلەن گاسنى كىم پەيدا قىلىپ كۆرگۈچى 
بىلەن كورنى كىم ياراتتى؟ ئەجەبا مەن خۇداۋەندە بۇالرنى قىلمىدىممۇ؟  12 ئەمدى سەن بارغىن. 
مەن ئۆزۈم سېنىڭ ئاغزىڭنى ساقالپ، نېمە سۆزلەيدىغىنىڭنى ساڭا ئۆگىتىپ تۇرىمەن« دېدى.  
ئەۋەتىپ،  باشقا كىشىنى  خالىغان  يالۋۇرىمەنكى، سەن  »ئەي خۇداۋەندە، ساڭا  ئۇ:  13 لېكىن 

مۇساغا  غەزىپى  خۇداۋەندىنىڭ  ۋاقىت  دېدى.  14 ئۇ  قىلغىن«  ئىشنى  بۇ  بىلەن  قولى  ئۇنىڭ 
تۇتىشىپ: »ئەجەبا الۋىيالردىن بولغان بۇرادىرىڭ ھارۇن بار ئەمەسمۇ؟ بىلىمەنكى، ئۇ گەپنى 
ئوبدان قىالاليدۇ. مانا ئۇ ئەمدى سېنىڭ ئالدىڭغا چىقىپ، سېنى كۆرگەندە كۆڭلى توال خۇش 
بىلەن  بولىدۇ.  15 سەن ئۇنىڭغا گەپ قىلىپ، سۆزلەرنى ئاغزىغا سالىسەن. مەن ئۆزۈم سەن 
ئۇنىڭ ئاغزىنى ساقالپ، نېمە قىلىدىغىنىڭالرنى سىلەرگە ئۆگىتىپ تۇرىمەن.  16 ھارۇن سېنىڭ 
تەرىپىڭدىن خەلققە سۆزلەپ، سەن ئۈچۈن ئېغىزدەك بولسۇن. سەن بولساڭ ئۇنىڭغا خۇدادەك 

بولغىن.  17 بۇ ھاسىنى قولۇڭدا تۇتۇپ، ئۇنىڭ بىلەن مۆجىزە كۆرسىتىسەن« دېدى. 
 

مۇسانىڭ مىسىرغا قايتىشى

»ماڭا  ئۆزىگە:  ئۇنىڭ  بېرىپ،  يېنىپ  قېشىغا  يېترونىڭ  قېيناتىسى  ئۆز  مۇسا  ۋاقىت  18 ئۇ 

بۇرادەرلىرىمنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇالر ھاياتمۇ ئەمەسمۇ،  ئىجازەت بەرگىن. مىسىردىكى ئۆز 
مىدىياندا  دېدى.  19 خۇداۋەندە  بارغىن«  »تىنچ-ئامان  مۇساغا:  يېترو  ئېيتتى.  دەپ  كۆرەي« 
بارغىن، چۈنكى سېنىڭ جېنىڭنى ئىزدىگەن كىشىلەر  مۇساغا ئېيتتىكى: »مىسىرغا يېنىپ 

ئۆلۈپ كەتتى«.  
20 ئۇ ۋاقىت مۇسا ئۆز خوتۇنى بىلەن ئوغۇللىرىنى ئېلىپ، بىر ئېشەككە مىندۈرۈپ، مىسىرغا 

يېنىپ باردى. بارغاندا مۇسا خۇدانىڭ ھاسىسىنى ئالغاچ كەتتى.  21 خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: 
»مىسىرغا يېنىپ بارغىنىڭدا سەن ئاگاھ بولۇپ، مەن ساڭا قىلغىلى قۇدرەت بەرگەن مۆجىزىلەرنى 
فىرەۋننىڭ ئالدىدا قىلغىن. لېكىن مەن ئۇ ئۆزى قوۋمنى قويۇپ بەرمىگۈدەك ئۇنىڭ كۆڭلىنى 
ئېيتىدۇكى:  مۇنداق  › خۇداۋەندە  قىلىپ:  فىرەۋنگە سۆز  ۋاقىت سەن  قىلىمەن.  22 ئۇ  قاتتىق 
»ئىسرائىل مېنىڭ تۇنجى ئوغلۇم بولىدۇ.  23 ئۇنىڭ ئۈچۈن مەن ساڭا: »ئوغلۇم ئىبادەت قىلماق 
ئۈچۈن ئۇنى قويۇپ بەرگىن« دەپ ئېيتقان بولساممۇ، سەن ئۇنى قويۇپ بەرمىدىڭ. بۇ سەۋەبتىن 

مەن ئەمدى سېنىڭ تۇنجى ئوغلۇڭنى ئۆلتۈرىمەن‹ دەپ دېگىن« دېدى.  

ئۆلتۈرگىلى  ئۇنى  ئۇچراپ  ئۇنىڭغا  مەنزىلدە  بىر  خۇداۋەندە  قىلغىنىدا  سەپەر  مۇسا  24 ئەمما 

خالىدى.  25 ئۇ ۋاقىت زىپورا بىر ئىتتىك چاقماق تېشىنى ئېلىپ، ئۆز ئوغلىنىڭ خەتنىلىك 
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دەپ  بولىسەن«  ئېرىم  قانلىق  مېنىڭ  »سەن  ئېتىپ:  پۇتىغا  ئۇنىڭ  ئۇنى  كېسىپ،  ئېتىنى 
»خەتنىنىڭ  خوتۇن:  بەرگەندە،  قويۇپ  بەردى.  قويۇپ  ئۇنى  خۇداۋەندە  ۋاقىت  ئېيتتى.  26 ئۇ 

سەۋەبىدىن سەن مېنىڭ قانلىق ئېرىم بولدۇڭ« دەپ ئېيتتى.  

27 خۇداۋەندە ھارۇنغا: »باياۋانغا بېرىپ، مۇساغا ئۇچرىغىن« دەپ ئېيتقىنىدا، ئۇ بېرىپ خۇدانىڭ 

تېغىدا ئۇنىڭغا ئۇچراپ ئۇنى سۆيدى.  28 مۇسا ئۆزى خۇداۋەندە ئۇنى ئەۋەتىپ، ئۇنىڭغا قىلغان 
سۆزنىڭ ھەممىسى بىلەن قىلغىلى بۇيرۇغان مۆجىزىلەرنىڭ ھەممىسىنى ھارۇنغا دەپ بەردى.  
ئاقساقاللىرىنى  ھەممە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  بېرىپ،  ھارۇن  بىلەن  مۇسا  كېيىن  29 ئاندىن 

يىغدى.  30 يىغسا، ھارۇن قوپۇپ خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا ئېيتقان ھەممە سۆزىنى بايان قىلىپ 
ئىشىنىپ،  خەلق  كۆرۈپ،  كۆرسەتتى.  31 بۇنى  مۆجىزىلەرنى  ئالدىدا  كۆز  خەلقنىڭ  بېرىپ، 
ئاڭلىغىنىدا،  قارىغىنىنى  تەڭلىكىگە  ئۇالرنىڭ  يوقالپ،  بەنى-ئىسرائىلنى  خۇداۋەندىنىڭ 

ئېڭىشىپ سەجدىگە يىقىلدى.  

مۇسا بىلەن ھارۇن فىرەۋننىڭ قېشىغا بارىدۇ

1 ئاندىن كېيىن مۇسا بىلەن ھارۇن فىرەۋننىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتىكى: »› ئۇالر 5 

ئىسرائىلنىڭ  دەپ  بەرگىن‹  قويۇپ  قوۋمىمنى  ئۈچۈن  قىلماق  ماڭا ھېيت  چۆلدە  بېرىپ، 
بۇيرۇقى  ئۇنىڭ  »مەن  بېرىپ:  جاۋاب  فىرەۋن  2 لېكىن  دېدى.   ئېيتىدۇ«  خۇداۋەندە  تەڭرىسى 
بىلەن ئىسرائىلنى قويۇپ بېرىدىغان خۇداۋەندە كىم بولىدۇ؟ مەن ئۇ خۇداۋەندىنى تونۇمايمەن ۋە 
يا ئىسرائىلنىمۇ قويۇپ بەرمەيمەن« دېدى.  3 ئۇالر سۆز قىلىپ: »ئىبرانىيالرنىڭ تەڭرىسى بىزگە 
كۆرۈندى. ئۇنىڭ ئۈچۈن بىزگە چۆل ئىچىگە ئۈچ كۈنلۈك يول بېرىپ، ئۈستىمىزگە ۋابا ياكى 
قىلىچ ئەۋەتمىسۇن دەپ، تەڭرىمىز خۇداۋەندىگە قۇربانلىق قىلغىلى ئىجازەت بەرگىن« دېدى.  4 
لېكىن مىسىرنىڭ پادىشاھى ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ: »ئەي مۇسا بىلەن ھارۇن، نېمىشقا خەلقنى 
ئىشلىرىدىن تارتىسىلەر؟ ئىشىڭالرغا بېرىڭالر« دېدى.  5 فىرەۋن يەنە سۆزلەپ: »مانا خەلق يۇرتتا 
زىيادە ئاۋۇپ كېتىبدۇر. سىلەر بولساڭالر ئۇالرنى ئىشلىرىدىن بىكار قىلغىلى خااليسىلەر« دېدى.  
بۇيرۇپ  ھەيدەكچىلىرىگە  بىلەن  نازارەتچىلىرى  ئەمگەك  خەلقنىڭ  ئۆزى  فىرەۋن  كۈنى  6 شۇ 

ئېيتتىكى:  7 »خەلققە ئىلگىرىكىدەك خىش قۇيغىلى سامان بەرمەي، بەلكى ئۇالر ئۆز-ئۆزىگە 
ھەم  ھېلى  بولسا،  كەلگەن  قۇيۇپ  خىش  قانچىلىك  ئىلگىرىدىن  تاپسۇن.  8 لېكىن  سامان 
 ‹ قېلىپ:  بولۇپ  ھۇرۇن  بولسا  ئۇالر  چۈنكى  قۇيدۇرۇڭالر.  خىش  شۇنچىلىك  قىلماي،  كەم 
تەڭرىمىزگە قۇربانلىق ئۆتكۈزمەك ئۈچۈن بىزنى كەتكىلى قويغىن‹ دەپ ۋارقىرىشىپ تۇرىدۇ.  
9 ئەمدى ئۇالر ئىشقا مەشغۇل بولۇپ، يالغان گەپلەرگە قۇالق سالمىسۇن دەپ، بۇ ئادەملەرنىڭ 

ئۈستىگە قاتتىق ئىش قويۇلسۇن« دېدى.  
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ھەيدەكچىلەر  بىلەن  نازارەتچىلىرى  ئەمگەك  تۇرغان  ئۈستىدە  خەلقنىڭ  دېگەندە،  10 شۇنى 

سامان  سىلەرگە  مەن  ئەمدى   ‹ ئېيتىدۇكى:  مۇنداق  »فىرەۋن  سۆزلەپ:  خەلققە  چىقىپ، 
بەرمەيدىغان بولدۇم.  11 ئۆزۈڭالر ئۈچۈن بېرىپ قەيەردىن سامان تاپالساڭالر، ئېلىپ كېلىڭالر 
لېكىن قىلىدىغان ئىشلىرىڭالر بولسا قىلدەكمۇ كېمەيتىلمەيدى‹ دېدى« دېيىشتى.  12 بۇنىڭ 
پاھالالرنى  قۇرۇق  ئورنىغا  سامان  تارىلىپ،  يۇرتىدا  مىسىرنىڭ  پۈتۈن  ئۆزى  خەلق  بىلەن 
سامان  »سىلەرگە  ئالدىرىتىپ:  ئۇالرنى  بولسا  نازارەتچىلىرى  تۇردى.  13 ئەمگەك  يىغقىلى 
ئېيتتى.   دەپ  قىلىڭالر«  ھەم  ھېلى  كۈنى  شۇ  ئىشنى  كۈنلۈك  ھەر  چاغدىكىدەك  بېرىلگەن 
14 فىرەۋن قويغان ئەمگەك نازارەتچىلىرىنىڭ قول ئاستىدا بولۇپ، بەنى-ئىسرائىلدىن بولغان 

ھەيدەكچىلەر تاياققا بېسىلىپ: »نېمىشقا كۈندىكىدەك توشتۇرۇپ خىش قۇيدۇرمىدىڭالر« دەپ 
سوراق قىلىنىپ ئۇرۇلدى.  15 ئۇ ۋاقىت بەنى-ئىسرائىلدىن بولغان ھەيدەكچىلەر فىرەۋننىڭ 
ئالدىغا بېرىپ: »نېمىشقا ئۆز قۇللىرىڭغا مۇنداق قىلىسەن.  16 ئۇالر ئۆز قۇللىرىڭغا سامان 
قۇللىرىڭ  ئۆز  تاياقنى  مانا  تۇرىدۇ.  بۇيرۇپ  بىزلەرگە  دەپ  قۇيدۇرۇڭالر‹  › خىش  بەرمىسىمۇ: 
يەيدۇ، ئەمما گۇناھ سېنىڭ ئادەملىرىڭدە بولىدۇ« دەپ پەرياد قىلىشتى.  17 لېكىن ئۇ ئېيتتىكى: 
خۇداۋەندىگە  بېرىپ،  بىز   ‹ ئۈچۈن:  بولغىنىڭالر  ھۇرۇن  شەكسىز  ئىكەنسىلەر،  »ھۇرۇن 
قۇربانلىق قىلىپ ئۆتكۈزگىلى بىزگە ئىجازەت بەرگىن‹ دەپ ئېيتىسىلەر.  18 ئەمدى بېرىپ، 
ھېسابىنى  سانىنىڭ  خىشنىڭ  لېكىن  بېرىلمەيدۇ،  سامان  سىلەرگە  قىلىڭالر.  ئىشىڭالرنى 

ئاۋۋالقىدەك بەرمىكىڭالر الزىم بولىدۇ« دېدى.  
19 ھەر كۈنلۈكى قويۇلىدىغان خىشلىرىڭالردىن ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيدى« دەپ ئېيتىلغىنىدا، 

بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەيدەكچىلىرى ئۆزىنىڭ قانداق بىر باالغا سېپىلىپ قالغىنىنى بىلىشتى.  
20 ئۇالر فىرەۋننىڭ قېشىدىن چىقىپ كېلىۋاتقىنىدا، ئۇالر بىلەن ئۇچراشماق ئۈچۈن كېلىپ 

ئاندا ساقالپ تۇرغان مۇسا ۋە ھارۇن بىلەن كۆرۈشۈپ قېلىپ،  21 ئۇالرغا: »سىلەر بىزنى فىرەۋن 
يامان كۆرسىتىپ، بىزنى ئۆلتۈرگىلى ئۇالرنىڭ قولىغا  بىلەن خىزمەتكارلىرىنىڭ كۆزلىرىدە 
دەپ  قىلسۇن«  ھۆكۈم  يوقالپ  سىلەرنى  ئۆزى  خۇداۋەندە  ئۈچۈن،  تۇتقۇزغىنىڭالر  قىلىچنى 

ئېيتىشتى.  

خۇدا ئىسرائىلىيالرنى قۇتقۇزۇشقا ۋەدە قىلىدۇ

22 ئۇ ۋاقىت مۇسا خۇداۋەندىنىڭ ئالدىغا يېنىپ بېرىپ، ئېيتتىكى: »ئەي خۇداۋەندە، نېمىشقا 

بۇ خەلقنى باالغا سالدىڭ؟ ئۇنداق بولسا، نېمە ئۈچۈن مېنى ئەۋەتتىڭ؟  23 مەن فىرەۋننىڭ 
خەلقنىڭ  بۇ  ئۆزى  ئۇ  تارتىپ،  قىلغىنىمدىن  سۆز  بىلەن  ئىسمىڭ  سېنىڭ  كېلىپ،  قېشىغا 
ھېچ  قوۋمىڭنى  ئۆز  بولساڭ  سەن  ئەمما  تۇردى.  قىلغىلى  ئازاب  زىيادە  تېخى  ئۈستىگە 

قۇتقۇزمىدىڭ« دېدى.  
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كۆرىسەن. 6  قىلىدىغىنىمنى  فىرەۋنگە  »ئەمدى  ئېيتتىكى:  مۇساغا  خۇداۋەندە  1 لېكىن 

قۇدرەتلىك  بىر  قويۇپ،  كەتكىلى  ئۇالرنى  زورلىنىپ،  قولدىن  كۈچلۈك  بىر  ئۇ  چۈنكى 
ئاندىن كېيىن  قولنىڭ سەۋەبىدىن ئۇالرنى ئۆز يۇرتىدىن ھەيدىۋېتىدىغان بولىدۇ« دېدى.  2 
خۇدا مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى: »مەن خۇداۋەندىدۇرمەن.  3 ئىبراھىم بىلەن ئىسھاق ۋە 
ياقۇبقا قادىر-مۇتلەق خۇدادەك كۆرۈندۈم، لېكىن ياھۋەھ دېگەن ئىسمىم بىلەن ئۇالرغا ئاشكارا 
بولمىدىم.  4 مەن ئۇالر بىلەن بىر ئەھدە باغلىشىپ: › سىلەر مۇساپىردەك ئولتۇرغان يۇرتنى، 
يەنى قانائان يۇرتىنى سىلەرگە بېرىمەن‹ دەپ ئۇالرغا ۋەدە قىلدىم.  5 ئەمدى بەنى-ئىسرائىلنىڭ: 
› مىسىرلىقالر بىزنى قۇللۇقتا تۇتىدۇ‹ دەپ پەرياد قىلغىنىنى ئاڭالپ، قىلغان ئەھدەمنى ياد 
قىلدىم.  6 ئۇنىڭ ئۈچۈن مېنىڭ تەرىپىمدىن بەنى-ئىسرائىلغا سۆز قىلىپ: › مەن خۇداۋەندە 
ئازاد  قۇللۇقىدىن  ئۇالرنىڭ  چىقىرىپ،  ئاستىدىن  يۈكلىرى  مىسىرلىقالرنىڭ  سىلەرنى  ئۆزۈم 
قىلىپ، بىلىكىمنى ئۇزىتىپ ئۇالرغا چوڭ باالالر ئەۋەتىپ، سىلەرنى قۇتقۇزىمەن.  7 سىلەرنى ئۆز 
قوۋمىم بولۇشقا قوبۇل قىلىپ، ئۆزۈم تەڭرىڭالر بولىمەن. ئۇ ۋاقىت مەن تەڭرىڭالر خۇداۋەندە 
بولۇپ، سىلەرنى مىسىرلىقالرنىڭ قۇللۇقىدىن قۇتقۇزغىنىمنى بىلىسىلەر.  8 مەن قول كۆتۈرۈپ 
ئىبراھىم، ئىسھاق ۋە ياقۇبقا ۋەدە قىلغان يۇرتقا سىلەرنى ئېلىپ بېرىپ، ئۇنى سىلەرگە مىراس 
قىلىپ بېرىمەن، چۈنكى مەن خۇداۋەندىدۇرمەن‹ دەپ ئېيتتى دېگىن« دېدى.  9 بۇ دېگەننىڭ 
ھەممىسىنى مۇسا بەنى-ئىسرائىلغا دەپ بەردى، لېكىن ئۇالرنىڭ كۆڭلى قاتتىق ئىشتىن خاپا 

بولغاچ، ئۇنىڭغا قۇالق سالمىدى.  
10 ئاندىن كېيىن خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  11 »بېرىپ، مىسىرنىڭ پادىشاھى 

فىرەۋنگە: › بەنى-ئىسرائىلنى ئۆز يۇرتۇڭدىن چىققىلى قويغىن‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  12 لېكىن 
مۇسا خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا سۆز قىلىپ: »مانا بەنى-ئىسرائىل ماڭا قۇالق سالمىغان بولسا، 

قانداق فىرەۋن ئۆزى مەندەك خەتنىسىز لەۋلىرى بار بىر ئادەمگە قۇالق ساالاليدۇ؟« دېدى.  
13 ئەمما خۇداۋەندە مۇسا بىلەن ھارۇنغا سۆزلەپ: »بەنى-ئىسرائىل مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىلسۇن« 

دەپ بەنى-ئىسرائىل بىلەن مىسىرنىڭ پادىشاھى فىرەۋن ئۈچۈن ئۇالرغا ئەمر بەردى.  

رۇبەن، شىمون ۋە الۋىينىڭ ئەۋالدلىرى

ئوغلى رۇبەننىڭ  تۇنجى  ئىسرائىلنىڭ  ئىدى.  شۇ  باشلىرى  خانىدانلىرىنىڭ  14 ئۇالرنىڭ 

ئوغۇللىرى بولسا: خانوق بىلەن پاللۇ، خەزرون بىلەن كارمى ئىدى. بۇالرنىڭ ئۆزى رۇبەننىڭ 
نەسىللىرى ئىدى.  

بىلەن  زوخار  ياكىن،  بىلەن  ئوھاد  يامىن،  بىلەن  يېمۇئەل  بولسا:  ئوغۇللىرى  15 شىموننىڭ 

قانائانلىق خوتۇننىڭ ئوغلى شائۇل ئىدى. بۇالرنىڭ ئۆزى شىموننىڭ نەسىللىرى ئىدى.  
گەرشون،  مۇۋاپىق:  نەسەبنامىلىرىگە  ئىسىملىرى  ئۇالرنىڭ  بولسا  ئوغۇللىرى  16 الۋىينىڭ 

قېھات ۋە مەرارى ئىدى. الۋىي ئۆزى بىر يۈز ئوتتۇز يەتتە يىل ئۆمۈر كۆردى.  
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17 گەرشوننىڭ ئوغۇللىرى ئۆز نەسىللىرىگە مۇۋاپىق: لىبنى بىلەن شىمىي ئىدى.  

18 قېھاتنىڭ ئوغۇللىرى ئامرام بىلەن يىزھار، خېبرون بىلەن ئۇززىيەل ئىدى. قېھات ئۆزى بىر 

يۈز ئوتتۇز ئۈچ يىل ئۆمۈر كۆردى.  
19 مەرارىنىڭ ئوغۇللىرى ماخلى بىلەن مۇشى ئىدى. بۇالر نەسەبنامىلىرىگە مۇۋاپىق الۋىينىڭ 

نەسىللىرى ئىدى.  

20 ئامرام بولسا ئۆز ئاتىسىنىڭ ھەمشىرىسى يوكەبەدنى خوتۇنلۇققا ئېلىپ، ئۇنىڭدىن ئۇنىڭغا 

ھارۇن بىلەن مۇسا تۇغۇلدى. ئامرام بىر يۈز ئوتتۇز يەتتە يىل ئۆمۈر كۆردى.  
21 يىزھارنىڭ ئوغۇللىرى قوراھ، نېفەگ ۋە زىكرى ئىدى.  

22 ئۇززىيەلنىڭ ئوغۇللىرى مىشائەل، ئېلىزافان ۋە سىترى ئىدى.  

ئېلىشېبانى  بولغان  قىزى  ئامىنادابنىڭ  يەنى  ھەمشىرىسىنى،  ناھشۇننىڭ  بولسا  23 ھارۇن 

بىلەن ئىتامارنى تۇغۇپ  ئېلىئازار  ئابىھۇ،  بىلەن  ناداب  ئالدى. شۇ ئۆزى ئۇنىڭغا  خوتۇنلۇققا 
بەردى.  

قوراھىيالرنىڭ  ئۆزى  بۇالر  ئىدى.  ئابىياساف  ۋە  ئەلقانا  ئاسسىر،  ئوغۇللىرى  24 قوراھنىڭ 

نەسىللىرى ئىدى.  

ئېلىپ،  خوتۇنلۇققا  بىرىنى  قىزلىرىنىڭ  پۇتىيەلنىڭ  ئۆزى  ئېلىئازار  ئوغلى  25 ھارۇننىڭ 

الۋىيالرنىڭ  مۇۋاپىق  نەسىللىرىگە  ئۆز  ئۆزى  بۇالر  تۇغۇلدى.  ئۇنىڭغا پىنىخاس  ئۇنىڭدىن 
خانىدانلىرىنىڭ باشلىرى ئىدى.  

دەپ  چىقىرىڭالر«  مىسىردىن  مۇۋاپىق  قوشۇنلىرىغا  ئۇالرنىڭ  26 »بەنى-ئىسرائىلنى 

خۇداۋەندىدىن ئەمر تاپقان ھارۇن بىلەن مۇسا مەزكۇر كىشىلەر بولۇپ،  27 مىسىرنىڭ پادىشاھى 
فىرەۋنگە سۆز قىلىپ: »بەنى-ئىسرائىلنى مىسىردىن چىقىرىمىز« دەپ ئېيتقان كىشىلەرنىڭ 
قىلغىنىدا،  29 ئۇ مۇسانىڭ  يۇرتىدا مۇساغا سۆز  ئىدى.  28 خۇداۋەندە مىسىرنىڭ  بۇالر  ئۆزى 
ئۆزىگە: »مەن خۇداۋەندىدۇرمەن. ساڭا ئېيتىدىغىنىمنىڭ ھەممىسىنى مىسىرنىڭ پادىشاھى 
فىرەۋنگە دەپ بەرگىن« دەپ ئېيتتى.  30 لېكىن مۇسا خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا ئېيتتىكى: »ئايا 
مەندەك لەۋلىرى خەتنىسىز بىر كىشىگە فىرەۋننىڭ ئۆزى قانداقمۇ قۇالق سالسۇن؟« دېدى.  

مۇسا بىلەن ھارۇننىڭ يەنە فىرەۋننىڭ ئالدىغا بېرىشى

1 لېكىن خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »مانا مەن سېنى فىرەۋنگە تەڭرى قىلىپ قويدۇم. 7 

بۇيرۇغىنىمنىڭ  ساڭا  2 مەن  بولسۇن.   پەيغەمبىرىڭ  سېنىڭ  بولسا  ھارۇن  بۇرادىرىڭ 
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ھەممىسىنى دەپ بەرگەيسەن. ئاندىن كېيىن بۇرادىرىڭ ھارۇن ئۆزى فىرەۋنگە ئۇنىڭ بەنى-
ئىسرائىلنى قويۇپ بېرىدىغىنى توغرىسىدا سۆز قىلسۇن.  3 لېكىن مەن فىرەۋننىڭ كۆڭلىنى 
قاتتىق قىلىپ، مىسىر يۇرتىدا توال ئاالمەت بىلەن مۆجىزىلەر كۆرسىتىمەن.  4 شۇنداق بولسىمۇ، 
فىرەۋن سىلەرگە قۇالق سالمايدۇ. ئەمما مەن مىسىرنىڭ ئۈستىگە قولۇمنى ئۇزىتىپ، چوڭ 
باالالر ئەۋەتىپ، قوشۇنلىرىم بولغان ئۆز قوۋمىم بەنى-ئىسرائىلنى يۇرتىدىن چىقىرىمەن.  5 ئۆز 
قولۇمنى مىسىرنىڭ ئۈستىگە ئۇزىتىپ، بەنى-ئىسرائىلنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن چىقارغىنىمدا 

مىسىرلىقالر مېنىڭ خۇداۋەندە ئىكەنلىكىمنى بىلىدۇ.  
6 مۇسا بىلەن ھارۇن شۇنداق قىلىپ، خۇداۋەندە ئۇالرغا بۇيرۇغاندەك ئەمەل قىلدى.  7 فىرەۋن 

بىلەن سۆزلەشكەن ۋاقىتتا مۇسا سەكسەن ياشتا بولۇپ، ھارۇن سەكسەن ئۈچ ياشقا كىرگەنىدى.  
8 خۇداۋەندە مۇسا بىلەن ھارۇنغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  9 »فىرەۋن سىلەرگە سۆز قىلىپ: › بىر 

مۆجىزە كۆرسىتىڭالر‹ دېسە، سەن ھارۇنغا: › ھاساڭنى ئېلىپ، فىرەۋننىڭ ئالدىغا تاشلىغىن‹ 
دەپ ئېيتقىن. شۇنداق قىلمىقىڭالر بىلەن ھاسىنىڭ ئۆزى بىر يىالن بولىدۇ« دېدى.  10 شۇنى 
ئاڭالپ، مۇسا بىلەن ھارۇن فىرەۋننىڭ قېشىغا بېرىپ، خۇداۋەندە بۇيۇرغاندەك قىلىپ، ھارۇن 
ئۆز ھاسىسىنى فىرەۋن بىلەن خىزمەتكارلىرىنىڭ ئالدىغا تاشلىسا، ئۇ ئۆزى بىر يىالن بولۇپ 
كەلتۈردى.  قىچقارتىپ  جادۇگەرلەرنى  بىلەن  دانىشمەن  ئۆزى  فىرەۋن  ۋاقىت  قالدى.  11 ئۇ 
ئۆز  ھەربىرى  قىلىپ،  12 ئۇالرنىڭ  شۇنداق  بىلەن  جادۇسى  ئۆز  جادۇگەرلىرىمۇ  مىسىرنىڭ 
ھاسىسىنى تاشلىغىنىدا بۇالر يىالن بولدى. لېكىن ھارۇننىڭ ھاسىسى ئۇالرنىڭ ھاسىلىرىنى 
يۇتۇپ كەتتى.  13 ئەمما فىرەۋننىڭ كۆڭلى قېتىپ قېلىپ، ئۇ خۇداۋەندە ئېيتقاندەك ئۇالرغا 

قۇالق سالمىدى.  

توققۇزتا باال

14 ئاندىن كېيىن خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »فىرەۋننىڭ كۆڭلى قېتىپ قالغىنى ئۈچۈن 

قوۋمنى قويۇپ بەرمەيدۇ.  15 ئەمدى سەن ئەتە سەھەر فىرەۋن دەرياغا چىققىنىدا ئۇنىڭ قېشىغا 
بولغان  يىالن  ئىلگىرى  تۇرۇپ،  لېۋىدە  دەرياسىنىڭ  نىل  توسۇپ،  يولىنى  ئۇنىڭ  بېرىپ، 
ھاسىنى قولۇڭدا تۇتۇپ تۇرۇپ،  16 ئۇنىڭغا ئېيتقىنكى: › ئىبرانىيالرنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە 
ئۆزى مېنى سېنىڭ قېشىڭغا ئەۋەتىپ: »ئۇالر چۆلدە ماڭا ئىبادەت قىلمىقى ئۈچۈن قوۋمىمنى 
ئاڭلىمىدىڭ.  17 ئۇنىڭ ئۈچۈن  ۋاقىتقىچە  بۇ  مانا،  ئېيتقۇزدى. لېكىن  بەرگىن« دەپ  قويۇپ 
خۇداۋەندە تەرىپىدىن كېلىپ، ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ خۇداۋەندە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدىغان ئاالمىتى 
شۇ بولىدۇكى، مەن قولۇمدىكى ھاسا بىلەن نىل دەرياسىنىڭ سۇيىنى ئۇرسام، بۇ سۇنىڭ ئۆزى 
قانغا ئايلىنىدۇ. 18 دەريانىڭ بېلىقلىرى بولسا ئۆلۈپ كېتىپ، دەريانىڭ سۇيىنىڭ ئۆزى سېسىپ 
كېتىپ، مىسىرلىقالرنىڭ كۆڭلىمۇ ئاينىپ قېلىپ، ئۇالر دەريانىڭ سۇيىدىن ئىچەلمەيدىغان 
بولىدۇ‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  19 شۇنى دەپ، خۇداۋەندە مۇساغا يەنە ئېيتتىكى: »سەن ھارۇنغا: 
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بىلەن  ئېقىن  ئۇزىتىپ،  ئۈستىگە  سۇلىرىنىڭ  مىسىرلىقالرنىڭ  ئېلىپ،  ھاساڭنى  ئۆز   ‹
ئۆستەڭلىرى، كۆل بىلەن تۇرغۇن سۇلىرىنىڭ ئۈستىگە شىلتىغىن. شۇنداق قىلساڭ، ئۇالر 
قانغا  ھەم  سۇيى  قاچىلىرىنىڭ  تاش  بىلەن  ياغاچ  يۇرتىدىكى  مىسىر  پۈتۈن  ئايلىنىپ،  قانغا 

ئايلىنىدۇ‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  
بىلەن  فىرەۋن  ئۆزى  ھارۇن  قىلىپ،  بۇيرۇغاندەك  خۇداۋەندە  ھارۇن  بىلەن  20 مۇسا 

خىزمەتكارلىرىنىڭ ئالدىدا ھاسىنى كۆتۈرۈپ، نىل دەرياسىنىڭ سۇيىنى ئۇرغىنىدا دەريانىڭ 
ھەممە سۇيى قانغا ئايلىنىپ كەتتى.  21 دەريانىڭ بېلىقلىرى بولسا ئۆلۈپ كېتىپ، دەريانىڭ 
بولۇپ،  ئىچەلمەيدىغان  سۇيىدىن  دەريانىڭ  مىسىرلىقالر  كېتىپ،  سېسىپ  بولسا  سۇيى 
مىسىرنىڭ پۈتۈن يۇرتى قاندىن تولدى.  22 لېكىن مىسىرلىق جادۇگەرلەر ئۆز جادۇسى بىلەن 
ھەم شۇنداق قىلدى. بۇ سەۋەبتىن فىرەۋننىڭ كۆڭلى قېتىپ قېلىپ، خۇداۋەندە ئېيتقاندەك 
كۆڭۈل  ھېچ  بۇنىڭغا  كېتىپ،  يېنىپ  ئۆيىگە  فىرەۋن  سالمىدى.  23 بەلكى  قۇالق  ئۇالرغا 

قويمىدى.  
دەرياسىنىڭ  نىل  ھەممىسى  مىسىرلىقالرنىڭ  ئۈچۈن،  ئىچەلمىگىنى  سۇيىنى  24 دەريانىڭ 

چۆرىسىدە ئىچىدىغان سۇ ئۈچۈن قۇدۇق كولىدى.  25 خۇداۋەندە نىل دەرياسىنى ئۇرغاندىن 
تارتىپ يەتتە كۈن بۇ تەرىقىدە ئۆتتى.  

26 ئاندىن كېيىن خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »فىرەۋننىڭ قېشىغا بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتقىنكى: 

ئېيتىدۇ.   خۇداۋەندە  دەپ  بەرگىن‹  قويۇپ  قوۋمىمنى  ئۆز  ئۈچۈن  قىلماق  ئىبادەت  ماڭا   ‹
دەرياسىدا  ئۇرىمەن.  28 نىل  يۇرتۇڭنى  ئەۋەتىپ،  پاقا  بەرمىسەڭ،  قويۇپ  ئۇالرنى  27 لېكىن 

نۇرغۇن پاقا پەيدا بولۇپ چىقىپ، سېنىڭ ھويالنگغا داخىل بولۇپ، ياتماق ھۇجراڭغا كىرىپ، 
ئورنۇڭغا چىقىۋېلىپ، خىزمەتكارلىرىڭنىڭ ئۆيلىرىگە ھەم بېسىپ، خەلقىڭنى خاپا قىلىپ، 
تونۇر بىلەن خېمىر كاساڭلىرىڭغا يامىشىپ كىرىۋالىدۇ.  29 ئۆزۈڭ بىلەن خەلقىڭگە ۋە ھەممە 

خىزمەتكارلىرىڭنىڭ ئۈستىگە پاقىالر ھۇجۇم قىلىپ چىقىۋالىدۇ‹ دېگىن« دېدى.  

1 خۇداۋەندە مۇساغا يەنە ئېيتتىكى: »سەن ھارۇنغا سۆز قىلىپ: › پاقىالر مىسىر يۇرتىنىڭ 8 

ئۈستىگە چىقماق ئۈچۈن ئۆز قولۇڭنى ئۇزىتىپ، ھاساڭنى ئېقىن بىلەن ئۆستەڭلەر ۋە 
كۆللەرنىڭ ئۈستىگە شىلتىغىن‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  2 ئۇ ۋاقىت ھارۇن ئۆز قولىنى مىسىر 
يۇرتىنىڭ سۇيىنىڭ ئۈستىگە ئۇزاتتى. شۇنداق قىلسا، پاقىالر چىقىپ مىسىر يۇرتىنى باستى.  
3 لېكىن جادۇگەرلەر ھەم ئۆز جادۇسى بىلەن شۇنداق قىلسا، پاقىالر چىقىپ، مىسىر يۇرتىنى 

مەن  »پاقىالرنى  قىچقارتىپ:  ھارۇننى  بىلەن  مۇسا  ئۆزى  فىرەۋن  ۋاقىت  ئۇ   4 بېسىۋالدى.  
بىلەن خەلقىمدىن چىقارماق ئۈچۈن خۇداۋەندىگە دۇئا قىلىڭالر. شۇنداق بولسا، خۇداۋەندىگە 
قۇربانلىق قىلسۇن دەپ، خەلقنى قويۇپ بېرىمەن« دەپ ئېيتتى.  5 مۇسا فىرەۋنگە ئېيتتىكى: 
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»يالغۇز نىل دەرياسىدا پاقىالر قېلىپ، ئۆزۈڭ بىلەن ئۆيلىرىڭدىن كەتسۇن دەپ، سەن بىلەن 
خىزمەتكارلىرىڭ ۋە خەلقىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلىدىغان ۋاقتىمنى تەيىنلىسەڭ بولىدۇ« دېدى.  6 
ئۇ ئۆزى: »ئەتىگىچە بولسۇن« دەپ جاۋاب بەردى. مۇسا ئېيتتىكى: »تەڭرىمىز خۇداۋەندىگە 
ئوخشاش ھېچكىم بولمىغىنىنى بىلگەيسەن دەپ، سېنىڭ ئېيتقىنىڭدەك بولسۇن.  7 پاقىالر 
بولسا سەن بىلەن ئۆيلىرىڭدىن، خىزمەتكارلىرىڭ بىلەن خەلقىڭدىن چىقىپ كېتىپ، يالغۇز 
نىل دەرياسىدا قالىدۇ«.  8 شۇنى دەپ، مۇسا بىلەن ھارۇن فىرەۋننىڭ قېشىدىن چىقىپ كەتتى. 
پەرياد  خۇداۋەندىگە  توغرىسىدىن  پاقىالر  ئەۋەتىلگەن  ئۈستىگە  فىرەۋننىڭ  ئۆزى  مۇسا  ئەمما 
ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە مۇسانىڭ تىلىگىنىدەك قىلدى. بۇنىڭ بىلەن پاقىالر ئۆلۈپ،  قىلدى.  9 
قىلىپ،  دۆۋە-دۆۋە  يىغىپ  ئۇالرنى  10 خەلق  بولۇپ كەتتى.   يوق  ئېتىزالردىن  ۋە  ئۆي، ھويال 
پۈتۈن يۇرت سېسىقچىلىقتىن تولدى.  11 لېكىن فىرەۋن ئاسايىشلىق بولغىنىنى كۆرگەندە ئۆز 

كۆڭلىنى قاتۇرۇپ، خۇداۋەندە ئېيتقىنىدەك ئۇالرغا قۇالق سالمىدى.  

يەرنىڭ  12 ئاندىن كېيىن خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »سەن ھارۇنغا: › ھاساڭنى ئۇزىتىپ 

توپىسىنى ئۇرغىن. بۇنىڭ بىلەن پۈتۈن مىسىر يۇرتى پاشىدىن تولىدۇ‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  
13 ئۇالر شۇنداق قىلدى. ھارۇن ئۆز قولىنى ئۇزىتىپ ھاسىسى بىلەن يەرنىڭ توپىسىنى ئۇرسا، 

ئادەم بىلەن ھايۋانالرنى پاشا بېسىپ كېتىپ، پۈتۈن مىسىر يۇرتىدىكى ھەممە يەرنىڭ توپىسى 
پاشا بولۇپ قالدى.  14 جادۇگەرلەر ئۆز جادۇسى بىلەن پاشا پەيدا قىلغىلى تىرىشسا، ئۇالرنى 
پەيدا قىاللمىدى. پاشىالر بولسا، ھەم ئادەملەرگە، ھەم ھايۋانالرغا يامىشىپ تۇرغانىدى.  15 ئۇ 
ۋاقىت جادۇگەرلەر فىرەۋنگە: »بۇ ئۆزى خۇدانىڭ بارمىقىنىڭ قىلغىنى« دەپ ئېيتتى. لېكىن 

فىرەۋن ئۆز كۆڭلىنى قاتۇرۇپ، خۇداۋەندە ئېيتقىنىدەك ئۇالرغا قۇالق سالمىدى.  

16 ئاندىن كېيىن خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »ئەتە سەھەر قوپۇپ، فىرەۋن دەرياغا چىققىنىدا 

قىلماق  ئىبادەت  »ماڭا  ئېيتىدۇكى:  مۇنداق  خۇداۋەندە   ‹ ئۇنىڭغا:  تۇرۇپ،  ئالدىدا  ئۇنىڭ 
ئۈچۈن ئۆز قوۋمىمنى قويۇپ بەرگىن.  17 ئەگەر قوۋمىمنى قويۇپ بەرمىسەڭ، مانا ئۆزۈڭ بىلەن 
شۇنداقكى،  ئەۋەتىمەن.  قوشۇنلىرىنى  چىۋىن  ئۆيلىرىڭگە  بىلەن  خەلقىڭ  خىزمەتكارلىرىڭ، 
تولۇپ  ئۆزى چىۋىن قوشۇنلىرىدىن  زېمىننىڭ  تۇرغان  ئۇالر  بىلەن  ئۆيلىرى  مىسىرلىقالرنىڭ 
قويىمەن.  ئايرىپ  يۇرتىنى  گوشەن  ئولتۇراقلىق  قوۋمىم  ئۆز  كۈندە  ئۇ  قالىدۇ.  18 لېكىن 
بۇ  مەن  يالغۇز  بىلىسەنكى،  ۋاقىت  ئۇ  تېپىلمايدۇ.  قوشۇنلىرى  چىۋىن  ئاندا  شۇنداقكى، 
ئېتىمەن.  پەرق  قوۋمىمنى سېنىڭ خەلقىڭدىن  ئۆز  تەرىقىدە  يۇرتتا خۇداۋەندىدۇرمەن.  19 بۇ 
مۇنداق  دېدى.  20 خۇداۋەندە  ئېيتقىن«  دەپ  دېدى‹  بولىدۇ«  ۋەقە  ئەتە  ئۆزى  ئاالمەتنىڭ  بۇ 
قىلغاندا، فىرەۋن بىلەن خىزمەتكارلىرىنىڭ ئۆيلىرىگە چىۋىن قوشۇنلىرى كىرىۋېلىپ، پۈتۈن 
بىلەن  مۇسا  ئۆزى  فىرەۋن  ۋاقىت  بولدى.  21 ئۇ  خاراب  قوشۇنلىرىدىن  چىۋىن  يۇرتى  مىسىر 
ھارۇننى قىچقارتىپ كېلىپ ئۇالرغا: »بېرىپ، شۇ يۇرتتا خۇدايىڭالرغا قۇربانلىق ئۆتكۈزۈڭالر« 
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دېدى.  22 لېكىن مۇسا جاۋاب بەردىكى: »بىزگە شۇنداق قىلغىلى ئوبدان كەلمەيدۇ. بىز بولساق 
ئۆتكۈزگىلى  نەرسىنى  كۆرگەن  يامان  ئۆزى  مىسىرلىقالرنىڭ  ئۈچۈن  خۇداۋەندە  تەڭرىمىز 
خااليمىز. ئەمدى ئەگەر بىز مىسىرلىقالرنىڭ كۆز ئالدىدا يامان كۆرۈنگەن نەرسىنى قۇربانلىق 
قىلساق، ئۇالر بىزنى چالما-كېسەك قىلىۋەتمەمدۇ؟  23 بۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۈچ كۈنلۈك يول 
قۇربانلىق  ئۇنىڭغا  بۇيرۇغىنىدەك  بىزگە  خۇداۋەندە  تەڭرىمىز  بېرىپ،  يىراق  ئىچىگە  چۆل 
تەڭرىڭالر خۇداۋەندە ئۈچۈن  ئېيتتىكى: »سىلەرنى  دېدى.  24 فىرەۋن  ئۆتكۈزگىلى خااليمىز« 
چۆلدە قۇربانلىق ئۆتكۈزگىلى بارغىلى قويىمەن. لېكىن بەك يىراق كېتىپ قالماي، مەن ئۈچۈن 
دۇئا قىلىڭالر« دېدى.  25 مۇسا جاۋاب بەردىكى: »مانا مەن سېنىڭ قېشىڭدىن چىققىنىمدا: › 
ئەتە چىۋىن قوشۇنلىرى فىرەۋن بىلەن خىزمەتكارلىرى ۋە خەلقىدىن چىقىپ كەتسۇن‹ دەپ 
خۇداۋەندىگە  خەلقنى  قىلىپ  مىكىر  يەنە  بولسا  فىرەۋن  لېكىن  تىلەيمەن.  خۇداۋەندىدىن 
خۇداۋەندىگە  كېتىپ،  فىرەۋندىن  دەپ  26 مۇسا  توسمىسۇن«  بېرىشتىن  قىلغىلى  قۇربانلىق 
بىلەن خىزمەتكارلىرى  فىرەۋن  قىلىپ،  تىلىگىنىدەك  مۇسا  ئۆزى  قىلدى.  27 خۇداۋەندە  دۇئا 
ۋە خەلقتىن چىۋىن قوشۇنلىرىنى چىقىرىۋەتتى. شۇنداقكى، بىر چىۋىنمۇ قالمىدى.  28 لېكىن 

فىرەۋن بۇ نۆۋەت ھەم ئۆز كۆڭلىنى قاتۇرۇپ قوۋمنى قويۇپ بەرمىدى.  

ئۇنىڭغا 9  بېرىپ  قېشىغا  »فىرەۋننىڭ  ئېيتتىكى:  مۇساغا  خۇداۋەندە  كېيىن  1 ئاندىن 

سۆزلەپ: › ئىبرانىيالرنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە مۇنداق ئېيتىدۇكى: ماڭا ئىبادەت قىلماق 
ئەگەر ئۇالرنى قويۇپ بەرمەي تۇتۇپ تۇرساڭ،  3 مانا،  ئۈچۈن ئۆز قوۋمىمنى قويۇپ بەرگىن.  2 
خۇداۋەندىنىڭ قولى ئېتىزلىقتىكى چارۋا مالالرنىڭ ئۈستىگە، يەنى ئات، ئېشەك، تۆگە، كاال ۋە 
قويالرنىڭ ئۈستىگە كېلىپ، قاتتىق ۋابا كەلتۈرىدۇ.  4 شۇنداق قىلىپ، خۇداۋەندە ئىسرائىلنىڭ 
چارۋىلىرىنى مىسىرلىقالرنىڭ چارۋىلىرىدىن پەرق ئېتىدۇ. بۇ تەرىقىدە ئىسرائىلنىڭ چارۋىلىرىدىن 
ھېچبىرى ئۆلمەيدۇ‹ دېگىن« دەپ ئېيتىپ،  5 خۇداۋەندە بىر ۋاقىتنى توختىتىپ: »ئەتە خۇداۋەندە 
بۇ يۇرتتا مۇنداق قىلىدۇ« دەپ ئېيتتى.  6 ئەتىسى خۇداۋەندە شۇنداق قىلسا، مىسىرلىقالرنىڭ 
ھەممە چارۋىلىرى ئۆلۈپ كەتتى، لېكىن بەنى-ئىسرائىلنىڭ چارۋىلىرىدىن بىرىسىمۇ ئۆلمىدى.  
ھېچبىرى  چارۋىلىرىدىن  ئىسرائىلنىڭ  مانا  قىلدۇرسا،  مەلۇم  ئەۋەتىپ  كىشى  ئۆزى  7 فىرەۋن 

ئۆلمىگەن ئىكەن. لېكىن فىرەۋننىڭ كۆڭلى قېتىپ قېلىپ، قوۋمنى قويۇپ بەرمىدى.  
سىقىم-سىقىم  كۈلىدىن  »خۇمداننىڭ  ئېيتتىكى:  ھارۇنغا  بىلەن  مۇسا  خۇداۋەندە  8 ئاندىن 

چاچسۇن.   تەرەپكە  ئاسمان  ئالدىدا  كۆز  فىرەۋننىڭ  ئۇنى  مۇسا  كېيىن  ئاندىن  ئېلىڭالر. 
9 شۇنداق قىلمىقى بىلەن پۈتۈن مىسىرنىڭ يۇرتىدا غۇبار ئۆرلەپ، بۇنىڭدىن پۈتۈن مىسىر 

يۇرتىدىكى ئادەملەر بىلەن ھايۋانالرنىڭ بەدىنىگە ھۈررەك-ھۈررەك چىقىپ يىرىڭلىق چاقا 
قېشىغا  فىرەۋننىڭ  ئېلىپ،  كۈل  خۇمداندىن  ئۇالر  ۋاقىت  دېدى.  10 ئۇ  قالىدۇ«  چىقىپ 
بېرىپ توختاپ تۇرۇپ، مۇسا ئۇنى ئاسمان تەرىپىگە چاچقىنىدا ئادەملەر بىلەن ھايۋانالرنىڭ 
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بولسا  قالدى.  11 جادۇگەرلەر  چىقىپ  چاقا  يىرىڭلىق  چىقىپ  ھۈررەك-ھۈررەك  بەدىنىگە 
مىسىرلىقالرغا  باشقا  چۈنكى  قالدى.  توختىيالماي  ئالدىدا  مۇسانىڭ  دەستىدىن  چاقىنىڭ 
خۇداۋەندە  قالغانىدى.  12 لېكىن  چىقىپ  چاقا  ھەم  بەدىنىگە  جادۇگەرلەرنىڭ  چىققاندەك 
ئۇالرغا  ئېيتقىنىدەك  مۇساغا  خۇداۋەندە  ئۈچۈن،  قويغىنى  قاتۇرۇپ  كۆڭلىنى  فىرەۋننىڭ 

قۇالق سالمىدى.  

13 ئاندىن كېيىن خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »ئەتە سەھەر قوپۇپ بېرىپ فىرەۋننىڭ ئالدىدا 

تۇرۇپ، ئۇنىڭغا ئېيتقىنكى: › ئىبرانىيالرنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە مۇنداق ئېيتىدۇكى: »ماڭا 
ئىبادەت قىلماق ئۈچۈن قوۋمىمنى قويۇپ بەرگىن.  14 بولمىسا ئەمدى بۇ نۆۋەت ھەممە بااللىرىمنى 
ئۆزۈڭ بىلەن خىزمەتكارلىرىڭ ۋە خەلقىڭنىڭ ئۈستىگە ئەۋەتىمەن. بۇنىڭ بىلەن پۈتۈن يەر 
يۈزىدە مەندەك ھېچكىم بولمىغىنىنى بىلىسەن.  15 چۈنكى مەن ئۆز قولۇمنى ئۇزىتىپ ئۆزۈڭ 
بىلەن قوۋمىڭنى ۋابا بىلەن ئۇرغان بولسام ئىدى، بۇ ۋاقىتقىچە سەن يەر يۈزىدىن يوق بولۇپ 
كېتەتتىڭ.  16 لېكىن ئۆز قۇدرىتىمنى ساڭا كۆرسىتىپ، ئىسمىمنى پۈتۈن يەر يۈزىدە مەشھۇر 
قىلماق ئۈچۈن سېنى ئاياپ قويدۇم.  17 تېخى ھەم سەن قوۋمىمغا چوڭلۇق قىلىپ، ئۇالرنى 
قويۇپ بەرمەيسەن.  18 مانا ئەتە بۇ ۋاقىت بىلەن مىسىر يۇرتى بىنا بولغاندىن تارتىپ ئەمدىگىچە 
ھايۋان  ئەۋەتىپ،  كىشى  ئۈچۈن  ياغدۇرىمەن.  19 ئۇنىڭ  مۆلدۈر  قاتتىق  بىر  ياغمىغان  ھېچ 
يىغىلماي  ئۆيگە  چۈنكى  سولىغىن.  ئىچكىرى  يىغىپ  ماللىرىڭنى  ھەممە  بار  ئېتىزدا  بىلەن 
تاشقىرى يەردە قالغان ئادەم بىلەن ھايۋانالرنىڭ ھەممىسى مۆلدۈرنىڭ ئاستىدا قېلىپ ئۆلۈپ 
قالىدۇ« دەيدۇ‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  20 بۇنى ئاڭالپ، فىرەۋننىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ ئىچىدىن 
قاچۇرۇپ  ماللىرىنى  بىلەن  خىزمەتكار  ئۆز  كىشى  ھەر  قورققان  سۆزىدىن  خۇداۋەندىنىڭ 
ئۆيلىرىگە ئېلىپ كەلدى.  21 لېكىن كىمكى خۇداۋەندىنىڭ سۆزىدىن قورقمىغان بولسا، ئۆز 
»مىسىردىكى  مۇساغا:  قويدى.  22 خۇداۋەندە  قويۇپ  تاشقىرىدا  ماللىرىنى  بىلەن  خىزمەتكار 
ئادەم بىلەن مالالرنىڭ ئۈستىگە ۋە ئېتىزدىكى ھەممە كۆكتاتنىڭ ئۈستىگە مۆلدۈر ياغسۇن 
دەپ، ئاسمان تەرىپىگە قولۇڭنى كۆتۈرگىن« دېدى.  23 ئۇ ۋاقىت مۇسا ئۆز ھاسىسىنى ئاسمان 
تەرىپىگە كۆتۈردى. مۇنداق قىلسا، خۇداۋەندە ھاۋانى گۈلدۈرلىتىپ مۆلدۈر ياغدۇرۇپ، يەرگە 
ئوت چاقتۇرغىلى تۇردى. بۇ تەرىقىدە خۇداۋەندە مىسىر يۇرتىغا مۆلدۈر ياغدۇردى.  24 دەرۋەقە 
مۆلدۈر يېغىپ تۇرۇپ، ئوت مۆلدۈر ئارىسىدا چېقىپ، مىسىر يۇرتى ئاۋات بولغاندىن تارتىپ 
پۈتۈن  بولسا  ئىدى.  25 مۆلدۈر  ئەمەس  بولغان  ھېچ  يېغىشى  مۆلدۈر  قاتتىق  ئۇنداق  ئاندا 
مىسىر يۇرتىدا يېغىپ، يەردىكى خاھى ئىنسان بولسۇن، خاھى ھايۋان بولسۇن، ھەممىسىنى 
ئۇرۇۋەتتى. مۆلدۈر يەرنىڭ ھەممە كۆك دېتىنى چۈشۈرۈپ، يەرنىڭ ھەممە دەرەخلىرىنى ئۇرۇپ 

سۇندۇردى.  26 يالغۇز بەنى-ئىسرائىل ئولتۇراقلىق گوشەن يۇرتىدا مۆلدۈر ياغمىغانىدى.  
ئېيتتىكى:  ئۇالرغا  قىچقارتىپ،  ھارۇننى  بىلەن  مۇسا  ئەۋەتىپ،  كىشى  فىرەۋن  ۋاقىت  27 ئۇ 

خەلقىم  بىلەن  ئۆزۈم  مەن  لېكىن  ئادىلدۇر،  ئۆزى  خۇداۋەندە  قىلدىم.  گۇناھ  ئەمدى  »مەن 
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دەپ،  بولمىسۇن  مۆلدۈر  بىلەن  گۈلدۈرلەش  قاتتىق  يەنە  بولدى.  ياماندۇرمىز.  28 ئەمدى 
كەلمەيدۇ«  الزىم  تۇرمىقىڭالر  يەنە  مۇندا  بېرەي.  قويۇپ  سىلەرنى  يالۋۇرساڭالر،  خۇداۋەندىگە 
كەتكەندە خۇداۋەندىنىڭ  بەردىكى: »مەن شەھەردىن چىقىپ  جاۋاب  ئۇنىڭغا  دېدى.  29 مۇسا 
تەرىپىگە قوللىرىمنى كۆتۈرەي. بۇنىڭ بىلەن گۈلدۈرلەش ئۆزى تۈگەپ، مۆلدۈر يەنە ياغمايدۇ. 
يۇرت ئۆزى خۇداۋەندىنىڭكىدۇر دەپ بىلمىكىڭ ئۈچۈن شۇنداق بولىدۇ.  30 لېكىن سەن ئۆزۈڭ 
بىلەن خىزمەتكارلىرىڭ تېخى رەب خۇدادىن قورقمايدىغىنىڭالرنى بىلىمەن« دېدى.  31 زىغىر 
بىلەن ئارپا بولسا مۆلدۈردىن ئۇرۇلدى، چۈنكى ئارپا باش چىقىرىپ، زىغىر غۇنچىلىغانىدى.  
32 لېكىن بۇغداي بىلەن داغال بۇغداينىڭ ئۆزى ئېگىز ئۆسمىگەچ، ئۇرۇلماي قالدى.  33 ئەمما 

قوللىرىنى  تەرىپىگە  خۇداۋەندىنىڭ  چىقىپ،  شەھەردىن  كېتىپ  قېشىدىن  فىرەۋننىڭ  مۇسا 
قالدى.   تامماي  يەرگە  يامغۇر  توختاپ،  مۆلدۈر  بىلەن  گۈلدۈرلەش  قىلسا،  كۆتۈردى. شۇنداق 
34 ئەمما فىرەۋن يامغۇر، مۆلدۈر ۋە گۈلدۈرلەشنىڭ توختىغىنىنى كۆرگەندە، ئۇ ئۆزى بىلەن 

خىزمەتكارلىرى گۇناھ قىلىپ تۇرۇپ، ئۆز كۆڭلىنى قاتتىق قىلدى.  35 بۇ تەرىقىدە فىرەۋننىڭ 
كۆڭلى قاتتىق تۇرۇپ، خۇداۋەندە مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئېيتقاندەك بەنى-ئىسرائىلنى 

قويۇپ بەرمىدى.  

بارغىن، 10  قېشىغا  »فىرەۋننىڭ  ئېيتتىكى:  مۇساغا  خۇداۋەندە  كېيىن  1 ئاندىن 

بىلەن  فىرەۋن  ئۈچۈن  كۆرسەتمىكىم  ئاالمەتلەرنى  بۇ  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  چۈنكى 
خىزمەتكارلىرىنىڭ كۆڭۈللىرىنى قاتۇرۇپ قويدۇم.  2 بۇ تەرىقىدە مەن مىسىرلىقالرنىڭ ئارىسىدا 
سەن  مۆجىزىلىرىمنى  كۆرسەتكەن  ئوتتۇرىسىدا  ئۇالرنىڭ  بىلەن  ئەمەللىرىم  چوڭ  قىلغان 
ئوغلۇڭ بىلەن نەۋرەڭگە ئېيتىپ بەرگەيسەن. بۇنىڭ بىلەن مېنىڭ خۇداۋەندە ئىكەنلىكىمنى 
ئۇنىڭغا  بېرىپ،  قېشىغا  فىرەۋننىڭ  ھارۇن  بىلەن  مۇسا  ۋاقىت  ئۇ   3 دېدى.   بىلىسىلەر« 
ئېيتتىكى: »ئىبرانىيالرنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە مۇنداق ئېيتىدۇكى: › قاچانغىچە سەن ماڭا 
بويۇن ئېگىشتىن گەدەن تولغايسەن؟ ماڭا ئىبادەت قىلماق ئۈچۈن قوۋمىمنى قويۇپ بەرگىن.  
4 ئەگەر سەن قوۋمىمنى قويۇپ بەرمىسەڭ، مانا مەن ئەتە سېنىڭ يۇرتۇڭغا چېكەتكە ئەۋەتىمەن.  

قالغان  ئېشىپ  مۆلدۈردىن  سىلەرنىڭ  يېپىۋېلىپ،  كۆرۈنمىگۈدەك  زېمىن  يۈزىنى  يەر  ئۇالر   5

كېتىدۇ.   ياالپ  يەپ  دەرەخلىرىڭالرنى  ھەممە  ئۈنگەن  كېتىپ، سەھرادا  يەپ  نەرسىلىرىڭالرنى 
بىلەن ھەممە مىسىرلىقالرنىڭ  ئۆيلىرى  تولۇپ خىزمەتكارلىرىڭنىڭ  بىلەن  ئۇالر  ئۆيلىرىڭ   6

ئۆيلىرى ھەم ئۇالردىن تولۇپ قالىدۇ. شۇنداقكى، ئاتا-بوۋىلىرىڭمۇ يەر يۈزىدە پەيدا بولغاندىن 
قېشىدىن  فىرەۋننىڭ  قوپۇپ  دەپ  دەيدۇ«  كۆرمىگەن‹  ۋەقەنى  مۇنداق  ۋاقىتقىچە  بۇ  تارتىپ 
ئېيتتىكى: »قاچانغىچە  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  فىرەۋننىڭ خىزمەتكارلىرى  7 لېكىن  كەتتى.   يېنىپ 
ئۈچۈن  قىلماق  ئىبادەت  خۇداۋەندىگە  تەڭرىسى  ئۆز  بولسۇن؟  تۇزاق  بىر  بىزگە  كىشى  بۇ 
ئۇ   8 دېدى.   تېخى كۆرمىدىڭمۇ؟«  بولغىنىنى  بەرگىن. مىسىرنىڭ خاراب  قويۇپ  ئادەملەرنى 
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ئىبادەت  خۇداۋەندىگە  »تەڭرىڭالر  ئۇالرغا:  قىچقارتىپ،  ھارۇننى  بىلەن  مۇسا  فىرەۋن  ۋاقىت 
 9 ئېيتتى.   دەپ  بىلەي«  ئىكەنلىكىنى  كىملەر  بارىدىغانالر  لېكىن  بېرىڭالر.  ئۈچۈن  قىلماق 
مۇسا جاۋاب بېرىپ: »ياشلىرىمىز بىلەن قېرى-چۆرىلىرىمىز، ئوغۇل بىلەن قىزلىرىمىز، قوي 
تۇتايلى«  بارىمىز، چۈنكى خۇداۋەندىنىڭ ھېيتىنى  قوشۇلۇپ  كالىلىرىمىز، ھەممىمىز  بىلەن 
دېدى.  10 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتىكى: »خۇداۋەندە سىلەر بىلەن بولسۇن دەپ، سىلەرنى باال-چاقاڭالر 
بىلەن قوشۇپ قويۇپ بېرەرمەنمىكىن؟ مانا، سىلەردە يامانلىق بار!  11 يوقسۇ، ھەرگىز شۇنداق 
سىلەرنىڭ  بارسۇن.  ئەر-كىشىلەر  يالغۇز  ئۈچۈن  قىلماق  ئىبادەت  خۇداۋەندىگە  بولمايدۇ! 
خاھىشىڭالر شۇ ئەمەسمىدى؟« دەپ ئېيتقىنىدا ئۇالرنى فىرەۋننىڭ قېشىدىن چىقىرىۋەتتى.  

12 ئاندىن كېيىن خۇداۋەندە مۇساغا: »مىسىر يۇرتىنىڭ ئۈستىگە قولۇڭنى ئۇزاتقىن. شۇنداق 

قىلساڭ، مىسىر يۇرتىنى چېكەتكىلەر بېسىپ، مۆلدۈردىن ئېشىپ قالغان يۇرتتىكى ھەر خىل 
كۆكتاتالرنى يەپ ياالپ كېتىدۇ« دېدى.  

پۈتۈن  خۇداۋەندە  ئۇزاتقىنىدا  ئۇزاتتى.  ئۈستىگە  يۇرتىنىڭ  مىسىر  ھاسىسىنى  ئۆز  13 مۇسا 

يورۇغىلى  ئەتىسى  بوران چىقاردى.  تەرەپتىن  ئۈستىگە شەرق  يۇرت  بىلەن كېچىسى  ئۇ كۈن 
مىسىر  پۈتۈن  بولسا  كەلدى.  14 چېكەتكىلەر  ئېلىپ  چېكەتكىلەرنى  بورىنى  شەرق  تۇرغاندا 
يۇرتىدا يېيىلىپ، مىسىر پۈتۈن زېمىنىدا شۇنداق غولداپ كەتتىكى، مۇندىن ئىلگىرى ئۇنداق 
توال چېكەتكە بولمىغانىدى ۋە يا مۇندىن كېيىن بۇنىڭدەك بولمايدۇ.  15 ئۇالر يەر يۈزى قاراڭغۇ 
بولۇپ كەتكۈدەك زېمىننى يېپىپ، مۆلدۈردىن ئېشىپ قالغان يۇرتتىكى ھەممە كۆكتات بىلەن 
دەرەخلەرنىڭ ھەممە مېۋىسىنى يەپ كەتتى. شۇنداقكى، دەرەخ بىلەن دالىدىكى گىياھلىرىنىڭ 
ھېچ كۆكى قالمىدى.  16 ئۇ ۋاقىت فىرەۋن مۇسا بىلەن ھارۇننى قىچقارتىپ ئۇالرغا ئېيتتىكى: 
»مەن ھەم تەڭرىڭالر خۇداۋەندىگە، ھەم سىلەرگە گۇناھ قىلدىم.  17 ئەمدى يالغۇز بۇ نۆۋەت مېنىڭ 
گۇناھىمدىن ئۆتۈپ، تەڭرىڭالر خۇداۋەندىدىن: › فىرەۋننى يالغۇز شۇ ئۆلۈمدىن قۇتقۇزغىن‹ دەپ 
قىلدى.   دۇئا  خۇداۋەندىگە  چىقىپ،  قېشىدىن  فىرەۋننىڭ  مۇسا  ۋاقىت  دېدى. 18 ئۇ  تىلەڭالر« 
چېكەتكىلەرنى  ئۆزى  شۇ  ئەۋەتتى.  بوران  قاتتىق  بىر  تەرەپتىن  غەرب  خۇداۋەندە  قىلسا،  19 دۇئا 

مىسىر  پۈتۈن  شۇنداقكى،  تاشلىدى.  بېرىپ  ئېلىپ  دېڭىزغا  قىزىل  كېتىپ،  ئۇچۇرۇپ  يىغىپ 
زېمىنىدا بىر چېكەتكىمۇ قالمىدى.  20 لېكىن خۇداۋەندە فىرەۋننىڭ كۆڭلىنى قاتۇرۇپ قويغىنى 

ئۈچۈن بەنى-ئىسرائىلنى قويۇپ بەرمىدى.  

21 ئاندىن كېيىن خۇداۋەندە مۇساغا: »قولۇڭنى ئاسمانغا ئۇزاتقىن. شۇنداق قىلساڭ، سىالپ 

تۇيۇلغۇدەك قاتتىق قاراڭغۇلۇق مىسىر يۇرتىنى باسىدۇ« دېدى.  22 ئۇ ۋاقىت مۇسا ئۆز قولىنى 
ئاسمانغا ئۇزاتتى. شۇنى قىلسا، قاتتىق قاراڭغۇلۇق مىسىر يۇرتىنى ئۈچ كۈنگىچىلىك بېسىپ 
تۇردى.  23 شۇنداقكى، ئۈچ كۈن داۋامىدا بىرى يەنە بىرىنى كۆرەلمىدى ۋە يا ھېچكىم ئۆز جايىدىن 
يۆتكىلەلمىدى. لېكىن بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى ئولتۇرغان يەرلىرىدە يورۇقلۇق ئىدى.  24 ئۇ 
ۋاقىت فىرەۋن مۇسانى قىچقارتىپ ئېيتتىكى: »كېتىپ، خۇداۋەندىگە ئىبادەت قىلىڭالر. يالغۇز 
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قوي بىلەن كاالڭالر قېلىپ، بالىلىرىڭالر سىلەر بىلەن بارسۇن« دېدى.  25 لېكىن مۇسا ئېيتتىكى: 
»تەڭرىمىز خۇداۋەندىگە قۇربانلىق قىلماق ئۈچۈن بىزگە سويۇم قۇربانلىق بىلەن كۆيدۈرىدىغان 
بىلەن كېتىپ، ھېچبىر  بىز  بولىدۇ.  26 ئۆز مېلىمىز ھەم  بەرمىكىڭ الزىم  قۇربانلىق ھايۋانالر 
بۇنىڭدىن  ئۆتكۈزىدىغىنىمىزنى  قۇربانلىق  خۇداۋەندىگە  تەڭرىمىز  چۈنكى  قالمىسۇن.  تۇياقمۇ 
دېدى.   بىلمەيمىز«  قىلىدىغىنىمىزنى  قۇربانلىق  نېمە  خۇداۋەندىگە  يەتمەستە  يەرگە  ئۇ  ئېلىپ، 
بەرگىلى  قويۇپ  ئۇالرنى  ئۈچۈن  قويغىنى  قاتۇرۇپ  كۆڭلىنى  فىرەۋننىڭ  خۇداۋەندە  27 لېكىن 

خالىمىدى.  28 فىرەۋن مۇساغا ئېيتتىكى: »مەندىن كېتىپ، يەنە بىر مەرتىۋە مېنىڭ قېشىمغا 
كېلىشتىن ئېھتىيات قىلغىن. چۈنكى مېنىڭ قېشىمغا كەلگەن كۈندە ئۆلتۈرۈلىسەن« دېدى.  

29 مۇسا ئېيتتىكى: »راست ئېيتتىڭ، مەن سېنىڭ قېشىڭغا يەنە كەلمەيمەن« دېدى.  

بىلەن 11  فىرەۋن  باالنى  بىر  »تېخى  ئېيتتىكى:  مۇساغا  خۇداۋەندە  كېيىن  1 ئاندىن 

كەتكىلى  يەردىن  بۇ  سىلەرنى  ئۇ  كېيىن  ئاندىن  ئەۋەتىمەن.  ئۈستىگە  مىسىرنىڭ 
قويىدۇ، بەلكى سىلەرنى قويۇپ بەرگىنىدە سىلەرنى بۇ يەردىن تامامەن ھەيدىۋېتىدۇ.  2 ئەمدى 
سەن خەلققە سۆزلەپ: › ھەربىرىڭالر خاھى ئەر كىشى بولسۇن، خاھى خوتۇن بولسۇن، ئۆز 
دېگىن«  تىلىسۇن‹  زىرە-مونچىقىنى  بىلەن كۈمۈش  زىرە-مونچاق  ئالتۇن  ھەقەمسايىسىدىن 
دېدى.  3 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە ئۆزى خەلققە مىسىرلىقالرنىڭ كۆز ئالدىدا ئىلتىپات تاپتۇردى. 
دەرۋەقە مۇسا ئاتالغان زات ئۆزى مىسىر يۇرتىدا، خاھى فىرەۋننىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ كۆزىدە 
بولسا، خاھى خەلقنىڭ كۆزىدە بولسا، ناھايىتى ئۇلۇغ ئىدى.  4 مۇسا سۆز قىلىپ: »خۇداۋەندە 
مۇنداق ئېيتىدۇكى: › مەن يېرىم كېچە بىلەن چىقىپ مىسىرنى كېزىپ چىقىمەن.  5 ئۇ ۋاقىت 
تەختتە ئولتۇراقلىق فىرەۋننىڭ تۇنجى ئوغلىدىن تارتىپ، يارغۇنچاق تارتىپ تۇرغان دېدەكنىڭ 
تۇنجى ئوغلى بىلەن ھەممە چارۋىالرنىڭ تۇنجىلىرىغىچە مىسىرنىڭ ھەممە تۇنجىلىرى ئۆلىدۇ.  
ئىلگىرى  ئۇنىڭدەك  شۇنداقكى،  چىقىدۇ.  پەرياد  چوڭ  يۇرتىدا  مىسىر  پۈتۈن  سەۋەبتىن  6 بۇ 

بولمىغانىدى ۋە يا مۇندىن كېيىنمۇ بولمايدۇ.  7 لېكىن بەنى-ئىسرائىل بولسا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن، 
خاھى بىر ئادەمگە، خاھى بىر ھايۋانغا بىر ئىتمۇ قاۋاپ قويمايدۇ. بۇنى كۆرۈپ خۇداۋەندىنىڭ 
مىسىرلىق بىلەن ئىسرائىلنىڭ ئوتتۇرىسىدا پەرق ئەتكىنىنى بىلىسىلەر‹.  8 ئۇ ۋاقىت ھەممە 
خىزمەتكارلىرىڭ قېشىمغا كېلىپ، ئالدىمدا تەزىم قىلىپ: › ئۆزۈڭ بىلەن ساڭا ئەگەشكەن ھەممە 
قوۋم چىقىڭالر‹ دەپ ئېيتقاندىن كېيىن، چىقىپ كېتىمەن دەيمەن« دەپ چوڭ ئاچچىقى بىلەن 

فىرەۋننىڭ قېشىدىن چىقىپ كەتتى.  
فىرەۋن  ئۈچۈن،  بولمىقى  توال  مۆجىزىلىرىم  مېنىڭ  »مىسىردا  مۇساغا:  خۇداۋەندە  9 لېكىن 

سىلەرگە قۇالق سالمايدۇ« دەپ ئېيتتى.  10 مۇسا بىلەن ھارۇن بولسا ھەممە بۇ مۆجىزىلەرنى 
فىرەۋننىڭ ئالدىدا كۆرسىتىپ تۇردى. لېكىن خۇداۋەندە فىرەۋننىڭ كۆڭلىنى قاتۇرۇپ قويغىنى 

ئۈچۈن بەنى-ئىسرائىلنى ئۆز يۇرتىدىن كەتكىلى قويمىدى.  
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پاسئخا ھېيتى توغرىسىدىكى قائىدىسى

ئۆزى 12  ئاي  2 »بۇ  ئېيتتىكى:   ھارۇنغا  بىلەن  مۇسا  يۇرتىدا  مىسىر  1 خۇداۋەندە 

ئەمدى   3 بولسۇن.   ئىپتىداسى  ئايلىرىنىڭ  يىل  بولۇپ،  ئاۋۋالقىسى  ئايلىرىڭالرنىڭ 
ئىسرائىلنىڭ ھەممە جامائىتىگە ئېيتىڭالركى: › بۇ ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى ھەربىر كىشى ئاتا-
بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرى ئۈچۈن توختىتىلغانغا مۇۋاپىق بىر قوزىنى ئالسۇن. شۇنداقكى، ھەر 
ئۆيگە بىر قوزا قويۇلسۇن.  4 ئەگەر خانىدان ئۆزى بىر قوزىغا زىيادە ئاز كەلسە، ئۆي ئىگىسى 
بىلەن ئۇنىڭ ئۆيىنىڭ يېنىدىكى ھەقەمسايىسى كىرىشىپ بىر قوزىنى ئالسۇن. شۇنداقكى، 
ھېسابىنى  قوزىنىڭ  تەيىنلەپ،  يېمىكىنى  كىشىنىڭ  ھەربىر  مۇۋاپىق  سانىغا  كىشىلەرنىڭ 
قىلىڭالر. 5 سىلەر ئىلغايدىغان قوزىنىڭ ئۆزى قوي ۋە يا ئۆچكىلەردىن خىللىنىپ، بىر ياشقا 
ئۇ  تۆتىنچى كۈنىگىچە ساقالڭالر.  ئاينىڭ ئون  بۇ  ئۇنى  ئەمما   6 بولسۇن.   ئەيىبسىز  كىرىپ 
ۋاقىت ئىسرائىلنىڭ جامائىتىنىڭ ھەممە كىشىلىرى جەم بولۇپ ئاخشىمى ئۇنى سويۇپ،  7 
ئۇنىڭ قېنىدىن ئېلىپ، ئۇنى يېگەن ئۆي ئىشىكلىرىنىڭ بېشى بىلەن ئىككى يان ياغىچىغا 
سۈركەپ،  8 شۇ كېچىسى گۆشىنى يېسۇن. گۆشنىڭ ئۆزى كاۋاپ قىلىنىپ پېتىر نان بىلەن 
بىر  پىشۇرغان  يا سۇدا  ۋە  بۇنىڭدىن خام  9 لېكىن  يېيىلسۇن.   ئوتياشقا قوشۇلۇپ  ئاچچىق 
نېمىنى يېمەي، بەلكى ئۇنى باش، پۇت ۋە ئىچ قېرىنلىرى بىلەن ئوتتا قورۇپ يەپ،  10 ئۇنىڭ 
ھېچنېمىسىنى ئەتىگىچە قويماڭالر. ئەگەر بىر نېمىسى ئەتىگىچە ئېشىپ قالغان بولسا، ئۇنى 
ئاياغلىرىڭالرغا  11 ئۇنى يېگەن ۋاقىتتا بەللىرىڭالرنى باغالپ  ئوتقا سېلىپ كۆيدۈرۈۋېتىڭالر.  
چورۇق كىيىپ، قوللىرىڭالردا ھاسا تۇتۇپ، خۇداۋەندىنىڭ پاسئخاسى بولغىنى ئۈچۈن ئۇنى 
ئانداكى  كېزىپ،  يۇرتىنى  مىسىر  كېچىسى  ئۇ  مەن  12 چۈنكى  يەڭالر.   بىلەن  ئالدىراشلىق 
ئۆلتۈرۈپ  بولسۇن،  ھايۋاننىڭكى  خاھى  بولسۇن،  ئىنساننىڭكى  خاھى  تۇنجىالرنى،  ھەممە 
ئۆزۈم خۇداۋەندە بولغاچ، مىسىرنىڭ ھەممە بۇتلىرىنىڭ ئۈستىگە ھۆكۈم قىلىمەن.  13 ئەمما 
بولسۇن، چۈنكى  بەلگە  يەتكۈزىدىغان  نىجات  ئۆيلەردە سىلەرگە  ئولتۇرغان  ئۆزى سىلەر  قان 
قاننى كۆرسەم، سىلەردىن ئۆتۈپ كېتىمەن. بۇ تەرىقىدە مىسىر يۇرتىنى ئۇرغىنىمدا، سىلەرگە 
ئۇ كۈن بولسا سىلەرگە بىر خاتىرە كۈنى بولۇپ،  خارابلىق كەلتۈرىدىغان باال تەگمەيدۇ.  14 
ئۇنى خۇداۋەندىنىڭ ھېيتى پەملەپ، نەسىلدىن نەسىلگە بۇ ھېيتنىڭ رەسمىنى تۇتۇڭالر.  15 
خېمىرتۇرۇچنى  ئۆيلىرىڭالردىن  تارتىپ  كۈندىن  ئاۋۋالقى  تۇرۇپ،  يەپ  نان  پېتىر  كۈن  يەتتە 
ئۆرلىتىلگەن  كۈنگىچە  يەتتىنچى  تارتىپ  كۈندىن  ئاۋۋالقى  كىمكى  چىقىرىۋېتىڭالر. چۈنكى 
مۇقەددەس  سىلەرنىڭ  كۈندە  ئاۋۋالقى  ئەمما   16 كېسىلسۇن.   بەنى-ئىسرائىلدىن  يېسە،  نان 
مەجلىسىڭالر بولۇپ، يەتتىنچى كۈندە ھەم شۇنداق بىر مۇقەددەس مەجلىسىڭالر قۇرۇلسۇن. 
بۇ ئىككى كۈن ئىچىدە ھېچ ئىش قىلىنمىغاي، يالغۇز ھەر ئادەم يەيدىغان تائامى توغرىسىدىكى 
ئىشنىال قىلسۇن.  17 مەن شۇ كۈندە قوشۇنلىرىڭالرنى مىسىر يۇرتىدىن چىقارغىنىم ئۈچۈن، 
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 18 تۇتۇڭالر.   رەسمىنى  كۈننىڭ  ئۇ  نەسىلگە  نەسىلدىن  تۇتۇپ،  ھېيتىنى  نان  پېتىر  سىلەر 
بىرىنچى  يىگىرمە  ئاينىڭ  شۇ  تارتىپ،  ئاخشامدىن  كۈنى  تۆتىنچى  ئون  ئاينىڭ  ئاۋۋالقى 
ئۆيلىرىڭالردا ھېچ خېمىرتۇرۇچ  ئىچىدە  19 يەتتە كۈن  يەڭالر.   نان  پېتىر  ئاخشامغىچە  كۈنى 
بولمىسۇن. چۈنكى يات كىشى بولسۇن ۋە يا يۇرتلۇق كىشى بولسۇن، ھەركىمكى ئۆرلىگەن 
بىر نېمىنى يېسە، ئىسرائىلنىڭ جامائىتىدىن كېسىلسۇن.  20 سىلەر ھېچ ئۆرلىگەن نەرسىنى 

يېمەي، قەيەردە ئولتۇرساڭالر پېتىر نان يەڭالر‹«.  

»بېرىپ،  ئېيتتىكى:  ئۇالرغا  قىچقىرىپ  ئاقساقاللىرىنى  ھەممە  ئىسرائىلنىڭ  21 مۇسا 

خانىدانلىرىڭالرغا مۇۋاپىق ئۆزۈڭالر ئۈچۈن بىر قوزىنى ئېلىپ، پاسئخا قوزىسىنى سۆيۈڭالر.  
22 ئاندىن بىر تۇتام زۇپانى ئېلىپ، ئۇنى قاچىدىكى قانغا تۆگۈرۈپ، قاچىنىڭ قېنىنى ئىشىكنىڭ 

بېشى بىلەن ئىككى يان ياغىچىغا سۈركەڭالر. ئەمما سىلەردىن ھېچبىرى ئەتىگىچە ئۆز ئۆي 
ئۆتىدىغان  ئۈچۈن كېزىپ  ئۇرماق  ئىشىكىدىن چىقمىسۇن.  23 چۈنكى خۇداۋەندە مىسىرنى 
ئۆتۈپ  خۇداۋەندە  كۆرۈپ،  قاننى  ياغىچىدىكى  يان  بىلەن  بېشى  ئىشىكنىڭ  لېكىن  بولىدۇ. 
قويمايدۇ.  24 سىلەرگە  ئۇرغىلى  سىلەرنى  كىرىپ،  ئۆيلىرىڭالرغا  قىلغۇچىنى  خاراب  كېتىپ، 
بۇ رەسىمنى ئۆزۈڭالر بىلەن بالىلىرىڭالر ئۈچۈن ئەبەدكىچە بىر قائىدىدەك تۇتمىقىڭالر الزىم 
بۇ  كىرگىنىڭالردا  يۇرتقا  بېرىدىغان  سىلەرگە  مۇۋاپىق  ۋەدىسىگە  ئۆز  بولۇپ،  25 خۇداۋەندە 
ئىبادەتنى قىلىپ،  26 بالىلىرىڭالر سىلەردىن: › بۇ ئىبادىتىڭالر نېمە ئىكەن؟‹ دەپ سورىسا:  
27 › مىسىرنى ئۇرغىنىدا بىزنىڭ ئۆيلىرىمىزنى ئاياپ، مىسىردا بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئۆيلىرىدىن 

ئۆتۈپ كەتكەن خۇداۋەندىگە بىر پاسئخا قۇربانلىقى بولىدۇ‹ دەپ ئېيتىڭالر«. شۇنى دېگەندە 
مۇسا  ئۆزى  خۇداۋەندە  بېرىپ،  بەنى-ئىسرائىل  قىلدى.  28 ئاندىن  سەجدە  ئېڭىشىپ  خەلق 

بىلەن ھارۇنغا بۇيرۇغىنىدەك ئىشلەپ، شۇنىڭغا مۇۋاپىق ئىش قۆردى.   

 ئونىنچى باال

تارتىپ،  تۇنجىسىدىن  فىرەۋننىڭ  ئولتۇراقلىق  تەختتە  خۇداۋەندە  كېچىسى  يېرىم  29 ئەمما 

ھەممە تۇنجىالرنى  يۇرتىدىكى  مىسىر  تۇنجىسىغىچە،  مەھبۇسنىڭ  ئولتۇراقلىق  زىنداندا 
ئۇرۇپ، مالدىن ئاۋۋالقى تۇغۇلغان ھەممىسىنىمۇ ئۆلتۈردى.  

30 بۇنىڭ ئۈچۈن فىرەۋن بىلەن ھەممە خىزمەتكارلىرى ۋە مىسىرلىقالرنىڭ ھەممىسى كېچىدە 

قوپۇپ، كىشى ئۆلمىگەن ھېچ ئۆي قالمىغاچ، مىسىردا چوڭ بىر پەرياد چىقتى.  31 ئۇ ۋاقىت 
بەنى- ئۆزۈڭالر  »سىلەر  ئېيتتىكى:  قىچقارتىپ  ھارۇننى  بىلەن  مۇسا  كېچىسى  فىرەۋن 
ئىسرائىل بىلەن بىللە مېنىڭ خەلقىمنىڭ ئارىسىدىن چىقىپ كېتىپ، ئۆزۈڭالر ئېيتقاندەك 
بېرىپ، خۇداۋەندىگە ئىبادەت قىلىپ،  32 دېگىنىڭالردەك قوي بىلەن كالىلىرىڭالرنى ئالغاچ، 
كېتىپ ماڭا دۇئايىخەير ئوقۇڭالر« دېدى.  33 ئۇ ۋاقىت مىسىرلىقالر قوۋمنى يۇرتتىن ئىتتىك 



مىسىردىن چىقىش  23 

چىقارماق ئۈچۈن ئۇالرنى قىستاپ: »ھەممىمىز ئۆلمىسەك بولىدۇ« دەپ ئېيتىشتى.  34 ئەمما 
خەلق بولسا خېمىرى ئۆرلىمەستە ئۇنى ئېلىۋېلىپ، خېمىر كاساڭلىرىنى كىيىملىرىدە يۆگەپ، 
قىلىپ،  بۇيرۇغاندەك  مۇسا  ئۆزى  كەتتى.  35 بەنى-ئىسرائىل  كۆتۈرۈپ  ئېلىپ  مۈرىلىرىگە 
تىلىگەنىدى.  36 خۇداۋەندە  ئېگىن  ۋە  مونچاقلىرى  ئالتۇن  بىلەن  كۈمۈش  مىسىرلىقالردىن 
ئۆزى قوۋمغا مىسىرلىقالرنىڭ كۆزلىرىدە ئىلتىپات تاپتۇرغىنى ئۈچۈن بۇالر ئۇالرنىڭ ئۆزىگە 

سورىغىنىچە بەردى. بۇ تەرىقىدە ئۇالر مىسىرلىقالردىن ئولجا ئالغانىدى.  

بولۇپ،  ئادەم  مىڭچە  يۈز  ئالتە  باشقا،  بالىالردىن  ئۆزى،  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ۋاقىت  37 ئۇ 

قوشۇلۇپ،  ھەم  ئۇالرغا  گۇرۇھ  باردى.  38 ئارىالش  پىيادە  سۇككوتكىچە  چىقىپ  رامسەستىن 
چىققان  ئالغاچ  چىقتى.  39 مىسىردىن  بىللە  بىلەن  ئۇالر  مال  ۋە  كاال  قوي،  توال  ناھايىتى 
خېمىردىن ئۇالر پېتىر نان ئېتىپ قويدى. چۈنكى ئۇالر مىسىردا ھايال بواللماي، ھەيدەلگىنى 
تەييار قىاللمىغانىدى.   تائامىنى  ئۆرلىمىگەنىدى. ئۇالر ھەم ئۆزى ئۈچۈن يول  ئۈچۈن خېمىر 
بۇ  ئىدى.  41 ئەمما  يىل  ئوتتۇز  يۈز  تۆت  ئۆزى  ۋاقىت  ئولتۇرغان  40 بەنى-ئىسرائىل مىسىردا 

تۆت يۈز ئوتتۇز يىل تامام بولغان كۈنىدە خۇداۋەندىنىڭ ھەممە قوشۇنلىرى مىسىر يۇرتىدىن 
چىقىپ كەتتى.  42 ئۇ ئۆزى ئۇالرنى مىسىر يۇرتىدىن چىقارغىنى ئۈچۈن، بۇ كېچە خۇداۋەندىگە 
بولغاچ،  كېچىسى  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزى  بۇ  بولۇپ،  ھېيت  بولغان  كېرەك  ئۆتكۈزۈش  ئاتاپ 

نەسىلدىن نەسىلگە ھەممە بەنى-ئىسرائىلغا ھېيت بولىدۇ.  

پاسئخا ھېيتى ۋە مۇساپىرالر

شۇ  قائىدە  توغرىسىدىكى  قوزىسى  »پاسئخا  ئېيتتىكى:  ھارۇنغا  بىلەن  مۇسا  43 خۇداۋەندە 

پۇلغا  بىركىمنىڭ  يېمىسۇن.  44 لېكىن  ئۇنىڭدىن  ئادەم  يۇرتلۇق  غەيرىي  ھېچ  بولسۇنكى، 
ئېلىنغان قۇلى بولسا سەن ئۇنى خەتنە قىلغاندىن كېيىن، بۇنىڭدىن يېسۇن.  45 ئەمما مۇساپىر 
بىلەن مەدىكار بۇنىڭدىن يېمىسۇن.  46 ئۇنى باشقا بىر ئۆيگە يۆتكىمەيسەن، بەلكى ئوخشاش بىر 
ئۆيدە يېيىلىپ، ئۇنىڭ ھېچبىر سۆڭىكى سۇندۇرۇلمىسۇن.  47 ئىسرائىلنىڭ ھەممە جامائىتى 
شۇنى تۇتسۇن.  48 ئەگەر سەن بىلەن بىر مۇساپىر ئولتۇرۇشۇپ، خۇداۋەندىنىڭ پاسئخا ھېيتىنى 
تۇتقىلى خالىسا، ئۇنىڭ ھەممە ئەركەكلىرى خەتنە قىلىنسۇن. ئاندىن كېلىپ ھېيتنى تۇتۇپ، 
ئۆزى يۇرتلۇق كىشىدەك سانالسۇن. لېكىن خەتنىسىز ئادەم بۇنىڭدىن يېمىسۇن.  49 يۇرتلۇق 
كىشى ئۆزى بىلەن ئاراڭالردا ئولتۇراقلىق مۇساپىر ئۈچۈن ئوخشاش قائىدە بولسۇن« دېدى.  
50 ئۇ ۋاقىت بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى خۇداۋەندە ئۆزى مۇسا بىلەن ھارۇنغا بۇيرۇغاندەك 

مۇۋاپىق  قوشۇنلىرىغا  ئۇالرنىڭ  بەنى-ئىسرائىلنى  ئۆزىدە خۇداۋەندە  كۈننىڭ  قىلدى.  51 شۇ 
مىسىر يۇرتىدىن چىقاردى.  
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تۇنجى تۇغۇلغانالرنى خۇداغا بېرىش

1 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  2 »بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا تۇغۇلۇپ 13 

بالىياتقۇنى ئاچقان ھەر تۇنجىنى، خاھى ئىنساننىڭكى بولسۇن، خاھى ھايۋاننىڭكى 
بولسۇن، ماڭا ئاتا قىلغىن، چۈنكى مېنىڭكىدۇر« دېدى.  3 مۇسا قوۋمغا ئېيتتىكى: »سىلەر 
ياد قىلىڭالر، چۈنكى خۇداۋەندە  مىسىردىن چىقىپ، ئۇ قۇللۇق ئۆيىدىن كەتكەن بۇ كۈننى 
نەرسە  ئۆرلىگەن  ھېچ  ئۈچۈن  بۇنىڭ  چىقاردى.  بىلەن  قولى  قۇدرەتلىك  يەردىن  بۇ  سىلەرنى 
ئەمدى خۇداۋەندە ساڭا   5 بولدۇڭالر.   بۇ كۈنىدە چىقىدىغان  ئايىنىڭ  ئابىب   4 يېيىلمىسۇن.  
يەنى  يۇرتقا،  ئاقىدىغان  ھەسەل  بىلەن  سۈت  قىلىپ،  قەسەم  ئاتا-بوۋىلىرىڭغا  بەرگىلى 
قانائانىيالر، خىتتىيالر، ئامورىيالر، خىۋۋىيالر ۋە يەبۇسىيالرنىڭ يۇرتىغا سېنى يەتكۈزگىنىدە 
كۈندە  يەتتىنچى  يەپ،  نان  پېتىر  كۈنگىچە  6 يەتتە  قىلغايسەن.   ئىبادەتنى  شۇ  ئايدا  بۇ 
خۇداۋەندىنىڭ ھېيتىنى تۇتقايسەن.  7 يەتتە كۈن پېتىر نان يېيىلىپ، سەن بىلەن ئۆرلىتىلگەن 
نان تېپىلمىسۇن ۋە يا ئۆپچۆرەڭ بىلەن پۈتۈن يۇرتۇڭدا ھېچ خېمىرتۇرۇچ كۆرۈنمىسۇن.  8 ئۇ 
كۈنى سەن ئۆز ئوغلۇڭغا: › مىسىردىن چىققىنىمدا خۇداۋەندە ماڭا قىلغان ئىلتىپاتىنى ياد 
9 خۇداۋەندىنىڭ  بەرگىن.   ئېيتىپ  دەپ  قىلىمەن‹  بۇنى  ئۈچۈن  كەلتۈرمەك  شۈكۈر  قىلىپ، 
قانۇن-پەرمانلىرى ئاغزىڭدا بولۇشى ئۈچۈن بۇ ئۆزى قولۇڭدا بىر بەلگىدەك تۇرۇپ، كۆزلىرىڭ 
ئالدىدا بىر يادىكاردەك بولسۇن. چۈنكى خۇداۋەندە سېنى قۇدرەتلىك قولى بىلەن مىسىردىن 
11 خۇداۋەندە سەن  تۇتقايسەن.   يىلغا  يىلدىن  ۋاقىتتا  تايىن  قائىدىنى  بۇ  10 ئەمدى  چىقاردى.  
بىلەن ئاتا-بوۋىلىرىڭغا قىلغان قەسىمىگە مۇۋاپىق قانائانىيالرنىڭ يۇرتىنى ساڭا بېرىپ، ئاندا 
سېنى يەتكۈزگىنىدە،  12 بالىياتقۇنى ئاچقان ھەممىسىنى خۇداۋەندىگە بەرگەيسەن، شۇنداقال 
ئېشەكلەرنىڭ  ئەمما   13 بولسۇن.   خۇداۋەندىنىڭكى  ئەركەكلىرىمۇ  تۇنجى  ھەممە  مېلىڭنىڭ 
ھەممە تۇنجىلىرىنىڭ ئورنىغا بىردىن قوي بەرگىن. ئەگەر ئۇنىڭ ئورنىغا بىر نەرسە بەرمىسەڭ، 
بەدەل  ئورنىغا  تۇنجىلىرىنىڭ  ھەممە  ئىنساننىڭ  ئەمما  سۇندۇرۇۋەتكىن.  بوينىنى  ئۇنىڭ 
بېرىلگەچ ئوغۇللىرىڭنىڭ تۇنجىلىرى ئۈچۈن بەدەل بەرگەيسەن.  14 كېيىنكى كۈنلەردە ئوغلۇڭ 
سەندىن: › بۇنىڭ مەنىسى نېمىدۇر؟‹ دەپ سورىسا، سەن ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ: › خۇداۋەندە 
قۇدرەتلىك قولى بىلەن بىزنى مىسىردىن چىقىرىپ، ئۇ قۇللۇق ئۆيىدىن ئازاد قىلىپ قويدى.  
15 چۈنكى فىرەۋن بوينى قاتتىق قىلىپ، بىزنى قويۇپ بەرگىلى ئۇنىمىغاندا، خۇداۋەندە مىسىر 

تۇنجىالرنى  ھەممە  بولسۇن،  مالنىڭكى  خاھى  بولسۇن،  ئىنساننىڭكى  خاھى  يۇرتىدىكى 
ئۆلتۈردى. ئۇنىڭ ئۈچۈن مەن مالنىڭ بالىياتقۇنى ئاچقان ھەممە تۇنجىلىرىنى خۇداۋەندىگە 
قۇربانلىق قىلىپ، ئوغۇللىرىمنىڭ ھەممە تۇنجىلىرى ئۈچۈن بەدەل بېرىمەن‹ دەپ ئېيتقىن.  
16 بۇ ئۆزى قولۇڭدا بىر بەلگىدەك تۇرۇپ، پېشانەڭدە بىر قاشقا بولسۇن. چۈنكى خۇداۋەندە 

قۇدرەتلىك قولى بىلەن بىزنى مىسىردىن چىقاردى« دېدى.  
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قىزىل دېڭىزدىن ئۆتۈش

17 ئەمما فىرەۋن قوۋمنى كەتكىلى قويغاندىن كېيىن، فىلىستىنىيلەرنىڭ يۇرتىدىن ئۆتىدىغان 

»خەلق  خۇدا:  چۈنكى  باشلىمىدى.  بىلەن  يول  بۇ  ئۇالرنى  خۇدا  بولسىمۇ،  يېقىنراق  يولى 
ئۆزى جەڭگە ئۇچرىسا، قورقۇپ پۇشايمان قىلىپ، مىسىرغا يېنىپ كەتمىسۇن« دەپ خىيال 
قىلدى.  18 بۇ سەۋەبتىن خۇدا خەلقنى قىزىل دېڭىز تەرىپىدىكى چۆلنىڭ يولى بىلەن ئېلىپ 
باردى. بەنى-ئىسرائىل ئۆزى مىسىردىن چىققىنىدا قوراللىق ئىدى.  19 ئەمما مۇسا يۈسۈپنىڭ 
قەسەم  بەنى-ئىسرائىلدىن  ئۆزى  يۈسۈپ  چۈنكى  كەتتى.  ئېلىۋالغاچ  بىللە  سۆڭەكلىرىنى 
ئېلىپ كېتىڭالر«  بىللە  مۇندىن  مېنىڭ سۆڭەكلىرىمنى  قارىغىنىدا  ئېلىپ: »خۇدا سىلەرگە 
دەپ ئېيتقانىدى.  20 ئاندىن ئۇالر سۇككوتتىن چىقىپ، چۆلنىڭ چېتىدىكى ئېتامغا چۈشتى.  
21 ئەمما خۇداۋەندە ئۇالرغا يول كۆرسەتمەك ئۈچۈن كۈندۈزى بىر بۇلۇت تۈۋرۈكىدە، كېچىسى 

سەۋەبتىن  بۇ  يۈرەتتى.  ئالدىدا  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  تۈۋرۈكىدە  ئوت  ئۈچۈن  بەرمەك  يورۇقلۇق 
ئۇالر كېچە-كۈندۈز يۈرەلەيتتى.  22 بۇلۇت تۈۋرۈكى بولسا كۈندۈزى ۋە ئوت تۈۋرۈكى كېچىسى 

خەلقتىن ئايرىلماي، ئالدىدا يۈرەتتى.  

1 خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى:  2 »سەن بەنى-ئىسرائىلغا: › سىلەر يېنىپ، مىگدول 14 

بائال-زېفوننىڭ  چۈشۈپ،  ئالدىغا  پىھاخىروتنىڭ  ئوتتۇرىسىدىكى  دېڭىزنىڭ  بىلەن 
 ‹ ئۆزى:  فىرەۋن  3 لېكىن  ئېيتقىن.   دەپ  تىكىڭالر‹  چېدىر  كانارىدا  دېڭىزنىڭ  ئۇتتۇرىدا 
 4 قىلسۇن.   خىيال  دەپ  قالدى‹  سولىنىپ  چۆلدە  كېتىپ،  ئېزىقىپ  يۇرتتا  بەنى-ئىسرائىل 
ئۇالرنى قوغلىسۇن دەپ، مەن ئۆزۈم فىرەۋننىڭ كۆڭلىنى قاتۇرۇپ قويۇپ، مىسىرلىقالر مېنىڭ 
ئۆز  ئۈستىگە  قوشۇنىنىڭ  پۈتۈن  بىلەن  فىرەۋن  ئۈچۈن  بىلمىكى  ئىكەنلىكىمنى  خۇداۋەندە 

ئۇلۇغلۇقۇمنى ئاشكارا قىلىمەن« دەپ ئېيتقىنىدا ئۇالر شۇنداق قىلدى.  
بىلەن  فىرەۋن  بېرىلگىنىدە،  خەۋەر  پادىشاھىغا  مىسىرنىڭ  دەپ  كەتتى«  قېچىپ  5 »قوۋم 

خىزمىتىمىزدىن  »بەنى-ئىسرائىلنى  بۇزۇلۇپ:  قارشى  قوۋمغا  كۆڭلى  خىزمەتكارلىرىنىڭ 
قۇتۇلۇپ كەتكىلى قويغىنىمىز بىلەن قانداق بىر بولمايدىغان ئىشنى قىلدۇق« دەپ ئېيتىشتى.  
6 دەرھال ئۇ ئۆزى ھارۋىسىنى قوشتۇرۇپ، ئۆز خەلقىنى بىللە ئېلىپ،  7 ئالتە يۈز خىلالنغان 

باھادۇر  ھەممىسىدە  ئۇالرنىڭ  يىغدۇرۇپ  ھارۋىالرنى  مىسىردىكى  پۈتۈن  شۇنداقال  ھارۋا، 
فىرەۋننىڭ  پادىشاھى  مىسىرنىڭ  خۇداۋەندە  ماڭدى.  8 چۈنكى  ئولتۇرغۇزۇۋېلىپ  پالۋانالرنى 
كەتكىنىدە،  چىقىپ  كېرىشىپ  غۇالچ  بەنى-ئىسرائىل  ئۈچۈن،  قويغىنى  قاتۇرۇپ  كۆڭلىنى 
ئۇ ئۆزى بەنى-ئىسرائىلنى قوغلىغىلى تۇردى.  9 مىسىرلىقالر قوپۇپ، فىرەۋننىڭ ھەممە ئات 
ھارۋىسى بىلەن ئاتلىقلىرى چىقىپ، ئۇنىڭ ھەممە قوشۇنى بىلەن بىللە مېڭىپ ئۇالرنى قوغالپ 



26 مىسىردىن چىقىش 

ئۇتتۇرىدا  بائال-زېفوننىڭ  يېنىدا  پىھاخىروتنىڭ  چۈشۈپ  كانارىغا  دېڭىزنىڭ  ئۇالر  بېرىپ، 
بەنى- تۇرغىنىدا،  يېقىنلىشىپ  ئۆزى  تاپتى.  10 فىرەۋننىڭ  ئۇالرنى  جايدا  تىككەن  چېدىر 
ئارقىسىدىن كېلىۋاتىدۇ!  قارىسا، مانا مىسىرلىقالر ئۇالرنىڭ  ئىسرائىل كۆزلىرىنى كۆتۈرۈپ 
قىلدى.  11 ئۇالر  پەرياد  خۇداۋەندىگە  كېتىپ،  قورقۇپ  توال  بەنى-ئىسرائىل  كۆرگەندە  شۇنى 
مۇساغا ئېيتتىكى: »ئەجەبا بىزنى چۆلدە ئۆلمەك ئۈچۈن مۇندا ئېلىپ كەلمىسەڭمۇ، مىسىردا 
گۆرىستان تېپىلمايتتىمۇ؟ بىزنى مىسىردىن چىقىرىپ كەلگىنىڭ بۇ ئۆزى نېمە قىلغان ئىشىڭ 
دەپ  قويغىن‹  قىلغىلى  خىزمەت  مىسىرلىقالرغا  بىزنى   ‹ ساڭا:  تۇرغاندا  ئىدى؟  12 مىسىردا 
ئېيتمىدۇقمۇ؟ مىسىرلىقالرنىڭ خىزمىتىنى قىلىش چۆلگە كېلىپ ئۆلگىنىمىزدىن ئوبدانراق 
بوالتتى« دېدى.  13 ئۇ ۋاقىت مۇسا خەلققە ئېيتتىكى: »قورقماي شۈك تۇرساڭالر، خۇداۋەندىنىڭ 
سىلەرگە بېرىدىغان نىجاتىنى كۆرىسىلەر. چۈنكى سىلەر بۈگۈن كۆرگەن مىسىرلىقالرنى يەنە 
ئەبەدكىچە ھەرگىز يەنە كۆرمەيسىلەر.  14 خۇداۋەندە سىلەر ئۈچۈن جەڭ قىلىدۇ. لېكىن سىلەر 

بولساڭالر شۈك تۇرۇڭالر« دېدى.  
بەنى- دەپ  مېڭىڭالر‹   ‹ قىلىسەن؟  پەرياد  ماڭا  »نېمىشقا  ئېيتتىكى:  مۇساغا  15 خۇداۋەندە 

ئىسرائىلغا ئېيتقىن.  16 لېكىن سەن بولساڭ ھاساڭنى كۆتۈرۈپ قولۇڭنى دېڭىزنىڭ ئۈستىگە 
شىلتاپ، ئۇنى ئىككى قىسمىغا بۆلگىن. شۇنداقكى، بەنى-ئىسرائىل دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىسىدىن 
قۇرۇق يەردىن مېڭىپ ئۆتۈپ كەتسۇن.  17 مانا بۇالر ئۇالرنى قوغلىسۇن دەپ، مىسىرلىقالرنىڭ 
كۆڭۈللىرىنى قاتتىق قىلىپ، فىرەۋن بىلەن ھەممە قوشۇنى، ئۇنىڭ ھارۋا بىلەن ئاتلىقلىرىنىڭ 
ئۈستىگە ئۆز ئۇلۇغلۇقۇمنى ئاشكارا قىلىمەن.  18 مەن ئۆز ئۇلۇغلۇقۇمنى فىرەۋن ۋە ئۇنىڭ 
خۇداۋەندە  مېنىڭ  مىسىرلىقالر  قىلغىنىمدا،  ئاشكارا  ئۈستىگە  ئاتلىقلىرىنىڭ  بىلەن  ھارۋا 
يۈرگەن خۇدانىڭ  ئالدىدا  قوشۇنىنىڭ  سرائىلنىڭ  دېدى.  19 ئى بىلىدۇ«  ئىكەنلىكىمنى 
پەرىشتىسى ئەمدى ئۇالرنىڭ كەينىگە ئۆتۈپ، ئۇالرنىڭ ئالدىدا ماڭغان بۇلۇت تۈۋرۈكى ھەم 
بىلەن ئىسرائىلنىڭ قوشۇنىنىڭ  يۆتكىلىپ،  20 مىسىرلىقالرنىڭ قوشۇنى  ئۇالرنىڭ كەينىگە 
ئارىلىقىدا تۇردى. بۇ بۇلۇتنىڭ ئۆزى بىر تەرەپكە قاراڭغۇلۇق بېرىپ، يەنە بىر تەرەپكە كېچىنى 
كېلەلمىدى.  21 ئەمما  يېقىن  بىرىگە  يەنە  قوشۇن  بىر  كېچىدە  پۈتۈن  بىلەن  بۇنىڭ  يورۇتتى. 
مۇسا ئۆز قولىنى دېڭىزنىڭ ئۈستىگە شىلتىغىنىدا، خۇداۋەندە پۈتۈن كېچىدە شەرق تەرەپتىن 
قاتتىق بىر بوران چىقىرىپ، دېڭىزنىڭ سۇيىنى كەينىگە ياندۇرغىنى بىلەن دېڭىزنى قۇرۇق يەر 
قىلىپ، سۇنى ئىككى قىسمىغا بۆلدى.  22 بۇ تەرىقىدە بەنى-ئىسرائىل دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىسىدىن 
يېنىدا  چەپ  بىلەن  يېنى  ئوڭ  ئۇالرنىڭ  بولسا  سۇ  كەتتى.  ئۆتۈپ  مېڭىپ  يەردىن  قۇرۇق 
تۇرغانىدى.  23 ئەمما مىسىرلىقالر ئۇالرنى قوغالپ، فىرەۋننىڭ ئات،  بولۇپ، توختاپ  تامدەك 
باردى.   ئاتلىقلىرىنىڭ ھەممىسى ئۇالرنىڭ كەينىدىن دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىسىغىچە  ھارۋا بىلەن 
قوشۇنىغا  مىسىرلىقالرنىڭ  تۈۋرۈكىدىن  بۇلۇت  بىلەن  ئوت  ئاتقاندا خۇداۋەندە  تاڭ  24 لېكىن 

قاراپ، مىسىرلىقالرنىڭ ئارىسىغا بىر قااليمىقانچىلىق سېلىپ،  25 ھارۋىلىرىنىڭ چاقلىرىنىمۇ 
مىسىرلىقالر:  ۋاقىت  ئۇ  بولدى.  مۈشكۈل  مېڭىشى  ئۇالرنىڭ  شۇنداقكى،  چىقىرىۋەتتى. 
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»يۈرۈڭالر، ئىسرائىل ئالدىدىن قاچايلى. چۈنكى خۇداۋەندە ئۆزى ئۇالر ئۈچۈن مىسىرلىقالرغا 
»سۇ  مۇساغا:  خۇداۋەندە  تۇردى.  26 لېكىن  ئېيتىشقىلى  دەپ  قوپتى«  قىلغىلى  جەڭ  قارشى 
دەپ،  ئاقسۇن  ئۈستىگە  ئاتلىقلىرىنىڭ  ۋە  ھارۋا  ئۇالرنىڭ  بىلەن  مىسىرلىق  يېنىپ  ئۆزى 
قولۇڭنى دېڭىزنىڭ ئۈستىگە ئۇزاتقىن« دەپ ئېيتتى.  27 مۇسا قولىنى دېڭىزنىڭ ئۈستىگە 
يېنىپ كەلدى. قاچقان مىسىرلىقالر  ئۆز ھالىغا  يەنە  ئاتقاندا دېڭىزنىڭ سۇيى  تاڭ  ئۇزاتسا، 
ئۇنىڭغا ئۇچرىغاندا خۇداۋەندە مىسىرلىقالرنى دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىسىدا پاراكەندە قىلدى.  28 سۇ 
ئۆزى يېنىپ كېلىپ، ھارۋا بىلەن ئاتلىقالرنى، دەرۋەقە ئىسرائىلنى قوغالپ دېڭىزغا كىرگەن 
فىرەۋننىڭ پۈتۈن قوشۇنىنى غەرق قىلدى. شۇنداقكى، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرىمۇ قۇتۇلمىدى.  
كەتتى.  چىقىپ  مېڭىپ  يەردىن  قۇرۇق  ئوتتۇرىسىدىن  دېڭىزنىڭ  بەنى-ئىسرائىل  29 لېكىن 

تۇرغانىدى.  30 بۇ  توختاپ  بولۇپ  تامدەك  يېنىدا  چەپ  بىلەن  يېنى  ئوڭ  ئۇالرنىڭ  ئۆزى  سۇ 
تەرىقىدە خۇداۋەندە ئۇ كۈنى بەنى-ئىسرائىلنى مىسىرلىقالرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزدى. قارىسا، 
كۆردى.  31 ئىسرائىل  ياتقىنىنى  ئۆلۈك  كانارىدا  دېڭىزنىڭ  مىسىرلىقالرنىڭى  ئىسرائىلىيالر 
كۆرۈپ،  ئىشلىرىنى  چوڭ  ھەممە  قىلغان  ئۈستىگە  مىسىرلىقالرنىڭ  خۇداۋەندىنىڭ  بولسا 

خۇداۋەندىدىن قورقۇپ، خۇداۋەندىنىڭ ئۆزى بىلەن ئۇنىڭ بەندىسى مۇساغا ئىشەندى.  

مۇسانىڭ خۇداغا مەدھىيە ئوقۇشى

ئېيتتىكى: 15  ئوقۇپ  مەدھىيە  خۇداۋەندىگە  بەنى-ئىسرائىل  بىلەن  مۇسا  ۋاقىت  1 ئۇ 

»خۇداۋەندە ئۇلۇغدۇر دەپ ئوقۇي. ئۇ ئۆزى ئات بىلەن مىنگۈچىنى دېڭىزغا تاشلىۋەتتى.  
2 خۇداۋەندە مېنىڭ كۈچۈم بىلەن شېئىرىم بولۇپ، ئۆزى مېنىڭ نىجاتىم بولغاندۇر. ئۇ مېنىڭ 

ئۇلۇغالندۇراي.   ئۇنى  دەپ،  تەڭرىسىدۇر  ئاتامنىڭ  ئۇ  قىالي.  ئىززەت  ئۇنىڭغا  دەپ،  خۇدايىم 
بىلەن  ھارۋا  4 فىرەۋننىڭ  ئىسمىدۇر.   ئۇنىڭ  ياھۋەھ  بولۇپ،  قىلغۇچى  جەڭ  3 خۇداۋەندە 

غەرق  دېڭىزدا  قىزىل  پالۋانلىرى  خىلالنغان  بۇنىڭ  تاشلىسا،  ئىچىگە  دېڭىز  قوشۇنلىرىنى 
قىلىندى.  5 سۇنىڭ مەۋجى ئۇالرنى ياپسا، ئۇالر تاشالردەك دېڭىزنىڭ تېگىگە شۇڭغۇپ كەتتى.  
6 ئەي خۇداۋەندە، ئوڭ قولۇڭ قۇدرىتى بىلەن شان-شەرەپ تاپتى. ئەي خۇداۋەندە، سېنىڭ ئوڭ 

قولۇڭ دۈشمەننى ئېزىپ تارمار قىلدى.  7 ئۆز ئۇلۇغلۇقۇڭدا توال چوڭ بولۇپ، دۈشمەنلىرىڭنى 
نابۇت قىلدىڭ. غەزىپىڭنى ئەۋەتىپ، ئۇالرنى ساماندەك كۆيدۈردۈڭ.  8 قەھرىڭنىڭ بورىنىدىن 
چوڭقۇرىدا  دېڭىزنىڭ  مەۋجى  سۇنىڭ  تىكلىشىپ،  دۆۋىدەك  دولقۇنالر  جۇغلىشىپ،  سۇالر 
قاتۇرۇپ قالدى.  9 دۈشمەننىڭ ئۆزى ئېيتتىكى: › مەن ئۇالرنى قوغالپ تۇتۇپ. ئولجا ئېلىپ 
ئۈلەشتۈرۈپ، ئۇالردىن ئىنتىقام ئېلىپ يۈرىكىمنى سوۋۇتاي، دەرۋەقە قىلىچىمنى سۇغۇرۇپ، 
ئۆز قولۇم بىلەن ئۇالرنى يوقىتاي‹ دېدى.  10 ئۇ ۋاقىت سەن ئۇالرغا پۈۋلىسەڭ دېڭىز ئۇالرنى 
ياپتى. ئۇالر بولسا چوڭقۇر سۇدا قوغۇشۇندەك شۇڭغۇپ كەتتى.  11 ئەي خۇداۋەندە، تەڭرىلەرنىڭ 
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داڭالنغاننىڭ  بولۇپ،  شەۋكەتلىك  قىلىپ،  مۆجىزە  ئەي  بار؟  كىم  ئوخشاش  ساڭا  ئارىسىدا 
ئوڭ  12 سەن  بار؟   كىم  ئوخشايدىغان  ساڭا  پاك-مۇقەددەسلىكتە  بىلەن  شان-شەرەپ  ئۆزى 
قوۋمنى  قۇتقۇزغان  ئۆزۈڭ  13 لېكىن  كەتتى.   يۇتۇپ  ئۇالرنى  ئۆزى  يەر  ئۇزاتساڭ،  قولۇڭنى 
بىلەن  قۇدرىتىڭ  ماكانىڭغا  مۇقەددەس  ئۆز  ئۇالرنى  يېتەكلەپ،  بىلەن  رەھىمدىللىكىڭ  ئۆز 
تىترىشىپ فىلىستىيەنىڭ ئولتۇرغۇچىلىرى دەھشەتكە  14 بۇنى ئاڭالپ، خەلقلەر  باشلىدىڭ.  
چۈشۈپ،  15 ئېدومنىڭ ئەمىرلىرى ھەيران قېلىشىپ، موئابنىڭ پالۋانلىرىغا تىترەك ئېلىشىپ 
دەھشەت  بىلەن  16 ۋەھىمە  كېتىپ،   ئېرىپ  يۈرىكى  ئولتۇرغۇچىلىرىنىڭ  ھەممە  قانائاننىڭ 
ئىلغانغان  ئۆز  كېتىپ،  چىقىپ  قوۋمىڭ  سېنىڭ  ئۇالر  خۇداۋەندە،  ئەي  بېسىۋالدى.  ئۇالرنى 
خەلقىڭنىڭ ئۆزى ئۆتۈپ بولغۇچىلىك، سېنىڭ بىلىكىڭنىڭ ئۇلۇغلۇقىدىن بېسىلىپ تاشتەك 
تەۋرەنمەي تۇردى.  17 سەن قوۋمىڭنى ئېلىپ بېرىپ، ئۆز مىراسىڭ بولغان تاغدا كۆچەتتەك 
خانىغا  مۇقەددەس  قىلغان  تەييار  بولۇشقا  ماكانىڭ  ئۆز  ئۇالرنى  خۇداۋەندە،  ئەي  سالىسەن. 
ئېلىپ بارىسەن.  18 خۇداۋەندە ئۆزى ھەمىشە پادىشاھ بولۇپ، ئەبەدكىچە سەلتەنەت قىلىدۇ.  
19 چۈنكى فىرەۋننىڭ ئات بىلەن ھارۋىلىرىنىڭ ئۆزى ئاتلىقلىرى بىلەن بىللە دېڭىزغا كىرىپ 

بولغاندا، خۇداۋەندە دېڭىزنىڭ سۇيىنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ياندۇردى. لېكىن بەنى-ئىسرائىل 
بولسا دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىسىدىن قۇرۇق يەردىن مېڭىپ چىقىپ كەتتى.  

20 ئۇ ۋاقىت ھارۇننىڭ ھەمشىرىسى مەريەم ئايال پەيغەمبەرنىڭ ئۆزى قولىغا بىر داپنى ئالسا، 

ھەممە خوتۇنالر قولىغا داپ ئېلىپ، ئۇسسۇل ئوينىشىپ ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  21 مەريەم بولسا 
شېئىر ئوقۇپ، ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ: »خۇداۋەندە توال ئۇلۇغدۇر، دەپ كۈيلەڭالر. ئۇ ئۆزى ئات 

بىلەن مىنگۈچىنى دېڭىزغا تاشلىۋەتتى« دەپ ئوقۇدى.  

مارا بىلەن ئېلىم

22 ئاندىن كېيىن مۇسا بەنى-ئىسرائىلنى قىزىل دېڭىزدىن يۈرگۈزۈپ، شۇرنىڭ چۆلىگە ئېلىپ 

سۇيى  كەلسە،  ماراغا  ئۇالر  تاپالمايتتى.  23 ئاندىن  سۇ  يۈرۈپ،  چۆلدە  ئۇالر  كۈن  ئۈچ  باردى. 
ئاچچىق بولغىنى ئۈچۈن مارانىڭ سۇيىنى ئىچەلمىدى. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ جاينىڭ ئېتى مارا 
قويۇلدى.  24 ئۇ ۋاقىت خەلق: »نېمە ئىچىمىز« دەپ مۇساغا غوتۇلداشقىلى تۇردى.  25 لېكىن 
ئۇ خۇداۋەندىگە پەرياد قىلغىنىدا، خۇداۋەندە ئۇنىڭغا بىر دەرەخنى كۆرسەتتى. ئۇ ئۇنى ئېلىپ 
سۇغا تاشلىسا، سۇ تاتلىق بولدى. ئۇ يەرنىڭ ئۆزىدە خۇداۋەندە ئۇالرغا قانۇن بىلەن بەلگىلىمىلەر 
تەڭرىڭ خۇداۋەندىنىڭ سۆزىگە  »ئەگەر سەن  ئېيتتىكى:  ئۇالرنى سىنىدى.  26 ئۇ  توختىتىپ 
پەرزلىرىنى  ئاڭالپ  قىلىپ، ھۆكۈملىرىنى  بولغىنىنى  ياخشى  ئۇنىڭ كۆزىدە  قۇالق سېلىپ، 
ئۈستۈڭگە  ھېچبىرىنى  كېسەللىكلەردىن  سالغان  ئۈستىگە  مىسىرلىقالرنىڭ  مەن  تۇتساڭ، 
ئېلىمغا  كېيىن  تېۋىپىڭدۇرمەن.  27 ئاندىن  سېنىڭ  خۇداۋەندە  مەن  چۈنكى  كەلتۈرمەيمەن، 
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يېتىپ كەلدى. ئۇ يەردە ئون ئىككى سۇ بۇلىقى بىلەن يەتمىش خورما دەرىخى بار ئىدى. ئاندا 
ئۇالر سۇنىڭ يېنىدا چېدىر تىكتى.  

خۇدا ئاسماندىن ماننا ياغدۇرىدۇ

مىسىر 16  كېتىپ  ئېلىمدىن  جامائىتى  ھەممە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  كېيىن  1 ئاندىن 

بىلەن  ئېلىم  كۈنىدە  بەشىنچى  ئون  ئايىنىڭ  ئىككىنچى  چىققىنىنىڭ  يۇرتىدىن 
ھەممە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئەمما   2 كەلدى.   يېتىپ  چۆلىگە  سىن  ئارىسىدىكى  سىناينىڭ 
سۆز  ئۇالرغا  3 بەنى-ئىسرائىل  تۇردى.   غوتۇلدىغىلى  ھارۇنغا  بىلەن  مۇسا  چۆلدە  جامائىتى 
قىلىپ: »كاشكى خۇداۋەندىنىڭ قولى بىزنى مىسىر يۇرتىدا ئۆلتۈرگەن بولسا ئىدى. ئاندا بىز 
گۆش قازانلىرىنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ تويغۇدەك نان يېمىدۇقمۇ؟ لېكىن سىلەر بۇ جامائەتنىڭ 
 4 دېدى.   ئەمەسمۇ؟«  كەلدىڭالر  ئېلىپ  چۆلگە  بۇ  ئۆلتۈرگىلى  بىلەن  ئاچلىق  ھەممىسىنى 
ياغدۇرىمەن.  نان  سىلەرگە  ئاسماندىن  مەن  »مانا  ئېيتتىكى:  مۇساغا  خۇداۋەندە  ۋاقىت  ئۇ 
شۇنداقكى، خەلق ئۆزى ھەر كۈن چىقىپ، بىر كۈنلۈك الزىملىقىنى يىغىۋالسۇن. بۇ تەرىقىدە 
كۆرىمەن.   سىناپ  دەپ  ئەمەسمۇ  ياكى  خاالمدۇ  يۈرگىلى  مۇۋاپىق  قانۇنۇمغا  مېنىڭ  ئۇالرنى 
ئىككى  كۈننىڭكىدىن  باشقا  نەرسىلىرى  كەلگەن  يىغىپ  ئۇالرنىڭ  كۈنى  ئالتىنچى  ئەمما   5

ھەسسە زىيادە بولسۇن« دېدى.  
6 ئۇ ۋاقىت مۇسا بىلەن ھارۇن ھەممە بەنى-ئىسرائىلغا ئېيتتىكى: »بۇ ئاخشام سىلەر ئۆزۈڭالرنى 

بىلىپ،  7 ئەتە  ئىكەنلىكىنى  خۇداۋەندە  ئۆزى  كەلگىنىنىڭ  چىقىرىپ  يۇرتىدىن  مىسىر 
خۇداۋەندىنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى كۆرىسىلەر. مانا خۇداۋەندە ئۆزى سىلەر ئۇنىڭغا غوتۇلدىغىنىڭالرنى 
ئاڭلىغاندۇر. چۈنكى سىلەر ئۈستىمىزگە غوتۇلداشقىلى بىز كىمدۇرمىز« دېدى.  8 مۇسا يەنە 
سۆز قىلىپ: »بۇ ئاخشام خۇداۋەندە سىلەرگە يېگىلى گۆش بېرىپ، ئەتىگەندە تويغۇدەك نان 
بېرىدۇ، چۈنكى خۇداۋەندە ئۆزى سىلەر ئۇنىڭغا غوتۇلدىغىنىڭالرنى ئاڭلىدى. بىز نېمىدۇرمىز؟ 
بولدى«  ئۈستىگە  خۇداۋەندىنىڭ  بەلكى  بولماي،  بىزلەرگە  غوتۇلداشقىنىڭالر  سىلەرنىڭ 
جامائىتىگە:  ھەممە  »بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئېيتتىكى:  ھارۇنغا  مۇسا  كېيىن  دېدى.  9 ئاندىن 
دەپ  ئاڭلىدى‹  غوتۇلداشقىنىڭالرنى  ئۆزى  ئۇ  چۈنكى  كېلىڭالر،  قېشىغا  خۇداۋەندىنىڭ   ‹
تۇرغىنىدا  سۆزلەپ  جامائىتىگە  ھەممە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئۆزى  دېدى.  10 ھارۇن  ئېيتقىن« 
ئۇالر چۆلنىڭ تەرىپىگە قارىسا، خۇداۋەندىنىڭ شان-شەرىپى بۇلۇتتا زاھىر بولغىنىنى كۆردى.  

11 خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى:  12 »مەن بەنى-ئىسرائىلنىڭ غوتۇلداشقىنىنى ئاڭلىدىم ئەمدى 

خۇداۋەندە  تەڭرىڭالر  مەن  تويۇپ،  ناندىن  ئەتىگەندە  يەپ  گۆش  سىلەر  ئاخشام  بۇ   ‹ ئۇالرغا: 
ئىكەنلىكىمنى بىلىسىلەر‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  
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چېدىرگاھنىڭ  ئەتىگەندە  كېلىپ،  بۆدۈنىلەر  يېپىۋالغۇدەك  چېدىرگاھنى  بولغاندا  13 ئاخشام 

كىچىك- چۆلدە  مانا  قۇرۇغاندا،  شەبنەم  قالغانىدى.  14 لېكىن  چۈشۈپ  شەبنەم  چۆرىسىدە 
كىچىك يۇمىالق-يۇمىالق مۆلدۈرنىڭ دانىسىدەك نەرسىلەر يەردە تۇرىدۇ.  15 بەنى-ئىسرائىل 
شۇنى كۆرگەندە ئۇنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلمىگىنى ئۈچۈن: »بۇ نېمە ئىكەن؟« دېيىشتى. 
ئۇ ۋاقىت مۇسا ئۇالرغا ئېيتتىكى: »خۇداۋەندە سىلەرگە تائام قىلىپ بەرگەن نان ئۆزى شۇدۇر.  
يىغىۋالسۇن.  ئۇنىڭدىن  قاراپ  يېگۈلۈكىگە  ئۆز  ھەربىرى  سىلەردىن   ‹ ئۆزى:  16 خۇداۋەندە 

يىغقايسىلەر.  مىقدارىنى  ئومەر  بىر  ئۈچۈن  كىشى  ھەربىر  قاراپ  سانىغا  كىشىلىرىنىڭ  ئۆي 
شۇنداقكى، ھەر ئادەم ئۆز چېدىرىدىكى كىشىلەر ئۈچۈن يىغىۋالسۇن‹ دەپ بۇيرۇدى« دېدى.  
يىغىۋالدى.   ئازراق  بەزىسى  جىقراق  بەزىسى  قىلىپ  شۇنداق  بەنى-ئىسرائىل  ۋاقىت  17 ئۇ 

18 لېكىن ئۇالر ئۇنى ئومەر مىقدارى بىلەن تارتىپ كۆرسە، جىقراق يىغقان كىشىنىڭكىدىن بىر 

نېمە ئوشۇق چىقماي، ئازراق يىغقان كىشىنىڭكىدىنمۇ بىر نېمە كەم چىقمىدى. ھەربىر كىشى 
بۇنىڭدىن  ھېچبىرى  »سىلەردىن  ئۇالرغا:  يىغقانىدى.  19 مۇسا  يەتكۈدەك  يېگۈلۈكىگە  ئۆز 
سۆزىگە  مۇسانىڭ  ئۇالر  بولسىمۇ،  دېدى.  20 شۇنداق  ساقلىمىسۇن«  ئەتىگىچە  نېمىنى  بىر 
ئۇنىمىدى، بەلكى بەزىسى ئۇنىڭدىن ئاز-ماز نەرسىنى ئەتىسىگىچە ساقالپ قويدى. شۇنداق 
قىلسا، بۇ نەرسە قۇرتالپ پۇراپ قالدى. بۇ ئىش ئۈچۈن مۇسا ئۇالرغا خاپا بولۇپ ئاچچىقالندى.  
21 بۇ سەۋەبتىن ئۇالرنىڭ ھەربىرى ھەر ئەتىگەن ئۆز يېگۈلۈكىگە قاراپ يىغىۋېلىپ، قالغىنى 

بولسا ئاپتاپ چىققاندا ئېرىپ كېتەتتى.  
22 لېكىن ئالتىنچى كۈنى ئۇالر كۈنلۈك ناننىڭ ئىككى ھەسسىسىنى جەملەپ، ھەربىر كىشى 

ئۈچۈن ئىككى ئومەر مىقدارىنى يىغىۋالدى. يىغىپ كېلىپ جامائەتنىڭ ھەممە سەردارلىرى 
بۇنى مۇساغا ئېيتىپ قويدى.  23 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتىكى: »ئەتە راھەت كۈنى بولۇپ، خۇداۋەندىنىڭ 
قاينىتىدىغىنىڭالرنى  پىشۇرۇپ،  پىشۇرىدىغىنىڭالرنى  بولغاچ،  كۈنى  شابات  مۇقەددەس 
دەپ  قويۇڭالر‹  ساقالپ  ئەتىگىچە  ھەممىسىنى  نەرسىلەرنىڭ  قالغان  ئېشىپ  قاينىتىۋېلىپ، 
ئەتىسىگىچە ساقالپ  ئۇنى  بۇيرۇغاندەك  مۇسا  دېدى.  24 ئۇالر  بۇيرۇغىنىدۇر«  خۇداۋەندىنىڭ 
قويسىمۇ، خاھى پۇرىماي، خاھى قۇرتلىماي، ساق تۇردى.  25 مۇسا ئېيتتىكى: »بۈگۈن بۇنى 
يەردە ھېچنېمە  بۇ كۈن  ئۈچۈن  بولغىنى  بۈگۈن خۇداۋەندىنىڭ شابات كۈنى  يەڭالر، چۈنكى 
تاپالمايسىلەر.  26 ئالتە كۈن ئىچىدە بۇنىڭدىن يىغىڭالر، لېكىن يەتتىنچى كۈن شابات بولغىنى 
ئۈچۈن ئۇ كۈندە ھېچنېمە تېپىلمايدۇ« دېدى.  27 ھەرقانداق بولسا، خەلقنىڭ بىرنەچچىسى 
خۇداۋەندە  ۋاقىت  تاپالمىدى.  28 ئۇ  ھېچنېمە  چىقىپ،  يىغقىلى  يېگۈلۈك  كۈنى  يەتتىنچى 
بوينۇڭالر  تۇتماي،  ئەمرلىرىمنى  بىلەن  قانۇن  مېنىڭ  قاچانغىچە  ئېيتتىكى: »سىلەر  مۇساغا 
قاتتىق قىلىسىلەر؟  29 مانا خۇداۋەندە سىلەرگە شابات كۈنىنى بەرگىنى ئۈچۈن، ھەربىرىڭالر 
دەپ،  چىقمىسۇن  تاشقىرىغا  ئۆيىدىن  ئۆز  ھېچكىم  كۈنى  يەتتىنچى  ئولتۇرۇپ،  جايىدا  ئۆز 
ئىككى كۈنلۈك يېگۈلۈكنى ئالتىنچى كۈنى بەردى ئەمەسمۇ؟« دېدى.  30 ئۇنىڭ ئۈچۈن قوۋم 
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يەتتىنچى كۈنى ئارام ئالدى.  
يۇمغاقسۈت  ئۆزى  بۇ  قويدى.  قويۇپ  ماننا  ئىسمىنى  يېگۈلۈكنىڭ  بۇ  31 بەنى-ئىسرائىل 

ئىدى.  32 مۇسا  قۇيماقتەك  يۇغۇرغان  ھەسەلدە  تېتىقى  ئۇنىڭ  بولۇپ،  ئاق  ئۇرۇقىدەك 
ئېيتتىكى: »› بۇنىڭدىن بىر ئومەر مىقدارىنى توشتۇرۇۋېلىپ، ئۇالر مەن سىلەرنى مىسىردىن 
كېلىدىغان  بۇنى  دەپ،  كۆرسۇن  ناننى  بەرگەن  يېگىلى  چۆلدە  سىلەرگە  كەلگەندە  چىقىرىپ 
ھارۇنغا:  دېدى.  33 مۇسا  بۇيرۇدى«  خۇداۋەندە  دەپ  قويۇڭالر‹  قويۇپ  ئۈچۈن  نەسىللىرىڭالر 
»قاچىنى ئېلىپ، بىر ئومەر مىقدارى ماننا ئۇنىڭغا سېلىپ، كېلىدىغان نەسىللىرىڭالر ئۈچۈن 
ئۆزى  ھارۇن  ۋاقىت  دېدى.  34 ئۇ  قويغىن«  قويۇپ  ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ  دەپ،  ساقالنسۇن 
خۇداۋەندە مۇساغا بۇيرۇغاندەك ساقالنسۇن دەپ، ئۇنى شاھادەت ساندۇقىنىڭ ئالدىدا قويۇپ 
قويدى.  35 بۇ تەرىقىدە بەنى-ئىسرائىل ئولتۇراقالشقان يۇرتىغا يېتىپ كەلگۈچىلىك، قىرىق 
يىل داۋامىدا ماننا يەپ تۇردى. ئۇالر قانائان يۇرتىنىڭ چېگرىسىغا يەتكۈچىلىك ماننا يېدى.  

36 بىر ئومەر مىقدارى بولسا ئېفانىڭ مىقدارىنىڭ ئوندىن بىر قىسمىغا باراۋەر ئىدى.  

ماسسا ۋە مەرىبا

1 ئاندىن كېيىن بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممە جامائىتى قوپۇپ، سىن چۆلىدىن چىقىپ، 17 

خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا مۇۋاپىق سەپەر قىلىپ يۈرۈپ، رەفىدىم دېگەن يەرگە كېلىپ 
چۈشتى. ئەمما ئاندا خەلققە ئىچكىلى سۇ يوق ئىدى.  2 ئۇ ۋاقىت خەلق ئۆزى مۇسا بىلەن 
ئېيتىشىپ: »بىزگە ئىچەيلى سۇ بەرگىن« دېدى. لېكىن مۇسا ئۇالرغا: »نېمىشقا مەن بىلەن 
خەلق  3 لېكىن  بەردى.   جاۋاب  دەپ  تۇرىسىلەر«  سىناپ  خۇداۋەندىنى  نېمىشقا  ئېيتىشىپ، 
سۇ ئۈچۈن ئۇسساپ تۇرۇپ، مۇساغا غوتۇلدىشىپ: »نېمىشقا سەن بىز بىلەن بالىلىرىمىز ۋە 
مېلىمىزنى ئۇسسۇزلىق بىلەن ئۆلتۈرگىلى بىزنى مىسىردىن چىقىرىپ كەلدىڭ« دېدى.  4 ئۇ 
ۋاقىت مۇسا خۇداۋەندىگە پەرياد قىلىپ: »بۇ قوۋمغا نېمە قىالي؟ ئۇالر مېنى چالما-كېسەك 
قىلغىلى ئاز قالدى« دەپ ئېيتتى.  5 خۇداۋەندە مۇساغا جاۋاب بەردىكى: »سەن ئىسرائىلنىڭ 
نىل  بېرىپ،  ئالدىدا  خەلقنىڭ  ئېلىپ،  بىلەن  ئۆزۈڭ  بىرنەچچىسىنى  ئاقساقاللىرىدىن 
دەرياسىنىڭ سۇيىنى ئۇرغىنىڭدا ئىشلەتكەن ھاساڭنى قولۇڭدا تۇتۇپ چىققىن.  6 مانا مەن 
ئاندا بولۇپ، خورېبتىكى قورام تېشىنىڭ ئۈستىدە سېنىڭ ئالدىڭدا تۇرىمەن. سەن بولساڭ 
قورام تاشقا ئۇرغىن. بۇنىڭ بىلەن خەلققە ئىچكىلى ئۇنىڭدىن سۇ چىقىدۇ« دېدى. مۇسا ئۆزى 
ئىسرائىلنىڭ ئاقساقاللىرىنىڭ ئالدىدا شۇنداق قىلىپ،  7 بەنى-ئىسرائىل ئاندا ئېيتىشىپ: 
»خۇداۋەندە ئارىمىزدا بارمۇ ئەمەسمۇ؟« دەپ خۇداۋەندىنى سىنىغىنى ئۈچۈن ئۇ يەرنى ماسسا 

ۋە مەرىبا دەپ ئاتىدى.   
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 ئامالەك بىلەن چەڭ قىلىش
8 ئاندىن كېيىن ئامالەك كېلىپ، رەفىدىمدە ئىسرائىل بىلەن سوقۇشقىلى تۇردى.  9 ئۇ ۋاقىت 

سوقۇشقىلى  بىلەن  ئامالەك  خىلالپ،  ئادەملەر  ئۈچۈن  »ئۆزىمىز  ئېيتتىكى:  يەشۇئاغا  مۇسا 
چىققىن. مەن بولسام، ئەتە خۇدانىڭ ھاسىسىنى قولۇمدا تۇتۇپ، ئېگىزلىكنىڭ چوققىسىدا 
بىلەن  ئامالەك  قىلىپ،  بۇيرۇغىنىدەك  مۇسا  ئۆزى  دېدى.  10 يەشۇئانىڭ  تۇرىمەن«  تۇرۇپ 
سوقۇشقىلى باشلىدى. لېكىن مۇسا، ھارۇن ۋە خۇر ئۆزى ئېگىزلىكنىڭ چوققىسىغا چىقتى.  
11 مۇسا ئۆز قولىنى كۆتۈرۈپ تۇرغۇچىلىك، ئىسرائىل كۈچلۈك تۇراتتى. لېكىن ئۇنىڭ قولى 

پەس بولۇپ چۈشسە، ئامالەك كۈچلۈك بولدى.  12 مۇسانىڭ قوللىرى ئېغىر بولغاندا ئۇالر بىر 
ھارۇن  كېيىن،  ئولتۇرغاندىن  ئۈستىدە  ئۇنىڭ  ئۆزى  ئۇ  قويدى.  تېگىدە  ئۇنىڭ  ئېلىپ،  تاش 
بىلەن خۇر – بىرى بىر تەرىپىدە يەنە بىرى باشقا تەرىپىدە – ئۇنىڭ قوللىرىنى يۆلەپ تۇردى. 
قىلىپ،  تۇردى.  13 شۇنداق  كۆتۈرۈلۈپ  چۈشكۈچىلىك  كۈن  قوللىرى  ئۇنىڭ  تەرىقىدە  بۇ 
يەشۇئا ئۆزى ئامالەك بىلەن ئۇنىڭ خەلقىنى قىلىچ بىسى بىلەن ئۇردى.  14 خۇداۋەندە مۇساغا 
خاتىرىسىغا  يەشۇئانىڭ  يېزىپ،  كىتابتا  بىر  ئۈچۈن  بولماق  يادىكار  بىر  »بۇنى  ئېيتتىكى: 
تېگىدە  ئاسماننىڭ  يوقىتىمەنكى،  ئۇنداق  يادىكارىنى  ئامالەكنىڭ  مەن  چۈنكى  كەلتۈرگىن. 
ھەرگىز قالمايدۇ« دېدى.  15 مۇسا ئۆزى بىر قۇربانگاھنى ياساپ، ئۇنىڭ ئىسمىنى »خۇداۋەندە 
ئامالەككە قارشى جەڭ قىلىدۇ  تۇغۇمدۇر« دەپ ئېيتىپ:  16 »خۇداۋەندە نەسىلدىن نەسىلگە 

دەپ، قولۇمنى خۇداۋەندىنىڭ تەختىگە كۆتۈرىمەن« دېدى.  

يېترو مۇسانىڭ قېشىغا كېلىشى

1 مۇسانىڭ قېيناتىسى بولغان مىدىياننىڭ كاھىنى يېترو ئۆزى: »خۇداۋەندە ئىسرائىلنى 18 

ئىسرائىلغا  قوۋمى  ئۆز  بىلەن  ئىشىتىپ، خۇدانىڭ مۇسا  دەپ  مىسىردىن چىقاردى« 
قىلغان ھەممىسىنى ئاڭالپ قالدى.  2 ئۇ ۋاقىت مۇسانىڭ قېيناتىسى يېترونىڭ ئۆزى مۇسانىڭ 
ئاندا ئەۋەتىپ قويۇپ قويغان خوتۇنى زىپورا بىلەن ئۇنىڭ ئىككى ئوغلىنى ئۆزى بىلەن بىللە 
ئېلىپ، يولغا چىقتى.  3 بۇالرنىڭ بىرىگە گەرشوم دەپ ئات قويۇلغانىدى، چۈنكى مۇسا: »مەن 
يات يۇرتتا مۇساپىردۇرمەن« دەپ ئېيتقانىدى.  4 يەنە بىرىگە ئېلىيەزەر دەپ ئات قويۇلغانىدى، 
قىلىچىدىن  فىرەۋننىڭ  مېنى  بولۇپ،  ياردىمىم  مېنىڭ  تەڭرىسى  »ئاتامنىڭ  مۇسا:  چۈنكى 
قۇتقۇزدى« دەپ ئېيتقانىدى.  5 مۇسانىڭ قېيناتىسى يېترو ئۆزى مۇسانىڭ ئوغۇللىرى بىلەن 
خوتۇنىنى ئالغاچ، مۇسا چۆلدە خۇدانىڭ تېغىنىڭ يېنىدا چېدىر تىككەن يەرگە يېتىپ كېلىپ، 
ئۇنىڭغا:  6 »مەن سېنىڭ قېيناتاڭ يېترو، ئۆز خوتۇنۇڭ بىلەن ئۇنىڭ ئىككى ئوغلىنى قېشىڭغا 
ئالغاچ كەلدىم« دەپ ئېيتقۇزدى.  7 ئۇ ۋاقىت مۇسا ئۆز قېيناتىسىنىڭ ئالدىغا چىقىپ، تەزىم 
قىلىپ ئۇنى سۆيدى. ئۇالر بىر-بىرىدىن ھال ئەھۋال سورىشىپ چېدىرغا كىرگەندىن كېيىن،  
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مىسىرلىقالرغا  بىلەن  فىرەۋن  جەھىتىدىن  ئىسرائىلنىڭ  خۇداۋەندە  قېيناتىسىغا  8 مۇسا 

قىلىپ،  بايان  جەبرىنى  ھەممە  تارتقان  يولدا  ئۇالرنىڭ  بېرىپ،  دەپ  ئىشىنى  ھەممە  قىلغان 
خۇداۋەندىنىڭ ئۇالرنى قانداق قۇتقۇزغىنىنى ئېيتىپ بەردى.  9 يېترو بولسا خۇداۋەندە ئۆزى 
ئىسرائىلنى مىسىرلىقالرنىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇپ، ئۇالرغا قىلغان ھەممە ياخشىلىقنى ئاڭالپ 
خۇش بولدى.  10 يېترو ئېيتتىكى: »سىلەرنى مىسىرلىق بىلەن فىرەۋننىڭ قولىدىن قۇتقۇزۇپ، 
بۇ قوۋمنى مىسىرلىقالرنىڭ قولىدىن خاالس قىلغان خۇداۋەندىنىڭ ئۆزى مۇبارەكتۇر.  11 ئۇالر 
بۇالرنىڭ ئۆزىگە يوغانلىق قىلغىنىدا، ئۇنىڭ ئۆزى كۆرسەتكەن بۇ ئىشالردىن خۇداۋەندىنىڭ 
ئاندىن كېيىن مۇسانىڭ   12 بىلدىم« دېدى.   ئەمدى  ئىكەنلىكىنى  ئۇلۇغ  تەڭرىلەردىن  ھەممە 
قۇربانلىقنى  بىرنەچچە سويۇم  بىلەن  قۇربانلىق  بىر كۆيدۈرىدىغان  يېترو خۇداغا  قېيناتىسى 
كەلتۈرگىنىدە، ھارۇن بىلەن ئىسرائىلنىڭ ھەممە ئاقساقاللىرى مۇسانىڭ قېيناتىسى بىلەن 

بىللە خۇدانىڭ ھۇزۇرىدا تائام يېيىشكە كەلدى.  

13 ئەتىسى مۇسا قوۋمغا ھۆكۈم قىلغىلى ئولتۇرسا، خەلق ئۆزى ئەتىگەندىن تارتىپ ئاخشامغىچە 

قىلغان ھەممە  ئۈچۈن  ئۇنىڭ خەلقى  قېيناتىسى  تۇراتتى.  14 مۇسانىڭ  مۇسانىڭ چۆرىسىدە 
ئىشىنى كۆرگەندە ئېيتتىكى: »سېنىڭ قوۋمغا قىلىدىغان بۇ ئىشىڭ نېمە بولىدۇ؟ نېمىشقا 
يالغۇز ئولتۇرىسەن؟ خەلق ئۆزى ئەتىگەندىن تارتىپ ئاخشامغىچە سېنىڭ چۆرەڭدە ئولتۇرىدۇ 
ئەمەسمۇ؟« دېدى.  15 مۇسا ئۆز قېيناتىسىغا جاۋاب بېرىپ: »خەلق ئۆزى خۇدادىن سورىماق 
ئۈچۈن مېنىڭ قېشىمغا چىقىپ،  16 قاچانكى ئۇالرنىڭ بىر دەۋاسى بولسا، ماڭا كېلىدۇ. مەن 
ئەمرلىرىنى  بىلەن  قانۇن  خۇدانىڭ  ئۇالرغا  قىلىپ،  ھۆكۈم  ئوتتۇرىسىدا  ئۇالرنىڭ  بولسام 
بىلدۈرۈپ تۇرىمەن« دېدى.  17 مۇسانىڭ قېيناتىسى ئۇنىڭغا ئېيتتىكى: »سەن ياخشى تەرىقىدە 
ئىشلىمەيسەن.  18 سەن ئۆزۈڭ بىلەن چۆرەڭدىكى خەلق بولسا ھېرىپ كەتمەمدۇ؟ بۇ ئىش 
ساڭا زىيادە ئېغىر بولىدۇ. سەن ئۇنى يالغۇز قىاللمايسەن.  19 ئەمدى مېنىڭ سۆزۈمگە قۇالق 
ئۆزۈڭ  سەن  ساالي:  مەسلىھەت  بىر  ساڭا  مەن  بولسۇن.  بىلەن  سەن  خۇداۋەندە  سالغىن. 
سېلىپ،   ئالدىغا  خۇدانىڭ  دەۋالىرىنى  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  ۋەكىلى  قوۋمنىڭ  ئالدىدا  خۇدانىڭ 
20 ئۇالرغا قانۇن بىلەن ئەمرلەرنى بىلدۈرۈپ ماڭىدىغان يولنى كۆرسىتىپ، نېمە قىلىدىغىنىنى 

ئۇقتۇرۇپ قويغايسەن.  21 لېكىن سەن ھەممە قوۋمنىڭ ئارىسىدىن خۇدادىن قورقۇپ، ناھەق 
پايدا تېپىشنى يامان كۆرىدىغان تاقىتى بار ئىشەنچلىك كىشىلەرنى ئىلغاپ، خەلقنىڭ ئۈستىگە 
باش قىلغايسەن. بەزىسىنى مىڭبېشى، بەزىسىنى يۈزبېشى، بەزىسىنى ئەللىكبېشى، بەزىسىنى 
ئونبېشى تىكلەپ قويغايسەن.  22 بۇالر ھەمىشە خەلققە ھۆكۈم قىلسۇن. ئەگەر بىر زۆرۈررەك 
دەۋا چىقىپ قالسا، بۇنى ساڭا تاپشۇرسۇن. لېكىن ھەممە كىچىك-كىچىك دەۋاالرنى ئۇالر 
ساڭا  بىلەن  بەرمىكى  كۆتۈرۈشۈپ  يۈكۈڭنى  سېنىڭ  تەرىقىدە  بۇ  ئۇالر  جايلىسۇن.  ئۆزى 
بۇ  چىدىيااليسەن.  ئۆزۈڭ  بۇيرۇسا،  خۇدا  قىلساڭ،  شۇنداق  بولىدۇ.  23 ئەگەر  يېنىكرەك 

خەلقنىڭ ھەممىسىمۇ تىنچ-ئامان ئۆز جايىغا بارااليدۇ« دېدى.  
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قىلدى.   ھەممىسىنى  دېگىنىنىڭ  سېلىپ،  قۇالق  سۆزىگە  قېيناتىسىنىڭ  ئۆز  24 مۇسا 

ئۇالرنى  ئىلغاپ،  ئادەملەرنى  قابىل  ئارىسىدىن  ئىسرائىلنىڭ  ھەممە  ئۆزى  25 مۇسانىڭ 

بەزىسىنى  يۈزبېشى،  بەزىسىنى  مىڭبېشى،  بەزىسىنى  قىلىپ،  باش  ئۈستىگە  خەلقنىڭ 
قىلىپ  قوۋمغا ھۆكۈم  قويدى.  26 بۇالر ھەمىشە  قىلىپ  ئونبېشى  بەزىسىنى  ئەللىكبېشى، 
دەۋاالر  كىچىك-كىچىك  بېرىپ،  ئېلىپ  ئالدىغا  مۇسانىڭ  بولسا  دەۋاالر  ئېغىرراق  تۇرۇپ، 
بولسا ئۇالر ئۆزى ھۆكۈم قىالتتى.  27 ئاندىن كېيىن مۇسا ئۆز قېيناتىسىنى يولغا سېلىپ 

قويمىقى بىلەن بۇ ئۆزى يۇرتىغا يېنىپ كەتتى.  

سىناي تېغىدا

كۈنىدە 19  باشلىغان  ئايى  ئۈچىنچى  چىققاننىڭ  يۇرتىدىن  مىسىر  1 بەنى-ئىسرائىل 

سىناي  چىقىپ  رەفىدىمدىن  ئۇالر  2 چۈنكى  كەلدى.   يېتىپ  چۆلىگە  سىناي  ئۇالر 
ئۇتتۇرىدا  تاغنىڭ  ئۆزى  ئىسرائىل  ئاندا  تىكتى.  چېدىر  چۆلدە  كېلىپ،  يېتىپ  چۆلىگە 
ئۇنىڭغا  تەرىپىدىن  تاغ  خۇداۋەندە  چىقسا،  قېشىغا  خۇدانىڭ  3 مۇسا  توختىدى.   چۈشۈپ 
بەنى-ئىسرائىلغا  ئېيتىپ،  ياقۇبنىڭ خانىدانىغا مۇنداق  ئېيتتىكى: »سەن  قىلىپ  خىتاب 
شۇ خەۋەرنى بەرگىنكى:  4 › مەن مىسىرلىقالرغا نېمە قىلغىنىمنى ئۆزۈڭالر كۆردۈڭالر. مەن 
سىلەر  ئەمدى   5 كەلمىدىممۇ؟   ئېلىپ  قېشىمغا  مىندۈرۈپ،  قاناتلىرىغا  بۈركۈت  سىلەرنى 
مېنىڭ سۆزۈمنى ئاڭالپ ئەھدەمنى تۇتساڭالر، باشقا ھەممە تائىپىلەرنىڭ ئارىسىدىن ماڭا 
خاس بىر قوۋم بولىسىلەر، چۈنكى پۈتۈن يەر مېنىڭكىدۇر.  6 سىلەر بولساڭالر مەن ئۈچۈن 
كاھىنالردىن ئىبارەت بىر پادىشاھلىق ۋە مۇقەددەس بىر قوۋم بولىسىلەر‹ دېگەن سۆزلەرنى 

بەنى-ئىسرائىلغا ئېيتقايسەن« دېدى.  
7 ئۇ ۋاقىت مۇسا يېنىپ كېلىپ، قوۋمنىڭ ئاقساقاللىرىنى قىچقارتىپ، خۇداۋەندە ئۇنىڭغا 

بۇيرۇغان شۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۇالرغا بايان قىلدى.  8 قوۋمنىڭ ھەممىسى بىر ئېغىز 
بىلەن جاۋاب بېرىپ: »خۇداۋەندە بۇيرۇغاننىڭ ھەممىسىنى قىلىمىز« دەپ ئېيتقىنىدا مۇسا 

قوۋمنىڭ ئۇچۇرىنى ئېلىپ خۇداۋەندىنىڭ قېشىغا باردى.  
ھەمىشە  ئاڭالپ  بۇنى  ئۆزى  خەلق  قىلغىنىمدا  سۆز  ساڭا  مەن  »مانا  مۇساغا:  9 خۇداۋەندە 

قوۋمنىڭ  مۇسامۇ  ئېيتتى.  دەپ  كېلىمەن«  ساڭا  بۇلۇتتا  قارا  بىر  دەپ،  ئىشەنسۇن  ساڭا 
ئۇچۇرىنى خۇداۋەندىگە ئاڭالتتى.  10 خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »سەن قوۋمنىڭ قېشىغا 
بېرىپ، بۈگۈن بىلەن ئەتە ئۇالرنى پاك قىلىپ، ئېگىنلىرىنى يۇدۇرغىن.  11 ئۇالر ئۆگۈنلۈككە 
تېغىغا  ئالدىدا خۇداۋەندە سىناي  قوۋمنىڭ كۆز  ئۆگۈنلۈك ھەممە  تۇرسۇن، چۈنكى  تەييار 
› سىلەر  بېرىپ:  بەلگىلەپ  پاسىل  بىر  ئۇنىڭ چۆرىسىگە  چۈشىدۇ.  12 سەن خەلق ئۈچۈن 
ئېھتىيات قىلىپ، خاھى تاغقا چىقماي، خاھى ئۇنىڭ يېنىغا بارماڭالر. كىمكى تاغقا تەگسە، 
ياكى  قىلىنسۇن  چالما-كېسەك  بەلكى  تەگكۈزۈلمەي،  قول  ئۆلتۈرۈلسۇن.  13 ئۇنىڭغا 
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ئېتىلسۇن. خاھى ھايۋان، خاھى ئىنسان بولۇپ مۇنداق قىلسا، تىرىك قويۇلمىسۇن‹ دەپ 
ئېيتقىن. لېكىن كاناي ئۇزۇن ئاۋاز بىلەن چېلىنسا، ئۇالر تاغقا چىقسۇن« دېدى.  

ئۇالرنىڭ  قىلىپ  پاك  خەلقنى  بېرىپ،  قېشىغا  قوۋمنىڭ  چۈشۈپ  تاغدىن  ئۆزى  14 مۇسا 

بارماي،  يېقىن  خوتۇنغا  بىر  »ھېچكىم  خەلققە:  يۇدۇردى.  15 ئاندىن  ئېگىنلىرىنى 
ئۆگۈنلۈككە تەييار تۇرۇپ تۇرۇڭالر« دېدى.  16 ئۈچىنچى كۈنى بولغاندا يورۇغان زامان ھاۋا 
قاتتىق  كاناينىڭ  يېپىپ،  تاغنى  بۇلۇت  بىر  قارا  چېقىپ،  چېقىن  باشالپ،  گۈلدۈرلىگىلى 
تىترىگىلى  قورقۇنچىدىن  خەلق  ھەممە  چېدىرگاھتىكى  كۆرۈپ،  بۇنى  چىقتى.  ئاۋازى  بىر 
ئېلىپ  چېدىرگاھتىن  ئۈچۈن  قىلماق  ھازىر  ئالدىدا  خۇدانىڭ  قوۋمنى  تۇردى.  17 مۇسا 
چىقتى. ئۇالر كېلىپ تاغنىڭ تۈۋىدە تۇردى.  18 پۈتۈن سىناي تېغى بولسا خۇداۋەندە ئوتتا 
خۇمداندىن  بىر  شۇنداقكى،  يېپىلغانىدى.  تۈتۈندىن  ئۈچۈن  چۈشكىنى  ئۈستىگە  ئۇنىڭ 
تۈتۈن چىققاندەك تۈتۈن ئۈستىگە ئۆرلەپ، پۈتۈن تاغ قاتتىق تەۋرەنگىلى باشلىدى.  19 كاناي 
ئۈنلۈك  ئاڭالپ  قىلسا، خۇدا  ئۆزى سۆز  تۇردى. مۇسا  ئۆرلەنگىلى  بارغانسېرى  بولسا  ئۈنى 
چۈشتى.  چوققىسىغا  تېغىنىڭ  سىناي  تۇردى.  20 خۇداۋەندە  بەرگىلى  جاۋاب  بىلەن  ئاۋاز 
ئاندىن خۇداۋەندە ئۆزى مۇسانى تاغنىڭ چوققىسىغا قىچقارسا، مۇسا دەرھال تاغقا چىقتى.  
خۇداۋەندىنى   ‹ بېرىپ:  نەسىھەت  خەلققە  ئېيتتىكى: »سەن چۈشۈپ،  مۇساغا  21 خۇداۋەندە 

دەپ  ئۆلىدۇ‹  كىشى  توال  سىلەردىن  قىلساڭالر،  ئۇنداق  قىستىۋالماڭالر.  ئۈچۈن  كۆرمەك 
ئېيتقىن.  22 خۇداۋەندە ئۇالرغا ھاالكەت يەتكۈزمىسۇن دەپ، خۇداۋەندىگە يېقىن بارااليدىغان 
ئېيتتىكى:  خۇداۋەندىگە  مۇسا  دېدى.  23 لېكىن  قىلسۇن«  مۇقەددەس  ئۆزىنى  كاھىنالرمۇ 
 ‹ بېرىپ:  نەسىھەت  بىزگە  ئۆزۈڭ  سەن  چۈنكى  چىقالمايدۇ.  تېغىغا  سىناي  ئۆزى  »خەلق 
ئېيتمىدىڭمۇ؟«  دەپ  قىلغىن‹  مۇقەددەس  ئۇنى  بەلگىلەپ،  پاسىل  بىر  تاغنىڭ چۆرىسىگە 
چىققىن.  يېنىپ  ئالغاچ،  ھارۇننى  »ئاندا چۈشۈپ  ئېيتتىكى:  مۇساغا  دېدى.  24 خۇداۋەندە 
لېكىن كاھىنالر بىلەن خەلق بولسا ئۇالرغا ھاالكەت يەتكۈزۈلمىسۇن دەپ، خۇداۋەندىنىڭ 
قېشىغا كەلمەك ئۈچۈن پاسىلدىن ئۆتمىسۇن« دېدى.  25 ئۇ ۋاقىت مۇسا خەلقنىڭ قېشىغا 

چۈشۈپ، ئۇالرغا بۇنى دەپ بەردى.  
 

 ئون ئەمر

1 خۇدا مۇساغا بۇ ھەممە سۆزلەرنى قىلىپ ئېيتتىكى:  20 

رەب  كەلگەن  چىقىرىپ  مىسىردىن  بولغان  ئۆيى  قۇللۇقۇڭ  سېنى  2 »مەن 

خۇدايىڭدۇرمەن.  
يۇقىرىدا  خاھى  ياسىمىغىن،  بۇت  ئۈچۈن  بولمىسۇن.  4 ئۆزۈڭ  تەڭرىلىرىڭ  باشقا  3 مەندىن 

ھېچبىرىنىڭ  نەرسىلەردىن  بولغان  سۇدا  ئاستىدا  يەر  خاھى  يەردە،  تۆۋەندە  خاھى  ئاسماندا، 
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سۈرىتىنى ياسىمىغىن.  5 مۇنداقالرغا خاھى سەجدە قىلماي، خاھى ئىبادەت قىلمىغىن. چۈنكى 
كۆرسە،  يامان  مېنى  كىمكى  بولۇپ،  خۇدا  غەيرەتلىك  بىر  بولسام،  خۇداۋەندە  تەڭرىڭ  مەن 
گۇناھلىرىنىڭ  قىلغان  ئاتا-بوۋىلىرى  نەسلىگىچە  تۆتىنچى  دەرۋەقە  ئۈچىنچى،  بالىلىرىدىن 
ئىنتىقامىنى ئالىمەن.  6 لېكىن كىمكى مېنى دوست تۇتۇپ، مېنىڭ ئەمرلىرىمنى تۇتسا، مىڭ 

نەسىلگىچە مەرھەمەت كۆرسىتىمەن.  
7 رەب خۇدايىڭنىڭ ئىسمىنى بىھۇدە ئىشلەتمىگىن، چۈنكى خۇداۋەندە ئۇنىڭ ئىسمىنى بىھۇدە 

ئىشلەتكۈچىگە جازا بەرمەي قويمايدۇ.  
ھەممە  ئىشلەپ،  كۈن  ساقلىغىن.  9 ئالتە  يادىڭدا  تۇتقىلى  مۇقەددەس  كۈنىنى  8 شابات 

كۈنى  شابات  خۇداۋەندىنىڭ  تەڭرىڭ  كۈنى  يەتتىنچى  قىلغايسەن.  10 لېكىن  ئەمەللىرىڭنى 
بولغاچ، ئۇ كۈندە خاھى ئۆزۈڭ، خاھى ئوغلۇڭ، خاھى قىزىڭ، خاھى قۇلۇڭ، خاھى دېدىكىڭ، 
قىلمىسۇن.  11 چۈنكى  ئىش  ئىچىدىكى مۇساپىر ھېچ  دەرۋازىلىرىڭ  ئۇلىغىڭ، خاھى  خاھى 
ئالتە كۈن ئىچىدە خۇداۋەندە ئۆزى ئاسمان بىلەن يەرنى، دېڭىز بىلەن ئۇنىڭ ئىچىدىكى ھەممە 
بارىنى ياراتتى، لېكىن يەتتىنچى كۈنىدە راھەت ئالدى. بۇنىڭ ئۈچۈن خۇداۋەندە شابات كۈنىنى 

بەرىكەتلەپ، ئۇنى مۇقەددەس قىلدى.  
12 ئاتاڭ بىلەن ئاناڭغا ھۆرمەت قىلغىن. شۇنداق قىلساڭ، تەڭرىڭ خۇداۋەندە ساڭا بېرىدىغان 

يۇرتتا ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىسەن.  
13 قاتىللىق قىلمىغىن.  

14 زىنا قىلمىغىن.  

15 ئوغرىلىق قىلمىغىن.  

16 ھەقەمسايەڭ ئۈستىدە يالغان گۇۋاھلىق بەرمىگىن.  

17 ھەقەمسايەڭنىڭ ئۆيىدىن تەمە قىلمىغىن ۋە يا ھەقەمسايەڭنىڭ خوتۇنىدىن يا خىزمەتكارىدىن 

تەمە  نەرسىسىدىن  بىر  باشقا  ھەقەمسايەڭنىڭ  يا  ئېشىكىدىن  يا  ئۆيىدىن  يا  دېدىكىدىن  يا 
قىلمىغىن«.  

چىقىپ،  ئاۋازى  كاناينىڭ  چېقىپ،  چېقىن  بىلەن  گۈلدۈرلىشى  ھاۋا  ھەممىسى  18 خەلقنىڭ 

تاغدىن تۈتۈن ئۆرلىگىنىنى كۆرگەندە قورقۇنچىدىن تىترىشىپ نېرى تۇرۇپ،  19 مۇساغا: »سەن 
چۈنكى  قىلمىسۇن.  سۆز  بىزگە  ئۆزى  خۇدا  لېكىن  ئاڭاليمىز،  قىلساڭمۇ،  سۆز  بىزگە  يالغۇز 
ئۇنداق قىلسا، ئۆلىمىز« دېدى.  20 لېكىن مۇسا خەلققە ئېيتتىكى: »قورقماڭالر، چۈنكى خۇدا 
سىلەرنىڭ توغراڭالردا: مېنىڭ قورقۇنچۇم ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدا بولۇپ، گۇناھ قىلمىسۇن دەپ، 
سىلەرنى سىنىغىلى كەلدى« دېدى.  21 شۇنداق بولسىمۇ، خەلك نېرىدا تۇردى. لېكىن مۇسا خۇدا 

بار قاراڭغۇ بۇلۇتنىڭ قېشىغا يېقىن باردى.  
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قۇربانلىقالر ۋە قۇربانگاھ توغرىسىدا
مېنىڭ   ‹ بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ:  بېرىپ،  ئېيتتىكى: »سەن  ۋاقىت خۇداۋەندە مۇساغا  22 ئۇ 

سىلەرگە ئاسماندىن سۆز قىلغىنىم سىلەرگە مەلۇم بولمىدىمۇ؟  23 سىلەر ئۆزۈڭالر ئۈچۈن مېنىڭ 
خاھى  كۈمۈشتىن،  خاھى  ئۈچۈن  ئۆزۈڭالر  دەرۋەقە  ياسىماڭالر،  بۇتالر  دەپ،  تەڭرى  ئورنۇمدا 
ئالتۇندىن بۇتالر ياسىماڭالر‹ دەپ ئېيتقىن.  24 سەن بولساڭ مەن ئۈچۈن اليدىن بىر قۇربانگاھنى 
ياساپ، ئاندا كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق بىلەن شۈكۈر قۇربانلىقلىرىڭنى، قوي بىلەن كالىلىرىڭنى 
ئۆتكۈزگىن. قەيەردە ئۆز ئىسمىم ئۈچۈن بىر يادىكار قىلىپ قويسام، ئاندا ساڭا كېلىپ سېنى 
مۇبارەكلەيمەن.  25 ئەگەر مەن ئۈچۈن تاشتىن قۇربانگاھ ياسىماقچى بولساڭ، يونۇلغان تاشتىن 
قىلىسەن.  26 ئۇنىڭ  ناپاك  ئۇنى  تەگكۈزسەڭ،  ئەسۋابىڭنى  ئۇنىڭغا  ياسىمىغىن، چۈنكى سەن 

ئالدىدا ئەۋرىتىڭ كۆرۈنۈپ قالمىسۇن دەپ، قۇربانگاھىمغا پەلەمپەي بىلەنمۇ چىقمىغىن.  

قۇلالر توغرىسىدىكى نىزامالر

بىر 21  سەن  ئەگەر   2 بولسۇنكى،   شۇ  ئەھكامالر  قويىدىغان  ئالدىغا  ئۇالرنىڭ  1 سەن 

ئىبرانىي قۇلنى پۇلغا ئالساڭ، ئالتە يىلغىچە خىزمەت قىلىپ، يەتتىنچى يىلى خالىس 
ئېلىپ كەلگەن  3 خوتۇن  يالغۇز كەتسۇن.   بولسا،  يالغۇز كەلگەن  ئۇ  بولۇپ كەتسۇن.  ئازاد 
ئېلىپ  خوتۇن  ئۇنىڭغا  خوجىسى  ئەگەر   4 كەتسۇن.   بىللە  بىلەن  ئۇنىڭ  خوتۇنىمۇ  بولسا، 
بىلەن  بالىلىرى  خوتۇن  بۇ  بولسا،  بولغان  پەيدا  قىزلىرى  ئوغۇل  ئۇنىڭدىن  شۇنىڭ  بېرىپ، 
خوجىسىغا قېلىپ، ئەر يالغۇز كەتسۇن.  5 لېكىن ئەگەر قۇل ئۆزى: › مەن خوجام بىلەن خوتۇن 
باال-چاقامغا مۇھەببىتىم بولغىنى ئۈچۈن ئازاد بولۇپ كەتمەيمەن‹ دېسە،  6 ئۇنىڭ خوجىسى 
ئۇنى خۇدانىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىپ، ئۇنى ئىشىك يان ياغىچىنىڭ يېنىدا تۇرغۇزسۇن. شۇنى 
قىلىپ خوجىسى بىر مىخ بىلەن ئۇنىڭ قۇلىقىنى تەشسۇن. ئاندىن كېيىن ئۇ ئۆزى ھەمىشە 

ئۇنىڭ قۇلى بولۇپ قالىدۇ.  
ئازاد  قىلىنغاندەك  ئازاد  قۇلالر  ئۆزى  شۇ  ساتسا،  قىلىپ  دېدەك  قىزىنى  ئۆز  بىركىم  7 ئەگەر 

قىلىنمىسۇن.  
8 خوجىسى ئۇنى ئۆزى ئۈچۈن ئالغان بولسا ۋە ئۇ خوجىسىغا ياقماي قالسا، ئۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن 

قىلغىنى ئۈچۈن،  بىۋاپالىق  ئۇنىڭغا  ئەمما  يول قويسۇن.  قىلىنىشىغا  ئازاد  تۆلىنىپ  بەدەل 
ئۈچۈن  ئوغلى  ئۆز  ئۇنى  ئۇ  بولمايدۇ.  9 لېكىن  ھوقۇقى  ئۇنىڭ  ساتقىلى  خەلققە  يات  ئۇنى 
ئالغان بولسا، ئۇنىڭغا ئۆز قىزلىرىدەك ھەق بەرسۇن.  10 ئەگەر ئۇ باشقا بىر خوتۇن ئالسا، 
كېمەيتمىسۇن.   ۋەزىپىسىنى  ئەر-خوتۇنچىلىق  يا  ۋە  كىيىمى  بىلەن  تائام  ئىلگىرىكىسىنىڭ 

11 لېكىن ئەگەر ئۇ ئۇنىڭغا شۇ ئۈچ ئىشنى قىلمىسا، بەدەل تۆلەنمەي، ئۇ ئازاد بولىدۇ.  
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ئۆزگىگە زىيان كەلتۈرۈش توغرىسىدا
12 كىمكى بىر كىشىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرسە، ئۇ ئۆزى ئۆلتۈرۈلسۇن.  13 لېكىن ئەگەر ئۇ كىشى 

ئۇنىڭ جېنىنى قەستلىگەن بولماي، بەلكى خۇدا ئۆلگۈچىنى ئۇنىڭ قولىغا تاپشۇرغان بولسا، 
مەن ئۆزۈم ئۇنىڭغا قاچىدىغان جاينى ئېيتىپ بېرىمەن.  14 ئەگەر بىركىم ئۆز ھەقەمسايىسىنى 
ھىيلە بىلەن ئۆلتۈرمەك ئۈچۈن ئۇنىڭغا ھيجۇم قىلسا، ئۇ ئۆلتۈرۈلسۇن دەپ، قۇربانگاھىمدا 

بولسىمۇ، ئۇنى تۇتقىن.  
15 كىمكى ئۆز ئاتىسى ياكى ئانىسىنى ئۇرسا، ئۇ ئۆزى ئۆلتۈرۈلسۇن.  

16 كىمكى بىر ئادەمنى ئوغرىلىسا، خاھى ئۇنى ساتقان بولسۇن، خاھى ئۇنى ساقلىغان بولسۇن، 

ئۇ ئۆزى ئۆلتۈرۈلسۇن.  
17 كىمكى ئۆز ئاتىسى ياكى ئانىسىغا لەنەت ئوقۇسا، ئۇ ئۆزى ئۆلتۈرۈلسۇن.  

18 ئەگەر ئىككى كىشى ئۇرۇشۇپ قېلىپ، بىرى يەنە بىرىنى تاش ياكى مۇشتى بىلەن ئۆلمەي، 

چىققۇدەك  تاشقىرىغا  تايىنىپ  ھاسىغا  قوپۇپ  ئۇ  ئۇرسا،  19 ئەمما  قالغۇدەك  يېتىپ  بەلكى 
جەھەتتىكى  ۋاقىت  ئۇنىڭغا  يالغۇز  بولۇپ،  ئازاد  جازادىن  ئۆزى  كىشى  ئۇرغان  ئۇنى  بولسا، 

زىيىنىنى تۆلەپ بەرسۇن ۋە ئۇنى داۋاالتسۇن. 
قول  ئۇنىڭ  ئۇ  ئۇرسىكى،  شۇنداق  بىلەن  تاياق  دېدىكىنى  ياكى  قۇلى  ئۆز  بىركىم  20 ئەگەر 

ئاستىدا ئۆلسە، ئۇنىڭغا جازا بېرىلسۇن.  
بىر ياكى ئىككى كۈن تىرىك تۇرسا، خوجىسىنىڭ ئۆز پۇلى  تاياق يېگۈچى  21 لېكىن ئەگەر 

بولغاچ، ئۇنىڭغا جازا بېرىلمىسۇن.  
22 ئەگەر كىشىلەر بىر-بىرى بىلەن ئۇرۇشۇپ قېلىپ، بىر ئېغىر ئاياغ خوتۇننى شۇنداق ئۇرۇپ 

تەلىپى  ئېرى  خوتۇننىڭ  بولمىسا،  زەخىملىنىش  باشقا  كېتىپ،  چۈشۈپ  بالىسى  سالسىكى، 
زەخىملىنىش  باشقا  ئەگەر  بېرىلسۇن.  23 لېكىن  ئېلىپ  بىلەن  ھۆكۈمى  ھاكىمنىڭ  بويىچە 
بولسا، جان ئورنىغا جان،  24 كۆز ئورنىغا كۆز، چىش ئورنىغا چىش، قول ئورنىغا قول، پۇت 
كۆك  ئورنىغا  كۆك  زەخىم،  ئورنىغا  زەخىم  كۆيدۈرۈش،  ئورنىغا  پۇت،  25 كۆيدۈرۈش  ئورنىغا 

بېرىلسۇن.  
26 ئەگەر بىركىم ئۆز قۇل ياكى دېدىكىنىڭ كۆزىنى ئۇرۇپ كور قىلسا، كۆزنىڭ ئورنىغا ئۇنى 

ئازاد قىلسۇن.  27 شۇنداق ھەم بىركىم ئۆز قۇلى ياكى دېدىكىنىڭ چىشىنى ئۇرۇپ سۇندۇرسا، 
چىشنىڭ ئورنىغا ئۇنى ئازاد قىلسۇن.  

28 ئەگەر بىر ئۇي بىر ئەر ياكى خوتۇن كىشىنى ئۈسۈپ ئۆلتۈرسە، ئۇي ئۆزى چالما-كېسەك 

قىلىنىپ گۆشى يېيىلمىسۇن. لېكىن ئۇينىڭ ئىگىسىگە گۇناھ دەپ ھېسابالنمايدۇ.  29 لېكىن 
بۇ ئۇينىڭ ئىلگىرىدىن ئۈسكەك ئادىتى بولغاچ، ئىگىسى ئاگاھ قىلىپ قويۇلغان بولسا، لېكىن 
بۇ ئۆزى ئۇنى باغالپ قويمىغىنى ئۈچۈن بىر ئەر ياكى خوتۇن كىشىنى ئۈسۈپ ئۆلتۈرسە، ئۇي 
ئۆزى چالما-كېسەك قىلىنىپ، ئىگىسىمۇ ئۆلتۈرۈلسۇن.  30 لېكىن ئۇنىڭدىن خۇن باھاسى 
تەلەپ قىلىنسا، ئۆز جېنىنىڭ ئورنىدا ئۇنىڭغا قانچىلىك قويۇلغان بولسا، بەرسۇن.  31 ئۇيدىن 
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ئۈسۈلگەن كىشى ئوغۇل ياكى قىز باال بولسا ھەم، شۇ قانۇنغا مۇۋاپىق بولسۇن.  32 لېكىن 
ئۇي بىر قۇل ياكى دېدەكنى ئۈسكەن بولسا، ئىگىسى ئۈسۈلگەن كىشىنىڭ خوجىسىغا ئوتتۇز 

شېقەل كۈمۈش بەرسۇن، ئەمما ئۇي ئۆزى چالما-كېسەك قىلىنسۇن.  
بىر  ئۈچۈن  قويغىنى  ياپماي  ئاغزىنى  ئورا كوالپ،  ياكى  ئېچىپ  قۇدۇق  بىر  بىركىم  33 ئەگەر 

ئۇي ياكى ئېشەك ئۇنىڭغا چۈشۈپ كەتسە،  34 قۇدۇقنىڭ ئىگىسى ھايۋاننىڭ ئىگىسىگە تۆلەم 
بېرىپ ئۆلۈكىنى ئۆزى ئالسۇن.  

35 ئەگەر بىر كىشىنىڭ ئۇيى يەنە بىرىنىڭ ئۇيىنى ئۈسۈپ ئۆلتۈرسە، تىرىك قالغان ئۇي سېتىلىپ 

پۇلنى باراۋەر بۆلۈشۈپ ئۆلۈك ئۇيمۇ ئۈلەشسۇن.  36 لېكىن ئۇينىڭ ئىلگىرىدىن ئۈسكەكلىكى 
ئۆلۈك  بېرىپ،  ئۇي  ئورنىغا  ئۇينىڭ  بولسا،  قويمىغان  باغالپ  ئىگىسى  تۇرۇپ،  بولۇپ  مەلۇم 
ئۇينى ئۆزى ئالسۇن.  37 ئەگەر بىركىم بىر ئۇي ياكى بىر قوينى ئوغرىالپ ئۇنى سويسا ياكى 

ساتسا، بىر ئۇينىڭ ئورنىغا بەش ئۇي بېرىپ، بىر قوينىڭ ئورنىغا تۆت قوي بەرسۇن.  

ئۆزگىنىڭ مېلى توغرىسىدىكى نىزامالر

قالسا، 22  ئۆلۈپ  يەپ  تاياق  قېلىپ،  تۇتۇلۇپ  تۇرغىنىدا  تېشىپ  ئۆزى  1 ئوغرى 

ئۆلتۈرگۈچىنىڭ ئۈستىگە خۇن جازاسى كەلمىسۇن.  2 لېكىن شۇ ۋەقە بولغان ھامان 
كۈن چىقىپ قالغان بولسا، خۇن جازاسى كەلسۇن. ئەمما ئوغرى بولسا ئوغرىلىغىنىنى تۆلەپ 
ئەگەر   3 سېتىلسۇن.   ئۆزى  ئورنىغا  ئوغرىلىغىنىنىڭ  بولمىسا،  نېمە  بىر  ئۇنىڭدا  بەرسۇن. 
ئوغرىلىغان مال ئۇي، ئېشەك ياكى قوي بولۇپ، ئۇنىڭ قېشىدا تىرىك تېپىلسا، ئۇنىڭ ئىككى 

ھەسسە قىممىتىنى تۆلەپ بەرسۇن.  
ماللىرىنى  ئۆز  يا  يېگۈزۈۋەتسە  ئۈزۈمزارلىقىنى  يا  زىرائەت  بىرىنىڭ  يەنە  بىركىم  4 ئەگەر 

زىرائەتنى يېسۇن دەپ، قويۇپ بەرگەن بولسا، ئۆز ئېتىزلىقى يا ئۈزۈمزارلىقىنىڭ ئەڭ ئېسىل 
مەھسۇالتىدىن ئۇنىڭغا زىياننى تۆلەپ بەرسۇن.  

5 ئەگەر ئوت ياندۇرۇلۇپ تىكەنلەرگە تۇتىشىپ كېتىپ، ئۆنچىلەرنى يا كۆك زىرائەتنى يا پۈتۈن 

ئېتىزلىقنى كۆيدۈرۈۋەتسە، ئوت قالىغان كىشى بارلىق زىياننى تۆلەپ بەرسۇن.  
ئۆيىدىن  بۇنىڭ  بېرىپ،  ئامانەت  مال  ياكى  كۈمۈش  ھەقەمسايىسىگە  ئۆز  بىركىم  6 ئەگەر 

ئوغرىلىنىپ كېتىپ، ئوغرى تېپىلسا، ئۇ ئۇنىڭ ئىككى ھەسسە قىممىتىنى تۆلەپ بەرسۇن.  
يا  تەگكۈزگەن  قول  مېلىغا  ھەقەمسايىسىنىڭ  ئىگىسى  ئۇي  تېپىلمىسا،  ئوغرى  7 لېكىن 

تەگكۈزمىگەنلىكى مەلۇم بولسۇن دەپ، ھاكىمنىڭ ئالدىغا كەلتۈرۈلسۇن.  
قوي-ئېگىن  خاھى  بولسۇن،  توغرىسىدا  ئۇي-ئېشەك  خاھى  بولسا،  خىيانەت  8 ھەرقانداق 

توغرىسىدا بولسۇن ياكى باشقا بىر نەرسە توغرىسىدا بولسۇن، بۇنىڭ توغرىسىدا بىركىم: › بۇ 
خىيانەت بولۇپ‹ دېسە، ھەر ئىككىلىسى ھاكىمنىڭ ئالدىغا كەلتۈرۈلۈپ، قايسىنىڭ ئۈستىگە 
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گۇناھ توختىتىلسا، ئۇ ئۆزى ھەقەمسايىسىگە ئىككى ھەسسە قىممىتىنى تۆلەپ بەرسۇن.  
9 ئەگەر بىركىم ئۆز ھەقەمسايىسىگە ئېشەك، ئۇي يا قوي يا باشقا بىر جانىۋار ئامانەت بېرىپ، 

كەتسە،   ئوغرىلىنىپ  يا  يېسە  زەخىم  يا  كەتسە  ئۆلۈپ  كۆرمەستىن  كىشى  مېلى  ئامانەت  بۇ 
دەپ،  بولسۇن  مەلۇم  تەگكۈزمىگەنلىكى  يا  تەگكۈزگەن  قول  مېلىغا  10 ھەقەمسايىسىنىڭ 

خۇداۋەندىنىڭ قەسىمى ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا قويۇلسۇن. بۇ قەسەمنىڭ ئۆزىگە مال ئىگىسى 
ئوغرىلىنىپ  ئۇنىڭدىن  مال  بەرمىسۇن.  11 لېكىن  تۆلەپ  ئۇنىڭغا  ھەقەمسايىسى  ئۇناپ، 
كەتسە، ئۇنىڭ ئىگىسىگە تۆلەپ بەرسۇن.  12 ئەگەر ئۇنى ۋەھشىي ھايۋان يىرتىۋەتكەن بولسا، 

يىرتىلغان ھايۋاننى گۇۋاھلىق ئۈچۈن كۆرسىتىپ، ئۇنى تۆلەپ بەرمىسۇن.  
13 ئەگەر بىركىم ئۆز ھەقەمسايىسىدىن بىر ھايۋاننى ئۆتنە ئېلىپ، ھايۋان ئۆزى ئۇنىڭ ئىگىسى 

ھازىر بولمىغان ۋاقىتتا ئۆلۈپ قالسا، ئۆتنە ئالغۇچى تۆلەپ بەرسۇن.  14 لېكىن ئەگەر ئىگىسى 
ھازىر بولسا، ئۇنى تۆلەپ بەرمىسۇن. ئەگەر ھايۋان ئۆزى كىراغا ئېلىنغان بولسا، زىيان ئۆز 

كىراسىغا كەلدى.  

جىسمانىي ھەم روھىي بۇزۇقچىلىق توغرىسىدىكى نىزامالر

ئۇنىڭ  قىلسا،  زىنا  بىلەن  ئۇنىڭ  ئازدۇرۇپ  قىزنى  بىر  سالدۇرمىغان  سۆز  ئادەم  بىر  15 ئەگەر 

تويلۇقىنى بېرىپ، ئۆزى ئۇنى خوتۇنلۇققا ئالسۇن.  16 لېكىن ئەگەر قىزنىڭ ئاتىسى ئۇنى ئۇنىڭغا 
بەرگىلى ئۇنىمىسا، زىنا قىلغۇچى پاك قىزالرنىڭ تويلۇقىغا باراۋەر ئۇنىڭغا پۇل بەرسۇن.  

17 جادۇگەر خوتۇننى تىرىك قويمىغىن.  

18 كىمكى بىر ھايۋان بىلەن يېتىپ مۇناسىۋەت قىلسا، ئۆلتۈرۈلسۇن.  

19 كىمكى يېگانە خۇداۋەندىدىن باشقا تەڭرىلەرگە قۇربانلىق ئۆتكۈزسە، ئۆلتۈرۈلسۇن.   

 ئاجىزالر توغرىسىدىكى نىزامالر

20 بىز مىسىردا مۇساپىر بولۇپ تۇرغان ئىدۇق دەپ، مۇساپىر كىشىگە ناھەقلىق ۋە يا زۇلۇم 

قىلماڭالر.  
21 تۇل خوتۇن بىلەن يېتىملەرنى ئاغرىتماڭالر.  22 سەن ئۇالرنى ئاغرىتساڭ، ئۇالر ماڭا پەرياد 

بىلەن  قىلىچ  سىلەرنى  تۇتىشىپ،  ئاڭالپ،  23 غەزىپىم  ئاۋازىنى  ئۇالرنىڭ  مەن  قىلغىنىدا 
ئۆلتۈرىمەن. شۇنداقكى، ئۆز خوتۇنلىرىڭالر تۇل قىلىنىپ بالىلىرىڭالر يېتىم بولۇپ قالىدۇ.  

24 ئەگەر سەن مېنىڭ قوۋمىمنىڭ ئىچىدىن ساڭا ھەقەمسايە بولغان كەمبەغەلگە قەرز بەرسەڭ، 

ئۇنىڭغا جازانىخوردەك مۇئامىلە قىلمىغىن. سىلەر ئۇنىڭدىن پايدا ئالماڭالر.  
25 ئەگەر سەن ھەقەمسايەڭنىڭ چاپىنىنى گۆرۈگە ئالساڭ، كۈن ئولتۇرماستا ئۇنىڭغا ياندۇرۇپ 

بەرگىن.  26 چۈنكى چاپان ئۆزى ئۇنىڭ يالغۇز يېپىنچىسى بولۇپ بەدىنىنىڭ ئېگىنى شۇدۇر. 
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بۇ بولمىسا، نېمىدە يېپىنىپ ئۇخاليدۇ. بۇ سەۋەبتىن ماڭا پەرياد قىلىدىغان بولسا، رەھىملىك 
بولغىنىم ئۈچۈن ئۇنىڭ پەريادىنى ئاڭاليمەن.  

ھۆرمەت ۋە ئىبادەت توغرىسىدىكى نىزامالر

27 خۇداغا كۇپۇرلۇق قىلمىغىن ۋە يا قوۋمىڭنىڭ ھاكىمىغا لەنەت ئوقۇمىغىن.  

ھەدىيەڭنى  كەلتۈرىدىغان  ماڭا  بىلەن سىققۇچۇڭنىڭ شەربىتىدىن  28 خامىنىڭنىڭ ھوسۇلى 

بىلەن  بەرگەيسەن.  29 ئۇي  ماڭا  تۇنجىسىنى  ئوغۇللىرىڭنىڭ  سەن  قىلمىغىن.  ھايال 
قويلىرىڭدىن ھەم شۇنداق ھەدىيە كەلتۈرگىن. باال ئۆزى يەتتە كۈنگىچە ئۆز ئانىسى بىلەن 

تۇرسۇن، ئەمما سەككىزىنچى كۈنى ئۇنى ماڭا بەرگىن.  
گۆشىنى  ھايۋاننىڭ  بىر  قالغان  يىرتىلىپ  يەردە  بولۇپ،  قوۋم  مۇقەددەس  بىر  ماڭا  30 سىلەر 

يېمەي، بەلكى ئۇنى ئىتالرغا تاشالپ بېرىڭالر.  

ئۆزگە بىلەن مۇناسىۋەتتە بولۇش توغرىسىدىكى نىزامالر

1 يالغان گەپنى يايمىغىن ۋە يا يالغان گۇۋاھ بولۇپ، يامان كىشىگە يان باسمىغىن.  23 

قويۇپ  يۈز  تولىالرغا  دەۋادا  بىر  يا  ۋە  ئەگەشمىگىن  تولىالرغا  قىلىشقا  ئىش  2 يامان 

ئادالەتنى يىتتۈرۈشكە سۆزلىمىگىن.  
3 كەمبەغەلگىمۇ ئۇنىڭ دەۋاسىدا يان باسمىغىن.  

قالسا،  ئۇچراپ  ساڭا  كېتىپ،  ئېزىقىپ  ئېشىكى  ياكى  ئۇي  دۈشمىنىڭنىڭ  4 سېنىڭ 

ئېشىكىنى  دۈشمىنىڭنىڭ  سەن  ئەگەر  بەرگىن.  5  بېرىپ  ئېلىپ  ئۇنىڭغا  ئۇنى 
يۈكىنىڭ ئاستىدا ياتقىنىنى كۆرسەڭ، ئۇنىڭغا ياردەم بەرگىلى كۆڭلۈڭ تارتمىسىمۇ، 

زۆرۈر ئۇنىڭغا ياردەم بەرگىن.  
6 قېشىڭدىكى كەمبەغەلنىڭ دەۋاسىدا ھەقنى تولغىمىغىن.  

7 يالغان ئىشتىن نېرى تۇرۇپ، بىگۇناھ بىلەن ئادىلنى ئۆلتۈرمىگىن، چۈنكى ياماننى ئادىل 

قىلىپ،  كور  كۆرىدىغانالرنى  بولسا  ئارىلىق  چۈنكى  ئالمىغىن،  سانىمايمەن.  8 ئارىلىق 
ئادىلالرنىڭ سۆزىنى تولغايدۇ.  

بولۇپ  مۇساپىر  يۇرتىدا  مىسىر  ئۆزۈڭالر  چۈنكى  قىلمىغىن،  زۇلۇم  كىشىگە  مۇساپىر  9 بىر 

تۇرغاچ، مۇساپىرنىڭ ئەھۋالىنى بىلىسىلەر.  
يىلى  يەتتىنچى  يىغقىن.  11 لېكىن  ئاشلىقىڭنى  تېرىپ،  يېرىڭنى  ئۆز  يىلغىچە  10 ئالتە 

قوۋمىڭنىڭ كەمبەغەللىرى ئۇنىڭدىن يەپ، ئۇالردىن ئېشىپ قالغاننى جاڭگالنىڭ ھايۋانلىرى 
يېسۇن دەپ، يەرگە ئارام بېرىپ بىكار قويغىن. ئۆز ئۈزۈمزارلىقىڭ بىلەن زەيتۇنلۇق بېغىڭ 
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توغرىسىدا ھەم شۇنداق قىلغىن.  
12 ئالتە كۈن ئىچىدە ئۆز ئىشىڭنى قىلىپ، يەتتىنچى كۈنى ئارام قىلغىن. بۇنىڭ بىلەن ئۇي 

ئېشەكلىرىڭ راھەت تېپىپ، دېدىكىڭنىڭ ئوغلى بىلەن مۇساپىر كىشى دېمىنى ئالسۇن.  

خۇدانىڭ ئېيتقىنىنى ساقالش كېرەك

زىكىر  ئىسمىنى  تەڭرىلەرنىڭ  باشقا  ساقالپ،  ھەممىسىنى  ئېيتقىنىمنىڭ  سىلەرگە  13 مەن 

قىلماڭالر يا ئاغزىڭغا ئالمىغىن.  
ساڭا  تۇتۇپ،  ھېيتىنى  نان  قىلغىن.  15 پېتىر  ھېيت  ئۈچۈن  مەن  مەرتىۋە  ئۈچ  14 يىلدا 

بۇيرۇغىنىمدەك ئابىب ئايىدا يەتتە كۈنگىچە پېتىر ناننى يېگىن. چۈنكى ئۇ ئايدا مىسىردىن 
كەلمىسۇن.  16 سەن  قول  قۇرۇق  ئالدىمغا  كىشى  ھېچ  ھېيتتا  لېكىن  ئىدىڭ.  چىققان 
مېھنەت بىلەن تېرىغان زىرائىتىڭنىڭ تۇنجى ھوسۇلىنى ئورغاندا ئورما ھېيتىنى تۇتقىن. 
شۇنداق ھەم سەن مېھنەت بىلەن يەردە تېرىغان ھوسۇلۇڭنى يىلنىڭ ئاخىرىدا يىغىدىغان 
بولساڭ، ھوسۇل يىغىش ھېيتىنى تۇتقايسەن.  17 يىلدا ئۈچ مەرتىۋە ھەممە ئەركەكلىرىڭ 

رەب خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلسۇن.  
ئۆتكۈزمىگىن.  بىلەن  نان  ئۆرلىگەن  قېنىنى  قۇربانلىقنىڭ  قىلىدىغان سويۇم  ماڭا  18 سەن 

ھېيت قۇربانلىقىنىڭ يېغى بولسا بىر كېچە قونۇپ قالمىسۇن.  
19 زېمىنىڭنىڭ تۇنجى ھوسۇلىنى رەب خۇدايىڭنىڭ بەيتىگە كەلتۈرگىن. بىر ئوغالق بولسا 

ئۇنى ئانىسىنىڭ سۈتىدە پىشۇرمىغىن.  
20 مانا مەن بىر پەرىشتىنى سېنى يولدا ساقالپ، مەن تەيىنلىگەن يەرگە سېنى ئېلىپ بارسۇن 

خاپا  ئۇنى  ئۇناپ،  گېپىگە  بولۇپ،  ئاگاھ  ئۇنىڭدىن  ئەۋەتىمەن.  21 سەن  ئالدىڭدا  دەپ، 
قىلمىغىن. چۈنكى مېنىڭ ئىسمىم ئۇنىڭدا بولغاچ، ئۇ ئۆزى گۇناھلىرىڭالردىن ئۆتمەيدۇ.  
ھەممىسىنى  بۇيرۇغىنىمنىڭ  مېنىڭ  قۇالق سېلىپ،  ئۇنىڭ سۆزىگە  ئەگەر سەن  22 لېكىن 

قىلساڭ، مەن سېنىڭ دۈشمەنلىرىڭگە دۈشمەن بولۇپ، ساڭا زىت تۇرغۇچىالرغا زىت تۇرىمەن.  
23 چۈنكى مېنىڭ پەرىشتەم ئالدىڭدا يۈرۈپ، سېنى ئامورىي بىلەن خىتتىيالر، پەرىززىي بىلەن 

قانائانىيالر، خىۋۋىي بىلەن يەبۇسىيالرنىڭ يۇرتىغا باشالپ بارغاندا مەن بۇالرنى يوقىتىمەن.  
24 سەن بولساڭ ئۇالرنىڭ بۇتلىرىغا باش ئېگىپ ئىبادەت قىلمىغىن ۋە يا ئۇالر قىلغاندەك 

تەڭرىڭالر  سۇندۇرغىن.  25 لېكىن  تۈۋرۈكلىرىنى  ئۆرۈۋېتىپ،  ئۇالرنى  بەلكى  قىلماي، 
خۇداۋەندىگە ئىبادەت قىلىڭالر. شۇنداق قىلساڭالر، ئۇ ئۆزى نان بىلەن ئىچكۈلۈكۈڭالرغا 
يۇرتۇڭدا  بىلەن سېنىڭ  ئاراڭالردىن چىقىرىمەن.  26 بۇنىڭ  بولسا  بېرىدۇ. كېسەللىك  بەرىكەت 
ئۆمرۈڭنىڭ  بولمايدۇ.  تۇغماس  ھېچبىرى  يا  ۋە  كەتمەي  چۈشۈپ  بالىسى  خوتۇننىڭ  ھېچبىر 
بارىدىغان ھەممە  ئەۋەتىپ، سەن  ئالدىڭدا ھەيۋىتىمنى  قىلىمەن.  27 سېنىڭ  پۈتۈن  كۈنلىرىنى 
تائىپىلەرنى پاراكەندە قىلىپ، ھەممە دۈشمەنلىرىڭنى كەينىگە ياندۇرۇپ،  28 خىۋۋىي، قانائانىي 
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ۋە خىتتىيالرنى ئالدىڭدىن قاچۇرماق ئۈچۈن ھەرىلەرنى ئەۋەتىمەن.  29 ئەمما يۇرت چۆل بولۇپ 
قېلىپ، ۋەھشىي ھايۋانالر ئاۋۇپ كېتىپ، ساڭا زىيان يەتكۈزمىسۇن دەپ، ئۇالرنى بىر يىل ئىچىدە 
ئۇالرنى  بولغۇچىلىك  ئېلىپ  مىراس  يۇرتنى  ئاۋۇپ،  سەن  ھەيدىۋەتمەي،  30 بەلكى  ئالدىڭدىن 
تارتىپ،  دېڭىزدىن  قىزىل  يۇرتۇڭنىڭ چېگرىلىرىنى  تۇرىمەن.  31 سېنىڭ  ئاز-ئازدىن چىقىرىپ 
فىلىستىنىيلەرنىڭ دېڭىزىغىچە، شۇنىڭدەك چۆلدىن تارتىپ فىرات دەرياسىغىچە توختىتىمەن. 
چۈنكى سىلەر ئۇالرنى ھەيدىۋەتكەيسىلەر دەپ، يۇرتنىڭ ئولتۇرغۇچىلىرىنى قولۇڭالرغا بېرىمەن.  
32 سەن ئۇالر بىلەن ياكى تەڭرىلىرى بىلەن ھەرگىز ئەھدە تۈزمىغىن.  33 ئۇالر سېنى ئازدۇرۇپ 

تەڭرىلىرىگە  ئۇالرنىڭ  سەن  مۇبادا  تۇرمىسۇن.  يۇرتۇڭدا  سېنىڭ  دەپ،  قىلدۇرمىسۇن  گۇناھ 
ئىبادەت قىلىپ تاشلىساڭ، بۇ ئۆزى ساڭا بىر تۇزاق بولىدۇ.  

خۇدانىڭ ئىسرائىل خەلقى بىلەن باغلىغان ئەھدە

1 ئۇ مۇساغا ئېيتتىكى: »سەن بېرىپ، ئۆزۈڭ بىلەن بىللە ھارۇن، ناداب، ئابىھۇ ۋە بەنى-24 

خۇداۋەندىنىڭ  كېلىپ،  ئېلىپ  كىشىنى  ئاقساقال  يەتمىش  ئارىسىدىن  ئىسرائىلنىڭ 
ھۇزۇرىغا چىقىپ يىراقتىن سەجدە قىلىڭالر.  2 يالغۇز مۇسا خۇداۋەندىنىڭ قېشىغا كەلسۇن، 
لېكىن باشقىالر يېقىن كەلمىسۇن. خەلق بولسىمۇ، ئۇنىڭ بىلەن ئۈستىگە چىقمىسۇن« دېدى.  
3 مۇسا بېرىپ، خۇداۋەندىنىڭ ھەممە سۆزى بىلەن بۇيرۇقلىرىنى خەلققە دەپ بەرگىنىدە، ھەممە 

خەلق بىر ئېغىز بولۇپ: »خۇداۋەندىنىڭ ھەممە ئېيتقىنىنى بەجا كەلتۈرىمىز« دەپ جاۋاب بەردى.  
4 ئاندىن كېيىن مۇسا ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ھەممە سۆزىنى پۈتۈۋېلىپ، ئەتىسى سەھەر قوپۇپ، 

تاغنىڭ تۈۋىدە بىر قۇربانگاھنى ياساپ، ئاندا ئىسرائىلنىڭ ئون ئىككى قەبىلىسىنىڭ سانىغا 
يىگىتلىرىنى  بىرنەچچە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئۇ   5 تەييارلىدى.  تۈۋرۈكنى  ئىككى  ئون  مۇۋاپىق 
قۇربانلىقى  شۈكۈر  خۇداۋەندىگە  ئۆتكۈزۈپ،  قۇربانلىق  كۆيدۈرىدىغان  بېرىپ  بۇالر  ئەۋەتسە، 
بولسۇن دەپ، بۇقىالر سويۇپ قۇربانلىق قىلدى.  6 ئاندىن كېيىن مۇسا قاننىڭ يېرىمىنى ئېلىپ، 
قاچىالرغا قويۇپ قويۇپ، يەنە يېرىمىنى قۇربانگاھقا چېچىپ،  7 ئەھدە كىتابىنى ئېلىپ، خەلققە 
قىلىمىز«  ئىتائەت  سېلىپ  قۇالق  ئېيتقىنىغا  ھەممە  »خۇداۋەندىنىڭ  ئۇالر:  بەردى.  ئوقۇپ 
دەپ ئېيتتى.  8 ئۇ ۋاقىت مۇسا قاننى ئېلىپ، خەلققە چېچىپ: »مانا بۇ ئۆزى خۇداۋەندە شۇ 

سۆزلەرنىڭ ھەممىسىگە مۇۋاپىق، سىلەر بىلەن باغلىغان ئەھدىنىڭ قېنىدۇر« دەپ ئېيتتى.  
9 ئاندىن كېيىن مۇسا، ھارۇن، ناداب، ئابىھۇ ۋە بەنى-ئىسرائىلدىن يەتمىش ئاقساقال كىشى 

تاغ ئۈستىگە چىقىپ،  10 ئىسرائىلنىڭ خۇدايىنى كۆردى. ئۇنىڭ پۇتلىرىنىڭ تېگىدە ئاسماننىڭ 
سۈزۈكلۈكىگە ئوخشاش كۆك ياقۇتتىن ياسالغان پاياندازدەك بىر جىسىم بار ئىدى.  11 لېكىن ئۇ 
ئۆزى بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئۇلۇغلىرىنىڭ ئۈستىگە قولىنى ئۇزاتمىغاچ، ئۇالر خۇدانى كۆرسىمۇ، 

يەپ-ئىچىپ تۇرالىدى.  
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12 خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »تاغ ئۈستىگە قېشىمغا چىقىپ، مۇندا تۇرغىن. مەن ساڭا تاش 

تاختىلىرىنى بېرىپ، سەن ئۇنى ئۇالرغا ئۆگەتكىلى ئۆزۈم تەلىم ئۈچۈن يېزىپ قويغان قانۇن 
خىزمەتكارى  ئۆز  قوپۇپ،  مۇسا  ۋاقىت  دېدى.  13 ئۇ  تاپشۇرىمەن«  ساڭا  ئەمرلىرىمنى  بىلەن 
يەشۇئانى ئالغاچ باردى. شۇنداق قىلىپ، مۇسا ئۆزى خۇدانىڭ تېغىغا چىقىپ،  14 ئاقساقالالرغا: 
خۇر  بىلەن  ھارۇن  مانا،  تۇرۇڭالر.  ساقالپ  بىزگە  مۇندا  كەلگۈچىلىك  يېنىپ  سىلەرگە  »بىز 
سىلەرنىڭ يېنىڭالردا قالىدۇ. ئەگەر بىركىمنىڭ ئىشى بولسا، ئۇالرنىڭ قېشىغا بارسۇن« دېدى.  
ۋاقىت  ياپتى.  16 ئۇ  تاغنى  ئۆزى  بۇلۇتنىڭ  چىققىنىدا،  ئۈستىگە  تاغنىڭ  مۇسا  15 ئەمما 

ئالتە  بۇلۇتنىڭ ئۆزى ئۇنى  تېغىنىڭ ئۈستىگە توختاپ،  خۇداۋەندىنىڭ شان-شەرىپى سىناي 
مۇسانى  تەرىپىدىن  بۇلۇت  خۇداۋەندە  كۈنى  يەتتىنچى  لېكىن  ياپتى.  قىلىپ  سايە  كۈنگىچە 
تاغنىڭ  ئالدىدا  كۆز  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  شان-شەرىپى  خۇداۋەندىنىڭ  قىچقاردى.  17 ئەمما 
چوققىسىدا ھەممىنى يۇتقۇچى ئوتتەك كۆرۈندى.  18 مۇسا بولسا بۇلۇتنىڭ ئىچىگە كىرىپ، 

تاغنىڭ ئۈستىگە چىقتى. چىقىپ، مۇسا ئۆزى قىرىق كېچە-كۈندۈز تاغدا تۇردى.  
 

 ئىبادەت چېدىرىنىڭ قۇرۇلۇشى توغرىسىدىكى نىزامالر

1 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  2 »› ماڭا بىر ھەدىيە يىغىپ بېرىڭالر‹ 25 

دەپ بەنى-ئىسرائىلغا ئېيتقىن. خوش دىل بىلەن بېرىدىغان ھەر كىشىدىن ھەدىيەم 
يىغىۋالغايسىلەر.  3 سىلەر ئۇالردىن ئالىدىغان ھەدىيە شۇ، يەنى ئالتۇن، كۈمۈش، مىس،  4 كۆك، 
سۆسۈن ۋە قىرمىز رەڭلىك رەخت، نەپىس كاناپ، ئۆچكە يۇڭى،  5 قوچقارنىڭ قىزىل رەڭلىك 
ياغ،  ياغالش ئۈچۈن خۇشبۇي  6 چىراغ يېغى،  ياغىچى،   ئاكاتسىيە  تېرىسى،  تاخاش  تېرىسى، 
كۆيدۈرىدىغان خۇشبۇي دورا-دەرمەك،  7 ھېقىق تاشلىرى ۋە ئېفود تونى بىلەن كۆكرەكلىككە 

ئورنىتىلىدىغان تاشالر بولسۇن.  

ياسىسۇن.   خانىنى  مۇقەددەس  ماڭا بىر  ئۇالر  ئۈچۈن  تۇتمىقىم  ماكان  ئارىسىدا  الرنىڭ  8 ئۇ

نەمۇنىگە  كۆرسىتىدىغان  ساڭا  مەن  بولسا  ئەسۋابلىرى  ھەممە  بىلەن  چېدىرى  9 ئىبادەت 

مۇۋاپىق ياساڭالر.  
ياغىچىدىن بىر ساندۇقنى ياسىسۇن. ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئىككى يېرىم گەز  10 ئۇالر ئاكاتسىيە 

ساپ  ئۇنى  بولسۇن.  11 سەن  گەز  يېرىم  بىر  ئېگىزلىكى  گەز،  يېرىم  بىر  كەڭلىكى  بولۇپ، 
ئالتۇندىن  چۆرىسىگە  چېتىنىڭ  ئۈستۈن  ئۇنىڭ  يۆگەپ،  ئىچى-سىرتىنى  قاپالپ،  ئالتۇندىن 
گىرۋەك ياساپ،  12 ئالتۇندىن تۆت ھالقىنى قۇيدۇرۇپ، ئۇنىڭ تۆت پۇتىغا قادىغىن. ئىككى 
ئاكاتسىيە  ھەم  بولسۇن.  13 سەن  تەرىپىدە  باشقا  ھالقا  ئىككى  يەنە  تەرىپىدىن،  بىر  ھالقا 
ياغىچىدىن ئىككى بالداقنى ياساپ، ئىككىلىسىنى ئالتۇن بىلەن قاپلىغىن.  14 ساندۇق ئۇالر 
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تىقىپ  ھالقىالردىن  يېنىدىكى  ئىككى  ساندۇقنىڭ  بالداقالرنى  بۇ  دەپ،  كۆتۈرۈلسۇن  بىلەن 
ئۆتكۈزگىن.  15 لېكىن بالداقالر بولسا ساندۇقتىكى ھالقىالردا تۇرۇپ، ئاندىن چىقىرىلمىسۇن.  
سەن  باشقا،  قويغايسەن.  17 بۇنىڭدىن  شاھادەتنامىنى  بېرىدىغان  ساڭا  مەن  ساندۇقتا  16 بۇ 

ئالتۇندىن ئۇزۇنلۇقى ئىككى بىر يېرىم گەز، كەڭلىكى بىر يېرىم گەز بولغان بىر مەرھەمەت 
تەختىنى ياساپ،  18 ئىككى كېرۇبنىمۇ ئالتۇندىن سوقۇپ ئېتىپ، مەرھەمەت تەختىنىڭ ئىككى 
چېتىدە قويۇپ،  19 بىر كېرۇبنى بىر چېتىدە، يەنە بىر كېرۇبنى باشقا چېتىدە قويماق ئۈچۈن 
ياسىغىن. ئىككى چېتىدىكى كېرۇبالر بىلەن مەرھەمەت تەختى ئۆزى بىر پارچىدىن ياسالسۇن.  
20 كېرۇبالر بولسا قاناتلىرى بىلەن مەرھەمەت تەختىنى ياپسۇن دەپ، ئۆز قاناتلىرىنى يېيىپ 

كېرۇبالرنىڭ  شۇنداقكى،  تۇرسۇن.  يۈزلىنىپ  تەرىپىگە  بىر-بىرىنىڭ  يۈزلىرىنى  كۆتۈرۈپ، 
شاھادەت  تەختىنى  مەرھەمەت  قارىسۇن.  21 سەن  تەرىپىگە  تەختىنىڭ  مەرھەمەت  يۈزلىرى 
ئىچىدە  ساندۇقنىڭ  شاھادەتنامىنى  بېرىدىغان  ساڭا  مەن  قويۇپ  ئۈستىدە  ساندۇقىنىڭ 
قويغىن.  22 ئاندا مەن ئۆزۈمنى ساڭا ئاشكارا قىلىمەن. مەرھەمەت تەختىدىن، يەنى شاھادەت 
ساندۇقىنىڭ ئۈستىدىكى ئىككى كېرۇبنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى جايدىن، سېنىڭ ۋاسىتەڭ بىلەن 

بەنى-ئىسرائىلغا بېرىدىغان ھەممە ئەمرلىرىم توغرىسىدا ساڭا سۆز قىلىمەن.  
گەز  يېرىم  بىر  ئېگىزلىكى  گەز،  بىر  توغرىسى  بولۇپ،  گەز  ئىككى  ئۇزۇنلۇقى  ھەم  23 سەن 

ئۇنىڭ  قاپالپ،  ئالتۇندىن  ساپ  ئېتىپ،  24 ئۇنى  ياغىچىدىن  ئاكاتسىيە  جوزىنى  بولغان بىر 
سەن  باشقا  ياسىغىن.  25 بۇنىڭدىن  گىرۋەك  بىر  ئالتۇندىن  چۆرىسىگە  چېتىنىڭ  ئۈستۈن 
ئالتۇندىن  پەۋازنىڭ چۆرىسىگە  ئۇ  قىلىپ،  پەۋاز  بىر  بارماق كەڭ  تۆت  جوزىنىڭ چۆرىسىگە 
ئالتۇندىن تۆت ھالقا ئېتىپ، بۇ ھالقىالرنى تۆت  بىر گىرۋەك ياسىغىن.  26 ئۇ جوزىغا سەن 
ئۇالردىن  ئۈچۈن  كۆتۈرمەك  قادىغايسەن.  27 جوزىنى  بۇلۇڭغا  تۆت  ئۇتتۇرىدىكى  پۇتنىڭ 
بالداقالر ئۆتكۈزۈلسۇن دەپ، ھالقىالر ئۆزى پەۋازنىڭ ئۇتتۇرىدا توختىتىلسۇن.  28 بالداقلىرى 
بولسا سەن ئۇالرنى ئاكاتسىيە ياغىچىدىن ئېتىپ ئالتۇن بىلەن قاپلىغايسەن. ئۇالر بىلەن جوزا 
ئۆزى كۆتۈرۈلسۇن.  29 جوزا ئۈچۈن ئاياق بىلەن قاچىالر، تاۋاق بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى 

قۇيااليدىغان پىيالىلەرنى ساپ ئالتۇندىن تەييارالپ ئەتكەيسەن.  
30 مېنىڭ ھۇزۇرۇمدا بولماق ئۈچۈن سەن ھەمىشە ئۇ جوزىدا نان قويۇپ قويغايسەن.  

سەن ھەم ساپ ئالتۇندىن بىر شامداننى ياسىغىن. ئۇ شامدان بولسا سوقۇلۇپ ئېتىلىپ،   31

بولسۇن.  32 شامداننىڭ  پارچىدىن  بىر  گۈللىرى  ۋە  تۈگۈن  قاچا،  غولى،  بىلەن  پۇتى  ئۇنىڭ 
يانلىرىدىن ئالتە شاخ چىقىپ، بىر يېنىدىن ئۈچ شاخ، يەنە بىر يېنىدىن ئۈچ شاخ چىقسۇن.  
33 بىر شاختا بادام گۈلىگە ئوخشاش ئۈچ قاچا بولۇپ، ھەربىرى بىر تۈگۈن بىلەن بىر گۈلدىن 

ھەربىرى  بولۇپ،  قاچا  ئۈچ  ئوخشىغان  گۈلىگە  بادام  ھەم  شاختا  باشقا  قىلىنىپ،  ئىبارەت 
شېخى  ئالتىال  چىقىرىلغان  شامداندىن  قىلىنسۇن.  ئىبارەت  گۈلدىن  بىر  بىلەن  تۈگۈن  بىر 
گۈلى  بىلەن  تۈگۈن  ئوخشاپ  گۈلىگە  بادام  ئۆزىدە  شامداننىڭ  بولسۇن.  34 لېكىن  شۇنداق 
بولغان  بىر  بىلەن  ئۇنىڭ  چىقىپ،  شامداندىن  ئۆزى  تۈگۈن  بولسۇن.  35 بىر  قاچا  تۆت  بار 
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ئاۋۋالقى بىر جۈپ شاخنىڭ تېگىدە تۇرۇپ، يەنە بىر تۈگۈن شامداندىن چىقىپ ئۇنىڭ بىلەن 
بىر بولغان يەنە بىر جۈپ شاخنىڭ تېگىدە تۇرۇپ، ئۈچىنچى تۈگۈن شامداندىن چىقىپ ئۇنىڭ 
بىلەن بىر بولغان ئۈچىنچى جۈپ شاخنىڭ تېگىدە تۇرسۇن. شامداندىن چىققان ئالتە شاختا 
بىلەن  شامدان  شاخلىرى  بىلەن  تۈگۈن  ئۇالرنىڭ  بولسۇنكى،  بولسۇن.  36 شۇنداق  شۇنداق 
بىر بولۇپ، ساپ ئالتۇندىن ئېتىلىپ بىر پارچىدىن ياسالسۇن.  37 بۇنىڭدىن باشقا سەن يەتتە 
چىراغنى ياسىغايسەن. شۇ چىراغالر ئۇنداق تەرىقىدە قويۇلسۇنكى، ئۇتتۇرىدىكى جايغا يورۇق 
بېرەلىسۇن.  38 ئۇنىڭ پىلىك قىسقاچلىرى بىلەن كۈلدانلىرى بولسا ساپ ئالتۇندىن ئېتىلسۇن.  
39 ئۆزى بىلەن ھەممە ئەسۋابلىرى بىر تاالنت ساپ ئالتۇندىن ئېتىلسۇن.  40 ئاگاھ بولۇپ، ئۆزۈم 

ساڭا تاغدا كۆرسەتكەن نەمۇنىدەك ئۇالرنى ياسىغايسەن.  

رەڭلىك 26  بىلەن كۆك  يىپ  ئاق كاناپ  تالالنغان  ئۇنى  بولسا سەن  1 ئىبادەت چېدىرى 

رەخت  دانە  بولغانوئ ن  يىپتىن  رەڭلىك  قىرمىز  بىلەن  رەڭلىك  سۆسۈن  يىپ، 
سۈرىتىنى  كېرۇبالرنىڭ  بىلەن  قولى  ئۇستا-ھۈنەرۋەننىڭ  ئۇنىڭدا  ياساپ،  پەردىسىدىن 
توقۇتۇپ چىقارغايسەن.  2 ھەر پەردىنىڭ ئۇزۇنلۇقى يىگىرمە سەككىز گەز، توغرىسى تۆت گەز 
بولۇپ، ھەربىر پەردە بىر ئۆلچەمدە بولسۇن.  3 پەردىلەرنىڭ بەشى بىر-بىرى بىلەن ئۇلىنىپ، 
قالغان پەردىلەر ھەم بىر-بىرى بىلەن ئۇالنسۇن.  4 سەن بىر چېتىدىكى پەردىنىڭ يەنە بىرىگە 
تۇتىشىدىغان يان تەرىپىگە كۆك رەڭلىك ئىزمە قاداپ، باشقا بىر چېتىدىكى پەردىنىڭمۇ يەنە 
بىرىگە تۇتىشىدىغان يان تەرىپىگە شۇنداق قىلغايسەن.  5 بىر پەردىگە ئەللىك ئىزمە قاداپ، 
يان  تۇتىشىدىغان  پەردىنىڭمۇ  باشقا  دەپ،  بولسۇن  ئۇتتۇرىدا  بىر-بىرىنىڭ  بولسا  ئىزمىلەر 
تەرىپىگە ئەللىك ئىزمە قادىغىن.  6 ئىبادەت چېدىرى پۈتۈن بولسۇن دەپ، ئالتۇندىن ئەللىك 

ئىلمەك ياساپ پەردىلەرنى بۇ ئىلمەكلەر بىلەن بىر-بىرىگە تۇتاشتۇرغىن.  
7 ئىبادەت چېدىرىنى ياپماق ئۈچۈن ئۆچكە يۇڭىدىن يوپۇقالر ياسىغىن. شۇنداق يوپۇقالردىن 

گەز  تۆت  توغرىسى  گەز،  ئوتتۇز  ئۇزۇنلۇقى  پەردىنىڭ  مۇنداق  بولسۇن.  8 ھەر  دانە  بىر  ئون 
بولۇپ، ئون بىر پەردىنىڭ ھەممىسى بىر ئۆلچەمدە بولسۇن.  9 پەردىلەرنىڭ بەشىنى سەن بىر 
ئۇنى  بولسا  پەردىسى  ئالتىنچى  ئۇالپ،  پارچىغا  بىر  پەردىنىمۇ  ئالتە  قالغان  ئۇالپ،  پارچىغا 
ئىككىگە قاتالپ، چېدىرنىڭ ئالدى تەرىپىدە قويۇپ قويغىن.  10 سەن بىر ئۇالشقان پەردىنىڭ 
چېتىدىكى پارچىسىنىڭ يان تەرىپىگە ئەللىك ئىزمە قاداپ، يەنە باشقا ئۇالشقان پەردىدە بولۇپ 
ئۇنىڭغا يانداشقان پارچىسىغىمۇ ئەللىك ئىزمە قادىغىن.  11 سەن ھەم مىستىن ئەللىك ئىلمەك 
ئېتىپ، ئۇالرنى ئىزمىلىرىدىن ئۆتكۈزۈپ، يېپىنچىنى ئۇالپ پۈتۈن قىلغىن.  12 لېكىن چېدىر 
چېدىرنىڭ  پەردە  يېرىم  قالغان  ئېشىپ  يەنى  بولسا  قىسمى  قالغان  ئېشىپ  يېپىنچىسىنىڭ 
كەينى تەرىپىدە ساڭگىالپ تۇرسۇن.  13 چېدىر يېپىنچىسىنىڭ پەردىلىرىنىڭ بويىدىن ئېشىپ 
قالغان قىسمى بولسا ئۇ تەرەپتىن بىر گەز بۇ تەرەپتىن بىر گەز چېدىرنى ياپماق ئۈچۈن ئۇنىڭ 
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ئىككى تەرىپىدىن ساڭگىالپ تۇرسۇن.  
14 بۇنىڭدىن باشقا سەن قىزىل بويالغان قوچقار تېرىلىرى بىلەن چېدىر يوپۇقىنى قاپالپ ئۇنىڭ 

ئۈستىدىنمۇ تاخاش تېرىلىرى بىلەن قاپلىغىن.  
ئېتىپ  ياغىچىدىن  ئاكاتسىيە  ئۇالرنى  سەن  بولسا  تاختىلىرى  چېدىرىنىڭ  15 ئىبادەت 

تىكلىگىن.  16 ھەر تاختىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئون گەز بولۇپ، توغرىسى بىر يېرىم گەز بولسۇن.  
17 ھەربىر تاختىنىڭ ئىككى پۇتى بولۇپ، قىرى بىلەن بىر-بىرىگە تۇتاشسۇن. چېدىرنىڭ ھەممە 

جەنۇبقا  يىگىرمىسىنى  بولسا  تاختىلىرى  قىلغايسەن.  18 چېدىرنىڭ  شۇنداق  تاختىلىرىنى 
قىرىق  كۈمۈشتىن  تېگىگە  تاختىنىڭ  يىگىرمە  قويغىن.  19 بۇ  تەرىپىدە  جەنۇب  قارىتىپ، 
تەگلىك ياساپ، ھەربىر تاختىنىڭ ئىككى پۇتىنىڭ تېگىدە ئىككىدىن تەگلىك ئورۇنالشتۇرۇپ 
يىگىرمە  تەرىپىدە  شىمال  يەنى  يېنىدا،  باشقا  چېدىرنىڭ  ئوخشاش  قويغىن.  20 شۇنىڭغا 
تاختىنىڭ  ياساپ، ھەربىر  تەگلىك  تاختىنى قويۇپ،  21 بۇالر ئۈچۈن ھەم كۈمۈشتىن قىرىق 
تېگىگە ئىككىدىن-ئىككىدىن تەگلىك ئورۇنالشتۇرۇپ قويغىن.  22 لېكىن چېدىرنىڭ كەينى 
تەرىپىدە غەربكە قاراشلىق ئالتە تاختىنى قويغىن.  23 چېدىرنىڭ كەينى تەرىپىدىكى ئىككى 
بۇلۇڭدا ئىككى تاختىنى قويغىن.  24 بۇالرنىڭ ھەربىرى تۆۋەن تەرىپىدىن قوشۇلۇپ، ئۇچىغىچە 
قوشۇلۇپ چىقىپ، بىر ھالقا بىلەن تۇتاشسۇن. ئىككىلىسى شۇنداق بولۇپ، ئىككى بۇلۇڭدا 
قويۇلسۇن.  25 بۇ تەرىقىدە سەككىز تاختا بولۇپ، ھەربىر تاختىنىڭ تېگىگە قويغىلى ئىككىدىن 
تەگلىك ھېسابىدا ئون ئالتە دانە كۈمۈش تەگلىك بولسۇن.  26 بۇنىڭدىن باشقا سەن ئاكاتسىيە 
ياغىچىدىن توغرا بالداقالر ياساپ، بەشنى چېدىرنىڭ بىر يېنىدىكى تاختىالر ئۈچۈن ئېتىپ،  
27 چېدىرنىڭ باشقا يېنىدىكى تاختىالر ئۈچۈن بەش دانە توغرا بالداق ياساپ چېدىرنىڭ كەينى 

تەرىپىدىكى غەربكە قاراشلىق تاختىالر ئۈچۈن ھەم بەش بالداقنى تەييارلىغىن.  28 تاختىالرنىڭ 
ئوتتۇرىسىدا تۇرىدىغان ئوتتۇرا بالداق بولسا بۇ ئۆزى بىر تەرىپىدىن يەنە بىر تەرىپىگە يەتسۇن.  
29 تاختىالرنىڭ ئۆزىنى سەن ئالتۇن بىلەن قاپالپ، بالداقالر كىرىدىغان ھالقىالرنى ئالتۇندىن 

تاغدا  ساڭا  مەن  ئۇنى  سەن  بولسا  قاپلىغىن.  30 چېدىر  بىلەن  ئالتۇن  بالداقالرنىمۇ  ياساپ، 
كۆرسەتكەن نۇسخا بويىچە ياسىغىن.  

31 سەن كۆك رەڭلىك بىلەن سۆسۈن رەڭلىك يىپتىن قىرمىز رەڭلىك بىلەن ئاق كاناپ يىپتىن 

بىر پەردىنى ياساپ ئۇنىڭدا كېرۇب سۈرەتلىرىنى نەپىس قىلىپ توقۇتۇپ،  32 ئۇنى ئاكاتسىيە 
بىلەن  ئالتۇن  بولسا  تۈۋرۈكلەر  بۇ  قويغايسەن.  ئېسىپ  تۈۋرۈككە  تۆت  ياسالغان  ياغىچىدىن 
ئۈستىدە  تەگلىكنىڭ  تۆت  ياسالغان  كۈمۈشتىن  بولۇپ،  ئىلمەكلىرى  ئالتۇندىن  قاپلىنىپ، 
شاھادەت  ساڭگىلىتىپ،  ئاستىدىن  ئىلمەكلەرنىڭ  سەن  پەردىنى  ئورناشتۇرۇلسۇن.  33 ئۇ 
ساندۇقىنى ئاندا كەلتۈرۈپ، پەردىنىڭ ئىچىگە ئېلىپ كىرگىن. بۇ پەردە ئۆزى سىلەر ئۈچۈن 

مۇقەددەس خانا بىلەن ھەممىدىن مۇقەددەس خانىنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر توسالغۇ بولسۇن.  
34 مۇندىن كېيىن سەن ھەممىدىن مۇقەددەس خانىدا مەرھەمەت تەختىنى شاھادەت ساندۇقىنىڭ 

ئۈستىدە قويغىن.  
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35 لېكىن جوزىنىڭ ئۆزىنى پەردىنىڭ سىرتىدا ئورۇنالشتۇرۇپ، شامداننى جوزىنىڭ ئۇتتۇرىدا 

چېدىرنىڭ جەنۇب تەرىپىدە قويۇپ، جوزىنى شىمال تەرىپىدە قويغىن.  
رەڭلىك  بىلەن سۆسۈن  رەڭلىك  ئۈچۈن كۆك  دەرۋازىسى  باشقا سەن چېدىرنىڭ  36 بۇنىڭدىن 

گۈل  ئۈستىگە  ياسىتىپ،  پەردىنى  يىپتىن بىر  كاناپ  ئاق  بىلەن  رەڭلىك  قىرمىز  يىپتىن، 
ئالتۇن  ياساپ، ئۇالرنى  تۈۋرۈكنى  ياغىچىدىن بەش  ئاكاتسىيە  پەردە ئۈچۈن  توقۇتقىن.  37 بۇ 
دانە  بەش  قويىدىغان  تېگىگە  ئۇالرنىڭ  ئېتىپ،  ئالتۇندىن  ئىلمەكلىرىنى  قاپالپ،  بىلەن 

تەگلىكنى مىستىن قويۇپ تەييارلىغىن.  

ياغىچىدىن بىر قۇربانگاھنى ياسىغىن. قۇربانگاھ ئۆزى تۆت چاسا 27  ئاكاتسىيە  سەن   1

بولسۇن دەپ، ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى بەش گەز، توغرىسىمۇ بەش گەز بولۇپ ئېگىزلىكى بولسا 
ئۈچ گەز قىلىنسۇن.  2 ئۇنىڭ تۆت بۇلۇڭىدا قويۇلىدىغان مۈڭگۈزلەرنى ياسىغىن. مۈڭگۈزلەر 
بولسا قۇربانگاھ بىلەن بىر پارچىدىن بولسۇن. ئۇالرنىڭ ئۆزىنى مىس بىلەن قاپالپ قويغىن.  3 
قۇربانگاھنىڭ كۈلىنى ئالماق ئۈچۈن كۈلدان بىلەن بەلچىسىنى ياساپ، قاچا، الخشىگىر ۋە 
ئوتدانلىرىنى ئېتىپ ئۇنىڭ ھەممە ئەسۋابلىرىنى مىستىن ياسىغىن.  4 بۇنىڭدىن باشقا سەن 
ئۇنىڭ ئۈچۈن مىستىن بىر تورنى ياساپ، تورنىڭ تۆت بۇلۇڭىغا تۆت دانە مىس ھالقا بېكىتىپ 
قويغىن.  5 بۇ تورنىڭ ئۆزىنى قۇربانگاھنىڭ ئاستىن تەرىپىدىن تارتىپ، ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىغا 
يەتكۈزۈپ قادىغىن.  6 بۇنىڭدىن باشقا سەن قۇربانگاھ ئۈچۈن ئاكاتسىيە ياغىچىدىن ئىككى 
ئۇنىڭ  بالداقالر  كۆتۈرگەندە  7 قۇربانگاھنى  قاپالپ،   بىلەن  مىس  بۇالرنى  ياساپ،  بالداقنى 
ئۆزىنى  8 قۇربانگاھنىڭ  قويغىن.   تىقىپ  ئۇالرنى ھالقىالرغا  دەپ،  تېپىلسۇن  يېنىدا  ئىككى 

كاۋاك قىلىپ، شالدىن ياساپ، ئۆزۈم تاغدا ساڭا كۆرسەتكەن نەمۇنىدەك تەييار قىلغىن.  

9 ئىبادەت چېدىرى ئۈچۈن بىر ھويال قىلغايسەن. ئۇ ھويال ئۈچۈن جەنۇب تەرىپىگە قاراشلىق 

بولسۇن.  پەردىلەر  بولغان  گەز  يۈز  ئۇزۇنلۇقى  توقۇلۇپ،  يىپتىن  كاناپ  ئاق  تەرىپىدە  جەنۇب 
ئېتىلىپ،  تۈۋرۈك  يىگىرمە  ئۈچۈن  بولغاي.  10 پەردىلەر  ئۈچۈن  يېنى  بۇ  ھەممىسى  بۇنىڭ 
تۈۋرۈكلەرنىڭ  لېكىن  ياسالسۇن.  تەگلىكى  مىس  دانە  يىگىرمە  قويغىلى  تېگىگە  ئۇالرنىڭ 
تەرىپىدە  شىمال  ھەم  ئېتىلسۇن.  11 شۇنداق  كۈمۈشتىن  بولسا  چەمبەرلىرى  بىلەن  ئىلمەك 
بويىغا تۇتۇلۇپ، ئۇزۇنلۇقى يۈز گەز كېلىدىغان پەردىلەر بولسۇن. بۇ پەردىلەر ئۈچۈن يىگىرمە 
ياسالسۇن.  تەگلىكى  مىس  دانە  يىگىرمە  قويغىلى  تېگىگە  ئۇالرنىڭ  ياسىلىپ،  تۈۋرۈك  دانە 
بولسۇن.  12 ھويلىنىڭ  بولسا كۈمۈشتىن  بىلەن چەمبەرلىرى  ئىلمەك  تۈۋرۈكلەرنىڭ  لېكىن 
تۈۋرۈك  ئون  ئۈچۈن  ئۇالر  بولۇپ،  پەردىلەر  گەزلىك  ئەللىك  يېنىدا  توغرا  تەرىپىدىكى  غەرب 
توغرىسى  ئېتىلسۇن.  13 ھويلىنىڭ  تەگلىك  دانە  ئون  قويغىلى  تېگىگە  ئۇالرنىڭ  ياسىلىپ، 
بولسا شەرق تەرىپىگە كۈن چىقىشقا قاراپ ئەللىك گەز بولسۇن.  14 ئۇنىڭ بىر تەرىپىدە ئۈچ 
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تەگلىكى بار، ئۈچ دانە تۈۋرۈك بىلەن ئون بەش گەزلىك پەردىلەر بولسۇن.  15 يەنە بىر تەرىپىدە 
ھەم ئۈچ تەگلىكى بار، ئۈچ دانە تۈۋرۈك بىلەن ئون بەش گەزلىك پەردىلەر بولسۇن.  16 ھويلىنىڭ 
دەرۋازىسى ئۈچۈن ئۇزۇنلۇقى يىگىرمە گەز بولغان بىر پەردە ئېتىلسۇن. ئۇ ئۆزى كۆك رەڭلىك 
گۈل  توقۇلۇپ،  يىپتىن  كاناپ  ئاق  بىلەن  رەڭلىك  قىرمىز  يىپتىن،  رەڭلىك  سۆسۈن  بىلەن 
ياسالسۇن.  17 ھويلىنىڭ  تۈۋرۈك  تۆت  ئورۇنالشتۇرۇلغان  تەگلىكتە  تۆت  ئۇنىڭغا  سېلىنىپ، 
چۆرىسىدىكى ھەممە تۈۋرۈكلەرنىڭ كۈمۈشتىن ياسالغان چەمبەر بىلەن كۈمۈشتىن ئېتىلگەن 
يۈز  ئۇزۇنلۇقى  ياسالسۇن.  18 ھويلىنىڭ  تەگلىكلىرى مىستىن  بولسۇن، لېكىن  ئىلمەكلىرى 
گەز بولۇپ، توغرىسى ھەر تەرەپتىن ئەللىك گەز كېلىپ، ئىھاتە قىلىدىغان پەردە ئۆزى ئاق 
كاناپ يىپتىن توقۇلۇپ، ئېگىزلىكى بەش گەز قىلىنسۇن. تۈۋرۈكلەرنىڭ تەگلىكلىرى بولسا 

مىستىن ياسالسۇن.  

ۋە ھويلىنىڭ ھەممە  مىخلىرى  بىلەن  قاچىلىرى  ئىشلىتىدىغان ھەممە  ئىشىدا  چېدىرنىڭ   19

مىخلىرىنىڭ ئۆزى مىستىن بولسۇن.  

قېشىڭغا زەيتۇندىن  سېنىڭ  ئۈچۈن  ياندۇرماق  دەپ،  تۇرسۇن  يېنىپ  ھەمىشە  چىراغ   20

چىقىرىلغان ساپ ياغ كەلتۈرۈشكە بەنى-ئىسرائىلغا بۇيرۇغىن.  21 جامائەت چېدىرىنىڭ ئىچىدە 
ئوغۇللىرى  ئۇنىڭ  بىلەن  ھارۇن  تاشقىرىدا  پەردىنىڭ  ئۇتتۇرىدىكى  ساندۇقىنىڭ  شاھادەت 
ئاخشامدىن تارتىپ ئەتىگەنگىچە خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا شامداننى يورۇتسۇن. شۇ ئىش ئۆزى 

نەسىلدىن-نەسىلگە بەنى-ئىسرائىلغا بىر قانۇن بولۇپ قالسۇن.  

1 سەن بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن ئۆز بۇرادىرىڭ بولغان ھارۇن بىلەن ئوغۇللىرىنى 28 

ۋە  ئېلىئازار  ئابىھۇ،  ناداب،  ئۇنىڭ  بىلەن  ئۆزى  ھارۇن  كەلتۈرگىنكى،  قېشىڭغا  ئۆز 
ئىتامار دېگەن ئوغۇللىرى ماڭا كاھىنالر بولغاي.  

تەييارالپ،   زىننىتى ئۈچۈن مۇقەددەس كىيىملەر  ۋە  ئىززەت  بۇرادەرنىڭ ھارۇننىڭ  ئۆز  سەن   2

ھارۇننىڭ  كىشىلەرگە  ئۇستا  ھەممە  تولدۇرغان  كۆڭۈللىرىنى  بىلەن  روھى  ھېكمەت  3 مەن 

بۇيرۇغىن.   تىكىشكە  ئېگىنلەر  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن  بولمىقى  كاھىن  ماڭا  قىلىنىپ  مۇقەددەس 
بىلەن  تون  سىرتقى  تونى،  ئېفود  بىلەن  كۆكرەكلىك  بولسا  ئېگىنلەر  الر تىكىدىغان  4 ئۇ

ئۇالر  دەپ،  بولسۇن  كاھىن  ماڭا  ھارۇن  بولسۇن.  كەمەر  بىلەن  سەللە  كۆينەك،  كاتەكچە 
بۇرادىرىڭ ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا مۇقەددەس ئېگىنلەر تىكىپ،  5 بۇنىڭغا ئالتۇن 
بىلەن كۆك، سۆسۈن ۋە قىرمىز رەڭلىك يىپ بىلەن ئاق كاناپ يىپنى ئىشلەتسۇن.  6 ئېفود 
تونى بولسا ئۇالر ئۇنى ئالتۇندىن، كۆك، سۆسۈن ۋە قىرمىز رەڭلىك يىپ بىلەن ئاق كاناپ 
تەييارالپ، ياخشى ئۇستىنىڭ قولىدىن چىققان رەختتىن تىكسۇن.  7 ئۇنىڭ ئىككى  يىپتىن 
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دولىسى بولۇپ، ئىككىال ئۇچى بىر-بىرى بىلەن تۇتاشسۇن دەپ، مۈرىسىدە چاپالنسۇن.  8 ئېفود 
تونىنىڭ ئۈستىگە باغاليدىغان كەمەر بولسا ئۇنىڭ ئۆز رەختىدىن بولۇپ ئۇنىڭغا ئوخشاش 
بىلەن  رەڭلىك  قىرمىز  يىپتىن،  رەڭلىك  بىلەن سۆسۈن  رەڭلىك  ئالتۇندىن كۆك  ئىشلىنىپ 
ئاق كاناپ يىپتىن تەييارالنسۇن.  9 سەن ئىككى دانە ئاق ھېقىقنى ئېلىپ، ئۇالرنىڭ ئۈستىگە 
تاشتا  بىر  ئالتىسى  ئويدۇرغىن.  10 ئىسىمالرنىڭ  ئىسىملىرىنى  ئوغۇللىرىنىڭ  ئىسرائىلنىڭ 
تاشتا ئويۇلۇپ، ھەممىسى تۇغۇلغىنىغا مۇۋاپىق  بىر  يەنە  ئالتىسى بولسا  ئويۇلۇپ، قالغان 
پۈتۈلسۇن.  11 تاش ئويغۇچىالرنى تېپىپ، مۆھۈر ئويدۇرغاندەك ئىسرائىلنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ 
قادىتىپ،   كۆزلۈككە  ياسالغان  ئالتۇندىن  ئۇالرنى  ئويدۇرۇپ،  تاشقا  ئىككىال  ئىسىملىرىنى 
12 ئىسرائىلنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ يادىكارى بولسۇن دەپ، ئىككىال تاشنى ئېفود تونىنىڭ ئىككى 

بارغىنىدا  ھۇزۇرىغا  خۇداۋەندىنىڭ  ئىسىملىرىنى  ئۇالرنىڭ  ھارۇن  قويغىن.  قاداپ  مۈرىسىگە 
يادىدا تۇتۇش ئۈچۈن ئۆز مۈرىلىرىدە كۆتۈرگەي.  13 بۇنىڭدىن باشقا سەن ئالتۇندىن ئىككى 
كۆزلۈكنى ياساپ،  14 ساپ ئالتۇندىن بولۇپ، شوينىدەك ئېشىلىپ ئېتىلگەن ئىككى زەنجىرنى 

تەييارالپ، بۇ ئېشىلمە زەنجىرلەرنى كۆزلۈكلەرگە بېكىتكىن.  
15 سەن ئۇستا ھۈنەرۋەننىڭ قولى بىلەن بىر ھۆكۈم كۆكرەكلىكىنى ياسىتىپ، بۇنى ھەم ئېفود 

رەڭلىك  قىرمىز  يىپتىن،  رەڭلىك  بىلەن سۆسۈن  رەڭلىك  ئالتۇندىن، كۆك  ئوخشاش  تونىغا 
بولۇپ،  چاسا  تۆت  قاتلىق  ئىككى  ئۆزى  قىلدۇرغىن.  16 بۇ  تەييار  يىپتىن  كاناپ  ئاق  بىلەن 
ئۈستىگە  بولسۇن.  17 ئۇنىڭ  غېرىچ  بىر  توغرىسى ھەم  بولۇپ،  غېرىچ  بىر  بولسا  ئۇزۇنلۇقى 
تۆت قاتار قىلىپ، جاۋاھىر تاشلىرىنى قادىغىن. شۇنداقكى، بىرىنچى قاتاردا بىر قىزىل ياقۇت، 
بىر توپاز ۋە بىر زۇمرەت بولسۇن.  18 ئىككىنچى قاتاردا بىر كۆك قاشتاش، بىر كۆك ياقۇت 
بىر سۆسۈن  ۋە  بىر ھېقىق  ياقۇت،  بىر سۆسۈن  قاتاردا  بولۇپ،  19 ئۈچىنچى  ئالماس  بىر  ۋە 
كۋارتس بولۇپ،  20 تۆتىنچى قاتاردا بىر خرىزولىت، ئاق ھېقىق ۋە بىر يېشىل قاشتاش بولۇپ، 
بۇنىڭ ھەممىسى ئالتۇن كۆزلۈكلىرىنىڭ ئىچىدە ئورنىتىلسۇن.  21 بۇ جاۋاھىر تاشلىرى بولسا 
ئىسرائىلنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئىسىملىرىغا مۇۋاپىق ئون ئىككى دانە بولۇپ، مۆھۈر ئويغاندەك 
پۈتۈلسۇن.  22 كۆكرەكلىككە  ئىسمى  بىردىن-بىردىن  قەبىلىنىڭ  ئىككى  ئون  تاشقا  ھەربىر 
ئېشىلگەن شوينىغا ئوخشاش ساپ ئالتۇندىن زەنجىرلەر ياسىغىن.  23 بۇنىڭدىن باشقا سەن 
كۆكرەكلىك ئۈچۈن ئالتۇندىن ئىككى ھالقا ئېتىپ، بۇالرنى كۆكرەكلىكنىڭ ئىككى بېشىغا 
زەنجىرنى كۆكرەكلىكنىڭ  ياسالغان ئىككى  بولۇپ ئېشىلىپ  ئالتۇندىن  بېكىتىپ،  24 ئۆزى 
ئىككى بېشىغا بېكىتىلگەن ھالقىالردىن ئۆتكۈزۈپ،  25 بۇ ئېشىلگەن زەنجىرلەرنىڭ قالغان 
ئىككى ئۇچىنى ئىككى كۆزلۈكلەرگە قاداپ، بۇالرنى ئېفود تونىنىڭ ئالدى تەرىپىدىكى ئىككى 
مۈرىسىگە ئېسىپ قويغىن.  26 بۇنىڭدىن بۆلەك، سەن ئالتۇندىن ئىككى ھالقا ئېتىپ، ئېفود 
بېكىتكىن.  27 مۇندىن  يەنە ئىككى بېشىغا  تەرىپىگە كەلگەن كۆكرەكلىكنىڭ  تونىنىڭ ئىچ 
ئۆزگە سەن ئالتۇندىن ئىككى ھالقا ياساپ، ئېفود تونىنىڭ ئىككى دولىسىنىڭ ئاستىدا ئۇنىڭ 
تۇتاشقان جاينىڭ ئالدىغا كەمەرنىڭ ئۈستىگە ئاسقىن.  28 كەمەردىن ئېگىز تۇرۇپ، ئېفودتىنمۇ 
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جۇدا بولمىسۇن دەپ، كۆكرەكلىك ئۆزى ھالقىالردىن ئۆتكۈزۈلگەن كۆك رەڭلىك يىپ بىلەن 
يادىدا  بارغاندا،  ھۇزۇرىغا  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزى  باغالنسۇن.  29 ھارۇن  ھالقىلىرىغا  ئېفودنىڭ 
كۆكرەكلىكىنى  ھۆكۈم  يېزىلغان  ئىسىملىرى  ئوغۇللىرىنىڭ  ئىسرائىلنىڭ  دەپ،  تۇتسۇن 
كۆكسىگە قاداپ بارسۇن.  30 ھارۇن ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا بارغاندا ئۇرىم بىلەن تۇمىم 
بۇنىڭ  قويغىن.  ئىچىدە  كۆكرەكلىكىنىڭ  ھۆكۈم  بۇالرنى  دەپ،  بولسۇن  كۆكسىدە  ئۇنىڭ 
بىلەن ھارۇن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھۆكۈمىنى ھەمىشە ئۆز كۆكسىدە 

كۆتۈرىدىغان بولىدۇ.  
31 ئېفود تونى بولسا سەن ئۇنى تامام كۆك رەڭلىك رەختتىن قىلغايسەن.  32 ئۇنىڭ باش تۆشۈكى 

ئوخشاش  ياقىسىغا  ساۋۇتنىڭ  ئۈچۈن  كەتمەسلىكى  يىرتىلىپ  ئۆزىنىڭ  بولۇپ،  ئوتتۇرىسىدا 
چۆرىسىدە  ئېتىكىنىڭ  بولسۇن.  33 ئۇنىڭ  قاسقىنى  توقۇلغان  چۆرىسىدە  ياقىسىنىڭ  بۇنىڭ 
ھەممە تەرىپىگە كۆك رەڭلىك، سۆسۈن ۋە قىرمىز رەڭلىك يىپتىن ياسالغان ئانارالرنى سېلىپ، 
بۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھەممە تەرىپىگە ئالتۇن قوڭغۇراقلىرىنى ئېسىپ قويغىن.  34 شۇنداقكى، 
توننىڭ ئېتىكىنىڭ پۈتۈن چۆرىسىدە بىر ئالتۇن قوڭغۇراق، ئاندىن كېيىن بىر ئانار، ئاندىن 
يەنە بىر ئالتۇن قوڭغۇراق، ئاندىن كېيىن يەنە بىر ئانار بولسۇن.  35 بۇ توننىڭ ئۆزىنى ھارۇن 
بېرىپ،  ھۇزۇرىغا  خۇداۋەندىنىڭ  ھارۇن  بىلەن  بۇنىڭ  كىيسۇن.  ۋاقىتتا  قىلىدىغان  خىزمەت 
مۇقەددەس خانىغا كىرىپ-چىقىشتا توننىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىپ تۇرغاچ، ئۇ ئۆزى ئۆلۈپ كەتمىگەي.  
36 مۇندىن كېيىن سەن ساپ ئالتۇندىن بىر تاختىنى ياساپ، ئۇنىڭ ئۈستىدە مۆھۈر ئويغاندەك: 

بىلەن  يىپ  رەڭلىك  كۆك  ئويۇپ،  37 ئۇنى  دەپ  قىلىندى‹  مۇقەددەس  ئۈچۈن  خۇداۋەندە   ‹
ھارۇننىڭ  ئۆزى  ساڭگىالتقىن.  38 ئۇ  تەرىپىگە  ئالدى  سەللىنىڭ  چىگىپ،  سەللىسىگە 
قىلىپ  مۇقەددەس  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئۆزى  ھارۇننىڭ  بىلەن  بۇنىڭ  تۇرسۇن.  پېشانىسىدا 
ئۇالر  بولىدۇ.  كۆتۈرىدىغان  يامانلىقنى  چاپالشقان  ھەدىيەلىرىگە  مۇقەددەس  كەلتۈرگەن 

خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا مەقبۇل بولسۇن دەپ، ئۆزى ئۇنىڭ پېشانىسىدا ھەمىشە تۇرسۇن.  
39 بۇنىڭدىن باشقا نەپىس كاناپ يىپتىن بولۇپ كاتەكچىلىك توقۇلغان بىر كۆينەكنى ئېتىپ، 

نەپىس كاناپ يىپتىن بىر سەللە تەييارالپ، بىر رەڭمۇرەڭ بەلۋاغمۇ راستلىغايسەن.  40 ھارۇننىڭ 
ئوغۇللىرى بولسا ئۇالر ئۈچۈنمۇ كۆينەك تەييار قىلىپ، بەلۋاغالر راستالپ، ئۇالرنىڭ ئىززەت 
ھارۇن  بۇرادىرىڭ  سەن  ھەممىسىنى  قىلىڭالر.  41 بۇنىڭ  دوپپىالر  ئۈچۈن  زىننىتى  بىلەن 
بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا كىيدۈرۈپ، ئۇالر مېنىڭ ئالدىمدا كاھىن بولمىقى ئۈچۈن ئۇالرنى 
مەسىھلەپ، خاس تەرىقىدە مۇقەددەس قىلغىن.  42 ئۇالرنىڭ ئەۋرەتلىرى يېپىلسۇن دەپ، ئۇالر 
ئۈچۈن كاناپ يىپتىن تامبىل قىلغىن. بۇ ئۆزى بەلدىن تارتىپ يوتىغىچە يەتسۇن.  43 ھارۇن 
بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى جامائەت چېدىرىغا كىرمەكچى بولسا ياكى مۇقەددەس خانىدا خىزمەت 
قىلماق ئۈچۈن قۇربانگاھقا يېقىن بارماقچى بولسا، ئۇالر: گۇناھكار بولۇپ ئۆلۈپ كەتمىگەيمىز 
ئۈچۈن  نەسىللىرى  كېلىدىغان  بىلەن  ئۆزى  ئۇنىڭ  بولسا  قائىدە  بۇ  كىيسۇن.  بۇالرنى  دەپ، 

ھەمىشە بىر قانۇن بولسۇن.  
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قىلىدىغان 29  ھەققىدە  ئۇالرنىڭ  ئۈچۈن  قىلماق  پاكىز  ئۇالرنى  بولۇشقا  كاھىن  1 ماڭا 

ئىشىڭ شۇ بولسۇنكى، سەن بىر ياش بۇقا بىلەن ئەيىبسىز ئىككى قوچقارنى ئېلىپ،  
سۈرتۈلگەن  ياغ  توقاچلىرىنى  پېتىر  ياغالنغان  بىلەن  نان  پېتىر  قىلىنغان  ئۇندىن  2 بۇغداي 

بۇقا  سېۋەتنى  بۇ  سېلىپ،  سېۋەتكە  بىر  ئۇالرنى   3 تەييارالپ،   بىللە  بىلەن  ھەمەكلەر  پېتىر 
ھارۇن  سەن  كېيىن  ئاندىن   4 كەلتۈرگىن.   قىلىپ  ھەدىيە  قوشۇپ  قوچقارغا  ئىككى  بىلەن 
بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنى جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىغا ئېلىپ كېلىپ، ئۇالرنى سۇ بىلەن 
يۇيۇپ،  5 ئېگىنلەرنى ئېلىپ كېلىپ، ھارۇنغا كۆينەك بىلەن ئېفود تونىنى كىيدۈرۈپ، شۇنداقال 
ئېفودنىڭ ئۆزى بىلەن كۆكرەكلىكنى كىيدۈرۈپ ئېفودنىڭ بەلۋىغى بىلەن بېلىنى باغالپ،  6 
بېشىغا سەللىنى قويۇپ، سەللىگە مۇقەددەس ئوتۇغاتنى قاداپ،  7 مەسىھلەش يېغىنى ئېلىپ، 
كەلتۈرۈپ،  ئوغۇللىرىنى  ئۇنىڭ  سەن  كېيىن  ئاندىن   8 مەسىھلىگىن.   ئۇنى  قويۇپ  بېشىغا 
ئۇالرغا كۆينەكلەرنى كىيدۈرۈپ،  9 ھارۇن بىلەن ئوغۇللىرى بولغانالرنىڭ بەللىرىنى باغالپ، 
بىلەن  ھارۇن  دەپ،  بولسۇن  ھەقدار  قىلغىلى  كاھىنلىق  ھەمىشە  كىيدۈرۈپ،  دوپپىلىرىنى 

ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنى خاس تەرىقىدە تەيىنلىگىن.  
كەلگىنىڭدە  ئېلىپ  كەلگىن.  ئېلىپ  ئالدىغا  چېدىرىنىڭ  جامائەت  بۇقىنى  سەن  10 ئاندىن 

سەن  قويسۇن.  11 كېيىن  بېشىغا  بۇقىنىڭ  قوللىرىنى  ئۆز  ئوغۇللىرى  ئۇنىڭ  بىلەن  ھارۇن 
بوغۇزالپ،   يېنىدا  دەرۋازىسىنىڭ  چېدىرىنىڭ  جامائەت  ھۇزۇرىدا  خۇداۋەندىنىڭ  بۇقىنى  بۇ 
12 بۇقىنىڭ قېنىدىن ئاز-ماز ئېلىپ، ئۆز بارمىقىڭ بىلەن ئۇنى قۇربانگاھنىڭ مۈڭگۈزلىرىگە 

يېغى  قويغىن.  13 ئىچ  تۆكۈپ  تۈۋىگە  قۇربانگاھنىڭ  ھەممىسىنى  قاننىڭ  قالغان  سۈرتۈپ، 
بىلەن جىگەرنىڭ ئۈستىدىكى چاۋا ۋە ئىككى بۆرەك بىلەن ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى ياغ بولسا 
بولسا  تېزىكى  ۋە  تېرە  گۆشى،  بۇقىنىڭ  كۆيدۈرگىن.  14 لېكىن  قۇربانگاھتا  ھەممىسىنى 
چېدىرگاھتىن تاشقىرى چىقىرىپ ئوتتا كۆيدۈرۈۋەتكىن. بۇ ئۆزى گۇناھ قۇربانلىقى بولىدۇ.  

بىلەن  ھارۇن  كەلتۈرگىنىڭدە  كەلگىن.  ئېلىپ  بىرىنى  قوچقارالرنىڭ  سەن  كېيىن  15 ئاندىن 

ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئۆز قوللىرىنى قوچقارنىڭ بېشىغا قويسۇن.  16 كېيىن سەن بۇ قوچقارنى 
قويۇپ،  17 قوچقارنىڭ  چېچىپ  چۆرىسىگە  قۇربانگاھنىڭ  ئېلىپ،  قېنىنى  ئۇنىڭ  بوغۇزالپ 
ئۆزىنى پارچىالپ، ئۇنىڭ ئۈچەي-باغىرلىرى بىلەن پاچاقلىرىنى يۇيۇپ ئۇنىڭ پارچىلىرى بىلەن 
خۇداۋەندىگە  ئۆزى  بۇ  كۆيدۈرگىن.  قۇربانگاھتا  قوچقارنى  پۈتۈن  قوشۇپ،  18 بۇ  كاللىسىغا 
كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق بولىدۇ. مانا بۇ خۇش بۇي بولۇپ، خۇداۋەندىگە بىر ئاتەش-قۇربانلىقى 
بولسۇن.  19 شۇنى قىلىپ بولۇپ، سەن ئىككىنچى قوچقارنى ئېلىپ كەلگىن. كەلتۈرگىنىڭدە 

ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئۆز قوللىرىنى قوچقارنىڭ بېشىغا قويسۇن.  
20 كېيىن سەن بۇ قوچقارنى بوغۇزالپ قاندىن ئاز-ماز ئېلىپ، ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ 

ئوڭ  بىلەن  بارمىقى  قوللىرىنىڭ چوڭ  ئوڭ  ئۇالرنىڭ  يۇمشىقىغا سۈرتۈپ،  قۇلىقىنىڭ  ئوڭ 
پۇتلىرىنىڭ چوڭ بارمىقىغا سۇۋاپ، قالغان قاننى قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىگە چېچىپ قويغىن.  
21 ئاندىن كېيىن قۇربانگاھتىكى قان بىلەن مەسىھلەش يېغىدىن ئاز-ماز ئېلىپ، ھارۇن بىلەن 
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ئېگىنىگە چېچىپ ئۇنىڭ ئوغۇللىرى بىلەن ئۇالرنىڭ ئېگىنلىرىگىمۇ چاچقىن. شۇنداق قىلساڭ، 
ئۇ ئۆزى بىلەن ئېگىنلىرى مۇقەددەس بولۇپ، ئۇنىڭ ئوغۇللىرى بىلەن ئۇالرنىڭ ئېگىنلىرىمۇ 
يېغىنى  ئىچ  ۋە  قۇيرۇق  يېغى،  تاش  قوچقارنىڭ  سەن  كېيىن  بولىدۇ.  22 ئاندىن  مۇقەددەس 
چىقىرىپ، جىگەرنىڭ ئۈستىدىكى چاۋا، ئىككىال بۆرەك ۋە ئۇالرنىڭ يېغى ۋە ئوڭ يوتىسىنى 
ئالغىن، چۈنكى بۇ ئۆزى خىزمەتكە ئاجرىتىلىش قۇربانلىقى ئۈچۈن ئاتالغاندۇر.  23 بۇنىڭدىن 
باشقا سەن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا قويۇلغان پېتىر نېنىنىڭ سېۋىتىدىن بىر گىردە، بىر ياغ 
سۈرتۈلگەن توقاچ ۋە بىر خەمەك نېنىنى ئېلىپ،  24 بۇنىڭ ھەممىسىنى ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ 
ئوغۇللىرىنىڭ قوللىرىغا قويۇپ، بۇ ئۆزى پۇالڭالتما قۇربانلىق بولسۇن دەپ، خۇداۋەندىنىڭ 
خۇداۋەندىنىڭ  ئېلىپ،  قوللىرىدىن  ئۇالرنىڭ  بۇنى  كېيىن  پۇالڭالتقىن.  25 ئاندىن  ھۇزۇرىدا 
قويۇپ  ئۈستىدە  قۇربانلىقنىڭ  كۆيدۈرىدىغان  قۇربانگاھتىكى  دەپ،  پۇرىسۇن  خۇشبۇي  ئالدىدا 
كۆيدۈرگىن. بۇ ئۆزى خۇداۋەندىگە بىر ئاتەش قۇربانلىقى بولسۇن.  26 سەن ھارۇننىڭ خىزمەتكە 
دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىق  پۇالڭالتما  ئېلىپ،  تۆشىنى  قوچقىرىنىڭ  قۇربانلىقى  ئاجرىتىلىش 
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا پۇالڭالتقىن. بۇ ئۆزى ساڭا تېگىشلىك ھەسسەڭ بولىدۇ.  27 بۇ تەرىقىدە 
بىلەن  تۆشى  پۇالڭلىتىلىدىغان  قوچقىرىنىڭ  بولغان  قۇربانلىقى  ئاجرىتىلىش  خىزمەتكە  سەن 
ھەدىيە ئۈچۈن كۆتۈرۈلىدىغان يوتىسىنى ئېلىپ، ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنىڭكى بولغان 
شۇ ھەسسىلەرنى مۇقەددەس قىلغىن.  28 بۇ نەرسىلەرنىڭ ئۆزى كۆتۈرۈلىدىغان ھەدىيە بولغاچ، 
بەنى-ئىسرائىل تەرىپىدىن ھەمىشە ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ھەققى بولسۇن. بۇ ئۆزى 
بەنى-ئىسرائىلنىڭ تەرىپىدىن ئۆتكۈزۈلىدىغان شۈكۈر قۇربانلىقىنىڭ كۆتۈرۈلىدىغان ھەدىيەسى 

بولۇپ، ئۇالرنىڭ تەرىپىدىن خۇداۋەندىگە كۆتۈرۈلسۇن.  
بۇالرنى  ئۇالر  قالسۇن.  ئوغۇللىرىغا  كېيىن  ئۇنىڭدىن  ئېگىنلىرى  مۇقەددەس  29 ھارۇننىڭ 

كىيىپ، مەسىھلىنىپ، خاس تەرىقىدە مۇقەددەس قىلىنغاي.  30 ئوغۇللىرىنىڭ قايسىسى ئۇنىڭ 
قىلىدىغان  خىزمەت  خانىدا  مۇقەددەس  كىرىپ  چېدىرىغا  جامائەت  بولۇپ،  كاھىن  ئورنىدا 

بولسا، يەتتە كۈنگىچە بۇ ئېگىنلەرنى كىيىپ يۈرسۇن.  
گۆشىنى  ئۇنىڭ  ئېلىپ،  قوچقارنى  بولغان  قۇربانلىقى  ئاجرىتىلىش  خىزمەتكە  31 سەن 

مۇقەددەس جايدا پىشۇرغىن.  32 قوچقارنىڭ گۆشى بىلەن سېۋەتتىكى نان بولسا ھارۇن بىلەن 
ئۇنىڭ ئوغۇللىرى جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىدا يەپ،  33 ئۇالر خاس تەرىقىدە مۇقەددەس 
قىلىنىپ، كاپارەتكە ئىشلىتىلگەن نەرسىلىرىنىمۇ يېسۇن. لېكىن بۇ ئۆزى مۇقەددەس بولغاچ، 
بىگانە كىشى بۇنىڭدىن ھېچنېمىنى يېمىسۇن.  34 ئەگەر خىزمەتكە ئاجرىتىلىش قۇربانلىقى 
گۆشى ياكى ناندىن بىر نەرسە ئەتىگىچە ئېشىپ قالسا، قالغان نەرسە ئوتتا كۆيدۈرۈلسۇن. بۇ 

ئۆزى مۇقەددەس بولغاچ، ھېچ كىشى ئۇنىڭدىن يېمىسۇن.  
35 بۇ تەرىقىدە سەن ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئۈچۈن مېنىڭ بۇيرۇغىنىمنىڭ ھەممىسىنى 

بەجا كەلتۈرۈپ، يەتتە كۈنگىچە ئۇالرنى خاس تەرىقىدە مۇقەددەس قىلىپ تۇرغىن.  36 ھەر كۈن 
سەن كاپارەت قىلىنىشقا بىر بۇقىنى گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ ئۆتكۈزۈپ، قۇربانگاھ ئۈچۈن 
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ياغلىگىن.   ئۇنى  دەپ،  قىلىنسۇن  مۇقەددەس  قىلىپ،  پاك  ئۇنى  بىلەن  كەلتۈرۈش  كاپارەت 
قىلغايسەن.  مۇقەددەس  ئۇنى  ئۆتكۈزۈپ  كاپارەت  ئۈچۈن  قۇربانگاھ  سەن  كۈنگىچە  37 يەتتە 

بۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزى ھەممىدىن مۇقەددەس بولۇپ، ئۇنىڭغا تەگكەن ھەممە نەرسە مۇقەددەس 
بولىدۇ.  38 ھەمىشە سەن ھەر كۈنى بىر ياشقا كىرگەن ئىككى قوزىنى قۇربانگاھقا كەلتۈرۈپ 
قىلغايسەن.   قۇربانلىق  ئاخشامدا  بىرىنى  يەنە  ئەتىگەندە،  بىرىنى  ئۆتكۈزگىن.  39 بۇنىڭ 
باراۋەر  بىرىگە  تۆتدىن  مىقدارىنىڭ  ھىن  بىر  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  سەن  بولسا  قوزا  40 ئاۋۋالقى 

كەلگۈدەك  باراۋەر  بىرىگە  ئوندىن  مىقدارىنىڭ  ئېفا  بىر  قوشۇلغان  ياغ  سىقىلغان  كېلىپ 
بىرىگە  تۆتتىن  بىر ھىن مىقدارىنىڭ  قۇربانلىقى ئۈچۈن  ئۇننى قوشۇپ، ئىچكۈلۈك  بۇغداي 
باراۋەر كەلگۈدەك شاراب بەرگىن.  41 ئىككىنچى قوزا بولسا ئۇنى ئاخشام ۋاقتىدا قۇربانلىق 
ئۇنىڭغا  قۇربانلىقىنى  ئىچكۈلۈك  بىلەن  يېگۈلۈك  قۇربانلىقىدىكىدەك  ئەتىگەن  قىلىپ، 
بولسۇن.  42 بۇ  ئاتەش قۇربانلىقى  بولۇپ، خۇداۋەندىگە  بۇي  بۇ ئۆزى خۇش  بەرگىن.  قوشۇپ 
تەرىقىدە كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق ئۆزى نەسىلدىن نەسىللىرىڭالرغىچە جامائەت چېدىرىنىڭ 
دەرۋازىسىدا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئۆتكۈزۈلۈپ تۇرسۇن. ئاندا مەن سىلەرگە ئاشكارا بولۇپ، 
ساڭا سۆز قىلىمەن.  43 شۇنىڭدەك مەن ئاندا بەنى-ئىسرائىلغا ئۆزۈمنى ئاشكارا قىلغىنىمدا، ئۇ 
جاي ئۆزى مېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇم بىلەن مۇقەددەس بولىدۇ.  44 مەن ئۆزۈم جامائەت چېدىرى بىلەن 
قۇربانگاھنى مۇقەددەس قىلىپ، ماڭا كاھىن بولماق ئۈچۈن ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنى 
تەڭرىسى  ئۇالرنىڭ  تۇتۇپ،  ئارىسىدا ماكان  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  مۇقەددەس قىلىپ،  45 ئۆزۈم 
ئۇالرنى  ئۈچۈن  تۇتماق  ماكان  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  مەن  ئۆزى  ئۇالر  ۋاقىت  بولىمەن.  46 ئۇ 
مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىپ كەلگەن تەڭرىسى خۇداۋەندە مەن ئىكەنلىكىمنى بىلىدۇ. ئۇالرنىڭ 

تەڭرىسى خۇداۋەندە مەندۇرمەن.  

1 ئاندا خۇشبۇي ئىسرىق ياندۇرماق ئۈچۈن سەن بىر قۇربانگاھنى تەييارالپ، ئاكاتسىيە 30 

ياغىچىدىن ياسىغىن.  2 ئۇ ئۆزى تۆت چاسا بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى بىر گەز، توغرىسى بىر 
گەز كېلىپ، ئېگىزلىكى ئىككى گەز بولسۇن. ئۇنىڭ مۈڭگۈزلىرى بولسا ئۇنىڭ بىلەن بىر 
پارچىدىن بولسۇن.  3 سەن ئۇنىڭ ئۆزىنى تورۇسى، چۆرىسىدىكى تاملىرى ۋە مۈڭگۈزلىرىنى 
ساپ ئالتۇن بىلەن قاپالپ، ئۇنىڭ چۆرىسىگە بىر ئالتۇن گىرۋەكنى قاداپ،  4 ئالتۇندىن ئىككى 
بېكىتكىن.  يېنىغا  ئىككى  قۇربانگاھنىڭ  ئاستىدا  گىرۋەكنىڭ  ئۇالرنى  ئېتىپ،  ھالقىنى 
ئىككى  قۇربانگاھنىڭ  بۇالرنى  ئۈچۈن  ساپماق  بالداقنى  ئىككى  كۆتۈرىدىغان  قۇربانگاھنى 
تەرىپىگە ئورۇنالشتۇرۇپ قويغىن.  5 بالداقالرنىڭ ئۆزىنى سەن ئاكاتسىيە ياغىچىدىن ئېتىپ، 
ئالتۇن بىلەن قاپلىغايسەن.  6 قۇربانگاھ بولسا سەن ئۇنى شاھادەت ساندۇقىنىڭ ئالدىدىكى 
پەردىنىڭ ئۇتتۇرىدا قويغىن. شۇنداقكى، ئۇ ئۆزى مەن ساڭا ئۆزۈمنى ئاشكارا قىلىدىغان جاي 
7 ھارۇن  تۇرسۇن.   ئالدىدا  تەختىنىڭ  بولغان شاھادەت ساندۇقىنىڭ ئۈستىدىكى مەرھەمەت 
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راستاليدىغان  ئەتىگەن چىراغالرنى  ياندۇرۇپ، ھەر  ئىسرىق  ئۈستىدە خۇشبۇي  ئۆزى شۇنىڭ 
چىراغالرنى  ئاخشامدا  ھارۇن  ئوخشاش  8 شۇنىڭغا  ياندۇرسۇن.   ئىسرىق  خۇشبۇي  ۋاقىتتا 
نەسىلدىن  ھۇزۇرىدا  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزى  بۇ  ياندۇرسۇن.  ئىسرىق  خۇشبۇي  يورۇتقىنىدا 
ئۇنىڭ  9 سىلەر  بولسۇن.   قۇربانلىقى  ئىسرىق  خۇشبۇي  كۆيدۈرۈلىدىغان  ھەمىشە  نەسىلگە 
ئۈستىدە خاھى يات خۇشبۇي ئىسرىق ياندۇرماي، خاھى كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق يا يېگۈلۈك 
10 يىلدا  تۆكمەڭالر.   قۇربانلىقى  ئىچكۈلۈك  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  خاھى  ئۆتكۈزمەي،  قۇربانلىقى 
ئۈچۈن  كاپارەت  كەلتۈرۈپ،  كاپارەت  ئۈچۈن  مۈڭگۈزلىرى  قۇربانگاھنىڭ  ھارۇن  مەرتىۋە  بىر 
نەسىلدىن-نەسىلگە  مەرتىۋە  بىر  يىلدا  بىلەن  قېنى  قۇربانلىقىنىڭ  گۇناھ  ئۆتكۈزۈلىدىغان 

ئۇنىڭ ئۈچۈن كاپارەت بەرسۇن. بۇ ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا ھەممىدىن مۇقەددەستۇر.  

11 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  12 »سەن ئۇالرنىڭ سانىنى بىلمەك ئۈچۈن بەنى-

ئىسرائىلنى سانىغىنىڭدا ئۇالرنىڭ ئۈستىگە باال كەلمىسۇن دەپ، ئۇالرنىڭ ھەربىرى ساناق 
ئۆتۈپ  ساناقتىن  بەرسۇن.  13 كىمكى  بەدىلىنى  جېنىنىڭ كافارەت  ئۆز  خۇداۋەندىگە  ۋاقتىدا 
شېقەل  يېرىم  ھېسابىدا  شېقەلىنىڭ  خانىنىڭ  مۇقەددەس  ئۆزى  ئۇ  قوشۇلسا،  سانالغانالرغا 
بەرسۇن. بۇ يېرىم شېقەل ئۆزى خۇداۋەندىگە ھەدىيە بولىدۇ. بىر شېقەل بولسا يىگىرمە گېراھقا 
باراۋەر كېلىدۇ.  14 كىمكى ساناقتىن ئۆتۈپ سانالغانالرغا قوشۇلۇپ، يىگىرمە ياكى بۇنىڭدىن 
ئوشۇق ياشقا كىرگەن بولسا، خۇداۋەندىگە شۇ ھەدىيەنى بەرسۇن.  15 ئۆز كاپارىتىڭالر ئۈچۈن 
خۇداۋەندىگە ھەدىيە بەرگىنىڭالردا، باي كىشى زىيادە ۋە يا كەمبەغەل كىشى يېرىم شېقەلدىن 
بەنى-ئىسرائىلدىن  بۇنى  سەن  بولسا  پۇل  بېرىلىدىغان  ئۈچۈن  بەرمىسۇن.  16 كاپارەت  كەم 
جامائەت چېدىرىنىڭ ئىشى ئۈچۈن ئىشلەتكىن. بەنى-ئىسرائىل خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ياد 

قىلىنىپ، سىلەرگە كاپارەت كەلتۈرۈلسۇن دەپ، مۇنداق بولسۇن.  

»سەن يۇيىدىغان ئىش ئۈچۈن مىستىن بىر  17 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  18 

داسنى تەييارالپ تەگلىكىنىمۇ مىستىن ئېتىپ، بۇنى جامائەت چېدىرى بىلەن قۇربانگاھنىڭ 
ئۇنىڭ  بىلەن  قويغىن.  19 ھارۇن  توشتۇرۇپ  سۇ  ئىچىگە  ئورۇنالشتۇرۇپ،  ئوتتۇرىسىدا 
ئوغۇللىرى ئۇنىڭ سۇيىدا ئۆز پۇت قوللىرىنى يۇسۇن.  20 ئۇالر جامائەت چېدىرىغا كىرگەندە 
يېقىن  قۇربانگاھقا  ئۈچۈن  قىلماق  خىزمەت  يۇيۇپ،  ئۆزىنى  بىلەن  سۇ  دەپ،  ئۆلمىگەيمىز 
بېرىپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا كۆيدۈرمە قۇربانلىق ئۆتكۈزمەكچى بولسىمۇ،  21 ئۆلمىگەيمىز 
دەپ، پۇت-قوللىرىنى يۇسۇن. بۇ ئۇنىڭ ئۆزى بىلەن ئەۋالدلىرى ئۈچۈن نەسىلدىن-نەسىلگە 

دائىمىي قائىدە بولسۇن.  

دورا- خۇشبۇي  ياخشى  ھەممىدىن  ئېيتتىكى:  23 »سەن  قىلىپ  سۆز  مۇساغا  22 خۇداۋەندە 

خانىنىڭ  مۇقەددەس  مۇرمەككىدىن  چىققان  ئۆزى  ئېلىپ،  مىقدارنى  تايىن  دەرمەكلەردىن 
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شىرىن  شېقەل،  ئەللىك  يۈز  ئىككى  دارچىندىن  شېقەل،  يۈز  بەش  ھېسابىدا  شېقەلىنىڭ 
ئېگىردىن ئىككى يۈز ئەللىك شېقەل،  24 قوۋزاقدارچىندىن بەش يۈز شېقەل ئېلىپ، زەيتۇن 
ئۈچۈن بىر  مەسىھلەش  دورا-دەرمەكلەردىن  بۇ  ئېلىپ،  25  مىقدارى  ھىن  بىر  يېغىدىنمۇ 
مۇقەددەس ياغ قىلىپ، ئەتىرچى تەييار قىلغاندەك خۇشبۇي ياغ چىقارغىن. بۇ ئۆزى مەسىھلەش 
ئۈچۈن بىر مۇقەددەس ياغ بولسۇن.  26 سەن بۇنى ئىشلىتىپ، جامائەت چېدىرى بىلەن شاھادەت 
ساندۇقىنى،  27 جوزىنىڭ ئۆزى بىلەن قاچىلىرىنى، شامدان بىلەن ئۇنىڭ ئەسۋابلىرىنى ۋە ھەم 
خۇشبۇي ئىسرىق قۇربانگاھىنى،  28 كۆيدۈرمە قۇربانگاھى بىلەن ئۇنىڭ ھەممە ئەسۋابلىرىنى، 
داسنىڭ ئۆزى بىلەن ئۇنىڭ تەگلىكىنى ياغالپ مەسىھلەپ،  29 ھەممىدىن مۇقەددەس بولغۇدەك 
ئۇالرنى مۇقەددەس قىلغىن. كىمكى بۇ نەرسىلەرگە تەگسە، مۇقەددەس بولىدۇ.  30 ھارۇن بىلەن 
ئۇنىڭ ئوغۇللىرى بولسا مېنىڭ ھۇزۇرۇمدا كاھىنالر بولماق ئۈچۈن سەن ئۇالرنى مەسىھلەپ 
ياغنىڭ  بۇ   ‹ ئېيتقىنكى:  قىلىپ  سۆز  ئۆزىگە  قىلغىن.  31 بەنى-ئىسرائىلنىڭ  مۇقەددەس 
ئۆزى نەسىلدىن نەسىلگىچە مەسىھلىمەك ئۈچۈن مېنىڭ مۇقەددەس يېغىم بولغاچ،  32 باشقا 
ئۆزى  ئۇ  قىلىنمىسۇن.  ياغ  باشقا  تەرىقىسىدە  بۇنىڭ  يا  ۋە  قۇيۇلمىسۇن  بەدىنىگە  كىشىنىڭ 
مۇقەددەس بولغاچ، سىلەرگىمۇ مۇقەددەس بولسۇن.  33 كىمكى مۇنداق ياغ تەييار قىلىپ ۋە يا 

بۇنىڭدىن ئېلىپ بىگانە كىشىگە سۇۋىسا، ئۆز قوۋمىدىن كېسىلىپ كەتسۇن«.  

يېلىم،  خۇشبۇي  يەنى  دورا-دەرمەكلەر،  خۇشبۇي  »سەن  ئېيتتىكى:  مۇساغا  34 خۇداۋەندە 

دېڭىز قۇلۇلىسى ۋە ئاق دېۋىرقاي ئېلىپ، بۇالرغا باراۋەر ۋەزىندە ساپ مەستىكى كەلتۈرۈپ،  
35 ئۇالرنى تۇزالپ، ئەتىرچى ياغ چىقارغاندەك پاكىز مۇقەددەس بۇي سالىدىغان دورا-دەرمەكنى 

تەييارلىغىن.  36 بۇنىڭدىن ئازراق ئېلىپ، ئوبدان ئۇۋاپ، جامائەت چېدىرىدىكى مەن سىلەرگە 
ئۆزى  بۇ  قويغىن.  ئالدىدا  ساندۇقىنىڭ  شاھادەت  بولغان  جاي  قىلىدىغان  ئاشكارا  ئۆزۈمنى 
سىلەرگە ھەممىدىن مۇقەددەس بولسۇن.  37 بۇ خۇشبۇي دورا-دەرمىكىنى راستلىغان تەرىقىدە 
ئۆزۈڭالر ئۈچۈن يەنە باشقىنى تەييار قىلماڭالر. بۇ ئۆزى سەن ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا 
مۇقەددەس بولسۇن.  38 كىمكى پۇرىغىلى ئۇنىڭغا ئوخشاش بىر نېمىنى ياسىسا، ئۆز قوۋمىدىن 

كېسىلىپ كەتسۇن.  

1 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  2 »مانا مەن ئۆزۈم يەھۇدا قەبىلىسىدىن 31 

بولغان بېزالەل بەن-ئۇرى بەن-خۇرنىڭ ئىسمىنى تۇتۇپ ئۇنى قىچقىرىپ،  3 خۇدانىڭ 
روھى بىلەن تولدۇرۇپ، ھېكمەت، ئەقىل ۋە بىلىشلىك ئۇنىڭغا بېرىپ، ھەر خىل ھۈنەرۋەنلىككە 
4 شۇنداقكى، ئۇ ئۆزى يېڭى ھۈنەرلەرنى چىقىرىپ، ئالتۇن، كۈمۈش بىلەن  ئىگىلەندۈردۈم.  
مىس ئىشلىرىنى قىلىپ،  5 كۆز قويماق ئۈچۈن تاشنى ئويۇپ، ياغاچنى كېسىپ، ھەر خىل 
ھۈنەر ئىشلىرىنى قامالشتۇرااليدىغان قىلدىم.  6 مانا مەن ئۇنىڭ ئۆزىگە داننىڭ قەبىلىسىدىن 
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بۇيرۇغان  ساڭا  ئۆزۈم  قويۇپ،  قىلىپ  مەدەتكار  ئوھولىيابنى  ئوغلى  ئاھىساماقنىڭ  بولغان 
نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۇالر ئېتەلىسۇن دەپ، ھەممە ئۇستا كىشىلەرگە ھېكمەت بەردىم.  
7 شۇنداقال ئۇالر جامائەت چېدىرى بىلەن شاھادەت ساندۇقىنى، ئۇنىڭ ئۈستىدىكى مەرھەمەت 

تەختى بىلەن جامائەت چېدىرىنىڭ ھەممە ئەسۋابلىرىنى ياساپ،  8 جوزا بىلەن ئۇنىڭ قاچىلىرىنى، 
ئالتۇن شامدان بىلەن ئۇنىڭ ھەممە ئەسۋابلىرىنى ئېتىپ، خۇشبۇي ئىسرىق قۇربانگاھىنى 
راستالپ،  9 كۆيدۈرمە قۇربانلىقنىڭ قۇربانگاھى بىلەن ئۇنىڭ ھەممە ئەسۋابلىرىنى، داس بىلەن 
تەگلىكىنى تەييارالپ،  10 توقۇلغان ئېگىن، يەنى ھارۇن كاھىننىڭ مۇقەددەس ئېگىنلىرى ۋە 
ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ كاھىنلىق ئېگىنلىرىنى تىكىپ،  11 مەسىھلەش يېغى بىلەن مۇقەددەس 
ئىشنى ساڭا  ھەممە  بۇ  قىلىپ،  تەييار  دورا-دەرمەكلىرىنى  كۆيدۈرىدىغان خۇشبۇي  خانىنىڭ 

ئېيتقىنىمدەك بەجا كەلتۈرىدۇ«.  

12 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  13 »سەن بەنى-ئىسرائىلغا بۇيرۇپ ئېيتقىنكى: › 

مېنىڭ شابات كۈنلىرىمنى تۇتۇڭالر، چۈنكى بۇالرنىڭ ئۆزى، سىلەرنى مۇقەددەس قىلىدىغان 
بىلەن سىلەرنىڭ  نەسىلگە مەن  نەسىلدىن  دەپ،  بىلگەيسىلەر  ئىكەنلىكىمنى  خۇداۋەندە مەن 
ئوتتۇراڭالردا بىر بەلگە بولۇپ تۇرىدۇ.  14 شابات كۈنى سىلەرگە مۇقەددەس بولغىنى ئۈچۈن 
ئۇنى تۇتۇڭالر. كىمكى ئۇنى بۇزسا، ئۆلۈم جازاسىنى تېپىپ، كىمكى ئۇ كۈندە بىر ئىش قىلسا، 
ئۆز قوۋمىدىن كېسىلىپ كەتسۇن.  15 ئالتە كۈن ئىچىدە ئىش قىلىنسۇن، لېكىن يەتتىنچى 
كۈنى خۇداۋەندىنىڭ مۇقەددەس كۈنى بولغاچ، راھەت ئۈچۈن شابات كۈنى بولسۇن. كىمكى 
شابات كۈنىدە بىر ئىش قىلسا، ئۆلۈم جازاسىنى تاپسۇن.  16 بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئۆزى شاباتنى 
تۇتۇپ، بىر ئەبەدىي ئەھدە ئۈچۈن نەسىلدىن نەسىلگە تۇتسۇن.  17 بۇ ئۆزى مەن بىلەن بەنى-

ئىسرائىلنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر ئەبەدىي بەلگە بولسۇن، چۈنكى ئالتە كۈن ئىچىدە خۇداۋەندە 
ئۆزى  تاپقانىدى.  18 ئۇ  راھەت  ئېلىپ،  ئارام  كۈندە  يەتتىنچى  يارىتىپ،  يەرنى  بىلەن  ئاسمان 
ئۇنىڭغا  تاختىسىنى  بولغاندا، شاھادەتنىڭ ئىككى  بۇ سۆزنى قىلىپ  تېغىدا مۇساغا  سىناي 
بەردى. بۇ تاختىالر بولسا تاشتىن بولۇپ، خۇدانىڭ بارمىقى بىلەن ئۇالرغا خەت يېزىلغانىدى.  

 

 ئالتۇن موزاي

1 خەلق ئۆزى مۇسا تاغدىن چۈشمەي، يېنىپ كەلگىلى ھايال بولغىنىنى كۆرگىنىدە، 32 

ئالدىمىزدا  بىزنىڭ  قوپۇپ،  »سەن  ئېيتتىكى:  ئۇنىڭغا  يىغىلىپ  قېشىغا  ھارۇننىڭ 
چىقىرىپ  يۇرتىدىن  مىسىر  بىزنى  چۈنكى  بەرگىن.  ئېتىپ  بىزگە  تەڭرىنى  بىر  ماڭىدىغان 
ئۇالرغا:  2 ھارۇن  دېدى.   بىلمەيمىز«  بولغىنىنى  نېمە  ئادەمگە  ئىسىملىق  مۇسا  كەلگەن 
مونچاقلىرىنى  زىرە  ئالتۇن  قۇالقلىرىدىكى  قىزلىرىڭالرنىڭ  ئوغۇل  بىلەن  »خوتۇنلىرىڭالر 
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ھەممىسى  خەلقنىڭ  ئاڭالپ،  3 شۇنى  دېدى.   كېلىڭالر«  ئېلىپ  قېشىمغا  مېنىڭ  چىقىرىپ، 
ئېلىپ  قېشىغا  ھارۇننىڭ  چىقىرىپ،  مونچاقلىرىنى  زىرە  ئالتۇن  قۇالقلىرىدىكى  ئۇالرنىڭ 
ئىسكىنە  بىر  بىر موزاينى قويۇپ، سۈرىتىنى  ئېلىپ،  ئالتۇننى  ئۇالردىن  ئۆزى  ئۇ   4 كەلدى.  
يۇرتىدىن چىقىرىپ  ئىسرائىل، سېنى مىسىر  ئۇالر: »ئەي  ۋاقىت  ئۇ  راستالپ قويدى.  بىلەن 
بىر  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  كۆرگەندە،  بۇنى  5 ھارۇن  ئېيتىشتى.   دەپ  بۇدۇر«  تەڭرىڭالر  كەلگەن 
قۇربانگاھنى ياساپ: »ئەتە خۇداۋەندە ئۈچۈن بىر ھېيت بولىدۇ« دەپ ئېالن قىلدى.  6 ئەتىسى 
ئۇالر سەھەر قوپۇپ، كۆيدۈرمە قۇربانلىق بىلەن شۈكۈر قۇربانلىقىنى كەلتۈرۈپ ئۆتكۈزگەندىن 

كېيىن، خەلقنىڭ ئۆزى ئولتۇرۇپ، يەپ-ئىچىپ قوپۇپ ئوينىغىلى تۇردى.  
7 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »پەسكە چۈشكىن، چۈنكى مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىپ 

كەلگەن قوۋمىڭ بولسا بۇزۇلۇپ كەتتى.  8 مەن ئۇالرغا بۇيرۇغان يولدىن ئۇالر ئىتتىك يېنىپ 
قۇربانلىق  قىلىپ  ئىبادەت  ئۇنىڭغا  ياساپ،  موزاينى  بىر  قۇيۇلغان  ئۈچۈن  ئۆزى  كېتىپ، 
كەلتۈرۈپ، بۇنىڭ ئۈستىگە: › ئەي ئىسرائىل، سېنى مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىپ كەلگەن تەڭرىڭ 
بۇ خەلقنىڭ  ئېيتتىكى: »مانا  يەنە  دېدى.  9 خۇداۋەندە مۇساغا  ئېيتىشتى«  دەپ  ئۆزى شۇدۇر‹ 
بوينى قاتتىقلىكىنى كۆرىمەن.  10 ئەمدى مېنى قويغىنكى، مەن ئۇالرنىڭ ئۈستىگە غەزىپىمنى 
قىلىمەن«  قوۋم  بىر  مەن سېنى چوڭ  بولساڭ،  ئەمما سەن  يوقاتقايمەن.  ئۇالرنى  تۇتاشتۇرۇپ، 

دېدى.  
11 لېكىن مۇسا ئۆز تەڭرىسى خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا يالۋۇرۇپ ئېيتتىكى: »ئەي خۇداۋەندە، سەن 

ئۆزۈڭ چوڭ قۇۋۋەت ۋە كۈچلۈك قول بىلەن مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىپ كەلگەن قوۋمىڭنىڭ 
باالغا  ئۇالرنى  مىسىرلىقالرغا  تۇتاشسۇن؟  12 نېمىشقا  نېمىشقا  غەزىپىڭ  سېنىڭ  ئۈستىگە 
ئۇالرنى  تەڭرىسى  ئۈچۈن  يوقاتماق  يۈزىدىن  يەر  ئۆلتۈرۈپ،  ئارىسىدا  تاغالرنىڭ  چۈشۈرۈپ، 
ئۆز  يېنىپ،  غەزىپىڭدىن  قەھ-  ئۆز  بېرىلسۇن؟  سەۋەب  ئېيتقىلى  دەپ  كەتتى‹  چىقىرىپ 
ئىبراھىم،  بەندىلىرىڭ  ئۆز  تاشلىغىن.  13 سەن  خىيالنى  كەلتۈرىدىغان  يامانلىق  قوۋمىڭغا 
نەسلىڭالرنى   ‹ قىلىپ:  ۋەدە  بىلەن  قەسەم  ئۇالرغا  قىلغىن.  ياد  ئىسرائىلنى  ۋە  ئىسھاق 
ئاسماننىڭ يۇلتۇزلىرىدەك ئاۋۇتۇپ ئۆزۈم توغرىسىدا سۆزلىگەن بۇ ھەممە يۇرتنى نەسلىڭالرغا 

ئەبەدكىچە مىراس قىلىپ بېرىمەن‹ دەپ ئېيتمىدىڭمۇ؟« دېدى.  
پۇشايمان  يامانلىقتىن  بولغان  قىلماقچى  ئۈستىگە  قوۋمىنىڭ  ئۆز  خۇداۋەندە  ۋاقىت  14 ئۇ 

بولۇپ ياندى.  15 مۇسا ئۆزى شاھادەتنىڭ ئىككى تاختىسىنى قولىدا ئالغاچ، كەينىگە يېنىپ 
تاغدىن چۈشتى. بۇ تاختىالر بولسا ئۇ تەرەپ بۇ تەرەپ ئىككىال يۈزىگە خەت يېزىلغانىدى.  16 بۇ 
تاختىالرنى خۇدا ئۆزى ياساپ، خۇدانىڭ ئۆز خېتى تاختىالردا يېزىلىپ ئويۇلغانىدى.  17 يەشۇئا 
ئاڭالپ، مۇساغا: »چېدىرگاھتىن جەڭنىڭ خىتابى چىقىپ كېلىدۇ«  ۋارقىرىشىنى  خەلقنىڭ 
تاپقانالرنىڭ  نۇسرەت  خاھى  ئۆزى  ئاۋازنىڭ  »ئاڭالنغان  بېرىپ:  جاۋاب  ئۇ  دېدى.  18 لېكىن 
نەرىسى، خاھى ئېزىلگەنلەرنىڭ پەريادى بولماي، بەلكى شېئىر ئوقۇشنىڭ ئاۋازىنى ئاڭاليمەن« 
كۆرگەندە،  ئويناشنى  ئۇسسۇل  بىلەن  موزاي  كېلىپ،  يېقىن  چېدىرگاھقا  دېدى.  19 مۇسا 
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ئاچچىقى كېلىپ، ئۆز قولىدىكى تاختىالرنى تاشالپ تاغنىڭ تۈۋىدە سۇندۇرۇۋەتتى.  20 ئاندىن 
قىلىپ  ئۇندەك  ئېزىپ،  يۇمشاق  كۆيدۈرۈپ،  سېلىپ  ئوتقا  موزاينى  ياسىغان  ئۇالر  كېيىن 
ئۇنى سۇغا چىالپ، بەنى-ئىسرائىلغا ئىچۈرۈۋەتتى.  21 ئاندىن كېيىن مۇسا ھارۇنغا: »خەلق 
ساڭا نېمە قىلدىكى، سەن ئۇالرنى مۇنداق چوڭ گۇناھقا باشلىدىڭ؟، دەپ ئېيتتى.  22 ھارۇن 
جاۋاب بەردىكى: »خوجامنىڭ ئاچچىقى تۇتاشمىسۇن. بۇ خەلقنىڭ يامانلىقىنى بىلمەمسەن؟  
23 ئۇالر ماڭا: › بىزنىڭ ئالدىمىزدا ماڭىدىغان تەڭرىنى بىزگە ئېتىپ بەرگىن، چۈنكى بىزنى 

مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىپ كەلگەن مۇسا ئىسىملىق ئادەمگە نېمە بولغىنىنى بىلمەيمىز« دەپ 
ئېيتتى.  24 مەن ئۇالرغا: › كىمدە ئالتۇن بولسا، شۇنى چىقىرىپ بەرسۇن‹ دېسەم، ئۇالر ماڭا 

ئالتۇننى تاپشۇرۇپ بەردى. مەن ئۇنى ئوتقا سالسام، بۇ موزاي تەييار بولۇپ چىقتى« دېدى.  
25 مۇسا ئۆزى خەلقنىڭ ھارۇن ئۇالرنى دۈشمەنلىرىنىڭ ئارىسىدا كۈلكە بولغۇدەك يۈگەنسىز 

بېرىپ  دەرۋازىسىغا  كۆرگەندە،  26 چېدىرگاھنىڭ  بولغىنىنى  بىباش  ئۈچۈن  بەرگىنى  قويۇپ 
شۇنى  دېدى.  كەلسۇن«  قېشىمغا  مېنىڭ  بولسا  تەرىپىگە  خۇداۋەندىنىڭ  »كىمكى  تۇرۇپ: 
دېسە، بەنى-الۋىينىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ قېشىغا يىغىلدى.  27 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتىكى: »ھەربىر 
چارالپ  دەرۋازىدىن-دەرۋازىغا  ئىچىدە  چېدىرگاھنىڭ  ئېسىپ،  يېنىغا  قىلىچىنى  ئۆز  كىشى 
يۈرۈپ، خاھى ئۆز بۇرادىرى، خاھى ئۆز دوستى، خاھى ئۆز تۇغقىنى بولسۇن، كىمكى ئۇچرىسا، 
ئۆلتۈرسۇن دەپ، ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە ئېيتىدۇ« دېدى.  28 بەنى-الۋىي ئۆزى مۇسا 
بۇيرۇغاندەك قىلدى. شۇنداقكى، ئۇ كۈندە خەلقنىڭ ئىچىدىن ئۈچ مىڭ كىشى ئۆلتۈرۈلدى.  
29 مۇسا ئېيتتىكى: »ئەمدى ھەربىرىڭالر ئۆز ئوغۇل بىلەن بۇرادىرىگە زىت تۇرۇپ، خۇداۋەندىگە 

بەرىكىتى  ئۇنىڭ  بۈگۈن  بىلەن  بۇنىڭ  قىلىڭالر.  مۇقەددەس  تەرىقىدە  خاس  ئۆزۈڭالرنى 
ئۈستۈڭالرغا كېلىدۇ« دېدى.  

30 ئەتىسى مۇسا خەلققە: »سىلەر بولساڭالر چوڭ گۇناھ قىلدىڭالر. ئەمدى مەن خۇداۋەندىنىڭ 

ھۇزۇرىغا چىقىپ، گۇناھىڭالر ئۈچۈن كاپارەت تاپتۇراالرمەنمىكىن« دېدى.  31 شۇنى دەپ مۇسا 
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا يېنىپ بېرىپ ئېيتتىكى: »بۇ قوۋم بولسا چوڭ گۇناھ قىلىپ، ئۆزى 
ئۈچۈن ئالتۇندىن بىر تەڭرى ياسىدى.  32 ئەمدى ئۇالرنىڭ گۇناھىنى ئەپۇ قىلغىن، بولمىسا 
مېنىڭ ئىسمىمنى ئۆزۈڭ يازغان كىتابتىن ئۆچۈرۈۋەتكىن« دېدى.  33 خۇداۋەندە مۇساغا جاۋاب 
بېرىپ: »كىمكى ماڭا گۇناھ قىلغان بولسا، ئۇنىڭ ئېتىنى ئۆز كىتابىمدىن ئۆچۈرۈۋېتىمەن.  
34 ئەمدى سەن بېرىپ، مەن ساڭا ئېيتقان جايغا خەلقنى باشالپ بارغىن. مانا مېنىڭ پەرىشتەم 

جازا  ئۈچۈن  گۇناھى  ئۇالرغا  كەلگەندە،  كۈنۈم  بېرىدىغان  جازا  لېكىن  ماڭىدۇ.  ئالدىڭدا 
بېرىمەن« دېدى.  35 ئاندىن كېيىن خۇداۋەندە قوۋمغا ئۇالر ھارۇننىڭ قولى بىلەن ئەتكۈزۈپ 

موزاينى ياسىغىنى ئۈچۈن جازا بەردى.
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1 خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »سەن قوپۇپ، ئۆزۈڭ مىسىر يۇرتىدىن ئېلىپ كەلگەن 33 

قوۋم بىلەن بىللە مۇندىن كېتىپ: › مەن سېنىڭ نەسلىڭگە ئۇنى بېرىمەن‹ دەپ قەسەم 
قىلىپ ئىبراھىم، ئىسھاق ۋە ياقۇبقا ۋەدە قىلغان يۇرتقا بارغىن.  2 سېنىڭ ئالدىڭدا بارغىلى 
ئۆز پەرىشتەمنى ئەۋەتىپ، قانائانىي بىلەن ئامورىيالرنى، خىتتىي بىلەن پەرىززىيلەرنى، خىۋۋىي 
بىلەن، يەبۇسىيالرنى چىقىرىۋېتىپ،  3 سېنى سۈت بىلەن ھەسەل ئاقىدىغان يۇرتقا كەلتۈرىمەن. 
ئۆزۈڭ بوينى قاتتىق بىر قوۋم بولغاچ، يولدا سېنى ھاالك قىلمىغايمەن دەپ، ئۆزۈم سەن بىلەن 
بىللە چىقمايمەن« دېدى.  4 خەلق بۇ قاتتىق سۆزنى ئاڭلىغاندا، غەمكىن بولۇپ ھېچبىرى ئۆز 
زىننەتلىك نەرسىلىرىنى كىيمىدى.  5 خۇداۋەندە مۇساغا سۆزلەپ: »سەن بەنى-ئىسرائىلغا بېرىپ: 
ئاراڭالردا  دەم سىلەرنىڭ  بىر  يالغۇز  ئەگەر مەن  ئىكەنسىلەر.  قوۋم  بىر  قاتتىق  بوينى  › سىلەر 
بولۇپ ماڭسام، سىلەرنى يوقىتاتتىم. ئەمدى سەن ئۆز زىننەتلىك نەرسىلىرىڭنى سېلىپ قويساڭ، 
ساڭا نېمە قىلىشىمنى كۆرەي« دېدى‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  6 بۇنىڭ ئۈچۈن بەنى-ئىسرائىل ئۆز 

زىننەتلىك نەرسىلىرىنى سېلىۋېتىپ، خورېب تېغىدىن تارتىپ ئۇالرنى كىيمىدى.  

تىكىپ،  جايدا  نېرىراق  ئۇنىڭدىن  سىرتىدا  چېدىرگاھنىڭ  ئېلىپ،  چېدىرنى  مۇسا  7 لېكىن 

ئۇنى جامائەت چېدىرى دەپ ئاتىدى. كىمكى خۇداۋەندىنى ئىزدىمەكچى بولسا، چېدىرگاھنىڭ 
بارسا،  تەرىپىگە چىقىپ  باراتتى.  8 قاچانكى مۇسا چېدىر  سىرتىدىكى جامائەتنىڭ چېدىرىغا 
ھەممە خەلق قوپۇپ ھەربىرى ئۆز چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىدا ئۆرە تۇرۇپ، مۇسانىڭ كەينىدىن ئۇ 
ئۆزى چېدىرغا كىرىپ بولغۇچە قارىشىپ تۇراتتى.  9 قاچانكى مۇسا چېدىرغا كىرىپ كەتسە، 
بۇلۇت تۈۋرۈكى چۈشۈپ، چېدىرنىڭ دەرۋازىسىدا توختاپ تۇرۇپ، خۇداۋەندە ئۆزى مۇسا بىلەن 
دەرۋازىسىدا  چېدىرىنىڭ  جامائەت  تۈۋرۈكىنىڭ  بۇلۇت  ئۆزى  خەلق  سۆزلىشەتتى.  10 ھەممە 
توختاپ تۇرغىنىنى كۆرەتتى. كۆرگىنىدە خەلقنىڭ ھەممىسى قوپۇپ، ھەربىرى ئۆز چېدىرىنىڭ 

دەرۋازىسىدا تۇرۇپ، سەجدە قىالتتى.  

11 بىر كىشى ئۆز دوستى بىلەن گەپلەشكەندەك خۇداۋەندە يۈزمۇيۈز مۇسا بىلەن سۆزلىشەتتى. 

ئاندىن كېيىن مۇسا چېدىرگاھقا يېنىپ كېلەتتى. لېكىن ئۇنىڭ خىزمەتكارى بولۇپ نۇننىڭ 
ئوغلى بولغان يەشۇئا ئىسىملىق ياش يىگىت چېدىردىن تاشقىرى چىقمايتتى.  

خۇدانىڭ شان-شەرىپى

12 مۇسا خۇداۋەندىگە ئېيتتىكى: »مانا سەن ماڭا: › بۇ خەلقنى ئېلىپ چىققىن‹ دېدىڭ، لېكىن 

ئۆزۈڭ ماڭا: › مەن سېنى ئىسمىڭ بىلەن تونۇيمەن، شۇنىڭدەك كۆزلىرىمنىڭ ئالدىدا ئىلتىپات 
تاپتىڭ‹ دېگەن بولساڭ، بۇنىڭ بىلەن كىمنى ئەۋەتىشىڭنى ماڭا ئېيتىپ بەرمىدىڭ.  13 ئەگەر 
ئالدىدا  كۆزلىرىڭنىڭ  سېنىڭ  بولسام،  تاپقان  ئىلتىپات  ئالدىدا  كۆزلىرىڭنىڭ  سېنىڭ  مەن 
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ئىلتىپات تېپىپ، سېنى تونۇمىقىم ئۈچۈن ماڭا ئۆز يولۇڭنى كۆرسىتىپ، بۇ خەلق سېنىڭ ئۆز 
قوۋم بولغىنىنى نەزىرىڭدە ساقلىغىن« دېدى.  14 ئۇ جاۋاب بېرىپ: »مەن ئۆزۈم بىللە بېرىپ، 
ساڭا ئارام بېرىمەن« دېدى.  15 مۇسا ئۇنىڭغا ئېيتتىكى: »ئەگەر سەن بىللە يۇرمىساڭ، بىزنى 
بۇ يەردىن چىقارمىغىن.  16 چۈنكى مەن بىلەن سېنىڭ قوۋمىڭ كۆزلىرىڭنىڭ ئالدىدا ئىلتىپات 
تاپقىنىمىزنى قانداق بىلىنىدۇ؟ ئەجەبا سېنىڭ بىز بىلەن يۈرۈشۈڭدىنمۇ شۇنى بىلىنمەمدۇ؟ بۇ 
تەرىقىدە مەن بىلەن سېنىڭ قوۋمىڭ يەر يۈزىدىكى ھەممە تائىپىلەردىن پەرقلىنىپ ئىززەتلىكرەك 
بولىمىز« دېدى.  17 خۇداۋەندە مۇساغا: »مۇشۇ سورىغىنىڭنىمۇ قىلىمەن، چۈنكى سەن بولساڭ 

كۆزلىرىمنىڭ ئالدىدا ئىلتىپات تېپىپ، ئۆزۈم سېنى ئىسمىڭ بىلەن تونۇيمەن« دەپ ئېيتتى.  
18 ئۇ ۋاقىت مۇسا: »ئۆز شان-شەرىپىڭنى ماڭا كۆرسەتكىن« دېدى.  19 ئۇ ئېيتتىكى: »مەن ئۆز 

ھەممە گۈزەللىكىمنى سېنىڭ تۇرغان جايىڭدىن ئۆتكۈزۈپ، ئالدىڭدا خۇداۋەندە دېگەن ئىسىمنى 
كىمگە  قىلىپ،  مېھرىبانلىق  ئۇنىڭغا  بولسام،  قىلماقچى  مېھرىبانلىق  كىمگە  جاكاراليمەن. 
رەھىم كۆرسەتمەكچى بولسام، ئۇنىڭغا رەھىم كۆرسىتىمەن« دېدى.  20 شۇنى دەپ: »سەن يۈزۈمنى 
كۆرەلمەيسەن، چۈنكى ھېچ ئادەمزات مېنى كۆرۈپ تىرىك تۇرالمايدۇ« دېدى.  21 ئاندىن كېيىن 
ئۈستىدە  تاشنىڭ  قورام  يەردىكى  ئۇ  باردۇر.  جاي  بىر  يېقىن  ماڭا  »مانا  ئېيتتىكى:  خۇداۋەندە 
تۇرغىن.  22 مېنىڭ شان-شەرىپىم ئۆتۈپ بولغۇچە، مەن سېنى بۇ قورام تاشنىڭ كاۋىكىغا تىقىپ 
قويۇپ، ئۆزۈم ئۆتۈپ بولمىغۇچە سېنى قولۇم بىلەن يېپىپ تۇرىمەن.  23 ئاندىن كېيىن قولۇمنى 

كۆتۈرسەم، يالغۇز مېنىڭ ئارقامنى كۆرىسەن، لېكىن يۈزۈم كۆرۈنمەيدۇ« دېدى.  
 

 ئىككى يېڭى تاش تاختا

1 خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »سەن ئاۋۋالقىسىدەك ئۆزۈڭ ئۈچۈن تاشتىن ئىككى 34 

تاختىالردىكى  ئىلگىرى سۇندۇرۇۋەتكەن  تاختىالرغا سەن  بۇ  ياسىغىن. مەن  تاختىنى 
چىقىپ،  تېغىغا  سىناي  سەھەردە  بولۇپ،  تەييار  ئەتىگەنگىچە   2 قويىمەن.   يېزىپ  سۆزلەرنى 
ئاندا تاغنىڭ چوققىسىدا مېنىڭ قېشىمغا ھازىر بولغىن.  3 لېكىن ھېچ كىشى سەن بىلەن 
چىقمىسۇن ۋە يا تاغنىڭ ھېچ يېرىدە باشقا كىشى كۆرۈنمىسۇن. مانا قوي-كاال بولسىمۇ، تاغقا 

يېقىن ئوتلىمىسۇن« دېدى.  
4 مۇسا ئۆزى ئاۋۋالقىسىدەك تاشتىن ئىككى تاختىنى ياساپ، ئەتىسى سەھەر قوپۇپ بۇ ئىككى 

تاش تاختىسىنى قولىدا ئالغاچ، خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇغىنىغا مۇۋاپىق سىناي تېغىغا چىقتى.  
5 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە بۇلۇت تۈۋرۈكىدە نازىل بولۇپ، ئاندا ئۇنىڭ قېشىدا تۇرۇپ، خۇداۋەندە 

جاكارلىدىكى:  ئۆتۈپ،  ئالدىدىن  ئۇنىڭ  ئاندا  جاكارلىدى.  6 خۇداۋەندە  ئىسىمنى  دېگەن 
ۋاپاسى  بىلەن  شەپقەت  كەچ،  غەزىپى  بولۇپ،  رەھىم-مېھرىبانلىق  خۇداۋەندە،  »خۇداۋەندە، 
ئىسياننى  بىلەن  خاتا  مەرھەمەت كۆرسىتىپ،  مىڭالرغىچە  ئۆزى  تەڭرىدۇر.  7 ئۇ  بىر  كەڭرى 
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ئاتا- بەلكى  قويماي،  بەرگۈسىز  جازا  گۇناھكارغا  لېكىن  ئۆتكۈچىدۇر.  گۇناھتىن  كەچۈرۈپ 
بوۋىالرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ جازاسىنى بالىلىرى بىلەن نەۋرىلىرىگىچە، شۇنداقال ئۈچىنچى بىلەن 

تۆتىنچى نەسىلگىچە بېرىدۇ« دېدى.  
8 ئۇ ۋاقىت مۇسا دەرھال يەرگە يىقىلىپ، سەجدە قىلىپ،  9 ئېيتتىكى: »ئەي خۇداۋەندە، ئەگەر 

مەن كۆزلىرىڭنىڭ ئالدىدا ئىلتىپات تاپقان بولسام، سەن ئەي خۇداۋەندە ئوتتۇرىمىزدا مېڭىپ، 
بۇ قوۋمنىڭ بوينى قاتتىق بولسىمۇ، سەن ئۆزۈڭ خاتا بىلەن گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرۈپ بىزنى 
مىراس ئالغىن« دېدى.  10 ئۇ ئېيتتىكى: »مانا مەن بىر ئەھدە قىلىپ باغالپ، سېنىڭ ھەممە 
قوۋمىڭنىڭ ئالدىدا ھېچبىر يۇرتتا ۋە يا ھېچبىر خەلقنىڭ ئارىسىدا قىلىنمىغان مۆجىزىلەرنى 
قىلىمەن. شۇنداقكى، سەن ئارىسىدا بولغان خەلقنىڭ ھەممىسى خۇداۋەندىنىڭ ئىشىغا قاراپ، 
مېنىڭ ساڭا قىلىدىغان ئىشىمنىڭ ھەيۋەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرىدىغان بولىدۇ.  11 مەن بۇ 
كۈن ساڭا بېرىدىغان ئەمرلىرىمنى تۇتقىن. مانا مەن ئامورىي بىلەن قانائانىيالرنى، خىتتىي 
بىلەن پەرىززىيلەرنى، خىۋۋىي بىلەن يەبۇسىيالرنى سېنىڭ ئالدىڭدىن چىقىرىمەن.  12 ئەمدى 
خەۋەردار بولۇپ، سەن بارىدىغان يۇرتنىڭ خەلقى بىلەن ئەھدە باغالشمىغىن. بولمىسا، ئۇالر ساڭا 
يىقىتىپ،  قىسماق بولۇشى مۈمكىن.  13 بەلكى سىلەر بولساڭالر ئۇالرنىڭ قۇربانگاھلىرىنى 
بۇت تۈۋرۈكلىرىنى سۇندۇرۇپ ئاشەراھ بۇتلىرىنى پارە-پارە قىلىڭالر.  14 خۇداۋەندىنىڭ ئىسمى 
غەيرەتمەن دەپ ئاتىلىپ، ئۆزى غەيرەتلىك بىر تەڭرى بولغىنى ئۈچۈن، سەن باشقا تەڭرىگە 
سەجدە قىلماي، 15 ئۇ يۇرتنىڭ خەلقى بىلەن ھېچ ئەھدىمۇ باغالشمىغىن. بولمىسا، ئۇالر ئۆز 
قۇربانلىق  ئۈچۈن  تەڭرىلىرى  ئۆز  قىلىپ،  بۇزۇقچىلىق  يۈرۈپ،  كەينىدىن  تەڭرىلىرىنىڭ 
باشقا،  سالىسەن.  16 بۇنىڭدىن  يەپ  قۇربانلىقلىرىدىن  ئۇالرنىڭ  قىچقارسا،  سېنى  ئۆتكۈزۈپ 
قىزلىرى  بۇ  بەرسەڭ،  ئېلىپ  خوتۇنلۇققا  ئۈچۈن  ئوغۇللىرىڭ  قىزلىرىنى  ئۇالرنىڭ  سەن 
ئۆز  ئوغۇللىرىڭنىمۇ  سېنىڭ  قىلىپ،  بۇزۇقچىلىق  يۈرۈپ  كەينىدىن  تەڭرىلىرىنىڭ  ئۆز 
تەڭرىلىرىنىڭ ئارقىسىدىن يۈرگۈزۈپ بۇزۇقچىلىق قىلدۇرىدۇ.  17 ئۆزۈڭ ئۈچۈن ئويما بۇتالر 

ياسىمىغىن.  
مېنىڭ  ئۈچۈن  چىققىنىڭ  يۇرتىدىن  مىسىر  ئايىدا  ئابىب  تۇتۇپ،  ھېيتىنى  نان  18 پېتىر 

بۇيرۇغىنىمدەك ئابىب ئايىنىڭ تايىن ۋاقتىدا يەتتە كۈن پېتىر نان يېگىن.  
19 بالىياتقۇنى ئاچقاننىڭ ھەممىسى مېنىڭكى بولۇپ، چارۋا ماللىرىڭنىڭ ئىچىدىن دەسلەپ 

تۇغۇلغان ئەركەكلەر، خاھى ئۇي، خاھى قوي بولسا ھەممىسى مېنىڭكى بولسۇن.  20 لېكىن 
قوي  ئورنىغا  ئەگەر  بولىدۇ.  الزىم  بەرمەك  قوي  ئورنىغا  تەخەيلىرىنىڭ  تۇنجى  ئېشەكلەرنىڭ 
بەرمىسەڭ، ئۇنىڭ گەدىنىنى سۇندۇرۇۋەتكىن. ئوغۇللىرىڭنىڭ ھەربىر تۇنجىسى ئۈچۈن بەدەل 

بەرگىن. ھېچ كىشى مېنىڭ ھۇزۇرۇمغا قۇرۇق قول كەلمىسۇن.  
21 سەن ئالتە كۈنگىچە ئىش قىلىپ، يەتتىنچى كۈندە راھەت ئېلىپ، خاھى يەر ھەيدەش ۋاقتى 

بولسۇن، خاھى ئورما ۋاقتى بولسۇن، راھەت كۈنىنى تۇتقىن.  
يىغىش  ھوسۇل  ئاخىرىدا  يىلنىڭ  تۇتۇپ،  ھېيتىنى  ھەپتە  ئورمىسىدا  بۇغداينىڭ  22 يېڭى 
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ھېيتىنى تۇتقىن.  
رەب  بولغان  تەڭرىسى  ئىسرائىلنىڭ  مەرتىۋە  ئۈچ  يىلدا  كىشىلىرىڭ  ئەر  ھەممە  23 سېنىڭ 

ئالدىڭدىن ھەيدىۋېتىپ،  تائىپىلەرنى  بولسام  بولسۇن.  24 مەن  ئالدىغا ھازىر  خۇداۋەندىنىڭ 
ئالدىغا  يىلدا ئۈچ مەرتىۋە رەب خۇدايىڭنىڭ  دەرۋەقە سەن  زېمىنىڭنى كەڭرىتىمەن.  سېنىڭ 

ھازىر بولماق ئۈچۈن چىقىپ كېتىپ بارساڭ، ھېچكىم يۇرتۇڭغا كۆز تىكەلمەيدۇ.  
يا  ۋە  ئۆتكۈزمىگىن  بىللە  بىلەن  نان  ئۆرلىگەن  قېنىنى  ئۇنىڭ  بولسا  قۇربانلىقىم  25 سويۇم 

پاسئخا ھېيتىنىڭ قۇربانلىقىدىن بىر نېمىنى ئەتىسىگىچە قويمىغىن.  
26 زېمىنىڭنىڭ تۇنجى ھوسۇلىنى رەب خۇدايىڭنىڭ بەيتىگە كەلتۈرگىن. ئوغالقنى ئانىسىنىڭ 

سۈتىدە پىشۇرمىغىن.  

سۆزلەرگە  بۇ  چۈنكى  يېزىۋالغىن،  ئۈچۈن  ئۆزۈڭ  سۆزلەرنى  »بۇ  مۇساغا:  ئۆزى  27 خۇداۋەندە 

مۇۋاپىق مەن سېنىڭ ئۆزۈڭ بىلەن ئىسرائىلغا بىر ئەھدە باغلىدىم« دېدى.  28 ئۇ ۋاقىت مۇسا 
ئىچمەي  سۇ  خاھى  يېمەي،  نان  خاھى  كېچە-كۈندۈز،  قىرىق  ھۇزۇرىدا  خۇداۋەندىنىڭ  ئاندا 

تۇردى. ئاندا ئۇ تاختىالرغا ئەھدىنىڭ سۆزلىرى بولغان ئون ئەمرنى يازدى.  

29 مۇسا سىناي تېغىدىن چۈشىۋاتقاندا شاھادەتنىڭ ئىككى تاختىسىنى قولىدا ئالغاچ، تاغدىن 

قالغىنىنى  پارقىراپ  يۈزىنىڭ  ئۆزى  ئۈچۈن  سۆزلەشكىنى  بىلەن  خۇداۋەندە  چۈشكىنىدە، 
پارقىراپ  يۈزىنىڭ  مۇسانىڭ  بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى  بىلەن  ھارۇن  بىلمىدى.  30 ئەمما 
تۇرغىنىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭغا يېقىن بېرىشتىن قورقتى.  31 لېكىن مۇسا ئۇالرنى قىچقارغىنىدا، 
ئۇالرغا  مۇسا  كەلگەندە،  كەلدى.  قېشىغا  ئۇنىڭ  باشلىرى  ھەممە  جامائەتنىڭ  بىلەن  ھارۇن 
سۆز قىلغىلى تۇردى.  32 ئاندىن كېيىن بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممىسى يېقىن كەلدى. ئۇ ۋاقىت 
مۇسا خۇداۋەندە ئۇنىڭ ئۆزىگە سىناي تېغىدا سۆز قىلغىنىدا بەرگەن ھەممە ئەمرلەرنى ئۇالرغا 
ئېيتىپ بەردى.  33 مۇسا ئۇالرغا سۆزلەپ بولغاندا، يۈزىگە نىقاب تارتىۋالدى.  34 لېكىن قاچانكى 
چىققۇچىلىك  يېنىپ  بارسا،  ھۇزۇرىغا  ئۇنىڭ  ئۈچۈن  سۆزلەشمەك  بىلەن  خۇداۋەندە  مۇسا 
بەنى-ئىسرائىلغا  بولسا،  بېرىلگەن  ھۆكۈم  نېمىكى  چىققاندا  يېنىپ  ئېلىۋېتەتتى.  نىقابنى 
ئېيتىپ بېرەتتى.  35 بەنى-ئىسرائىل بولسا مۇسانىڭ يۈزىنىڭ پارقىراپ تۇرغىنىنى كۆرەتتى. 
شۇڭا مۇسا يەنە، خۇداۋەندە بىلەن سۆزلەشكىلى ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا بارمىغۇچىلىك، يۈزىگە نىقاب 

تارتىپ يۈرەتتى.  
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 ئىبادەت چېدىرىنىڭ قۇرۇلۇشىغا تەييارگەرلىك

1 مۇسا بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممە جامائىتىنى يىغىپ ئۇالرغا ئېيتتىكى: »خۇداۋەندە 35 

قىلىنسۇن،  ئىش  كۈنگىچە  ئالتە   2 ئەمرلەر شۇدۇركى:   بۇيرۇغان  قىلغىلى  سىلەرگە 
راھەت  مۇقەددەس  بولۇپ، خۇداۋەندىنىڭ  ئۈچۈن شابات كۈنى  يەتتىنچى كۈن سىلەر  لېكىن 
ئولتۇرساڭالر  3 قەيەردە  ئۆلتۈرۈلسۇن.   قىلسا،  ئىش  بىر  كۈندە  ئۇ  ھەركىم  بولسۇن.  كۈنى 

شابات كۈنىدە ئوت ياندۇرماڭالر.«  

ئەمر  ئېيتقان  بۇيرۇپ  ئېيتتىكى: »خۇداۋەندە  جامائىتىگە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممە  4 مۇسا 

شۇدۇركى،  5 ئۆزۈڭالرنىڭ تەرىپىدىن خۇداۋەندە ئۈچۈن ھەدىيە كەلتۈرگەيسىلەر. شۇنداقكى، 
ھەركىمنىڭ كۆڭلى تارتسا، خۇداۋەندە ئۈچۈن ھەدىيە قىلىپ: ئالتۇن، كۈمۈش، مىس،  6 كۆك 
بىلەن سۆسۈن رەڭلىك، قىرمىز رەڭلىك بىلەن ئاق كاناپ يىپ، ئۆچكە يۇڭى،  7 قىزىل بويالغان 
قوچقار تېرىسى، تاخاش تېرىسى، ئاكاتسىيە ياغىچى  8 شامدان ئۈچۈن ياغ، مەسىھلەيدىغان 
ياغ بىلەن كۆيدۈرىدىغان خۇشبۇي ئىسرىق ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان دورا-دەرمەكلەر،  9 ھېقىق 
تاشلىرى ۋە ئېفود تونى بىلەن كۆكرەكلىككە قويۇلىدىغان تاشالر كەلتۈرسۇن.  10 ئاراڭالردىكى 
ياساپ:   ھەممىسىنى  بۇيرۇغاننىڭ  خۇداۋەندە  كېلىپ  كىشىلەر  ئۇستا  ھۈنەرۋەن  ھەممە 
11 ئىبادەت چېدىرى بىلەن ئۇنىڭ يوپۇقىنى، ئۇنىڭ ئىلمەك بىلەن تاختىلىرىنى، ئوتتۇرا بالداق 

بىلەن تۈۋرۈكلىرى ۋە تەگلىكلىرىنى راستالپ،  12 ئەھدە ساندۇقى بىلەن ئۇنىڭ بالداقلىرىنى، 
ئۇنىڭ  بالداقلىرىنى،  ئۇنىڭ  بىلەن  پەردىنى،  13 جوزا  ئالدىدىكى  بىلەن  تەختى  مەرھەمەت 
ئۇنىڭ  ئەسۋابلىرىنى،  ئۇنىڭ  بىلەن  نانلىرىنى،  14 شامدان  تەقدىم  بىلەن  قاچىلىرى  ھەممە 
چىراغلىرى بىلەن ياندۇرىدىغان يېغىنى،  15 خۇشبۇي ئىسرىق ياندۇرىدىغان قۇربانگاھ بىلەن 
دورا-دەرمەكلەرنى  خۇشبۇي  كۆيدۈرىدىغان  بىلەن  ياغ  مەسىھلەيدىغان  بالداقلىرىنى،  ئۇنىڭ 
قۇربانگاھى  تەييارالپ،  16 كۆيدۈرمە  پەردىنى  دەرۋازىسىدىكى  چېدىرىنىڭ  ئىبادەت  راستالپ، 
ئۇنىڭ  بىلەن  داس  ئەسۋابلىرىنى،  ھەممە  بىلەن  بالداقلىرى  تورىنى،  مىس  ئۇنىڭ  بىلەن 
ئېتىپ  تەگلىكلىرىنى  ۋە  تۈۋرۈكلىرى  ئۇنىڭ  بىلەن  پەردىلىرى  تەگلىكىنى،  17 ھويلىنىڭ 
ھويلىنىڭ دەرۋازىسىدىكى پەردىنىمۇ تەييار قىلىپ،  18 ئىبادەت چېدىرىنىڭ قوزۇقلىرى بىلەن 
ھويلىنىڭ قوزۇق تانىلىرىنى ياساپ،  19 مۇقەددەس خانىنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن الزىم بولىدىغان 
ئوغۇللىرىنىڭ  ئۇنىڭ  بىلەن  ئېگىنى  مۇقەددەس  كاھىننىڭ  ھارۇن  توقۇپ،  ئېگىنلەرنى 
كاھىنلىق ئېگىنلىرىنىمۇ تەييار قىلسۇن.«  20 ئۇ ۋاقىت بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممە جامائىتى 

مۇسانىڭ قېشىدىن چىقىپ كەتتى.  

يېنىپ كېلىپ، ھەركىمنىڭ روھى قىزىتسا،  تارتقانالرنىڭ ھەربىرى  21 ئاندىن كېيىن كۆڭلى 

ۋە مۇقەددەس كىيىملەر ئۈچۈن  ئۇنىڭ ھەممە ئىشى  بىلەن  ياسىلىشى  جامائەت چېدىرىنىڭ 
خوتۇن  خاھى  ئەر،  خاھى  ئۇالر  تۇردى.  22 شۇنداقكى،  كەلتۈرگىلى  ھەدىيە  بىر  خۇداۋەندىگە 
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بولسۇن، كېلىپ ھەربىرى ئۆز كۆڭلى تارتقاندەك ھەدىيە كەلتۈرۈپ، بىلەزۈك، زىرە، ئۈزۈك، 
زۇننار ۋە ئالتۇن نەرسىلىرىنى ئېلىپ كېلىپ، ھەركىم خۇداۋەندىگە ئالتۇن ھەدىيە بېرەلىسە، 
ئالتۇن بېرىپ،  23 ھەركىمنىڭ ئاسمان رەڭلىك ۋە يا سۆسۈن رەڭلىك، قىرمىز رەڭلىك ۋە يا 
تېرىسى  تاخاش  يا  ۋە  تېرىسى  قوچقار  بويالغان  قىزىل  يا  ۋە  يۇڭى  ئۆچكە  يىپى،  كاناپ  ئاق 
شۇنى  كەلتۈرەلىسە،  ھەدىيە  مىستىن  ياكى  كۈمۈش  كەلدى.  24 كىمكى  ئېلىپ  ئۇنى  بولسا 
يارىغۇدەك  ئىشىغا  خانىنىڭ  مۇقەددەس  قېشىدا  كىمنىڭ  كەلتۈردى.  ھەدىيە  خۇداۋەندىگە 

ئاكاتسىيە ياغىچى بولسا، ئۇنى ئېلىپ كەلدى.  
25 ھەممە ئۇستا خوتۇنالر بولسا ئۆز قوللىرى بىلەن چاق ئېگىرىپ، ئېگىرگەن يىپتىن كۆك 

بىلەن سۆسۈن رەڭلىك، قىرمىز رەڭلىك بىلەن ئاق كاناپ يىپ كەلتۈردى.  26 يۇڭ ئېگىرىشىگە 
ئۇستا بولۇپ، كۆڭلى تارتقان خوتۇنالرنىڭ ھەممىسى ئۆچكە يۇڭىنى ئېگىردى.  

تېشى  ھېقىق  ئۈچۈن  قادىماق  كۆكرەكلىككە  بىلەن  تونى  ئېفود  بولسا  كىشىلەر  27 چوڭ 

بىلەن  يېغى  مەسىھلەش  ياغ،  كۆيدۈرىدىغان  بىلەن  تاشالر،  28 ئەتىر  ئورنىتىلىدىغان  بىلەن 
كۆيدۈرىدىغان خۇشبۇي دورا-دەرمەكلەر كەلتۈردى.  

29 بۇ تەرىقىدە بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممە ئەر خوتۇنلىرى بولسا ھەركىمنىڭ خۇداۋەندە مۇسانىڭ 

كۆڭلى  بەرگىلى  نېمىنى  بىر  ئۈچۈن  ئىش  بىر  قايسى  ئىشىدىن  بۇيرۇغان  بىلەن  ۋاسىتىسى 
تارتسا، ئېلىپ كېلىپ، خۇشلۇق بىلەن خۇداۋەندىگە ھەدىيە بەردى.  

بولغان بېزالەل  قەبىلىسىدىن  يەھۇدا  خۇداۋەندە  »مانا  ئېيتتىكى:  بەنى-ئىسرائىلغا  مۇسا   30

بەن-ئۇرى بەن-خۇرنىڭ ئىسمىنى تۇتۇپ ئۇنى قىچقىرىپ،  31 خۇدانىڭ روھى بىلەن تولدۇرۇپ، 
ھېكمەت، ئەقىل ۋە بىلىشلىك بېرىپ، ھەر خىل ھۈنەرۋەنلىككە ئىگىلەندۈردى.  32 شۇنداقكى، 
ئۇ ئۆزى يېڭى ھۈنەرلەرنى چىقىرىپ، ئالتۇن، كۈمۈش بىلەن مىس ئىشلىرىنى قىلىپ،  33 كۆز 
قويماق ئۈچۈن تاشنى ئويۇپ ياغاچنى كېسىپ، ھەر خىل ھۈنەر ئىشلىرىنى قامالشتۇرغىلى 
قابىل بولدى.  34 ئۇ ئۇنىڭ ئۆزىگە ۋە ھەم دان قەبىلىسىدىن بولغان ئاھىساماقنىڭ ئوغلى 
بىلەن  ھېكمەت  كۆڭۈللىرىنى  بېرىپ،  35 ئۇالرنىڭ  ھەدىيە  ئۆگەتكىلى  ھۈنەر  ئوھولىيابقا 
تولدۇردى. شۇنداقكى، ئۇالر ھەر خىل نەقىش ئويىدىغان ئىش بىلەن چىرايلىق توقۇيدىغان 
ئىشنى قىلىپ، كۆك رەڭلىك بىلەن سۆسۈن رەڭلىك، قىرمىز رەڭلىك بىلەن ئاق كاناپ يىپتىن 
گۈل توقۇش بىلەن باشقا رەخت توقۇش ئىشلىرىنى ئەمەلگە كەلتۈرۈپ، ھەر خىل ھۈنەر بىلەن 

ھەرقانداق يېڭى ئىش بولسا قىلىشقا قابىل بولدى.  

بىلىپ 36  ئىشلىرىنى  ھەممە  خانىنىڭ  مۇقەددەس  مۇۋاپىق  بۇيرۇقىغا  1 خۇداۋەندىنىڭ 

باشقا  بارچە  تاپقان  پەم  بىلەن  ھېكمەت  تەرىپىدىن  خۇداۋەندىنىڭ  دەپ،  قىلسۇن 
قىلسۇن«  ئىشنى  بۇ  قوشۇلۇپ  ئۆزىگە  ئوھولىيابنىڭ  بىلەن  بېزالەل  كىشىلەرمۇ  ھۈنەرۋەن 
ئۆزى  خۇداۋەندە  قىچقىرىپ،  ئوھولىيابنى  بىلەن  بېزالەل  ئۆزى  مۇسا  ۋاقىت  ئۇ   2 دېدى.  
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ئىشنى  بۇ  بىلەن  ئۆزى  كىشىلەرنىڭ  ھۈنەرۋەن  ھەممە  تولدۇرغان  كۆڭۈللىرىنى  ھېكمەتتىن 
قىلىشقا كۆڭلى تارتقانالرنىڭ ھەممىسىنىمۇ قېشىغا كەلگىلى قىچقاردى.  

3 بۇالر كېلىپ، مۇقەددەس خانىنى ياسايدىغان ئىش ئۈچۈن بەنى-ئىسرائىل ئېلىپ كەلگەن 

ھەر  بىلەن  خۇشلۇقى  ئۆز  بولسا  خەلق  ئەمما  تاپشۇرۇۋالدى.  مۇسادىن  ھەدىيەلەرنى  ھەممە 
ھەممە  خانىنىڭ  مۇقەددەس  كۆرۈپ،  تۇراتتى.  4 شۇنى  كەلتۈرۈپ  ھەدىيە  مۇساغا  ئەتىگەن 
ئىشىنى قىلىپ تۇرغان ئۇستىالرنىڭ ھەربىرىنىڭ ئۆزى قىلىپ تۇرغان ئىشىنى تاشالپ كېلىپ،  
الزىم  پۈتكۈزۈشكە  ئىشىنى  بۇيرۇغان  قىلغىلى  بىزگە  خۇداۋەندە  ئۆزى  »خەلق  5 مۇساغا: 

بولىدىغاندىن زىيادە نەرسىلەرنى كەلتۈرۈپ تۇرىدۇ« دەپ ئېيتىشتى.  6 ئۇ ۋاقىت مۇسا بۇيرۇپ، 
چېدىرگاھتا: »مانا ھېچ كىشى، خاھى ئەر بولسۇن، خاھى خوتۇن بولسۇن مۇقەددەس خانىغا 
بىر نېمىنى بەرمەك ئۈچۈن يەنە ھەرىكەت قىلمىسۇن« دەپ جاكارالتتى. بۇنىڭ بىلەن خەلقنىڭ 
ئۆزى يەنە ھەدىيەلەر كەلتۈرۈشتىن توختىدى.  7 چۈنكى يىغقان نەرسىلەر قىلىنىدىغان ئىش 

ئۈچۈن يېتىپ ئاشقۇدەك ئىدى.  

ئون  چېدىرىنىڭ  ئىبادەت  ئۆزى  كىشىلەر  ھۈنەرۋەن  ئۇستا  تۇرغان  قىلىپ  ئىشىنى  8 ياساش 

پەردىسىنى تالالنغان ئاق كاناپ يىپ بىلەن كۆك رەڭلىك يىپ، سۆسۈن بىلەن قىرمىز رەڭلىك 
توقۇپ چىقاردى.   كېرۇبالرنىڭ سۈرىتىنى  ئۇنىڭدا  بىلەن  ھۈنەرۋەنلىك  ئۇستا  ياساپ،  يىپتىن 
پەردىلەر  ھەممە  بولۇپ،  گەز  تۆت  توغرىسى  گەز،  سەككىز  يىگىرمە  ئۇزۇنلۇقى  پەردىنىڭ  9 ھەر 

بىر-بىرىگە  بەشىمۇ  يەنە  بىر-بىرىگە چېتىلىپ،  بەشى  پەردىلەرنىڭ  ئىدى.  10 بۇ  ئۆلچەمدە  بىر 
چېتىلغان ئىدى.  11 بىر پەردىنىڭ چېتىدە يەنە بىرىگە تۇتىشىدىغان لېۋىگە كۆك رەڭلىك ئىزمە 
قادىلىپ، باشقا پەردىنىڭمۇ يەنە بىرىگە تۇتىشىدىغان لېۋىگە ئىزمە قادالغانىدى.  12 شۇنداقكى، 
بىر پەردىنىڭ لېۋىگە ئەللىك ئىزمە قادىلىپ، يەنە بىر پەردىنىڭ تۇتىشىدىغان لېۋىگە ئەللىك 
ئورناشتۇرۇلغانىدى.  13 ئالتۇندىن  ئۇتتۇرىدا  بىر-بىرىنىڭ  بولسا  ئىزمىلەر  بۇ  قادىلىپ،  ئىزمە 
ئىبادەت  ئۇالشتۇرۇلۇپ،  بىر-بىرىگە  پەردىلەر  بىلەن  ئىلمەكلەر  بۇ  ئېتىلىپ،  ئىلمەك  ئەللىك 

چېدىرى پۈتۈن قىلىندى.  
14 ئىبادەت چېدىرىنى ياپماق ئۈچۈن ئۆچكە يۇڭىدىن يېپىنچىالر ياسىلىپ، بۇ يېپىنچىالرنىڭ 

ئۆزى ئون بىر ئىدى.  15 ھەربىر يېپىنچىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئوتتۇز گەز، توغرىسى تۆت گەز بولۇپ، 
ئون بىر يېپىنچىنىڭ ھەممىسى بىر ئۆلچەمدە ئىدى.  16 بۇ يېپىنچىالرنىڭ بەشى چېتىلىپ 
بىر قىلىپ، قالغان ئالتىسىمۇ چېتىلىپ بىر قىلغان ئىدى.  17 تۇتاشتۇرۇلغان يېپىنچىالرنىڭ 
تۇتاشتۇرۇلغان  باشقا  يەنە  قادىلىپ،  ئىزمە  ئەللىك  لېۋىگە  يېپىنچىنىڭ  ياقىسىدىكى 
يېپىنچىالرنىڭ ياقىسىدىكى يېپىنچىنىڭ لېۋىگىمۇ ئەللىك ئىزمە قادالغانىدى.  18 يېپىنچىنى 

تۇتاشتۇرۇپ پۈتۈن قىلماق ئۈچۈن، مىستىن ئەللىك ئىلمەك ئېتىلدى.  
يېپىلىدىغان  ئۈستىگە  يېپىنچىنىڭ  تېرىسىدىن  بويالغان قوچقار  قىزىل  باشقا  شۇنىڭدىن   19
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بىر يوپۇق ياسىلىپ بۇنىڭمۇ ئۈستىگە يېپىلىدىغان بىر ئىككىنچى يوپۇق تاخاش تېرىسىدىن 
ياسالدى.  

قويۇلدى.   تىك  ئېتىلىپ  ياغىچىدىن  ئاكاتسىيە  بولسا  چېدىرىنىڭ تاختىلىرى  بادەت  20 ئى

21 تاختىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئون گەز بولۇپ، توغرىسى بىر يېرىم گەز ئىدى.  22 ھەربىر تاختىنىڭ 

ئىككى پۇتى بولۇپ، قىرى بىلەن بىر-بىرىگە تۇتاشقانىدى. چېدىرنىڭ ھەممە تاختىلىرى شۇنداق 
تەرىپىگە  جەنۇب  قاراپ  جەنۇبقا  يىگىرمىسى  بولسا  تاختىلىرى  قىلىنغانىدى.  23 چېدىرنىڭ 
قويۇلغانىدى.  24 بۇ يىگىرمە تاختىنىڭ تېگىگە كۈمۈشتىن قىرىق تەگلىك ياسىلىپ، ھەربىر 
ئوخشاش  قويۇلغانىدى.  25 شۇنىڭغا  تەگلىك  ئىككىدىن  تېگىدە  پۇتىنىڭ  ئىككى  تاختىنىڭ 
چېدىرنىڭ باشقا يېنىدا، يەنى شىمال تەرىپىدە يىگىرمە تاختا قويۇلۇپ،  26 بۇالر ئۈچۈن ھەم 
كۈمۈشتىن قىرىق تەگلىك ياسىلىپ، ھەربىر تاختىنىڭ تېگىگە ئىككىدىن ئىككىدىن تەگلىك 
ئورۇنالشتۇرۇلۇپ قويۇلغانىدى.  27 لېكىن چېدىرنىڭ كەينى تەرىپىدە غەربكە قاراشلىق ئالتە 
قويۇلغانىدى.   تاختا  ئىككى  بۇلۇڭىدا  تەرىپىدىكى  كەينى  قويۇلغانىدى.  28 چېدىرنىڭ  تاختا 
بىر  چىقىپ،  قوشۇلۇپ  ئۇچىغىچە  بولۇپ،  قوشقان  تەرىپىدىن  تۆۋەن  ھەربىرى  29 بۇالرنىڭ 

قويۇلغانىدى.   بۇلۇڭىدا  ئىككى  بولۇپ  شۇنداق  ئىككىلىسى  تۇتاشتۇرۇلۇپ،  بىلەن  ھالقا 
30 بۇ تەرىقىدە سەككىز تاختا بولۇپ، ھەربىر تاختىنىڭ تېگىگە قويغىلى ئىككىدىن تەگلىك 

ئاكاتسىيە  باشقا  قىلىنغانىدى.  31 بۇنىڭدىن  تەگلىك  كۈمۈش  دانە  ئالتە  ئون  ھېسابىدا 
ياغىچىدىن توغرا بالداقالر ياسىلىپ، بەشى چېدىرنىڭ بىر يېنىدىكى تاختىالر ئۈچۈن ئېتىلىپ،  
32 چېدىرنىڭ باشقا يېنىدىكى تاختىالر ئۈچۈنمۇ بەش دانە توغرا بالداق ياسىلىپ، چېدىرنىڭ 

كەينى تەرىپىدىكى غەربكە قاراشلىق تاختىالر ئۈچۈن ھەم بەش دانە بالداق تەييارالنغانىدى.  
33 تاختىالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرىدىغان ئوتتۇرا بالداق بولسا بۇ ئۆزى بىر تەرىپىدىن يەنە بىر 

ھالقىالر  كىرىدىغان  بالداقالر  قاپلىنىپ،  بىلەن  ئالتۇن  ئۆزى  يېتەتتى.  34 تاختىالر  تەرىپىگە 
بولسا ئالتۇندىن ياسىلىپ، بالداقالر ئۆزى ئالتۇندىن قاپالنغانىدى.  

35 كۆك رەڭلىك بىلەن سۆسۈن رەڭلىك يىپ، قىرمىز رەڭلىك بىلەن ئاق كاناپ يىپتىن بىر پەردە 

ياسىلىپ، ئۇنىڭدا كېرۇب سۈرەتلىرى نەپىس قىلىپ توقۇلغانىدى.  36 ئۇنى ئاسماق ئۈچۈن 
بولسا  ئىلمەكلىرى  قاپلىنىپ،  بىلەن  ئالتۇن  ياسىلىپ،  تۈۋرۈك  تۆت  ياغىچىدىن  ئاكاتسىيە 
ئالتۇندىن ئېتىلىپ، بۇ تۈۋرۈكلەر ئۈچۈن كۈمۈشتىن تۆت دانە تەگلىك قۇيۇپ ياسالغانىدى.  

رەڭلىك  رەڭلىك يىپ، قىرمىز  بىلەن سۆسۈن  رەڭلىك  دەرۋازىسى ئۈچۈن كۆك  37 چېدىرنىڭ 

تۈۋرۈك  پەردە ئۈچۈن بەش  توقۇلغانىدى.  38 بۇ  پەردە  يىپتىن بىر گۈللۈك  بىلەن ئاق كاناپ 
قاپلىنىپ،  ئالتۇندىن  چەمبەرلىرى  بىلەن  باشلىرى  بۇالرنىڭ  ياسىلىپ  بىلەن  ئىلمەكلىرى 

ئۇالرنىڭ تېگىگە قويۇلىدىغان بەش دانە تەگلىكى مىستىن تەييارالنغانىدى.  
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ئۇزۇنلۇقىنى 37  ياساپ،  ياغىچىدىن  ئاكاتسىيە  ساندۇقىنى  ئەھدە  ئۆزى  1 بېزالەلنىڭ 

ئىككى يېرىم گەز، ئېگىزلىكىنى بىر يېرىم گەز، توغرىسىنى بىر يېرىم گەز قىلىپ،  2 
ئۇنىڭ ئىچى-سىرتىنى ساپ ئالتۇن بىلەن قاپالپ، چۆرىسىگە ئالتۇندىن گىرۋەك قىلىپ،  3 
ئالتۇندىن تۆت ھالقىنى قۇيۇپ، ئۇنىڭ تۆت پۇتىغا قاداپ ئىككى ھالقىنى بىر تەرىپىدە، يەنە 
ئىككى ھالقىنى يەنە تەرىپىدە قويدى.  4 مۇندىن باشقا ئۇ ئۆزى ئاكاتسىيە ياغىچىدىن ئىككى 
بالداقنى ياساپ، ئالتۇن بىلەن قاپالپ،  5 ساندۇقنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن بالداقالرنى ئۇنىڭ ئىككى 
يېنىدىكى ھالقىالردىن تىقىپ ئۆتكۈزۈپ قويدى.  6 ئۇ ھەم ساپ ئالتۇندىن بىر مەرھەمەت تەختىنى 
ياساپ، ئۇزۇنلۇقىنى ئىككى يېرىم گەز، توغرىسىنى بىر يېرىم گەز قىلىپ،  7 ئالتۇندىنكىئ كى 
كېرۇب سۈرىتىنى سوقۇپ ياساپ، ئۇالرنى مەرھەمەت تەختىنىڭ ئىككى بېشىغا ئورۇنالشتۇرۇپ،  
8 بىر كېرۇبنى بىر چېتىدە، يەنە بىر كېرۇبنى باشقا چېتىدە ئورۇنالشتۇرۇپ، بۇ ئىككى چېتىدىكى 
كېرۇب سۈرەتلىرىنىڭ ئۆزىنى مەرھەمەت تەختىنىڭ ئۆز پارچىسىدىن ئېتىپ قويدى.  9 كېرۇبالر 
كۆتۈرۈپ،  يېيىپ  قاناتلىرىنى  ئۆز  دەپ،  ياپسۇن  تەختىنى  مەرھەمەت  بىلەن  قاناتلىرى  بولسا 
يۈزلىرىنى بىر-بىرىنىڭ تەرىپىگە يۈزلىنىپ تۇرغۇزۇلغانىدى. شۇنداقكى، كېرۇبالرنىڭ يۈزلىرى 

مەرھەمەت تەختىنىڭ تەرىپىگە قاراقلىق ئىدى.  
10 ئۇ ھەم جوزىنى ئاكاتسىيە ياغىچىدىن ياساپ، ئۇزۇنلۇقىنى ئىككى گەز، توغرىسىنى بىر گەز، 

ئېگىزلىكىنى بىر يېرىم گەز قىلىپ،  11 ئۇنى ساپ ئالتۇن بىلەن قاپالپ، چۆرىسىگە ئالتۇندىن 
بىر گىرۋەك ياسىدى.  12 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى جوزىنىڭ چۆرىسىگە تۆت بارماق كەڭ بىر پەۋاز 
قىلىپ، ئۇ پەۋازنىڭ چۆرىسىگە ئالتۇندىن بىر گىرۋەك ياساپ قويدى.  13 ئۇ ئۆزى جوزا ئۈچۈن 
ئالتۇندىن تۆت ھالقىنى قۇيۇپ، بۇ ھالقىالرنى تۆت پۇتنىڭ ئۇتتۇرىدىكى تۆت بۇلۇڭغا قادىدى.  
پەۋازنىڭ  ئۆزى  ھالقىالر  دەپ،  ئۆتكۈزۈلسۇن  بالداقالر  ئۇالردىن  ئۈچۈن  كۆتۈرمەك  14 جوزىنى 

ئۇتتۇرىدا توختىتىلغانىدى.  15 ئۇ ئۆزى جوزىنى كۆتۈرىدىغان بالداقالرنى ئاكاتسىيە ياغىچىدىن 
ئېتىپ، ئۇالرنى ئالتۇن بىلەن قاپلىدى.  16 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى جوزا ئۈچۈن ئاياق بىلەن 
قاچىالر، تاۋاق بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى قويۇلىدىغان پىيالىلەرنى ساپ ئالتۇندىن تەييارالپ 

ئەتتى.  

17 ئۇ ئۆزى ساپ ئالتۇندىن شامداننى ياسىدى. بۇ شامدان بولسا سوقۇلۇپ ئېتىلىپ، ئۇنىڭ 

ياسالغانىدى.   پارچىدىن  بىر  بولسا ھەممىسى  ۋە گۈللىرى  تۈگۈن  قاچا،  پۇتى،  بىلەن  غولى 
شېخى  ئۈچ  ،يەنە  تەرىپىدىن  بىر  ئۈچى  چىقىپ،  شاخ  ئالتە  يېنىدىن  ئىككى  18 شامداننىڭ 

يەنە بىر تەرەپتىن چىقىرىلغانىدى.  19 بىر شېخىدا بادام گۈلىگە ئوخشاش ئۈچ قاچا بولۇپ، 
ھەربىرى بىر تۈگۈن بىلەن بىر گۈلدىن ئىبارەت قىلىنىپ، باشقا شېخىدا ھەم بادام گۈلىگە 
قىلىنغانىدى.  ئىبارەت  بىر گۈلدىن  بىلەن  تۈگۈن  بىر  بولۇپ، ھەربىرى  قاچا  ئۈچ  ئوخشاش 
شامداندىن چىقىرىلغان ئالتىال شېخىنىڭ ئۆزى شۇنداق ئىدى.  20 لېكىن شامداننىڭ ئۆزىدە 
بادام گۈلىگە ئوخشاپ، تۈگۈن بىلەن گۈلى بار تۆت قاچا ياسالغانىدى.  21 بىر تۈگۈن ئۆزى 
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يەنە  تۇرۇپ،  تېگىدە  شاخنىڭ  جۈپ  بىر  بولغان  بىر  بىلەن  ئۇنىڭ  چىقىرىلىپ  شامداندىن 
بىر تۈگۈن شامداندىن چىقىرىلىپ ئۇنىڭ بىلەن بىر بولغان يەنە بىر جۈپ شاخنىڭ تېگىدە 
بولغان ئۈچىنچى جۈپ  بىر  بىلەن  تۇرۇپ، ئۈچىنچى تۈگۈن شامداندىن چىقىرىلىپ ئۇنىڭ 
ئۆزىگە  شاخنىڭ  ئالتە  چىقىرىلغان  شامداندىن  شۇنداقكى،  قويۇلغانىدى.  تېگىدە  شاخنىڭ 
ساپ  بولۇپ،  بىر  بىلەن  شامدان  بولسا  شاخلىرى  بىلەن  قىلىنغانىدى.  22 تۈگۈن  مۇنداق 
ئالتۇندىن ئېتىلىپ بىر پارچىدىن ياسالغانىدى.  23 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى ئۇنىڭ ئۈچۈن 
يەتتە چىراغنى ياساپ، ئۇنىڭ پىلىك قىسقاچلىرى بىلەن كۈلدانلىرىنى ساپ ئالتۇندىن تەييار 
قىلدى.  24 شۇنىڭدەك شامدان بىلەن ئۇنىڭ ھەممە ئەسۋابلىرىنى بىر تاالنت ساپ ئالتۇندىن 

راستلىدى.  

25 ئاندىن كېيىن ئۇ ئۆزى ئاكاتسىيە ياغىچىدىن بىر خۇشبۇي ئىسرىق قۇربانگاھنى ياسىدى. ئۇ 

ئۇزۇنلۇقىنى بىر گەز، توغرىسىنى بىر گەز قىلىپ، تۆت چاسا ياساپ ئېگىزلىكىنى ئىككى گەز 
قىلىپ، مۈڭگۈزلىرىنى ئۇنىڭ ئىچىدىن چىقىرىپ ياساپ،  26 ئۇنىڭ تورۇسى بىلەن چۆرىسىدىكى 
تاملىرى بولسۇن ۋە يا مۈڭگۈزلىرى بولسۇن ھەممىسىنى ساپ ئالتۇن بىلەن قاپالپ، چۆرىسىگە 
ئالتۇندىن بىر گىرۋەك ياساپ،  27 قۇربانگاھنى كۆتۈرگەندە بالداقالرنى ساپماق ئۈچۈن ئالتۇندىن 
قويۇپ،   ئورۇنالشتۇرۇپ  تېگىگە  گىرۋەكنىڭ  يېنىدا  ئىككى  ئۇنىڭ  ياساپ،  ھالقىنى  ئىككى 

28 بالداقالرنىڭ ئۆزىنى ئاكاتسىيە ياغىچىدىن ياساپ ئالتۇن بىلەن قاپلىدى.  

29 ئۇ ھەم مەسىھلىمەك ئۈچۈن مۇقەددەس ياغنى تەييارالپ، ئەتىرچى تەييار قىلغاندەك ساپ 

كۆيدۈرىدىغان خۇشبۇي دورا-دەرمەكنى راستلىدى.  

ياساپ، 38  قۇربانگاھىنى  ياغىچىدىن كۆيدۈرمە  ئاكاتسىيە  ئۆزى  ئۇ  باشقا  بۇنىڭدىن   1

ئۇزۇنلۇقىنى بەش گەز، توغرىسىنى بەش گەز قىلىپ، چاسا ياساپ ئېگىزلىكىنى ئۈچ 
گەز قىلىپ،  2 ئۇنىڭ تۆت بۇلۇڭىغا مۈڭگۈزلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇپ، مۈڭگۈز بىلەن قۇربانگاھنى 
راستالپ،  ئەسۋابلىرىنى  ھەممە  3 قۇربانگاھنىڭ  قاپالپ،   بىلەن  مىس  ياساپ  پارچىدىن  بىر 
ئۇ   4 ئەتتى.   مىستىن  ھەممىسىنى  تەييارالپ،  ئوتدانالرنى  ۋە  قىسقاچ  قاچا،  بەلچە،  كۈلدان، 
ھەم قۇربانگاھ ئۈچۈن مىستىن بىر تورنى ياساپ، ئۇنى قۇربانگاھنىڭ ئاستىن كانارىدىن تارتىپ 
ئوتتۇرىسىغا يەتكۈزۈپ قاداپ،  5 بالداقالرنى ئۆتكۈزمەك ئۈچۈن مىس تورنىڭ تۆت بۇلۇڭىغا تۆت 
دانە قۇيما ھالقىنى بېكىتتى.  6 بالداقالر بولسا ئۇالرنى ئاكاتسىيە ياغىچىدىن ياساپ، مىس بىلەن 
قاپالپ،  7 قۇربانگاھنى كۆتۈرمەك ئۈچۈن بالداقالرنىڭ ئۆزىنى قۇربانگاھنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى 

ھالقىالردىن ئۆتكۈزۈپ قويدى. قۇربانگاھ بولسا ئىچىنى كاۋاك قىلىپ، شالدىن ياسىدى.  
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جۇغالشقان  قىلغىلى  خىزمەت  دەرۋازىسىدا  چېدىرىنىڭ  جامائەت  ئۆزى  ئۇ  باشقا  8 بۇنىڭدىن 

خوتۇنالرنىڭ ئەينەكلىرىنىڭ مىسىنى ئېلىپ، ئۇنىڭدىن بىر مىس داس بىلەن ئۇنىڭ مىس 
تەگلىكىنى ياسىدى.  

ھويال  تەرىپىدە  جەنۇب  قاراشلىق  تەرىپىگە  جەنۇب  راستالپ،  كېيىن ھويلىنى  ندىن  9 ئا

تەييار قىلدى.  10 پەردىلەرنىڭ  يۈز گەزلىك پەردىلەرنى  يىپتىن توقۇلغان  ئۈچۈن ئاق كاناپ 
ئېتىلدى.  تەگلىك  دانە  يىگىرمە  مىستىن  ئۈچۈن  بۇالر  بولۇپ،  يىگىرمە  بولسا  تۈۋرۈكلىرى 
لېكىن تۈۋرۈكلەرنىڭ ئىلمەك بىلەن چەمبەرلىرى كۈمۈشتىن ئىدى.  11 شىمال تەرىپىدىكى 
پەردىلەرنىڭ ئۇزۇنلۇقىمۇ يۈز گەز ئىدى. ئۇالرنىڭ تۈۋرۈكلىرى يىگىرمە بولۇپ، بۇالر ئۈچۈن 
بىلەن چەمبەرلىرى  ئىلمەك  تۈۋرۈكلەرنىڭ  ياسالدى. لېكىن  تەگلىك  دانە  يىگىرمە  مىستىن 
پەردىلەر بولسا ئەللىك گەز ئۇزۇن ئىدى. ئۇالرنىڭ  تەرىپىدىكى  كۈمۈشتىن ئىدى.  12 غەرب 
لېكىن  ياسالدى.  تەگلىك  دانە  ئون  مىستىن  ئۈچۈن  ئۇالر  بولۇپ،  ئون  تۈۋرۈكلىرى 
ئالدى  قاراشلىق  ئىدى.  13 شەرققە  كۈمۈشتىن  چەمبەرلىرى  بىلەن  ئىلمەك  تۈۋرۈكلەرنىڭ 
تەرىپىدىكى پەردىلەرنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئەللىك گەز ئىدى.  14 دەرۋازىنىڭ بىر تەرىپىدىكى پەردىلەر 
بولسا ئون بەش گەز ئۇزۇن ئىدى. ئۇالرنىڭ تۈۋرۈكلىرى ئۈچ بولۇپ، بۇالر ئۈچۈن ئۈچ دانە 
تەگلىك ياسالدى.  15 ھويلىنىڭ دەرۋازىسىنىڭ ئۇ تەرىپىدىكى پەردىلەرنىڭ ئۇزۇنلۇقىمۇ ئون 
بەش گەز ئىدى. شۇنداقكى، ئۇ تەرىپى بىلەن بۇ تەرىپىدىكى پەردىلەر ئوخشاش ئىدى. ئۇالرنىڭ 
تۈۋرۈكلىرى ئۈچ بولۇپ، بۇالر ئۈچۈن ئۈچ دانە تەگلىك ياسالدى.  16 ھويلىنىڭ چۆرىسىدىكى 
تەگلىكلىرى  توقۇلغانىدى.  17 تۈۋرۈكلەرنىڭ  يىپتىن  كاناپ  ئاق  ھەممىسى  پەردىلەرنىڭ 
بولسا مىستىن ياسالدى، لېكىن ئۇالرنىڭ ئىلمەك بىلەن چەمبەرلىرى كۈمۈشتىن ئېتىلىپ 
كۈمۈشتىن  بولسا  تۈۋرۈكلىرى  ھەممە  ھويلىنىڭ  قاپالنغانىدى.  بىلەن  كۈمۈش  باشلىرى 
ئېتىلگەن ھالقىلىرى بار ئىدى.  18 ھويلىنىڭ دەرۋازىسىدىكى پەردىنىڭ ئۆزى كۆك رەڭلىك 
گۈل  توقۇلۇپ  يىپتىن  كاناپ  ئاق  بىلەن  رەڭلىك  قىرمىز  يىپتىن،  رەڭلىك  سۆسۈن  بىلەن 
پەردىلەرنىڭ  ھويلىنىڭ  بولسا  ئېگىزلىكى  قىلىنىپ،  گەز  يىگىرمە  ئۇزۇنلۇقى  سېلىنىپ، 
توغرىسىغا باراۋەر بولۇپ، بەش گەز ئىدى.  19 ئۇنىڭ ئۈچۈن مىستىن تۆت تۈۋرۈك بىلەن تۆت 
تەگلىك ياسالدى. لېكىن بۇالرنىڭ ئىلمەكلىرى كۈمۈشتىن ئېتىلىپ، باشلىرى كۈمۈش بىلەن 
قاپلىنىپ، چەمبەرلىرى بولسا كۈمۈشتىن ئېتىلدى.  20 ئىبادەت چېدىرىنىڭ بىلەن ھويلىنىڭ 

چۆرىسىدىكى قوزۇقالرنىڭ ھەممىسى مىستىن ياسالغانىدى.  

21 شاھادەت چېدىرى دېگەن چېدىر ئۈچۈن، مۇسانىڭ بۇيرۇقى بىلەن ھارۇننىڭ ئوغلى ئىتامار 

قەبىلىسىدىن  شۇدۇر:  22 يەھۇدا  ھېسابى  ئەشياالرنىڭ  قىلىدىغان  الۋىيالر  تۇرۇپ،  ئۈستىدە 
ھەممىسىنى  بۇيرۇغاننىڭ  مۇساغا  خۇداۋەندە  ئۆزى  بەن-خۇرنىڭ  بەن-ئۇرى  بېزالەل  بولغان 
قىلدى.  23 دان قەبىلىسىدىن بولغان ئاھىساماقنىڭ ئوغلى ئوھولىياب ئۇنىڭ شېرىكى بولۇپ 
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سۆسۈن  بىلەن  رەڭلىك  كۆك  بولۇپ،  ئۇستا  توقۇشقا  گۈل  بىلەن  قىلىش  نەقىش  ئۆزى  بۇ 
رەڭلىك يىپ، قىرمىز رەڭلىك بىلەن ئاق كاناپ يىپتىن رەڭمۇرەڭ رەخت توقۇشنى بىلەتتى.  
24 مۇقەددەس خانىنىڭ ياسىشىغا ئىشلىتىلگەن ئالتۇن، يەنى ھەدىيەگە كەلتۈرۈلگەن ئالتۇننىڭ 

ھەممىسى، مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا يىگىرمە توققۇز تاالنت يەتتە يۈز ئوتتۇز 
شېقەل ئىدى.  25 جامائەت ئىچىدىن ساناقتىن ئۆتكەن خەلقنىڭ كەلتۈرگەن ھەدىيە كۈمۈشى 
مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا يۈز تاالنت بىر مىڭ يەتتە يۈز يەتمىش بەش شېقەل 
ئىدى.  26 كىمكى يىگىرمە ياش ياكى ئۇنىڭدىن ئوشۇق بولۇپ ساناقتىن ئۆتۈپ سانالغانالرغا 
قوشۇلسا، ئۇنىڭدىن بىر بېكا، يەنى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا يېرىم شېقەل 
ئالتە يۈز ئۈچ مىڭ بەش يۈز ئەللىك كىشى ئىدى.  27 مەزكۇر يۈز  ئېلىنغانىدى. بۇالر بولسا 
تاالنت كۈمۈشتىن مۇقەددەس خانىنىڭ تەگلىكلىرى بىلەن ئوتتۇرىدىكى پەردىنىڭ تەگلىكلىرى 
قۇيۇلۇپ، يۈز تاالنتتىن يۈز تەگلىك ياسىلىپ، ھەربىر تەگلىك ئۈچۈن بىر تاالنت ئىشلىتىلدى.  
28 ئۇ بىر مىڭ يەتتە يۈز يەتمىش بەش شېقەل بولسا تۈۋرۈكلەرنىڭ ئىلمەكلىرىگە ئىشلىتىلىپ 

باشىلىرىنىڭ قاپلىنىشى بىلەن چەمبەرلىرىنىڭ ئېتىلىشىگە ئىشلىتىلدى.  29 ھەدىيە ئۈچۈن 
كەلتۈرۈلگەن مىسنىڭ ئۆزى يەتمىش تاالنت ئىككى مىڭ تۆت يۈز شېقەل چىقتى.  30 بۇنىڭدىن 
جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىنىڭ تەگلىكلىرى تەييارلىنىپ، مىس قۇربانگاھى بىلەن مىس 
تورى ۋە قۇربانگاھنىڭ ھەممە ئەسۋابلىرى ئېتىلىپ،  31 ھويلىنىڭ چۆرىسىدىكى تەگلىكلىرى 
ھەممىسى  قوزۇقالرنىڭ  چۆرىسىدىكى  ھويلىنىڭ  بىلەن  قوزۇقلىرى  چېدىرنىڭ  قۇيۇلۇپ، 

ياسالدى.  

1 ئۇالر مۇقەددەس خانىنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن كۆك، سۆسۈن ۋە قىرمىز رەڭلىك رەخت 39 

بۇيرۇغىنىدەك ھارۇن ئۈچۈن مۇقەددەس ئېگىنلەرنى  توقۇپ، خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا 
تەييار قىلدى.  

يىپتىن،  رەڭلىك  بىلەن سۆسۈن  رەڭلىك  ئاسمان  ئالتۇندىن،  ئۇنى  ئۇالر  بولسا  تونى  2 ئېفود 

قىرمىز رەڭلىك بىلەن ئاق كاناپ يىپتىن تەييارالپ،  3 ئالتۇن سوقۇپ نەپىس قىلىپ، ئۇنى 
رەڭلىك  قىرمىز  يىپنىڭ،  رەڭلىك  بىلەن سۆسۈن  رەڭلىك  كۆك  بۇنى  قىلىپ،  يىپ  كېسىپ 
تونىغا  ئېفود  توقۇدى.  4 ئۇالر  رەخت  رەڭمۇرەڭ  ئېلىپ  ئارىسىغا  يىپنىڭ  كاناپ  ئاق  بىلەن 
قىلىپ  بىر  بېشىنى  ئىككى  دەپ،  تۇتاشسۇن  بىر-بىرىگە  ئورۇنالشتۇرۇپ،  دولىنى  ئىككى 
چىگىپ قويدى.  5 ئۇنىڭ ئۈستىگە باغاليدىغان كەمەر بولسا ئېفودنىڭ ئۆز رەختىدىن بولۇپ، 
ئۇنىڭغا ئوخشاش ئىشلىنىپ، ئالتۇندىن، كۆك رەڭلىك بىلەن سۆسۈن رەڭلىك يىپتىن، قىرمىز 
رەڭلىك بىلەن ئاق كاناپ يىپتىن توقۇلۇپ، خۇداۋەندە مۇساغا بۇيرۇغاندەك تەييار قىلىنغانىدى.  
6 ئۇالر ھېقىق تاشلىرىنى ياساپ، ئالتۇن كۆزلۈكلەرگە قويۇپ، مۆھۈر ئويغاندەك ئىسرائىلنىڭ 

بەنى- بۇيرۇغىنىدەك  مۇساغا  خۇداۋەندىنىڭ  ئويۇپ،  7 بۇالرنى  ئىسىملىرىنى  ئوغۇللىرىنىڭ 
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ئىسرائىلنىڭ يادلىنىش تېشى بولسۇن دەپ، ئېفود تونىنىڭ ئىككى مۈرىسىگە قاداپ قويدى.  
تونىغا  ئېفود  ھەم  بۇنى  توقۇتۇپ،  بىلەن  قولى  ھۈنەرۋەننىڭ  ئۇستا  كۆكرەكلىكنى  8 ئۇالر 

ئوخشاش ئالتۇندىن، كۆك بىلەن سۆسۈن رەڭلىك يىپتىن، قىرمىز رەڭلىك بىلەن ئاق كاناپ 
يىپتىن ياساپ تەييار قىلدى.  9 ئۇالر بۇنى ئىككى قاتلىق تۆت چاسا قىلىپ، ئۇزۇنلۇقىنى بىر 
غېرىچ، توغرىسىنى بىر غېرىچ قىلىپ،  10 ئۇنىڭ ئۈستىگە تۆت قاتار قىلىپ، جاۋاھىر تاشلىرىنى 
بار  تېشى  زۇمرەت  بىر  ۋە  توپاز  بىر  ياقۇت،  قىزىل  بىر  قاتاردا  بىرىنچى  شۇنداقكى،  قادىدى. 
ئىدى.  11 ئىككىنچى قاتاردا بىر كۆك قاشتاش، بىر كۆك ياقۇت ۋە بىر ئالماس،  12 ئۈچىنچى 
قاتاردا  تېشى،  13 تۆتىنچى  كۋارتس  سۆسۈن  بىر  ۋە  ھېقىق  بىر  ياقۇت،  سۆسۈن  بىر  قاتاردا 
بىر خرىزولىت، بىر ئاق ھېقىق ۋە بىر يېشىل قاشتاش بولۇپ، بۇالرنىڭ ھەممىسى باشقا-
تاشلىرى  جاۋاھىر  ئورناشتۇرۇلغانىدى.  14 بۇ  قويۇلۇپ  ئىچىگە  كۆزلۈكلەرنىڭ  ئالتۇن  باشقا 
مۆھۈر  بولۇپ،  دانە  ئىككى  ئون  مۇۋاپىق  ئىسىملىرىغا  ئوغۇللىرىنىڭ  ئىسرائىلنىڭ  بولسا 
ئويغاندەك ھەربىر تاشقا ئون ئىككى قەبىلىنىڭ ئىسمى بىردىن-بىردىن ئويۇلغانىدى.  15 ئۇالر 
كۆكرەكلىككە ئېشىلگەن شوينىغا ئوخشاش ساپ ئالتۇن زەنجىرلەرنى ياساپ،  16 كۆكرەكلىك 
ئۈچۈن ئالتۇندىن ئىككى ھالقىنى ئېتىپ، بۇالرنى كۆكرەكلىكنىڭ ئىككى بېشىغا بېكىتىپ،  
ئىككى  كۆكرەكلىكنىڭ  زەنجىرنى  ئىككى  ياسالغان  ئېشىلىپ  بولۇپ  ئالتۇندىن  17 ئۆزى 

قالغان  زەنجىرلەرنىڭ  ئېشىلگەن  ئۆتكۈزۈپ،  18 بۇ  ھالقىدىن  ئىككى  بېكىتىلگەن  بېشىغا 
ئىككى ئۇچىنى ئىككى كۆزلۈكلەرگە قاداپ، بۇالرنى ئېفود تونىنىڭ ئالدى تەرىپىدىكى ئىككى 
ئېفود  ئېتىپ،  ھالقىنى  ئىككى  ئالتۇندىن  بۆلەك،  قويدى.  19 مۇندىن  ئېسىپ  مۈرىسىگە 
تونىنىڭ ئىچ كانارىغا كەلگەن كۆكرەكلىكنىڭ ئىككى بېشىغا بېكىتىپ قويدى.  20 مۇندىن 
باشقا ئالتۇندىن ئىككى ھالقىنى ياساپ، ئېفود تونىنىڭ ئىككى دولىسىنىڭ ئاستىدا ئۇنىڭ 
تۇرۇپ،  ئېگىز  قويۇپ،  21 كەمەردىن  ئېسىپ  ئېگىز  كەمەردىن  ئالدىغا  جايىنىڭ  تۇتاشقان 
كۆك  ئۆتكۈزۈلگەن  ھالقىالردىن  ئۆزىنى  كۆكرەكلىكنىڭ  دەپ،  بولمىسۇن  جۇدا  ئېفودتىنمۇ 
رەڭلىك يىپ بىلەن ئېفودنىڭ ھالقىلىرىغا باغالپ قويۇپ، ھەممىسىنى خۇداۋەندە ئۆزى مۇساغا 

بۇيرۇغاندەك بەجا كەلتۈردى.  
22 ئېفود تونى بولسا كۆك رەڭلىك يىپتىن توقۇلۇپ تەييار قىلىنغانىدى.  23 ئۇنىڭ باش تۆشۈكى 

بولسا ساۋۇتنىڭ ياقىسىدىكىدەك ئوتتۇرىسىدا بولۇپ، يىرتىلىپ كەتمىسۇن دەپ، چۆرىسىگە 
قاسقان تۇتۇلغانىدى.  24 ئۇالر ئۇنىڭ ئېتىكىنىڭ چۆرىسىگە كۆك، سۆسۈن ۋە قىرمىز رەڭلىك 
يىپتىن ياسالغان ئانارالرنى سېلىپ،  25 بۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھەممە تەرىپىگە ساپ ئالتۇندىن 
توننىڭ  كىيىلىدىغان  خىزمەتتە  قويدى.  26 شۇنداقكى،  ئېسىپ  قوڭغۇراقالرنى  ئېتىلگەن 
يەنە  ئاندىن  ئانار،  بىر  كېيىن  ئاندىن  قوڭغۇراق،  ئالتۇن  بىر  چۆرىسىدە  پۈتۈن  ئېتىكىنىڭ 
بىر ئالتۇن قوڭغۇراق، ئاندىن يەنە بىر ئانارنى ئورۇنالشتۇرۇپ، بۇنىڭ ھەممىسىنى خۇداۋەندە 

مۇساغا بۇيرۇغاندەك راستلىدى.  
27 ئۇالر ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئۈچۈن نەپىس كاناپ يىپتىن توقۇلغان كۆينەكلەرنى 
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تەيىنلەنگەن  ئۈچۈن  زىننەت  ياساپ،  توقۇپ  يىپتىن سەللىنى  كاناپ  ق  قىلىپ،  28 ئا تەييار 
دوپپىالرنىمۇ ئاق كاناپ يىپتىن ئېتىپ، تامبىللىرى بولسا ئۇالرنى ئاق كاناپ يىپتىن توقۇپ 
تەييار قىلدى.  29 بۇنىڭدىن باشقا ئۇالر ئاق كاناپ يىپ بىلەن كۆك رەڭلىك يىپتىن. سۆسۈن 
بىلەن قىرمىز رەڭلىك يىپتىن توقۇلغان رەڭمۇرەڭ رەختتىن بەلۋاغنى تەييارالپ، ھەممىسىنى 

خۇداۋەندە مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك قىلدى.  
30 مۇقەددەس ئوتۇغات بولسا ئۇالر ئۇنىڭ تۈنىكىسىنى ساپ ئالتۇندىن ئېتىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە 

مۆھۈر ئويغاندەك: »خۇداۋەندە ئۈچۈن مۇقەددەس قىلىندى« دەپ ئويۇپ،  31 ئۇنى كۆك رەڭلىك 
يىپ بىلەن سەللىگە چىگىپ، ھەممىسىنى خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك قىلدى.  

مۇسانىڭ ئىبادەت چېدىرى ۋە جابدۇقلىرىنى كۆزدىن كەچۈرۈشى

32 بۇ تەرىقىدە جامائەتنىڭ ئىبادەت چېدىرىنىڭ ھەممە ئىشى تەييار بولدى. بەنى-ئىسرائىلنىڭ 

ئۆزى ئۇنى بەجا كەلتۈرۈپ، ھەر تەرىقىدە خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك قىلدى.  
33 ئۇالر چېدىرنىڭ ئۆزى بىلەن ئۇنىڭ يوپۇقىنى، ئۇنىڭ ھەممە ئەسۋاب بىلەن ئىزمىلىرىنى، 

ئۇنىڭ تاختا بىلەن توغرا بالداقلىرىنى، ئۇنىڭ تۈۋرۈك بىلەن تەگلىكلىرىنى مۇسانىڭ قېشىغا 
كەلتۈرۈپ،  34 شۇنىڭدەك قىزىل بويالغان قوچقار تېرىسىدىن ياسالغان يېپىنچا بىلەن تاخاش 
پەردىنى،   قويۇلىدىغان  ئالدىدا  ئەھدە ساندۇقىنىڭ  ۋە ھەم  يېپىنچىنى  ياسالغان  تېرىسىدىن 
35 ئەھدە ساندۇقى بىلەن ئۇنىڭ بالداقلىرى ۋە مەرھەمەت تەختىنى،  36 جوزىنىڭ ئۆزى بىلەن 

ئۇنىڭ ھەممە ئەسۋابلىرى ۋە تەقدىم نانلىرىنى،  37 ئالتۇن شامدان بىلەن ئۇنىڭ ئۈستىدىكى 
قويۇلىدىغان چىراغالرنى، ئۇنىڭ ھەممە ئەسۋابلىرى بىلەن ياندۇرىدىغان يېغىنى،  38 ئالتۇندىن 
قاپالنغان قۇربانگاھ بىلەن مەسىھلەش يېغى ۋە كۆيدۈرىدىغان خۇشبۇي دورا-دەرمەكنى، چېدىرنىڭ 
دەرۋازىسىدا قويۇلىدىغان پەردىنى،  39 مىس قۇربانگاھى بىلەن ئۇنىڭ مىس تورىنى، ئۇنىڭ بالداق 
بىلەن ھەممە ئەسۋابلىرىنى، داس بىلەن ئۇنىڭ تەگلىكىنى،  40 ھويلىنىڭ پەردىلىرى بىلەن ئۇنىڭ 
تۈۋرۈك ۋە تەگلىكلىرىنى، ھويلىنىڭ دەرۋازىسىنىڭ پەردىسى بىلەن ئۇنىڭ تانا ۋە قوزۇقلىرىنى، 
ئەسۋابالرنى،  41 مۇقەددەس  ھەممە  ئىشلىتىلىدىغان  ئىشىغا  چېدىرىنىڭ  ئىبادەت  جامائەتنىڭ 
ئېگىنلىرى  مۇقەددەس  كاھىننىڭ  ھارۇن  ئېگىنلەرنى،  تىكىلگەن  ئۈچۈن  خىزمىتى  خانىنىڭ 
بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ كاھىنلىق ئېگىنلىرىنى ئېلىپ كەلدى.  42 بەنى-ئىسرائىل ئۆزى 
ھەر تەرىقىدە خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك ھەممە ئىشنى قىلغانىدى.  43 مۇسا ئىشنىڭ 
ھەممىسىگە سەپسېلىپ بېقىپ، ئۇالرنىڭ ئۇنى پۈتكۈزۈپ خۇداۋەندە ئۆزى بۇيرۇغانغا مۇۋاپىق 

قىلغىنىنى كۆردى. بۇنى كۆرۈپ مۇسا ئۇالرنى بەرىكەتلىدى. 
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مۇسانىڭ ئىبادەت چېدىرىنى تىكلىشى

1 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  2 »ئاۋۋالقى ئاي باشلىغاندا سەن ئاينىڭ 40 

ئاۋۋالقى كۈنىدە جامائەتنىڭ ئىبادەت چېدىرىنى تىكىپ،  3 ئۇنىڭ ئىچىدە شاھادەت 
ساندۇقىنى قويۇپ ئەھدە ساندۇقىنىڭ ئالدىدا پەردىنى ئېسىپ،  4 جوزىنى ئىچىگە كىرگۈزۈپ، 
ئۈستىگە  كىرگۈزۈپ،  شامداننىمۇ  قويۇپ،  ئاندا  نەرسىلەرنى  قويۇلىدىغان  ئۈستىدە  ئۇنىڭ 
چىراغالرنى ئورۇنالشتۇرۇپ،  5 ئالتۇن بىلەن قاپالنغان خۇشبۇي ئىسرىق قۇربانگاھىنى شاھادەت 
6 كۆيدۈرمە  قويغىن.   ئېسىپ  پەردىنى  دەرۋازىسىغا  چېدىرنىڭ  قويۇپ،  ئالدىدا  ساندۇقىنىڭ 
قۇربانگاھى بولسا سەن ئۇنى جامائەتنىڭ ئىبادەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا قويۇپ،  
سۇ  ئىچىگە  ئورۇنالشتۇرۇپ،  ئوتتۇرىسىدا  قۇربانگاھنىڭ  بىلەن  چېدىرى  جامائەت  7 داسنى 

توشتۇرۇپ،  8 ھويلىنىڭ چۆرىسىگە ئىھاتە قىلىپ، ھويلىنىڭ دەرۋازىسىغا پەردىسىنى ئېسىپ،  
9 مەسىھلەش يېغىنى ئېلىپ، ئىبادەت چېدىرى بىلەن ئىچىدىكى ھەممە نەرسىلەرنى مەسىھلەپ 

مۇقەددەس  ئەسۋابلىرىنى  ھەممە  بىلەن  ئۆزى  ئۇنىڭ  تەرىقىدە  بۇ  دەپ،  بولسۇن  مۇقەددەس 
ئەسۋابلىرىنى  ھەممە  بىلەن  ئۆزى  ئۇنىڭ  سەن  بولسا  قۇربانگاھى  10 كۆيدۈرمە  قىلغىن.  
مەسىھلەپ مۇقەددەس قىلغىن. بۇنىڭ بىلەن قۇربانگاھ ئۆزى ھەممىدىن مۇقەددەس بولىدۇ.  
12 شۇنى  قىلغىن.   مۇقەددەس  مەسىھلەپ  تەگلىكىنى  بىلەن  داس  سەن  باشقا  11 بۇنىڭدىن 

قىلىپ بولۇپ، ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنى جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىغا كەلتۈرۈپ. 
ئۇالرنى سۇ بىلەن يۇيۇپ،  13 ھارۇنغا مۇقەددەس ئېگىنلەرنى كىيدۈرۈپ، ماڭا كاھىن بولمىقى 
ئۈچۈن ئۇنى مەسىھلەش بىلەن مۇقەددەس قىلىپ،  14 ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنى كەلتۈرۈپ، ئۇالرغا 
بولمىقى  كاھىنالر  ماڭا  مەسىھلىگەندەك  ئاتىسىنى  ئۇالرنىڭ   15 كىيدۈرۈپ،   كۆينەكلىرىنى 
نەسىلگە  نەسىلدىن  ئۈچۈن  ئۇالر  بولسا  مەسىھلىنىشى  بۇ  مەسىھلىگىن.  ئۇالرنىمۇ  ئۈچۈن 

ھەمىشە كاھىنلىقنىڭ بەلگىسى بولغاي.  

16 مۇسا شۇنى بەجا كەلتۈرۈپ، ھەر تەرىقىدە خۇداۋەندىنىڭ ئۇنىڭغا بۇيرۇغىنىدەك قىلدى.  

تىكلەندى.   چېدىرى  ئىبادەت  كۈنىدە  ئاۋۋالقى  ئاينىڭ  ئايىدا  ئاۋۋالقى  يىلنىڭ  17 ئىككىنچى 

تىزىپ،  تاختىلىرىنى  ئورۇنالشتۇرۇپ،  تەگلىكلىرىنى  تىكىپ،  چېدىرنى  مۇسا  ۋاقىت  18 ئۇ 

يوپۇقنى  ئۈستىگە  تىكلەپ،  19 چېدىرنىڭ  تۈۋرۈكلىرىنى  تىقىپ،  بالداقلىرىنى  ئوتتۇرا 
خۇداۋەندىنىڭ  ھەممىسىنى  يېپىپ.  يوپۇقىنى  ئىككىنچى  ئۈستىگە  يوپۇقنىڭ  يېپىپ، 
ساندۇققا  ئېلىپ،  شاھادەتنامىنى  ئۆزى  ئۇ  كېيىن  قىلدى.  20 ئاندىن  بۇيرۇغىنىدەك  مۇساغا 
سېلىپ، بالداقالرنى ئەھدە ساندۇقىنىڭ ھالقىلىرىدىن ئۆتكۈزۈپ قويۇپ، مەرھەمەت تەختىنى 
ساندۇقنىڭ ئۈستىدە ئورۇنالشتۇرۇپ،  21 ئەھدە ساندۇقىنى ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئىچىگە ئېلىپ 
كىرىپ، ئوتتۇرىغا پەردىنى تارتىپ، ئەھدە ساندۇقىنى پەردىنىڭ ئىچىدە قويۇپ، ھەممىسىنى 
خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك قىلدى.  22 ئۇ ئۆزى جوزىنى جامائەت چېدىرىغا ئېلىپ 
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ئورۇنالشتۇرۇپ،  23 ئۇنىڭ  پەردىنىڭ سىرتىدا  تەرىپىدە  چېدىرىنىڭ شىمال  ئىبادەت  كىرىپ، 
ئۈستىگە خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا تەقدىم نانلىرىنى تىزىپ قويۇپ، ھەممىسىنى خۇداۋەندىنىڭ 
چېدىرىنىڭ  جامائەت  شامداننى  ئۆزى  ئۇ  قىلىپ،  قىلدى.  24 شۇنى  بۇيرۇغىنىدەك  مۇساغا 
قويۇپ،  25 چىراغالرنى  تەرىپىدە  جەنۇب  چېدىرىنىڭ  ئىبادەت  ئۇتتۇرىدا  جوزىنىڭ  ئىچىدىكى 
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئورۇنالشتۇرۇپ قويۇپ، ھەممىسىنى خۇداۋەندە مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك 
قۇربانگاھنى جامائەت چېدىرىغا  قاپالنغان  بىلەن  ئالتۇن  ئۆزى  ئۇ  كېيىن  قىلدى.  26 ئاندىن 
ئېلىپ كىرىپ، پەردىنىڭ ئۇتتۇرىدا ئورۇنالشتۇرۇپ،  27 خۇداۋەندە مۇساغا بۇيرۇغاندەك ئۈستىدە 
كۆيدۈرىدىغان خۇشبۇي دورا-دەرمەكنى ياندۇرۇپ،  28 ئىبادەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىغا پەردىنى 
تارتتى.  29 كۆيدۈرمە قۇربانگاھى بولسا ئۇ ئۇنى جامائەتنىڭ ئىبادەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىغا 
بىلەن  بۇيرۇغاندەك ئۇنىڭ ئۈستىدە كۆيدۈرىدىغان قۇربان  يېقىن قويۇپ، خۇداۋەندە مۇساغا 
يېگۈلۈك قۇربانلىقىنى ئۆتكۈزۈپ،  30 داسنى جامائەت چېدىرى بىلەن قۇربانگاھنىڭ ئوتتۇرىسىدا 
قويۇپ، يۇماق ئۈچۈن ئىچىگە سۇ توشقۇزۇپ قويدى.  31 ئۇنىڭ سۇيىدا مۇسا ئۆزى ۋە ھارۇن 
بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى ئۆز قوللىرىنى يۇيۇپ،  32 ھەرقاچان جامائەت چېدىرىغا كىرسە ياكى 
قۇربانگاھقا يېقىن بارسا، خۇداۋەندە مۇساغا بۇيرۇغاندەك ئۆزىنى يۇياتتى.  33 بۇنىڭدىن باشقا 
ھويلىنىڭ  قىلىپ،  ئىھاتە  چۆرىسىگە  ھويلىسىنىڭ  قۇربانگاھ  ۋە  چېدىرى  ئىبادەت  ئۆزى  ئۇ 

دەرۋازىسىغا پەردىسىنى تارتتى. بۇ تەرىقىدە مۇسا ئىشنىڭ ھەممىسىنى پۈتكۈزدى.  

34 ئۇ ۋاقىت بۇلۇتنىڭ ئۆزى جامائەت چېدىرىنى يېپىپ، خۇداۋەندىنىڭ شان-شەرىپى ئىبادەت 

خۇداۋەندىنىڭ  سېلىپ،  سايە  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  بۇلۇت  تولدۇردى.  35 شۇنداقكى،  چېدىرىنى 
كىرەلمىدى.   چېدىرىغا  جامائەت  مۇسا  ئۈچۈن  تولدۇرغىنى  چېدىرىنى  ئىبادەت  شان-شەرىپى 
ماڭغىلى  بەنى-ئىسرائىل  كۆتۈرۈلسە،  چېدىرىدىن  جامائەت  ئۆزى  بۇلۇتنىڭ  36 ھەرقاچان 

بۇلۇت  قىالتتى.  37 لېكىن  شۇنداق  ۋاقتىدا  ھەممە  قىلغان  سەپەر  ئۇالر  شۇنىڭدەك  قوپتى. 
توختاپ  كۈنىگىچە  كۆتۈرۈلىدىغان  ئۇنىڭ  بەلكى  قوپماي،  ماڭغىلى  ئۇالر  كۆتۈرۈلمىسە، 
بولۇپ، كېچىسى  ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئۈستىدە  بۇلۇتى  تۇراتتى.  38 كۈندۈزى خۇداۋەندىنىڭ 
ئۇنىڭدا ئوت كۆرۈنەتتى. شۇنىڭدەك ھەممە بەنى-ئىسرائىلنىڭ كۆز ئالدىدا ئۇالرنىڭ سەپەر 

قىلغان ھەممە ۋاقتىدا شۇنداق كۆرۈنەتتى.  


