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چۆل-باياۋاندىكى سەپەر
ئىسرائىلىيالرنىڭ ساناقتىن ئۆتكۈزۈلۈشى

1  1بەنى-ئىسرائىل مىسىر يۇرتىدىن چىققاننىڭ ئىككىنچى يىلىنىڭ ئىككىنچى ئايىنىڭ بىرىنچى 

كۈنىدە خۇداۋەندە سىناي باياۋانىدا جامائەتنىڭ چېدىرىدا مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

خانىدانلىرىغا  نەسىل  ئۇالرنىڭ  ئېلىپ،  سانىنى  جامائىتىنىڭ  بارچە  2 »بەنى-ئىسرائىلنىڭ 

مۇۋاپىق ھەر ئىسىمنى تايىن ھېساب قىلىپ، ھەربىر ئەر كىشىنى ئايرىپ ساناپ،  3 سەن ھارۇن 
بىلەن بىرگە ئىسرائىلنىڭ يىگىرمە ياش ۋە يا ئۇنىڭدىن چوڭ بولۇپ، جەڭگە چىقااليدىغان ھەممە 
ئەر كىشىلەرنى، ئۇالرنىڭ قوشۇنلىرىغا قاراپ ساناقتىن ئۆتكۈزۈڭالر.  4 شۇنى قىلغىنىڭالردا ھەر 
بولغان  باش  خانىدانىغا  ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ  ئۆز  ھەربىرى  ئۇالرنىڭ  ئېلىنىپ  بىردىن  قەبىلىدىن 
كىشىلەرنىڭ  تۇرىدىغان  بېرىشىپ  ياردەم  تۇرسۇن.  5 سىلەرگە  بىللە  بىلەن  سىلەر  كىشىلەر 

ئىسىملىرى بولسا رۇبەن قەبىلىسىدىن:
 شېدېئۇرنىڭ ئوغلى ئېلىزۇر بولسۇن،  

6 شىمون قەبىلىسىدىن زۇرىشاداينىڭ ئوغلى شېلۇمىيەل،  

7 يەھۇدا قەبىلىسىدىن ئامىنادابنىڭ ئوغلى ناھشۇن،  

8 ئىسساكار قەبىلىسىدىن زوئارنىڭ ئوغلى نەتانەل،  

9 زەبۇلۇن قەبىلىسىدىن خېلوننىڭ ئوغلى ئېلىياب بولسۇن،  

10 يۈسۈپنىڭ ئىككى ئوغلى بولسا ئەفرائىمنىڭ قەبىلىسىدىن ئاممىھۇدنىڭ ئوغلى ئەلىشاما، 

ماناسسەنىڭ قەبىلىسىدىن پېداھسۇرنىڭ ئوغلى گاملىيەل بولسۇن،  
11 بەنيامىن قەبىلىسىدىن گىدونىنىڭ ئوغلى ئابىدان،  

12 دان قەبىلىسىدىن ئامىشاداينىڭ ئوغلى ئاخىئەزەر،  

13 ئاشەر قەبىلىسىدىن ئوكراننىڭ ئوغلى پاگىيەل،  

14 گاد قەبىلىسىدىن دەيۇئەلنىڭ ئوغلى ئەلياساف،  

15 نافتالى قەبىلىسىدىن ئېناننىڭ ئوغلى ئاخىرا بولسۇن« دېدى.  

مىڭلىرىغا  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  بولۇپ،  چوڭى  خانىدانىنىڭ  ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ  بولسا  16 بۇالر 

باش بولغان كىشىلەر ئىدى.  
ئېلىپ،   بىللە  بىلەن  ئۆزى  كىشىلەرنى  مەزكۇر  بولۇپ  بىر  ھارۇن  بىلەن  مۇسا  ۋاقىت  17 ئۇ 

بىلەن  ياش  يىگىرمە  قىلىپ،  جەم  جامائەتنى  ھەممە  كۈنىدە  ئاۋۋالقى  ئاينىڭ  18 ئىككىنچى 

ئۇنىڭدىن چوڭ بولغانالرنى ئىسىملىرى بىلەن ئايرىپ ساناپ، ئۇالرنىڭ نەسىل خانىدانلىرىغا 
قاراپ نەسەبنامىلىرىنى خەتلىۋېلىپ،  
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19 خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك قىلىپ، ئۇالرنى سىناي باياۋانىدا ساناقتىن ئۆتكۈزدى.  

20 ئىسرائىلنىڭ تۇنجى ئوغلى رۇبەننىڭ نەسلىدىن بولغان خەلقنىڭ ئىچىدىن يىگىرمە ياش 

ئۆز  نەسىل  ئۆز  بولسا  كىشى  ئەر  ھەربىر  يارايدىغان  جەڭگە  بولۇپ،  چوڭ  ئۇنىڭدىن  بىلەن 
خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ئايرىلىپ سانالدى.  21 بۇ تەرىقىدە رۇبەن قەبىلىسىدىن سانالغانالرنىڭ 

سانى بولسا قىرىق ئالتە مىڭ بەش يۈز كىشى چىقتى.  
چوڭ  ئۇنىڭدىن  بىلەن  ياش  يىگىرمە  ئىچىدىن  خەلقنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  22 شىموننىڭ 

بولۇپ، جەڭگە يارايدىغان ھەربىر ئەر كىشى بولسا ئۆز نەسىل خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ئايرىلىپ 
سانالدى.  23 بۇ تەرىقىدە شىمون قەبىلىسىدىن سانالغانالرنىڭ سانى بولسا ئەللىك توققۇز مىڭ 

ئۈچ يۈز كىشى چىقتى.  
24 گادنىڭ نەسلىدىن بولغان خەلقنىڭ ئىچىدىن يىگىرمە ياش بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭ بولۇپ، 

ئايرىلىپ  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  نەسىل  ئۆز  بولسا  كىشى  ئەر  ھەربىر  يارايدىغان  جەڭگە 
سانالدى.  25 بۇ تەرىقىدە گاد قەبىلىسىدىن سانالغانالرنىڭ سانى بولسا قىرىق بەش مىڭ ئالتە 

يۈز ئەللىك كىشى چىقتى.  
چوڭ  ئۇنىڭدىن  بىلەن  ياش  يىگىرمە  ئىچىدىن  خەلقنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  26 يەھۇدانىڭ 

بولۇپ، جەڭگە يارايدىغان ھەربىر ئەر كىشى بولسا ئۆز نەسىل خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ئايرىلىپ 
سانالدى.  27 بۇ تەرىقىدە يەھۇدا قەبىلىسىدىن سانالغانالرنىڭ سانى بولسا يەتمىش تۆت مىڭ 

ئالتە يۈز كىشى چىقتى.  
28 ئىسساكارنىڭ نەسلىدىن بولغان خەلقنىڭ ئىچىدىن يىگىرمە ياش بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭ 

بولۇپ، جەڭگە يارايدىغان ھەربىر ئەر كىشى بولسا ئۆز نەسىل خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ئايرىلىپ 
سانالدى.  29 بۇ تەرىقىدە ئىسساكار قەبىلىسىدىن سانالغانالرنىڭ سانى بولسا ئەللىك تۆت مىڭ 

تۆت يۈز كىشى چىقتى.  
چوڭ  ئۇنىڭدىن  بىلەن  ياش  يىگىرمە  ئىچىدىن  خەلقنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  30 زەبۇلۇننىڭ 

بولۇپ، جەڭگە يارايدىغان ھەربىر ئەر كىشى بولسا ئۆز نەسىل خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ئايرىلىپ 
سانالدى.  31 بۇ تەرىقىدە زەبۇلۇن قەبىلىسىدىن سانالغانالرنىڭ سانى بولسا ئەللىك يەتتە مىڭ 

تۆت يۈز كىشى چىقتى.  
32 يۈسۈپنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ بىرى بولغان ئەفرائىمنىڭ نەسلىدىن بولغان خەلقنىڭ ئىچىدىن 

يىگىرمە ياش بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭ بولۇپ، جەڭگە يارايدىغان ھەربىر ئەر كىشى بولسا ئۆز 
قەبىلىسىدىن  ئەفرائىم  تەرىقىدە  سانالدى.  33 بۇ  ئايرىلىپ  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  نەسىل 
ئوغلى  بىر  يەنە  يۈز كىشى چىقتى.  34 ئۇنىڭ  بولسا قىرىق مىڭ بەش  سانالغانالرنىڭ سانى 
چوڭ  ئۇنىڭدىن  بىلەن  ياش  يىگىرمە  ئىچىدىن  خەلقنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  ماناسسەنىڭ 
بولۇپ، جەڭگە يارايدىغان ھەربىر ئەر كىشى بولسا ئۆز نەسىل خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ئايرىلىپ 
سانالدى.  35 بۇ تەرىقىدە ماناسسە قەبىلىسىدىن سانالغانالرنىڭ سانى بولسا ئوتتۇز ئىككى مىڭ 

ئىككى يۈز كىشى چىقتى.  
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چوڭ  ئۇنىڭدىن  بىلەن  ياش  يىگىرمە  ئىچىدىن  خەلقنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  36 بەنيامىننىڭ 

بولۇپ جەڭگە يارايدىغان ھەربىر ئەر كىشى بولسا ئۆز نەسىل خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ئايرىلىپ 
سانالدى.  37 بۇ تەرىقىدە بەنيامىن قەبىلىسىدىن سانالغانالرنىڭ سانى بولسا ئوتتۇز بەش مىڭ 

تۆت يۈز كىشى چىقتى.  
38 داننىڭ نەسلىدىن بولغان خەلقنىڭ ئىچىدىن يىگىرمە ياش بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭ بولۇپ، 

ئايرىلىپ  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  نەسىل  ئۆز  بولسا  كىشى  ئەر  ھەربىر  يارايدىغان  جەڭگە 
سانالدى.  39 بۇ تەرىقىدە دان قەبىلىسىدىن سانالغانالرنىڭ سانى بولسا ئاتمىش ئىككى مىڭ 

يەتتە يۈز كىشى چىقتى.  

بولۇپ،  چوڭ  ئۇنىڭدىن  بىلەن  ياش  يىگىرمە  ئىچىدىن  خەلقنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  40 ئاشەرنىڭ 

جەڭگە يارايدىغان ھەربىر ئەر كىشى بولسا ئۆز نەسىل خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ئايرىلىپ سانالدى.  
41 بۇ تەرىقىدە ئاشەر قەبىلىسىدىن سانالغانالرنىڭ سانى بولسا قىرىق بىر مىڭ بەش يۈز كىشى چىقتى.  

چوڭ  ئۇنىڭدىن  بىلەن  ياش  يىگىرمە  ئىچىدىن  خەلقنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  42 نافتالىنىڭ 

بولۇپ، جەڭگە يارايدىغان ھەربىر ئەر كىشى بولسا ئۆز نەسىل خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ئايرىلىپ 
سانالدى.  43 بۇ تەرىقىدە نافتالى قەبىلىسىدىن سانالغانالرنىڭ سانى بولسا ئەللىك ئۈچ مىڭ 

تۆت يۈز كىشى چىقتى.  
بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئۆتكۈزۈپ  ساناقتىن  ئۆزى  ھارۇن  بىلەن  مۇسا  بولسا  كىشىلەر  44 مەزكۇر 

ئىچىدىن ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانىغا باش بولغان ئون ئىككى سەردار بىلەن بىللە تۇرۇپ 
سانىغان كىشىلەر ئىدى.  45 بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن يىگىرمە ياش بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭ 
بولۇپ جەڭگە يارايدىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى تامام سانىلىپ،  46 ھەممىسىنىڭ سانى ئالتە 

يۈز ئۈچ مىڭ بەش يۈز ئەللىك كىشى چىقتى.  
47 لېكىن الۋىيالر بولسا ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانىدا تۇرۇپ، ئۆزگىلەر بىللە سانالمىدى.  48 چۈنكى 

خۇداۋەندە مۇساغا ئىلگىرى بۇيرۇپ:  49 »سەن بولساڭ الۋىيالرنىڭ قەبىلىسىنى سانىماي، ئۇالرنىڭ 
سانىنى قالغان بەنى-ئىسرائىلغىمۇ قوشماي،  50 بەلكى الۋىيالرنى شاھادەت چېدىرى بىلەن ئۇنىڭ 
ئۇالر  قويغىن.  قىلىپ  مەسئۇل  نەرسىلىرىگە  ھەممە  ئۇنىڭ  قويۇپ،  باققىلى  ئەسۋابلىرىنى  بارچە 
بولسا ئىبادەت چېدىرى بىلەن ئۇنىڭ ئەسۋابلىرىنى كۆتۈرۈپ خىزمەت قىلىپ، ئىبادەت چېدىرىنىڭ 
سۆكۈپ  ئۇنى  الۋىيالر  ۋاقتىدا  ماڭىدىغان  ئېلىپ  چېدىرىنى  ئولتۇرسۇن.  51 ئىبادەت  چۆرىسىدە 
يىغىپ، ئىبادەت چېدىرىنى تىكىدىغان ۋاقىت كەلسە، الۋىيالر ئۇنى تىكسۇن. ئەگەر بىر يات كىشى 
ئىبادەت چېدىرىغا يېقىن كەلسە، ئۆلتۈرۈلسۇن.  52 قالغان بەنى-ئىسرائىل بولسا ئۆز قوشۇنلىرىغا 
بولسا  تىكسۇن.  53 لېكىن الۋىيالر  تېگىدە چېدىرىنى  ئەلىمىنىڭ  ئۆز  ئۆز جايىدا  قاراپ ھەربىرى 
بەنى-ئىسرائىلنىڭ جامائىتىنىڭ ئۈستىگە خۇداۋەندىنىڭ غەزىپى كېلىپ قالمىسۇن دەپ، شاھادەت 

چېدىرىنىڭ چۆرىسىدە ئولتۇرۇپ، ئۆزى شاھادەت چېدىرىنى باقسۇن« دېگەنىدى.  
54 بەنى-ئىسرائىل بولسا ھەر ئىشتا خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىنى قىلىپ بەجا كەلتۈردى.  
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بەنى-ئىسرائىلنىڭ جامائەت چېدىرىنىڭ چۆرىسىدە ئورۇنالشتۇرۇشى

1 خۇداۋەندە مۇسا بىلەن ھارۇنغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  2 

2 »بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەربىرى ئۆز ئەلىمىنىڭ تېگىدە چېدىر تىكىپ، ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ 

خاس بايراقلىرىنى ئۆزى بىلەن بىللە تۇتۇپ، جامائەت چېدىرىنىڭ ئۇتتۇرىدا بولغۇدەك تەرىقىدە 
سەل يىراقراق ئۇنىڭ چۆرىسىدە چېدىر تىكسۇن.  

3 يەھۇدا قەبىلىسى بولسا ئۆز ئەلىمىنىڭ تېگىدە ئۆز قوشۇنلىرىنى ئېلىپ، شەرققە قاراقلىق 

ئالدى تەرىپىدە چېدىر تىكسۇن. ئامىنادابنىڭ ئوغلى ناھشۇن ئۆزى بەنى-يەھۇدانىڭ سەردارى 
بولۇپ،  4 ساناقتىن ئۆتۈپ سانى يەتمىش تۆت مىڭ ئالتە يۈز بولغان قوشۇنى ئۇنىڭ بىلەن 

بىللە تۇرسۇن.  
بەنى- ئۆزى  نەتانەل  ئوغلى  زوئارنىڭ  تىكسۇن.  چېدىر  قەبىلىسى  ئىسساكار  يېنىدا  5 ئۇنىڭ 

ئىسساكارنىڭ سەردارى بولۇپ،  6 ساناقتىن ئۆتۈپ سانى ئەللىك تۆت مىڭ تۆت يۈز بولغان 
قوشۇنى ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇرسۇن.  

7 ئاندىن زەبۇلۇن قەبىلىسى چېدىر تىكسۇن. خېلوننىڭ ئوغلى ئېلىياب ئۆزى بەنى-زەبۇلۇننىڭ 

سەردارى بولۇپ،  8 ساناقتىن ئۆتۈپ سانى ئەللىك يەتتە مىڭ تۆت يۈز بولغان قوشۇنى ئۇنىڭ 
بىلەن بىللە تۇرسۇن.  

9 يەھۇدانىڭ چېدىرگاھىدا بولۇپ، ئۆز قوشۇنلىرىغا مۇۋاپىق ساناقتىن ئۆتۈپ سانى بىر يۈز 

سەكسەن ئالتە مىڭ تۆت يۈز بولغان كىشىلەر ئۆزى، كۆچكىنىدە ئالدىدا ماڭسۇن.  
10 رۇبەن قەبىلىسى بولسا ئۆز ئەلىمىنىڭ تېگىدە قوشۇنلىرىنى ئېلىپ، جەنۇب تەرىپىدە چېدىر 

بولۇپ،  11 ساناقتىن  سەردارى  بەنى-رۇبەننىڭ  ئۆزى  ئېلىزۇر  ئوغلى  شېدېئۇرنىڭ  تىكسۇن. 
ئۆتۈپ سانى قىرىق ئالتە مىڭ بەش يۈز بولغان قوشۇنى ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇرسۇن.  

ئۆزى  شېلۇمىيەل  ئوغلى  زۇرىشاداينىڭ  تىكسۇن.  چېدىر  قەبىلىسى  يېنىدا شىمون  نىڭ  12 ئۇ

يۈز  ئۈچ  مىڭ  توققۇز  ئەللىك  سانى  ئۆتۈپ  بولۇپ،  13 ساناقتىن  سەردارى  بەنى-شىموننىڭ 
بولغان قوشۇنى ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇرسۇن.  

بەنى- ئۆزى  ئەلياساف  ئوغلى  رېھۇئەلنىڭ  تىكسۇن.  چېدىر  قەبىلىسى  كېيىن گاد  ندىن  14 ئا

گادنىڭ سەردارى بولۇپ،  15 ساناقتىن ئۆتۈپ سانى قىرىق بەش مىڭ ئالتە يۈز ئەللىك بولغان 
قوشۇنى ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇرسۇن.  

16 رۇبەننىڭ چېدىرگاھىدا بولۇپ ئۆز قوشۇنلىرىغا مۇۋاپىق ساناقتىن ئۆتۈپ سانى بىر يۈز ئەللىك بىر 

مىڭ تۆت يۈز ئەللىك بولغان كىشىلەر ئۆزى، كۆچكىنىدە ئىككىنچى قاتاردا ماڭسۇن.  

17 جامائەت چېدىرى يۆتكەلمەكچى بولسا، باشقا چېدىرگاھالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۆزىگە يېقىن 

بولغان الۋىيالرنىڭ چېدىرگاھى بىلەن بىللە يۆتكىلىپ، چېدىر تىككىنىدىكى تەرتىپىگە قاراپ 
كۆچكەن ۋاقتىدا ھەر كىشى ئۆز ئەلىمىنىڭ تېگىدە ئۆز جايىدا ماڭسۇن.  
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18 ئەفرائىم قەبىلىسى بولسا ئۆز ئەلىمىنىڭ تېگىدە قوشۇنلىرىنى ئېلىپ، غەرب تەرىپىدە چېدىر 

تىكسۇن. ئاممىھۇدنىڭ ئوغلى ئەلىشاما ئۆزى بەنى-ئەفرائىمنىڭ سەردارى بولۇپ،  19 ساناقتىن 
ئۆتۈپ سانى قىرىق مىڭ بەش يۈز بولغان قوشۇنى ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇرسۇن.  

ئۆزى  گاملىيەل  ئوغلى  پېداھسۇرنىڭ  تىكسۇن.  چېدىر  قەبىلىسى  يېنىدا ماناسسە  نىڭ  20 ئۇ

بەنى-ماناسسەنىڭ سەردارى بولۇپ،  21 ساناقتىن ئۆتۈپ سانى ئوتتۇز ئىككى مىڭ ئىككى يۈز 
بولغان قوشۇنى ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇرسۇن.  

22 ئاندىن كېيىن بەنيامىن قەبىلىسى چېدىر تىكسۇن. گىدونىنىڭ ئوغلى ئابىدان ئۆزى بەنى-

بولغان  يۈز  تۆت  مىڭ  بەش  ئوتتۇز  سانى  ئۆتۈپ  بولۇپ،  23 ساناقتىن  سەردارى  بەنيامىننىڭ 
قوشۇنى ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇرسۇن.  

24 ئەفرائىمنىڭ چېدىرگاھىدا بولۇپ، ئۆز قوشۇنلىرىغا مۇۋاپىق ساناقتىن ئۆتۈپ سانى بىر يۈز 

سەككىز مىڭ بىر يۈز بولغان كىشىلەر ئۆزى، كۆچكىنىدە ئۈچىنچى قاتاردا ماڭسۇن.  
25 دان قەبىلىسى بولسا ئۆز ئەلىمىنىڭ تېگىدە قوشۇنلىرىنى ئېلىپ، شىمال تەرىپىدە چېدىر 

بولۇپ،  26 ساناقتىن  سەردارى  بەنى-داننىڭ  ئۆزى  ئاخىئەزەر  ئوغلى  ئامىشاداينىڭ  تىكسۇن. 
ئۆتۈپ سانى ئاتمىش ئىككى مىڭ يەتتە يۈز بولغان قوشۇنى ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇرسۇن.  

بەنى- ئۆزى  پاگىيەل  ئوغلى  ئوكراننىڭ  تىكسۇن.  چېدىر  قەبىلىسى  ئاشەر  يېنىدا  27 ئۇنىڭ 

ئاشەرنىڭ سەردارى بولۇپ،  28 ساناقتىن ئۆتۈپ سانى قىرىق بىر مىڭ بەش يۈز بولغان قوشۇنى 
ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇرسۇن.  

بەنى- ئۆزى  ئاخىرا  ئوغلى  ئېناننىڭ  تىكسۇن.  چېدىر  قەبىلىسى  كېيىن نافتالى  ندىن  29 ئا

بولغان  يۈز  تۆت  مىڭ  ئۈچ  ئەللىك  سانى  ئۆتۈپ  بولۇپ،  30 ساناقتىن  سەردارى  نافتالىنىڭ 
قوشۇنى ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇرسۇن.  

ئالتە يۈز  يەتتە مىڭ  بىر يۈز ئەللىك  31 داننىڭ چېدىرگاھىدا بولۇپ، ساناقتىن ئۆتۈپ سانى 

بولغان كىشىلەر ئۆزى، كۆچكىنىدە ئۆز ئەلىمىنىڭ تېگىدە بولۇپ ھەممىنىڭ كەينىدە ماڭسۇن.  

ئۆز  ھەممە چېدىرگاھالردا  ئۆتۈپ  ساناقتىن  ئىچىدىن  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  بولسا  32 مەزكۇرالر 

كىشى  ئەللىك  يۈز  بەش  مىڭ  ئۈچ  يۈز  ئالتە  سانى  سانىلىپ، تولۇق  مۇۋاپىق  قوشۇنلىرىغا 
چىقتى.  

بىلەن  بەنى-ئىسرائىل  قالغان  بۇيرۇغىنىدەك  مۇساغا  خۇداۋەندىنىڭ  بولسا  مما الۋىيالر  33 ئە

سانالمىدى.  
34 بەنى-ئىسرائىل بولسا بۇ تەرىقىدە ئەمەل قىلىپ خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىنى بەجا 

كەلتۈرۈپ، ئۆز ئەلىملىرىنىڭ تېگىدە چېدىر تىكىپ، ھەربىرى ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ نەسىل 
خانىدانىغا مۇۋاپىق كۆچۈپ ماڭاتتى.  
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ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى

مۇسانىڭ 3  بىلەن  كۈنلەردە ھارۇن  سۆزلەشكەن  بىلەن  مۇسا  تېغىدا  سىناي  خۇداۋەندە   1

بولغان  تۇنجىسى  بولسا  ئىسىملىرى  ئوغۇللىرىنىڭ  2 ھارۇننىڭ  ئىدى.   شۇ  ئەۋالدلىرى 
ناداب بىلەن ئابىھۇ، ئېلىئازار بىلەن ئىتامار ئىدى.  3 ھارۇننىڭ ئوغۇللىرىدىن كاھىن بولسۇن 
ئىسىملىرى  قىلىنغانالرنىڭ  مۇقەددەس  ئۈچۈن  خىزمىتى  كاھىنلىق  مەسىھلىنىپ  دەپ، 
ھۇزۇرىغا  خۇداۋەندىنىڭ  باياۋانىدا  سىناي  بولسا  ئابىھۇ  بىلەن  ناداب  4 لېكىن  ئىدى.   شۇ 
ئەۋالدلىرىمۇ  ئۇالرنىڭ  كېتىپ،  ئۆلۈپ  ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ  كەلتۈرگىنىدە  ئوتنى  بىر  يات 
ئالدىدا  ئاتىسى ھارۇننىڭ  ئىتامار ئىككىلىسى  بىلەن  ئېلىئازار  ئاندىن كېيىن  قالمىغانىدى. 

كاھىنلىق قىالتتى.  

الۋىيالرنىڭ خىزمىتى

5 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

دەپ،  قىلسۇن  خىزمەت  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  قويۇپ،  كەلگىلى  يېقىن  قەبىلىسىنى  الۋىي  6 »سەن 

يا ھەممە  ۋە  تەرىپىدىن  ئۇنىڭ  بولسا  تۇرغۇزغىن.  7 ئۇالر  ئۇالرنى ھارۇن كاھىننىڭ قېشىدا 
قىلغىلى  ئىش  قايسى  ئالدىدا  چېدىرىنىڭ  جامائەت  ئۆزىگە  ئۇالرنىڭ  تەرىپىدىن  جامائەت 
تۇرۇپ،  8 جامائەت  قىلىپ  خىزمىتىنى  چېدىرىنىڭ  ئىبادەت  قىلىپ،  شۇنى  تاپشۇرۇلسا، 
ئىبادەت  ساقالپ،  ئامانىتىنى  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئېلىپ،  خەۋەر  ئەسۋابلىرىدىن  چېدىرىنىڭ 
چېدىرىنىڭ خىزمىتىنى قىلىپ تۇرسۇن.  9 سەن الۋىيالرنى ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا 
تەقسىملەپ بەرگەيسەن. ئۇالر ئۆزى بەنى-ئىسرائىل تەرىپىدىن ئۇنىڭغا بېرىلگەن ھەدىيەدەك 
بولسۇن.  10 لېكىن ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى بولسا سەن ئۇالرنى كاھىنلىق مەنسىپىنى 

تۇتقىلى ئىلغىغىن. ئەگەر يات بىر كىشى شۇنىڭغا يېقىن كەلسە، ئۆلتۈرۈلسۇن«.  
11 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  12 »مانا مەن ئۆزۈم بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن 

ئورنىدا  تۇنجىلىرىنىڭ  ھەممە  ئاچقان  بالىياتقۇنى  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئاجرىتىپ،  الۋىيالرنى 
مېنىڭكى بولسۇن دەپ، الۋىيالرنى تەيىنلىۋالدىم.  13 چۈنكى ھەممە تۇنجىالر بولسا مېنىڭكىدۇر. 
مەن مىسىر يۇرتىدا ھەممە تۇنجىالرنى ئۇرغان كۈنۈمدە بەنى-ئىسرائىلنىڭ، خاھى ئىنسان، 
خاھى ھايۋاننىڭ ھەممە تۇنجىلىرىنى مېنىڭكى بولسۇن دەپ، مۇقەددەس قىلمىدىممۇ؟ دەرۋەقە 

ئۇالر مېنىڭكى بولسۇن. مەن خۇداۋەندىدۇرمەن«.  

الۋىيالرنىڭ ساناقتىن ئۆتقۈزۈلۈشى

14 خۇداۋەندە سىناي باياۋانىدا مۇساغا سۆز قىلىپ:  

15 »سەن بەنى-الۋىينى ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدان نەسلىگە مۇۋاپىق ساناقتىن ئۆتكۈزۈپ، بىر 
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ئايلىق ۋە يا ئۇنىڭدىن ئوشۇق بولغان ھەممە ئوغۇل بالىنى سانالغىن« دېدى.  16 ئۇ ۋاقىت 
مۇسا ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ سۆزىگە مۇۋاپىق قىلىپ، بۇيرۇغىنىدەك ئۇالر سانىدى.  

17 الۋىينىڭ ئوغۇللىرى بولسا ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى: گەرشون، قېھات ۋە مەرارى ئىدى.  

18 گەرشوننىڭ نەسىللىرىنى يايغان ئىككى ئوغلى بولسا ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى: لىبنى بىلەن 

شىمىي ئىدى.  
19 قېھاتنىڭ نەسىللىرىنى يايغان ئوغۇللىرى بولسا ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى: ئامرام بىلەن يىزھار، 

خېبرون بىلەن ئۇززىيەل ئىدى.  
بىلەن  ماخلى  ئىسىملىرى:  ئۇالرنىڭ  بولسا  ئوغۇل  ئىككى  يايغان  نەسىللىرىنى  20 مەرارىنىڭ 

مۇشى ئىدى. الۋىيالرنىڭ نەسىللىرى ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق بوالتتى.  

بۇالر  بولدى.  پەيدا  نەسلى  شىمىيالرنىڭ  بىلەن  نەسلى  لىبنىيالرنىڭ  ئۆزىدىن  21 گەرشوننىڭ 

ئۆزى گەرشونىيالرنىڭ نەسىللىرى ئىدى.  22 بۇالرنىڭ ئىچىدىن ساناقتىن ئۆتۈپ، بىر ئايلىق 
سانى  سانالغانالرنىڭ  كۆرسە،  ساناپ  بالىالرنى  ئوغۇل  ھەممە  بولغان  ئۇنىڭدىن چوڭ  بىلەن 
ئۆزى يەتتە مىڭ بەش يۈز چىقتى.  23 گەرشونىيالرنىڭ نەسىللىرى بولسا ئىبادەت چېدىرىنىڭ 
ئۆزى  ئەلياساف  ئوغلى  تىكەتتى.  24 الئەلنىڭ  چېدىرلىرىنى  ئۆز  تەرىپىدە  كەينىدە، غەرب 
گەرشونىيالرنىڭ خانىدانىغا باش ئىدى.  25 گەرشوننىڭ ئوغۇللىرى بولسا جامائەت چېدىرىدا 
تۇرۇپ، ئىبادەت چېدىرى بىلەن ئۇنىڭ تاش يوپۇقىدىن خەۋەر ئېلىپ، ئۇنىڭ ئىچ يوپۇقى بىلەن 
جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىدىكى پەردىنى ساقالپ،  26 ئىبادەت چېدىرىنى ۋە قۇربانگاھنىڭ 
پەردىلىرىنى  دەرۋازىسىنىڭ  ھويلىنىڭ  بىلەن  پەردىلىرى  ھويلىنىڭ  قورشىۋالغان  چۆرىسىنى 
بېقىپ تۇرۇپ، ئىشقا الزىم بولىدىغان ھەممە تانىلىرىنىمۇ ساقالش ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى ئىدى.  

بولۇپ،  پەيدا  نەسلى  يىزھارىيالرنىڭ  بىلەن  نەسلى  ئامرامىيالرنىڭ  ئۆزىدىن  27 قېھاتنىڭ 

قېھاتىيالرنىڭ  ئۆزى  بۇالر  يېيىلدى.  نەسلى  ئۇززىيەلىيالرنىڭ  بىلەن  نەسلى  خېبرونىيالرنىڭ 
نەسىللىرى ئىدى.  28 بۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر ئايلىق بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭ بولغان ھەممە ئوغۇل 
بولسا  نەسىللەر  بۇ  يۈز چىقتى.  ئالتە  مىڭ  ئۆتۈپ سانالسا، سانى سەككىز  ساناقتىن  بالىالر 
ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى مۇقەددەس نەرسىلەردىن خەۋەر ئېلىش ئىدى.  29 بەنى-قېھاتنىڭ نەسىللىرى 
بولسا ئىبادەت چېدىرىنىڭ يېنىدا جەنۇب تەرىپىدە ئۆز چېدىرلىرىنى تىكەتتى.  30 ئۇززىيەلنىڭ 
ئوغلى ئېلىزافان ئۆزى قېھاتىيالرنىڭ خانىدانىغا باش ئىدى.  31 بۇالر بولسا ئۇالرنىڭ ۋازىپىسى 
ئەھدە ساندۇقى بىلەن جوزىدىن خەۋەر ئېلىپ، شامدان بىلەن قۇربانگاھالرنى بېقىپ، ئىبادەت 
ھەممە  قالغان  ئۇنىڭ  ساقالپ،  پەردىنى  بىلەن  نەرسىلەر  مۇقەددەس  ئىشلىتىدىغان  ئۈچۈن 
ئىشلىرىنى قىلىش ئىدى.  32 ھارۇن كاھىننىڭ ئوغلى ئېلىئازار بولسا الۋىيالرنىڭ سەردارلىرىغا 
باش بولۇپ ،مۇقەددەس نەرسىلەردىن خەۋەر ئالىدىغان كىشىلەرنىڭ ئۈستىدە نازارەتچى ئىدى.  
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بۇالر  بولدى.  پەيدا  نەسلى  مۇشىيالرنىڭ  بىلەن  نەسلى  ماخلىيالرنىڭ  ئۆزىدىن  33 مەرارىنىڭ 

ئۆزى مەرارىيالرنىڭ نەسىللىرى ئىدى.  34 بۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر ئايلىق بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭ 
بولغان ھەممە ئوغۇل بالىالر ساناقتىن ئۆتۈپ سانالسا، سانى ئالتە مىڭ ئىككى يۈز چىقتى.  
بۇالرنىڭ  زۇرىيەل ئۆزى مەرارىيالرنىڭ نەسىل خانىدانىغا باش ئىدى.  35 ئابىخايىلنىڭ ئوغلى 

ئوغۇللىرى  ئىدى.  36 مەرارىنىڭ  تەرىپىدە  يېنىدا، شىمال  چېدىرىنىڭ  ئىبادەت  چېدىرگاھى 
بولسا ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى ئىبادەت چېدىرىنىڭ تاختىلىرى بىلەن بالداقلىرىدىن خەۋەر ئېلىپ، 
ھەممە  قالغان  ئۇنىڭ  ساقالپ  ئەسۋابلىرىنى  ھەممە  بېقىپ  تەگلىكلىرىنى  بىلەن  تۈۋرۈك 
بىلەن  مىخ  تەگلىكلىرىنى  بىلەن  تۈۋرۈكلەر  چۆرىسىدىكى  قىلىپ،  37 ھويلىنىڭ  ئىشلىرىنى 

تانىلىرىنى ساقالش ئىدى.  

ئۇتتۇرىدا مۇسا  چېدىرىنىڭ  جامائەت  تەرىپىدە  چىقىش  ئالدىدا كۈن  چېدىرىنىڭ  بادەت  38 ئى

بەنى- بولسا  ۋەزىپىسى  بۇالرنىڭ  ئىدى.  بار  چېدىرى  ئوغۇللىرىنىڭ  ئۇنىڭ  ۋە  ھارۇن  بىلەن 
ئىسرائىلنىڭ ئورنىدا مۇقەددەس خانىنى ساقالش ئىدى. چۈنكى ئەگەر بىر يات كىشى ئۇنىڭغا 

يېقىن بارسا، ئۆلتۈرۈلەتتى.  
ھارۇن  بىلەن  مۇسا  بولغانالرنى  چوڭ  ئۇنىڭدىن  بىلەن  ئايلىق  بىر  ئىچىدىن  39 الۋىيالرنىڭ 

ئۇالرنىڭ خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ساناپ، خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا قاراپ ساناقتىن ئۆتكۈزسە، 
ئۇالرنىڭ جەم سانى يىگىرمە ئىككى مىڭ چىقتى.  

ئۇنىڭدىن  بىلەن  ئايلىق  بىر  ئىچىدە  »بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئېيتتىكى:  مۇساغا  40 خۇداۋەندە 

بىلەن ساناپ،  41 بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممە  ئىسمى  ئوغۇللىرى  تۇنجى  بولغان ھەممە  چوڭ 
تۇنجىلىرىنىڭ ئورنىدا الۋىيالرنى ماڭا ئىلغاپ، بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممە چارۋا ماللىرىنىڭ 
مەن  چۈنكى  ئالغىن،  ئۈچۈن  مەن  ماللىرىنى  چارۋا  الۋىيالرنىڭ  ئورنىدا  تۇنجىلىرىنىڭ 
بەنى- مۇۋاپىق  بۇيرۇقىغا  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزى  مۇسا  دېسە،  خۇداۋەندىدۇرمەن«.  42 شۇنى 
ئىسرائىلنىڭ ھەممە تۇنجىلىرىنى سانىدى.  43 بىر ئايلىق بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭ تۇنجى ئوغۇل 
يۈز  ئىككى  مىڭ  ئىككى  يىگىرمە  سانى  ئۇالرنىڭ  سانىسا،  بىلەن  ئىسمى  تايىن  بالىلىرىنى 

يەتمىش ئۈچ چىقتى.  

44 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

ئىلغىۋېلىپ،  الۋىيالرنى  ئورنىدا  تۇنجىلىرىنىڭ  ھەممە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  بېرىپ،  45 »سەن 

ئۇالرنىڭ چارۋا ماللىرىنىڭ ئورنىدا الۋىيالرنىڭ چارۋا ماللىرىنى ئالغىن. بۇ تەرىقىدە الۋىيالر 
بەنى- كەتكەن  ئېشىپ  سانىدىن  خۇداۋەندىدۇرمەن.  46 الۋىيالرنىڭ  مەن  بولسۇن.  مېنىڭكى 

بەرگىلى   بەدەل  ھەققىدە  ئۇالرنىڭ  ئۈچۈن  تۇنجىسى  ئۈچ  يەتمىش  يۈز  ئىككى  ئىسرائىلنىڭ 
47 سەن ئۆزۈڭ ھەربىر كىشى ئۈچۈن مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا بەش شېقەل 

ئالغىن. ھەربىر شېقەل ئۆزى يىگىرمە گېراھقا باراۋەر بولسۇن.  48 ئوشۇق چىقىپ قالغانالرنىڭ 



چۆل-باياۋاندىكى سەپەر  11 

تەرىپىدىن بەدەل ئالغان بۇ پۇلنى سەن ئۆزۈڭ ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا بەرگىن« دېدى.  
تەرىپىدىن  ئىسرائىلىيالرنىڭ  قالغان  چىقىپ  ئوشۇق  الۋىيالردىن  ئۆزى  مۇسا  ۋاقىت  49 ئۇ 

بەدەلگە كۈمۈش ئالدى.  50 بەنى-ئىسرائىلنىڭ تۇنجىلىرىنىڭ تەرىپىدىن ئېلىنغان بۇ پۇلنىڭ 
بەش  ئاتمىش  يۈز  ئۈچ  مىڭ  بىر  ھېسابىدا  شېقەلىنىڭ  خانىنىڭ  مۇقەددەس  بولسا  ھېسابى 
ئېلىپ.  پۇلىنى  بەدەلنىڭ  مۇۋاپىق  ھۆكۈمىگە  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزى  ئىدى.  51 مۇسا  شېقەل 

خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا قاراپ بۇنى ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا تاپشۇرۇپ بەردى.  

قېھاتىيالرنىڭ خىزمىتى

1 خۇداۋەندە مۇسا بىلەن ھارۇنغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  4 

خانىدانلىرىغا  نەسىل  ئۇالرنىڭ  ئەۋالدلىرىنى  قېھاتنىڭ  ئىچىدىن  2 »بەنى-الۋىينىڭ 

مۇۋاپىق ساناقتىن ئۆتكۈزۈپ،  3 ئوتتۇز ياش ۋە يا ئۇنىڭدىن چوڭ بولۇپ ئەللىك ياشقا يېتىپ، 
جامائەت چېدىرىدا ئىش قىلماق ئۈچۈن خىزمەتكە كىرگەنلەرنىڭ ھەممىسىنى سانىغىن.  

4 قېھاتنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا جامائەت چېدىرىنىڭ ئىچىدە ھەممىدىن مۇقەددەس نەرسىلەردىن 

كىرىپ،  ئوغۇللىرى  بىلەن  ھارۇن  ۋاقتىدا  كۆچۈرۈلىدىغان  ئالسۇن.  5 چېدىرگاھنىڭ  خەۋەر 
ئوتتۇرىدىكى پەردىنى ئېلىپ، ئۇنىڭ بىلەن شاھادەت ساندۇقىنى يېپىپ قويۇپ،  

بۇنىڭ  يەنە  قويۇپ،  يېپىپ  يوكپۇقنى  بىر  ئېتىلگەن  تېرىسىدىن  تاخاش  ئۈستىگە  6 بۇنىڭ 

قويۇپ،   سېپىپ  بالداقلىرىنى  ئاندىن  قويۇپ،  يېپىپ  رەختنى  بىر  رەڭلىك  كۆك  ئۈستىگە 
7 تەقدىم نېنىنىڭ جوزىسىنىڭ ئۈستىگە كۆك رەڭلىك رەختنى سېلىپ ئۇنىڭ ئۈستىگە جاۋۇر 

ئاندا  قويۇپ  تىزىپ  پىيالىلىرىنى  قۇربانلىقىنىڭ  ئىچكۈلۈك  بىلەن  تەخسىلەرنى، جام  بىلەن 
ھەمىشە تۇرىدىغان ناننىمۇ ئۈستىدە قويسۇن.  8 شۇنى قىلىپ ئۇنىڭ ئۈستىگە قىرمىز رەڭلىك 
يوپۇقنى  بىر  ئېتىلگەن  تېرىسىدىن  تاخاش  ئۈستىگە  بۇنىڭ  يەنە  قويۇپ  يېپىپ  رەختنى  بىر 
يېپىپ قويۇپ، ئاندىن كېيىن بالداقلىرىنى سېپىپ قويسۇن.  9 ئاندىن كېيىن كۆك رەڭلىك 
بىر رەختنى ئېلىپ، شامدان بىلەن چىراغلىرىنى، پىلىك قىسقاچلىرى بىلەن كۈلدانلىرىنى ۋە 
ھەم چىراغ يېغىغا ئىشلىتىلىدىغان ھەممە قاچىالرنى يۆگەپ قويۇپ،  10 ئۇنىڭ ئۆزى بىلەن 
ھەممە قاچىلىرىنى تاخاش تېرىسىدىن ئېتىلگەن بىر يوپۇقنىڭ ئىچىگە سېلىپ، ھەممىسىنى 
بىر  رەڭلىك  كۆك  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  بولسا  قۇربانگاھى  سالسۇن.  11 ئالتۇن  زەمبىلگە  بىر 
قويۇپ،  يېپىپ  يوپۇقنى  بىر  ئېتىلگەن  تېرىسىدىن  تاخاش  ئۈستىدىن  يەنە  يېپىپ،  رەختنى 
ئاندىن كېيىن بالداقلىرىنى سېپىپ قويسۇن.  12 مۇقەددەس خانىنىڭ ئىچىدە ئىشلىتىدىغان 
تاخاش  ئۇالرنى  كېيىن  ئاندىن  يۆگەپ،  رەختكە  بىر  رەڭلىك  كۆك  ھەممىسىنى  قاچىالرنىڭ 
زەمبىلگە سالسۇن.  13 ئاندىن كېيىن  يوپۇقنىڭ ئىچىگە سېلىپ،  بىر  تېرىسىدىن ئېتىلگەن 
ئۇالر ئۆزى قۇربانگاھنىڭ ھەممە كۈلىنى ئېلىۋېتىپ، قۇربانگاھنىڭ ئۈستىگە سۆسۈن رەڭلىك 
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بىر رەختنى يېپىپ قويۇپ،  14 ئۇنىڭ خىزمىتىگە ئىشلىتىدىغان ئەسۋابالرنى يىغىپ، ئاتەشدان 
بىلەن الخشىگىرالرنى، بەلچە بىلەن قاچىالرنى، شۇنداقال قۇربانگاھنىڭ ھەممە ئەسۋابلىرىنى 
ئېلىپ، قۇربانگاھنىڭ ئۈستىدە قويۇپ، بۇنىڭ ئۈستىگە تاخاش تېرىسىدىن ئېتىلگەن يوپۇقنى 

يېپىپ قويۇپ، ئاندىن كېيىن بالداقالرنى سېپىپ قويسۇن. 
مۇقەددەس  ئوغۇللىرى  ئۇنىڭ  بىلەن  ھارۇن  ۋاقتىدا  كۆچۈرۈلىدىغان  15 چېدىرگاھنىڭ 

قېھاتنىڭ  كېيىن،  بولغاندىن  ئەسۋابلىرىنى سېپىپ  خانىنىڭ  مۇقەددەس  بىلەن  نەرسىلەرنى 
ئوغۇللىرى ئۇنى كۆتۈرگىلى كەلسۇن، لېكىن ئۆلۈپ كەتمەيلى دەپ، مۇقەددەس نەرسىلەرگە 
ئۆزى  نەرسىلىرى  كۆتۈرىدىغان  بەنى-قېھاتنىڭ  ئىچىدىن  چېدىرىنىڭ  جامائەت  تەگمىسۇن. 

شۇدۇر.  
16 ھارۇن كاھىننىڭ ئوغلى ئېلىئازار بولسا شامداننىڭ يېغى بىلەن خۇشبۇي دورا-دەرمەكنى، 

ئىبادەت  پۈتۈن  ئۆزى  بېقىپ،  يېغىنى  مەسىھلەش  بىلەن  قۇربانلىقى  يېگۈلۈك  كۈننىڭ  ھەر 
چېدىرى بىلەن ئانداكى ھەممە نەرسىلىرىدىن خەۋەر ئېلىپ، مۇقەددەس نەرسىلەر بىلەن ئۇنىڭ 

ئەسۋابلىرىنى ساقلىسۇن«.  
17 خۇداۋەندە مۇسا بىلەن ھارۇنغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

ئۇالر  كېسىلمەي،  19 بەلكى  قەبىلىسىدىن  الۋىيالرنىڭ  خانىدانىنى  نەسىل  18 »قېھاتىيالرنىڭ 

ئۆلمەي ياشىسۇن دەپ، ئۇالرنىڭ ئۆزى ھەممىدىن مۇقەددەس نەرسىلەرگە يېقىن بارسا، ھارۇن 
كۆتۈرىدىغىنىنى  نېمە  قىلىپ،  نېمە  ھەربىرىگە  ئۇالرنىڭ  كىرىپ،  ئوغۇللىرى  ئۇنىڭ  بىلەن 
دەممۇ  بىر  نەرسىلەرگە  مۇقەددەس  كىرىپ،  ئۆزى  ئۇالر  بەرسۇن.  20 لېكىن  كۆرسىتىپ 

قارىمىسۇن، چۈنكى ئەگەر مۇنداق قىلسا، ئۆلىدۇ«.  

گەرشونىيالرنىڭ خىزمىتى

21 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

ساناقتىن  مۇۋاپىق  نەسىللىرىگە  بىلەن  خانىدان  ئۇالرنىڭ  ئەۋالدلىرىنى  22 »گەرشوننىڭ 

ئۆتكۈزۈپ،  23 ئوتتۇز ياش ۋە يا ئۇنىڭدىن چوڭ بولۇپ ئەللىك ياشقىچە يېتىپ، جامائەت چېدىرىدا 
سانىغىن.  24 گەرشونىيالرنىڭ  ھەممىسىنى  كىرگەنلەرنىڭ  خىزمەتكە  ئۈچۈن  قىلماق  ئىش 
چېدىرنىڭ  ئۆزى  بولسا  25 ئۇالر  نەرسىلەر  كۆتۈرىدىغان  بىلەن  ئىش  قىلىدىغان  ئەۋالدلىرى 
پەردىلىرى بىلەن جامائەت چېدىرىنىڭ ئۆزىنى ئۇنىڭ يوپۇقى بىلەن بۇنىڭ ئۈستىگە قويۇپ، 
پەردىنىمۇ  دەرۋازىسىدىكى  جامائەت چېدىرىنىڭ  يوپۇقىغا  تاش  ئېتىلگەن  تېرىسىدىن  تاخاش 
قوشۇپ كۆتۈرسۇن.  26 بۇنىڭدىن باشقا ئۇالر ئىبادەت چېدىرىنى ۋە قۇربانگاھنىڭ چۆرىسىنى 
پەردىسىنى،  دەرۋازىنىڭ  كىرىدىغان  ھويلىغا  بۇ  بىلەن  پەردىلىرى  ھويلىنىڭ  قورشىۋالغان 
بىلەن ئىشلىتىلىدىغان ئەسۋابلىرىنى كۆتۈرۈپ، بۇنىڭغا الزىم بولىدىغان  تانىلىرى  بۇالرنىڭ 

ئىشنى قىلسۇن.  
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نېمە  قىلىپ،  نېمە  ئەۋالدلىرىنىڭ  گەرشونىيالرنىڭ  ئوغۇللىرى  ھارۇننىڭ  تەرىقىدە  27 بۇ 

كۆتۈرىدىغىنىنى تەيىنلەپ بەرسۇن. سىلەر بولساڭالر ئۇالرنىڭ ھەربىرىگە نېمە كۆتۈرىدىغىنىنى 
تەيىنلەپ بېرىڭالر.  28 بەنى-گەرشوننىڭ نەسىللىرىنىڭ جامائەت چېدىرىدا قىلىدىغان ئىشلىرى 
شۇدۇر. ئۇالر ئۆزى ھارۇن كاھىننىڭ ئوغلى ئىتامارنىڭ قول ئاستىدا تۇرۇپ، ئىش قىلسۇن.  

مەرارىيالرنىڭ خىزمىتى

ساناقتىن  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  نەسىل  ئۇالرنىڭ  ئەۋالدلىرىنى  ئۆزۈڭ مەرارىنىڭ  سەن   29

يېتىپ، چېدىرىدا  ياشقىچە  ئەللىك  بولۇپ  ئۇنىڭدىن چوڭ  يا  ۋە  ياش  ئۆتكۈزۈپ،  30 ئوتتۇز 
ئىش قىلماق ئۈچۈن خىزمەتكە كىرگەنلەرنىڭ ھەممىسىنى سانىغىن.  31 ئۇالرنىڭ جامائەت 
چېدىرىدا قىلىدىغان ھەممە ئىش بىلەن كۆتۈرىدىغان نەرسىلىرى بولسا ئۇالر ئۆزى ئىبادەت 
تەگلىكلىرىنى،  32 چۆرىسىدىكى  بىلەن  تۈۋرۈك  بالداقلىرىنى،  بىلەن  تاختىلىرى  چېدىرىنىڭ 
ئەسۋابلىرىغا  ھەممە  تانىلىرىنى  بىلەن  قوزۇق  تەگلىكلىرىنى،  بىلەن  تۈۋرۈكلىرى  ھويلىنىڭ 
قوشۇپ كۆتۈرۈپ، بۇنىڭغا الزىم بولىدىغان ھەممە ئىشنى قىلسۇن. سىلەر بولساڭالر ئۇالرنىڭ 
ئۇالرغا  ساناپ،  بىلەن  ئېتى  بىردىن-بىردىن  نەرسىلەرنى  تەيىنلەنگەن  كۆتۈرگىلى  ھەربىرىگە 
بىلەن جامائەت چېدىرىدا  قىلىدىغان خىزمىتى  نەسىللىرىنىڭ  بېرىڭالر.  33 مەرارى  توشۇتۇپ 
قىلىدىغان ئىشى شۇ بولۇپ، شۇ ئىش ئۆزى ھارۇن كاھىننىڭ ئوغلى ئىتامارنىڭ قول ئاستىدا 

قىلىنسۇن« دېدى.  

الۋىيالرنىڭ سانىلىشى ۋە خىزمەتكە تەيىنلىنىشى

ئەۋالدلىرىنى  ئۆزى قېھاتنىڭ  سەردارلىرى  جامائەتنىڭ  ۋە  ھارۇن  بىلەن  مۇسا  ۋاقىت  34 ئۇ 

ئۇالرنىڭ نەسىل خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ساناقتىن ئۆتكۈزۈپ،  35 ئوتتۇز ياش ۋە يا ئۇنىڭدىن 
خىزمەتكە  ئۈچۈن  قىلماق  ئىش  چېدىرىدا  جامائەت  يېتىپ،  ياشقىچە  ئەللىك  بولۇپ  چوڭ 
ئۆتكەنلەرنىڭ  ساناقتىن  مۇۋاپىق  نەسىللىرىگە  سانىدى.  36 ئۆز  ھەممىسىنى  كىرگەنلەرنىڭ 
بولۇپ،  خانىدانىدىن  ئىدى.  37 قېھاتىيالرنىڭ  ئەللىك  يۈز  يەتتە  مىڭ  ئىككى  بولسا  سانى 
جامائەت چېدىرىدا ئىش قىلىپ، مۇسا بىلەن ھارۇن ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىغا 

قاراپ ساناقتىن ئۆتكۈزۈپ سانىغانالرنىڭ سانى شۇنچىلىك ئىدى.  

ئۆتۈپ،   ساناقتىن  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  نەسىل  ئۆز  بولۇپ،  ئەۋالدلىرىدىن  38 گەرشوننىڭ 

ئۈچۈن  قىلماق  ئىش  چېدىرىدا  جامائەت  بولۇپ،  چوڭ  ئۇنىڭدىن  يا  ۋە  ياش  39 ئوتتۇز 

سانالغانالرنىڭ  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  نەسىل  سانىلىپ،  40 ئۆز  ھەممىسى  كىرگەنلەرنىڭ 
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بولۇپ،  ئىدى.  41 بەنى-گەرشوننىڭ خانىدانىدىن  ئوتتۇز  يۈز  ئالتە  ئىككى مىڭ  بولسا  سانى 
ساناقتىن ئۆتۈپ جامائەت چېدىرىدا خىزمەت قىلىپ، مۇسا بىلەن ھارۇن ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ 

بۇيرۇغىنىغا قاراپ ساناقتىن ئۆتكۈزۈپ سانىغانالرنىڭ سانى شۇنچىلىك ئىدى.  

42 مەرارىنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولۇپ،ۆز نەسىل خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ساناقتىن ئۆتۈپ،  43 ئوتتۇز 

كىرگەنلەرنىڭ  ئۈچۈن  قىلماق  ئىش  چېدىرىدا  جامائەت  بولۇپ،  چوڭ  ئۇنىڭدىن  يا  ۋە  ياش 
بولسا  سانى  سانالغانالرنىڭ  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  نەسىل  سانىلىپ،  44 ئۆز  ھەممىسى 
ئۆتۈپ مۇسا  بولۇپ ساناقتىن  ئىدى.  45 بەنى-مەرارىنىڭ خانىدانىدىن  يۈز  ئىككى  ئۈچ مىڭ 
ئۆتكۈزۈپ  ساناقتىن  قاراپ  بۇيرۇغىنىغا  ئۆزىگە  مۇسانىڭ  ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ  ھارۇن  بىلەن 

سانىغانالرنىڭ سانى شۇنچىلىك ئىدى.  
بىلەن  ۋاسىتىسى  سەردارلىرىنىڭ  ئىسرائىلنىڭ  ۋە  ھارۇن  بىلەن  مۇسا  بولۇپ،  46 الۋىيالردىن 

چوڭ  ئۇنىڭدىن  يا  ۋە  ياش  ئۆتۈپ،  47 ئوتتۇز  ساناقتىن  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  نەسىل  ئۆز 
ئۈچۈن  كۆتۈرمەك  يۈك  قىلىپ،  ئىش  چېدىرىدا  جامائەت  يېتىپ،  ياشقىچە  ئەللىك  بولۇپ، 
سەكسەن  يۈز  بەش  مىڭ  سەككىز  بولسا  سانى  سانالغانالرنىڭ  سانىلىپ،  48 جەم  كىرگەنلەر 
ئىدى.  49 بۇالر بولسا خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا مۇۋاپىق مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن سانىلىپ، 
ئۇالرنىڭ ھەربىرىگە قىلىدىغان ئىش بىلەن كۆتۈرىدىغان يۈكى تەيىنلەندى. بۇ تەرىقىدە ئۇالر 

ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا مۇۋاپىق مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن سانالدى.  

ناپاكالرنى چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىغا چىقىرىش كېرەك

1 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  5 

2 »ئۆزۈڭ بەنى-ئىسرائىلغا: › سىلەر بولساڭالر ھەربىر پېسە بىلەن ئاقما كېسىلى بار كىشىنى 

چىقىرىۋېتىڭالر‹  چېدىرگاھتىن  كىشىنى  قىلغان  ناپاك  ئۆزىنى  سەۋەبىدىن  ئۆلۈكنىڭ  ۋە 
دەپ بۇيرۇغىن.  3 شۇنداق بىر ئەر ۋە يا خوتۇن كىشىنى ھەيدەپ، چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىغا 
چىقىرىۋېتىڭالر. بولمىسا، ئۇ ئۆزى ئۇالرنىڭ چېدىرگاھىنى ناپاك قىلىپ سالىدۇ. مەن ئۇالرنىڭ 

ئارىسىدا ماكان تۇتتۇم ئەمەسمۇ؟« دېدى.  
تاشقىرىغا  چېدىرگاھنىڭ  مۇنداقالرنى  قىلىپ،  شۇنداق  بەنى-ئىسرائىل  ئاڭالپ،  4 بۇنى 

چىقىرىۋەتتى. شۇنداقال بەنى-ئىسرائىل بولسا خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك قىلدى.  
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يەتكۈزگەن زىياننى تۆلەش توغرىسىدىكى نىزام
5 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

گۇناھ  ھەرقانداق  كىشى  خوتۇن  ياكى  ئەر  بىر  ئەگەر  ئېيتقىنكى:  بەنى-ئىسرائىلغا  6 »سەن 

قىلماق بىلەن خۇداۋەندىگە خىيانەت قىلىپ، گۇناھكار بولسا،  7 ئۆزى قىلغان گۇناھىنى ئىقرار 
قىلىپ، يەتكۈزگەن زىياننى پۈتۈن تۆلەپ، بۇنىڭغا زىياننىڭ بەشتىن بىرىنىمۇ قوشۇپ، ئۆزى 

زىيان يەتكۈزگەن كىشىگە بەرسۇن.  
8 لېكىن ئەگەر بۇ ئۆزى ئۆلۈپ كېتىپ، ئۇ كىشىنىڭ يەتكۈزگەن زىيىنى ئۈچۈن بېرىلىدىغان 

پۇلنى تاپشۇرۇۋالغىلى ئۆزىگە تۇغقان بولغان بىر كىشىسى بولمىسا، تۆلەپ بېرىلىدىغان پۇل 
خۇداۋەندە  قوشۇلۇپ،  قوچقارغا  بېرىلىدىغان  كاپارىتىگە  كىشىنىڭ  بولغان  گۇناھكار  ئۆزى 
ئۈچۈن بېرىلىپ، كاھىنغا تەگسۇن.  9 بۇنىڭدىن باشقا بەنى-ئىسرائىل ئۆزى ھەدىيە بولسۇن 
تېگىپ،  10 ھەممە  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  بولسا  نەرسە  مۇقەددەس  كەلتۈرىدىغان  كاھىنغا  دەپ، 
كىشىنىڭ مۇقەددەس ھەدىيەلىرى ئۆزى ئۇنىڭكى بولۇپ، بىركىم ئۆزىچە كاھىنغا بىر نېمە 

بەرسە، بۇمۇ ئۇنىڭغا تەگسۇن«.  

رەشك توغرىسىدىكى نىزام

11 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

كۆڭلى  خوتۇنى  بىركىمنىڭ  ئەگەر  ئېيتقىنكى:  ئۇالرغا  سۆزلەپ،  بەنى-ئىسرائىلغا  12 »سەن 

قارىلىق قىلىپ، ئۆز ئېرىگە ۋاپاسىزلىق قىلىپ،  13 ئېرىگە بىلدۈرمەي، باشقا كىشى بىلەن 
يېتىپ مۇناسىۋەت قىلىپ، ئۆزى ناپاك بولغان بولسىمۇ، ئاشكارا بولماي تۇرۇپ، زىنا قىلىپ 
تۇرغان ھالىتىدە تۇتۇلمىغاچ گۇۋاھى بولمىسا،  14 لېكىن ئېرىنىڭ رەشكى قوزغاپ كېتىپ، 
يا  ۋە  بولسا،  بولغان  راست  قىلغىنى  زىنا  خوتۇننىڭ  بۇ  قىلغىنىدا  گۇمان  خوتۇنىدىن  ئۆز 
ئۇنىڭ رەشكى قوزغاپ كېتىپ، ئۆز خوتۇنىدىن گۇمان قىلغىنىدا بۇ خوتۇننىڭ زىنا قىلغىنى 
ئۇنىڭ  كەلتۈرۈپ،  قېشىغا  كاھىننىڭ  خوتۇنىنى  ئۆز  كىشى  بولسا،  15 ئۇ  بولمىغان  راست 
ياغ  باراۋەر بولۇپ  تەرىپىدىن قۇربانلىق بېرىش ئۈچۈن بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن بىرىگە 
بىلەن مەستىكى سېلىنمىغان ئارپا ئۇنىنى ئېلىپ كەلسۇن. چۈنكى بۇ ئۆزى رەشك قۇربانلىقى 

بولۇپ، يامانلىقنى يادقا كەلتۈرىدىغان يادلىنىش قۇربانلىقى بولىدۇ.  
16 ئاندىن كېيىن كاھىن ئۆزى بۇ خوتۇننى يېقىن كەلتۈرۈپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا تۇرغۇزۇپ 

ئېلىپ،  سۇنى  مۇقەددەس  قاچىغا  ساپال  بىر  ئۆزى  كاھىن  كېيىن  قويۇپ،  17 تۇرغۇزغاندىن 
ئىبادەت چېدىرىنىڭ تېگىنىڭ توپىسىدىن ئېلىپ، بۇ سۇغا سالسۇن.  18 ئاندىن كېيىن كاھىن 
ئۆزى بۇ خوتۇننى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا تۇرغۇزۇپ قويۇپ، خوتۇننىڭ چېچىنى بوشىتىۋېتىپ، 
قويۇپ،  تۇتقۇزۇپ  قولىغا  ئۇنىڭ  قۇربانلىقىنى  يادلىنىش  ئاتالغان  دەپ  قۇربانلىقى  رەشك 
كاھىن ئۆز قولىغا لەنەت كەلتۈرىدىغان باال سۇيىنى ئالسۇن.  19 ئاندىن كېيىن كاھىن ئۆزى 
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بۇ خوتۇنغا قەسەم بېرىپ ئېيتسۇنكى: › ئەگەر سەن بىلەن بىركىم يېتىپ مۇناسىۋەت قىلماي، 
ئېرىڭنىڭ قولىدا تۇرۇپ، يامان ئىشقا مايىل بولمىغان بولساڭ، لەنەت كەلتۈرىدىغان بۇ باال 
كۆڭلى  تۇرۇپ،  قولىدا  ئېرىڭنىڭ  سەن  ئەگەر  قالغىن.  20 لېكىن  قۇتۇلۇپ  سەن  سۇيىدىن 
قىلغان  ناپاك  ئۆزۈڭنى  قىلىپ،  مۇناسىۋەت  يېتىپ  بىلەن  كىشى  باشقا  قىلىپ،  قارىلىق 
بولساڭ،  21 خۇداۋەندە ئۆز قوۋمىڭنىڭ ئىچىدە سېنى بىر ئىبرەت قىلسۇن. خۇداۋەندە يوتاڭنى 
بەرسۇن.  22 لەنەت  تۇتۇپ  لەنەت-ماالمەتكە  سېنى  ئىششىتىپ،  قورسىقىڭنى  سېسىتىپ، 
كەلتۈرىدىغان بۇ سۇ ئۆزى سېنىڭ ئۈچەيلىرىڭگە بېرىپ، قورسىقىڭنى ئىششىتىپ، يوتاڭنى 
سېسىتىۋەتسۇن‹ دەپ، كاھىن ئۆزى بۇ خوتۇنغا لەنەتنىڭ قەسىمىنى بېرىپ، مۇنداق دېگىنىدە 

خوتۇن ئۆزى: › ئامىن ئامىن‹ دەپ ئېيتسۇن.  
23 ئاندىن كېيىن كاھىن ئۆزى بۇ لەنەتلەرنى بىر كىتابقا يېزىۋېلىپ خەتنى باال سۇيىغا چېلىپ،  

24 لەنەت كەلتۈرىدىغان بۇ سۇ ئۆزى ئۇنىڭ ئىچىگە كىرگەندە خوتۇنغا باال كەلتۈرسۇن دەپ، 

لەنەت كەلتۈرىدىغان باال سۇيىنىڭ ئۆزىنى بۇ خوتۇنغا ئىچۈرسۇن.  25 شۇنداق قىلىپ، كاھىن 
پۇالڭلىتىپ،  ئۇنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا  ئېلىپ،  قۇربانلىقىنى خوتۇننىڭ قولىدىن  رەشك 
قۇربانلىقتىن  ئۆزى  كاھىن  بولۇپ،  قىلىپ  كەلتۈرسۇن.  26 شۇنى  ئالدىغا  قۇربانگاھنىڭ 
خوتۇنغا  كېيىن  ئاندىن  كۆيدۈرۈپ،  قۇربانگاھتا  ئېلىپ  سىقىم  بىر  دەپ،  بولسۇن  يادىكار 
سۇنى ئىچۈرسۇن.  27 بۇ سۇنى ئۇنىڭغا ئىچۈرگىنىدە خوتۇن ئۆزى ناپاك بولۇپ، ئۆز ئېرىگە 
قورسىقىغا  ئۇنىڭ  ئۆزى  سۇ  بۇ  كەلتۈرىدىغان  لەنەت  بولسا،  راست  قىلغىنى  ۋاپاسىزلىق 
كىرگەن ھامان ئاچچىق بولۇپ قېلىپ، ئۇنىڭ قورسىقى ئىششىپ كېتىپ، يوتىسى سېسىپ 
كېتىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بۇ خوتۇن ئۆزى قوۋمىنىڭ ئىچىدە لەنەتكە گىرىپتار بولىدۇ.  28 لېكىن 

بۇ خوتۇن ئۆزى پاك تۇرۇپ، ناپاك بولمىغان بولسا، ساق قېلىپ، باال يۈزى كۆرەلەيدۇ.  
كۆڭلى  تۇرۇپ،  قولىدا  ئېرىنىڭ  خوتۇن  بىر  بولۇپ،  قانۇن  توغرىسىدىكى  رەشك  ئۆزى  29 بۇ 

ئۆز  كېتىپ،  قوزغاپ  رەشكى  كىشىنىڭ  ئەر  قىلسا،  30 يا  ناپاك  ئۆزىنى  قىلىپ،  قارىلىق 
خوتۇنىدىن گۇمان قىلسا، نېمە قىلىشىنى كۆرسىتىدىغان قانۇندۇر. ئۇنداق بىر ۋەقە بولسا 
كاھىن ئۆزى خوتۇننى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا توختىتىپ قويۇپ، بۇ قانۇننىڭ ھەممىسىنى 
ئۇنىڭ ھەققىدە بەجا كەلتۈرسۇن.  31 بۇنىڭ بىلەن ئەر كىشى گۇناھتىن قۇتۇلۇپ، خوتۇن ئۆزى 

ئۆز گۇناھىنى كۆتۈرىدۇ.  

ۆزىنى خۇداغا ئاتىغان كىشى توغرىسىدىكى قانۇن

1 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  6 

2 »سەن بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئۇالرغا ئېيتقىنكى: ئەگەر بىر ئەر ۋە يا خوتۇن كىشى 

خاس خۇداۋەندىنىڭكى بوالي دەپ، ئۆزىنى ئاتاپ ۋەدە قىلسا،  3 ئۇ ئۆزى شاراب بىلەن مەست 
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ئىچمىسۇن.  سىركىنىمۇ  ئېتىلگەن  ھاراقتىن  بىلەن  شاراب  ساقالپ،  ئۆزىنى  ئىچكۈلۈكتىن 
شۇنداق ھەم ئۈزۈمنىڭ شىرنىسىنى ئىچمەي، خاھى ھۆل خاھى قۇرۇق ئۈزۈمنىمۇ يېمىسۇن.  
يېمەي،  نەرسىنى  ھېچ  چىققان  تېلىدىن  ئۈزۈم  ھەممىسىدە  كۈنلىرىنىڭ  ئاتىغان  4 ئۆزىنى 

ئۇرۇقىدىن پوستىغىچە پەرھىز قىلسۇن.  
5 ئۆزىنى ئاتىغان كۈنلەرنىڭ ھەممىسىدە بېشىغا ئۇستىرا سالدۇرماي، خاس خۇداۋەندىنىڭكى 

چېچىنى  بېشىنىڭ  تۇرۇپ،  مۇقەددەس  بولمىغۇچىلىك  ئۆتۈپ  كۈنلىرى  ئاتىغان  دەپ،  بوالي 
ئۇزۇن ئۆستۈرسۇن.  6 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى خاس خۇداۋەندىنىڭ بولۇپ تۇرغان كۈنلىرىنىڭ 
ئۆلۈپ  بۇرادەر-سىڭلىسى  يا  ۋە  بارمىسۇن.  7 ئاتا-ئانىسى  يېقىن  ئۆلۈككە  بىر  ھەممىسىدە 
قالسا، ھەم خاس خۇدانىڭكى بوالي دەپ قىلغان ۋەدىسىنىڭ بەلگىسى بېشىدا بولغاچ، ئۇالر 

ئۈچۈن ئۆزىنى ناپاك قىلىپ سالماي،  
8 بەلكى خاس خۇداۋەندىنىڭكى بوالي دەپ، ئۆزىنى ئاتىغان كۈنلىرىنىڭ ھەممىسىدە خۇداۋەندە 

ئۈچۈن مۇقەددەس بولۇپ تۇرسۇن.  9 لېكىن ئەگەر بىركىم ئۇنىڭ قېشىدا تۇيۇقسىز ئۆلۈپ 
ناپاك  بېشىنى  بار  بەلگىسى  ۋەدىسىنىڭ  قىلغان  دەپ  بوالي  خۇداۋەندىنىڭكى  خاس  قېلىپ، 
كۈنىنىڭ  يەتتىنچى  ئالدۇرسۇن،  چېچىنى  كۈنىدە  بولىدىغان  پاك  ئۆزى  ئۇ  سالسا،  قىلىپ 
ئۆزىدىمۇ بېشىنى چۈشۈرۈپ،  10 سەككىزىنچى كۈنى ئىككى پاختەك ياكى ئىككى باچكىنى 
ئۆزى  كەلتۈرسۇن.  11 كاھىن  قېشىغا  كاھىننىڭ  دەرۋازىسىغا  چېدىرىنىڭ  جامائەت  ئېلىپ، 
بۇنىڭ بىرىنى گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن، يەنە بىرىنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق ئۈچۈن ئۆتكۈزۈپ، 
ئۇ  بېرىپ،  كاپارەت  ئۇنىڭ ھەققىدە  ئۈچۈن  قىلغان گۇناھى  ئۆلۈكنىڭ سەۋەبىدىن چۈشۈپ 
كۈننىڭ ئۆزىدە ئۇنىڭ بېشىنى مۇقەددەس قىلسۇن.  12 ئاندىن كېيىن ئۇ كىشىنىڭ ئۆزى خاس 
خۇداۋەندىنىڭكى بوالي دەپ، ئىلگىرىكىدەك يەنە ئۆزىنى ئاتاپ، يېڭىۋاشتىن ئاتىغان كۈنلىرىنى 
ياشلىق ئەركەك قوزىنى كەلتۈرۈپ، خاتا قۇربانلىقى قىلىپ ئۆتكۈزسۇن. ئەمما  بىر  باشالپ، 
تۇرغان  ئاتاپ  ئۆزىنى  ئۇنىڭ  ئۈچۈن  قىلىۋەتكىنى  ناپاك  ئۆزىنى  ۋاقتىدا  ئاتىغان  ئۆزىنى  ئۇ 

ئىلگىرىكى كۈنلىرى ھېسابقا ئېلىنمىسۇن.  
13 ئۆزىنى ئاتىغان كىشى توغرىسىدا توختىتىلغان قانۇن بۇدۇركى، ئۇنىڭ ئاتالغان كۈنلىرى 

ئۆتۈپ كەتكىنىدە ئۇ ئۆزى جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىغا كەلتۈرۈلسۇن.  14 ئاندا ئۇ ئۆزى 
خۇداۋەندە ئۈچۈن ئەيىبسىز بولغان بىر ياشلىق ئەركەك قوزىنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىپ، 
ئەيىبسىز بولغان بىر ياشلىق چىشى قوزىنى گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ، ئەيىبسىز بىر قوچقارنى 
بىر  بار  نانلىرى  پېتىر گىردە  ياغالنغان  ئېتىلىپ  ئۇندىن  قىلىپ،  15 ئاق  قۇربانلىقى  شۈكۈر 
سېۋەت بىلەن ياغالنغان پېتىر ھەمەك نانالرنى كەلتۈرۈپ، بۇ نەرسىلەرگە قوشۇلۇپ بېرىلىدىغان 

يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقىنىمۇ تەقدىم قىلىپ كەلتۈرسۇن.  
16 كەلتۈرسە، كاھىن ئۆزى بۇنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرۈپ، ئۇنىڭ گۇناھ قۇربانلىقى 

بىلەن كۆيدۈرمە قۇربانلىقىنى ئۆتكۈزۈپ،  17 قوچقارنىڭ ئۆزى بىلەن پېتىر نانلىرى بار سېۋەتنى 
نەرسىلەرگە  مەزكۇر  ئۆزى  كاھىن  كېيىن  ئاندىن  ئۆتكۈزسۇن.  قىلىپ  قۇربانلىقى  شۈكۈر 
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قوشۇلۇپ بېرىلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقىنىمۇ ئۆتكۈزسۇن.  
18 ئۆزىنى ئاتىغان كىشى جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىدا خاس خۇداۋەندىنىڭكى بوالي دەپ 

بولغان  بەلگىسى  ئاتالغان  چۈشۈرۈپ  چېچىنى  بېشىنىڭ  بار  بەلگىسى  ۋەدىسىنىڭ  قىلغان 
چېچىنىڭ ئۆزىنى ئېلىپ، ئۇنى شۈكۈر قۇربانلىقىنىڭ تېگىدە كۆيۈپ تۇرغان ئوتقا سالسۇن.  
19 كاھىن پىشۇرۇلغان قوچقارنىڭ تۆشى بىلەن سېۋەتنىڭ بىر پېتىر گىردىسىنى ئېلىپ، بىر 

پېتىر ھەمەك ناننىمۇ قولىغا ئېلىپ، بۇ ئاتالغان كىشى چېچىنى چۈشۈرۈپ بولغاندىن كېيىن 
قىلىپ،  قۇربانلىق  پۇالڭالتما  بۇنى  ئۆزى  كاھىن  كېيىن  بەرسۇن.  20 ئاندىن  قولىغا  ئۇنىڭ 
تۆش  قىلىنغان  قۇربانلىق  پۇالڭالتما  بىلەن  ئۆزى  بۇ  پۇالڭالتسۇن.  ھۇزۇرىدا  خۇداۋەندىنىڭ 
ئىشالر  شۇ  قىلىنسۇن.  مۇقەددەس  ئۈچۈن  كاھىن  بولسا  بۇقا  بولغان  ھەدىيەسى  قۇربان  ۋە 

قىلىنىپ بولغاندا بۇ ئاتالغان كىشىگە شاراب ئىچكىلى ئىجازەت بېرىلسۇن.  
21 بۇ ئۆزى خاس خۇداۋەندىنىڭكى بوالي دەپ ۋەدە قىلغان كىشى توغرىسىدىكى قانۇن بولۇپ، 

كىشىنىڭ ئۆز-ئۆزىنى ئاتىغان ۋەدىسىگە مۇۋاپىق خۇداۋەندىگە نېمە قۇربانلىق ئۆتكۈزۈشى 
ئۈچۈن توختىتىلغان قائىدە بولىدۇ. كىشى ئۆزى قىلغان ۋەدىسىگە مۇۋاپىق ئىشلەپ تۇرۇپ، 

ئۆز-ئۆزىنى ئاتىغان توغرىسىدىكى قانۇنغا قاراپ ئەمەل قىلسۇن«.  

كاھىنالرنىڭ بەنى-ئىسرائىلنى بەرىكەتلىشى

22 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

بەنى-ئىسرائىلنى  سىلەر  ئېيتقىنكى:  سۆزلەپ  ئوغۇللىرىغا  ئۇنىڭ  بىلەن  ھارۇن  23 »سەن 

بەرىكەتلىگىنىڭالردا ئۇالرغا مۇنداق ئېيتىڭالر:  

24 › خۇداۋەندە سېنى مۇبارەكلەپ ساقلىغاي.

  
25 خۇداۋەندە يۈزىنى سېنىڭ ئۈستۈڭگە يورۇتۇپ، ساڭا مەرھەمەتلىك بولغاي.

 
26 خۇداۋەندە ساڭا يۈزىنى قارىتىپ ئامانلىق بەرگەي‹.

  

مەن  كەلتۈرسەڭالر،  ئۈستىگە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئىسمىمنى  مېنىڭ  تەرىقىدە  بۇ  27 سىلەر 

ئۇالرنى بەرىكەتلەيمەن«.  
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سەردارالر قۇربانگاھ خۇداغا ئاتاش ئۈچۈن 
ئېلىپ كەلگەن ھەدىيەلەر

1 مۇسا ئۆزى ئىبادەت چېدىرىنى تىكىپ، ئۇنىڭ ئۆزى بىلەن ئۇنىڭ ھەممە نەرسىلىرىنى 7 

مەسىھلەپ ياغالپ مۇقەددەس قىلىپ، قۇربانگاھ بىلەن ئۇنىڭ ھەممە نەرسىلىرىنى تىكلەپ، 
ئۈستىدە  ئۆتكەنلەرنىڭ  2 ساناقتىن  بولغاندا،   قىلىپ  مۇقەددەس  ياغالپ  مەسىھلەپ  بۇنىمۇ 
ئىسرائىلنىڭ  قىلىنغان  سەردارلىرى  قەبىلىلەرنىڭ  بولۇپ،  باشلىرى  خانىدانلىرىنىڭ  تۇرۇپ 
ئەمىرلىرىنىڭ تەرىپىدىن ھەدىيەلەر كەلتۈرۈلدى.  3 ئۇالر ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا ئالتە 
يېپىلغان ھارۋا بىلەن ئون ئىككى ئۇينى ئېلىپ كېلىپ، ئىككى سەردار بىر بولۇپ بىر ھارۋىنى 
كەلتۈرۈپ، ھەربىر سەردار ئۆزى بىر ئۇينى ئېلىپ كېلىپ، بۇالرنى ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئالدىغا 

كەلتۈرۈپ قويدى.  
4 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ:  

5 »سەن بۇ نەرسىلەرنى ئۇالرنىڭ قولىدىن قوبۇل قىلىپ، جامائەت چېدىرىنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن 

ئىشلىتىپ، الۋىيالرنىڭ ھەربىرىنىڭ قىلىدىغان خىزمەتكە قاراپ ئۇالرغا تاپشۇرغىن« دېدى.  6 شۇنى 
دېسە، مۇسا ئۆزى ھارۋا بىلەن ئۇيالرنى قوبۇل قىلىپ، الۋىيالرغا بەردى.  7 ئىككى ھارۋا بىلەن تۆت 
ئۇينى گەرشوننىڭ ئەۋالدلىرىغا، بۇالرنىڭ خىزمىتىگە مۇۋاپىق بېرىپ،  8 تۆت ھارۋا بىلەن سەككىز 
ئۆينى مەرارىنىڭ ئەۋالدلىرىغا، بۇالر ئۆزى ھارۇن كاھىننىڭ ئوغلى ئىتامارنىڭ قول ئاستىدا قىلغان 
مۈرىلىرىدە  ئۆزى  بۇالر  ئەۋالدلىرىغا  لېكىن قېھاتنىڭ  بەردى.  9  تاپشۇرۇپ  مۇۋاپىق  خىزمىتىگە 
كۆتۈرۈلىدىغان مۇقەددەس نەرسىلەردىن خەۋەر ئېلىش ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى بولغاچ ھېچنېمە بەرمىدى.  

10 سەردارالر بولسا قۇربانگاھ ئۆزى مەسىھلەنگەن كۈنىدە ئۇنى خۇداغا ئاتاش ئۈچۈن ھەدىيەلەر 

ئېلىپ كەلدى. ئېلىپ كەلسە، سەردارالر ئۆزى ھەدىيەلىرىنى قۇربانگاھنىڭ ئالدىغا كەلتۈرۈپ 
قويدى.  11 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ: »سەردارالر بولسا بىردىن-بىردىن ھەربىرى 

ئۆز كۈنىدە ھەدىيەلىرىنى كەلتۈرسۇن« دېدى.  
12 ئاۋۋالقى كۈندە يەھۇدا قەبىلىسىدىن بولغان ئامىنادابنىڭ ئوغلى ناھشۇن ئۆز ھەدىيەسىنى 

بىر  كەلتۈردى.  13 ئۇنىڭ ھەدىيەسى ئۆزى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا ۋەزنى 
يۈز ئوتتۇز شېقەل بولغان بىر كۈمۈش جاۋۇر بىلەن ۋەزنى يەتمىش شېقەل بولغان بىر كۈمۈش 
قاچا بولۇپ، يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككىلىسى ياغالنغان ئاق ئۇندىن تولۇقلۇق 
بىلەن  دورا-دەرمەك  بولۇپ، خۇشبۇي  ئون شېقەل  ۋەزنى  ئۆزى  ئۇ  باشقا  ئىدى.  14 بۇنىڭدىن 
ياش  بىر  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىق  كەلتۈرۈپ،  15 كۆيدۈرمە  پىيالىنى  ئالتۇن  بىر  تولۇقلۇق 
بۇقا بىلەن بىر قوچقارغا بىر ياشلىق قوزىنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ،  16 بىر تېكىنى گۇناھ 
بەش  بىلەن  بۇقا  ئىككى  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  كەلتۈرۈپ،  17 شۈكۈر  قىلىپ  قۇربانلىقى 
قوچقارنى، بەش تېكە بىلەن بەش بىر ياشلىق قوزىنى كەلتۈردى. بۇ ئۆزى ئامىنادابنىڭ ئوغلى 

ناھشۇننىڭ ھەدىيەسى ئىدى.  
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18 ئىككىنچى كۈندە ئىسساكار قەبىلىسىنىڭ سەردارى بولۇپ زوئارنىڭ ئوغلى بولغان نەتانەل 

ئوتتۇز  يۈز  بىر  ھېسابىدا  شېقەلىنىڭ  خانىنىڭ  كەلسە،  19 مۇقەددەس  ئېلىپ  ھەدىيە  ئۆزى 
شېقەل بولغان بىر كۈمۈش جاۋۇر بىلەن ۋەزنى يەتمىش شېقەل بولغان بىر كۈمۈش قاچىنى 
ئاق  ياغالنغان  ئىككىلىسى  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  يېگۈلۈك  كەلتۈرۈپ،  قىلىپ  ھەدىيە 
خۇشبۇي  بولۇپ،  شېقەل  ئون  ۋەزنى  ئۆزى  ئۇ  باشقا  ئىدى.  20 بۇنىڭدىن  تولۇقلۇق  ئۇندىن 
دورا-دەرمەك بىلەن تولۇقلۇق بىر ئالتۇن پىيالىنى كەلتۈرۈپ،  21 كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولسۇن 
بىلەن بىر قوچقارغا بىر ياشلىق قوزىنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ،  22 بىر  دەپ، بىر ياش بۇقا 
تېكىنى گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈرۈپ،  23 شۈكۈر قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككى بۇقا 
بىلەن بەش قوچقارنى، بەش تېكە بىلەن بەش بىر ياشلىق قوزىنى كەلتۈردى. بۇ ئۆزى زوئارنىڭ 

ئوغلى نەتانەلنىڭ ھەدىيەسى ئىدى.  
24 ئۈچىنچى كۈندە بەنى-زەبۇلۇننىڭ سەردارى بولۇپ خېلوننىڭ ئوغلى بولغان ئېلىياب ئۆزى 

ھەدىيە كەلتۈردى.  25 ئۇنىڭ ھەدىيەسى ئۆزى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا ۋەزنى 
بىر  بولغان  يەتمىش شېقەل  ۋەزنى  بىلەن  جاۋۇر  بىر كۈمۈش  بولغان  ئوتتۇز شېقەل  يۈز  بىر 
كۈمۈش قاچا بولۇپ، يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككىلىسى ياغالنغان ئاق ئۇندىن 
تولۇقلۇق ئىدى.  26 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى ۋەزنى ئون شېقەل بولۇپ، خۇشبۇي دورا-دەرمەك 
بىلەن تولۇقلۇق بىر ئالتۇن پىيالىنى كەلتۈرۈپ،  27 كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولسۇن دەپ، بىر 
ياش بۇقا بىلەن بىر قوچقارغا بىر ياشلىق قوزىنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ،  28 بىر تېكىنى گۇناھ 
بەش  بىلەن  بۇقا  ئىككى  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  كەلتۈرۈپ،  29 شۈكۈر  قىلىپ  قۇربانلىقى 
قوچقارنى، بەش تېكە بىلەن بەش بىر ياشلىق قوزىنى كەلتۈردى. بۇ ئۆزى خېلوننىڭ ئوغلى 

ئېلىيابنىڭ ھەدىيەسى ئىدى.  
30 تۆتىنچى كۈنىدە بەنى-رۇبەننىڭ سەردارى بولۇپ شېدېئۇرنىڭ ئوغلى بولغان ئېلىزۇر ئۆزى 

ھەدىيە كەلتۈردى.  31 ئۇنىڭ ھەدىيەسى ئۆزى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا ۋەزنى 
بىر  بولغان  يەتمىش شېقەل  ۋەزنى  بىلەن  جاۋۇر  بىر كۈمۈش  بولغان  ئوتتۇز شېقەل  يۈز  بىر 
كۈمۈش قاچا بولۇپ، يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككىلىسى ياغالنغان ئاق ئۇندىن 
تولۇقلۇق ئىدى.  32 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى ۋەزنى ئون شېقەل بولۇپ، خۇشبۇي دورا-دەرمەك 
بىلەن تولۇقلۇق بولغان بىر ئالتۇن پىيالىنى كەلتۈرۈپ،  33 كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولسۇن دەپ، 
بىر ياش بۇقا بىلەن بىر قوچقارغا بىر ياشلىق قوزىنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ،  34 بىر تېكىنى 
گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈرۈپ،  35 شۈكۈر قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككى بۇقا بىلەن 
بەش قوچقارنى، بەش تېكە بىلەن بەش بىر ياشلىق قوزىنى كەلتۈردى. بۇ ئۆزى شېدېئۇرنىڭ 

ئوغلى ئېلىزۇرنىڭ ھەدىيەسى ئىدى.  
36 بەشىنچى كۈندە بەنى-شىموننىڭ سەردارى بولۇپ، زۇرىشاداينىڭ ئوغلى بولغان شېلۇمىيەل 

ئۆزى ھەدىيە كەلتۈردى.  37 ئۇنىڭ ھەدىيەسى ئۆزى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا 
ۋەزنى بىر يۈز ئوتتۇز شېقەل بولغان بىر كۈمۈش جاۋۇر بىلەن ۋەزنى يەتمىش شېقەل بولغان 
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بىر كۈمۈش قاچا بولۇپ، يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككىلىسى ياغالنغان ئاق ئۇن 
بىلەن تولۇقلۇق ئىدى.  38 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى ۋەزنى ئون شېقەل بولۇپ، خۇشبۇي دورا-

قۇربانلىق  كەلتۈرۈپ،  39 كۆيدۈرمە  پىيالىنى  ئالتۇن  بىر  بولغان  تولۇقلۇق  بىلەن  دەرمەك 
بولسۇن دەپ، بىر ياش بۇقا بىلەن بىر قوچقارغا بىر ياشلىق قوزىنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ،  
40 بىر تېكىنى گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈرۈپ،  41 شۈكۈر قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككى 

ئۆزى  بۇ  كەلتۈردى.  قوزىنى  ياشلىق  بىر  بەش  بىلەن  تېكە  بەش  قوچقارنى،  بەش  بىلەن  بۇقا 
زۇرىشاداينىڭ ئوغلى شېلۇمىيەلنىڭ ھەدىيەسى ئىدى.  

42 ئالتىنچى كۈندە بەنى-گادنىڭ سەردارى بولۇپ، دەيۇئەلنىڭ ئوغلى بولغان ئەلياساف ئۆزى 

ھەدىيە كەلتۈردى.  43 ئۇنىڭ ھەدىيەسى ئۆزى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا ۋەزنى 
بىر  بولغان  يەتمىش شېقەل  ۋەزنى  بىلەن  جاۋۇر  بىر كۈمۈش  بولغان  ئوتتۇز شېقەل  يۈز  بىر 
كۈمۈش قاچا بولۇپ، يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككىلىسى ياغالنغان ئاق ئۇندىن 
تولۇقلۇق ئىدى.  44 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى ۋەزنى ئون شېقەل بولۇپ، خۇشبۇي دورا-دەرمەك 
بىلەن تولۇقلۇق بىر ئالتۇن پىيالىنى كەلتۈرۈپ،  45 كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولسۇن دەپ، بىر 
ياش بۇقا بىلەن بىر قوچقارغا بىر ياشلىق قوزىنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ،  46 بىر تېكىنى گۇناھ 
بەش  بىلەن  بۇقا  ئىككى  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  كەلتۈرۈپ،  47 شۈكۈر  قىلىپ  قۇربانلىقى 
قوچقارنى، بەش تېكە بىلەن بەش بىر ياشلىق قوزىنى كەلتۈردى. بۇ ئۆزى دەيۇئەلنىڭ ئوغلى 

ئەلياسافنىڭ ھەدىيەسى ئىدى.  
48 يەتتىنچى كۈندە بەنى-ئەفرائىمنىڭ سەردارى بولۇپ، ئاممىھۇدنىڭ ئوغلى بولغان ئەلىشاما 

ئۆزى ھەدىيە كەلتۈردى.  49 ئۇنىڭ ھەدىيەسى ئۆزى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا 
ۋەزنى بىر يۈز ئوتتۇز شېقەل بولغان بىر كۈمۈش جاۋۇر بىلەن ۋەزنى يەتمىش شېقەل بولغان بىر 
كۈمۈش قاچا بولۇپ، يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككىلىسى ياغالنغان ئاق ئۇن بىلەن 
تولۇقلۇق ئىدى.  50 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى ۋەزنى ئون شېقەل بولغان بىر كۈمۈش پىيالىنى 
كەلتۈرۈپ،  51 كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولسۇن دەپ، بىر ياش بۇقا بىلەن بىر قوچقارغا بىر ياشلىق 
قوزىنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ،  52 بىر تېكىنى گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈرۈپ،  53 شۈكۈر 
قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككى بۇقا بىلەن بەش قوچقارنى، بەش تېكە بىلەن بەش بىر ياشلىق 

قوزىنى كەلتۈردى. بۇ ئۆزى ئاممىھۇدنىڭ ئوغلى ئەلىشامانىڭ ھەدىيەسى ئىدى.  
بولغان  ئوغلى  پېداھسۇرنىڭ  بولۇپ،  سەردارى  بەنى-ماناسسەنىڭ  كۈندە  54 سەككىزىنچى 

گاملىيەل ئۆزى ھەدىيە كەلتۈردى.  55 ئۇنىڭ ھەدىيەسى ئۆزى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ 
ھېسابىدا ۋەزنى بىر يۈز ئوتتۇز شېقەل بولغان بىر كۈمۈش جاۋۇر بىلەن ۋەزنى يەتمىش شېقەل 
بولغان بىر كۈمۈش قاچا بولۇپ، يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككىلىسى ياغالنغان 
ئاق ئۇندىن تولۇقلۇق ئىدى.  56 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى ۋەزنى ئون شېقەل بولۇپ، خۇشبۇي 
دورا-دەرمەك بىلەن تولۇقلۇق بىر ئالتۇن پىيالىنى كەلتۈرۈپ،  57 كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولسۇن 
بىلەن بىر قوچقارغا بىر ياشلىق قوزىنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ،  58 بىر  دەپ، بىر ياش بۇقا 
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ئىككى  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  كەلتۈرۈپ،  59 شۈكۈر  قىلىپ  قۇربانلىقى  گۇناھ  تېكىنى 
ئۆزى  بۇ  كەلتۈردى.  قوزىنى  ياشلىق  بىر  بەش  بىلەن  تېكە  بەش  قوچقارنى،  بەش  بىلەن  بۇقا 

پېداھسۇرنىڭ ئوغلى گاملىيەلنىڭ ھەدىيەسى ئىدى.  
60 توققۇزىنچى كۈندە بەنى-بەنيامىننىڭ سەردارى بولۇپ، گىدونىنىڭ ئوغلى بولغان ئابىدان 

ئۆزى ھەدىيە كەلتۈردى.  61 ئۇنىڭ ھەدىيەسى ئۆزى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا 
ۋەزنى بىر يۈز ئوتتۇز شېقەل بولغان بىر كۈمۈش جاۋۇر بىلەن ۋەزنى يەتمىش شېقەل بولغان بىر 
كۈمۈش قاچا بولۇپ، يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككىلىسى ياغالنغان ئاق ئۇن بىلەن 
تولۇقلۇق ئىدى.  62 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى ۋەزنى ئون شېقەل بولۇپ، خۇشبۇي دورا-دەرمەك 
بىلەن تولۇقلۇق بىر ئالتۇن پىيالىنى كەلتۈرۈپ،  63 كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولسۇن دەپ، بىر 
ياش بۇقا بىلەن بىر قوچقارغا بىر ياشلىق قوزىنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ،  64 بىر تېكىنى گۇناھ 
بەش  بىلەن  بۇقا  ئىككى  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  كەلتۈرۈپ،  65 شۈكۈر  قىلىپ  قۇربانلىقى 
قوچقارنى، بەش تېكە بىلەن بەش بىر ياشلىق قوزىنى كەلتۈردى. بۇ ئۆزى گىدونىنىڭ ئوغلى 

ئابىداننىڭ ھەدىيەسى ئىدى.  
66 ئونىنچى كۈندە بەنى-داننىڭ سەردارى بولۇپ ئامىشاداينىڭ ئوغلى بولغان ئاخىئەزەر ئۆزى 

ھېسابىدا  شېقەلىنىڭ  خانىنىڭ  مۇقەددەس  ئۆزى  ھەدىيەسى  كەلتۈردى.  67 ئۇنىڭ  ھەدىيە 
ۋەزنى بىر يۈز ئوتتۇز شېقەل بولغان بىر كۈمۈش جاۋۇر بىلەن ۋەزنى يەتمىش شېقەل بولغان 
بىر كۈمۈش قاچا بولۇپ، يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككىلىسى ياغالنغان ئاق ئۇن 
بىلەن تولۇقلۇق ئىدى.  68 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى ۋەزنى ئون شېقەل بولۇپ، خۇشبۇي دورا-

دەرمەك بىلەن تولۇقلۇق بىر ئالتۇن پىيالىنى كەلتۈرۈپ،  69 كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولسۇن 
دەپ، بىر ياش بۇقا بىلەن بىر قوچقارغا بىر ياشلىق قوزىنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ،  70 بىر 
ئىككى  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  كەلتۈرۈپ،  71 شۈكۈر  قىلىپ  قۇربانلىقى  گۇناھ  تېكىنى 
بۇقا بىلەن بەش قوچقارنى، بەش تېكە بىلەن بەش بىر ياشلىق قوزىنى كەلتۈردى. بۇ ئۆزى 

ئامىشاداينىڭ ئوغلى ئاخىئەزەرنىڭ ھەدىيەسى ئىدى.  
پاگىيەل  بولغان  ئوغلى  ئوكراننىڭ  بولۇپ،  بەنى-ئاشەرنىڭ سەردارى  كۈندە  بىرىنچى  72 ئون 

ئۆزى ھەدىيە كەلتۈردى.  73 ئۇنىڭ ھەدىيەسى ئۆزى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا 
ۋەزنى بىر يۈز ئوتتۇز شېقەل بولغان بىر كۈمۈش جاۋۇر بىلەن ۋەزنى يەتمىش شېقەل بولغان بىر 
كۈمۈش قاچا بولۇپ، يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككىلىسى ياغالنغان ئاق ئۇن بىلەن 
تولۇقلۇق ئىدى.  74 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى ۋەزنى ئون شېقەل بولۇپ، خۇشبۇي دورا-دەرمەك 
بىلەن تولۇقلۇق بىر ئالتۇن پىيالىنى كەلتۈرۈپ،  75 كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولسۇن دەپ، بىر 
ياش بۇقا بىلەن بىر قوچقارغا بىر ياشلىق قوزىنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ،  76 بىر تېكىنى گۇناھ 
بەش  بىلەن  بۇقا  ئىككى  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  كەلتۈرۈپ،  77 شۈكۈر  قىلىپ  قۇربانلىقى 
قوچقارنى، بەش تېكە بىلەن بەش بىر ياشلىق قوزىنى كەلتۈردى. بۇ ئۆزى ئوكراننىڭ ئوغلى 

پاگىيەلنىڭ ھەدىيەسى ئىدى.  
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ئاخىرا  بولغان  ئوغلى  ئېناننىڭ  بولۇپ،  بەنى-نافتالىنىڭ سەردارى  ئىككىنچى كۈندە  78 ئون 

ئۆزى ھەدىيە كەلتۈردى.  79 ئۇنىڭ ھەدىيەسى ئۆزى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا 
ۋەزنى بىر يۈز ئوتتۇز شېقەل بولغان بىر كۈمۈش جاۋۇر بىلەن ۋەزنى يەتمىش شېقەل بولغان 
بىر كۈمۈش قاچا بولۇپ، يېگۈلۈك قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككىلىسى ياغالنغان ئاق ئۇن 
بىلەن تولۇقلۇق ئىدى.  80 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى ۋەزنى ئون شېقەل بولۇپ، خۇشبۇي دورا-

بولسۇن  قۇربانلىق  كەلتۈرۈپ،  81 كۆيدۈرمە  پىيالىنى  ئالتۇن  بىر  تولۇقلۇق  بىلەن  دەرمەك 
بىلەن بىر قوچقارغا بىر ياشلىق قوزىنى قوشۇپ ئېلىپ كېلىپ،  82 بىر  دەپ، بىر ياش بۇقا 
تېكىنى گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ كەلتۈرۈپ،  83 شۈكۈر قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئىككى بۇقا 
بىلەن بەش قوچقارنى، بەش تېكە بىلەن بەش بىر ياشلىق قوزىنى كەلتۈردى. بۇ ئۆزى ئېناننىڭ 

ئوغلى ئاخىرانىڭ ھەدىيەسى ئىدى.  

84 قۇربانگاھنىڭ مەسىھلىنىپ ياغالنغان كۈنىدە ئىسرائىلنىڭ سەردارلىرى ئۇنى خۇداغا ئاتاش 

دانە  ئىككى  ئون  جاۋۇر،  كۈمۈش  دانە  ئىككى  ئون  يەنى  شۇ،  ھەدىيەلەر  كەلتۈرگەن  ئۈچۈن 
كۈمۈش قاچا ۋە ئون ئىككى دانە ئالتۇن پىيالە بولۇپ،  

85 ھەربىر كۈمۈش جاۋۇرنىڭ ۋەزنى بىر يۈز ئوتتۇز شېقەل چىقىپ، ھەر قاچىنىڭ ۋەزنى يەتمىش 

شېقەل ئىدى. بۇ قاچىالرنىڭ جەم كۈمۈشى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا ئىككى 
مىڭ تۆت يۈز شېقەل ئىدى.  

ئۇالرنىڭ  بولسا  پىيالە  ئالتۇن  دانە  ئىككى  ئون  تولۇقلۇق  بىلەن  دورا-دەرمەك  86 خۇشبۇي 

ۋەزنى مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىنىڭ ھېسابىدا ئون شېقەلدىن بولۇپ، ھەممە پىيالىلەرنىڭ 
ئالتۇنىنىڭ ۋەزنى ئۆزى بىر يۈز يىگىرمە شېقەل ئىدى.  

87 كۆيدۈرمە قۇربانلىق ئۈچۈن كەلتۈرۈلگەن چارۋا مال بولسا ئون ئىككى بۇقا، ئون ئىككى 

قوشۇلىدىغان  شۇنىڭغا  باشقا  بۇنىڭدىن  بولۇپ،  قوزا  ياشلىق  بىر  ئىككى  ئون  ۋە  قوچقار 
يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن گۇناھ قۇربانلىقى ئۈچۈن كەلتۈرۈلگەن ئون ئىككى تېكە بار ئىدى.  
88 شۈكۈر قۇربانلىقى ئۈچۈن كەلتۈرۈلگەن چارۋا ماللىرى بولسا ئۇالرنىڭ جەم سانى يىگىرمە 

قۇربانگاھنىڭ  ئىدى.  قوزا  ئاتمىش  ياشلىق  بىر  تېكە،  ئاتمىش  قوچقار،  ئاتمىش  بۇقا،  تۆت 
مەسىھلىنىپ خۇداغا ئاتاش ئۈچۈن كەلتۈرۈلگەن ھەدىيەلەر شۇ ئىدى.  

89 مۇسا ئۆزى خۇداۋەندە بىلەن سۆزلەشكىلى جامائەت چېدىرىغا كىرسە، شاھادەت ساندۇقىنىڭ 

ئۈستىدە قويۇلغان مەرھەمەت تەختىنىڭ ئۈستىدىكى ئىككى كېرۇب سۈرىتىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن 
ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالتتى. ئۇ يەردە ئۇ ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشەتتى.  
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شامدان بىلەن چىراغلىرىنىڭ تىكلىنىشى

1 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  8 

2 »سەن ھارۇنغا سۆزلەپ: › سەن ئۆزۈڭ چىراغالرنى ياندۇرماقچى بولساڭ، يەتتىلە چىراغنى 

شامداننىڭ ئالدى تەرىپىگە يورۇق بەرگۈدەك تەرىقىدە يېقىپ قويغىن‹ دەپ ئۇنىڭغا ئېيتقىن« 
دېدى.  

3 ھارۇن ئۆزى شۇنداق قىلىپ، خۇداۋەندىنىڭ مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك چىراغالرنى شامداننىڭ 

بولسا  ئېتىلىشى  قويدى.  4 شامداننىڭ  يېقىپ  تەرىقىدە  بەرگۈدەك  يورۇق  تەرىپىگە  ئالدى 
مۇساغا  ئۆزى  خۇداۋەندە  ياسىلىپ،  ئالتۇندىن  پارچە  بىر  گۈللىرىگىچە  تارتىپ  پاچىقىدىن 

كۆرسىتىپ بەرگەن تەرىقىدە ئۇ ئۆزى بۇ شامداننى ياساتقانىدى.  

الۋىيالرنىڭ خۇدانىڭ خىزمىتىگە ئاتاپ پاكلىنىپ ئايرىلىشى

5 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

قىلغىن.   مۇقەددەس  ئۇالرنى  ئىلغىۋېلىپ،  الۋىيالرنى  ئىچىدىن  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  6 »سەن 

قويغىن.  چېچىپ  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  سۇيىنى  كاپارەت  قىلساڭ،  مۇقەددەس  ئۇالرنى  7 سەن 

ئاندىن كېيىن ئۇالر ئۆزىنىڭ ھەممە بەدىنىگە ئۇستىرا سالدۇرۇپ، ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ، ئۆزىنى 
قۇربانلىقى  يېگۈلۈك  بىلەن  بۇقا  ياش  بىر  ئۆزى  ئۇالر  بولۇپ،  قىلىپ  قىلسۇن.  8 شۇنى  پاك 
ئۈچۈن  قۇربانلىقى  گۇناھ  سەن  باشقا  بۇنىڭدىن  كەلتۈرسۇن.  ئۇن  ئاق  ياغالنغان  ئۈچۈن 
بەنى- يىغىپ،  ئالدىغا  بۇقىنى كەلتۈرۈپ،  9 الۋىيالرنى جامائەت چېدىرىنىڭ  ياش  بىر  باشقا 

قىلغىن.  10 سەن الۋىيالرنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا  بارچە جامائىتىنىمۇ جەم  ئىسرائىلنىڭ 
قويسۇن.  11 ئاندىن  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  قوللىرىنى  ئۆز  كېلىپ،  بەنى-ئىسرائىل  يىغقىنىڭدا 
كېيىن ھارۇن ئۆزى بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن الۋىيالرنى ئېلىپ، پۇالڭالتما قۇربانلىقتەك 
ئۈچۈن  خىزمىتى  خۇداۋەندىنىڭ  ئۇالر  بىلەن  بۇنىڭ  كەلتۈرسۇن.  ھۇزۇرىغا  خۇداۋەندىنىڭ 
تەيىنلىنىدۇ.  12 ئاندىن كېيىن الۋىيالر ئۆز قوللىرىنى بۇقىالرنىڭ ئۈستىگە قويسۇن. ئۇ ۋاقىت 
قۇربانلىق  كۆيدۈرمە  بىرىنى  يەنە  ئۆتكۈزۈپ،  قىلىپ  قۇربانلىقى  گۇناھ  بىرىنى  بۇنىڭ  سەن 
قىلىپ، الۋىيالر ئۈچۈن كاپارەت بولسۇن دەپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئۆتكۈزگىن.  13 شۇنى 
قىلىپ بولۇپ، سەن ئۆزۈڭ الۋىيالرنى ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئالدىدا تۇرغۇزۇپ، 
خۇداۋەندە ئۈچۈن ھەدىيە قىلغىن.  14 الۋىيالر ئۆزى مېنىڭكى بولماق ئۈچۈن سەن بۇ تەرىقىدە 

ئۇالرنى بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن ئىلغىۋالغىن.  
15 سەن الۋىيالرنى مۇقەددەس قىلىپ ھەدىيە قىلغاندىن كېيىن، ئۇالر ئۆزى جامائەت چېدىرىدا 

خىزمەت قىلماق ئۈچۈن كىرسۇن.  16 چۈنكى ئۇالر بولسا بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا تۇنجى 
بولۇپ بالىياتقۇنى ئاچقان ھەممىسىنىڭ ئورنىدا بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن ماڭا ھەدىيەدەك 
بېرىلگەندۇر.  17 مەن ئۆزۈم مىسىر يۇرتىدىكى ھەممە تۇنجىالرنى ئۇرغىنىمدا تۇنجىنى ئۆزۈم 
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ئۈچۈن مۇقەددەس قىلغىنىم ئۈچۈن، بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىكى ھەممە تۇنجىالر، خاھى 
بولمىدىمۇ؟  18 ئەمدى مەن  بولسۇن، مېنىڭكى  بولسۇن، خاھى ھايۋاننىڭكى  ئىنساننىڭكى 
ئىلغىۋېلىپ،  19 بەنى- الۋىيالرنى  ئورنىدا  تۇنجىالرنىڭ  ئارىسىدىكى  بەنى-ئىسرائىلنىڭ 

بەرمىسۇن  تۇتۇپ  ئۆلۈمگە  ئۆزىنى  بىلەن  بېرىش  يېقىن  بولسا مۇقەددەس خانىغا  ئىسرائىل 
خىزمىتىنى  قىلىدىغان  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  چېدىرىدا  جامائەت  ئۆزىنى  الۋىيالرنىڭ  دەپ، 

قىلغىلى قويۇپ، ئۇالرنى ھارۇن بىلەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا بەردىم.  
شۇنداق  الۋىيالرنى  ئۆزى  جامائىتى  ھەممە  ئىسرائىلنىڭ  ۋە  ھارۇن  بىلەن  مۇسا  ۋاقىت  20 ئۇ 

قىلغىلى تۇردى. دەرۋەقە بەنى-ئىسرائىل ھەممە نەرسىدە خۇداۋەندە ئۆزى ئۇالر توغرىسىدا مۇساغا 
يۇغاندىن  ئېگىنلىرىنى  قىلىپ  مۇقەددەس  ئۆزىنى  قىلدى.  21 الۋىيالر  الۋىيالرغا  بۇيرۇغىنىدەك 
كېيىن، ھارۇن ئۆزى ئۇالرنى ھەدىيە قىلىپ خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرۈپ، ئۆزى ئۇالر ئۈچۈن 
بىلەن  ھارۇن  كىرىپ،  الۋىيالر  كېيىن  قىلدى.  22 ئاندىن  مۇقەددەس  ئۇالرنى  كەلتۈرۈپ  كاپارەت 
ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ قولى ئاستىدا جامائەت چېدىرىدا خىزمەت قىلغىلى تۇردى. بۇ تەرىقىدە بەنى-

ئىسرائىل بولسا خۇداۋەندە ئۇالرنىڭ ئۆزىگە الۋىيالر توغرىسىدا بۇيرۇغىنىدەك ئۇالرنى قىلدى.  

الۋىيالرنىڭ خىزمىتىنىڭ مۇددىتى

23 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  24 »الۋىيالر توغرىسىدىكى ھۆكۈم شۇدۇركى، كىمكى 

يىگىرمە بەش ياش ۋە يا ئۇنىڭدىن چوڭراق بولسا، كىرىپ جامائەت چېدىرىنىڭ خىزمىتىنى 
قىلىپ تۇرسۇن.  25 لېكىن الۋىيالردىن بولغان كىشى ئۆزى ئەللىك ياشقا كىرگەندىن تارتىپ، 
خىزمەت قىلىشتىن ئازاد بولۇپ، يەنە ئىشلىمەي،  26 بەلكى جامائەت چېدىرىدا ئۆز بۇرادەرلىرىگە 
خەۋەر ئالغىلى ياردەم بېرىشىپ، تايىن بىر ئىش قىلمىسۇن. الۋىيالرنىڭ قىلىدىغان خىزمىتى 

بولسا ئۇالرنى شۇنداق قىلغايسەن.  

سىناي باياۋانىدا پاسئخا ھېيتىنى ئۆتكۈزۈش

ئايىدا 9  ئاۋۋالقى  يىلىنىڭ  ئىككىنچى  چىققىنىنىڭ  يۇرتىدىن  مىسىر  1 بەنى-ئىسرائىل 

خۇداۋەندە ئۆزى سىناي باياۋانىدا مۇساغا سۆز قىلىپ،  
2 ئېيتتىكى: »بەنى-ئىسرائىل بولسا پاسئخا ھېيتىنى تايىن ۋاقتىدا تۇتسۇن.  3 سىلەر ئۇنى 

بۇ ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئاخشام ۋاقتىدا تۇتۇپ، تايىن ۋاقىتتىن ئاگاھ بولۇپ، ئۇنىڭ 
توغرىسىدىكى ھەممە قانۇن بىلەن قائىدىلەرگە قاراپ تۇتۇڭالر«.  

بۇيرۇدى.   بەنى-ئىسرائىلغا: »سىلەر پاسئخا ھېيتىنى تۇتۇڭالر« دەپ  4 ئۇ ۋاقىت مۇسا ئۆزى 

5 بۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئۆزى ئاۋۋالقى ئايدا ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئاخشام ۋاقتىدا سىناي 
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مۇساغا  خۇداۋەندىنىڭ  ئىشتا  ھەر  بولسا  بەنى-ئىسرائىل  تۇتتى.  ھېيتىنى  پاسئخا  باياۋانىدا 
بۇيرۇغىنىدەك قىلدى.  

تۇتالمايدىغان  ھېيتىنى  پاسئخا  كۈنى  ئۇ  قىلىپ،  ناپاك  ئۆزىنى  سەۋەبىدىن  ئۆلۈكنىڭ  6 لېكىن 

بىرنەچچە كىشىلەر بار ئىدى. ئۇالر ئۆزى ئۇ كۈندە مۇسا بىلەن ھارۇننىڭ قېشىغا كەلدى.  7 كېلىپ، 
بۇ كىشىلەر مۇساغا: »مانا بىز بىر ئۆلۈك ئادەمنىڭ سەۋەبىدىن ناپاك بولدۇق. ئەمدى بۇ ئىش ئۈچۈن 
بىزگە بەنى-ئىسرائىل بىلەن بىللە خۇداۋەندىنىڭ ھەدىيەسىنى كەلتۈرگىلى جايىز بولمامدۇ؟« دەپ 
سورىدى.  8 مۇسا ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ: »مۇندا تۇرۇپ تۇرۇڭالر. خۇداۋەندە ئۆزى سىلەرنىڭ توغراڭالردا 

نېمە بۇيرۇيدىغىنىنى ئاڭالپ باقاي« دېدى.  
9 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

10 »سەن بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئېيتقىنكى: ئەگەر سىلەردىن ۋە يا ئەۋالدلىرىڭالردىن بىركىم 

ئۆلۈكنىڭ سەۋەبىدىن ناپاك بولغان بولسا، ۋە يا ئۇزۇن سەپەردە بولۇپ تۇرۇپ، خۇداۋەندىنىڭ 
كۈنى  تۆتىنچى  ئون  ئاينىڭ  ئىككىنچى  ئۇنى  ئۆزى  خالىسا،  11 ئۇ  تۇتقىلى  ھېيتىنى  پاسئخا 
بىلەن  ئوتياش  ئاچچىق  ۋە  نان  پېتىر  بولسا  قوزىسى  پاسئخا  ئەمما  تۇتسۇن.  ۋاقتىدا  ئاخشام 
ئۇنىڭ ھېچ سۆڭىكى  قېلىپ،  ئۇنىڭدىن ھېچنېمە ساقالنماي  يېيىلىپ،  12 ئەتىسىگىچە  بىللە 
سۇندۇرۇلمىسۇن. پاسئخا ھېيتى ئۆزى ئۇنىڭ توغرىسىدا توختىتىلغاندەك تۇتۇلسۇن.  13 لېكىن 
ۋاقىتتا  تايىن  ئۆزى  ئۇ  تۇتمىسا،  پاسئخا ھېيتىنى  قىلماي،  بولۇپ سەپەرمۇ  پاك  بىركىم  ئەگەر 
خۇداۋەندىنىڭ ھەدىيەسىنى كەلتۈرمىدى دەپ، ئۇنداق كىشى ئۆز قوۋمىدىن كېسىلىپ كېتىپ، ئۆز 
گۇناھىنى كۆتۈرسۇن.  14 ئەگەر بىر مۇساپىر ئاراڭالردا ئولتۇرۇپ، خۇداۋەندىنىڭ پاسئخا ھېيتىنى 
تۇتقىلى خالىسا، ئۇنى پاسئخا ھېيتى توغرىسىدا توختىتىلغان قانۇنغا مۇۋاپىق تۇتسۇن. سىلەردىن، 

خاھى مۇساپىر، خاھى يەرلىك ئادەم بولسۇن، ئىككىلىسىگە ئوخشاش بىر قانۇن بولسۇن.  

خۇداۋەندىنىڭ بەنى-ئىسرائىلنى بۇلۇت بىلەن يېتەكلىشى

15 جامائەت چېدىرىنىڭ تىكىلگەن كۈنىدە جامائەت چېدىرىنى، يەنى شاھادەت چېدىرىنى بۇلۇت 

بېسىپ، ئاخشام ۋاقتىدىن تارتىپ يورۇغۇچىلىك ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئۈستىدە ئوت كۆرۈنۈپ 
كۆرۈنۈپ  ئوت  كېچىسى  بېسىۋېلىپ،  بۇلۇت  ئۈستىنى  ئۇنىڭ  ھەمىشە  تۇردى.  16 شۇنداقال 
بەنى- كەتسە،  يۆتكىلىپ  ئۈستىدىن  ئىبادەت چېدىرىنىڭ  ئۆزى  بۇلۇت  تۇراتتى،  17 قاچانكى 

چۈشۈپ  بەنى-ئىسرائىل  ئاندا  توختىسا،  قەيەردە  بېرىپ  بولۇپ  كۆچۈپ،  قوپۇپ  ئىسرائىل 
چېدىر تىكەتتى.  18 شۇنداقكى، بەنى-ئىسرائىل ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن كۆچۈپ 
مېڭىپ، خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن چېدىر تىكىپ، قاچانغىچە بۇلۇت ئىبادەت چېدىرىنىڭ 
ئۆزى  بۇلۇت  ئولتۇراتتى.  19 قاچان  شۈك  چېدىرلىرىدا  ئۆز  بۇالرمۇ  تۇرسا،  توختاپ  ئۈستىدە 
ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئۈستىدە توال كۈنلەرگىچە توختاپ قالسا، بەنى-ئىسرائىلمۇ خۇداۋەندىنىڭ 

بۇيرۇقىغا ئۇناپ كۆچۈپ كەتمەيتتى.  
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20 بەزىدە بۇلۇت ئۆزى يالغۇز بىرنەچچە كۈنگىچە ئىبادەت چېدىرىنىڭ ئۈستىدە قالسا، ئۇالرمۇ 

خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىغا قاراپ توختاپ تۇرۇپ، خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن كۆچۈپ ماڭاتتى.  
كەتسە،  يۆتكىلىپ  ئۆزى  بۇ  ۋاقتىدا  تۇرۇپ، سەھەر  يورۇغۇچە  ئاخشامدىن  بۇلۇت  21 قاچانكى 

كېيىن  تۇرغاندىن  توختاپ  كېچە-كۈندۈز  ئۆزى  بۇلۇت  قاچانكى  ماڭاتتى.  كۆچۈپ  ئۇالرمۇ 
ئاي  بىر  يا  كۈن  ئىككى  ئۆزى  بۇلۇت  ماڭاتتى.  22 ئەگەر  كۆچۈپ  ئۇالرمۇ  كەتسە،  يۆتكىلىپ 
بەنى-ئىسرائىلمۇ  تۇرسا،  توختاپ  ئۈستىدە  چېدىرىنىڭ  ئىبادەت  قاچانغىچە  يا  يىل  بىر  يا 
كۆچۈپ  ئۇالرمۇ  يۆتكەلگىنىدە  ئۆزى  بۇلۇت  ماڭماي،  كۆچۈپ  تۇرۇپ،  توختاپ  چېدىرلىرىدا 
بۇيرۇقى  خۇداۋەندىنىڭ  تىكىپ،  چېدىر  چۈشۈپ  بىلەن  بۇيرۇقى  مېڭىپ،  23 خۇداۋەندىنىڭ 
بىلەن كۆچۈپ مېڭىپ، خۇداۋەندە تەرىپىدىن مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بېرىلگەن بۇيرۇقىنى 

تۇتۇپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۆكۈمىگە ئۇنايتتى.  

كانايالرنىڭ چېلىنىشى

1 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  10 

2 »سەن ئۆزۈڭ ئۈچۈن كۈمۈشتىن ئىككى كاناي سوقۇپ ياسىتىپ، ئۇالرنى جامائەتنى 

قىچقىرىدىغان ۋاقىت بىلەن چېدىرگاھنى كۆچۈرىدىغان ۋاقىتتا ئىشلەتكىن.  
دەرۋازىسىغا  چېدىرىنىڭ  جامائەت  ھەممىسى  جامائەتنىڭ  چېلىنسا،  ئىككىلىسى  3 قاچانكى 

كېلىپ، قېشىڭغا يىغىلسۇن.  
4 لېكىن ئەگەر يالغۇز بىرى چېلىنسا، ئىسرائىلنىڭ مىڭلىرىغا باش بولغان سەردارالر قېشىڭغا 

يىغىلسۇن.  
5 قاچانكى سىلەر قاتتىق ئاۋاز بىلەن چالساڭالر، شەرق تەرىپىگە چۈشكەنلەر ئۆزى كۆچكىلى 

باشلىسۇن.  
6 قاچانكى سىلەر ئىككىنچى مەرتىۋە بۇنىڭدىن قاتتىق ئاۋاز بىلەن چالساڭالر، جەنۇب تەرىپىگە 

چۈشكەنلەر ئۆزى كۆچكىلى باشلىسۇن. بۇ تەرىقىدە ئۇالرنى كۆچۈرمەك ئۈچۈن قاتتىق ئاۋاز 
بىلەن چالسۇن.  

7 لېكىن ئەگەر جامائەتنى يىغىشلىق الزىم كەلسە، قاتتىق ئاۋازىنى چىقارماي، كاناي چېلىڭالر.  

8 كاناي چېلىش بولسا ھارۇننىڭ ئوغۇللىرى بولغان كاھىنالر ئۆزى شۇنى قىلسۇن. بۇ ئۆزى 

سىلەر ئۈچۈن نەسىلدىن نەسىلگە بىر ئەبەدىي قانۇن بولسۇن.  
9 ئەگەر سىلەر ئۆز يۇرتۇڭالردا سىلەرگە خاپىلىق سالغان دۈشمەن بىلەن ئۇرۇشقىلى چىقىدىغان 

تەڭرىڭالر  سىلەر  قىلساڭالر،  شۇنداق  چېلىڭالر.  كاناي  بىلەن  ئاۋاز  قاتتىق  بولساڭالر، 
خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا ياد قىلىنىپ، دۈشمەنلىرىڭالردىن قۇتۇلىسىلەر.  10 بىر خۇشلۇق كۈنۈڭالر 
كەلسە ياكى سىلەر ھېيت بىلەن يېڭى ئايلىرىڭالرنى تۇتۇپ، كۆيدۈرمە قۇربانلىقلىرىڭالر بىلەن 
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ياد قىلدۇرسۇن  بىزنى  ئۇ  ئالدىدا،  شۈكۈر قۇربانلىقلىرىڭالرنى ئۆتكۈزسەڭالر، خۇدايىمىزنىڭ 
دەپ، كانايالرنىمۇ چالغايسىلەر. مەن تەڭرىڭالر خۇداۋەندىدۇرمەن«.  

بەنى-ئىسرائىلنىڭ سىناي باياۋانىدىن چىقىشى

شاھادەت  ئۆزى  بۇلۇت  كۈنىدە  يىگىرمىنچى  ئاينىڭ  ئايى  ئىككىنچى  يىلىنىڭ  11 ئىككىنچى 

چېدىرىدىن كۆتۈرۈلدى.  12 ئۇ ۋاقىت بەنى-ئىسرائىل قوپۇپ، سىناي باياۋانىدىن چىقىپ سەپەر 
قىلىپ يۈرسە، بۇلۇت ئۆزى پاران باياۋانىدا توختىدى.  13 ئەمما ئۇالر ئاۋۋالقى نۆۋەت خۇداۋەندە 

ئۆزى مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بەرگەن بۇيرۇقىغا قوپۇپ كۆچسە،  
تېگىدە  ئەلىمىنىڭ  ئۆز  يىغىپ،  چېدىرلىرىنى  قوپۇپ،  بەنى-يەھۇدا  ئىلگىرى  14 ھەممىدىن 

ناھشۇن  ئوغلى  ئامىنادابنىڭ  بولسا  سەردارى  قوشۇننىڭ  بۇ  ماڭدى.  بولۇپ  قوشۇن-قوشۇن 
ئىدى.  15 ئىسساكار قەبىلىسىنىڭ قوشۇنىنىڭ سەردارى بولسا زوئارنىڭ ئوغلى نەتانەل بولۇپ،  

16 زەبۇلۇن قەبىلىسىنىڭ سەردارى بولسا خېلوننىڭ ئوغلى ئېلىياب ئىدى.  

17 ئاندىن كېيىن ئىبادەت چېدىرى يىغىلىپ بولغاندا بەنى-گەرشون بىلەن بەنى-مەرارى قوپۇپ، 

ئىبادەت چېدىرىنى كۆتۈرۈپ ماڭدى.  

قوشۇن- تېگىدە  ئەلىمىنىڭ  ئۆز  يىغىپ،  چېدىرلىرىنى  قوپۇپ،  رۇبەنىيلەر  كېيىن  18 ئاندىن 

ئىدى.   ئېلىزۇر  ئوغلى  شېدېئۇرنىڭ  بولسا  سەردارى  قوشۇننىڭ  بۇ  ماڭدى.  بولۇپ  قوشۇن 
شېلۇمىيەل  ئوغلى  زۇرىشاداينىڭ  بولسا  سەردارى  قوشۇننىڭ  قەبىلىسىنىڭ  19 بەنى-شىمون 

بولۇپ،  20 بەنى-گاد قەبىلىسىنىڭ قوشۇنىنىڭ سەردارى بولسا دەيۇئەلنىڭ ئوغلى ئەلياساف 
ئىدى.  

21 ئاندىن كېيىن قېھاتىيالر قوپۇپ، مۇقەددەس نەرسىلەرنى كۆتۈرۈپ كۆچۈپ مېڭىپ يېتىپ 

بارغۇچىلىك باشقىالر ئىبادەت چېدىرىنى تىكىپ بوالتتى.  

22 ئاندىن كېيىن بەنى-ئەفرائىم قوپۇپ، چېدىرلىرىنى يىغىپ، ئۆز ئەلىمىنىڭ تېگىدە قوشۇن-

ئىدى.   ئەلىشاما  ئوغلى  ئاممىھۇدنىڭ  بولسا  سەردارى  قوشۇننىڭ  بۇ  ماڭدى.  بولۇپ  قوشۇن 
گاملىيەل  ئوغلى  پېداھسۇرنىڭ  بولسا  سەردارى  قوشۇنىنىڭ  قەبىلىسىنىڭ  23 بەنى-ماناسسە 

ئوغلى  گىدونىنىڭ  بولسا  سەردارى  قوشۇنىنىڭ  قەبىلىسىنىڭ  بولۇپ،  24 بەنى-بەنيامىن 
ئابىدان ئىدى.  

ئۆز  كەينىدىن  ھەممىسىنىڭ  يىغىپ،  چېدىرلىرىنى  ئۆز  قوپۇپ،  بەنى-دان  كېيىن  25 ئاندىن 

ئەلىمىنىڭ تېگىدە قوشۇن-قوشۇن بولۇپ ماڭدى. بۇ قوشۇننىڭ سەردارى بولسا ئامىشاداينىڭ 



چۆل-باياۋاندىكى سەپەر  29 

ئوغلى ئاخىئەزەر ئىدى.  26 بەنى-ئاشەر قەبىلىسىنىڭ قوشۇنىنىڭ سەردارى بولسا ئوكراننىڭ 
ئوغلى پاگىيەل بولۇپ،  27 بەنى-نافتالى قەبىلىسىنىڭ قوشۇنىنىڭ سەردارى بولسا ئېناننىڭ 

ئوغلى ئاخىرا ئىدى.  
28 بۇ تەرىقىدە بەنى-ئىسرائىل ئۆزى قوپۇپ كۆچكىنىدە قوشۇن-قوشۇن بولۇپ ماڭدى.  

29 ئەمما مۇسا ئۆزى ئۆز قېيناتىسى بولغان مىدىيانلىق رېھۇئەلنىڭ ئوغلى خوبابغا سۆزلەپ: 

»ئەمدى بىز خۇداۋەندە ئۇنىڭ توغرىسىدا: › ئۇنى سىلەرگە بېرىمەن‹ دەپ ۋەدە قىلغان يۇرتقا 
كېتىپ بارىمىز. سەنمۇ بىز بىلەن بارساڭ، ساڭا ياخشىلىق قىلىمىز، چۈنكى خۇداۋەندە ئۆزى 
بېرىپ: »يوقسۇ  ئۇنىڭغا جاۋاب  دېسە،  30 ئۇ  قىلغان«  ۋەدە  قىلىشقا  ياخشىلىق  ئىسرائىلغا 
مەن بارماي، بەلكى يۇرتۇمغا يېنىپ كېتىپ، تۇغقانلىرىمنىڭ قېشىغا بارىمەن« دېدى.  31 شۇنى 
دېسە، مۇسا ئۇنىڭغا سۆزلەپ: »سەن بىزنى تاشلىمىغىن، چۈنكى سەن بولساڭ بىزنىڭ باياۋاندا 
قەيەردە چېدىر تىكىشىمىزنى ئوبدان بىلگەچ بىزلەر ئۈچۈن كۆزدەك بولغايسەن.  32 ئەگەر سەن 
بىز بىلەن بارساڭ، خۇداۋەندە ئۆزى بىزگە قىلىدىغان ياخشىلىقنىڭ ئۆزىگە بىز سېنى شېرىك 

قىلىمىز« دېدى.  

ماڭسا،  ماڭدى.  يول  كۈنگىچە  ئۈچ  قوپۇپ،  تېغىدىن  خۇداۋەندىنىڭ  ئۇالر  كېيىن  33 ئاندىن 

جاي  ئۈچۈن  ئۇالر  يۈرۈپ،  ئالدىدا  ئۇالرنىڭ  كۈنگىچە  ئۈچ  ساندۇقى  ئەھدە  خۇداۋەندىنىڭ 
ئىزدىدى.  34 قاچانكى ئۇالر چېدىرگاھتىن ماڭسا، خۇداۋەندىنىڭ بۇلۇتى پۈتۈن كۈندە ئۇالرنىڭ 
»ئەي  ئۆزى:  مۇسا  يۆتكەلسە،  ساندۇقى  ئەھدە  تۇراتتى.  35 قاچانكى  سېلىپ  سايە  ئۈستىگە 
بولسا  كۆرگەنلەر  يامان  سېنى  بولۇپ،  پاراكەندە  دۈشمەنلىرىڭ  سېنىڭ  قوپقىن.  خۇداۋەندە 
ئالدىڭدىن قېچىپ كەتسۇن« دەپ ئېيتىپ،  36 قاچانكى ئەھدە ساندۇقى بىر جايدا قويۇلسا، ئۇ 

ئۆزى: »ئەي خۇداۋەندە ئىسرائىلنىڭ تۈمەنمىڭلىرىگە يېنىپ كەلگىن« دەپ ئېيتاتتى.  

خۇداۋەندىنىڭ ئوتى

ئىشىتىلىپ، 11  يامان  قۇلىقىغا  خۇداۋەندىنىڭ  بۇنى  تۇرغاندا  غوتۇلدىشىپ  1 قوۋمنىڭ 

ئوتى  خۇداۋەندىنىڭ  تۇتىشىپ،  ئاچچىقى  ئۇنىڭ  ئاڭلىغىنىدا  بۇنى  ئۆزى  خۇداۋەندە 
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا كۆيگىلى باشالپ، چېدىرگاھنىڭ چېتىدىكىلەرنى ياالپ كەتكىلى تۇردى.  2 
قوۋم ئۆزى بۇنىڭ ئۈچۈن مۇساغا پەرياد قىلسا، مۇسا خۇداۋەندىگە دۇئا قىلدى. ئۇ ۋاقىت ئوت 
ئۆزى پەسلەپ قالدى.  3 خۇداۋەندىنىڭ ئوتى ئاندا ئۇالرنىڭ ئارىسىدا كۆيۈپ تۇرغىنى ئۈچۈن ئۇ 

جاينىڭ ئۆزىگە تابېرا دەپ ئات قويۇلدى.  
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خۇدا بۆدۈنىلەرنى چۈشۈرىدۇ
4 ئەمما ئۇالرغا ئەگىشىپ تۇرغان خەلقنىڭ ئارىالش گۇرۇھى ئىشتىھانىڭ نەپسىدىن تۇتۇلسا، 

بەنى-ئىسرائىلمۇ يىغلىشىپ: »ئەمدى بىزگە گۆش بەرگىلى كىم بار؟  5 مانا بىز مىسىردا بىكاردىن 
يەپ تۇرغان بېلىق بىلەن خاڭگانى، قوغۇن بىلەن گۈدىنى، پىياز بىلەن سامساقنى ياد قىلىمىز 
ئەمەسمۇ؟  6 لېكىن مۇندا بىر نېمە يېگىلى تېپىلماي، ماننادىن باشقا بىر نېمە كۆرۈنمىگەچ 
بىزنىڭ جانلىرىمىز قۇرۇپ كەتمىدىمۇ؟« دەپ ئېيتىشتى.  7 ماننا بولسا يۇمغاقسۈتكە ئوخشاپ، 
رەڭى مەرۋايىتتەك ئىدى.  8 خەلق ئۆزى بۇنى يىغىپ يۈرۈپ، بەزىدە يارغۇنچاقتا تارتىپ، بەزىدە 
ھاۋانچىدا سوقۇپ، ئۇنى قازانغا سېلىپ پىشۇرۇپ نان ئېتەيتتى. ئۇنىڭ تېتىقى بولسا ياغلىق 
چۈشكەندە  ئۈستىگە  چېدىرگاھنىڭ  كېچىسى  ئۆزى  ئىدى.  9 شەبنەم  تېتىقىدەك  توقاچنىڭ 
بولسا  خانىداندىن  قايسى  ھەربىرى  خەلقنىڭ  ئۆزى  مۇسا  چۈشەتتى.  10 ئەمما  مۇندا  ماننا 
ئۆز چېدىرىنىڭ ئىشىكىدە يىغلىغىنىنى ئاڭلىدى. ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندىنىڭ ئاچچىقى زىيادە 
تۇتىشىپ مۇسامۇ نارازى بولدى.  11 بۇ سەۋەبتىن مۇسا خۇداۋەندىگە ئېيتتىكى: »نېمىشقا سەن 
ئۆز بەندەڭنى تەڭلىككە سېلىپ، نېمىشقا نەزىرىڭدە ئىلتىپات تاپمىدىم؟ بولمىسا بۇ ھەممە 
خەلقنىڭ يۈكىنى گەدىنىمگە قويمايتتىڭ.  12 مەن بولسام بۇ ھەممە خەلقنىڭ ئانىسى ۋە يا 
ئاتىسىمۇ؟ بولمىسا نېمىشقا سەن ماڭا: › مەن ئۆزۈم ئۇالرنىڭ ئاتا-بوۋىلىرىغا قەسەم بىلەن 
ئېلىپ  كۆتۈرۈپ  قۇچىقىڭدا  ئۆز  بالىدەك  تۇرغان  ئېمىپ  بىر  ئۇالرنى  يۇرتىغا  قىلغان  ۋەدە 
بارغىن‹ دەپ ئېيتىسەن.  13 بۇ ھەممە خەلققە نە يەردىن گۆش تېپىپ بېرەلەيمەن. ئۇالر ماڭا 
يىغلىشىپ: › بىزگە يېگىلى گۆش بەرگىن‹ دەپ تۇرۇۋالىدۇ ئەمەسمۇ؟  14 مەن يالغۇز بۇ ھەممە 
بۇ  بولىدۇ.  15 ئەگەر سەن  ئېغىر  زىيادە  ماڭا  ئۆزى  ئىش  بۇ  يۈرەلمەيمەن.  كۆتۈرۈپ  خەلقنى 
بۇ  ئۆلتۈرۈۋېتىپ  مېنى  كۆرسىتىپ،  ئىلتىپات  ماڭا  قىلساڭ،  مۇئامىلە  بىلەن  مەن  تەرىقىدە 

تەڭلىكىمدىن قۇتقۇزغىن« دېدى.  
16 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »سېنىڭ بىلىشىڭدە قوۋمنىڭ ئاقساقاللىرى بولۇپ، 

ئۇالرغا سەردار تۇرۇپ، ئۆزى بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئاقساقاللىرىدىن بولغان يەتمىش كىشىنى 
يىغىپ، ئۇالرنى ئۆزۈڭ بىلەن تۇرماق ئۈچۈن جامائەت چېدىرىغا كەلتۈرگىن.  17 ئاندا مەن 
ئۇالرنىڭ  ئېلىپ،  روھتىن  ئۈستۈڭدىكى  سېنىڭ  سۆزلىشىپ،  بىلەن  سەن  بولۇپ،  نازىل 
كەلمىسۇن  الزىم  ساڭا  كۆتۈرۈش  يالغۇز  بولسا  ئۇالر  كېيىن  ئاندىن  تۆكىمەن.  ئۈستىگە 
قوۋمنىڭ  تۇرغاي.  18 لېكىن  بېرىشىپ  ياردەم  ساڭا  كۆتۈرۈشتە  يۈكىنى  قوۋمنىڭ  دەپ، 
ئۆزىگە ئېيتقايسەنكى: › سىلەر ئەتىگىچە ئۆزۈڭالرنى مۇقەددەس قىلساڭالر، يېگىلى گۆش 
تاپىسىلەر. سىلەر بولساڭالر خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا يىغلىشىپ: »ئەمدى بىزگە گۆش بەرگىلى 
ئۈچۈن  ئېيتقىنىڭالر  دەپ  ئەمەسمۇ؟«  ئىدۇق  خۇش  تۇرغىنىمىزدا  مىسىردا  بار؟  كىم 
خۇداۋەندە ئەمدى سىلەرگە يېگىلى گۆش بېرىدۇ.  19 سىلەر بولساڭالر بىر-ئىككى كۈن ۋە 
يا بەش-ئون كۈن ۋە يا يىگىرمە كۈن ئەمەس،  20 بەلكى بۇرۇنلىرىڭالردىن چىقىپ، سىلەر 
ئاراڭالردا  سىلەر  چۈنكى  يەيسىلەر،  گۆش  ئايغىچە  بىر  پۈتۈن  بولغۇچىلىك  ھۆ  ئۇنىڭدىن 
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بولغان خۇداۋەندىنى تاشالپ: »بىز مىسىردىن نېمىشقا چىقىپ كەلدۇق؟« دەپ ئۇنىڭ ئالدىدا 
يىغالشتىڭالر ئەمەسمۇ؟‹ دېگىن« دېدى.  

21 شۇنى دېسە، مۇسا ئۆزى سۆزلەپ: »مېنىڭ چۆرەمدىكى قوۋم بولسا ئالتە يۈز مىڭ پىيادىلىق 

ئەركەك چىقىدۇ. ئەمما سەن بولساڭ: › پۈتۈن بىر ئاي يەپ تۇرغۇچىلىك ئۇالرغا گۆش بېرىمەن‹ 
دەپ ئېيتتىڭ ئەمەسمۇ؟  22 ئۇالرغا سويۇپ بېرىشكە يېگۈدەك قوي بىلەن كاال تېپىالمدۇ؟ ۋە 
يا ئۇالرغا يەتسۇن دەپ، ئۇالر ئۈچۈن دېڭىزنىڭ ھەممە بېلىقلىرىنى يىغماق الزىممۇ؟« دېدى.  
23 خۇداۋەندە مۇساغا جاۋاب بېرىپ: »خۇداۋەندىنىڭ قولى قىسقا بولۇپ قاپتىمۇ؟ مانا مەن ساڭا 

ئېيتقىنىمنىڭ بەجا كەلتۈرۈلەمدۇ-يوق؟ ئەمدى كۆرىسەن« دېدى.  
24 ئۇ ۋاقىت مۇسا ئۆزى تاشقىرىغا چىقىپ، خۇداۋەندە نېمە ئېيتقىنىنى قوۋمغا ئېيتىپ بېرىپ، 

قوۋمنىڭ ئاقساقاللىرىدىن يەتمىش كىشىنى يىغىپ، ئۇالرنى ئىبادەت چېدىرىنىڭ چۆرىسىدە 
تۇرغۇزۇپ قويدى.  25 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە بۇلۇتتا چۈشۈپ كېلىپ، مۇسا بىلەن سۆزلىشىپ 
ئۇنىڭ ئۈستىدىكى روھتىن ئېلىپ، بۇنى بۇ يەتمىش ئاقساقالنىڭ ئۈستىگە تۆكتى. شۇنداقكى، 
كېيىنكى  لېكىن  تۇردى.  قىلغىلى  پەيغەمبەرلىك  ھامان  چۈشكەن  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  روھ 

ۋاقىتتا ئۇالر ئۇنداق قىاللمىدى.  
چېدىرگاھتا  كىشى  ئىككى  ئىسىملىق  مېداد  بىلەن  ئەلداد  ئىچىدىن  ئۇالرنىڭ  26 ئەمما 

بولغاچ  خەتلەنگەنلەردىن  بولسىمۇ،  چىقمىغان  چېدىرىغا  ئىبادەت  ئۆزى  ئۇالر  قالغانىدى. 
تۇردى.   قىلغىلى  پەيغەمبەرلىك  چېدىرگاھتا  ئۈچۈن  روھ چۈشكىنى  ھەم  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ 
دېگەن  مېداد  بىلەن  »ئەلداد  كېلىپ:  يۈگۈرۈپ  قېشىغا  مۇسانىڭ  يىگىت  بىر  ۋاقىت  27 ئۇ 

ئاڭالپ،  ئېيتتى.  28 بۇنى  دەپ  قىلىۋاتىدۇ«  پەيغەمبەرلىك  ئولتۇرۇپ،  چېدىرگاھتا  كىشىلەر 
مۇسانىڭ ياش خىزمەتكارلىرىنىڭ بىرى بولۇپ نۇننىڭ ئوغلى بولغان يەشۇئا قوپۇپ: »ئەي 
خوجام مۇسا، سەن ئۇالرنى توسقىن« دەپ ئېيتتى.  29 لېكىن مۇسا جاۋاب بېرىپ: »نېمىشقا 
مەن ئۈچۈن مۇنداق ئەندىشە قىلىسەن. كاشكى خۇداۋەندىنىڭ ھەممە قوۋمى پەيغەمبەر بولۇپ، 

خۇداۋەندە ئۆز روھىنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە سالسا ئىدى« دېدى.  

30 شۇنى دەپ، مۇسا ئىسرائىلنىڭ ئاقساقاللىرى بىلەن بىللە چېدىرگاھقا يېنىپ باردى.  

31 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندىنىڭ تەرىپىدىن قاتتىق بىر بوران چىقىپ، دېڭىزنىڭ تەرىپىدىن بۆدۈنىلەرنى 

بىر كۈنلۈك  تەرەپ  بۇ  تەرەپ  ئۇ  تاشالپ،  ئېلىپ كېلىپ، چېدىرگاھنىڭ چۆرىسىگە  ئۆچۈرتۈپ 
بولسا  دۆۋىلىۋەتتى.  32 خەلق  كەلگۈدەك چۈشۈرۈپ  گەزچە  ئىككى  ئۈستىگە  يەرنىڭ  يولغىچە 
پۈتۈن  ئەتىسىمۇ  تۇرۇپ،  يىغقىلى  بۆدۈنىلەرنى  كېچىسى  پۈتۈن  بىلەن  كۈن  ئۇ  پۈتۈن  قوپۇپ، 
يىغدى.  مىقدارىنى  خومەرنىڭ  ئون  كىشى  يىغقان  ئاز  ھەممىدىن  يۈرۈپ،  يىغىپ  بۇالرنى  كۈن 
گۆش  قويدى.  33 لېكىن  يېيىپ  چۆرىسىگە  چېدىرگاھنىڭ  بۆدۈنىلەرنى  ئۇالر  بولغاندا  يىغىپ 
ئۈستىگە  خەلقنىڭ  ئاچچىقى  خۇداۋەندىنىڭ  چاينىيالماستا،  تېخى  بولۇپ  چىشلىرىدا  ئۆزى 
تۇتىشىپ، خۇداۋەندە خەلقنىڭ ئۆزىنى قاتتىق ۋابا بىلەن ئۇردى.  34 ئۇ جاي بولسا ئاندا نەپسى 
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يامان كىشىلەر دەپنە قىلىنغاچ، ئۇنىڭغا قىبروت-ھاتاۋە دەپ ئات قويۇلدى.  35 ئەمما خەلق ئۆزى 
قىبروت-ھاتاۋەدىن قوپۇپ كېتىپ، خازېروتقا بېرىپ خاسېروتنىڭ ئىچىدە توختاپ قالدى.  

مەريەمنىڭ پېسە بولۇپ قېلىشى

1 مۇسا ھەبەشلىك بىر خوتۇننى ئۆزىگە خوتۇن قىلىپ ئالغىنى ئۈچۈن مەريەم بىلەن 12 

ھارۇن بۇ ھەبەشلىك خوتۇننىڭ سەۋەبىدىن مۇسانىڭ ئۈستىدىن يامان گەپ قىلىپ:  
2 »ئەجەبا خۇداۋەندە بولسا يالغۇز مۇسا بىلەن سۆزلىشىپ، بىز بىلەن سۆزلەشمەپتىمۇ؟« دەپ 

ئېيتتى. لېكىن خۇداۋەندە بۇنى ئاڭلىدى.  3 ئەمما مۇسا بولسا يەر يۈزىدىكى ھەممە ئادەملەردىن 
ياۋاش بىر كىشى ئىدى.  4 دەرھال خۇداۋەندە ئۆزى مۇسا بىلەن ھارۇن ۋە مەريەمنى قىچقىرىپ: 
شۇنى  دېدى.  بولۇڭالر«  ھازىر  ئالدىدا  چېدىرىنىڭ  جامائەت  چىقىپ،  ئۈچەيلىنىڭالر  »سىلەر 
كېلىپ،  تۈۋرۈكىدە چۈشۈپ  بۇلۇت  خۇداۋەندە  5 چىقسا،  چىقتى.   ئاندا  ئۈچەيلەن  بۇ  ئاڭالپ 
ئىبادەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىدا تۇرۇپ، ھارۇن بىلەن مەريەمنى قىچقاردى. ئۇالر بولسا ئۇنىڭ 
قېشىغا كەلدى. 6 ئۇ ئۆزى سۆزلەپ: »مېنىڭ سۆزۈمنى ئاڭالڭالر. ئاراڭالردا بىركىم پەيغەمبەر 
بولسا مەن خۇداۋەندە ئۇنىڭ ئۆزىگە روھىي كۆرۈنۈشتە كۆرۈنۈپ، چۈشىدە سۆز قىلىمەن.  7 
بىلەن  ئۇنىڭ  بولغاچ  ئىشەنچلىك  ماڭا  ئۆيۈمدە  پۈتۈن  مېنىڭ  بولسا  مۇسا  بەندەم  لېكىن 
ئۇنداق قىلماي،  8 بەلكى ئۇنىڭ بىلەن سۆزلەشسەم، ئۇتتۇر تۇرۇپ، تېپىشماق ئېيتماي، ئاشكارا 
گەپ قىلىپ، ئۆزى مەن خۇداۋەندىنىڭ دىدارىنى كۆرەلىگۈدەك تەرىقىدە ئۇنىڭغا كۆرۈنىمەن. 

ئۇنداق بولسا، بەندەم مۇسانىڭ ئۈستىدىن يامان گەپ قىلىشتىن قورقمىدىڭالرمۇ؟« دېدى.  
9 خۇداۋەندىنىڭ ئاچچىقى ئۇالرغا تۇتىشىپ، ئۆزى ئۇالرنى تاشالپ كەتتى.  10 ئەمما بۇلۇت ئۆزى 

ئىبادەت چېدىرىدىن ئايرىلىپ كەتكەن ھامان مەريەم پېسەلىكتىن قاردەك ئاق بولۇپ قالدى. 
ھارۇن ئۆزى مەريەمنىڭ تەرىپىگە بۇرۇلۇپ قارىسا، ئۇنىڭ پېسە بولۇپ قالغىنىنى كۆردى.  

11 ئۇ ۋاقىت ھارۇن مۇساغا سۆز قىلىپ: »ئەي خوجام، بىز نادانلىقىمىزدا قىلغان گۇناھنىڭ 

يۈكىنى بىزگە ئارتىپ قويمىغىن.  12 ئۇنىڭ ئۆزىنى ئۆز ئانىسىنىڭ قورسىقىدىن چىققىنىدا 
دېدى.  13 شۇنى  قويمىغىن«  قىلىپ  بالىدەك  تۇغۇلغان  ئۆلۈك  بولۇپ،  خاراب  بەدىنى  يېرىم 
دېسە، مۇسا خۇداۋەندىگە پەرياد قىلىپ: »ئەي خۇدا ساقايتقىن« دېدى.  14 خۇداۋەندە مۇساغا 
كۈنگىچە  يەتتە  ئۆزى  ئۇ  بولسا،  تۈكۈرگەن  يۈزىگە  ئۇنىڭ  ئاتىسى  »ئەگەر  بېرىپ:  جاۋاب 
ئولتۇرۇپ، خىجالەت تارتقان بوالتتى ئەمەسمۇ؟ ئەمدى ئۇ ئۆزى يەتتە كۈنگىچە چېدىرگاھنىڭ 
تاشقىرىدا سوالقلىق ئولتۇرۇپ، ئاندىن كېيىن يېنىپ كەلسۇن« دېدى.  15 بۇنىڭ بىلەن مەريەم 
ئۆزى يەتتە كۈنگىچە چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىدا سوالقلىق تۇرۇپ، خەلق بولسا مەريەم يېنىپ 
كەلگۈچىلىك كۆچۈپ ماڭمىدى.  16 ئاندىن كېيىن خەلق ئۆزى قوپۇپ خازېروتتىن چىقىپ، 

پاران باياۋانىغا چۈشۈپ چېدىر تىكتى.  
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 ئون ئىككى جاسۇسلۇق قىلغۇچى

1 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  2 »سەن بولساڭ مەن بەنى-ئىسرائىلغا 13 

ئاتا- ئەۋەتكىن.  كىشىنى  بىرنەچچە  ئۈچۈن  قىلماق  جاسۇسلۇق  يۇرتتا  بېرىدىغان 
بوۋىلىرىنىڭ ھەربىر قەبىلىسىدىن بىر كىشىنى ئىلغاپ ئەۋەتىڭالر. ئەۋەتىلىدىغان كىشىلەر 
ئۆزى  ۋاقىت مۇسا  ئۇ   3 دېدى.   بولسۇن«  بولغان  ئارىسىدا سەردار  ئۇالرنىڭ  بولسا ھەربىرى 
بولغان  بەنى-ئىسرائىلنىڭ سەردارلىرى  باياۋانىدىن  پاران  مۇۋاپىق  بۇيرۇقىغا  خۇداۋەندىنىڭ 
بىرنەچچە كىشىنى ئەۋەتتى.  4 بۇالرنىڭ ئىسىملىرى شۇ، يەنى رۇبەن قەبىلىسىدىن زاككۇرنىڭ 

ئوغلى شامۇئا،  5 شىمون قەبىلىسىدىن خورىنىڭ ئوغلى شافات ئىدى.  
6 يەھۇدا قەبىلىسىدىن يەفۇننەنىڭ ئوغلى كالەب،  

7 ئىسساكار قەبىلىسىدىن يۈسۈپنىڭ ئوغلى يىگال ئىدى.  

8 ئەفرائىم قەبىلىسىدىن نۇننىڭ ئوغلى ھوشىيا،  

9 بەنى-بەنيامىن قەبىلىسىدىن رافۇنىڭ ئوغلى پالتى ئىدى.  

10 زەبۇلۇن قەبىلىسىدىن سودىنىڭ ئوغلى گاددىيەل ئىدى.  

11 ماناسسە قەبىلىسى ئاتالغان يۈسۈپ قەبىلىسىدىن سۇسىنىڭ ئوغلى گاددى،  

12 دان قەبىلىسىدىن گېماللىنىڭ ئوغلى ئامىيەل ئىدى.  

13 ئاشەر قەبىلىسىدىن مىكائەلنىڭ ئوغلى سەتۇر،  

14 نافتالى قەبىلىسىدىن ۋوپسىنىڭ ئوغلى ناخبى،  

15 گاد قەبىلىسىدىن ماكىنىڭ ئوغلى گېئۇيەل ئىدى.  

16 يۇرتتا جاسۇسلۇق قىلسۇن دەپ، مۇسا ئەۋەتكەن كىشىلەرنىڭ ئىسىملىرى شۇ ئىدى. ئەمما 

مۇسا ئۆزى نۇننىڭ ئوغلى ھوشىيانى يەشۇئا دەپ ئاتىغانىدى.  

17 مۇسا ئۆزى بۇالرنى قانائان يۇرتىدا جاسۇسلۇق قىلماق ئۈچۈن ئەۋەتىپ، ئۇالرغا ئېيتتىكى: 

»سىلەر بۇ يەردىن جەنۇب تەرىپىگە بېرىپ، تاغ يۇرتىغا چىقىپ،  18 يۇرتنىڭ قانداق ئىكەنلىكىنى 
دەپ  تولىمۇ  ئازمۇ  ئۇقۇپ،  دەپ  ئاجىزمۇ  ياكى  كۈچلۈكمۇ  ئولتۇرغۇچىالرنى  ئاندا  بىلىپ، 
ئاڭقىرىپ بېقىپ،  19 ئۇالر ئولتۇرغان يۇرت ئوبدانمۇ ياكى ئەسكىمۇ دەپ سەپسېلىپ بېقىپ، 
ئولتۇرغان شەھەرلىرى بولسا چېدىرگاھلىقمۇ ياكى سېپىللىكمۇ دەپ تەپتىش قىلىپ،  20 ئۇ 
يۇرت ئۆزى سېمىزمۇ ياكى ئورۇقمۇ دەپ بىلىپ، دەرەخ بارمۇ ياكى يوقمۇ دەپ سىناپ بېقىپ، 
بولسا  كۈنلەر  ئۇ  چۈنكى  دېدى،  كېلىڭالر«  ئالغاچ  مېۋىسىدىن  يۇرتنىڭ  بولۇپ  جۈرئەتلىك 
ئۈزۈم پىشقان كۈنلىرى ئىدى.  21 ئۇالر بولسا قوپۇپ چىقىپ، زىن باياۋانىدىن تارتىپ خامات 
يولىدىكى رەخوبقىچە يۇرتتا جاسۇسلۇق قىلىپ،  22 جەنۇب تەرىپىگە چىقىپ، خېبرونغا باردى. 
ئاندا ئاناقنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولغان ئاخىمان، شېشاي ۋە تالماي دېگەن كىشىلەر ئولتۇرغۇلۇق 
ئىدى. ئەمما خېبرون بولسا مىسىردىكى زوئاندىن يەتتە يىل ئىلگىرى ياسالغانىدى.  23 ئاندىن 
كېيىن ئۇالر ئۈزۈم ۋادىسىغا كېلىپ، ئاندا بىر ساپاق ئۈزۈمى بار بىر شاخنى كېسىۋېلىپ، ئۇنى 
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بىر بالداققا ئېسىپ، ئىككى ئادەم كۆتۈرۈپ، مۇندىن باشقا بىرنەچچە ئانار بىلەن ئەنجۈرمۇ 
ئالغاچ كەلدى.  24 بەنى-ئىسرائىل ئاندىن كېسىپ كەلگەن ئۈزۈم ساپىقىنىڭ سەۋەبىدىن ئۇ 

جاينىڭ ئېتى ئۈزۈم ۋادىسى دەپ ئاتالدى.  

كېلىپ،   يېنىپ  كېيىن  كۈندىن  قىرىق  قىلىپ،  جاسۇسلۇق  يۇرتتا  بولسا  ئۇالر  25 ئەمما 

26 پاران باياۋانىدىكى قادېشقا يېتىپ بېرىپ، مۇسا بىلەن ھارۇن ۋە بارچە بەنى-ئىسرائىلنىڭ 

جامائىتىنىڭ قېشىغا كېلىپ، مۇسا بىلەن ھارۇن ۋە ھەممە جامائەتكە خەۋەر بېرىپ يۇرتنىڭ 
ئەۋەتكەن  بىزنى  »سەن  ئېيتتىكى:  بېرىپ  خەۋەر  كۆرسەتتى.  27 مۇساغا  ئۇالرغا  مېۋىسىنى 
يۇرتقا بېرىپ كۆرسەك، دېگەندەك ئاندا سۈت بىلەن ھەسەل ئاقىدىغان بىر يۇرت ئىكەن. مانا 
بولۇپ،  بولسا كۈچلۈك  ئولتۇرغان خەلق  ئاندا  مېۋىسىدۇر.  28 لېكىن  يۇرتنىڭ  ئۇ  ئۆزى  بۇ 
كۆردۇق.   ئەۋالدلىرىنىمۇ  ئاناقنىڭ  ئاندا  سېپىللىكتۇر.  بولۇپ  ئۆزى چوڭ-چوڭ  شەھەرلىرى 
29 يۇرتنىڭ جەنۇب تەرىپى بولسا ئاندا ئامالەكىيلەر ئولتۇرۇپ، خىتتىي، يەبۇسىي ۋە ئامورىيالر 

كانارىدا  ئىئورداننىڭ  بىلەن  لېۋى  دېڭىزنىڭ  بولسا  قانائانىيالر  تۇتۇپ،  ماكان  تاغالردا  ئۆزى 
پەسلەتكىلى  ئالدىدا خەلقنى  ۋاقىت كالەب ئۆزى مۇسانىڭ  ئولتۇراقلىق ئىكەن« دېدى.  30 ئۇ 
خاالپ: »ئەمدى بىز چىقىپ، ئۇ يۇرتنى ئالمىقىمىز كېرەك، چۈنكى بىز بولساق ئۇنىڭ ئۈستىگە 
غالىب كېلىمىز« دېدى.  31 لېكىن ئۇنىڭ بىلەن چىققان ئادەملەر ئۆزى: »بىز ئۇ قوۋمغا قارشى 
چىقالمايمىز. ئۇالر بولسا بىزگە زىيادە كۈچلۈك كېلىدۇ« دەپ،  32 ئۆزى ئاندا جاسۇسلۇق قىلغان 
يۇرت توغرىسىدا بەنى-ئىسرائىلغا يامان گەپ قىلىپ: »بىز ئۆزىمىز كېزىپ تەپتىش قىلغان يۇرت 
بولسا ئۆز ئولتۇرغۇچىلىرىنى يەپ كېتىدىغان بىر يۇرت بولۇپ، بىز ئاندا كۆرگەن خەلق ئۆزى 
بىز  بەنى-ئاناقنى كۆرسەك،  ئاندا گىگانتالردىن بولغان  ئادەملەر ئىكەن.  33 بىز  بويلۇق  ئېگىز 

ئۆزىمىز ئۆز كۆزلىرىمىزدە چېكەتكىدەك كۆرۈنۈپ، ئۇالرمۇ بىزنى شۇنداق كۆردى« دېدى.  

بەنى-ئىسرائىلنىڭ يۇرتنىڭ خەلقىدىن قورقۇپ كېتىشى

خەلق 14  كېچىسى  ئۇ  توۋالپ،  قىلىپ  پەرياد  ھەممىسى  جامائەتنىڭ  ۋاقىت  1 ئۇ 

قارشى  ھارۇنغا  بىلەن  مۇسا  ھەممىسى  2 بەنى-ئىسرائىلنىڭ  تۇرۇپ،   يىغالپ  ئۆزى 
غوتۇلدىشىپ، ھەممە جامائەت ئۇالرغا سۆزلەپ: »كاشكى بىز مىسىردا ئۆلۈپ قالغان بولساق 
ئىدى ۋە يا مۇندا چۆلنىڭ ئىچىدە ئۆلگەن بولساق ئىدى.  3 نېمە ئۈچۈن خۇداۋەندە ئۆزى بىزنى 
باال-چاقىمىز  خوتۇن  بولسا،  ئۇنداق  كېلىدۇ؟  ئېلىپ  يۇرتقا  بۇ  دەپ،  ئۆلسۇن  بىلەن  قىلىچ 
بۇالڭغا چۈشۈپ كەتمەمدۇ؟ ئۇنىڭ ئۈچۈن مىسىرغا يېنىپ كەتمىكىمىز ياخشى ئەمەسمۇ؟« 
دەپ  4 بىر-بىرى بىلەن دېيىشىپ: »بىز قوپۇپ، ئۆزىمىز ئۈچۈن بىر باشلىغۇچىنى ئىلغاپ، 

مىسىرغا يېنىپ كېتەيلى« دېدى.  
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5 ئۇ ۋاقىت مۇسا بىلەن ھارۇن ئۆزى بەنى-ئىسرائىلنىڭ يىغىلغان ھەممە جامائىتىنىڭ ئالدىدا 

يەشۇئا  بولغان  ئارىسىدا  قىلغانالرنىڭ  جاسۇسلۇق  ئىچىدە  يىقىلىپ،  6 يۇرتنىڭ  تۆۋەن  يۈز 
يىرتىپ،  7 بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئېگىنلىرىنى  ئۆز  بولسا  بەن-يەفۇننە  كالەب  بىلەن  بەن-نۇن 
ھەممە جامائىتىگە سۆزلەپ: »بىز كېزىپ تەپتىش قىلغان يۇرت ئۆزى ناھايىتى ياخشى يۇرت 
بىر  ئاقىدىغان  ھەسەل  بىلەن  سۈت  بىزنى  بولسا،  رازى  بىزدىن  خۇداۋەندە  ئىكەن.  8 ئەگەر 
يۇرت بولغان بۇ يۇرتنىڭ ئۆزىگە باشالپ كىرگۈزىدۇ.  9 لېكىن سىلەر بولساڭالر خۇداۋەندىگە 
پاناھى  چۈنكى  كەلمەيدۇ.  الزىم  قورقمىقىڭالر  خەلقىدىن  يۇرتنىڭ  تۇرۇپ،  قىلماي  خىيانەت 
ئۇالردىن كېتىپ، خۇداۋەندە بىز بىلەن بولغاچ ئۇالر بىزگە ناننىڭ بىر لوقمىسىدەك بولىدۇ. 

ئۇالردىن ھېچ قورقماڭالر« دېدى.  
دەپ  قىلىڭالر«  چالما-كېسەك  »ئۇالرنى  توۋلىشىپ:  ھەممىسى  جامائەتنىڭ  10 لېكىن 

بەنى-ئىسرائىلنىڭ  چېدىرىدىن  جامائەت  شان-شەرىپى  خۇداۋەندىنىڭ  تۇرسا،  قىچقىرىشىپ 
ھەممىسىگە كۆرۈندى.  

11 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ: »قاچانغىچە بۇ خەلق ئۆزى مېنى خار كۆرسۇن؟ 

قاچانغىچە ئۇالر مەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا قىلغان مۆجىزىلەرنى كۆرۈپ تۇرۇپ، ماڭا ئىشەنمەي 
تۇرسۇن؟  12 ئەمدى مەن ئۇالرنى ۋابا بىلەن ئۇرۇپ، ئۇالرنى يوقىتىۋېتىپ، سېنىڭ ئۆزۈڭنى 
ئۇالرنىڭكىدىن زىيادە بولۇپ، كۈچلۈكرەك بولغان بىر قوۋم قىلىمەن« دېدى.  13 ئەمما مۇسا 
خۇداۋەندىگە ئېيتتىكى: »مىسىرلىقالر بولسا سېنىڭ ئۆز قۇدرىتىڭ بىلەن بۇ قوۋمنى ئۇالرنىڭ 
ئوتتۇرىسىدىن ئاجرىتىپ چىقىرىپ كەلگىنىڭنى ئاڭالپ،  14 بۇنى بۇ يۇرتنىڭ ئولتۇرغۇچىلىرىغا 
دەرۋەقە  بولۇپ،  ئوتتۇرىسىدا  قوۋمنىڭ  بۇ  خۇداۋەندە  سەن  بۇالر  بىلەن  بۇنىڭ  بېرىدۇ.  دەپ 
سەن خۇداۋەندە ئۇالرغا يۈزمۇيۈز كۆرۈنۈپ، سېنىڭ بۇلۇتۇڭ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە سايە سېلىپ، 
مېڭىپ  ئالدىدا  ئۇالرنىڭ  تۈۋرۈكىدە  ئوت  كېچىسى  تۈۋرۈكىدە،  بۇلۇت  كۈندۈزى  ئۆزۈڭنىڭ 
تۇرغىنىڭنى ئىشىتىپ قالىدۇ.  15 ئەگەر سەن ئەمدى بۇ خەلقنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈرسەڭ، 
مەن  ئۆزى،  خۇداۋەندە  قىلىپ:  16 ›  سۆز  ئۆزى  تائىپىلەر  ئاڭاليدىغان  بۇنى  توغرۇلۇق  سەن 
ئۇالرغا بېرىمەن دەپ، قەسەم بىلەن ۋەدە قىلغان يۇرتقا بۇ قوۋمنى يەتكۈزەلمەي، ئۇالرنى چۆلدە 
ئۆلتۈرۈۋەتتى‹ دەپ قالىدۇ.  17 ئۇنداق بولماي، بەلكى ئەمدى خۇداۋەندەمنىڭ قۇدرىتى ئاشكارا 
بولۇپ،  كەڭرى  شەپقىتى  كەچ،  غەزىپى  خۇداۋەندىنىڭ  سۆزلەپ:  18 ›  ئۆزۈڭ  سەن  بولۇپ، 
جازا  نەسىلگىچە  تۆتىنچى  بەلكى  ئۈچىنچى،  بالىلىرىغا  ئۈچۈن  گۇناھى  ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ 
بېرىپ، ھېچكىمنى جازاسىز قويمىسىمۇ، گۇناھ بىلەن خاتانى كەچۈرىدۇ‹ دەپ ئېيتقىنىڭدەك 
بولسۇن.  19 سەن ئۆزۈڭ بۇ قوۋمنى مىسىردىن تارتىپ بۇ يەرگە ئېلىپ كەلگۈچىلىك كەچۈرۈپ 

كەلگەننىڭدەك، ھېلىمۇ بۇ قوۋمنى كەچۈرگىن« دېدى.  
20 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە ئېيتتىكى: »مەن سېنىڭ دۇئايىڭغا قاراپ ئۇالرنى كەچۈردۈم.  21 لېكىن 

ئانت  بىلەن  شان-شەرىپىم  تولدۇرغان  يۈزىنى  يەر  قىلىپ،  قەسەم  بىلەن  تىرىكلىكىم  ئۆز 
ئىچىمەنكى،  22 مېنىڭ شان-شەرىپىمنى كۆرۈپ، مىسىر بىلەن باياۋاندا قىلغان مۆجىزىلىرىمنى 
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قۇالق سالمىغان  مېنىڭ سۆزۈمگە  بېقىپ،  مەرتىۋە سىناپ  ئون  مېنى  تېخى  تۇرۇپ،  كۆرۈپ 
قىلىپ  ۋەدە  بىلەن  قەسەم  ئاتا-بوۋىلىرىغا  ئۇالرنىڭ  بولسا،  23 مەن  ھەممىسى  كىشىلەرنىڭ 
دەرۋەقە مېنى خار كۆرگەنلەردىن ھېچكىمگە  يۇرتنى ھەرگىز كۆرمىسۇن.  بولغان  بەرمەكچى 
روھ  بىر  باشقا  ئۇنىڭدا  بولسا  كالەب  بەندەم  بولمىسۇن.  24 لېكىن  نېسىپ  كۆرۈش  ئۇنى 
بولۇپ، كامىل تەرىقىدە ماڭا ئەگەشكەچ، مەن ئۇنى ئۆزى بېرىپ كەلگەن يۇرتقا كىرگۈزىمەن. 
ۋادىدا  ئۆزى  قانائانىيالر  بىلەن  ئامالەكىي  ئالىدۇ.  25 ئەمما  مىراس  ئۇنى  بولسا  ئەۋالدلىرى 
تەرىپىگە  جۇل  بىلەن  يولى  دېڭىزنىڭ  قىزىل  بۇرۇلۇپ،  ئەتە  سىلەر  بولغاچ،  ئولتۇراقلىق 

مېڭىڭالر« دېدى.  
26 خۇداۋەندە مۇسا بىلەن ھارۇنغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  27 »قاچانغىچە بۇ يامان جامائەتنىڭ 

ئۈستۈمگە غوتۇلداشقىنىنى كۆتۈرىمەن، چۈنكى مەن بولسام بەنى-ئىسرائىلنىڭ ماڭا قارشى 
غوتۇلدىشىپ قىلغان شىكايىتىنى ئاڭالپ تۇردۇم.  28 ئەمدى ئۇالرغا ئېيتىڭالركى: › خۇداۋەندە 
سۆزلەپ: »مەن ئۆز تىرىكلىكىم بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، سىلەر ماڭا غوتۇلدىشىپ ئېيتقان 
قېلىپ،  چۆلدە  بولسا  ئۆلۈكلىرىڭالر  قىلىمەن.  29 مانا  سىلەرگە  مەنمۇ  مۇۋاپىق  سۆزۈڭالرغا 
مېنىڭ ئۈستۈمگە غوتۇلداشقىنىڭالر ئۈچۈن سىلەرنىڭ ساناقتىن ئۆتۈپ سانالغانلىرىڭالرنىڭ 
ئىچىدىن يىگىرمە ياش ۋە يا ئۇنىڭدىن چوڭ بولغانلىرىڭالرنىڭ ھەممىسى بولسا  30 مەن قەسەم 
ئاندا ئولتۇرغۇزماقچى بولغان يۇرتقا كالەب بەن-يەفۇننە بىلەن  بىلەن ۋەدە قىلىپ سىلەرنى 
يەشۇئا بەن-نۇندىن باشقا ھېچقايسىڭالر كىرەلمەيسىلەر.  31 ئەمما سىلەر ئۇالر توغرىسىدا: › 
بۇالڭغا چۈشۈپ كېتەرمىكىن‹ دەپ ئېيتقان باال-چاقاڭالر بولسا سىلەر خار كۆرگەن يۇرتنىڭ 
سىلەر  كىرگۈزىمەن.  32 لېكىن  باشالپ  يۇرتقا  ئۇ  ئۇالرنى  مەن  دەپ،  بىلسۇن  ھەقىقىتىنى 
بولساڭالر ئۆلۈكلىرىڭالر بۇ چۆلدە تاشلىنىپ قېلىپ،  33 بالىلىرىڭالر ئۆزى چۆلنىڭ ئىچىدە 
پادىچىالردەك يۈرۈپ، ئۆلۈكلىرىڭالر چۆلدە چىرىپ كەتكۈچىلىك بۇزۇق ۋاپاسىزلىقىڭالرنىڭ 
يۈكىنى كۆتۈرىدۇ.  34 سىلەر قىرىق كۈن يۇرتنىڭ ئۆزىدە جاسۇسلۇق قىلغىنىڭالردەك ھەربىر 
قولۇمنى  ئۆز  مەن  كۆتۈرگىنىڭالردا،  يامانلىقىڭالرنى  يىل  قىرىق  ساناپ،  يىل  بىر  كۈننى 
بۇ  خۇداۋەندە  قالىسىلەر.  35 مەن  تۇيۇپ  ئىكەنلىكىنى  نېمە  تارتىۋالغىنىمنىڭ  سىلەردىن 
سۆزنى قىلىپ، ماڭا قارشى بىرلىشىپ يىغىلغان ھەممە بۇ يامان جامائەتكە شەكسىز شۇنداق 

قىلىمەن. چۆلنىڭ ئىچىدە ئۇالر ھاالك بولۇپ، بۇ يەرنىڭ ئۆزىدە ئۆلىدۇ« دېدى.  
يۇرت  مەزكۇر  كېلىپ  يېنىپ  قىلىپ،  جاسۇسلۇق  يۇرتتا  بىلەن  بۇيرۇقى  مۇسانىڭ  36 ئەمما 

غوتۇلدىشىغا  ئۈستىگە  مۇسانىڭ  ھەممىسىنى  جامائەتنىڭ  قىلىپ،  گەپ  يامان  توغرىسىدا 
ئۆزى  كىشىلەر  بۇ  قىلغان  گەپ  يامان  توغرىسىدا  بولسا  37 يۇرت  كىشىلەر  ئالداتقان 
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا باالغا گىرىپتار بولۇپ ئۆلدى.  38 ھەرقانداق بولسا، يۇرتتا جاسۇسلۇق 
ئوغلى كالەب  يەفۇننەنىڭ  بىلەن  يەشۇئا  ئوغلى  نۇننىڭ  بارغان كىشىلەردىن  قىلماق ئۈچۈن 

ئۆزى ئۆلمەي تىرىك قالدى.  
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توال  ئۆزى  خەلق  بەرگەندە،  دەپ  ھەممىسىگە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  سۆزلەرنى  مەزكۇر  39 مۇسا 

قوپۇپ:  سەھەر  دەپ،  چىقايلى  يۇرتىغا  تاغلىق  ئۈستۈن  ئۇالر،  بولۇپ،  40 ئەتىسى  غەمكىن 
»مانا ئەمدى بىز خۇداۋەندە ئۇنىڭ توغرىسىدا سۆزلىگەن يۇرتقا بارايلى. بىز بولساق گۇناھ 
قىلغان ئىكەنمىز« دەپ ئېيتتى.  41 لېكىن مۇسا ئېيتتىكى: »نېمىشقا سىلەر مۇنداق تەرىقىدە 
خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقىدىن چىقىپ كېتىسىلەر؟ بۇ ئىش ئۆزى راۋاج تاپالمايدۇ.  42 خۇداۋەندە 
دۈشمەنلىرىڭالردىن  بولمىسا  چىقماڭالر،  يەرگە  ئۇ  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  ئەمەستۇر.  بىلەن  سىلەر 
سىلەرگە  ئاندا  قانائانىيالر  بىلەن  ئامالەكىي  بولىسىلەر.  43 چۈنكى  مەغلۇپ  ئۇرۇلۇپ 
كەتكەچ،  ئۆرۈپ  يۈز  خۇداۋەندىدىن  بولساڭالر  سىلەر  يىقىلىسىلەر.  قىلىچتىن  ئۇچراشقىنىدا 
يوغانلىق  بولسا، ئۇالر  بولمايدۇ ئەمەسمۇ؟« دېدى.  44 ھەرقانداق  بىلەن  خۇداۋەندىمۇ سىلەر 
قىلىپ، ئۈستۈن تاغلىق يۇرتىغا چىقتى. لېكىن خۇداۋەندىنىڭ ئەھدە ساندۇقى كۆچۈرۈلمەي 
قېلىپ، مۇسامۇ چېدىرگاھتىن چىقمىدى.  45 ئۇ ۋاقىت تاغلىق يۇرتىدا ئولتۇراقلىق بولغان 
ئامالەكىي بىلەن قانائانىيالر چۈشۈپ، ئۇالرنى ئۇرۇپ پاراكەندە قىلىپ، خورماھقىچە قوغالپ 

باردى.  

ھەرخىل ئەتەش قۇربانلىقلىرى توغرىسىدىكى نىزامالر

1 خۇداۋەندە ئۆزى مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  2 »بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئۇالرغا 15 

كىرىپ  يۇرتقا  بېرىدىغان  ئولتۇرغىلى  ئۆزۈڭالرغا  مەن  سىلەر  ئەگەر  ئېيتقىنكى: 
بولغىنىڭالردا،  3 خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا كاال ياكى ئۇششاق چارۋا مالنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن 
سويۇم  ياكى  قۇربانلىق  كۆيدۈرمە  بىر  خۇداۋەندىگە  دەپ،  كەلتۈرەيلى  بۇي  خۇش  ئۇنىڭغا 
بەجا  ۋەدە  بىر  كېيىن  قىلغاندىن  قەسەم  خاھى  قۇربانلىقىنى،  ئاتەش  بولغان  قۇربانلىقى 
كەلتۈرىدىغان قۇربانلىق بولسۇن، خاھى ئۆز خۇشلۇقىدىن كەلتۈرىدىغان قۇربانلىق بولسۇن، 
خاھى ھېيت قۇربانلىقلىرىڭالر بولسۇن كەلتۈرگىلى خالىساڭالر،  4 مۇنداق بىر قۇربانلىقنى 
بىر  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  يېگۈلۈك  يەنە،  ئۆزى  كىشى  بىر  ئۆتكۈزىدىغان  خۇداۋەندىگە 
ئېفانىڭ مىقدارىنىڭ ئوندىن بىرىگە باراۋەر بولۇپ بىر ھىن مىقدارىنىڭ تۆتتىن بىرىگە باراۋەر 
ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى ئۆتكۈزىدىغان ئىش بولسا   5 ياغ قوشۇلغان ئاق ئۇننى ئۆتكۈزسۇن.  
قۇربانلىق  سويۇم  خاھى  بولسۇن،  قۇربانلىق  كۆيدۈرمە  خاھى  ئۈچۈن،  قوزا  ھەربىر  سەن 
بولسۇن، بىر ھىن مىقدارىنىڭ تۆتتىن بىرىگە باراۋەر شاراب ئۇنىڭغا قوشۇپ ئۆتكۈزگىن.  6 
لېكىن ھەربىر قوچقار ئۈچۈن بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن ئىككى قىسمىغا باراۋەر بولۇپ، 
بىر ھىن مىقدارىنىڭ ئۈچتىن بىرىگە باراۋەر ياغ بىلەن ياغالنغان ئاق ئۇننى ئۇنىڭغا قوشۇپ، 
يېگۈلۈك قۇربانلىقى قىلىپ ئۆتكۈزۈپ،  7 خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ، 
بىر ھىن مىقدارىنىڭ ئۈچتىن بىرىگە باراۋەر بولغان شارابنى ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى قىلىپ 
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ئۆتكۈزگىن.  8 ئەگەر سەن: › مەن ئۆزۈم ۋەدەمنى بەجا كەلتۈرەي ۋە يا خۇداۋەندىگە بىر شۈكۈر 
قۇربانلىق  سويۇم  ياكى  قۇربانلىق  كۆيدۈرمە  بۇقىنى  ياش  بىر  دەپ،  كەلتۈرەي  قۇربانلىقى 
باراۋەر  قىسمىغا  ئۈچ  ئوندىن  مىقدارىنىڭ  ئېفا  بىر  بۇقىغا  ياش  ئۇ   9 ئۆتكۈزسەڭ،   قىلىپ 
10 ئاتەش  ئۆتكۈزۈپ،   قوشۇپ  ئۇننى  ئاق  ياغالنغان  بىلەن  ياغ  مىقدارى  ھىن  يېرىم  بولۇپ، 
قۇربانلىقى بولۇپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ، يېرىم ھىن مىقدارىغا 
قوچقارغا،  ھەر  بۇقىغا،  ھەربىر  بولسا  ئىش  11 مەزكۇر  ئۆتكۈزگىن.   شارابمۇ  بولغان  باراۋەر 
قۇربانلىق  قوشۇلۇپ  بولسۇن،  ئۆچكە  خاھى  قوي،  خاھى  مالغا،  چارۋا  ئۇششاق  ھەربىر 
قاراپ  سانىغا  ھايۋانالرنىڭ  كەلتۈرگەن  قىلغىلى  قۇربانلىق  بولساڭالر  12 سىلەر  قىلىنسۇن.  
ھۇزۇرىدا خۇش  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزى  ئادەم  يەرلىك  13 ھەربىر  قىلىڭالر.   ھەربىرىگە شۇنداق 
بۇي كەلتۈرسۇن دەپ، ئاتەش قۇربانلىقى كەلتۈرگىلى خالىسا، مەزكۇر تەرىقىدە ئۆتكۈزسۇن.  
ئاراڭالردا  بېرى  ۋاقىتتىن  ئۇزۇن  يا  ۋە  مۇساپىر  بىر  ئولتۇرغان  ئاراڭالردا  يېڭىدىن  ئەگەر   14

ئولتۇرۇپ كەلگەن كىشى ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ، ئاتەش 
قۇربانلىقى ئۆتكۈزگىلى خالىسا، سىلەرنىڭ قۇربانلىق قىلغىنىڭالردەك ئۇمۇ شۇنداق قىلسۇن.  
15 جامائەت ئىچىدە سىلەر بىلەن ئاراڭالردا ئولتۇرغان مۇساپىر ئۈچۈن ئوخشاش قائىدە بولۇپ، 

نەسىلدىن نەسىلگە ئەبەدىي بىر قانۇن بولسۇن، چۈنكى سىلەر بولساڭالر ۋە يا مۇساپىر كىشى 
بولسا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئوخشاش سانىلىسىلەر.  16 سىلەر بىلەن ئاراڭالردا ئولتۇرغان 

مۇساپىر ئۈچۈن قانۇن بىر بولۇپ ئوخشاش بىر قائىدە بولسۇن«.  

يېڭى ئۇندىن تەييارالنغان نان ھەدىيەسى توغرىسىدىكى نىزام

ئۇالرغا  سۆزلەپ  بەنى-ئىسرائىلغا  ئېيتتىكى:  18 »سەن  قىلىپ  سۆز  مۇساغا  17 خۇداۋەندە 

نېنىدىن  بولۇپ،  19 يۇرتنىڭ  كىرىپ  يۇرتقا  بارىدىغان  باشالپ  سىلەرنى  مەن  ئېيتقىنكى: 
يېگىنىڭالردا ئۇنىڭدىن خۇداۋەندە ئۈچۈن بىر ھەدىيە كەلتۈرگەيسىلەر.  20 ئۇنىڭالرنىڭ يېڭىلىقى 
بولسا ئۇنىڭدىن بىر ناننى ھەدىيە قىلىپ كەلتۈرۈپ، خامىنىڭالردىن ھەدىيە بەرگىنىڭالردەك 
خۇداۋەندە  نەسىلگىچە  نەسىلدىن  يېڭىلىقىدىن  بەرگەيسىلەر.  21 ئۇنىڭالرنىڭ  ئۆزىنى  بۇنىڭ 

ئۈچۈن ھەدىيە قىلىپ بېرىڭالر.  

بىلمەسلىكتە قىلغان گۇناھ

ئەمرلىرىنىڭ  بۇيرۇغان  ئۆزى مۇساغا  قىلىپ، خۇداۋەندە  بىلمەسلىكتە گۇناھ  22 ئەگەر سىلەر 

بىرىنى بەجا كەلتۈرمەي تۇرۇپ،  23 خۇداۋەندە ئۆزى ئۆز ئەمرلىرىنى بەرگەن كۈندىن تارتىپ 
مۇسانىڭ  توختىتىپ،  قىلىپ  قانۇن  نەسىلگىچە  نەسىلدىن  خۇداۋەندە  ۋاقىتقىچە،  كېيىنكى 
ۋاسىتىسى بىلەن سىلەرگە بۇيرۇغاندىن بىر نېمىنى قىلماي،  24 بەلكى جامائەتنىڭمۇ بىلمەس 
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بۇي  خۇش  ھۇزۇرىدا  خۇداۋەندىنىڭ  قويساڭالر،  قىلىپ  گۇناھ  تۈپەيلى  سەۋەنلىك  ھالىتىدە 
كەلتۈرسۇن دەپ، پۈتۈن جامائەت ئۆزى بىر ياش بۇقىنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىپ، بۇنىڭغا 
يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقىنى قوشۇپ بۇيرۇلغان تەرىقىدە ئۆتكۈزۈپ، 
بەنى- تەرىقىدە  بۇ  ئۆزى  ئۆتكۈزسۇن.  25 كاھىن  تېكىنىمۇ  بىر  ئۈچۈن  قۇربانلىقى  گۇناھ 
ئىسرائىلنىڭ ھەممە جامائەت ئۈچۈن كاپارەت بەرسە، گۇناھى ئۆزى بىلمەسلىكتە قىلىنىپ، 
كەلتۈرۈپ  قۇربانلىقىنى  ئۆز  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  ئاتەش  ئۈچۈن  بولسا خۇداۋەندە  ئۇالر 
سەۋەنلىك تۈپەيلىدىن ئۆتكۈزگەن گۇناھى ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا گۇناھ قۇربانلىقىنى 
ئېلىپ كەلگەچ ئۇالردىن كەچۈرۈلىدۇ.  26 بۇ تەرىقە بىلەن بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممە جامائىتى 
بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇراقلىق مۇساپىر كەچۈرۈلىدۇ، چۈنكى ھەممە قوۋم سەۋەنلىك 

تۈپەيلى گۇناھقا شېرىك ئەمەسمۇ؟  
27 ئەگەر يالغۇز بىر ئادەم بىلمەسلىكتە گۇناھ قىلسا، بىر ياشلىق ئۆچكىنى گۇناھ قۇربانلىقى 

بولغان  گۇناھكار  قىلىپ  گۇناھ  تۈپەيلى  سەۋەنلىك  كېيىن  كەلتۈرسۇن.  28 ئاندىن  قىلىپ 
كىشى ئۈچۈن كاھىن ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا كاپارەت بەرسە، ئۇنىڭغا كاپارەت بولۇپ، 
گۇناھى كەچۈرۈلىدۇ.  29 بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدىكى يەرلىك ئادەم بولسۇن ياكى ئۇالرنىڭ 
ئارىسىدا ئولتۇراقلىق مۇساپىر بولسۇن كىمكى بىلمەسلىكتە گۇناھ قىلسا، ھەربىرى ئۈچۈن 

ئوخشاش بىر قانۇن بولسۇن.  

بىلىپ تۇرۇپ قىلغان گۇناھ

30 لېكىن كىمكى بىلىپ تۇرۇپ، گۇناھ قىلسا، خۇداۋەندىنى مەسخىرە قىلغاچ مۇنداق كىشىلەر، 

خاھى يەرلىك ئادەم، خاھى مۇساپىر بولسۇن، ئۆز قوۋمىدىن كېسىلىپ كەتسۇن.  31 چۈنكى ئۇ 
ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ سۆزىنى خار كۆرۈپ، ئۇنىڭ ھۆكۈمىنى سۇندۇرغاچ ئايايالماي يوقىتىلىپ، 

ئۆز گۇناھى ئۆز بېشىغا تەگسۇن.  
32 بەنى-ئىسرائىل باياۋاندا تۇرغان كۈنلىرىدە بىر كىشى ئۆزى شابات كۈنى ئوتۇن يىغىپ تۇرغان 

ھالىتىدە تۇتۇلۇپ قالدى.  33 ئوتۇن يىغىپ تۇرغىنىدا ئۇنى تۇتۇۋالغان كىشىلەر ئۇنى مۇسا 
بىلەن ھارۇننىڭ ۋە بارچە جامائەتنىڭ قېشىغا ئېلىپ كەلدى.  34 ئېلىپ كەلسە، ئۇنىڭغا نېمە 
قىلىشىنى تېخى بىلمىگەچ ئۇالر ئۇنى سوالققا سېلىپ قويدى.  35 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە مۇساغا 
تارتسۇن دەپ، جامائەت ئۆزى چېدىرگاھنىڭ  ئادەم ئۆزى ئۆلۈمنىڭ جازاسىنى  سۆزلەپ: »بۇ 
مۇساغا  ئۆزى  خۇداۋەندىنىڭ  دېسە،  دېدى.  36 شۇنى  قىلسۇن«  چالما-كېسەك  ئۇنى  سىرتىدا 
بېرىپ،  ئېلىپ  سىرتىغا  چېدىرگاھنىڭ  ئۇنى  ھەممىسى  جامائەتنىڭ  مۇۋاپىق  بۇيرۇغىنىغا 

چالما-كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرۈۋەتتى.   
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 ئېگىنالرغا چۇچا تۇتۇش نىزامى
37 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

38 »سەن بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلەپ ئۇالرغا ئېيتقىنكى: › سىلەر بىلەن كېيىنكى نەسىللىرىڭالر 

رەڭلىك  كۆك  چۇچىسىغا  ئېتەكنىڭ  تۇتۇپ،  چۇچا  چۆرىسىگە  ئېگىنلىرىڭالرنىڭ  بولسا 
كۆرگىنىڭالردا  ئۇنى  بولۇپ،  يادىكارلىق  بىر  بولسا  چۇچا  قويۇڭالر.  39 بۇ  تىكىپ  شوينا 
خۇداۋەندىنىڭ ھەممە بۇيرۇقلىرىنى ياد قىلىپ ئەمەلگە كەلتۈرۈپ، ئىلگىرى بۇزۇقلۇق قىلىپ 
يۈرگىنىڭالردەك، ئەمدى كۆڭۈل بىلەن كۆزۈڭالرنىڭ شەھۋىتىگە ئەگەشمەي،  40 بەلكى مېنىڭ 
بۇيرۇقلىرىمنى ياد قىلىپ ئەمەلگە كەلتۈرۈپ، ئۆز تەڭرىڭالرنىڭ مۇقەددەسلىرى بولغايسىلەر.  
تەڭرىڭالر  كەلگەن  چىقىرىپ  يۇرتىدىن  مىسىر  سىلەرنى  دەپ،  بوالي  تەڭرىڭالر  ئۆزۈم  41 مەن 

خۇداۋەندىدۇرمەن. تەڭرىڭالر خۇداۋەندە مەندۇرمەن، دەپ خۇداۋەندە ئېيتىدۇ‹ دېگىن«.  

كوراھ، داتان ۋە ئابىرامنىڭ ئاسىيلىق قىلىشى

ئەۋالدلىرىدىن 16  رۇبەننىڭ  بىلەن  بەن-الۋىي  بەن-قېھات  بەن-يىزھار  قوراھ  1 لېكىن 

بولۇپ ئېلىيابنىڭ ئوغۇللىرىدىن بولغان داتان بىلەن ئابىرام ۋە پېلەتنىڭ ئوغلى ئون 
بولسا ئۆزىگە خەلقنى يىغىۋېلىپ،  2 بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن سەردار بولۇپ، جامائەتنىڭ 
ئىلغانغان ئىككى يۈز ئەللىك دانە مۆتىۋەر كىشىسىنى ئىلغىۋېلىپ، مۇساغا قارشى قوپۇپ،  3 
مۇسا بىلەن ھارۇننىڭ قېشىغا يىغىلىپ، ئۇالرغا گەپ قىلىپ: »ئەمدى بولدى، ھەددىڭالردىن 
ئاشماڭالر! خۇداۋەندە ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولغاچ جامائەتنىڭ ھەممىسى مۇقەددەس ئەمەسمۇ؟ 
ئۈستىگە  جامائىتىنىڭ  خۇداۋەندىنىڭ  ئىككەيلىنىڭالر  سىلەر  نېمىشقا  بولسا،  ئۇنداق 

ئۆزۈڭالرنى چوڭ قىلغىلى خااليسىلەر؟« دېدى.  
سۆزلەپ:  گۇرۇھىغا  ئۇنىڭ  بىلەن  يىقىلىپ،  5 قوراھ  تۆۋەن  يۈز  ئۆزى  مۇسا  ئاڭالپ  4 شۇنى 

خۇداۋەندە  بارااليدىغاننى  يېقىن  ئۇنىڭغا  سانىلىپ  مۇقەددەس  كىم  بولۇپ،  ئۇنىڭكى  »كىم 
بېرىدۇ.  6 ئەمدى  ئىجازەت  بارغىلى  يېقىن  ئۇنىڭغا  ئىلغىسا،  ئەتە كۆرسىتىدۇ. كىمنى  ئۆزى 
بولسا  گۇرۇھۇڭدىكىلەر  ھەممە  ئۆز  بىلەن  سەن  قوراھ  ئەي  قىلىڭالر،  تەرىقىدە  مۇنداق 
ئىسرىقدانلىرىڭالرنى ئېلىپ،  7 ئەتە ئۇالرغا ئوت قويۇپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي 
بولىدۇ.  ئۆزى  ئۇ  كىشى  مۇقەددەس  ئىلغىسا،  كىمنى  ۋاقىت  ئۇ  خۇداۋەندە  ياندۇرغايسىلەر. 
ئەي الۋىينىڭ ئوغۇللىرى سىلەر ھەددىڭالردىن ئاشتىڭالر« دېدى.  8 مۇسا ئۆزى قوراھقا يەنە 
سىلەرنى  ئۆزى  تەڭرىسى  ئاڭالڭالر.  9 ئىسرائىلنىڭ  ئوغۇللىرى  الۋىينىڭ  »ئەي  ئېيتتىكى: 
خۇداۋەندىنىڭ چېدىرىنىڭ ئىشىنى قىلىپ، جامائەت ئالدىدا تۇرۇپ، ئۇالرغا خىزمەت قىلسۇن 
دەپ، سىلەرنى ئىسرائىل جامائىتىنىڭ ئىچىدىن ئىلغىۋېلىپ، ئۆزىگە يېقىن كەلگىلى سىلەرگە 
ئىجازەت بەرگىلى كىچىك بىر ئىش كۆرۈنەمدۇ؟  10 سەندىن باشقا الۋىينىڭ ئوغۇللىرى بولغان 
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قىلغان  نېسىپ  بېرىشىنى سىلەرگە  يېقىن  ئۆزىگە  قوشۇپ،  ئۆزۈڭگە  بۇرادەرلىرىڭنى  ھەممە 
بولسا ھەم، ئەمدى كاھىنلىقنى ھەم ئالغىلى خااليسەنمۇ؟ 11 بۇ خاھىش ئۈچۈن سەن بىلەن 
ئۇ  بولسا  ھارۇن  چۈنكى  قوپتۇڭالر،  يىغىلىپ  قارشى  خۇداۋەندىگە  گۇرۇھۇڭدىكىلەر  ھەممە 

نېمىدۇركى، سىلەر ئۇنىڭغا غوتۇلداشقايسىلەر؟ 
12 ئاندىن كېيىن مۇسا ئۆزى ئېلىيابنىڭ ئوغۇللىرى بولغان داتان بىلەن ئابىرامنى قىچقارسا، 

يۇرتتىن  ئاققان  ھەسەل  بىلەن  سۈت  بىزنى  بارمايمىز.  13 سەن  »بىز  بېرىپ:  جاۋاب  ئۇالر 
ئۈستىمىزگە  ئۈستىگە  بۇنىڭ  يەتمەي،  كەلگىنىڭ  ئېلىپ  ئۆلتۈرگىلى  باياۋاندا  چىقىرىپ، 
ئېلىپ  يۇرتقا  ئاقىدىغان  بىلەن ھەسەل  بىزنى سۈت  بولساڭ  بولۇۋالىسەنمۇ؟  14 سەن  خوجا 
ئەمدى سەن  ئەجەبا،  بەرمىدىڭ.  قىلىپ  ئۈزۈمزارلىقنىمۇ مىراس  بىلەن  ئېتىز  بىزگە  بارماي، 
بىز  بولسا،  ھەرقانداق  خااليسەنمۇ؟  چىقىرىۋەتكىلى  چانىقىدىن  كۆزلىرىنى  ئادەملەرنىڭ  بۇ 

بارمايمىز« دېدى.  
ھەدىيەسىگە  ئۇالرنىڭ  »سەن  سۆزلەپ:  خۇداۋەندىگە  ئاچچىقلىنىپ،  توال  مۇسا  ۋاقىت  15 ئۇ 

قارىمىغىن. مەن بولسام، ئۇالردىن بىر ئېشەكمۇ ئالمىدىم ۋە يا ئۇالرنىڭ ھېچبىرىگە نۇقسان 
يەتكۈزمىدىم« دېدى.  

بولسا  گۇرۇھۇڭدىكىلەر  ھەممە  بىلەن  »سەن  سۆزلەپ:  قوراھقا  مۇسا  كېيىن  16 ئاندىن 

يىغىلىپ،   ئاندا  ھارۇن  ۋە  ئۇالر  بىلەن  سەن  ئەتە  بولۇپ،  ھازىر  ھۇزۇرىدا  خۇداۋەندىنىڭ 
ئىسرىق سېلىپ، ھەربىرىڭالر  ئۈستىگە خۇشبۇي  ئېلىپ،  ئىسرىقدېنىنى  ئۆز  17 ھەربىرىڭالر 

دانە ئىسرىقداننى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا  يۈز ئەللىك  ئۆز ئىسرىقدېنىنى كۆتۈرۈپ، ئىككى 
كەلتۈرسۇن. سەن بىلەن ھارۇن بولسا سىلەرمۇ ھەربىرىڭالر ئۆز ئىسرىقدېنىڭالرنى كەلتۈرۈڭالر« 
دېدى.  18 شۇنى ئاڭالپ، ئۇالرنىڭ ھەربىرى ئۆز ئىسرىقدېنىنى كۆتۈرۈپ، ئۇنىڭغا ئوت سېلىپ، 
بىلەن  مۇسا  بېرىپ،  دەرۋازىسىغا  چېدىرىنىڭ  جامائەت  قويۇپ،  ئىسرىق  خۇشبۇي  ئۈستىگە 
ھارۇنغا قوشۇلۇپ توختاپ تۇردى.  19 قوراھ بولسا مۇسا بىلەن ھارۇنغا قارشى ھەممە جامائەتنى 
يىغىپ، جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىغا جۇغلىدى. ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندىنىڭ شان-شەرىپى 

جامائەتنىڭ ھەممىسىگە كۆرۈندى.  

20 كۆرۈنۈپ، خۇداۋەندە ئۆزى مۇسا بىلەن ھارۇنغا سۆزلەپ ئېيتتىكى:  21 »سىلەر ئىككەيلىنىڭالر 

ئۆزۈڭالرنى بۇ جامائەتتىن جۇدا قىلىڭالر. مەن بولسام بۇالرنى بىر دەمدە يوقىتىمەن« دېدى.  
تىرىك  ھەممە  ئەي  خۇدا،  »ئەي  يىقىلىپ:  تۆۋەن  يۈز  ئىككىلىسى  ئۇالرنىڭ  ۋاقىت  22 ئۇ 

جانالرنىڭ روھىنىڭ تەڭرىسى، ئەجەبا بىر ئادەمنىڭ گۇناھ قىلغىنى ئۈچۈن ھەممە جامائەتكە 
ئاچچىقلىسەنمۇ؟« دېدى.  

23 شۇنى دېسە، خۇداۋەندە ئۆزى مۇساغا سۆزلەپ:  24 »سەن بەنى-ئىسرائىلغا: › سىلەر ئۆزۈڭالر 

دەپ  كېتىڭالر‹  چىقىپ  نېرى  ئۆپچۆرىسىدىن  چېدىرگاھىنىڭ  ئابىرامنىڭ  ۋە  داتان  قوراھ، 
ئۆزىگە  ئاقساقاللىرىنى  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  قوپۇپ،  مۇسا  ۋاقىت  دېدى.  25 ئۇ  ئېيتقىن« 
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»سىلەر  سۆزلەپ:  بېرىپ،  26 جامائەتكە  قېشىغا  ئابىرامنىڭ  بىلەن  داتان  ئەگەشتۈرۈپ، 
بولساڭالر ئۇالرنىڭ ھەممە گۇناھىنىڭ سەۋەبىدىن ئۆلۈپ كەتمەيلى دەپ، بۇ يامان ئادەملەرنىڭ 
دېدى.  27 شۇنى  تەگمەڭالر«  ھېچنېمىسىگە  ئۇالرنىڭ  كېتىپ،  چىقىپ  چېدىرگاھلىرىدىن 
ئاڭالپ، خەلق ئۆزى قوراھ، داتان ۋە ئابىرامنىڭ چېدىرلىرىنىڭ ئۆپچۆرىسىدىن نېرى كەتتى. 
ئەمما داتان بىلەن ئابىرام بولسا ئۆز خوتۇنلىرى بىلەن چوڭ-كىچىك بالىلىرىنى ئېلىپ، ئۆز 
چېدىرلىرىنىڭ دەرۋازىسىدا توختاپ قالدى.  28 ئۇ ۋاقىت مۇسا سۆز قىلىپ: »بۇ ئىشالرنىڭ 
ھەممىسىنى قىلمىقىم ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ ئۆزى مېنى ئەۋەتىپ، بۇ ئىشالرنى ئۆز تەرىپىمدىن 
ئۆلۈپ  ئۆلۈمىدە  ئادەملەرنىڭ  باشقا  بۇالرمۇ  بىلىڭالركى،  29 ئەگەر  شۇنىڭدىن  بولمىغىنىنى 
كېتىپ، ھەممە ئادەملەرگە يەتكەن باالمۇ ئۇالرغا ئوخشاش تەگسە، شەكسىز خۇداۋەندە مېنى 
ئەۋەتمىدى.  30 لېكىن خۇداۋەندە ئۆزى بىر يېڭى ئىشنى پەيدا قىلىپ، يەر ئۆز ئاغزىنى ئېچىپ، 
دوزاخقا چۈشۈپ  ئالەم  تۇرۇپ  تىرىك  ئۆزى  ئۇالر  كېتىپ،  يۇتۇپ  مېلىنى  ھەممە  بىلەن  ئۇالر 

كەتسە، شەكسىز بىلىڭالركى، بۇ خەلق ئۆزى خۇداۋەندىنى خار كۆرگەن ئىكەن« دېدى.  
ئاغزىنى  ئۆزى  يېرىلىپ،  32 يەر  يەر  تېگىدىن  ئۇالرنىڭ  ھامان  بولغان  قىلىپ  سۆزنى  31 شۇ 

بىلەن  ئادەملىرىنى ھەممە مېلى  ئېچىپ ئۇالرنى ئۆيلىرى بىلەن يۇتۇپ، قوراھ بىلەن ھەممە 
قوشۇپ دەم تارتىپ كەتتى.  33 شۇنداقكى، ئۇالرنىڭ ئۆزى پۈتۈن بارلىقى بىلەن قوشۇلۇپ تىرىك 
ئۇالر  بىلەن  بۇنىڭ  يېپىلدى.  ئۈستىدە  ئۇالرنىڭ  ئۆزى  يەر  كېتىپ،  چۈشۈپ  دوزاخقا  تۇرۇپ، 
جامائەتنىڭ ئارىسىدىن كېسىلىپ كەتتى.  34 ئەمما ئۇالرنىڭ چۆرىسىدە تۇرغان ئىسرائىلنىڭ 
كەتتى.   قېچىپ  دەپ،  كەتمىسۇن  يۇتۇپ  يەر  بىزنى  ئاڭالپ،  پەريادىنى  ئۇالرنىڭ  ھەممىسى 
35 لېكىن خۇداۋەندە تەرىپىدىن ئوت چىقىپ خۇشبۇي ئىسرىقنى كەلتۈرگەن ئىككى يۈز ئەللىك 

ئادەمنى يالىۋالدى.  

باالنىڭ باشلىنىشى ۋە ھارۇننىڭ 
كاپارەت بېرىشى بىلەن توختىتىلىشى

ئوغلى 17  كاھىننىڭ  ھارۇن  2 »سەن  ئېيتتىكى:   قىلىپ  سۆز  مۇساغا  1 خۇداۋەندە 

ئوتنىڭ  ئۇالرنى  ئۆزى  ئۇ  بولغاچ  مۇقەددەس  ئىسرىقدانالر  بۇيرۇغىنكى،  ئېلىئازارغا 
ئۆز  ئۈچۈن  گۇناھى  3 قىلغان  تاشلىغىن.   نېرى  ئوتنى  ئىچىدىكى  تارتىۋېلىپ،  ئىچىدىن 
جانلىرىنى يىتتۈرگەن كىشىلەرنىڭكى بولغان بۇ ئىسرىقدانالر بولسا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا 
تۈنىكە  سوقۇلۇپ  دەپ،  قاپالنسۇن  ئۈستىنى  قۇربانگاھنىڭ  بولغاچ،  مۇقەددەس  كەلتۈرۈلۈپ 
كاھىن  ئېلىئازار  ۋاقىت  ئۇ   4 بولسۇن«.   ئاالمەت  بىر  ئۈچۈن  بەنى-ئىسرائىل  قىلىنىپ، 
ئۆزى كۆيۈپ كەتكەن كىشىلەرنىڭ كەلتۈرگەن مىس ئىسرىقدانلىرىنى ئېلىپ، قۇربانگاھنى 
يات  بولماي،  نەسلىدىن  5 »ھارۇننىڭ  سوقتۇرۇپ،   قىلىپ  تۈنىكە  بۇالرنى  ئۈچۈن  قاپالتماق 
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كىشى بولغان ھېچكىم خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇشبۇي ئىسرىق ياندۇرماق ئۈچۈن يېقىن 
بارمىسۇن، بولمىسا قوراھ بىلەن ئۇنىڭ گۇرۇھىغا تەگكەن ئىش ئۇنىڭغىمۇ تېگىدۇ« دەپ، 
بۇيرۇغىنىنىڭ  مۇساغا  خۇداۋەندە  قويۇپ،  قىلىپ  يادىكار  بىر  بۇنى  ئۈچۈن  بەنى-ئىسرائىل 

ھەممىسىگە قاراپ ئىش قىلدى.  
غوتۇلدىشىپ:  ھارۇنغا  بىلەن  مۇسا  جامائىتى  ھەممە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئەتىسى  6 لېكىن 

جامائەت  ئېيتىپ،  7 ھەممە  دەپ  ئۆلتۈردۈڭالر«  قوۋمىنى  خۇداۋەندىنىڭ  بولساڭالر  »سىلەر 
تەرىپىگە  چېدىرىنىڭ  جامائەت  ئىككىلىسى  بۇ  يىغىلسا،  قارشى  ھارۇنغا  بىلەن  مۇسا  ئۆزى 
يۈزلىنىپ بۇلۇت ئۆزى ئۇنى ياپقىنىنى كۆردى. قارىسا، خۇداۋەندىنىڭ شان-شەرىپى كۆرۈنۈپ 

تۇردى.  8 ئەمما مۇسا بىلەن ھارۇن ئۆزى جامائەت چېدىرىنىڭ ئالدىغا بارسا،  
دەمدە  بىر  مەن  كەتكىن.  بۇ جامائەتتىن چىقىپ  قىلىپ:  10 »سەن  9 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز 

ئۇالرنى يوقىتاي« دېدى. ئۇ ۋاقىت ئۇالر يۈز تۆۋەن يىقىلدى.  11 ئەمما مۇسا ئۆزى ھارۇنغا سۆز 
ئۈستىگە  ئۇنىڭ  كەلتۈرۈپ  ئوت  قۇربانگاھتىن  ئېلىپ،  ئىسرىقدېنىڭنى  ئۆز  »سەن  قىلىپ: 
خۇشبۇي ئىسرىق قويۇپ، ئىتتىك جامائەتنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇالر ئۈچۈن كاپارەت بەرگىن، 
چۈنكى خۇداۋەندە تەرىپىدىن قەھر چىقىپ كېلىپ، باال ئۆزى باشالندى« دېدى.  12 شۇندا ھارۇن 
مۇسا ئۇنىڭ ئۆزىگە بۇيرۇغان نەرسىنى ئېلىپ، ئىتتىك جامائەتنىڭ ئوتتۇرىسىغا بارسا، باال 
سېلىپ،  ئوتقا  ئىسرىقنى  خۇشبۇي  ئىتتىك  كۆرۈپ،  باشالنغىنىنى  ئارىسىدا  قوۋمنىڭ  ئۆزى 
تۇرغان  ئوتتۇرىسىدا  تىرىكلەرنىڭ  بىلەن  ئۆلۈك  ئۆزى  بەردى.  13 ئۇ  كاپارەت  ئۈچۈن  قوۋم 
چاغدا باال توختاپ قالدى.  14 لېكىن باالنىڭ سەۋەبىدىن ھاالك بولغانالرنىڭ سانى، قوراھنىڭ 
سەۋەبىدىن ھاالك بولغانالردىن باشقا ئون تۆت مىڭ يەتتە يۈز كىشى ئىدى.  15 ئاندىن كېيىن 
ھارۇن ئۆزى جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىغا مۇسانىڭ قېشىغا يېنىپ كەلدى. كەلگىنىدە 

باال ئۆزى توختاپ قالغانىدى.  

ھارۇننىڭ ھاسىسىنىڭ چېچەكلىشى

ئۇالرنىڭ  سۆزلەپ،  بەنى-ئىسرائىلغا  ئېيتتىكى:  17 »سەن  قىلىپ  سۆز  مۇساغا  16 خۇداۋەندە 

ئىچىدە قەبىلە خانىدانلىرىغا باش بولغانالردىن ھەربىر قەبىلە خانىدانىدىن بىردىن ھاسا ھېساب 
ئېتىنى  ئۇنىڭ  ئېلىپ، ھەربىر كىشىنىڭ ھاسىسىغا  ئون ئىككى ھاسىنى  قىلىپ، جەمئىي 
پۈتكىن.  18 الۋىينىڭ ھاسىسى بولسا ئۇنىڭ ئۈستىگە ھارۇننىڭ ئىسمىنى پۈتكىن، چۈنكى 
ئۇ قەبىلىنىڭ خانىدانلىرىنىڭ چوڭىنىڭ تايىن بىر ھاسىسى بولسۇن.  19 ئاندىن كېيىن سەن 
بۇ ھاسىالرنى جامائەت چېدىرىدىكى شاھادەت ساندۇقىنىڭ ئالدىدىكى مەن ئۆزۈمنى سىلەرگە 
ئاشكارا قىلىدىغان جاينىڭ ئۆزىدە قويۇپ قويغايسەن.  20 قويساڭ، شۇنداق بولىدۇكى، مەن 
غوتۇلدىشىدىن  قىلغان  سىلەرگە  ئۇالرنىڭ  كۆكلەيدۇ.  ھاسىسى  كىشىنىڭ  ئىلغىغان  ئۆزۈم 
دېدى.  21 مۇسا  تۈگىتىمەن«  بەنى-ئىسرائىلنىڭ غوتۇلدىشىنى  تەرىقىدە  بۇ  دەپ،  تاپاي  ئارام 
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ئۆزى بەنى-ئىسرائىلغا سۆزلىسە، ئۇالرنىڭ قەبىلىلىرىگە باش بولغان كىشىلەرنىڭ ھەربىرى 
بىردىن ھاسا ھېسابىدا ئون ئىككى ھاسىنى تاپشۇرۇپ بەردى. ھارۇننىڭ ھاسىسىمۇ ئۇالرنىڭ 
ھاسىلىرىنىڭ ئارىسىدا ئىدى.  22 ئاندىن مۇسا ھاسىالرنى شاھادەت چېدىرىدا خۇداۋەندىنىڭ 
ھۇزۇرىدا قويۇپ قويدى.  23 ئەتىسى مۇسا شاھادەت چېدىرىغا كىرسە، مانا الۋىي خانىدانىنىڭ، 
كەلتۈرگىنىنى  بادام  چېچەكلەپ،  كۆكلەپ،  ھاسىنىڭ  بولغان  ھارۇننىڭكى  يېزىلىپ  ئىسمى 
كۆردى.  24 ئاندىن كېيىن مۇسا ئۆزى بۇ ھاسىالرنىڭ ھەممىسىنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدىن 
ئېلىپ چىقىپ، بارچە بەنى-ئىسرائىلنىڭ قېشىغا كەلتۈردى. ئۇالر بولسا سەپسېلىپ بېقىپ، 

ھەربىرى ئۆز ھاسىسىنى ئالدى.  
25 خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »سەن بولساڭ ھارۇننىڭ ھاسىسىنى شاھادەت ساندۇقىنىڭ 

ئالدىغا ياندۇرۇپ بارغىن. ئاندا ئۇ ئۆزى بوينى قاتتىق بولغانالرغا بىر ئاالمەت بولسۇن. ئۇالر 
دېدى.   قىلغىن«  نېرى  مەندىن  غوتۇلدىشىنى  ئۇالرنىڭ  تەرىقىدە  بۇ  دەپ،  كەتمىسۇن  ئۆلۈپ 
26 مۇسا ئۆزى شۇنداق قىلىپ، خۇداۋەندىنىڭ ئۇنىڭغا بۇيرۇغىنىدەك قىلدى.  27 ئەمما بەنى-

ئىسرائىل بولسا مۇساغا پەرياد قىلىپ: »مانا بىز ھاالك بولۇپ، يوقىلىپ ھەممىمىز تۈگەپ 
كېتىمىز.  28 كىمكى خۇداۋەندىنىڭ چېدىرىنىڭ ئۆزىگە يېقىن بارسا، ئۆلۈپ قالىدۇ. ئەمدى بىز 

ھەممىمىز يوق بولۇپ كېتىمىزمۇ؟« دېدى.  

كاھىنالر ۋە الۋىيالرنىڭ ۋەزىپىلىرى

گۇناھ 18  توغرىسىدىكى  خانا  »مۇقەددەس  ئېيتتىكى:  قىلىپ  سۆز  ھارۇنغا  1 خۇداۋەندە 

خانىدانىمۇ  ئاتا-بوۋىلىرىڭنىڭ  كۆتۈرىسىلەر.  ئۇنى  ئوغۇللىرىڭ  بىلەن  سەن  بولسا 
سەن  بولسا  گۇناھ  توغرىسىدىكى  مەنسىپىڭالر  كاھىنلىق  كۆتۈرىدۇ.  ئۇنى  قوشۇلۇپ  ساڭا 
قەبىلىسىدىن  الۋىينىڭ  ئاتاڭ  2 لېكىن  كۆتۈرىسىلەر.   ئۇنى  بولۇپ،  بىر  ئوغۇللىرىڭ  بىلەن 
بولۇپ تۇغقانلىرىنى بولغان كىشىلەر ئۆزى سەن بىلەن بىللە كىرگىلى ئىجازەت تېپىپ، ساڭا 
يېقىن تۇرۇپ، سەن بىلەن ئوغۇللىرىڭ شاھادەت چېدىرىدا خىزمەت قىلىشىپ تۇرغىنىڭالردا 
پۈتۈن  بۇيرۇلۇپ،  نېمە  تەرىپىڭدىن  سېنىڭ  ئۇالر   3 تۇرسۇن.   بېرىشىپ  ياردەم  ئىشتا  ساڭا 
مۇقەددەس  لېكىن  قىلسۇن.  شۇنى  بولسا  تاپشۇرۇلغان  ئۇالرغا  ئىشالر  قايسى  چېدىردا 
بولسا، خاھى سىلەر  ئۇالر  بولمىسا، خاھى  كەلمىسۇن.  يېقىن  قۇربانگاھقا  يا  ۋە  ئەسۋابالرغا 
قىلىدىغان  چېدىردا  ئۆزى  تۇرۇپ،  يېقىن  ساڭا  ئۆزى  ئۇالر   4 كېتىسىلەر.   ئۆلۈپ  بولساڭالر، 
قىلىپ  بولسا،  تاپشۇرۇلغان  ئۇالرغا  ئىشى  قايسى  جامائەت چېدىرىنىڭ  قىلىپ،  ئىشنى  ھەر 
بولساڭالر،  سىلەر  ئەمما   5 كەلمىسۇن.   يېقىن  سىلەرگە  بولسا  كىشى  يات  لېكىن  تۇرسۇن. 
قۇربانگاھ  بىلەن  خانا  مۇقەددەس  دەپ،  كەلمىسۇن  غەزەپ  ئۈستىگە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ 
توغرىسىدا بۇيرۇلغان ئىشنى قىلغايسىلەر.  6 مانا مەن بولسام بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن 
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بۇرادەرلىرىڭالر بولغان الۋىيالرنى ئىلغىۋالدىم. ئۇالر بولسا سىلەرگە بىر ئىنئامدەك تېگىپ، 
جامائەت چېدىرىدا خىزمەت قىلسۇن دەپ، خۇداۋەندە ئۈچۈن بېرىلدى.  7 لېكىن سىلەر بىلەن 
ئوغۇللىرىڭالر بولسا بىر بولۇپ، كاھىنلىق مەنسىپىڭالرنىڭ ئىشىنى قىلىپ، قۇربانگاھتىكى 
بىلەن پەردىنىڭ ئىچكىرىدىكى ھەممە نەرسىلەردىن خەۋەر ئېلىپ خىزمەت قىلغايسىلەر دەپ، 
يېقىن  بىر يات كىشى شۇنىڭغا  بەردىم. لېكىن ئەگەر  كاھىنلىقىڭالرنى سىلەرگە ئىنئامدەك 

بارسا، ئۆلتۈرۈلسۇن«.  
ماڭا  دەپ،  قېلىنسۇن  ئېلىپ  »كۆچۈرۈلمەي  ئېيتتىكى:  قىلىپ  سۆز  ھارۇنغا  8 خۇداۋەندە 

بېرىلىدىغان ھەدىيەلەرنى ساڭا بېرىپ، بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممە مۇقەددەس ھەدىيەلىرىدىن 
بۇنى ئاجرىتىۋېلىپ، ئەبەدىي ھەققىڭالر بولسۇن دەپ، سەن بىلەن ئوغۇللىرىڭالرغا ئۇنى مەنسەپ 
ئىنئامىڭالر قىلىپ بەردىم.  9 ئەمما ئوتقا سېلىنمايدىغان ھەممىدىن مۇقەددەس ھەدىيەلەرنىڭ 
يېگۈلۈك  ھەممە  كەلتۈرگەن  ماڭا  خەلقنىڭ  يەنى:  بۇ،  نەرسىلەر  تېگىدىغان  ساڭا  ئىچىدىن 
ھەممىدىن  ئۆزى  قۇربانلىقىنىڭ  خاتا  ھەممە  ۋە  قۇربانلىقى  گۇناھ  ھەممە  بىلەن  قۇربانلىقى 
مۇقەددەس بولۇپ، سەن بىلەن ئوغۇللىرىڭغا تېگىپ،  10 بۇنىڭ ئۆزىنى ھەممىدىن مۇقەددەس 
خانىدە يېگەيسەن. بۇ ئۆزى ساڭا مۇقەددەس بولۇپ، ھەممە ئەركەك بولسا بۇنىڭدىن يېسۇن.  
11 بەنى-ئىسرائىلنىڭ كەلتۈرىدىغان ھەممە پۇالڭالتما قۇربانلىقلىرىنىڭ ئىچىدىن ساڭا تېگىپ 

ئەبەدىي ھەققىڭالر بولۇپ، كىمكى ئۆيۈڭدە پاك تۇرسا، ئۇنىڭدىن يېيەلەپ، سەن بىلەن ئوغۇل 
ۋە قىزلىرىڭغا مېنىڭ تەرىپىمدىن بېرىلىدىغان نەرسىلەر شۇ، يەنى:  

12 ئۇالر خۇداۋەندە ئۈچۈن كەلتۈرۈپ ياغنىڭ ياخشىسى بىلەن شاراب ۋە بۇغداينىڭ ياخشىسىنىڭ 

تۇنجى ھوسۇلى بولغان ھەممە ھەدىيەلەر سېنىڭكى بولۇپ، بۇنىڭ ئۆزىنى ساڭا بەردىم.  13 ئۆز 
ساڭا  ھوسۇلى  تۇنجى  نەرسىنىڭ  ھەر  كەلتۈرگەن  ئۈچۈن  خۇداۋەندە  ئۇالر  ئۈنۈپ،  يۇرتىدا 

تېگىپ، كىمكى ئۆيۈڭدە پاك تۇرسا، ئۇنىڭدىن يېسۇن.  
14 بۇنىڭدىن باشقا بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىكى ئاتالغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى سېنىڭكى 

بولسۇن.  15 ئۇالر خۇداۋەندىگە كەلتۈرىدىغان جانلىق تۇنجىالر بولسا، خاھى ئىنسان، خاھى 
چارۋا مال بولسۇن، ھەممىسى سېنىڭكى بولغاي. ھەرقانداق بولسا، ئادەمنىڭ تۇنجىسى بىلەن 
ناپاك ھايۋانالرنىڭ تۇنجىلىرىنىڭ ئورنىغا ساڭا بەدەل ئالغىلى الزىم كېلىدۇ.  16 ئورنىغا بەدەل 
قاراپ،  قىممەتكە  توختاتقان  ئۆزۈڭ  بولغاندا  ئايلىق  بىر  ئۇالر  بولسا  ھايۋانالر  بېرىلىدىغان 
يىگىرمە گېراھقا باراۋەر بولغان مۇقەددەس خانىنىڭ شېقەلىگە مۇۋاپىق بەش شېقەل ئۇالرنىڭ 
ئورنىغا بەدەل ئالغايسەن.  17 لېكىن كاال، قوي ۋە ئۆچكە بولسا تۇنجىلىرى مۇقەددەس بولغاچ 
بۇالرنىڭ ئورنىغا بەدەل ئالماي، ئۇالرنىڭ قېنىنى قۇربانگاھقا تۆكۈپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا 
كۆيدۈرگىن.  18 ئەمما  قىلىپ  قۇربانلىقى  ئاتەش  ياغلىرىنى  دەپ،  كەلتۈرسۇن  بۇي  خۇش 
ھەدىيە  بىلەن  تۆش  بولغان  قۇربانلىق  پۇالڭالتما  بولۇپ،  سېنىڭكى  بولسا  گۆشى  ئۇالرنىڭ 
ئۈچۈن كەلتۈرۈلگەن ئوڭ يوتىغا ئوخشاش ساڭا تەگسۇن.  19 بەنى-ئىسرائىل ئۆزى خۇداۋەندە 
قىلىپ،  ئاتا  قىلىپ كەلتۈرىدىغان ھەممە مۇقەددەس ھەدىيەلىرىنى ساڭا  قۇربانلىق  ئۈچۈن 
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سېنىڭ ئۆزۈڭ بىلەن ئوغۇل-قىزلىرىڭغىمۇ ئەبەدىي ھەققىڭالر بولسۇن دەپ بەردىم. بۇ ئۆزى 
ئەبەدىي  بىر  قىلغان  يۈزىدىن  تۇز  ئۈچۈن  نەسلىڭ  ئۆز  بىلەن  سەن  ھۇزۇرىدا  خۇداۋەندىنىڭ 

ئەھدە بولغاي.  
20 خۇداۋەندە ئۆزى ھارۇنغا ئېيتتىكى: »سەن بولساڭ ئۇالرنىڭ يۇرتىدا مىراس ئالماي، ئۇالرنىڭ 

ئارىسىدىمۇ نېسىپ تاپماي، بەلكى مەن ئۆزۈم بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا سېنىڭ نېسىپىڭ 
الۋىيغا  ئۈلۈشنى  بىر  ئوندىن  ھەممە  ئىچىدىكى  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  مەن  بولىمەن.  21 مانا 
ئاتا قىلىپ، ئۇالر جامائەت چېدىرىدا ئىشلەپ خىزمەت قىلغىنى ئۈچۈن بۇنى ئۇالرغا بەردىم.  
يېقىن  چېدىرىغا  جامائەت  كېيىن  مۇندىن  بولسا  قالغانلىرى  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  22 لېكىن 

كەلمىسۇن. بولمىسا ئۇالر گۇناھقا گىرىپتار بولۇپ ئۆلىدۇ.  23 بەلكى الۋىيالر ئۆزى جامائەت 
ئۈچۈن  سىلەر  ئۆزى  بۇ  كۆتۈرسۇن.  خاتالىرىنى  ئۆتكەن  قىلىپ،  خىزمىتىنى  چېدىرىنىڭ 
نەسىلدىن نەسىلگە بىر ئەبەدىي قانۇن بولسۇن. ئۇالر بولسا بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا ھېچ 
مىراس ئالمىسۇن.  24 چۈنكى بەنى-ئىسرائىل خۇداۋەندە ئۈچۈن ھەدىيە قىلىپ بەرگەن ئوندىن 
بىر ئۈلۈشنىڭ ئۆزىنى الۋىيالرغا مىراس قىلىپ بەردىم. بۇنىڭ ئۈچۈن مەن ئۇالرغا: › بەنى-

ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا مىراسىڭالر بولمىسۇن‹ دەپ ئېيتتىم«.  
25 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

26 »سەن الۋىيالرغا سۆزلەپ ئېيتقىنكى: ئۇالرنىڭ تەرىپىدىن ئالىدىغان مىراسىڭالر شۇ دەپ، 

بىر  ئوندىن  سىلەر  ئالغىنىڭالردا  بەنى-ئىسرائىلدىن  ئۈلۈشنى  بىر  ئوندىن  توختاتقان  ئۆزۈم 
ئۈلۈشنىڭ ئوندىن بىرىنى خۇداۋەندە ئۈچۈن بېرىڭالر.  27 بۇ ھەدىيەڭالر بولسا باشقىالر ئۆزى 
تەرىقىدە سىلەر بەنى- خاماندىن ئاشلىق، سىققۇچتىن شاراب بەرگىنىدەك سانالسۇن.  28 بۇ 
ئىسرائىل تەرىپىدىن ئالىدىغان ھەممە ئوندىن بىر ئۈلۈشتىن خۇداۋەندە ئۈچۈن بىر ھەدىيە 
بېرىپ، ئوندىن بىر ئۈلۈشتىن چىقىپ، خۇداۋەندە ئۈچۈن بېرىلىدىغان بۇ ھەدىيەنىڭ ئۆزىنى 
خۇداۋەندىگە  ھەدىيەلەردىن  ھەممە  تاپشۇرۇۋالغان  بەرگەيسىلەر.  29 سىلەر  كاھىنغا  ھارۇن 
تېگىدىغان ھەسسىسىنى ئۇنىڭغا پۈتۈن بېرىپ، ھەممىدىن ياخشىسىدىن ئېلىپ، مۇقەددەس 

ھەدىيەگە يارىغۇدەك نەرسىنى بېرىڭالر دېگىن.  
30 بۇنىڭدىن باشقا ئۇالرغا ئېيتقىنكى: سىلەر بۇ تەرىقىدە نەرسىلەرنىڭ ھەممىدىن ياخشىسىنى 

بىلەن  خامان  باشقىالرنىڭ  ئۆزى  ھەدىيەسى  بۇ  الۋىيالرنىڭ  بەرسەڭالر،  قىلىپ  ھەدىيە 
سىققۇچتىن چىققان نەرسىلەردىن ئېلىپ كەلتۈرگىنىدەك بولۇپ سانالسۇن.  31 سىلەر بىلەن 
باال-چاقاڭالر بولسا بۇنى ھەر يەردە يېگىلى ھەققىڭالر بار، چۈنكى بۇ ئۆزى جامائەت چېدىرىدا 
قىلغان خىزمىتىڭالرنىڭ ھەققى بولىدۇ.  32 سىلەر بۇ تەرىقىدە ھەممىدىن ياخشى نەرسىلەردىن 
ھەدىيە قىلىپ كەلتۈرسەڭالر، بۇ ئىشنىڭ سەۋىبىدىن گۇناھكار بولماي، بەنى-ئىسرائىلنىڭ 

مۇقەددەس ھەدىيەلىرىنى ناپاك قىلىشتىن ساقلىنىپ، ئۆلۈمگە گىرىپتار بولمايسىلەر«.  
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پاكلىنىش سۇيى

1 خۇداۋەندە مۇسا بىلەن ھارۇنغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  2 »خۇداۋەندە ئۆزى بۇيرۇغان 19 

بۇ قانۇن-بەلگىلىمىنى بەنى-ئىسرائىلغا دەپ بېرىپ ئېيتقىنكى: سىلەر بولساڭالر 
بىر  يوق  ئەيىبى  سېلىنمىغان،  بويۇنتۇرۇق  ئۈستىگە  بولۇپ،  قىزىل  رەڭى  بولماي،  دېغى 
ئىنەكنى ئېلىپ كېلىپ،  3 ئۇنى ئېلىئازار كاھىنغا تاپشۇرۇپ بېرىڭالر. ئاندىن كېيىن ئۇالر 
 4 بوغۇزلىسۇن.   ئالدىدا  كۆز  كاھىننىڭ  چىقىپ،  ئېلىپ  تاشقىرىغا  چېدىرگاھنىڭ  ئۇنى 
قاننى  بۇ  ئېلىپ،  ئازغىنا  قېنىدىن  ئۇنىڭ  بىلەن  بارمىقى  ئۆز  كاھىن  ئېلىئازار  ۋاقىت  ئۇ 
ئىنەك  كېيىن  ئاندىن   5 چاچسۇن.   تەرىپىگە  ئالدى  چېدىرىنىڭ  جامائەت  مەرتىۋە  يەتتە 
قېنى  بولسۇن،  گۆشى  بىلەن  تېرىسى  ئۇنىڭ  كۆيدۈرۈلۈپ،  ئالدىدا  كۆز  كاھىننىڭ  ئۆزى 
ياغىچى،  كېدىر  ئۆزى  كاھىن  ئەمما   6 كۆيدۈرۈلسۇن.   ھەممىسى  بولسۇن،  تېزىكى  بىلەن 
زۇپا ۋە قىرمىز يىپنى ئېلىپ، ئىنەك ئۆزى كۆيدۈرۈلگەن ئوتقا تاشلىسۇن.  7 شۇنى قىلىپ 
كىرگىلى  چېدىرگاھقا  ئاندىن  چۆمۈلۈپ،  سۇغا  يۇيۇپ،  ئېگىنلىرىنى  ئۆز  كاھىن  بولۇپ، 
ئىجازەت تاپسۇن. ھەرقانداق بولسا، كاھىن ئۆزى ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن.  8 ئىنەكنى 
كۆيدۈرۈۋەتكەن كىشىمۇ ئۆز ئېگىنلىرىنى سۇدا يۇيۇپ، ئۆزى سۇغا چۆمۈلۈپ، ئاخشامغىچە 
ئۇنى  يىغىۋېلىپ،  كۈلىنى  ئىنەكنىڭ  كىشى  بىر  بولغان  پاك  ئەمما   9 سانالسۇن.   ناپاك 
چېدىرگاھنىڭ سىرتىدىكى بىر پاك جايدا قويسۇن. ئاندا بۇ كۈل ئۆزى بەنى-ئىسرائىلنىڭ 
جامائىتى ئۈچۈن ساقلىنىپ پاكلىنىش سۇيىدەك ئىشلىتىلسۇن. بۇ گۇناھنى پاكلىغۇچىدۇر. 
10 ئىنەكنىڭ كۈلىنى يىغقان كىشىمۇ ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ، ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن. 

بۇ ئۆزى بەنى-ئىسرائىل بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئولتۇراقلىق مۇساپىرغا ئەبەدىي قانۇن 
بولسۇن.  

سانىلىپ،   ناپاك  كۈنگىچە  يەتتە  قالسا،  تېگىپ  بەدىنىگە  ئۆلۈك  ئادەمنىڭ  بىر  11 كىمكى 

12 پاك بولماق ئۈچۈن ئۈچىنچى بىلەن يەتتىنچى كۈنى ئۇ كۈل بىلەن ئۆزىنى پاكلىسا، پاك 

پاك  پاكلىمىسا،  ئۆزىنى  كۈنى  يەتتىنچى  بىلەن  ئۈچىنچى  ئۆزى  ئۇ  ئەگەر  لېكىن  سانىلىدۇ. 
پاك  ئۆزىنى  قېلىپ،  تېگىپ  بەدىنىگە  ئۆلۈك  ئادەمنىڭ  بىر  ئۆلگەن  سانالمايدۇ.  13 كىمكى 
قىلمىسا، خۇداۋەندىنىڭ چېدىرىنى ناپاك قىلغاچ ئىسرائىلدىن كېسىلىپ كېتىپ، پاكلىنىش 
سۇيى ئۇنىڭ ئۈستىگە تۆكۈلمىگەچ ناپاك سانىلىپ، بۇ ناپاكلىقلىرى ھەمىشە ئۇنىڭ ئۆزىگە 

چاپالشلىق تۇرىدۇ.  
بۇ چېدىرنىڭ  بولسا،  قالغان  ئۆلۈپ  ئىچىدە  بىر چېدىرنىڭ  بىر كىشى  14 قانۇن شۇنداقكى، 

يەتتە  ئىككىلىسى  كىشى  ھەربىر  تۇرغان  چېدىردا  بىلەن  كىشى  ھەربىر  كىرگەن  ئۆزىگە 
كۈنگىچە ناپاك سانىلىپ،  15 ئوچۇق قويۇلۇپ يېپىلمىغان ھەممە قاچىالرمۇ ناپاك سانالسۇن.  
16 كىمكى سەھرادا يۈرۈپ، قىلىچتىن يىقىلغان بىرىگە يا باشقا تەرىقىدە ئۆلگەن ئۆلۈككە يا 

ئادەم سۆڭىكى ۋە يا بىر گۆرگە تېگىپ قالسا، ئۇ ئۆزى يەتتە كۈنگىچە ناپاك سانالسۇن.  
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گۇناھ  كۆيدۈرۈلگەن  ئۈچۈن  قىلماق  پاك  كىشىنى  بولغان  ناپاك  تەرىقىدە  بۇ  17 ئەمما 

تۆكۈلسۇن.   سۇ  ئۈستىگە  قويۇلۇپ،  قاچىغا  ئېلىنىپ،  ئازغىنا  كۈلىدىن  قۇربانلىقىنىڭ 
18 ئاندىن كېيىن پاك تۇرغان بىر كىشى زۇپا ئېلىپ ئۇنى بۇ سۇغا چىالپ، چېدىر بىلەن ھەممە 

جابدۇق ۋە ئاندا بولغان كىشىلەرگە چېچىپ، ئادەم سۆڭىكىگە يا ئۆلتۈرۈلگەن ئۆلۈككە يا 
باشقا تەرىقىدە ئۆلگەن ئۆلۈككە ۋە يا بىر گۆرگە تېگىپ قالغان كىشى بولسا ئۇنىڭ ئۈستىگە 
چاچسۇن.  19 پاك تۇرغان كىشى ئۆزى ئۈچىنچى بىلەن يەتتىنچى كۈنى ناپاك بولغان كىشىنىڭ 
ئۈستىگە بۇ سۇدىن چېچىپ، يەتتىنچى كۈنى ئۇنى پاكىزالپ بولغاندا ئۆز ئېگىنلىرىنى يۇيۇپ، 
سۇغا چۆمۈلۈپ پاك سانالسۇن.  20 لېكىن بىركىم ناپاك بولۇپ قېلىپ، ئۆزىنى پاك قىلمىسا، 
ئۇنداق كىشى جامائەتتىن كېسىلسۇن، چۈنكى ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ مۇقەددەس خانىنى ناپاك 

قىلىپ پاكلىنىش سۇيى ئۇنىڭ ئۈستىگە تۆكۈلمىگەچ ناپاك سانالسۇن.  
ئۆزى  پاكلىنىش سۇيىنى چاچقان كىشى  بولسۇن.  قانۇن  بىر  ئەبەدىي  ئۈچۈن  ئۇالر  ئۆزى  21 بۇ 

ناپاك  ئاخشامغىچە  قالسا،  تېگىپ  سۇيىغا  پاكلىنىش  بىركىم  ئەگەر  يۇسۇن.  ئېگىنلىرىنى 
سانالسۇن.  22 ناپاك بولغان كىشى ئۆزى قايسى نەرسىگە تېگىپ قالسا، ئۇ نەرسە ناپاك بولۇپ 
قېلىپ، كىمكى بۇ نەرسىگە تېگىپ كەتسە، بۇمۇ شۇنداق بولۇپ ئاخشامغىچە ناپاك سانالسۇن.«  

مەريەمنىڭ ۋاپات بولۇشى

كېلىپ، 20  يېتىپ  چۆلىگە  زىن  جامائىتى  ھەممە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئايدا  1 ئاۋۋالقى 

يەرنىڭ ئۆزىدە  ئۇ  ئاندا مەريەم ئۆلۈپ قېلىپ،  خەلق ئۆزى قادېشتا توختاپ قالدى. 
دەپنە قىلىندى.  

مەرىبانىڭ سۇيى

كەلدى.   يىغىلىپ  قارشى  ھارۇنغا  بىلەن  مۇسا  ئۇالر  بولمىغاچ،  سۇيى  جامائەتنىڭ  2 ئەمما 

3 خەلق بولسا مۇسا بىلەن ئېيتىشىپ: »كاشكى بىزمۇ بۇرادەرلىرىمىز خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا 

بىلەن قوشۇلۇپ مۇندا  بىزنى، بۇالر ئۆزى چارۋا مېلى  ئۆلگىنىدە ئۆلسەك ئىدى.  4 نېمىشقا 
ئۆلسۇن دەپ، خۇداۋەندىنىڭ جامائىتىنى بۇ چۆلگە ئېلىپ كەلدىڭالر؟  5 نېمىشقا سىلەر بىزنى 
مىسىردىن ئېلىپ چىقىرىپ، خاھى ئاشلىق، خاھى ئەنجۈر، خاھى ئۆزۈم، خاھى ئانار ئۈنمەي، 

ئىچكىلى سۇمۇ تېپىلمىغان بۇ يامان يەرگە ئېلىپ كەلدىڭالر؟« دېدى.  
6 لېكىن مۇسا بىلەن ھارۇن جامائەتنىڭ قېشىدىن كېتىپ، جامائەت چېدىرىنىڭ دەرۋازىسىغا 

كۆرۈنۈپ،   ئۇالرغا  شان-شەرىپى  خۇداۋەندىنىڭ  ۋاقىت  ئۇ  يىقىلدى.  تۆۋەن  يۈز  ئاندا  بېرىپ، 
بىلەن  ئۆزۈڭ  ئېلىپ  ھاسىنى  ئېيتتىكى:  8 »سەن  قىلىپ  سۆز  مۇساغا  ئۆزى  7 خۇداۋەندە 
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بۇرادىرىڭ ھارۇن ئىككەيلەن بىر بولۇپ جامائەتنى يىغىپ، ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدا قورام تاشقا 
قورام  ئۇالرغا  سەن  تەرىقىدە  بۇ  چىقىرىدۇ.  سۇ  ئۆزى  ئۇ  قىلساڭالر،  شۇنداق  قىلغىن.  سۆز 
تاشتىن سۇ چىقىرىپ، جامائەتنىڭ ئۆزى بىلەن ئۇالرنىڭ چارۋا ماللىرىغا ئىچۈرىسەن« دېدى.  
9 ئۇ ۋاقىت مۇسا ئۆزى خۇداۋەندە ئۇنىڭ ئۆزىگە بۇيرۇغىنىدەك ھاسىنى ئۇنىڭ خۇداۋەندىنىڭ 

ھۇزۇرىدا قويۇلغان جايىدىن ئېلىپ كەلدى.  10 ئاندىن كېيىن مۇسا بىلەن ھارۇن جامائەتنى 
قورام تاشنىڭ ئالدىغا يىغىپ، ئۇالرغا: »ئەي ئاسىيالر، ئاڭالڭالر. بۇ قورام تاشتىن سىلەرگە سۇ 
چىقىرىمىزمۇ؟« دېدى.  11 شۇنى دەپ، مۇسا ئۆز قولىنى كۆتۈرۈپ، ھاسىسى بىلەن قورام تاشقا 
ماللىرىمۇ  چارۋا  ئۇالرنىڭ  بىلەن  جامائەت  چىقتىكى،  توال سۇ  ئۇنداق  ئۇرسا،  قېتىم  ئىككى 

ئىچكىلى تاپتى.  
بەنى- ئىشەنمەي،  ماڭا  »سىلەر  سۆزلەپ:  ھارۇنغا  بىلەن  مۇسا  ئۆزى  خۇداۋەندە  12 ئەمما 

ئىسرائىلنىڭ كۆز ئالدىدا مېنى مۇقەددەس سانىمىغىنىڭالر ئۈچۈن بۇ جامائەتنى مەن ئۇالرغا 
بەرگەن يۇرتقا باشالپ بارالمايسىلەر« دېدى.  

13 بۇ ئۆزى مەرىبانىڭ سۇيى دەپ ئاتالدى. ئاندا بەنى-ئىسرائىل خۇداۋەندە بىلەن ئېيتىشقىنىدا 

ئۇ ئۆزى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۆزىنىڭ مۇقەددەس ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى.   

 ئېدوم بەنى-ئىسرائىلنىڭ يۇرتىدىن ئۆتۈشىگە يول قويمايدۇ

ئەۋەتىپ:  ئەلچىلەر  قېشىغا  پادىشاھىنىڭ  ئېدوم  قادېشتىن  ئۆزى  مۇسا  ۋاقىت  14 ئۇ 

ھەممە  تۇرغان  تارتىپ  بىزنىڭ  بولساڭ  سەن  قىلىپ:  ئەرز  ئىسرائىل  »بۇرادىرىڭ 
ئۇ  بىز  بېرىپ،  چۈشۈپ  مىسىرغا  بولسا  بىلىسەن.  15 ئاتا-بوۋىلىرىمىز  تەڭلىكىمىزنى 
ئۆزى مىسىرلىقالردىن  ئاتا-بوۋىلىرىمىز  قېلىپ،  تۇرۇپ  ۋاقىت  ئۇزۇن  ئۆزىدە  مىسىرنىڭ 
ئۆزى  ئۇ  قىلغىنىمىزدا  پەرياد  بىز خۇداۋەندىگە  ئەمەسمۇ؟  16 ئەمما  تۇردى  تارتىپ  ئازاب 
ھېلى  كەلدى.  چىقىرىپ  مىسىردىن  بىزنى  ئەۋەتىپ،  پەرىشتىسىنى  ئاڭالپ،  ئاۋازىمىزنى 
بىز بولساق سېنىڭ يۇرتۇڭنىڭ چېگرىسىدىكى قادېش دېگەن شەھەرگە يېتىپ چۈشتۇق.  
17 ئەمدى سەن بىزگە ئۆز يۇرتۇڭدىن ئۆتۈپ كەتكىلى ئىجازەت بەرگىن. بىز بولساق ئېتىز 

بىلەن ئۈزۈمزارلىقالردىن ماڭماي، قۇدۇقالرنىڭ سۇيىنىمۇ ئىچىۋالماي، يالغۇز خان يولى 
بىلەن مېڭىپ يۈرۈپ، سېنىڭ چېگراڭدىن چىقىپ كەتمىگۈچە، خاھى ئوڭ، خاھى چەپكە 

قاراپ باقماي، ئۇتتۇر كېتىمىز« دېدى.  
يۇرتۇمنىڭ ئىچىدىن  بولساڭ مېنىڭ  ئېيتقۇزۇپ: »سەن  ئۇنىڭغا  پادىشاھى  ئېدوم  18 لېكىن 

ئۆتەلمەيسەن. ئەگەر ئۇنداق قىلساڭ، ساڭا قارشى قىلىچ كۆتۈرۈپ چىقىمەن« دېدى.  19 ئەمما 
بەنى-ئىسرائىل ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ: »بىز بولساق يالغۇز چوڭ يول بىلەن ماڭىمىز. ئەگەر 
يالغۇز  بېرىمىز.  پۇلىنى  ئۇنىڭ  كەتسەك،  ئىچىپ  سۇيۇڭدىن  ماللىرىمىز  يا  ۋە  ئۆزىمىز  بىز 

مېڭىپ ئۆتۈپ كەتمەكتىن باشقا ھېچ ئەرزىمىز يوقتۇر« دېدى.  
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20 لېكىن ئۇ جاۋاب بېرىپ: »سەن ھەرگىز ئۆتەلمەيسەن« دەپ ئېيتقاندىن كېيىن، ئېدوم ئۆزى 

توال خەلقنى ئېلىپ، چوڭ كۈچ بىلەن ئۇنىڭغا قارشى چىقتى.  21 ئېدوم ئۆزى بۇ تەرىقىدە بەنى-
ئىسرائىلنى ئۆز يۇرتىدىن ئۆتكىلى قويمىسا، ئىسرائىل ئۇنىڭدىن قايرىلىپ كەتتى.  

ھارۇننىڭ ۋاپاتى

كەلدى.   تېغىغا  ھور  مېڭىپ  قادېشتىن  جامائىتى  ھەممە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ۋاقىت  22 ئۇ 

ھارۇنغا  بىلەن  مۇسا  تېغىدا  ھور  چېگرىسىدىكى  يۇرتىنىڭ  ئېدوم  ئۆزى  خۇداۋەندە  23 ئەمما 

بەنى- مەن  ئۇ  قوشۇلىدۇ.  بېرىپ  خەلقىگە  ئۆز  تېپىپ،  ۋاپات  بولسا  سۆزلەپ:  24 »ھارۇن 
ئىسرائىلغا بەرگەن يۇرتقا كىرەلمەيدۇ، چۈنكى مەرىبا سۇيىنىڭ قېشىدا مېنىڭ بۇيرۇقۇمنى 
ئېلىپ، ھور  ئېلىئازارنى  ئوغلى  ئۇنىڭ  بىلەن  ئەمەسمۇ؟  25 ئەمدى سەن ھارۇن  تۇتمىدىڭالر 
تېغىغا چىقىپ،  26 ھارۇننىڭ ئېگىنىنى سالدۇرۇۋېلىپ، ئۇنىڭ ئوغلى ئېلىئازارغا كىيدۈرگىن. 

چۈنكى ھارۇن بولسا ئاندا ۋاپات تېپىپ، ئۆز خەلقىگە بېرىپ قوشۇلىدۇ« دېدى.  
بولسا  ئۇالر  قىلدى.  ئەمەل  مۇۋاپىق  بۇيرۇقىغا  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزى  مۇسا  ۋاقىت  27 ئۇ 

مۇسا  كېيىن  كەتتى.  28 چىققاندىن  چىقىپ  تېغىغا  ھور  ئالدىدا  كۆز  جامائەتنىڭ  بارچە 
ئۆزى ھارۇننىڭ ئېگىنلىرىنى سالدۇرۇپ، ئۇنىڭ ئوغلى ئېلىئازارغا كىيدۈردى. ئەمما ھارۇن 
بولسا تاغنىڭ ئۈستىدە ۋاپات بولۇپ ئۆلدى. لېكىن مۇسا بىلەن ئېلىئازار تاغدىن چۈشۈپ 
كەتتى.  29 جامائەتنىڭ ھەممىسى ھارۇننىڭ ئۆلگىنىنى ئاڭلىغىنىدا ئىسرائىل خانىدانىنىڭ 

ھەممىسى ھارۇننىڭ ئۈستىگە ئوتتۇز كۈنگىچە ماتەم تۇتۇپ يىغلىدى.  
 

 ئاراد پادىشاھىنىڭ مەغلۇب قىلىنىشى

ئىسرائىلنىڭ 21  ئۆزى  پادىشاھى  ئاراد  ئولتۇراقلىق  يۇرتىدا  بولۇپ جەنۇب  1 قانائانلىق 

ئاتارىم يولى بىلەن كەلگىنىنى ئاڭلىغىنىدا، ئۇالر بىلەن سوقۇشقىلى باشالپ ئۇالرنىڭ 
بىرنەچچىسىنى ئەسىر قىلدى.  

2 ئۇ ۋاقىت ئىسرائىل خۇداۋەندىگە بىر ۋەدە قىلىپ: »ئەگەر سەن قوۋمنى قولىمىزغا بەرسەڭ، 

ئىسرائىلنىڭ  ئۆزى  ئېيتتى.  3 خۇداۋەندە  دەپ  قىلىۋەتەيلى«  ۋەيران  شەھەرلىرىنى  ئۇالرنىڭ 
بىلەن  ئۆزى  ئۇالرنىڭ  بۇالر  بەرسە،  قولىغا  ئۇالرنىڭ  قانائانىيالرنى  ئاڭالپ،  پەريادىنى 
شەھەرلىرىنى ۋەيران قىلىۋەتتى. بۇ سەۋەبتىن ئۇ يەرنىڭ ئۆزىگە خورماھ دەپ ئات قويۇلدى.  
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مىس يىالن
4 ئاندىن كېيىن ئۇالر ھور تېغىدىن چىقىپ كېتىپ، ئېدومنىڭ يۇرتىنى ئايلىنىپ ئۆتەيلى 

دەپ، قىزىل دېڭىزنىڭ يولى بىلەن ماڭدى. ماڭسا، خەلق ئۆزى يولدا توال بىئارام بولدى.  
5 خەلق بولسا خۇدا بىلەن مۇساغا قارشى غوتۇلدىشىپ: »نېمىشقا بىزنى باياۋاندا ئۆلسۇن 

تېپىلماي،  سۇ  خاھى  نان،  خاھى  جايدا،  بۇ  چىقتىڭالر؟  ئېلىپ  يۇرتىدىن  مىسىر  دەپ، 
كۆڭلىمىز بولسا بۇ يامان تائامدىن ھۆ بولىدۇ« دېدى.  

كېلىپ  ئۇالر  ئەۋەتتى.  يىالنالرنى  زەھەرلىك  ئۈستىگە  قوۋمنىڭ  ئۆزى  خۇداۋەندە  ۋاقىت  6 ئۇ 

خەلقنى چاقسا، بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن توال خەلق ئۆلۈپ كەتتى.  7 بۇ سەۋەبتىن خەلق 
ئۆزى مۇسانىڭ قېشىغا كېلىپ: »بىز بولساق خۇداۋەندە بىلەن ساڭا قارشى غوتۇلدىشىپ گۇناھ 
قىلدۇق. ئەمدى سەن بىزنىڭ توغرىمىزدا: › بۇالردىن يىالنالرنى كەتكۈزگىن‹ دەپ خۇداۋەندىگە 

دۇئا قىلغىن« دېدى. شۇنى دېسە، مۇسا ئۆزى خەلق ئۈچۈن خۇداۋەندىگە دۇئا قىلدى.  
ياساپ،  بىر يىالن سۈرىتىنى  8 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە مۇساغا ئېيتتىكى: »سەن ئۆزۈڭ ئۈچۈن 

ئۇنى بىر ياغاچقا ئېسىپ قويغىن. يىالن چاققان كىشى ئۇ سۈرەتكە قاراپ تىرىك قالسۇن« 
دېدى.  9 شۇنى ئاڭالپ، مۇسا ئۆزى مىستىن بىر يىالن ئېتىپ، ئۇنى ياغاچقا ئېسىپ قويدى. 

قاچانكى يىالن چاققان كىشى ئۇ مىس يىالن سۈرىتىگە قارىسا، تىرىك قالدى.   

 ئوبوتتىن پىسگاغا بېرىش

10 ئاندىن كېيىن بەنى-ئىسرائىل قوپۇپ كۆچۈپ، ئوبوتقا بېرىپ چۈشتى.  11 ئوبوتتىنمۇ كۆچۈپ 

كېتىپ، شەرق تەرىپىدە بولۇپ موئاب يۇرتىنىڭ ئالدىدىكى چۆلدە بولغان ئىيە-ئابارىم دېگەن 
جايدا چېدىر تىكتى.  12 ئاندىن كېيىن ئۇالر ئۇ يەردىن كۆچۈپ مېڭىپ، زارەد ۋادىسىغا بېرىپ 
چۈشتى.  13 ئۇ يەردىنمۇ چىقىپ مېڭىپ، ئۆزى ئامورىيالرنىڭ يۇرتىدىن چىقىپ، باياۋان بىلەن 
ئېقىپ تۇرغان ئارنون دەرياسىنىڭ ئۇ تەرىپىدە چېدىر تىكتى. چۈنكى ئارنون بولسا موئابنىڭ 
چېگرىسى بولۇپ موئاب بىلەن ئامورىيالرنىڭ يۇرتىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئېقىغلىق ئىدى.  14 بۇ 

سەۋەبتىن خۇداۋەندىنىڭ جەڭ نامىسىدە شۇنداق پۈتۈلگەنكى:

 سۇفادىكى ۋاھەب بىلەن ئارنون جىلغىلىرى بولسا
15 ئېقىنلىرى ئۆزى موئابنىڭ چېگرىسىغا ياندىشىپ

ارنىڭ ئولتۇرۇشلۇق جايلىرىغىچە يېتىپ بارىدۇ.
  

16 ئاندىن كېيىن ئۇالر بۇ جايدىن قوپۇپ مېڭىپ، خۇداۋەندە ئۇنىڭ توغرىسىدا مۇساغا سۆزلەپ: 

»خەلقنى مۇندا يىغقىن. مەن ئۇالرغا سۇ بېرەي« دەپ ئېيتقان بەئەر دېگەن قۇدۇقنىڭ قېشىغا 
چۈشتى.  17 ئىسرائىل بولسا شېئىر ئوقۇشۇپ:
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 »ئەي قۇدۇق قايناپ چىققىن.
 ئەمدى سىلەر ئۇنى داڭالپ:

  
18 › بۇ قۇدۇقنى ئەمىرلەرنىڭ ئۆزى ياساپ،

 خەلقنىڭ چوڭلىرى ھاسا تاياقلىرى بىلەن كولىغان‹
دەپ ئېيتىڭالر« دەپ دېيىشكەنىدى.

  19 ئاندىن ئۇالر ئۇ چۆلدىن قوپۇپ، ماتانا دېگەن جايغا بېرىپ، ماتانادىن قوپۇپ ناخالىيەلگە 
بېرىپ، ناخالىيەلدىن چىقىپ، باموتقا يېتىپ،  20 باموتتىن چىقىپ، موئابنىڭ يۇرتىدا بولۇپ، 

چۆل تەرىپىگە قاراپ تۇرغان پىسگا چوققىسىنىڭ يېنىدىكى ۋادىغا يېتىپ باردى.  

سىخون ۋە ئوگنىڭ مەغلۇب قىلىنىشى

21 ئۇ ۋاقىت ئىسرائىل ئۆزى ئامورىيالرنىڭ پادىشاھى سىخوننىڭ قېشىغا ئەلچىلەر ئەۋەتىپ 

ئېيتقۇزدىكى:  
22 »ئەمدى سەن بىزگە ئۆز يۇرتۇڭدىن ئۆتۈپ كەتكىلى ئىجازەت بەرگىن. بىز بولساق يولدىن، 

خاھى ئوڭ، خاھى چەپكە قايرىلىپ، ئېتىز بىلەن ئۈزۈمزارلىقالرغا كىرمەي، قۇدۇقالردىن سۇمۇ 
دېدى.   ماڭايلى«  ئۇتتۇر  بىلەن  يولى  خان  بولغۇچىلىك  ئۆتۈپ  يۇرتۇڭدىن  سېنىڭ  ئىچمەي، 
بەلكى ھەممە خەلقىنى  ئۆتكىلى قويماي،  يۇرتىدىن  ئۆز  ئىسرائىلنى  ئۆزى  23 لېكىن سىخون 

ئىسرائىل  چىقىپ،  ياھازغىچە  ئىچىدە  چۆلنىڭ  دەپ،  ئۇچراشاي  بىلەن  ئىسرائىل  يىغىپ، 
ئارنوندىن  ئۇرۇپ،  بىلەن  بىسى  قىلىچ  ئۇنى  ئىسرائىل  تۇردى.  24 لېكىن  بىلەن سوقۇشقىلى 
بەنى- چىقىپ،  چېگرىسىغىچە  بەنى-ئامموننىڭ  ئېلىپ،  يۇرتىنى  ئۇنىڭ  ياببوققىچە  تارتىپ 
ئامموننىڭ چېگرىسى ئۆزى مەھكەم بولغاچ ئاندا توختىدى.  25 ئىسرائىل بولسا ئانداكى ھەممە 
شەھەرلىرىدە  ھەممە  ئامورىيالرنىڭ  ئۆزى  ئىسرائىل  كېيىن  ئالغاندىن  ئالدى.  شەھەرلەرنى 
بولسا  ماكانالشتى.  26 خېشبون  يەرلىرىدە  تەۋە  ئۇنىڭغا  بىلەن  خېشبون  ئولتۇرۇۋېلىپ، 
ئۆزى موئابنىڭ  ئۇ  قالغانىدى. چۈنكى  بولۇپ  پادىشاھى سىخوننىڭ شەھىرى  ئامورىيالرنىڭ 
تارتىۋالغانىدى.   يۇرتىنى  ھەممە  ئۇنىڭ  ئارنونغىچە  سوقۇشۇپ،  بىلەن  پادىشاھى  ئىلگىرىكى 

27 شۇ سەۋەبتىن شائىرالر ئېيتقانكى:

 »خېشبونغا كېلىڭالر!
 مانا سىخوننىڭ شەھىرى ئۆزى قۇرۇلۇپ مەھكەم قىلىنسۇن.
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28 چۈنكى خېشبوننىڭ ئۆزىدىن بىر ئوت چىقىپ،

 سىخوننىڭ شەھىرىدىن بىر يالقۇن يالقۇنالپ تۇرۇپ،
 موئابتىكى ئارنى ياالپ كېتىپ،

 ئارنوننىڭ ئېگىزلىكلىرىدە ئولتۇرغانالرنى كۆيدۈرۈۋەتتى.
  

29 ۋاي ساڭا ئەي موئاب! ئەي كېموشنىڭ ئۈممىتى، ھاالك بولدۇڭالر!

 چۈنكى ئۇالر ئۆز ئوغۇللىرىنى قېچىشقا تاپشۇرۇپ،
 قىزلىرىنى ئەسىرلىككە بېرىپ، ئامورىيالرنىڭ پادىشاھى سىخوننىڭ قېشىغا ئەۋەتتى.

  
30 بىز ئۇالرنى ئېتىۋەتكەچ خېشبون ئۆزى دىبونغىچە ھاالك بولدى.

 بىز ھەتتا مەدىباغا تۇتاشقان نوفاھقىچە يۇرتنى ۋەيران قىلىۋەتتۇق«
 دېدى.  

31 ئەمما ئىسرائىل بولسا ئاندىن كېيىن ئامورىيالرنىڭ يۇرتىدا ئولتۇرۇۋالدى.  32 لېكىن مۇسا 

تەۋە  ئۇنىڭغا  ئۇالر  كېيىن  ئەۋەتكەندىن  كىشىلەر  ئۈچۈن  قىلماق  جاسۇسلۇق  يازەردە  ئۆزى 
يەرلىرىنى ئېلىپ، ئامورىيالرنى ئاندىن چىقىرىۋەتتى.  

ۋاقىت  ئۇ  ماڭدى.  قاراپ  يولىغا  باشاننىڭ  قايرىلىپ،  ئۆزى  ئۇالر  بولۇپ،  قىلىپ  33 شۇنى 

ھەممە  ئۈچۈن  ئۇرۇشماق  جايدا  دېگەن  ئەدرەي  بىلەن  ئۇالر  ئۆزى  ئوگ  پادىشاھى  باشاننىڭ 
خەلقىنى يىغىپ چىقتى.  34 لېكىن خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ: »ئۇنىڭدىن قورقمىغىن، 
چۈنكى مەن بولسام ئۇنى ھەممە خەلقى بىلەن قوشۇپ، قولۇڭغا تاپشۇرۇپ، يۇرتىنىمۇ ساڭا 
بېرىمەن. سەن بولساڭ ئۆزى خېشبوندا ئولتۇراقلىق بولۇپ ئامورىيالرنىڭ پادىشاھى بولغان 
سىخونغا قىلغاندەك بۇنىڭغىمۇ قىلىسەن« دېدى.  35 ئۇالر بولسا ئۇنىڭ ئۆزى بىلەن ئوغۇللىرى 

ۋە ھەممە خەلقىنى ئۇرۇپ، ھېچكىمنى قويماي، ئۇنىڭ يۇرتىنى ئىگىلىۋالدى.  

موئاب پادىشاھى باالق بىلائمنى بەنى-ئىسرائىلنى 
لەنەت قىلىشقا قىچقىرىدۇ

موئابنىڭ 22  ئۆتۈپ،  ئىئورداندىن  بېرىپ،  كۆچۈپ  بەنى-ئىسرائىل  كېيىن  1 ئاندىن 

تۈزلەڭلىكىدە يېرىخونىڭ ئۇتتۇرىدا چېدىر تىكتى.  2 ئەمما زىپورنىڭ ئوغلى باالق ئۆزى 
نۇرغۇن  بۇ خەلق  بولسا  3 موئابىيالر  كۆرگەنىدى.   قىلغىنىنى  نېمە  ئامورىيالرغا  ئىسرائىلنىڭ 

ئىكەن دەپ، توال قورقۇپ كېتىپ، بەنى-ئىسرائىلنىڭ سەۋەبىدىن ئۇالر ئۆزى دەھشەت ئىدى.  
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ئادەملەر  بۇ  »ئەمدى  سۆزلەپ:  ئاقساقاللىرىغا  مىدىياننىڭ  ئۆزى  موئابىيالر  ئۈچۈن  4 ئۇنىڭ 

ياالپ  ياالپ كەتكەندەك چۆرىمىزدە ھېچنېمىنى قويماي،  توپى بولسا سەھرانىڭ ئوتىنى ئۇي 
كەتمەكچى بولىدۇ« دېدى. ئۇ كۈنلەردە زىپورنىڭ ئوغلى باالق موئابنىڭ پادىشاھى ئىدى.  5 ئۇ 
ئۆزى تۇغقانلىرىنىڭ يۇرتىدىكى دەريانىڭ لېۋىدە بولغان پېتور دېگەن جايغا بېئورنىڭ ئوغلى 
بىلئامنىڭ قېشىغا ئەلچىلەر ئەۋەتىپ، ئۇنى قىچقارتىپ ئېيتقۇزدىكى: »مانا مىسىردىن بىر 
خىل قوۋم چىقىپ كەلدى. ئۇالرنىڭ تولىلىقىدىن يەر يۈزى يېپىلىپ قېلىپ، ئۇالر بولسا ھېلى 
كېلىپ، ماڭا قارشى قادىلىپ تۇرۇپ،  6 ئۇالر ئۆزى مەندىن زىيادە كۈچلۈك بولغاچ ئەمدى سەن 
كېلىپ، مەن ئۈچۈن بۇ قوۋمغا لەنەت ئوقۇغىن. شۇنداق قىلساڭ، بىز ئۇالرنى مەغلۇپ قىلىپ، 
مەن ئۇالرنى يۇرتتىن چىقىرىۋەتەلەسەم كېرەك. چۈنكى مەن ئۆزۈم سەن كىمنى بەرىكەتلىسەڭ، 
بەرىكەت تېپىپ قېلىپ، كىمگە لەنەت ئوقۇساڭ، مەلئۇن بولۇپ قېلىشىنى بىلىمەن« دېدى.  

فال  قوشۇلۇپ،  بىلەن  ئاقساقاللىرى  مىدىياننىڭ  ئاقساقاللىرى  موئابنىڭ  ۋاقىت  7 ئۇ 

ئۇنىڭغا  سۆزىنى  باالقنىڭ  يېتىپ،  قېشىغا  بىلئامنىڭ  بېرىپ،  ئالغاچ  ھەققىنى  ئېچىشنىڭ 
ئاڭالتتى.  8 ئاڭالتسا، ئۇ ئۆزى ئۇالرغا: »بۇ كېچە مۇندا قونساڭالر، مەن ئۆزۈم خۇداۋەندە ماڭا 
ئېيتقاندەك سىلەرگە جاۋاب بېرەي« دېدى. شۇنى دېسە، موئابنىڭ ئەمىرلىرى بىلئامنىڭكىدە 
قونۇپ قالدى.  9 ئەمما خۇدا بىلئامغا سۆزلەپ: »سېنىڭكىدە بار كىشىلەر كىم ئىكەن« دېدى.  
10 بىلئام خۇداغا جاۋاب بېرىپ: »موئابنىڭ پادىشاھى باالق بەن-زىپور ماڭا خەۋەر ئەۋەتكەنكى:  

يېپىلىپ  يۈزى  يەر  تولىلىقىدىن  ئۇنىڭ  كېلىپ،  قوۋم چىقىپ  بىر خىل  مىسىردىن  مانا   ‹ 11

قالدى. ئۇالر ئۆزى مەندىن زىيادە كۈچلۈك بولغاچ ئەمدى سەن كېلىپ، مەن ئۈچۈن بۇ قوۋمغا 
چىقىرىۋەتەلەسەم  يۇرتتىن  قىلىپ  مەغلۇپ  ئۇالرنى  مەن  قىلساڭ،  شۇنداق  ئوقۇغىن.  لەنەت 
كېرەك‹ دەپ ئېيتقۇزدى« دېدى.  12 ئۇ ۋاقىت خۇدا بىلئامغا: »سەن ئۇالر بىلەن بارمىغىن. بۇ 

قوۋم ئۆزى مۇبارەك بولۇپ تۇرغاچ، سەن ئۇنىڭغا لەنەت ئوقۇمىغايسەن« دېدى.  
13 ئەتىسى بىلئام قوپۇپ، باالقنىڭ ئەمىرلىرىگە سۆزلەپ: »ئۆز يۇرتۇڭالرغا يېنىپ كېتىڭالر. 

چۈنكى خۇداۋەندە ئۆزى مېنى سىلەر بىلەن بارغىلى قويمايدۇ« دېدى.  14 شۇنى دېسە، موئابنىڭ 
دەپ  ئۇنىمىدى«  كەلگىلى  بىلەن  بىز  »بىلئام  بېرىپ:  يېنىپ  قېشىغا  باالقنىڭ  ئەمىرلىرى 

ئېيتتى.  

15 لېكىن باالق يەنە بىر مەرتىۋە بالدۇرقىالردىن توال بولۇپ ئىززىتى چوڭراق بولغان ئەمىرلەرنى 

ئەۋەتتى.  16 ئۇالر بولسا بىلئامنىڭ قېشىغا كېلىپ، ئۇنىڭ ئۆزىگە سۆزلەپ: »مانا زىپورنىڭ 
ئوغلى باالق سۆز قىلىپ: › ئەمدى ھېچنېمە سېنى مېنىڭ قېشىمغا كېلىشتىن توسمىسۇن.  
17 چۈنكى مەن بولسام ساڭا زىيادە ئىززەت كۆرسىتىپ، ھەرنېمە دېسەڭ، ساڭا قىلىمەن. ئەمدى 

كېلىپ، مەن ئۈچۈن بۇ خەلققە لەنەت ئوقۇغىن‹ دەپ ئېيتتى« دېدى.  
18 ئۇ ۋاقىت بىلئام جاۋاب بېرىپ، باالقنىڭ خىزمەتكارلىرىغا ئېيتتىكى: »ئەگەر باالق ئۆزى 

خۇداۋەندىنىڭ  تەڭرىم  ئۆز  مەن  بەرسىمۇ،  ماڭا  ئۆيىنى  تولۇقلۇق  بىلەن  كۈمۈش  ئالتۇن 
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بۇيرۇقىدىن چىقىپ، ئۇنىڭدىن كەم-زىيادە قىاللمايمەن.  19 لېكىن ئەمدى سىلەرمۇ بۇ كېچە 
كۆرۈپ  قىلىشىنى  سۆز  نېمە  يەنە  ماڭا  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزۈم  مەن  قېلىڭالر.  قونۇپ  مۇندا 
باقاي« دېدى.  20 ئەمما خۇدا ئۆزى كېچىسى بىلئامنىڭ قېشىغا كېلىپ، ئۇنىڭغا سۆزلەپ: »بۇ 
كىشىلەر سېنى قىچقارغىلى كەلگەن بولسا، سەن قوپۇپ ئۇالر بىلەن بارغىن، لېكىن مەن نېمە 
دېسەم يالغۇز شۇنى قىلمىقىڭ كېرەكتۇر« دېدى.  21 ئۇنىڭ ئۈچۈن بىلئام ئۆزى ئەتىسى سەھەر 

قوپۇپ، ئېشىكىنى توقۇپ، موئابنىڭ ئەمىرلىرى بىلەن بىللە ماڭدى.  

مىنىپ  ئېشەككە  ئۆزى  بىلئام  تۇتىشىپ،  غەزىپى  خۇدانىڭ  ماڭغىنىدا  ئۇنىڭ  22 لېكىن 

يولدا  توسقىلى  ئۇنى  پەرىشتىسى  بارسا، خۇداۋەندىنىڭ  كېتىپ  بىلەن  خىزمەتكارى  ئىككى 
تىكلىشىپ تۇردى.  23 ئېشەك بولسا خۇداۋەندىنىڭ پەرىشتىسىنىڭ يولدا تۇرۇپ، ئۆز قولىدا 
بىر سۇغۇرۇلغان قىلىچنى تۇتۇپ تۇرغىنىنى كۆرگىنىدە يولدىن قايرىلىپ، ئېتىزلىققا كىرىپ 

كەتتى. لېكىن بىلئام، يولغا ئېلىپ كېلەي دەپ، ئېشەكنى ئۇردى.  
بولۇپ  تېمى  تەرىپىدە  ئىككى  ئۆزى  پەرىشتىسى  كېيىن خۇداۋەندىنىڭ  ندىن  24 ئا

ئۈزۈمزارلىقالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئۆتىدىغان بىر تار كوچىدا توختاپ تۇردى.  25 ئېشەك ئۆزى 
خۇداۋەندىنىڭ پەرىشتىسىنى كۆرۈپ قالغىنىدا تامغا چاپلىشىۋېلىپ، بىلئامنىڭ پۇتىنى تامغا 

چېقىپ قىستىدى. قىستىسا، بىلئام ئۇنى يەنە ئۇردى.  
26 ئاندىن كېيىن خۇداۋەندىنىڭ پەرىشتىسى ئالدىدا بېرىپ، خاھى ئوڭ، خاھى چەپكە قايرىلغىلى 

بولمايدىغان بىر تار جايدا توختاپ تۇردى.  27 ئېشەك ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ پەرىشتىسىنى يەنە 
كۆرگىنىدە بىلئامنىڭ تېگىدە يېتىۋالدى. بۇنىڭ ئۈچۈن بىلئامنىڭ ئاچچىقى كېلىپ ھاسىسى 

بىلەن ئېشەكنى ئۇردى.  
سۆزلەپ:  بىلئامغا  ئېشەك  ئېچىۋەتكەچ  ئاغزىنى  ئېشەكنىڭ  ئۆزى  خۇداۋەندە  ۋاقىت  28 ئۇ 

ئۆزى  دېدى.  29 بىلئام  قىلدىم؟«  گۇناھ  نېمە  ساڭا  مەن  ئۇرغىلى  مەرتىۋە  ئۈچ  مېنى  »سەن 
بىر قىلىچ  بوزەك قىلدىڭ ئەمەسمۇ؟ كاشكى قولۇمدا  بېرىپ: »سەن مېنى  ئېشەككە جاۋاب 
بىلئامغا سۆزلەپ:  ئۆزى  ئېشەك  دېدى.  30 لېكىن  ئۆلتۈرەتتىم«  دەرھال سېنى  ئىدى،  بولسا 
»مەن بولسام سېنىڭ پۈتۈن ئۆمرۈڭدە مىنىپ يۈرگەن ئېشىكىڭ ئەمەسمۇ؟ مۇندىن ئىلگىرى 
ساڭا شۇنداق قىلغان ئىدىممۇ؟« دېسە، بىلئام ئۆزى: »ياق« دەپ جاۋاب بەردى.  31 ئۇ ۋاقىت 
پەرىشتىسىنىڭ  ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ  ئۇ  قويغاچ،  ئېچىپ  كۆزلىرىنى  بىلئامنىڭ  خۇداۋەندە 
تۆۋەن  يۈز  ئېگىلىپ  كۆرگىنىدە  تۇرغىنىنى  يولدا  تۇتۇپ  قىلىچنى  بىر  سۇغۇرۇلغان  قولىدا 
يىقىلدى.  32 ئەمما خۇداۋەندىنىڭ پەرىشتىسى ئۇنىڭغا سۆزلەپ: »نېمىشقا سەن ئېشىكىڭنى 
ئۈچ مەرتىۋە ئۇردۇڭ؟ مانا سېنىڭ بۇ يولۇڭ كۆزلىرىمدە توغرا بولمىغاچ مەن سېنى توسقىلى 
كەلدىم.  33 ئېشەك بولسا مېنى كۆرۈپ، ئۈچ مەرتىۋە ئالدىمدىن قايرىلدى. ئەگەر ئالدىمدىن 
بىلئام  ۋاقىت  تىرىك قوياتتىم« دېدى.  34 ئۇ  ئۆلتۈرۈۋېتىپ ئۇنى  بولسا، سېنى  قايرىلمىغان 
تۇرغانلىقىڭنى  توسۇپ  مېنى  يولدا  »سېنىڭ  سۆزلەپ:  پەرىشتىسىگە  ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ 
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بىلمەي، خاتاغا چۈشۈپتىمەن. ئەگەر بۇ سەپەر كۆزۈڭدە يامان كۆرۈنسە، ئەمدى يېنىپ كېتەي« 
دېدى.  35 لېكىن خۇداۋەندىنىڭ پەرىشتىسى بىلئامغا جاۋاب بېرىپ: »سەن بۇ كىشىلەر بىلەن 
ئۆزى  بىلئام  دېسە،  كېرەكتۇر«  قىلمىقىڭ  شۇنى  يالغۇز  دېسەم  نېمە  مەن  لېكىن  بارغىن، 

باالقنىڭ ئەمىرلىرى بىلەن بىللە كەتتى.  

چەت  موئابنىڭ  چىقىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ  ئاڭالپ،  كەلگىنىنى  بىلئامنىڭ  ئۆزى  باالق  36 ئەمما 

چېگرىسىغا بېرىپ، ئارنوننىڭ كانارىدىكى بىر شەھەرگە يېتىپ باردى.  37 ئۇ ۋاقىت باالق ئۆزى 
بىلئامغا سۆزلەپ: »مەن سېنى قىچقارغىلى كىشى ئەۋەتمىدىممۇ؟ نېمىشقا كەلگىلى ئۇنىمىدىڭ؟ 
ئەجەبا مەن ساڭا يەتكۈدەك ئىززەت كۆرسىتەلمەيتتىممۇ؟« دېدى.  38 بىلئام بولسا باالققا جاۋاب 
بېرىپ: »مانا ھېلى سېنىڭ قېشىڭغا كەلدىم! لېكىن ئۆزۈمدىن ھېچنېمە سۆزلىيەلمەي، بەلكى 
خۇدا ئۆزى مېنىڭ ئاغزىمغا نېمە سالسا، شۇنى دېمىكىم كېرەك« دېدى.  39 ئاندىن كېيىن بىلئام 
كەلگەندە،   يېتىپ  جايغا  دېگەن  قىريات-خۇسوت  ئىككىلىسى  بېرىپ،  بىللە  بىلەن  باالق  ئۆزى 
40 باالق ئۆزى كاال بىلەن قوي بوغۇزالپ بىلئام بىلەن ئۇنىڭ بىللە بولغان ئەمىرلىرىگە ئەۋەتىپ 

بەردى.  41 ئەتىسى سەھەر باالق بىلئامنى ئۆزى بىلەن بىللە ئېلىپ، قوۋمنىڭ چەتتىكى قىسمىنى 
كۆرسۇن دەپ، ئۇنى باموت-بائال دېگەن ئېگىزلىككە ئېلىپ چىقتى.  

بىلائم بەنى-ئىسرائىلنى بەرەكەتلەيدۇ

ياساپ، 23  يەتتە قۇربانگاھنى  باالققا سۆزلەپ: »مۇندا مەن ئۈچۈن  بىلئام ئۆزى  1 ئەمما 

بولسا  2 باالق  دېدى.   كەلتۈرگىن«  ماڭا  قوچقارنى  يەتتە  بىلەن  بۇقا  يەتتە  يەرگە  بۇ 
بىلئامنىڭ ئېيتقىنىدەك قىلغاندىن كېيىن، باالق بىلەن بىلئام ھەر قۇربانگاھتا بىر بۇقا بىلەن 
بىر قوچقارنى قۇربانلىق قىلدى.  3 شۇنى قىلىپ بولۇپ، بىلئام ئۆزى باالققا سۆزلەپ: »سەن 
بولساڭ ئۆز كۆيدۈرمە قۇربانلىقىڭنىڭ يېنىدا تۇرۇپ تۇرغىن. ئەمما مەن بېرىپ، خۇداۋەندە 
ئۆزى ماڭا كۆرۈنۈپ قاالرمىكىن دەپ بېقىپ، ئۇ ئۆزى ھەرنېمىنى ئاشكارا قىلسا، ساڭا دەپ 

بېرەي« دەپ، بىر خالىي دۆڭلۈككە چىقتى.  
يەتتە قۇربانگاھنى  بىلئام ئۇنىڭغا: »مانا مەن ئۇ  بىلئامغا كۆرۈنسە،  4 ئاندا خۇداۋەندە ئۆزى 

ياساپ بولۇپ، ھەربىرىنىڭ ئۈستىدە بىر بۇقا بىلەن بىر قوچقارنى قۇربانلىق قىلدىم« دېدى.  
5 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە ئۆزى بىلئامنىڭ نېمە ئېيتىشىنى ئۇنىڭ ئاغزىغا سېلىپ، ئۇنىڭ ئۆزىگە: 

»سەن باالققا يېنىپ بېرىپ، ئۇنىڭغا پاالن-پاالن سۆزنى دېگىن« دېدى.  
ئۆز  قوشۇلۇپ  بىلەن  ئەمىرلىرى  ھەممە  موئابنىڭ  ئۆزى  باالقنىڭ  كېلىپ،  يېنىپ  ئۆزى  6 ئۇ 

كۆيدۈرمە قۇربانلىقىنىڭ يېنىدا تۇرغىنىنى كۆردى.  7 كۆرسە، ئۇ قوشىقىنى قوشۇپ ئېيتتىكى:
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 »باالق بولسا مېنى ئاررام دېگەن جايدىن كەلتۈرۈپ،
 ئۇ موئابنىڭ پادىشاھى ئۆزى مېنى شەرق تاغلىرىدىن ئېلىپ كېلىپ:

 › سەن كېلىپ مەن ئۈچۈن ياقۇبقا لەنەت ئوقۇپ،
 ئىسرائىلنىڭ ئۈستىگە دۇئايىبەت ئوقۇغىن‹ دېدى.

  
8 خۇدا ئۆزى لەنەت قىلمىغان بىرىگە

 مەن قانداق قىلىپ لەنەت ئوقۇپ،
 خۇداۋەندە ئۆزى قارغىمىغان بىر كىشىنىڭ ئۈستىگە

 قانداق قىلىپ دۇئايىبەت ئوقۇيالىمەن؟
  

9 مەن ئەمدى ئۇالرنى قورام تاشالرنىڭ چوققىلىرىدىن كۆرۈپ،

 ئېگىزلىكلەردىن ئۇالرنىڭ ئۆزىگە نەزەر سالىمەن.
 مانا بۇالر ئۆزى يالغۇز ئولتۇرىدىغان بىر قوۋم بولۇپ،

 باشقا مىللەتلەرنىڭ قاتارىدا سانالمىسۇن.
  

10 تولىلىقىدا توپىدەك بولغان ياقۇبنى كىم ھېسابالپ،

 ئىسرائىلنىڭ تۆتتىن بىرىنى كىم سانىيااليدۇ؟
 كاشكى مەن ئادىلالرنىڭ ئۆلۈمىدە ئۆلۈپ،

 مېنىڭ ئاخىرىم ئۆزى ئۇالرنىڭ ئاخىرىدەك بولسا ئىدى«
 دېدى.  

دۈشمەنلىرىمگە  مېنىڭ  قىلدىڭ؟ سېنى  نېمە  ماڭا  بىلئامغا: »سەن  ئۆزى  باالق  ۋاقىت  11 ئۇ 

دېدى.   ئەمەسمۇ؟«  بەرىكەتلىدىڭ  ئۇالرنى  ئەمدى  سەن  قىچقارسام،  دەپ  ئوقۇسۇن  لەنەت 
12 لېكىن ئۇ جاۋاب بېرىپ: »ئەجەبا مەن بولسام خۇداۋەندە ئۆزى مېنىڭ ئاغزىمغا سالغاندىن 

قىلىپ:  سۆز  ئۇنىڭغا  بولسا  باالق  دېدى.  13 ئەمما  بەرمەيمەنمۇ؟«  دەپ  بۇنى  بولۇپ،  ئاگاھ 
»ئەمدى سەن مەن بىلەن بىللە باشقا بىر يەرگە بارغىن. ئاندىن ئۇالرنى كۆرىسەن. مۇندا سەن 
يالغۇز ئۇالرنىڭ بىر قىسمىنى كۆرۈپ، ھەممىسىنى كۆرەلمەيسەن. ئەمما سەن ئۇ يەردىن مەن 

ئۈچۈن ئۇالرغا لەنەت ئوقۇغايسەن دەپ،  
باشالپ  داالسىغا  دېگەن  زوفىم  چوققىسىدىكى  پىسگانىڭ  ئېلىپ،  بىللە  بىلەن  ئۆزى  14 ئۇنى 

قوچقارنى  بىر  بىلەن  بۇقا  بىر  قۇربانگاھتا  ھەربىر  ياساپ،  قۇربانگاھنى  يەتتە  ئاندا  چىقىپ، 
كۆيدۈرمە  ئۆز  بولساڭ  »سەن  باالققا:  ئۆزى  بىلئام  كېيىن  قىلدى.  15 ئاندىن  قۇربانلىق 
قۇربانلىقىڭنىڭ يېنىدا تۇرۇپ تۇرساڭ، ماڭا بىر نېمە كۆرۈنەرمىكىن دەپ، مەن نېرىراق يەرگە 
باراي« دېدى.  16 ئۇ ۋاقىت خۇداۋەندە ئۆزى بىلئامغا كۆرۈنۈپ، ئۇنىڭغا نېمە ئېيتىشىنى ئۇنىڭ 



58 چۆل-باياۋاندىكى سەپەر 

ئاغزىغا سېلىپ قويۇپ: »سەن باالقنىڭ قېشىغا يېنىپ بېرىپ، پاالن-پاالن سۆزنى ئېيتقىن« 
يېنىدا  قۇربانلىقىنىڭ  كۆيدۈرمە  ئۆزى  ئۇ  مانا  كەلسە،  يېنىپ  قېشىغا  ئۇنىڭ  دېدى.  17 ئۇ 
تۇرۇپ، موئابنىڭ ئەمىرلىرىمۇ ئۇنىڭ بىلەن بىللە تۇراتتى. باالق ئۇنىڭدىن: »خۇداۋەندە ئۆزى 

نېمە سۆز قىلدى؟« دەپ سورىدى.  
18 ئۇ ۋاقىت ئۇ ئۆزى قوشىقىنى قوشۇپ ئېيتتىكى:

 »ئەي باالق، سەن قوپۇپ ئاڭلىغىن،
 ئەي زىپورنىڭ ئوغلى ماڭا قۇالق سالغىن.

  
19 خۇدا دېگەن يالغان ئېيتقىلى ئىنسانمۇ؟

 ئەجەبا ئۇ ئۆزى پۇشايمان قىلغىلى ئادەمنىڭ بالىسىمۇ؟
 ياكى بىر نېمىنى ئېيتسا، قىلماي قاالمدۇ

 ۋە يا بىر نېمىنى سۆزلىسە، بەجا كەلتۈرمەي قاالمدۇ؟
  

20 مانا ماڭا: › مۇبارەكلىگىن‹ دەپ ھۆكۈم بېرىلدى.

 ئۇ ئۆزى بەرىكەتلىگەندىن كېيىن مەن بۇنى قانداق ياندۇرااليمەن؟
  

21 ياقۇبتا ھېچ مۇسىبەت تېپىلماي،

 ئىسرائىلنىڭ ئىچىدە ھېچ باال كۆرۈنمەيدۇ.
 ئۇنىڭ تەڭرىسى خۇداۋەندە ئۇنىڭ بىلەن بولغاچ

 پادىشاھلىق دەبدەبىسى ئۇنىڭدا باردۇر.
  

22 خۇدا ئۆزى ئۇالرنى مىسىردىن چىقىرىپ كېلىۋەتكەچ،

 ئۇالرنىڭ كۈچى ياۋا كالىنىڭكىدەكتۇر.
  

23 بۇنىڭ ئۈچۈن ياقۇبنىڭ ئۈستىگە جادۇ چىشلىمەي،

 ئىسرائىلنىڭ ئۈستىگە پالمۇ ئىشلىمەيدۇ.
 ئەمدى ياقۇب بىلەن ئىسرائىل توغرىسىدا ھەيران قېلىپ:

 › خۇدا نېمە-نېمە قىلىپ بەرگەن!‹
 دەپ ئېيتماق الزىم كېلىدۇ.

24 مانا بۇ قوۋم بولسا بىر چىشى شىردەك قوپۇپ،

 ئەركەك شىردەك قەددىنى رۇسالپ ئۆرە تۇرۇپ،
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 ئۆز ئۇۋىنى يەپ ئۆلتۈرگەن
 نەرسىسىنىڭ قېنىنى ئىچمىگۈچىلىك

 يانمايدۇ« دېدى.
  

25 ئۇ ۋاقىت باالق ئۆزى بىلئامغا سۆزلەپ: »ئۇنداق بولسا، سەن ئەمدى، خاھى ئۇالرغا لەنەت 

ئوقۇماي، خاھى ئۇالرنى بەرىكەتلىمىگىن« دېدى.  
مېنىڭ شۇنى  دېسە  نېمە  ماڭا  خۇداۋەندە   ‹« باالققا سۆزلەپ:  بېرىپ  جاۋاب  بىلئام  26 لېكىن 

قىلمىقىم كېرەكتۇر‹ دەپ ساڭا ئېيتمىدىممۇ؟« دېدى.  
27 ئۇ ۋاقىت باالق ئۆزى بىلئامغا سۆزلەپ: »ئۇنداق بولسا، كەلگىن. سېنى باشقا بىر يەرگە 

ئۇنارمىكىن«  خۇدا  ئوقۇشۇڭغا  لەنەت  ئۇالرغا  ئۈچۈن  مەن  تۇرۇپ،  ئاندا  سەن  باراي.  ئېلىپ 
قاراشلىق  باياۋانغا  يامىشىپ،  پېئورغا  باشالپ،  بىلئامنى  ئۆزى  باالق  دەپ  دېدى.  28 شۇنى 
چوققىسىغا ئېلىپ چىقتى.  29 ئاندىن كېيىن بىلئام ئۆزى باالققا سۆزلەپ: »مۇندا مەن ئۈچۈن 
يەتتە قۇربانگاھنى ياساپ، بۇ يەرگە يەتتە بۇقا بىلەن يەتتە قوچقارنى ماڭا كەلتۈرگىن« دېدى.  
30 باالق بولسا بىلئامنىڭ ئېيتقىنىدەك قىلىپ، ھەر قۇربانگاھتا بىر بۇقا بىلەن بىر قوچقارنى 

قۇربانلىق قىلدى.  

بىلائمنىڭ بېشارەت سۆزلىرى

ياخشى 24  كۆزلىرىدە  خۇداۋەندىنىڭ  بەرىكەتلىمىكىم  »ئىسرائىلنى  ئۆزى:  1 بىلئام 

كۆرۈنەر ئىكەن دەپ بىلىپ، بۇ مەرتىۋە ئاۋۋالقىدەك ئاالمەت كۆرگىلى بارماي، بەلكى 
يۈزىنى باياۋان تەرىپىگە قاراتتى.  2 بىلئام ئۆزى كۆزلىرىنى كۆتۈرۈپ قاراپ، ئىسرائىلنىڭ ئۆز 
قەبىلىلىرىگە مۇۋاپىق چېدىر تىككىنىنى كۆرگىنىدە خۇدانىڭ روھى ئۇنىڭ ئۈستىگە كەلدى.  

3 كەلسە، ئۇ ئۆزى قوشىقىنى قوشۇپ ئېيتتىكى:

 »بېئورنىڭ ئوغلى بىلئام ۋەھىي كەلتۈرۈپ،
 كۆزلىرى ئېچىلغان ئادەم ئۆزى ئىلھام تېپىپ،

  
4 خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىغۇچى سۆز قىلىپ،

 سەجدىدە يىقىلىپ، كۆزى ئوچۇق يېتىپ تۇرۇپ،
 قادىر-مۇتلەق خۇدانىڭ تەرىپىدىن روھىي كۆرۈنۈش كۆرگەن

 بۇ كىشى ئۆزى سۆز قىلىپ ئېيتىدۇكى:
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5 »ئەي ياقۇب سېنىڭ چېدىرلىرىڭ قانداق ياخشى بولۇپ،

 ئەي ئىسرائىل سېنىڭ ماكانلىرىڭ قانداق چىرايلىقتۇر.
  

6 ئۇالر بولسا ۋادىالردەك كەڭرى بولۇپ يېيىلىپ،

 دەريانىڭ كانارىدىكى باغالرغا ئوخشاش خۇداۋەندە ئۆزى سالغان 
سەبرە دەرەخلىرىدەك بولۇپ، 

 سۇالرنىڭ لېۋىدىكى كېدىر دەرەخلىرىدەكتۇر.
7 ئۇنىڭ سوغىسىدىن سۇ ئېقىپ تۇرۇپ،

 ئۇرۇقى بولسا كەڭرى سۇ تېپىپ،
 ئۇنىڭ پادىشاھى ئۆزى ئاگاگتىن چوڭ بولۇپ،

 سەلتەنىتى ئۇلۇغلىنىپ كېتىدۇ.
  

8 خۇدا ئۆزى ئۇنى مىسىر يۇرتىدىن چىقىرىپ كېلىۋەتكەچ ئۇنىڭ كۈچى ياۋا كالىنىڭكىدەك 

بولۇپ،
 ئۆزىنىڭ دۈشمەنلىرى بولغان تائىپىلەرنى يەپ كېتىپ،

 ئۇالرنىڭ سۆڭەكلىرىنى سۇندۇرۇۋېتىپ
 ئۆز ئوقيالىرى بىلەن ئۇالرنى تېشىۋېتىدۇ.

  
9 ئۇ ئۆزى يېتىۋېلىپ بىر شىردەك ماراپ تۇرۇپ،

 چىشى شىردەك يېتىۋالسا،
 كىم ئۇنى ئويغىتىدۇ؟

 كىمكى سېنى بەرىكەتلىسە، ئۆزى مۇبارەك بولىدۇ.
 كىمكى ساڭا لەنەت ئوقۇسا،

 ئۆزى مەلئۇن بولىدۇ«
 دېدى.  

10 ئۇ ۋاقىت باالق ئۆزى بىلئامغا ئاچچىقلىنىپ، قولىنى قولىغا ئۇردى. ئاندىن كېيىن باالق 

قىچقاردىم،  دەپ  ئوقۇسۇن  لەنەت  دۈشمەنلىرىمگە  مېنىڭ  »سېنى  قىلىپ:  سۆز  بىلئامغا 
لېكىن مانا ئەمدى سەن ئۇالرنى ئۈچ مەرتىۋە بەرىكەتلىدىڭ.  11 ئەمدى ئۆز جايىڭغا يېنىپ 
ئىدى.  بار  خىيالىم  دەپ  كۆرسىتەي‹  ئىززەت  چوڭ  ئۇنىڭغا   ‹ توغرۇلۇق:  سەن  كەتكىن. 

لېكىن مانا خۇداۋەندە سەندىن ئىززەتنى توسۇپ قويدى« دېدى.  
ئەۋەتكەن  قېشىمغا  مېنىڭ  سەن  بولسام،  »مەن  بەردىكى:  جاۋاب  باالققا  ئۆزى  12 بىلئام 

ئەلچىلەرگە سۆز قىلىپ:  13 › ئەگەر باالق ئۆزى ئالتۇن كۈمۈش بىلەن تولۇقلۇق ئۆيىنى ماڭا 
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يامان، خاھى  بىلەن، خاھى  ئۆز خىيالىم  بۇيرۇقىدىن چىقىپ،  بەرسىمۇ، مەن خۇداۋەندىنىڭ 
ياخشى بىر نېمىنى قىاللماي، بەلكى خۇداۋەندە نېمە ئېيتسا، شۇنى دەپ بەرمىكىم الزىمدۇر‹ 
دەپ ئېيتمىدىممۇ؟  14 مانا مەن ئەمدى ئۆز خەلقىمگە يېنىپ كېتىمەن. لېكىن كەلگىن، مەن 
بۇ قوۋم ئۆزى كېلىدىغان كۈنلەردە سېنىڭ خەلقىڭگە نېمە قىلىشىدىن سېنى ئاگاھ قىلىپ 

قوياي« دېدى.  
15 شۇنى دەپ، ئۇ ئۆزى قوشىقىنى قوشۇپ ئېيتتىكى:

 »بېئورنىڭ ئوغلى بىلئام ۋەھىي كەلتۈرۈپ
 كۆزلىرى ئېچىلغان ئادەم ئۆزى ئىلھام تېپىپ،

  
16 خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، ھەقتائاالدىن ئۆز بىلىشلىكىنى ئاڭلىغۇچى سۆز قىلىپ سەجدىدە 

يىقىلىپ، كۆزى ئوچۇق يېتىپ تۇرۇپ، قادىر-مۇتلەق خۇدانىڭ تەرىپىدىن روھىي كۆرۈنۈش 
كۆرگەن بۇ كىشى ئۆزى سۆز قىلىپ ئېيتىدۇكى:  

17 › مەن ئۇنى كۆرىمەن، لېكىن بۇ ۋاقىتالردا ئەمەس.

 ئۇ ماڭا كۆرۈنىدۇ، لېكىن بۇ يېقىنىدا ئەمەس.
 ياقۇبتىن بىر يۇلتۇز چىقىپ،

 ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن بىر سەلتەنەت ھاسىسى ئېگىز كۆتۈرۈلۈپ،
 موئابنىڭ ياڭاقلىرىنى سۇندۇرۇپ،

 شېتنىڭ ھەممە ئوغۇللىرىنى ھاالك قىلىدۇ.
  

18 ئۇنىڭغا دۈشمەن بولغان ئېدوم بىلەن سېئىر بولسا ئۇنىڭ مىراسى بولىدۇ.

 بۇ تەرىقىدە ئىسرائىل ئۆزى كۈچ-قۇۋۋىتىنى كۆرسىتىدۇ.
  

19 ياقۇبنىڭ نەسلىدىن بىر سەلتەنەت قىلغۇچى چىقىپ،

 شەھەرلەرنىڭ قالغان خەلقلىرىنى يوقىتىۋېتىدۇ«
 دېدى.  

20 ئاندىن كېيىن ئۇ ئۆزى ئامالەكنى كۆرۈپ قېلىپ،

 قوشاق قوشۇپ ئېيتتىكى:
 »ئامالەك ئۆزى تائىپىلەرنىڭ تۇنجىسى بولسىمۇ،

 ئۇنىڭ ئاخىرى ھاالكەت بولىدۇ«
 دېدى.  



62 چۆل-باياۋاندىكى سەپەر 

21 ئاندىن كېيىن قېنىيالرنى كۆرۈپ، قوشاق قوشۇپ ئېيتتىكى:

 »سېنىڭ ماكانىڭ بولسا مۇستەھكەم بولۇپ،
 ئۆيۈڭ قورام تاشنىڭ ئۈستىدە ياسالغان بولسىمۇ،

  
22 ئەي قېنىيالر، ۋەيران قىلىنىپ،

 ئاسسۇر سېنى ئەسىر قىلىپ، ئېلىپ كېتىدۇ«
 دەپ،  

23 يەنە قوشاق قوشۇپ ئېيتتىكى:

 »ۋاي، خۇدا بۇنى قىلغاندا كىم تىرىك تۇرااليدۇ؟
  

24 مانا كىتتىمنىڭ تەرەپلىرىدىن كېمىلەر كېلىپ، ئاسسۇرغا جاپا سېلىپ،

 ئەبەرگە جازا بېرىدۇ.
 ئاندىن كېيىن كىتتىممۇ ئۆزى ھاالك بولىدۇ«

 دېدى.  
25 شۇنى دەپ، بىلئام قوپۇپ ئۆز جايىغا يانغىلى ماڭسا، باالقمۇ ئۆز يولىغا كەتتى.  

بەنى-ئىسرائىلنىڭ موئاب قىزلىرى بىلەن زىنا قىلىشى

بىلەن 25  قىزلىرى  موئاب  بولسا  خەلق  ۋاقتىدا  تۇرغان  شىتتىمدا  ئۆزى  1 ئىسرائىل 

قۇربانلىق  تەڭرىلىرىنىڭ  ئۆز  خەلقنى  بۇ  ئۆزى  خوتۇنالر  2 بۇ  تۇردى.   قىلغىلى  زىنا 
زىياپەتلىرىگە قىچقارسا،  3 خەلق كېلىپ يەپ، ئۇالرنىڭ بۇت تەڭرىلىرىگە سەجدە قىالتتى. بۇ 
تەرىقىدە ئىسرائىل ئۆزى بائال-پېئورغا مايىل بولۇپ كەتكىنى ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ غەزىپى 

ئىسرائىلنىڭ ئۈستىگە تۇتاشتى.  
4 خۇداۋەندە مۇساغا سۆزلەپ: »سەن بولساڭ خۇداۋەندىنىڭ غەزىپىنى ئىسرائىلنىڭ ئۈستىدىن 

يانسۇن دەپ، خەلقنىڭ ھەممە سەردارلىرىنى تۇتۇپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا كەلتۈرۈپ ئاپتاپتا 
ئېسىپ قويغىن« دېدى.  5 ئۇ ۋاقىت مۇسا ئۆزى ئىسرائىلنىڭ ھاكىملىرىغا بۇيرۇپ: »سىلەرنىڭ 
ئادەملىرىڭالردىن كىمكى بائال-پېئورغا مايىل بولۇپ قالغان بولسا، ئۇنى ئۆلتۈرۈڭالر« دېدى.  
6 بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەممە جامائىتى جامائەت چېدىرىنىڭ ئالدىدا يىغلىشىپ تۇرغىنىدا بەنى-

بۇرادەرلىرىنىڭ  ئالدىدا  كۆز  جامائەتنىڭ  بارچە  بىلەن  مۇسا  ئادەم  بىر  بولغان  ئىسرائىلدىن 
قېشىغا مىدىيانلىق بىر خوتۇننى ئېلىپ كەلدى.  7 پىنىخاس بەن-ئېلىئازار بەن-ھارۇن كاھىن 
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بۇنى كۆرگەندە، ئۆزى جامائەتنىڭ ئارىسىدىن قوپۇپ، قولىغا بىر نەيزىنى ئېلىپ،  8 ئىسرائىلىي 
نەيزە  خوتۇنغا  بىلەن  ئادەم  ئىسرائىلىي  بۇ  كىرىپ،  چېدىرغا  بېرىپ  كەينىدىن  كىشىنىڭ 
تىقىپ، ئىككىلىسىنىڭ قورسىقىنى يېرىۋەتتى. بۇنىڭ بىلەن بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىكى 
ۋابا توختاپ قالدى.  9 ئەمما بۇ ۋابادىن ئۆلگەنلەرنىڭ سانى بولسا يىگىرمە تۆت مىڭ ئىدى.  

10 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  11 »پىنىخاس بەن-ئېلىئازار بەن-ھارۇن كاھىن 

مەن  قىلىپ،  غەيرەت  ئۇمۇ  ئىچىدە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  قىلغاندەك،  غەيرەت  ئۆزۈم  بولسا 
بەنى-ئىسرائىلدىن  دەپ،  يوقىتىۋەتمىسۇن  بەنى-ئىسرائىلنى  كېلىپ،  غەيرىتىگە  توغرۇلۇق: 
غەزىپىمنى ياندۇردى.  12 بۇنىڭ ئۈچۈن سەن سۆز قىلىپ: › مانا مەن ئۇنىڭ بىلەن ئامانلىق 
ئۈچۈن  ئىسرائىل  قىلىپ،  غەيرەت  توغرىسىدا  تەڭرىسى  ئۆزى  باغلىدىم.  13 ئۇ  ئەھدەمنى 
كاھىنلىقنىڭ  ئەبەدىي  نەسىللىرىگە  بىلەن كېيىن كېلىدىغان  ئۆزى  ئۇنىڭ  بەرگەچ،  كاپارەت 

مەنسىپى تېگىدۇ‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  
زىمرى  ئىسمى  ئادەمنىڭ  ئىسرائىلىي  ئۆلتۈرۈلگەن  بىللە  بىلەن  خوتۇن  مىدىيانلىق  14 ئۇ 

بىر خانىداننىڭ  قەبىلىسىنىڭ ئىچىدە  بولۇپ، شىمون  ئاتىلىپ، ئۆزى سالۇنىڭ ئوغلى  دەپ 
سەردارى ئىدى.  15 بۇ ئۆلتۈرۈلگەن مىدىيانلىق خوتۇن بولسا كوزبى دەپ ئاتىلىپ، مىدىياننىڭ 

قەبىلىلىرىنىڭ بىر خانىدانىغا سەردار بولغان تىر دېگەن كىشىنىڭ قىزى ئىدى.  
16 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  17 »مىدىيانلىقالرغا ھۇجۇم قىلىپ ئۇالرنى ئۇرۇڭالر،  

18 چۈنكى ئۇالر بولسا، خاھى پېئورنىڭ ئىشىدا بولسۇن، خاھى سىلەر پېئورنىڭ سەۋەبىدىن جازا 

تارتقان كۈندە ئۆلتۈرۈلۈپ، ئۇالرنىڭ ھەمشىرىسى بولۇپ مىدىيانلىق ئەمىرنىڭ قىزى بولغان 
كوزبىنىڭ ئىشىدا بولسۇن، ھىيال-مىكىر ئىشلىتىپ سىلەرگە ھۇجۇم قىلدى.   

 ئىسرائىلىيالرنىڭ ئىككىنچى قېتىم ساناقتىن ئۆتكۈزۈلۈشى

ئوغلى 26  كاھىننىڭ  ھارۇن  بىلەن  مۇسا  خۇداۋەندە  كەتكەندە  تۈگەپ  ۋابا  1 مەزكۇر 

ئېلىئازارغا سۆز قىلىپ:  
مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  سانىنى  جامائىتىنىڭ  ھەممە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  بولساڭالر  2 »سىلەر 

ساناپ، يىگىرمە ياش بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭ بولۇپ جەڭگە ياراپ ئىسرائىلنىڭ ئىچىدە بار ھەممە 
ئەر كىشىلەرنى ساناقتىن ئۆتكۈزۈڭالر« دېدى.  3 ئۇ ۋاقىت مۇسا بىلەن ئېلىئازار كاھىن موئابنىڭ 
تۈزلەڭلىكلىرىدە ئىئورداننىڭ ئۇتتۇرىدىكى يېرىخونىڭ يېنىدا خەلققە سۆز قىلىپ،  4 خۇداۋەندە 

ئۆزى مۇسا بىلەن مىسىر يۇرتىدىن چىققان بەنى-ئىسرائىلغا ئەمر قىلغاندەك ئۇالرغا بۇيرۇپ:

 »يىگىرمە ياش بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭراق بولغان كىشىلەر ساناقتىن ئۆتسۇن« دەپ ئېيتتى.  
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خانوقنىڭ  يەنى  شۇ،  ئەۋالدلىرى  ئىدى. رۇبەننىڭ  تۇنجىسى  ئىسرائىلنىڭ  بولسا  رۇبەن   5

پاللۇيالرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  پاللۇنىڭ  بىلەن  خانىدانى  خانوقىيالرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن 
خانىدانى،  

6 خەزروننىڭ نەسلىدىن بولغان خەزرونىيالرنىڭ خانىدانى بىلەن كارمىنىڭ نەسلىدىن بولغان 

كارمىيالرنىڭ خانىدانى ئىدى.  
ئۆتكەنلەرنىڭ  ئىچىدىن ساناقتىن  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  رۇبەنىيلەرنىڭ خانىدانلىرى  ئۆزى  7 بۇالر 

سانى بولسا قىرىق ئۈچ مىڭ يەتتە يۈز ئوتتۇز ئىدى.  
8 پاللۇنىڭ ئوغلى ئېلىياب بولۇپ،  

9 ئېلىيابنىڭ ئوغۇللىرى بولسا نىمۇئەل، داتان ۋە ئابىرام ئىدى. بۇ ئىككەيلەن بولسا قوراھنىڭ 

تەرىپىدىن ئىلغىنىپ، قوراھنىڭ  گۇرۇھى خۇداۋەندىنىڭ ئۆزىگە قارشى چىققىنىدا جامائەت 
گۇرۇھىغا بېرىپ قوشۇلۇپ، مۇسا بىلەن ھارۇنغا قارشى چىققان داتان بىلەن ئابىرام دېگەن 
كىشىلەر ئۆزى شۇ ئىدى.  10 ئوت چىقىپ ئىبرەت بولسۇن دەپ، ئىككى يۈز ئەللىك كىشىنى يەپ 
ياالپ، قوراھنىڭ گۇرۇھىنى تۈگىتىۋاتقىنىدا يەر ئۆز ئاغزىنى ئېچىپ، بۇ ئىككىلىسىنى قوراھ 
بىلەن قوشۇپ يۇتۇپ كەتكەنىدى.  11 لېكىن قوراھنىڭ ئوغۇللىرى بولسا ئۆلمەي قالغانىدى.  

12 شىموننىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئۆز خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق شۇ، يەنى نىمۇئەلنىڭ نەسلىدىن 

خانىدانلىرى،  يامىنىيالرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  يامىننىڭ  خانىدانلىرى،  نىمۇئەلىيلەرنىڭ 
بولغان  نەسلىدىن  خانىدانلىرى،  13 زېراھنىڭ  ياكىنىيالرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  ياكىننىڭ 
زېراھىيالرنىڭ خانىدانلىرى ۋە شائۇلنىڭ نەسلىدىن بولغان شائۇلىيالرنىڭ خانىدانلىرى ئىدى.  
14 بۇالر ئۆزى شىمونىيالرنىڭ خانىدانلىرى بولۇپ، سانى يىگىرمە ئىككى مىڭ ئىككى يۈز ئىدى.  

نەسلىدىن  زىفيوننىڭ  يەنى  شۇ،  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  ئۆز  بولسا  ئەۋالدلىرى  15 گادنىڭ 

بولغان زىفونىيالرنىڭ خانىدانلىرى، خاگگىنىڭ نەسلىدىن بولغان خاگگىيالرنىڭ خانىدانلىرى، 
بولغان  نەسلىدىن  خانىدانلىرى،  16 ئوزنىنىڭ  شۇنىيالرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  شۇنىينىڭ 
ئوزنىيالرنىڭ خانىدانلىرى، ئېرىنىڭ نەسلىدىن بولغان ئېرىيالرنىڭ خانىدانلىرى،  17 ئارودىنىڭ 
ئارېلىيالرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  ئارېلىنىڭ  ۋە  ئارودىيالرنىڭ خانىدانلىرى  بولغان  نەسلىدىن 
بولسا  سانى  سانالغان  بولۇپ،  خانىدانلىرى  بەنى-گادنىڭ  ئۆزى  ئىدى.  18 بۇالر  خانىدانلىرى 

قىرىق مىڭ بەش يۈز كىشى ئىدى.  

19 يەھۇدانىڭ ئېر بىلەن ئونان دېگەن ئوغۇللىرى قانائان يۇرتىدا ئۆلۈپ كەتكەنىدى.  20 يەھۇدانىڭ 

قالغان ئەۋالدلىرى شۇ، يەنى شېالنىڭ نەسلىدىن بولغان شېاليالرنىڭ خانىدانلىرى، پەرەزنىڭ 
نەسلىدىن بولغان پەرەسىيلەرنىڭ خانىدانلىرى ۋە زېراھنىڭ نەسلىدىن بولغان زېراھىيالرنىڭ 

خانىدانلىرى ئىدى.  
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21 پەرەزنىڭ ئەۋالدلىرى شۇ، يەنى خەزروننىڭ نەسلىدىن بولغان خەزرونىيالرنىڭ خانىدانلىرى 

بىلەن خامۇلنىڭ نەسلىدىن بولغان خامۇلىيالرنىڭ خانىدانلىرى ئىدى.  22 بۇالر ئۆزى يەھۇدانىڭ 
خانىدانلىرى بولۇپ، سانالغانالرنىڭ سانى بولسا يەتمىش ئالتە مىڭ بەش يۈز كىشى ئىدى.  

23 ئىسساكارنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئۆز خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق شۇ، يەنى توالھنىڭ نەسلىدىن 

خانىدانلىرى،   پۇۋايالرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  پۇۋانىڭ  خانىدانلىرى،  توالھىيالرنىڭ  بولغان 
نەسلىدىن  شىمروننىڭ  بىلەن  خانىدانلىرى  ياشۇبىيالرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  24 ياشۇبنىڭ 

بولغان شىمرونىيالرنىڭ خانىدانلىرى ئىدى.  25 بۇالر ئۆزى ئىسساكارنىڭ خانىدانلىرى بولۇپ، 
سانالغانالرنىڭ سانى بولسا ئاتمىش تۆت مىڭ ئۈچ يۈز كىشى ئىدى.  

نەسىلدىن  يەنى سېرەدنىڭ  مۇۋاپىق شۇ،  ئۆز خانىدانلىرىغا  بولسا  ئەۋالدلىرى  26 زەبۇلۇننىڭ 

بولغان سېرەدىيلەرنىڭ خانىدانلىرى، ئېلوننىڭ نەسلىدىن بولغان ئېلونىيالرنىڭ خانىدانلىرى 
ئۆزى  ئىدى.  27 بۇالر  خانىدانلىرى  ياھلىيەلىيلەرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  ياھلىيەلنىڭ  ۋە 
زەبۇلۇنىيالرنىڭ خانىدانلىرى بولۇپ، سانالغانالرنىڭ سانى بولسا ئاتمىش مىڭ بەش يۈز كىشى 

ئىدى.  

28 يۈسۈپنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئۆز خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ماناسسە بىلەن ئەفرائىم ئىدى.  

29 ماناسسەنىڭ ئەۋالدلىرى شۇ، يەنى ماكىرنىڭ نەسلىدىن بولغان ماكىرىيالرنىڭ خانىدانلىرى 

ئىدى. ماكىرنىڭ ئۆزىدىن گىلىياد تۆرەلدى. گىلىيادنىڭ ئۆزىدىن گىلىيادىيالرنىڭ خانىدانلىرى 
پەيدا بولدى.  

يېئەزەرىيالرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  يېئەزەرنىڭ  يەنى  شۇ،  بولسا  ئەۋالدلىرى  30 گىلىيادنىڭ 

خانىدانلىرى،  31 ئاسرىيەلنىڭ  خېلەكىيلەرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  خېلەكنىڭ  خانىدانلىرى، 
بولغان  نەسلىدىن  شېكەمنىڭ  خانىدانلىرى،  ئاسرىيەلىيلەرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن 
شېكەمىيلەرنىڭ خانىدانلىرى،  32 شەمىدانىڭ نەسلىدىن بولغان شەمىدايالرنىڭ خانىدانلىرى 

ۋە خەفەرنىڭ نەسلىدىن بولغان خەفەرىيلەرنىڭ خانىدانلىرى ئىدى.  
بار  قىزلىرى  يالغۇز  بولماي،  ئوغۇللىرى  ئۇنىڭ  بولسا  زېلوفخاد  ئوغلى  خەفەرنىڭ  33 لېكىن 

ئىدى. زېلوفخاد بولسا ئۇنىڭ قىزلىرىنىڭ ئىسىملىرى شۇ، يەنى ماخال، نوئا، خوگال، مىلكا ۋە 
تىرزا ئىدى.  

34 مەزكۇرالر بولسا ماناسسەنىڭ خانىدانلىرى بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن سانالغانالرنىڭ سانى 

ئەللىك ئىككى مىڭ يەتتە يۈز كىشى ئىدى.  

35 ئەفرائىمنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئۆز خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق شۇ، يەنى شۇتىالھنىڭ نەسلىدىن 

بولغان شۇتىالھىيالرنىڭ خانىدانلىرى، بېكەرنىڭ نەسلىدىن بولغان بېكەرىيالرنىڭ خانىدانلىرى 
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ۋە تاخاننىڭ نەسلىدىن تاخانىيالرنىڭ خانىدانلىرى ئىدى.  
36 لېكىن شۇتىالھنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا شۇ، يەنى ئېراننىڭ نەسلىدىن بولغان ئېرانىيالرنىڭ 

خانىدانلىرى ئىدى.  
37 بۇالر ئۆزى ئەفرائىمنىڭ خانىدانالر بولۇپ، سانالغانالرنىڭ سانى بولسا ئوتتۇز ئىككى مىڭ 

بەش يۈز كىشى ئىدى. مەزكۇرالر بولسا بەنى-يۈسۈپنىڭ نەسىللىرى ئىدى.  

نەسلىدىن  بېالنىڭ  يەنى  شۇ،  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  ئۆز  بولسا  ئەۋالدلىرى  38 بەنيامىننىڭ 

بولغان بېاليالرنىڭ خانىدانلىرى، ئاشبەلنىڭ نەسىلدىن بولغان ئاشبەلىيلەرنىڭ خانىدانلىرى، 
ئاخىرامنىڭ نەسلىدىن بولغان ئاخىرامىيالرنىڭ خانىدانلىرى،  39 شۇپپامنىڭ نەسلىدىن بولغان 
شۇپپامىيالرنىڭ خانىدانلىرى ۋە خۇپپامنىڭ نەسلىدىن بولغان خۇپپامىيالرنىڭ خانىدانلىرى 

ئىدى.  
40 ئەمما بېالنىڭ ئوغۇللىرى بولسا ئارد بىلەن نائامان ئىدى. ئىئوردانىڭ نەسلىدىن ئاردىيالرنىڭ 

خانىدانى چىقىپ، نائامان بولسا ئۇنىڭ نەسلىدىن نامانىيالرنىڭ خانىدانالر پەيدا بولسا،  
سانى  سانالغانالرنىڭ  ئىچىدىن  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  ئەۋالدى  بەنيامىننىڭ  ئۆزى  خانىدانالر  41 بۇ 

قىرىق بەش مىڭ ئالتە يۈز كىشى ئىدى.  

42 داننىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئۆز خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق شۇ، يەنى شۇخامنىڭ نەسلىدىن بولغان 

شۇخامىيالرنىڭ خانىدانلىرى ئىدى. بۇ خانىدانالر ئۆزى داننىڭ نەسىللىرى ئىدى.  
مىڭ  تۆت  ئاتمىش  بولسا  سانى  سانالغانالرنىڭ  ئىچىدىن  خانىدانلىرىنىڭ  43 شۇخامىيالرنىڭ 

تۆت يۈز كىشى ئىدى.  

نەسلىدىن  يىمنانىڭ  يەنى  شۇ،  مۇۋاپىق  خانىدانلىرىغا  ئۆز  بولسا  ئەۋالدلىرى  44 ئاشەرنىڭ 

بولغان يىمنايالرنىڭ خانىدانلىرى، يىشۋىنىڭ نەسلىدىن بولغان يىشۋىيالرنىڭ خانىدانلىرى ۋە 
بەرىيانىڭ نەسلىدىن بولغان بەرىيايالرنىڭ خانىدانلىرى ئىدى.  

45 بەرىيانىڭ ئەۋالدلىرىدىن شۇ، يەنى خېبەرنىڭ نەسلىدىن بولغان خېبەرىيلەرنىڭ خانىدانلىرى 

ئىدى.  46 ئاشەرنىڭ  خانىدانلىرى  مالكىيەلىيلەرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  مالكىيەلنىڭ  بىلەن 
قىزى بولسا سېراخ دەپ ئاتالدى.  

سانى  سانالغانالرنىڭ  ئىچىدىن  ئۇالرنىڭ  بولۇپ،  خانىدانلىرى  بەنى-ئاشەرنىڭ  ئۆزى  47 بۇالر 

بولسا ئەللىك ئۈچ مىڭ تۆت يۈز كىشى ئىدى.  

48 نافتالىنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا ئۆز خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق شۇ، يەنى ياخسىيەلنىڭ نەسلىدىن 

بولغان ياخسىيەلىيلەرنىڭ خانىدانلىرى، گۇنىنىڭ نەسلىدىن بولغان گۇنىيالرنىڭ خانىدانلىرى،  
49 يېسەرنىڭ نەسلىدىن بولغان يېسەرىيلەرنىڭ خانىدانلىرى ۋە شىللەمنىڭ نەسلىدىن بولغان 
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شىللەمىيلەرنىڭ خانىدانلىرى ئىدى.  
بولسا  سانى  سانالغانالرنىڭ  ئىچىدىن  بولۇپ،  خانىدانلىرى  بەنى-نافتالىنىڭ  ئۆزى  50 بۇالر 

قىرىق بەش مىڭ تۆت يۈز كىشى ئىدى.  

51 مەزكۇرالر بولسا بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئىچىدىن سانىلىپ، ئۇالرنىڭ جەم سانى ئالتە يۈز بىر 

مىڭ يەتتە يۈز ئوتتۇز كىشى ئىدى.  

52 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

قىلىنسۇن.   تەقسىم  مۇۋاپىق  سانىغا  كىشىلەرنىڭ  تېگىپ،  مىراس  بۇالرغا  ئۆزى  53 »يۇرت 

قەبىلىگە  كىچىكرەك  بېرىپ،  ھەسسە  چوڭراق  قەبىلىگە  چوڭراق  سەن  54 شۇنداقكى، 

كىچىكرەك ھەسسە بەرگەيسەن. ھەربىر قەبىلىگە ساناقتىن ئۆتكەنلىرىنىڭ سانىغا مۇۋاپىق 
ئاتا- قىلىنىپ،  تەقسىم  بىلەن  تاشالش  چەك  بولسا  يۇرت  بېرىلسۇن.  55 لېكىن  مىراس 

مىراس  ئۆز  ئۇالر  قاراپ  مۇۋاپىق  ئىسىملىرىغا  قويۇلغان  قەبىلىلەرگە  تارتىپ  بوۋىلىرىدىن 
قەبىلە، خاھى چوڭ، خاھى  ھەربىر  مۇۋاپىق  تېپىپ،  56 چەكنىڭ چىقىشىغا  ھەسسىلىرىنى 

كىچىك بولسۇن، مىراس ئالسۇن.  

57 ئەمما الۋىي قەبىلىسىدىن بولغانالر بولسا ئۆز خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق ساناقتىن ئۆتكەنلەرنىڭ 

ئۆزى شۇ، يەنى گەرشوننىڭ نەسلىدىن بولغان گەرشونىيالرنىڭ خانىدانلىرى بىلەن قېھاتنىڭ 
مەرارىيالرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن  مەرارىنىڭ  خانىدانلىرى،  قېھاتىيالرنىڭ  بولغان  نەسلىدىن 
خانىدانى،  لىبنىيالرنىڭ  يەنى  شۇ،  بولسا  خانىدانلىرى  ئىدى.  58 الۋىيالرنىڭ  خانىدانلىرى 
خېبرونىيالرنىڭ خانىدانى، ماخلىيالرنىڭ خانىدانى، مۇشىيالرنىڭ خانىدانى ۋە قوراھىيالرنىڭ 
بولسا  خوتۇنى  تۆرەلدى.  59 ئامرامنىڭ  ئامرام  ئۆزىدىن  قېھاتنىڭ  لېكىن  ئىدى.  خانىدانى 
الۋىينىڭ قىزى بولۇپ، ئۇنىڭ مىسىردىكى ۋاقتىدا تۇغۇلۇپ، يوكەبەد دەپ ئاتالدى. ئۇ ئۆزى 
ئامرامغا ھارۇن بىلەن مۇسا ۋە ئۇالرنىڭ ھەمشىرىسى مەريەمنى تۇغۇپ بەردى.  60 ھارۇننىڭ 
ئۆزىدىن ناداب بىلەن ئابىھۇ ۋە ئېلىئازار بىلەن ئىتامار تۆرەلدى.  61 لېكىن ناداب بىلەن ئابىھۇ 
بولسا خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىغا يات ئوتنى كەلتۈرگىنىدە ئۆلۈپ كەتتى.  62 ئۇالرنىڭ ئىچىدىن 
ساناقتىن ئۆتۈپ بىر ئايلىق بىلەن ئۇنىڭدىن چوڭ بولۇپ ئەركەك بولغان ھەممىسى بولسا 
ئۇالرنىڭ سانى يىگىرمە ئۈچ مىڭ كىشى ئىدى. بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا ئۇالرغا مىراس 

بېرىلمىگەچ ئۇالر ئۆزى قالغان بەنى-ئىسرائىل بىلەن بىللە ساناقتىن ئۆتمىگەنىدى.  
ئۇتتۇرىدىكى  ئىئورداننىڭ  تۈزلەڭلىكىدە  موئابنىڭ  ئۆزى  كاھىن  ئېلىئازار  بىلەن  63 مۇسا 

ئۆزى  كىشىلەرنىڭ  سانالغان  ئۆتكۈزگىنىدە  ساناقتىن  بەنى-ئىسرائىلنى  يېنىدا  يېرىخونىڭ 
باياۋانىدا  سىناي  بەنى-ئىسرائىلنى  ئىلگىرى  ھارۇن  بىلەن  مۇسا  ئىدى.  64 ئەمما  مەزكۇرالر 
ساناقتىن ئۆتكۈزگەن ۋاقىتتا سانالغانالردىن ھېچبىرى بۇالرنىڭ ئارىسىدا يوق ئىدى.  65 چۈنكى 



68 چۆل-باياۋاندىكى سەپەر 

بۇ  ئېيتقانىدى.  دەپ  ئۆلسۇن«  »ئۇالر چۆلدە  قىلىپ:  ئۆزى سۆز  توغرىسىدا خۇداۋەندە  ئۇالر 
سەۋەبتىن يەفۇننەنىڭ ئوغلى كالەب بىلەن نۇننىڭ ئوغلى يەشۇئادىن باشقا ئۇالرنىڭ ھېچبىرى 

قالمىغانىدى.  

زېلوفخادنىڭ قىزلىرى

زېلوفخاد بەن-خەفەر 27  بولغان  ئوغلى ماناسسەنىڭ خانىدانلىرىدىن  1 ئەمما يۈسۈپنىڭ 

بەن-گىلىياد بەن-ماكىر بەن-ماناسسەنىڭ ماخال، نوئا، خوگال، مىلكا ۋە تىرزا دېگەن 
بىلەن  مۇسا  كېلىپ،  ئالدىغا  دەرۋازىسىنىڭ  چېدىرىنىڭ  2 جامائەت  بولۇپ،   ھازىر  قىزلىرى 
ئېلىئازار كاھىن ۋە سەردارالر بىلەن ھەممە جامائەتنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ ئېيتتىكى:  3 »بىزنىڭ 
ئاتىمىز بولسا چۆلنىڭ ئىچىدە ئۆلۈپ قالدى. لېكىن ئۇ ئۆزى خۇداۋەندىگە قارشى يىغىلىپ، 
قوراھنىڭ خەلقى بولغان گۇرۇھىدا بولماي، بەلكى ئۆز گۇناھى ئۈچۈن ئۆلدى. ئەمما ئۇنىڭ 
ئوغۇللىرى يوق ئىدى.  4 ئەجەبا ئۇنىڭ ئوغلى بولمىغىنى ئۈچۈن ئاتىمىزنىڭ ئىسمى ئۇنىڭ 
مىراس  بىزگە  ئارىسىدا  بۇرادەرلىرىنىڭ  ئاتىمىزنىڭ  ئەمدى  ئۆچۈرۈلسۇنمۇ؟  خانىدانىدىن 

ھەسسىنى بەرگىن« دېدى.  
خۇداۋەندە  ۋاقىت  كەلتۈردى.  6 ئۇ  ئالدىغا  خۇداۋەندىنىڭ  ئەرزىنى  ئۇالرنىڭ  بولسا  5 مۇسا 

سۆز  بىلەن  ھەقلىق  بولسا  قىزلىرى  ئېيتتىكى:  7 »زېلوفخادنىڭ  قىلىپ  سۆز  مۇساغا  ئۆزى 
قىلدى. سەن بولساڭ ئۇالرغا ئۆز ئاتىسىنىڭ بۇرادەرلىرىنىڭ ئارىسىدا مىراس ھەسسىسىنى 
بېرىپ، ئاتىسىنىڭ مىراس ھەسسىسىنى ئۇالرغا ئۆتكۈزۈپ،  8 بەنى-ئىسرائىلغا سۆز قىلىپ 
ئېيتقىنكى: › ئەگەر بىركىم ئوغۇل يۈزى كۆرمەي ئۆلۈپ كەتسە، ئۇنىڭ مىراس ھەسسىسىنى 
مىراس  بولمىسا،  قىزى  ئۇنىڭ  ئەگەر  بەرگەيسىلەر.  9 لېكىن  ئۆتكۈزۈپ  قىزىغا  ئۇنىڭ 
ھەسسىسىنى ئۇنىڭ بۇرادەرلىرىگە بېرىڭالر.  10 ئەگەر ئۇنىڭ بۇرادەرلىرىمۇ بولمىسا، مىراس 
بۇرادەرلىرى  ئاتىسىنىڭ  ئۇنىڭ  ئەگەر  بېرىڭالر.  11 لېكىن  تاغىلىرىغا  ئۇنىڭ  ھەسسىسىنى 
بېرىڭالر.  تۇغقىنىغا  يېقىن  خانىدانىدىكى ھەممىدىن  ئۇنىڭ  مىراس ھەسسىسىنى  بولمىسا، 
ئۇ ئۆزى ئۇنىڭغا مىراس بولسۇن. بۇ ئۆزى خۇداۋەندە مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك بەنى-ئىسرائىل 

ئۈچۈن بىر تۇتىدىغان قانۇن بولسۇن‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى. 

مۇسانىڭ ئىزباسارى يەشۇئا بولىدۇ

بەنى- مەن  چىقساڭ،  تېغىغا  ئابارىم  بۇ  بولساڭ  »سەن  ئېيتتىكى:  مۇساغا  12 خۇداۋەندە 

ئىسرائىلغا بەرگەن يۇرتنى كۆرىسەن.  13 ئۇنى كۆرگەندىن كېيىن ئۆز بۇرادىرىڭ ھارۇن بېرىپ، 
ئۆز قوۋمىغا قوشۇلغاندەك، سەنمۇ بېرىپ، ئۆز قوۋمىڭغا قوشۇلىسەن.  14 سىلەر ئىككىلەڭالر 
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بىلەن  چىقارماق  سۇ  خەلققە  تۇرسا،  ئېيتىشىپ  بىلەن  مەن  ئۆزى  جامائەت  باياۋانىدا  زىن 
مېنى مۇقەددەس كۆرسىتىشىڭالر كېرەك بولغاندا مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا ئۇنىمىغىنىڭالر ئۈچۈن 
شۇنداق بولىدۇ« دېدى.  15 ئۇ ۋاقىت مۇسا خۇداۋەندىگە سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  16 »ھەممە 
تىرىك جاننىڭ روھىنىڭ تەڭرىسى بولغان خۇداۋەندە ئۆزى جامائەتنىڭ ئۈستىگە بىر كىشىنى 
دەپ،  قالمىسۇن  بولۇپ  پادىدەك  بىر  يوق  پادىچىسى  جامائىتى  قويۇپ،  17 خۇداۋەندىنىڭ 
ئادەمنى  بىر  ئاالاليدىغان  خەۋەر  چىقىش-كىرىشلىرىدىن  بولۇپ،  باشلىغۇچىسى  ئۇالرنىڭ 

تىكلىسۇن« دېدى.  
18 خۇداۋەندە مۇساغا جاۋاب بەردىكى: »ئوبدان روھلۇق بولغان يەشۇئا بەن-نۇننى ئۆز قېشىڭغا 

كەلتۈرۈپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە قولۇڭنى قويغاندىن كېيىن،  19 ئۇنىڭ ئۆزىنى ئېلىئازار كاھىن 
بىلەن ھەممە جامائەتنىڭ قېشىغا ئېلىپ بېرىپ، ئۇنى ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدا ئۆز مەنسىپىگە 
ئۇنىڭ  دەپ،  قىلسۇن  ئىتائەت  ئۇنىڭغا  جامائىتى  ھەممە  تىكلەپ،  20 بەنى-ئىسرائىلنىڭ 
دېگەن  ئۇرىم  ھۇزۇرىدا  خۇداۋەندىنىڭ  بولسا  سالغىن.  21 ئۇ  ھەيۋىتىڭدىن  ئۆز  ئۈستىگە 
تۇرۇپ،  بېرىپ  قېشىغا  كاھىننىڭ  ئېلىئازار  قىلىدىغان  سوئال  بىلەن  ۋاسىتىسى  نەرسىنىڭ 
بارچە بەنى-ئىسرائىلنىڭ پۈتۈن جامائىتى بىرلىشىپ، ئۇنىڭ سۆزىگە مۇۋاپىق  ئۆزى بىلەن 

چىقىش-كىرىش قىلىپ تۇرسۇن« دېدى.  
22 ئۇ ۋاقىت مۇسا خۇداۋەندە ئۇنىڭ ئۆزىگە بۇيرۇغىنىدەك قىلىپ، يەشۇئانى كەلتۈرۈپ، ئۇنى 

ئۆز قوللىرىنى  بېرىپ،  23 كاھىن  ئېلىپ  بارچە جامائەتنىڭ قېشىغا  بىلەن  ئېلىئازار كاھىن 
ئۇنىڭ ئۈستىگە قويۇپ، خۇداۋەندە مۇسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئېيتقاندەك ئۇنى ئۆز مەنسىپىگە 

تىكلەپ قويدى.  

كۈنلۈك قۇربانلىق

ئەمر 28  بەنى-ئىسرائىلغا  2 »سەن  ئېيتتىكى:   قىلىپ  سۆز  مۇساغا  1 خۇداۋەندە 

ئۆتكۈزۈلىدىغان  دەپ،  كەلتۈرسۇن  بۇي  خۇش  ھۇزۇرۇمدا  مېنىڭ  ئۇالرغا  قىلىپ، 
يېگۈلۈك بىلەن ئاتەش قۇربانلىقلىرىم بولسا ئۇالردىن ئاگاھ بولۇپ، ماڭا تايىن ۋاقىتالردىن 
ئۆتكۈزىدىغان  خۇداۋەندىگە  سىلەر  ئېيتقىنكى:  ئۇالرغا   3 جېكىلەپ،   ئۈچۈن  ئۆتكۈزمىكى 
ئەركەك  دانە  ئىككى  بولغان  ئەيىبسىز  كۈن  ھەر  توختىماي،  بولسا  قۇربانلىقىڭالر  ئاتەش 
قوزىنى كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىپ ئۆتكۈزۈپ تۇرۇڭالر.  4 بىر قوزىنى ئەتىگەندە ئۆتكۈزۈپ، 
باراۋەر  بىرىگە  ئوندىن  مىقدارىنىڭ  ئېفا  5 بىر  ئۆتكۈزۈپ،   ۋاقتىدا  ئاخشام  قوزىنى  بىر  يەنە 
بولۇپ، بىر ھىن مىقدارىنىڭ تۆتتىن بىرىگە باراۋەر سوقۇپ چىقىرىلغان ياغ قوشۇلغان ئاق 
دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  ئاتەش  خۇداۋەندىگە  كەلتۈرۈپ،  بۇي  6 خۇش  ئۆتكۈزگىن.   ئۇننى 
7 بۇنىڭغا  ئۆزى شۇدۇر.   توختىتىلغان كۆيدۈرمە قۇربانلىق  تېغىدا ھەر كۈن ئۈچۈن  سىناي 
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قوشۇلىدىغان ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى بولسا سەن ئاۋۋالقى قوزىغا بىر ھىن مىقدارىنىڭ تۆتتىن 
بىرىگە باراۋەر شاراب قوشۇپ ئۆتكۈزگىن. ئەمما خۇداۋەندە ئۈچۈن تۆكۈلىدىغان بۇ ئىچكۈلۈك 
شاراب قۇربانلىقىڭ بولسا مۇقەددەس خانىنىڭ ئىچىدە تۆكۈلسۇن.  8 ئىككىنچى قوزا بولسا 
بىلەن  قۇربانلىقى  يېگۈلۈك  ئۇنىڭغا  ئەتىگەنكىدەك  ئۆتكۈزۈپ،  ۋاقتىدا  ئاخشام  ئۇنى  سەن 
ئىچكۈلۈك قۇربانلىقىنى قوشۇپ ئۆتكۈزۈپ، ئۇ ئۆزى ئاتەش قۇربانلىقى بولۇپ، خۇداۋەندىنىڭ 

ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ، قۇربانلىق قىلغايسەن.  

شابات كۈنى كەلتۈرىدىغان قۇربانلىقالر

ئەركەك قوزىنى كەلتۈرۈپ،  ياشلىق  بىر  ئەيىبسىز  دانە  9 لېكىن شابات كۈنىدە سەن ئىككى 

ياغ  بولۇپ  باراۋەر  بىرىگە  بەشتىن  مىقدارىنىڭ  ئېفا  بىر  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  يېگۈلۈك 
ئىلەشتۈرۈلگەن ئاق ئۇن بىلەن قوشۇپ ئۆتكۈزۈپ، ئىچكۈلۈك قۇربانلىقىنىمۇ ئۇنىڭ بىلەن 
بىلەن  قۇربانلىق  كۆيدۈرمە  ئۆتكۈزۈلىدىغان  كۈن  ھەر  بولسا  ئۆتكۈزگەيسەن.  10 بۇ  بىللە 
كۈنىدە  شابات  ھەر  يالغۇز  باشقا  قۇربانلىقىدىن  ئىچكۈلۈك  قوشۇلىدىغان  ئۆزىگە  ئۇنىڭ 

ئۆتكۈزۈلىدىغان كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولىدۇ.   

 ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى كەلتۈرىدىغان قۇربانلىق

11 يېڭى ئايلىرىڭالرنىڭ بېشىدا ئىككى ياش بۇقا، بىر قوچقار ۋە يەتتە دانە بىر ياشلىق ئەيىبسىز 

ئەركەك قوزىنى كەلتۈرۈپ، خۇداۋەندە ئۈچۈن كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىپ ئۆتكۈزۈپ،  12 بىر 
بۇقىغا  ھەربىر  ئۇننى  ئاق  ياغالنغان  بولۇپ  باراۋەر  قىسمىغا  ئۈچ  ئوندىن  مىقدارىنىڭ  ئېفا 
ئۇننى  ئاق  ياغالنغان  بولۇپ  باراۋەر  قىسمىغا  ئىككى  ئوندىن  مىقدارىنىڭ  ئېفا  بىر  قوشۇپ، 
قوچقارغا قوشۇپ،  13 بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن بىرىگە باراۋەر بولۇپ ياغالنغان ئاق ئۇننى 
ھەربىر قوزىغا قوشۇپ، يېگۈلۈك قۇربانلىقى قىلىپ خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا ئاتەش قۇربانلىقى 
ئۆتكۈزۈڭالر. 14 بۇالرغا  قىلىپ  قۇربانلىق  كۆيدۈرمە  دەپ،  كەلتۈرسۇن  بۇي  خۇش  بولۇپ، 
قوشۇلىدىغان ئىچكۈلۈك قۇربانلىقلىرى بولسا ھەربىر بۇقا بېشىغا يېرىم ھىن مىقدارى شاراب 
كەلتۈرۈپ، قوچقار ئۈچۈن بىر ھىن مىقدارىنىڭ ئۈچتىن بىرىگە باراۋەر شاراب ئېلىپ كېلىپ، 
ھەر قوزىغا بىر ھىن مىقدارىنىڭ تۆتتىن بىرىگە باراۋەر شاراب قوشۇپ ئۆتكۈزۈڭالر. بۇ بولسا 
بولىدۇ.  15 ھەر  قۇربانلىق  كۆيدۈرمە  ئۆتكۈزۈلىدىغان  بېشىدا  ئاينىڭ  ھەر  ئىچىدىكى  يىل 
ئىچكۈلۈك  قوشۇلىدىغان  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  بىلەن  قۇربانلىق  كۆيدۈرمە  ئۆتكۈزۈلىدىغان  كۈن 
قىلىپ  قۇربانلىقى  گۇناھ  تېكىنى  بىر  ھۇزۇرىدا  خۇداۋەندىنىڭ  سىلەر  باشقا  قۇربانلىقىدىن 

ئۆتكۈزۈڭالر.  
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پاسئخا قۇربانلىقى ۋە پېتىر نان
16 ئاۋۋالقى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى خۇداۋەندىنىڭ پاسئخا ھېيتى باشالپ،  17 بۇ ئاينىڭ ئون 

بەشىنچى كۈنىدە ھېيت قىلىنىپ، يەتتە كۈنگىچە پېتىر نان يېيىلىپ،  18 ئاۋۋالقى كۈندە بىر 
مۇقەددەس يىغىلىش بولۇپ، ھېچقايسىڭالر بىر ئىش قىلمىسۇن.  

19 ئاتەش قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، ئەيىبسىز بولغان ئىككى ياش بۇقا، بىر قوچقار ۋە يەتتە دانە 

بىر ياشلىق ئەركەك قوزىنى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا كۆيدۈرمە قۇربانلىق قىلىپ ئۆتكۈزۈپ،  
مىقدارىنىڭ  ئېفا  بىر  بېشىغا  بۇقا  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  يېگۈلۈك  بىللە  بىلەن  20 بۇالر 

ئوندىن  ئېفا مىقدارىنىڭ  بىر  ئۇننى كەلتۈرۈپ،  ئاق  ياغالنغان  باراۋەر  ئۈچ قىسمىغا  ئوندىن 
ھەربىرىگە  قوزىنىڭ  قوشۇپ،  21 يەتتە  قوچقارغا  ئۇنى  ئاق  بولغان  باراۋەر  قىسمىغا  ئىككى 
بىر ئېفانىڭ ئوندىن بىرىگە باراۋەر ئاق ئۇننى قوشۇپ ئۆتكۈزۈڭالر.  22 بۇنىڭدىن باشقا بىز 
ئۈچۈن كاپارەت بەرسۇن دەپ، بىر تېكىنى گۇناھ قۇربانلىقى قىلىپ ئۆتكۈزۈڭالر.  23 ھەر كۈن 
ئۆتكۈزۈپ،   بۇنى  باشقا  قۇربانلىقتىن  بولغان  قۇربانلىق  كۆيدۈرمە  ئەتىگەنكى  كۆيدۈرۈلۈپ 
24 ئاتەش قۇربانلىقى بولۇپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ، يەتتە كۈن 

شۇنى  باشقا  قۇربانلىقتىن  كۆيدۈرمە  كۈنكى  ھەر  كەلتۈرۈپ،  قۇربانلىق  ئوخشاش  ئىچىدە 
ئۆتكۈزسۇن.   قۇربانلىقىنىمۇ  ئىچكۈلۈك  قوشۇلىدىغان  ئۆزىگە  بۇالرنىڭ  قىلىپ،  قۇربانلىق 
25 يەتتىنچى كۈنى بىر مۇقەددەس يىغىلىش ئۈچۈن جەم بولۇڭالر. ئۇ كۈنى ھېچقايسىڭالر بىر 

ئىش قىلمىسۇن.  

يېڭى ھوسۇلنىڭ ھەدىيىلىرى

ھوسۇل  تۇنجى  ئۈچۈن  خۇداۋەندە  ھوسۇلدىن  ھېيتىڭالردا يېڭى  ھەپتە  سىلەر   26

ھەدىيەڭالرنى كەلتۈرگىنىڭالردا بىر مۇقەددەس يىغىلىش بولۇپ، ھېچقايسىڭالر بىر ئىش 
قىلماڭالر.  27 كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولۇپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن 
دەپ، سىلەر ئىككى ياش بۇقا، بىر قوچقارنى ۋە يەتتە دانە بىر ياشلىق قوزىنى ئۆتكۈزۈڭالر. 
ئۆتكۈزۈپ،  ئۇنمۇ  ئاق  ياغالنغان  ئۈچۈن  قۇربانلىقى  يېگۈلۈك  قوشۇلىدىغان  28 بۇنىڭغا 

بۇقا بېشىغا بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن ئۈچ قىسمىغا باراۋەر ئۇننى قوشۇپ، قوچقارنىڭ 
ئۆزىگە بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن ئىككى قىسمىغا باراۋەر ئاق ئۇننى قوشۇپ،  29 يەتتە 
قوشۇپ  ئۇننى  باراۋەر  بىرىگە  ئوندىن  مىقدارىنىڭ  ئېفا  بىر  ھەربىرىگە  قوزىنىڭ  دانە 
قۇربانلىق قىلىپ،  30 سىلەر ئۈچۈن كاپارەت بەرسۇن دەپ، بۇنىڭدىن باشقا بىر تېكىنىمۇ 
يېگۈلۈك  قوشۇلىدىغان  بۇنىڭغا  قۇربانلىق،  كۆيدۈرمە  كۈنكى  ئۆتكۈزۈڭالر.  31 ھەر 
قۇربانلىقى ۋە ئىچكۈلۈك قۇربانلىقىدىن باشقا بۇنى قۇربانلىق قىلىڭالر. ھايۋانالر بولسا 

ئەيىبسىز بولسۇن.  
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كاناي چېلىش ھېيتىدىكى قۇربانلىقالر

1 سىلەر بولساڭالر يەتتىنچى ئاينىڭ ئاۋۋالقى كۈنىدە بىر مۇقەددەس يىغىلىش ئۈچۈن 29 

جەم بولۇپ، ئۇ كۈن ئۆزى سىلەر ئۈچۈن كاناي چالىدىغان بىر كۈن بولغاچ ھېچ ئىش 
قىلماڭالر.  2 سىلەر كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولۇپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن 

دەپ، بىر ياش بۇقا، بىر قوچقار ۋە يەتتە دانە بىر ياشلىق ئەيىبسىز قوزىنى ئۆتكۈزۈپ،  
بۇقىغا  كەلتۈرۈپ،  ئۇن  ئاق  ياغالنغان  ئۈچۈن  قۇربانلىقى  يېگۈلۈك  قوشۇلىدىغان  3 بۇنىڭغا 

بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن ئۈچ قىسمىغا باراۋەر ئۇننى قوشۇپ، قوچقارنىڭ ئۆزىگە بىر ئېفا 
مىقدارىنىڭ ئوندىن ئىككى قىسمىغا باراۋەر ئۇننى قوشۇپ،  4 يەتتە دانە قوزىنىڭ ھەربىرىگە 
بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن بىرىگە باراۋەر ئۇننى قوشۇپ ئۆتكۈزۈڭالر.  5 سىلەر ئۈچۈن كاپارەت 
بولسا  قۇربانلىقالر  ئۆتكۈزۈڭالر.  6 بۇ  قىلىپ  قۇربانلىقى  گۇناھ  تېكىنىمۇ  بىر  دەپ،  بەرسۇن 
يېڭى ئاينىڭ بېشىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان كۆيدۈرمە قۇربانلىق بىلەن ئۇنىڭ ئۆزىگە قوشۇلىدىغان 
يېگۈلۈك قۇربانلىقى ۋە ھەر كۈنكى كۆيدۈرمە قۇربانلىق بىلەن ئۇنىڭ ئۆزىگە قوشۇلىدىغان 
ئۆتكۈزۈلىدىغان  تەرىقىدە  بۇيرۇلغان  ئىككىسىگە قوشۇلۇپ  ۋە مەزكۇر  قۇربانلىقى  يېگۈلۈك 
ئىچكۈلۈك قۇربانلىقلىرىدىن باشقا ئۆتكۈزۈلۈپ، خۇداۋەندە ئۈچۈن ئاتەش قۇربانلىقى بولۇپ، 

خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ، قۇربانلىق قىلىنسۇن.  

كاپارەت كۈنى كەلتۈرىدىغان قۇربانلىقالر

7 شۇ يەتتىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنىدىمۇ سىلەر مۇقەددەس يىغىلىش ئۈچۈن جەم بولۇپ نەپسىڭالرنى 

تارتىپ، ھېچ ئىش قىلماڭالر.  8 سىلەر كۆيدۈرمە قۇربانلىق بولۇپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش 
بۇي كەلتۈرسۇن دەپ، ئەيىبسىز بولغان بىر ياش بۇقا، بىر قوچقار ۋە يەتتە دانە بىر ياشلىق قوزىنى 
ئۆتكۈزۈپ،  9 بۇالرغا قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى ئۈچۈن ياغالنغان ئاق ئۇننى كەلتۈرۈپ، 
بۇقىغا بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن ئۈچ قىسمىغا باراۋەر ئۇننى قوشۇپ، قوچقارنىڭ ئۆزىگە بىر 
ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن ئىككى قىسمىغا باراۋەر ئۇننى قوشۇپ،  10 يەتتە دانە قوزىنىڭ ھەربىرىگە 
بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن بىرىگە باراۋەر ئۇننى قوشۇپ ئۆتكۈزۈپ،  11 گۇناھ قۇربانلىقى بولسۇن 
دەپ، بىر تېكىنىمۇ قۇربانلىق قىلىڭالر. بۇ قۇربانلىقالر بولسا كاپارەت ئۈچۈن ئۆتكۈزۈلىدىغان گۇناھ 
قۇربانلىقى، ھەر كۈنكى كۆيدۈرمە قۇربانلىق، قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى ۋە ئىككىلىسىگە 

قوشۇلىدىغان ئىچكۈلۈك قۇربانلىقلىرى بىللە ئۆتكۈزۈلسۇن.  

سايىۋەن ھېيتىدىكى قۇربانلىقالر

12 يەتتىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنىدە سىلەر بىر مۇقەددەس يىغىلىش ئۈچۈن جەم بولۇپ، 

ھېچقايسىڭالر بىر ئىش قىلماي، يەتتە كۈنگىچە خۇداۋەندىنىڭ ھېيتىنى تۇتۇپ،  13 كۆيدۈرمە 
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قۇربانلىق بولۇپ، ئاتەش قۇربانلىقى قىلىنىپ، خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن 
دەپ، ئەيىبسىز بولغان ئون ئۈچ ياش بۇقا. ئىككى قوچقار ۋە ئون تۆت دانە بىر ياشلىق قوزىنى 
ئۆتكۈزۈپ،  14 بۇالرغا قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى ئۈچۈن ياغالنغان ئاق ئۇن كەلتۈرۈپ، 
ئون ئۈچ بۇقىدىن بۇقا بېشىغا بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن ئۈچ قىسمىغا باراۋەر ئۇننى قوشۇپ، 
ھەربىر قوچقار بېشىغا بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئوندىن ئىككى قىسمىغا باراۋەر ئۇننى قوشۇپ،  
15 ئون تۆت قوزىدىن قوزا بېشىغا بىر ئېفا مىقدارىنىڭ ئون ھەسسىسىگە باراۋەر ئۇننى قوشۇپ 

ئۆتكۈزۈپ،  16 گۇناھ قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، بىر تېكىنىمۇ ئۆتكۈزۈڭالر. بۇ قۇربانلىقالر بولسا 
ھەر كۈنكى كۆيدۈرمە قۇربانلىق، ئۇنىڭغا قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى ۋە ئىچكۈلۈك 

قۇربانلىقى بىللە ئۆتكۈزۈلسۇن.  
ياشلىق  بىر  دانە  تۆت  ئون  ۋە  قوچقار  ئىككى  بۇقا،  ياش  ئىككى  ئون  كۈنى  17 ئىككىنچى 

ئەيىبسىز قوزىنى ئۆتكۈزۈلۈپ،  18 بۇالرغا قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن ئىچكۈلۈك 
ئۇالرنى  بولۇپ،  مۇۋاپىق  سانىغا  قوزىالرنىڭ  ۋە  قوچقار  بۇقا،  مەزكۇر  بولسا  قۇربانلىقلىرى 
بىر  باشقا  بۇنىڭدىن  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  ئۆتكۈزۈلۈپ،  19 گۇناھ  تەرىقىدە  بۇيرۇلغان 
ئۇنىڭغا  قۇربانلىق،  كۆيدۈرمە  كۈنكى  ھەر  بولسا  قۇربانلىقالر  بۇ  ئۆتكۈزۈلسۇن.  ھەم  تېكە 

قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى ۋە ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى بىللە ئۆتكۈزۈلسۇن.  
20 ئۈچىنچى كۈنى ئون بىر بۇقا، ئىككى قوچقار ۋە ئون تۆت دانە بىر باشلىق ئەيىبسىز قوزا 

ئۆتكۈزۈلۈپ،  21 بۇالرغا قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقلىرى 
بولسا مەزكۇر بۇقا، قوچقار ۋە قوزىالرنىڭ سانىغا مۇۋاپىق بولۇپ، ئۇالرنى بۇيرۇلغان تەرىقىدە 
ئۆتكۈزۈلۈپ،  22 گۇناھ قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، بۇنىڭدىن باشقا بىر تېكە ھەم ئۆتكۈزۈلسۇن. 
يېگۈلۈك  قوشۇلىدىغان  ئۇنىڭغا  قۇربانلىق،  كۆيدۈرمە  كۈنكى  ھەر  بولسا  قۇربانلىقالر  بۇ 

قۇربانلىقى ۋە ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى بىللە ئۆتكۈزۈلسۇن.  
قوزا  ئەيىبسىز  ياشلىق  بىر  دانە  تۆت  ئون  ۋە  قوچقار  ئىككى  بۇقا،  ئون  كۈنى  23 تۆتىنچى 

ئۆتكۈزۈلۈپ،  24 بۇالرغا قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقلىرى 
بولسا مەزكۇر بۇقا، قوچقار ۋە قوزىالرنىڭ سانىغا مۇۋاپىق بولۇپ، ئۇالرنى بۇيرۇلغان تەرىقىدە 
ئۆتكۈزۈلۈپ،  25 گۇناھ قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، بۇنىڭدىن باشقا بىر تېكە ھەم ئۆتكۈزۈلسۇن. 
يېگۈلۈك  قوشۇلىدىغان  ئۇنىڭغا  قۇربانلىق،  كۆيدۈرمە  كۈنكى  ھەر  بولسا  قۇربانلىقالر  بۇ 

قۇربانلىقى ۋە ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى بىللە ئۆتكۈزۈلسۇن.  
بىر ياشلىق ئەيىبسىز قوزا  دانە  26 بەشىنچى كۈنى توققۇز بۇقا، ئىككى قوچقار ۋە ئون تۆت 

ئۆتكۈزۈلۈپ،  27 بۇالرغا قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقلىرى 
بولسا مەزكۇر بۇقا، قوچقار ۋە قوزىالرنىڭ سانىغا مۇۋاپىق بولۇپ، ئۇالرنى بۇيرۇلغان تەرىقىدە 
ئۆتكۈزۈلۈپ،  28 گۇناھ قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، بۇنىڭدىن باشقا بىر تېكە ھەم ئۆتكۈزۈلسۇن. 
يېگۈلۈك  قوشۇلىدىغان  ئۇنىڭغا  قۇربانلىق،  كۆيدۈرمە  كۈنكى  ھەر  بولسا  قۇربانلىقالر  بۇ 

قۇربانلىقى ۋە ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى بىللە ئۆتكۈزۈلسۇن.  
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29 ئالتىنچى كۈنى سەككىز بۇقا، ئىككى قوچقار ۋە ئون تۆت دانە بىر ياشلىق ئەيىبسىز قوزا 

ئۆتكۈزۈلۈپ،  30 بۇالرغا قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقلىرى 
بولسا مەزكۇر بۇقا، قوچقار ۋە قوزىالرنىڭ سانىغا مۇۋاپىق بولۇپ، ئۇالرنى بۇيرۇلغان تەرىقىدە 
ئۆتكۈزۈلۈپ،  31 گۇناھ قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، بۇنىڭدىن باشقا بىر تېكە ھەم ئۆتكۈزۈلسۇن. 
يېگۈلۈك  قوشۇلىدىغان  ئۇنىڭغا  قۇربانلىق،  كۆيدۈرمە  كۈنكى  ھەر  بولسا  قۇربانلىقالر  بۇ 

قۇربانلىقى ۋە ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى بىللە ئۆتكۈزۈلسۇن.  
قوزا  ئەيىبسىز  ياشلىق  بىر  دانە  تۆت  ئون  ۋە  قوچقار  ئىككى  بۇقا،  يەتتە  كۈنى  32 يەتتىنچى 

ئۆتكۈزۈلۈپ،  33 بۇالرغا قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى بىلەن ئىچكۈلۈك قۇربانلىقلىرى 
بولسا مەزكۇر بۇقا، قوچقار ۋە قوزىالرنىڭ سانىغا مۇۋاپىق بولۇپ، ئۇالرنى بۇيرۇلغان تەرىقىدە 
ئۆتكۈزۈلۈپ،  34 گۇناھ قۇربانلىقى بولسۇن دەپ، بۇنىڭدىن باشقا بىر تېكە ھەم ئۆتكۈزۈلسۇن. 
يېگۈلۈك  قوشۇلىدىغان  ئۇنىڭغا  قۇربانلىق،  كۆيدۈرمە  كۈنكى  ھەر  بولسا  قۇربانلىقالر  بۇ 

قۇربانلىقى ۋە ئىچكۈلۈك قۇربانلىقى بىللە ئۆتكۈزۈلسۇن.  
ھېچقايسىڭالر  بولۇپ،  جەم  ئۈچۈن  يىغىلىش  مۇقەددەس  سىلەر  كۈنى  35 سەككىزىنچى 

قىلىنىپ،  قۇربانلىقى  ئاتەش  بولۇپ  قۇربانلىق  كۆيدۈرمە  قىلماڭالر.  36 سىلەر  ئىش  بىر 
خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا خۇش بۇي كەلتۈرسۇن دەپ، بىر بۇقا، بىر قوچقار ۋە يەتتە دانە بىر 
بىلەن  قۇربانلىقى  يېگۈلۈك  قوشۇلىدىغان  ئۆتكۈزۈپ،  37 بۇالرغا  قوزىنى  ئەيىبسىز  ياشلىق 
سانىغا  قوزىالرنىڭ  ۋە  قوچقار  بىر  بۇقا،  بىر  مەزكۇر  سىلەر  بولسا  قۇربانلىقلىرى  ئىچكۈلۈك 
بۇنىڭدىن  دەپ،  بولسۇن  قۇربانلىقى  ئۆتكۈزۈپ،  38 گۇناھ  تەرىقىدە  بۇيرۇلغان  ئۇالرنى  قاراپ 
باشقا بىر تېكىنى ھەم ئۆتكۈزۈڭالر. بۇ قۇربانلىقالر بولسا ھەر كۈنكى كۆيدۈرمە قۇربانلىق، 
ئۇنىڭغا قوشۇلىدىغان يېگۈلۈك قۇربانلىقى ۋە ئىچكۈلۈك قۇربانلىقلىرى بىللە ئۆتكۈزۈلسۇن.  
39 مەزكۇر قۇربانلىقالر بولسا سىلەر ھېيتلىرىڭالردا قەسەم يۈزىسىدىن كەلتۈرۈلگەن قۇربانلىق 

بىلەن ھەدىيە قۇربانلىقلىرىڭالردىن، كۆيدۈرمە قۇربانلىق بىلەن يېگۈلۈك قۇربانلىقلىرىڭالردىن، 
خۇداۋەندىگە  كەلتۈرۈپ  باشقا  قۇربانلىقلىرىڭالردىن  شۈكۈر  بىلەن  قۇربانلىق  ئىچكۈلۈك 

ئۆتكۈزۈڭالر«.  

قەسەم قىلىش نىزامى

1 مۇسا بولسا خۇداۋەندە ئۇنىڭ ئۆزىگە ئېيتقىلى بۇيرۇغىنىدەك بۇنى بەنى-ئىسرائىلغا 30 

ئەمما مۇسا ئۆزى قەبىلىلەرنىڭ باشلىرىغا ئىسرائىل توغرىسىدا سۆز  دەپ بەردى.  2 
قىلىپ ئېيتتىكى: »خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇغىنى شۇكى:  3 ئەگەر بىر كىشى خۇداۋەندىگە بىر ۋەدە 
قىلىپ، قەسەم بىلەن ئۆز-ئۆزىگە بىر نېمە توختاتقان بولسا، ئۆز ۋەدىسىنى سۇندۇرماي، بەلكى 

ھەممە نەرسىدە ئۆز ئاغزىدىن چىققاندەك قىلسۇن.  
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خۇداۋەندىگە  ۋاقتىدا  بولغان  ياش  تېخى  تۇرۇپ،  ئۆيىدە  ئاتىسىنىڭ  ئۆز  خوتۇن  گەر بىر  4 ئە

بىر ۋەدە قىلىپ، ئۆز-ئۆزىگە بىر نېمىنى توختاتقان بولسا،  5 ئەمما ئاتىسى ئۇنىڭ ۋەدىسىنى 
ئاتىسى  ئاڭالپ، ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ئۈستىگە توختاتقان نەرسە توغرىسىدا ئىشىتىپ قالغىنىدا 
ئۈستىگە  ئۆز-ئۆزىنىڭ  بولۇپ،  ۋەدە  ۋەدىسى  قىلغان  ئۇنىڭ  تۇرسا،  شۈك  قىلماي  گەپ 
توختاتقىنىنىڭ ھەممىسى بەرقارار تۇرىدۇ.  6 لېكىن ئەگەر ئۇنىڭ ئاتىسى بۇنى ئاڭلىغان كۈندە 
ھەممىسى  توختاتقاننىڭ  ئۈستىگە  ئۆز-ئۆزىنىڭ  بولماي،  ۋەدە  ۋەدىسى  ئۇنىڭ  توسسا،  ئۇنى 
بەرقارار تۇرمايدۇ. لېكىن ئۇنىڭ ئاتىسى ئۇنىڭغا ئىجازەت بەرمىگەچ خۇداۋەندە خوتۇننى ئەپۇ 

قىلىدۇ.  
7 ئەگەر ئۇ ئۆزى ئەرنىڭ قولىدا تۇرۇپ، ئۆز-ئۆزىگە ۋەدە قىلىپ ئاغزىدىن بىخەستەلىك بىلەن 

چىققان سۆزگە ئۆزىنى باغلىغان بولسا،  8 ئەمما ئۇنىڭ ئېرى بۇنى ئاڭلىغان كۈنى شۈك تۇرۇپ، 
توختاتقىنىنىڭ  ئۈستىگە  ئۆز-ئۆزىنىڭ  بولۇپ،  ۋەدە  ۋەدىلىرى  دېمىسە، خوتۇننىڭ  ھېچنېمە 
ھەممىسى بەرقارار تۇرىدۇ.  9 لېكىن ئەگەر ئۇنىڭ ئېرى بۇنى ئاڭلىغان كۈندە ئۇنى توسقان 
ئۆز- سۆزلەپ،  بىلەن  ئاغزى  قىلىپ  بىخەستەلىك  بولماي،  ۋەدە  ۋەدىسى  خوتۇننىڭ  بولسا، 
ئۆزىنىڭ ئۈستىگە توختاتقان نەرسىسى بىكار بولۇپ كېتىپ، خۇداۋەندە ئۇنى ئەپۇ قىلىدۇ.  

10 ئەمما بىر تۇل ۋە يا ئېرى قويۇپ بەرگەن خوتۇننىڭ ۋەدىسى بولسا ۋەدە بولۇپ، ئۆز-ئۆزىنىڭ 

ئۆيىدە  ئېرىنىڭ  خوتۇن  بىر  تۇرىدۇ.  11 ئەگەر  بەرقارار  ھەممىسى  توختاتقاننىڭ  ئۈستىگە 
توختاتسا،   بىلەن  قەسەم  نېمىنى  بىر  ئۆز-ئۆزىگە  ياكى  قىلسا  ۋەدە  بىر  تۇرۇپ،  ئولتۇراقلىق 
12 ئەمما ئۇنىڭ ئېرى بۇنى ئاڭالپ شۈك تۇرۇپ، ئۇنى توسمىسا، ئۇنىڭ قىلغان ھەممە ۋەدىلىرى 

ۋەدە بولۇپ ئۆز-ئۆزىگە توختاتقاننىڭ ھەممىسى بەرقارار تۇرىدۇ.  13 لېكىن ئەگەر ئۇنىڭ ئېرى 
بۇنى ئاڭلىغان كۈندە ئۇنىڭ ۋەدىسىنى بۇزۇۋەتسە، خوتۇننىڭ ئاغزىدىن چىققان ۋەدىلىرىنىڭ 
ھەممىسى بۇزۇلۇپ كېتىپ، ئۆز-ئۆزىگە توختاتقان نەرسىلەر بىكار بولۇپ كېتىپ، ئېرى ئۇنىڭ 

ۋەدىلىرىنى بۇزۇۋەتكەچ خۇداۋەندە خوتۇننى ئەپۇ قىلىدۇ.  
14 خوتۇن ئۆزى ۋەدە قىلىپ، ئۆز نەپسىمنى تارتاي دەپ، قەسەم بىلەن ئۆز-ئۆزىگە توختاتقان 

بۇزۇۋەتەلەيدۇ.   خالىسا،  قويۇپ  قويۇپ  خالىسا،  بۇنى  ئېرى  بولسا  ھەممىسى  نەرسىلىرىنىڭ 
15 لېكىن ئەگەر ئۇنىڭ ئېرى ئەتىسىگىچە ئۇنىڭغا بىر نېمە دېمەي شۈك تۇرسا، خوتۇنىنىڭ 

قىلغان ھەممە ۋەدىلىرى بىلەن ئۆز-ئۆزىگە توختىتىۋالغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى بىر قارار 
قويغان بولىدۇ. چۈنكى ئۇ ئۆزى بۇنى ئاڭلىغان كۈندە خوتۇنغا بىر نېمە دېمەي شۈك تۇرغىنى 
ئۈچۈن ئۇنىڭ ۋەدىلىرىنى بىر قارار قويغان بولدى.  16 لېكىن ئەگەر ئېرى بۇنى ئاڭالپ ۋاقتى 
ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن ئۇنىڭ ۋەدىسىنى بۇزۇۋەتسە، خوتۇننىڭ گۇناھىنى ئۇ ئۆزى كۆتۈرىدۇ.  
17 بۇ قائىدىلەر بولسا ئەر بىلەن خوتۇننىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇتۇلۇپ، قىز ياش ۋاقتىدا ئاتىسىنىڭ 

ئۆيىدە ئولتۇرغىنىدا ئاتا بىلەن قىزنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئەمەلگە كەلتۈرۈلسۇن دەپ، خۇداۋەندىنىڭ 
مۇساغا بۇيرۇغان قانۇنلىرىدۇر.  
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مىدىيانلىقالر بىلەن جەڭ قىلىش

ئۈچۈن 31  بەنى-ئىسرائىل  2 »سەن  ئېيتتىكى:   قىلىپ  سۆز  مۇساغا  1 خۇداۋەندە 

مىدىيانلىقالردىن ئىنتىقام ئالغىن. شۇنى قىلىپ بولۇپ، سەن بېرىپ ئۆز قوۋمىڭغا 
قوشۇلىسەن« دېدى.  

3 ئۇ ۋاقىت مۇسا خەلققە ئېيتتىكى: »بەزىلىرىڭالر جەڭگە قوراللىنىپ، مىدىيانلىقالرغا قارشى 

ھەممە  ئالسۇن.  4 ئىسرائىلنىڭ  ئىنتىقامىنى  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزىدىن  مىدىياننىڭ  چىقىپ، 
قەبىلىلىرىنىڭ ھەربىرىدىن مىڭ ئادەمنى ئېلىپ، جەڭگە ئەۋەتىڭالر« دېدى.  5 شۇنى دېسە، 
ئىسرائىلنىڭ مىڭلىرىدىن كىشىلەر چىقىرىلىپ، ھەربىر قەبىلىدىن مىڭ ئادەم تاپشۇرۇلۇپ، 

جەمئىي ئون ئىككى مىڭ كىشى قوراللىنىپ جەڭگە تەييارالندى.  
6 ئاندىن كېيىن مۇسا ئۇالرنى سوقۇشقا چىقىرىپ، ھەر قەبىلىدىن مىڭنى ماڭدۇرۇپ، مۇقەددەس 

ئەسۋابالر بىلەن قاتتىق ئاۋازلىق كانايالرنى كۆتۈرتۈپ، ئېلىئازار كاھىننىڭ ئوغلى پىنىخاسنى 
بۇيرۇغىنىدەك  مۇساغا  ئۆزى  خۇداۋەندە  بولسا  ئەۋەتتى.  7 ئۇالر  جەڭگە  قوشۇپ  ئۇالرغا 
قولى  ئۆلتۈردى.  8 ئۇالرنىڭ  كىشىلەرنى  ئەر  ھەممە  بىلەن سوقۇشقىلى چىقىپ،  مىدىيانلىقالر 
بىلەن ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ ئارىسىدا ئېۋى، رېقەم، تىر، خۇر ۋە رېبا دېگەن بەش مىدىيان پادىشاھى 

ھەم ئۆلتۈرۈلدى. بېئورنىڭ ئوغلى بىلئام بولسا ئۇالر ئۇنىمۇ قىلىچ بىلەن ئۆلتۈردى.  
كېتىپ،  ئېلىپ  قىلىپ  ئەسىر  خوتۇن-بالىلىرىنى  مىدىياننىڭ  بەنى-ئىسرائىل  9 ئاندىن 

ئېلىپ،   قىلىپ  ئولجا  ماللىرىنىڭ ھەممىسىنى  باشقا  ۋە  پادا  ئۇالغ، ھەممە  ئۇالرنىڭ ھەممە 
10 ئۇالرنىڭ ئولتۇرغان ھەممە شەھەرلىرىگە ئوت يېقىپ، بارچە لەشكەرگاھلىرى بىلەن قوشۇپ 

ئىنسان،  خاھى  مالنى،  تالىغان  ھەممە  بىلەن  ئولجا  ئالغان  ھەممە  كۆيدۈرۈۋەتتى.  11 ئۇالر 
ۋە  مال  تالىغان  بىلەن  ئۆزى  ئېلىپ،  12 ئەسىرلەرنىڭ  بىلەن  ئۆزى  بولسۇن،  ھايۋان  خاھى 
ئولجىنى ئىئورداننىڭ ئۇتتۇرىدىكى يېرىخونىڭ يېنىدا بولغان موئابنىڭ تۈزلەڭلىكلىرىدىكى 
چېدىرگاھقا ئېلىپ كېلىپ، مۇسا بىلەن ئېلىئازار كاھىن ۋە بەنى-ئىسرائىلنىڭ جامائىتىنىڭ 
قېشىغا كەلتۈردى.  13 ئۇ ۋاقىت مۇسا بىلەن ئېلىئازار كاھىن ۋە جامائەتنىڭ ھەممە ئەمىرلىرى 

ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقماق ئۈچۈن چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىغا چىقتى.  
لەشكەرنىڭ  بولۇپ  باش  مىڭالرغا  بىلەن  يۈز  كەلگەن  يېنىپ  جەڭدىن  ئۆزى  مۇسا  14 لېكىن 

ئېيتتىكى: »سىلەر خوتۇنالرنىڭ ھەممىسىنى  ئاچچىقلىنىپ،  15 ئۇالرغا  بولغانالرغا  سەردارى 
تىرىك قويدۇڭالرمۇ؟  16 مانا بۇالر بولسا بىلئامنىڭ مەسلىھەتىگە كىرىپ، پېئور توغرىسىدىكى 
جامائىتىنىڭ  خۇداۋەندىنىڭ  قىلدۇرغاچ  ۋاپاسىزلىق  خۇداۋەندىگە  بەنى-ئىسرائىلنى  ئىشتا 
ئۈستىگە ۋابا كەلدى ئەمەسمۇ؟  17 ئەمدى ھەممە ئوغۇل باال بىلەن ئەر كىشىنى تونۇپ قېلىپ، 
بىلەن  ئەركەك  ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر.  18 لېكىن  خوتۇنالرنى  ھەممە  باققان  يېتىپ  بىلەن  ئەركەك 

يېتىپ باقمىغان ھەممە قىز بالىالرنى ئۆزۈڭالر ئۈچۈن تىرىك قويۇڭالر.  
بىلەن  ئۆزۈڭالر  ئولتۇرۇپ،  سىرتىدا  چېدىرگاھنىڭ  كۈنگىچە  يەتتە  سىلەر  19 ئەمدى 

ئۆلتۈرۈلگەن  بىر  كىمكى  ياكى  بولسا  ئۆلتۈرگەن  ئادەمنى  بىر  كىمكى  ئەسىرلىرىڭالردىن 
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ئۆلۈككە تېگىپ قالغان بولسا، ئۈچىنچى كۈنى بىلەن يەتتىنچى كۈنى ئۆزىنى پاك قىلىپ،  
يۇڭىدىن  ئۆچكە  نەرسىلەرنى،  بارچە  ئېتىلگەن  تېرىدىن  بىلەن  ئېگىن  ھەممە  20 ئۆزۈڭالر 

پاك  بارچىسىنى  نەرسىلەرنىڭ  ئېتىلگەن  ياغاچتىن  بىلەن  نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى  ئېتىلگەن 
قىلىڭالر« دېدى.  

21 ئېلىئازار كاھىن بولسا جەڭگە بېرىپ كەلگەن ئەسكەرلەرگە سۆزلەپ: »خۇداۋەندە ئۆزى مۇساغا 

بۇيرۇغان قانۇن-بەلگىلىمە شۇدۇركى،  22 ئالتۇن بىلەن كۈمۈش، مىس بىلەن تۆمۈر، قەلەي بىلەن 
قوغۇشۇندەك  23 ئوتقا چۈشۈپ تۈگەپ كەتمەيدىغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئوتقا سالساڭالر، 
پاك بولىدۇ. ھەرقانداق بولسا ئۈستىگە پاكلىنىش سۇيىنى چاچماق الزىم كېلىدۇ. ئەمما ئوتقا 
كۈنى  يەتتىنچى  قىلىپ  سېلىڭالر.  24 شۇنداق  سۇغا  ھەممىسىنى  نەرسىلەرنىڭ  چىدىمايدىغان 

ئېگىنلىرىڭالرنى يۇساڭالر، پاك بولۇپ چېدىرگاھقا كىرەلەيسىلەر« دېدى.  

25 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

26 »سەن ئۆزۈڭ ئېلىئازار كاھىن بىلەن جامائەتنىڭ خانىدانلىرىنىڭ سەردارلىرىنى بىللە ئېلىپ 

ئادەم بىلەن ھايۋانالرنى سانىغىن.  27 ساناپ بولۇپ، سەن  تۇرۇپ، ئولجىغا چۈشۈپ كەلگەن 
ئولجىنى ئىككى قىسمىغا بۆلۈپ، بىر قىسمىنى جەڭگە بېرىپ كەلگەنلەرگە، يەنە بىر قىسمىنى 
قالغان ھەممە جامائەتكە بېرىپ،  28 خۇداۋەندىگە ھەدىيە بولسۇن دەپ، جەڭگە بېرىپ كەلگەن 
بولسۇن،  قوي  خاھى  ئېشەك،  خاھى  بولسۇن،  كاال  خاھى  ئادەم،  خاھى  كىشىلەرنىڭكىدىن، 
ھەربىر بەش يۈزدىن بىرىنى ئالغايسەن.  29 ئۇالرغا تېگىدىغان يېرىمىدىن سەن شۇنچىلىكنى 
بەنى- قالغان  بەرگەيسەن.  30 لېكىن  كاھىنغا  ئېلىئازار  قىلىپ  ھەدىيە  خۇداۋەندىگە  ئېلىپ 

ئىسرائىلغا تېگىدىغان يېرىمىدىن سەن ئۆزۈڭ ئەللىكتىن بىرىنى ئېلىپ، خاھى ئادەم، خاھى 
كاال بولسۇن، خاھى ئېشەك، خاھى قوي بولسۇن، ھەرقانداق چارۋا مال بولسۇن شۇنچىلىكنى 

ئېلىپ، خۇداۋەندىنىڭ چېدىرىنىڭ ئىشىنى قىلىپ تۇرغان الۋىيالرغا بەرگەيسەن« دېدى.  
31 ئۇ ۋاقىت مۇسا بىلەن ئېلىئازار كاھىن خۇداۋەندە مۇساغا بۇيرۇغىنىدەك قىلدى.  32 ئەمما 

يۈز  ئالتە  يەنى: قويدىن  قالغىنى شۇ،  ئولجىنىڭ  ئالغان  بولۇپ، ئەسكەرلەر ئۆزى  غەنىيمەت 
يەتمىش بەش مىڭ،  33 كالىدىن يەتمىش ئىككى مىڭ،  34 ئېشەكتىن ئاتمىش بىر مىڭ ئىدى.  
ئىككى  ئوتتۇز  سانى  جەم  خوتۇنالرنىڭ  باقمىغان  يېتىپ  بىلەن  ئەركەك  بولسا  35 ئىنساندىن 

مىڭ كىشى ئىدى.  
36 جەڭگە بېرىپ كەلگەن كىشىلەرگە تەگكەن يېرىم ھەسسىدە قويدىن بولسا ئۈچ يۈز ئوتتۇز 

ئۆزى  ھەدىيە  بېرىدىغان  خۇداۋەندىگە  ئىچىدىن  بولۇپ،  37 بۇنىڭ  دانە  يۈز  بەش  مىڭ  يەتتە 
ئالتە يۈز يەتمىش بەش قوي ئىدى.  38 كالىدىن بولسا ئوتتۇز ئالتە مىڭ دانە بولۇپ، بۇنىڭدىن 
خۇداۋەندىگە بېرىدىغان ھەدىيە ئۆزى يەتمىش ئىككى كاال ئىدى.  39 ئېشەكتىن بولسا ئوتتۇز 
ئاتمىش  ئۆزى  ھەدىيە  بېرىدىغان  خۇداۋەندىگە  ئىچىدىن  بۇنىڭ  بولۇپ،  دانە  يۈز  بەش  مىڭ 
بىر دانە ئېشەك ئىدى.  40 ئىنساندىن بولسا ئون ئالتە مىڭ كىشى بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدىن 
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خۇداۋەندىگە بېرىلىدىغان ھەدىيە ئۆزى ئوتتۇز ئىككى كىشى ئىدى.  
41 لېكىن خۇداۋەندىگە ھەدىيە بولسۇن دەپ، توختىتىلغان ھەسسە بولسا مۇسا ئۆزى خۇداۋەندە 

تەرىپىدىن ئۇنىڭغا بۇيرۇلغاندەك بۇنى ئېلىئازار كاھىنغا بەردى.  

بەنى- ئاجرىتىپ  ئەسكەرلەرنىڭكىدىن  ئۇنى  بولسا مۇسا  يېرىمى  قالغان  ئولجىنىڭ  42 ئەمما 

تەگكەن  جامائەتكە  بولۇپ  يېرىمى  بەرگەنىدى.  43 ئولجىنىڭ  قالغانلىرىغا  ئىسرائىلنىڭ 
ئىدى.   يۈز  بەش  مىڭ  يەتتە  ئوتتۇز  يۈز  ئۈچ  بولسا  قويدىن  يەنى  شۇ،  سانى  ھەسسىنىڭ  بۇ 
44 كالىدىن بولسا ئوتتۇز ئالتە مىڭ،  45 ئېشەكتىن بولسا ئوتتۇز مىڭ بەش يۈز ئېشەك ئىدى.  

46 ئىنساندىن بولسا ئون ئالتە مىڭ كىشى ئىدى.  

47 ئولجىنىڭ يېرىمى بولۇپ، بەنى-ئىسرائىلنىڭ قالغانلىرىغا تەگكەن بۇ ھەسسىنىڭ ئۆزىدىن 

مۇسا ھەر ئەللىكتىن بىرىنى ئېلىپ، خاھى ئىنسان، خاھى چارۋا مال بولسۇن، شۇنچىلىكنى 
چېدىرىنىڭ  خۇداۋەندىنىڭ  بۇيرۇغاندەك  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  خۇداۋەندە  ئىشتا  ھەر  ئاجرىتىپ 

ئىشىنى قىلىپ تۇرغان الۋىيالرغا بەردى.  

48 ئۇ ۋاقىت يۈز بىلەن مىڭالرغا باش بولۇپ قوشۇندىكى مىڭالرنىڭ سەردارى بولغان كىشىلەر 

مۇسانىڭ قېشىغا كېلىپ،  49 ئۇنىڭغا ئېيتتىكى: »بىز قۇللىرىڭ بولساق، قول ئاستىمىزدىكى 
ئەمدى  بىز  ئۈچۈن  ئەمەس.  50 ئۇنىڭ  كەم  ھېچبىرى  ئۇالردىن  سانىساق،  ئەسكەرلەرنى 
تۇتۇۋالغان  بېرىلسۇن دەپ، ھەربىرىمىز  خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا جانلىرىمىز ئۈچۈن كاپارەت 
ئالتۇن زىرە-مونچاق بىلەن پۇت زەنجىرى، بىلەزۈك بىلەن ئۈزۈكلەر، زىرە بىلەن مارجانالرنىڭ 
بىلەن  مۇسا  دېسە،  دېدى.  51 شۇنى  كەلتۈردۇق«  قىلىپ  ھەدىيە  خۇداۋەندىگە  ھەممىسىنى 
يىغىۋالدى.  52 يۈز  ھەممىسىنى  ئەسۋابلىرىنىڭ  ئالتۇن  بۇ  ئۇالردىن  ئۆزى  كاھىن  ئېلىئازار 
ھەدىيە  ھۇزۇرىغا  خۇداۋەندىنىڭ  تەرىپىدىن  بولغانالرنىڭ  سەردار  ئۈستىگە  مىڭالرنىڭ  بىلەن 
قىلىپ كەلتۈرۈلگەن ئالتۇننىڭ مىقدارى بولسا ئون ئالتە مىڭ يەتتە يۈز ئەللىك شېقەل ئىدى.  
53 چۈنكى ئەسكەرلەرنىڭ ھەربىرى ئولجا ئالغاچ كەلگەنىدى.  54 ئەمما مۇسا بىلەن ئېلىئازار 

كاھىن بولسا يۈز بىلەن مىڭالرغا باش بولغانالردىن ئالغان ئالتۇننى خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا 
بەنى-ئىسرائىل ئۈچۈن يادىكارلىق بولسۇن دەپ، جامائەت چېدىرىغا ئېلىپ كەلدى.  

رۇبەن بىلەن گاد قەبىلىسىنىڭ تەلىپى

ئۆزى 32  ئۇالر  ئىدى.  توال  ماللىرى  چارۋا  ئۇالرنىڭ  بولسا  بەنى-گاد  بىلەن  1 بەنى-رۇبەن 

يازەر يۇرتى بىلەن گىلىياد يۇرتىنى كۆرۈپ، بۇ يۇرتتا ئوبدان يايالق بار ئىكەن دەپ،  2 
بەنى-گاد بىلەن بەنى-رۇبەن ئۆزى مۇسا بىلەن ئېلىئازار كاھىن ۋە جامائەتنىڭ سەردارلىرىنىڭ 
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قېشىغا كېلىپ، سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  3 »ئاتاروت، دىبون، يازەر، نىمرا، خېشبون، ئېلئالە، شېبام، 
ئالدىدا  بەنى-ئىسرائىلنىڭ جامائىتىنىڭ  ئۆزى  4 خۇداۋەندە  بولسا   يۇرتالر  دېگەن  بەئون  ۋە  نېبو 
مەغلۇپ قىلىپ بەرگەن يۇرت بولۇپ، يېرى ئۆزى چارۋا مال ئۈچۈن ئوبدان يارىشىدۇر. قۇللىرىڭ 
بولسا ماللىرىمىز توال ئەمەسمۇ؟  5 ئەگەر بىز كۆزلىرىڭدە ئىلتىپات تاپقان بولساق، سەن بۇ يۇرتنى 

قۇللىرىڭغا مىراس قىلىپ بېرىپ، بىزنى ئىئورداندىن ئۆتكۈزۈۋەتمىگىن« دەپ ئېيتتى.  
6 لېكىن مۇسا ئۆزى بەنى-گاد بىلەن بەنى-رۇبەنگە ئېيتتىكى: »بۇرادەرلىرىڭالر جەڭگە بارسا، 

ئۇالرغا  خۇداۋەندە  ئۆتۈپ،  دەريادىن  ئۈچۈن  قالىسىلەرمۇ؟  7 نېمە  ئولتۇرۇپ  مۇندا  سىلەر 
بەرگەن يۇرتقا كىرىشتىن بەنى-ئىسرائىلنىڭ كۆڭۈللىرىنى سوۋۇتىسىلەر؟  8 سىلەرنىڭ ئاتا-
بوۋىلىرىڭالرمۇ مەن ئۇالرنى قادېش-بارنېئادىن يۇرتتا جاسۇسلۇق قىلىڭالر دەپ ئەۋەتكىنىمدە 
شۇنداق قىلىپ،  9 ئۆزى ئۈزۈم ۋادىسىغا چىقىپ يۇرتنى كۆرگەندىن كېيىن بەنى-ئىسرائىلنىڭ 
كۆڭۈللىرىنى سوۋۇتۇپ، خۇداۋەندە ئۇالرغا بەرگەن يۇرتقا بېرىشتىن ئۇالرنى توسقانىدى.  10 بۇ 
سەۋەبتىن ئۇ كۈندە خۇداۋەندىنىڭ غەزىپى تۇتىشىپ قەسەم قىلىپ:  11 › مىسىردىن چىقىپ 
كەلگەن كىشىلەر بولسا ئۇالر ماڭا پۈتۈن ئەگەشمىگىنى ئۈچۈن يىگىرمە ياش بىلەن ئۇنىڭدىن 
چوڭ بولغانالرنىڭ ھېچقايسىسى مەن »سىلەرگە بېرىمەن« دەپ ئىبراھىم، ئىسھاق ۋە ياقۇبقا 
يەفۇننە قىزىنىڭ ئوغلى  ئۆزىنى كۆرەلمەيدۇ.  12 يالغۇز  يۇرتنىڭ  ۋەدە قىلغان  قەسەم قىلىپ 
كالەب بىلەن نۇننىڭ ئوغلى يەشۇئا ئۆزى خۇداۋەندىگە پۈتۈن ئەگەشكىنى ئۈچۈن ئۇ يۇرتنى 
كۆرىدۇ‹ دەپ ئېيتقانىدى.  13 بۇ تەرىقىدە خۇداۋەندىنىڭ غەزىپى بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئۈستىگە 
تۇتىشىپ، ئۇالرنى باياۋاندا سەرگەردانلىقتا يۈرگۈزۈپ، خۇداۋەندىنىڭ كۆز ئالدىدا گۇناھ قىلغان 
نەسىل ئۆزى تۈگەپ بولغۇچىلىك ئۇالرنى ئاندا قىرىق يىلغىچە ئاۋارە قىلدى.  14 مانا سىلەر 
ئەمدى گۇناھكارالرنىڭ ئەۋالدى بولغاچ خۇداۋەندىنىڭ غەزىپىنى بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئۈستىگە 
ئۇنىڭغا  سىلەر  قوپتۇڭالرمۇ؟  15 ئەگەر  ئورنىدا  ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنىڭ  ئۈچۈن  كەلتۈرمەك 
بۇ  بولىدۇ.  باياۋاندا تېخى ئۇزۇنراق قويمايدىغان  بۇ قوۋمنى  ئىتائەت قىلمىساڭالر، ئۇ ئۆزى 

تەرىقىدە سىلەر بۇ قوۋمنىڭ ئۈستىگە ھاالكەت كەلتۈرىسىلەر« دېدى.  
16 ئۇ ۋاقىت ئۇالر ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ ئېيتتىكى: »ئاۋۋال بىز چارۋا ماللىرىمىز ئۈچۈن قوتان 

راستالپ، بالىلىرىمىز ئۈچۈن شەھەرلەر ياسايلى.  17 ئاندىن كېيىن بىز ئىتتىك قوراللىنىپ، 
بەنى-ئىسرائىلنى ئۆز جايلىرىغا باشالپ بولغۇچىلىك ئۇالرنىڭ ئالدىدا بارغايمىز. بالىلىرىمىز 
بولسا مەھكەم شەھەرلەردە ئولتۇرغاچ يۇرتنىڭ ئولتۇرغۇچىلىرىدىن پاناھ تاپىدۇ.  18 ئەمما بىز 
كەلمەيمىز.  19 چۈنكى  يېنىپ  تاپمىغۇچە  مىراسىنى  ئۆز  ھەربىرى  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  بولسا 
بىزنىڭ مىراسىمىز بولسا ئىئورداننىڭ بۇ شەرق تەرىپىدە بىزگە تەگكەچ، بىز ئۇالرغا قوشۇلۇپ 

ئىئورداننىڭ ئۇ تەرىپىدىكى نېرىراق يەردە مىراس ئالمايلى« دېدى.  
قىلىپ،  ئېيتقىنىڭالردەك  سىلەر  »ئەگەر  ئېيتتىكى:  بېرىپ  جاۋاب  ئۇالرغا  20 مۇسا 

ئادەملىرىڭالرنىڭ  چىقىپ،  21 قورالالنغان  قوراللىنىپ  ئۈچۈن  جەڭ  ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ 
قوغلىۋەتكۈچىلىك  دۈشمەنلىرىنى  ئالدىدىن  ئۆز  خۇداۋەندە  ئۆتۈپ،  ئىئورداندىن  ھەممىسى 
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ئاندا خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ قېلىپ،  22 سىلەر بولساڭالر يۇرت ئۆزى خۇداۋەندىگە تەۋە 
بولمىغۇچىلىك يېنىپ بارمىساڭالر، خۇداۋەندە بىلەن ئىسرائىلنىڭ ئالدىدا ئەيىبسىز بولۇپ، 

خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا بۇ يۇرتنى مىراس ئالىسىلەر.  
گۇناھىڭالر  قىلىپ،  گۇناھ  خۇداۋەندىگە  شەكسىز  قىلمىساڭالر،  مۇنداق  ئەگەر  23 لېكىن 

سىلەرنى تۇتقان چاغدا ئۇنى تۇيىسىلەر.  24 ئەمدى بالىلىرىڭالر ئۈچۈن شەھەرلەر ياساپ، چارۋا 
ماللىرىڭالر ئۈچۈن قوتانالر راستالپ، ئاغزىڭالرنىڭ ئېيتقىنىدەك قىلىڭالر« دېدى.  

25 ئۇ ۋاقىت بەنى-گاد بىلەن بەنى-رۇبەن مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى: »سېنىڭ قۇللىرىڭ 

بىلەن  بىلەن خوتۇنلىرىمىز، چارۋا مال  بولۇپ،  26 باال  قىلماقچى  بۇيرۇغاندەك  ئۆز خوجىمىز 
قانچىمىز  قۇللىرىڭ  بىز  قالسۇن.  27 لېكىن  شەھەرلىرىدە  گىلىيادنىڭ  بولسا  ئۇالغلىرىمىز 
ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ  بۇيرۇغاندەك  خوجىمىز  ئۆتۈپ  ئاندا  بولساق،  قورالالنغان  جەڭگە 

سوقۇشىمىز« دېدى،  
ۋە  يەشۇئا  ئوغلى  نۇننىڭ  بىلەن  كاھىن  ئېلىئازار  توغرىسىدا  ئۇالر  مۇسا  كېيىن  28 ئاندىن 

ئىسرائىلنىڭ قەبىلىلىرىدىكى خانىدانالرنىڭ سەردارلىرىغا بۇيرۇپ،  29 ئۇالرغا ئېيتتىكى: »ئەگەر 
قوراللىنىپ خۇداۋەندىنىڭ ھۇزۇرىدا جەڭ قىلماق  بەنى-رۇبەننىڭ ھەربىرى  بىلەن  بەنى-گاد 
ئۈچۈن سىلەر بىلەن بىللە ئىئورداننىڭ ئۇ تەرىپىگە ئۆتۈپ بارسا، بارغىنىدا يۇرت قولۇڭالرغا 
چۈشسە، گىلىياد يۇرتىنى ئۇالرغا مىراس قىلىپ بېرىڭالر.  30 لېكىن ئۇالر قوراللىنىپ سىلەر 
بىلەن ئۆتۈپ بارمىسا، ئۇالر سىلەر بىلەن بىللە قانائان يۇرتىدا مىراس تاپسۇن« دېدى.  31 ئۇ 
ۋاقىت بەنى-گاد بىلەن بەنى-رۇبەن جاۋاب بېرىپ: »بىز بولساق خۇداۋەندە ئۆزى قۇللىرىڭغا 
تەرىپىدە  بۇ  ئىئورداننىڭ  قوراللىنىپ،  ھۇزۇرىدا  قىلىپ،  32 خۇداۋەندىنىڭ  بۇيرۇغىنىدەك 

مىراس تاپايلى دەپ، قانائان يۇرتىغا ئۆتۈپ چىقىمىز« دېدى.  

33 ئاندىن كېيىن مۇسا ئۆزى ئامورىيالرنىڭ پادىشاھى سىخوننىڭ يۇرتى بىلەن باشاننىڭ پادىشاھى 

ئوگنىڭ يۇرتىنى ئەتراپىدىكى شەھەرلىرى بىلەن قوشۇپ، چۆرىسىدىكى چېگرىسىغىچە يۆگەپ، 
بەنى-گاد، بەنى-رۇبەن ۋە يۈسۈپنىڭ ئوغلى ماناسسەنىڭ يېرىم قەبىلىسىگە بەردى.  34 بەنى-گاد 
بولسا دىبون بىلەن ئاتاروت، ئاروئەر بىلەن  35 ئاتاروت-شوفان، يازەر بىلەن يوگبېھا،  36 بەيت-
نىمرا بىلەن بەيت-ھاران دېگەن مەھكەم شەھەرلەرنى ياساپ، قوتانالرمۇ راستلىدى.  37 بەنى-

رۇبەن بولسا خېشبون، ئېلئالە ۋە قىرياتايىمنى بىنا قىلىپ،  38 نېبو بىلەن بائال-مېئوننىڭ 
ئات  باشقا  شەھەرلەرگە  ياسىغان  ياساپ،  شىبمانى  بىلەن  ئۆزى  بۇالرنىڭ  يۆتكەپ،  ئىسمىنى 

قويدى.  
39 ماناسسەنىڭ ئوغلى ماكىرنىڭ ئەۋالدلىرى بېرىپ، گىلىيادنى ئېلىپ ئاندا ئولتۇراقلىق 

ئوغلى  ماناسسەنىڭ  گىلىيادنى  ئۆزى  مۇسا  ۋاقىت  چىقىرىۋەتتى.  40 ئۇ  ئامورىيالرنى 
يائىر  ئوغلى  ماناسسەنىڭ  قالدى.  41 ئەمما  ئولتۇرۇپ  ئاندا  ئۇ  بەرسە،  بەردى.  ماكىرغا 
ئۆزى بېرىپ، ئۇنىڭ كەنتلىرىنى ئېلىپ، ئۇالرنىڭ ئىسمىنى يائىر كەنتلىرى دەپ ئاتىدى.  
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نوباھ  ئۇنى  بىلەن  ئىسمى  ئۆز  ئېلىپ،  كەنتلىرىنى  بىلەن  قېنات  بېرىپ،  بولسا  42 نوباھ 

دەپ ئاتىدى.  

مىسىردىن كانائان زېمىنىنىڭ چېگرىسىغىچە بولغان سەپەر

1 بەنى-ئىسرائىل ئۆزى قوشۇن-قوشۇن بولۇپ، مۇسا بىلەن ھارۇننىڭ قول ئاستىدا 33 

يۈرۈپ، مىسىر يۇرتىدىن چىقىپ كېلىۋاتقىنىدا چۈشكەن مەنزىللىرى بولسا  2 مۇسا 
مەنزىللىرىگە  چۈشكەن  ئەھۋالىنى  سەپەر  ئۇالرنىڭ  قىلىپ،  بۇيرۇغىنىدەك  خۇداۋەندە  ئۆزى 
ئۇالر   3 بارغان مەنزىللىرىنى يېزىپ قويغانىدى.   مۇۋاپىق خەتلىۋېلىپ، ئۇالرنىڭ بۇ كۆچۈپ 
بولسا ئاۋۋالقى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنىدە رامسەس دېگەن جايدىن كۆچۈپ چىقىپ، پاسئخا 
ھېيتىنىڭ ئەتىسى بەنى-ئىسرائىل ئۆزى بارچە مىسىرلىقالرنىڭ كۆز ئالدىدىن غەيرەت بىلەن 
چىقتى.  4 مىسىرلىقالر ئۆزى خۇداۋەندە تەرىپىدىن ئۇرۇلغان تۇنجىلىرىنى كۆمۈپ تۇرغىنىدا، 

ئۇالر راۋان بولدى. خۇداۋەندە مىسىرلىقالرنىڭ تەڭرىلىرىگىمۇ ھۆكۈم چۈشۈردى.  
5 بۇ تەرىقىدە بەنى-ئىسرائىل رامسەستىن چىقىپ، سۇككوتكا بېرىپ چېدىر تىكتى.  

6 ئاندىن كېيىن ئۇالر سۇككوتتىن كۆچۈپ چىقىپ، چۆل تەرىپىدىكى ئېتامغا بېرىپ چېدىر 

تىكتى.  7 ئاندىن كېيىن ئېتامدىن كۆچۈپ قايرىلىپ، بائال-زېفوننىڭ ئۇتتۇرىدىكى پىھاخىروت 
ئاغزى دېگەن جايغا بۇرۇلۇپ بېرىپ، مىگدولنىڭ ئالدىدا چېدىر تىكتى.  8 ئاندىن كېيىن ئۇالر 
پىھاخىروتتىن كۆچۈپ چىقىپ، دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئۆتۈپ، چۆل ئىچىگە مېڭىپ ئېتام 
چۆلىنى ئۈچ كۈنگىچە كېزىپ يۈرۈپ، مارادا چېدىر تىكتى.  9 ئاندىن كېيىن مارادىن كۆچۈپ 
چىقىپ، ئېلىمغا كەلدى. ئەمما ئېلىمنىڭ ئۆزىدە ئون ئىككى بۇالق بىلەن يەتمىش تۈۋ خورما 

دەرىخى بولغاچ ئاندا چېدىر تىكتى.  
تىكتى.   چېدىر  بېرىپ  بويىغا  دېڭىزنىڭ  قىزىل  كۆچۈپ،  ئېلىمدىن  ئۇالر  كېيىن  10 ئاندىن 

تىكتى.   چېدىر  بېرىپ  باياۋانىغا  سىن  چىقىپ،  كۆچۈپ  دېڭىزدىن  قىزىل  كېيىن  11 ئاندىن 

12 ئاندىن كېيىن سىن باياۋانىدىن كۆچۈپ چىقىپ، دوفقاغا بېرىپ چېدىر تىكتى.  13 ئاندىن 

كېيىن ئۇالر دوفقادىن كۆچۈپ چىقىپ، ئالۇشقا بېرىپ چېدىر تىكتى.  
ئاندا  لېكىن  تىكتى.  چېدىر  بېرىپ  رەفىدىمگە  چىقىپ،  كۆچۈپ  ئالۇشتىن  كېيىن  14 ئاندىن 

خەلققە ئىچكىلى سۇ يوق ئىدى.  15 ئاندىن كېيىن ئۇالر رەفىدىمدىن كۆچۈپ چىقىپ، سىناي 
باياۋانىغا بېرىپ چېدىر تىكتى.  

16 ئاندىن كېيىن سىناي باياۋانىدىن كۆچۈپ چىقىپ، قىبروت-ھاتاۋەگە بېرىپ چېدىر تىكتى.  

تىكتى.   چېدىر  بېرىپ  خازېروتقا  چىقىپ،  كۆچۈپ  قىبروت-ھاتاۋەدىن  ئۇالر  كېيىن  17 ئاندىن 

18 ئاندىن كېيىن خازېروتتىن كۆچۈپ چىقىپ، رىتماغا بېرىپ چېدىر تىكتى.  19 ئاندىن كېيىن 

كېيىن  تىكتى.  20 ئاندىن  چېدىر  بېرىپ  رىممون-پەرەزگە  چىقىپ،  كۆچۈپ  رىتمادىن  ئۇالر 
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رىممون-پەرەزدىن كۆچۈپ چىقىپ، لىبناغا بېرىپ چېدىر تىكتى.  21 ئاندىن كېيىن لىبنادىن 
كۆچۈپ چىقىپ، رىسساغا بېرىپ چېدىر تىكتى.  22 ئاندىن كېيىن رىسسادىن كۆچۈپ چىقىپ، 
قېھېالتاغا بېرىپ چېدىر تىكتى.  23 ئاندىن كېيىن ئۇالر قېھېالتادىن كۆچۈپ چىقىپ، شافەر 
تېغىنىڭ يېنىغا بېرىپ چېدىر تىكتى.  24 ئاندىن كېيىن شافەر تېغىدىن چىقىپ، خاراداغا بېرىپ 
چېدىر تىكتى.  25 ئاندىن كېيىن خارادادىن كۆچۈپ چىقىپ، ماقھېلوتقا بېرىپ چېدىر تىكتى.  
26 ئاندىن كېيىن ئۇالر ماقھېلوتتىن كۆچۈپ چىقىپ، تاخاتقا بېرىپ چېدىر تىكتى.  27 ئاندىن 

كېيىن تاخاتتىن كۆچۈپ چىقىپ، تەراھقا بېرىپ چېدىر تىكتى.  28 ئاندىن كېيىن تەراھتىن 
كۆچۈپ  مىتقادىن  ئۇالر  كېيىن  تىكتى.  29 ئاندىن  چېدىر  بېرىپ  مىتقاغا  چىقىپ،  كۆچۈپ 
چىقىپ،  كۆچۈپ  خاشمونادىن  كېيىن  تىكتى.  30 ئاندىن  چېدىر  بېرىپ  خاشموناغا  چىقىپ، 
موسىروتقا بېرىپ چېدىر تىكتى.  31 ئاندىن كېيىن موسىروتتىن كۆچۈپ چىقىپ، بەنى-يائاقان 
دېگەن جايغا بېرىپ چېدىر تىكتى.  32 ئاندىن كېيىن ئۇالر بەنى-يائاقاندىن كۆچۈپ چىقىپ، 
كۆچۈپ  خور-ھاگگىدگادتىن  كېيىن  تىكتى.  33 ئاندىن  چېدىر  بېرىپ  خور-ھاگگىدگادقا 
چىقىپ، يوتباتاغا بېرىپ چېدىر تىكتى.  34 ئاندىن كېيىن يوتباتادىن كۆچۈپ چىقىپ، ئېبروناغا 
بېرىپ چېدىر تىكتى.  35 ئاندىن كېيىن ئېبرونادىن كۆچۈپ چىقىپ، ئەسيون-گېبەرگە بېرىپ 
يەنى  باياۋانىغا،  زىن  چىقىپ،  كۆچۈپ  ئەسيون-گېبەردىن  كېيىن  تىكتى.  36 ئاندىن  چېدىر 

قادېشقا بېرىپ چېدىر تىكتى.  

37 ئاندىن كېيىن ئۇالر قادېشتىن كۆچۈپ چىقىپ، ئېدوم يۇرتىنىڭ چېگرىسىدا بولغان ھور 

خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزى  كاھىن  ھارۇن  ۋاقىت  تىكتى.  38 ئۇ  چېدىر  بېرىپ  يېنىغا  تېغىنىڭ 
چىققىنىنىڭ  يۇرتىدىن  مىسىر  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  چىقىپ،  تېغىغا  ھور  مۇۋاپىق  بۇيرۇقىغا 
قىرىقىنچى يىلىنىڭ بەشىنچى ئايىنىڭ ئاۋۋالقى كۈنى ئاندا ئۆلدى.  39 ھارۇن ئۆزى ھور تېغىدا 

ۋاپات بولغان ۋاقىتتا بىر يۈز يىگىرمە ئۈچ ياشتا ئىدى.  

پادىشاھى  ئاراد  ئولتۇراقلىق  تەرىپىدە  جەنۇب  يۇرتىنىڭ  قانائان  بولۇپ،  قانائانلىق  40 ئەمما 

ئۆزى بەنى-ئىسرائىلنىڭ كەلگىنىنى ئاڭالپ قالدى.  

تىكتى.  42 ئاندىن  بېرىپ چېدىر  زالموناغا  تېغىدىن كۆچۈپ چىقىپ،  ئۇالر ھور  ۋاقىت  41 ئۇ 

كېيىن زالمونادىن كۆچۈپ چىقىپ، پۇنونغا بېرىپ چېدىر تىكتى.  43 ئاندىن كېيىن پۇنوندىن 
كۆچۈپ  ئوبوتتىن  ئۇالر  كېيىن  تىكتى.  44 ئاندىن  چېدىر  بېرىپ  ئوبوتقا  چىقىپ،  كۆچۈپ 
چىقىپ، موئابنىڭ چېگرىسىدىكى ئىيە-ئابارىمغا بېرىپ چېدىر تىكتى.  45 ئاندىن كېيىن ئىيە-
ئابارىمدىن كۆچۈپ چىقىپ، دىبون گادقا بېرىپ تىكتى.  46 ئاندىن كېيىن دىبون گادتىن كۆچۈپ 
ئالمون-دىبالتايىمدىن  تىكتى.  47 ئاندىن كېيىن  بېرىپ چېدىر  ئالمون-دىبالتايىمغا  چىقىپ، 
چىقىپ، نېبونىڭ ئالدىدىكى ئابارىم تاغلىرىغا بېرىپ چېدىر تىكتى.  48 ئاندىن كېيىن ئۇالر 
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موئاب  كانارىدىكى  ئىئورداننىڭ  ئۇتتۇرىدا  يېرىخونىڭ  چىقىپ،  كۆچۈپ  تاغلىرىدىن  ئابارىم 
تۈزلەڭلىكلىرىگە بېرىپ چېدىر تىكتى.  49 ئىئورداننىڭ كانارىدىكى تىككەن چېدىرگاھى بولسا 
موئابنىڭ تۈزلەڭلىكلىرىدە يېيىلىپ، بەيتيىشىموتتىن تارتىپ ئابەل-شىتتىمغىچە بارغانىدى.  

قانائان يۇرتىنى ئىگىلىۋېلىش توغرىسىدىكى بۇيرۇق

تۈزلەڭلىكلىرىدە  موئاب  كانارىدىكى  ئىئورداننىڭ  ئۇتتۇرىدا  يېرىخونىڭ  ئۆزى  50 خۇداۋەندە 

ئېيتقىنكى:  ئۇالرغا  سۆزلەپ  بەنى-ئىسرائىلغا  ئېيتتىكى:  51 »سەن  قىلىپ  سۆز  مۇساغا 
سىلەر ئۆزۈڭالر ئىئورداندىن ئۆتۈپ، قانائان يۇرتىغا كىرىپ بولغىنىڭالردا،  52 يۇرتنىڭ ھەممە 
قۇيما  ھەممە  بۇزۇپ،  سۈرەتلىرىنى  ئويما  بارچە  ئۇالرنىڭ  چىقىرىۋېتىپ،  ئولتۇرغۇچىلىرىنى 
بۇتلىرىنى سۇندۇرۇپ، ئۇالرنىڭ بارلىق قۇربانلىق ئېگىزلىكلىرىنى يىقىتىۋېتىپ،  53 يۇرتنى 
ئاندا  سىلەر  بەرگەچ،  قىلىپ  مىراس  سىلەرگە  ئۆزىنى  يۇرتنىڭ  بۇ  مەن  ئېلىڭالر.  ئىگىلەپ 
ئولتۇرۇپ،  54 چەك تاشالش بىلەن يۇرتنىڭ ئۆزىنى خانىدانلىرىڭالرغا مۇۋاپىق تەقسىم قىلىپ 
ئېلىپ، چوڭ قەبىلىگە چوڭراق، كىچىك قەبىلىگە كىچىكرەك مىراس بېرىپ، ھەركىم ئۈچۈن 
مۇۋاپىق  قەبىلىلىرىگە  ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنىڭ  بېرىپ،  ھەسسە  جايدىن  چىققان  چېكى  ئۇنىڭ 
چىقىرىۋەتمىسەڭالر،  ئولتۇرغۇچىلىرىنى  يۇرتنىڭ  سىلەر  ئەگەر  ئۈلىشىۋېلىڭالر.  55 لېكىن 
شوخا  بېقىنلىرىڭالرغا  بولۇپ،  تىكەن  كۆزلىرىڭالرغا  ئۆزى  كىشىلەر  قويغان  قويۇپ  يۇرتتا 
باشقا  يۇرتۇڭالردا سىلەرنى قىيىن-قىستاققا سالىدۇ.  56 مۇندىن  بولۇپ، قادىلىپ ئولتۇرغان 

مەنمۇ ئۇالرغا بەرمەكچى بولغان جازانى ياندۇرۇپ، سىلەرگە بېرىمەن« دېدى.  

قانائان زېمىنىنىڭ چېگراسى

بۇيرۇپ 34  بەنى-ئىسرائىلغا  2 »سەن  ئېيتتىكى:   قىلىپ  سۆز  مۇساغا  1 خۇداۋەندە 

ئېيتقىنكى: سىلەر قانائان يۇرتىغا كىرگىنىڭالردا مانا بۇ يۇرت بولسا سىلەرگە مىراس 
تېگىپ، قانائان يۇرتىنىڭ ئۆزى چېگرىسىغىچە سىلەرنىڭكى بولىدۇ.  

3 بۇ يۇرتۇڭالر بولسا جەنۇب تەرىپىدە زىن باياۋانىدىن تارتىپ ئېدوم يۇرتىنى ياقىالپ، جەنۇبىي 

چېگراڭالر بولسا شور دېڭىزنىڭ ئۇچىدىن باشالپ شەرق تەرىپىگە چىقىپ،  4 ئاندىن چېگراڭالر 
ئۆزى › سېرىق ئېشەك‹ داۋىنىنىڭ جەنۇب تەرىپى بىلەن قايرىلىپ، زىندىن ئۆتۈپ، قادېش-
بارنېئانىڭ جەنۇب تەرىپىگە چىقىپ، خازار-ئاددار بىلەن مېڭىپ ئاسمونغا يەتسۇن.  5 ئاندىن 
ئۇچى  دەرياسىغا چىقىپ،  قايرىلىپ مېڭىپ، مىسىرنىڭ  ئاسموندىن  ئۆزى  بۇ چېگرا  كېيىن 

دېڭىزغا بېرىپ تۈگىسۇن.  
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غەرب  ئۆزى  بۇ  بولسۇن.  چېگراڭالر  ئۆزى  دېڭىزنىڭ  چوڭ  بولسا  چېگرىسى  لېكىن غەرب   6

تەرىپىدىكى چېگراڭالر بولسۇن.  

سوزۇلسۇن.   تېغىغىچە  ھور  تارتىپ  دېڭىزدىن  چوڭ  بولسا  چېگراڭالر  تەرىپىدىكى  7 شىمال 

8 ھور تېغىدىن تارتىپ ئۇتتۇر خامات يولىغىچە چېگراڭالرنى توختىتىڭالر. چېگرىنىڭ ئۇچى 

بولسا زەدادغا بېرىپ يەتسۇن.  9 ئاندىن بۇ چېگرا ئۆزى زىفرونغا چىقىپ، خازار-ئېنانغا بېرىپ 
تۈگىسۇن. بۇ ئۆزى شىمال تەرىپىدىكى چېگراڭالر بولسۇن.  

10 شەرق چېگراڭالر بولسا سىلەر ئۇنى خازار-ئېناندىن تارتىپ ئۇتتۇر شېپىمغىچە توختىتىڭالر.  

پەسكە  ئاندىن  چۈشۈپ،  رىبالغا  تەرىپىدىكى  شەرق  ئايىننىڭ  ئۆزى  چېگرا  بۇ  11 شېپامدىن 

ئۆزى  چېگرا  بۇ  چىقسۇن.  12 ئاندىن  تەرىپىگە  شەرق  ياقالپ  دېڭىزىنى  كىننەرەت  مېڭىپ، 
ئىئوردانغا چۈشۈپ، ئۇچى شور دېڭىزغا بېرىپ تۈگىسۇن. بۇالر بولسا سىلەرگە بېرىلىدىغان 

يۇرتنىڭ چۆرىسىدىكى چېگرىالر بولىدۇ«.  
13 مۇسا ئۆزى بەنى-ئىسرائىلغا بۇيرۇپ ئېيتتىكى: »مانا بۇ بولسا سىلەر ئۇنى چەك تاشالش 

يۇرت  بېرىلىدىغان  قەبىلىگە  يېرىم  توققۇز  بۇيرۇقچە  خۇداۋەندىنىڭ  ئۈلىشىۋېلىپ،  بىلەن 
ئۆزى شۇدۇر.  14 چۈنكى بەنى-رۇبەننىڭ قەبىلىسى بولسا ئۆز خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق مىراس 
تېپىپ، بەنى-گاد قەبىلىسىمۇ ئۆز خانىدانلىرىغا مۇۋاپىق مىراس ئېلىپ، بەنى-ماناسسەنىڭ 
يېرىم قەبىلىسى ھەم ئۆز ھەسسىسىنى ئېلىپ بولدى.  15 شۇنداقكى، بۇ ئىككى يېرىم قەبىلە 
بولسا يېرىخونىڭ ئۇتتۇرى، ئىئورداننىڭ ئۇ تەرىپى، شەرق تەرىپىدە كۈن چىقىشتا ئۆز مىراس 

ھەسسىسىنى تېپىپ بولدى« دېدى.  

16 خۇداۋەندە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  

كىشىلەر  بىرنەچچە  بېرىدىغان  ئۈلەشتۈرۈپ  قىلىپ  مىراس  سىلەرگە  ئۆزىنى  يۇرتنىڭ  17 »بۇ 

بولسا ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى
 ئېلىئازار كاھىن بىلەن نۇننىڭ ئوغلى يەشۇئا بولسۇن.  18 مۇندىن باشقا يۇرتنى ئۈلەشتۈرمەك 

ئۈچۈن ھەر قەبىلىدىن بىر سەردارنى ئىلغىۋېلىڭالر.  
19 بۇ كىشىلەرنىڭ ئىسىملىرى شۇ،

 يەنى يەھۇدا قەبىلىسىدىن يەفۇننەنىڭ ئوغلى كالەب بولۇپ،  
20 بەنى-شىمون قەبىلىسىدىن ئاممىھۇدنىڭ ئوغلى شەمۇئەل بولسۇن.  

21 بەنيامىن قەبىلىسىدىن كىسلوننىڭ ئوغلى ئېلىداد بولۇپ،  

22 بەنى-داننىڭ قەبىلىسىدىن يوگلىنىڭ ئوغلى بۇققى دېگەن سەردار بولسۇن.  

خاننىيەل  ئوغلى  ئېفودنىڭ  قەبىلىسىدىن  بەنى-ماناسسەنىڭ  بولسا  ئوغۇللىرى  23 يۈسۈپنىڭ 

سەردار بولۇپ،  
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24 بەنى-ئەفرائىمنىڭ قەبىلىسىدىن شىفتاننىڭ ئوغلى كەمۇئەل سەردار بولسۇن.  

25 بەنى-زەبۇلۇننىڭ قەبىلىسىدىن پارناكنىڭ ئوغلى ئېلىزافان سەردار بولۇپ،  

26 بەنى-ئىسساكارنىڭ قەبىلىنىڭ ئاززاننىڭ ئوغلى پالتىيەل سەردار بولسۇن.  

27 بەنى-ئاشەرنىڭ قەبىلىسىدىن شېلومىنىڭ ئوغلى ئاخىھۇد سەردار بولۇپ،  

28 بەنى-نافتالىنىڭ قەبىلىسىدىن ئاممىھۇدنىڭ ئوغلى پېداھەل سەردار بولسۇن«.  

29 بۇالر بولسا قانائان يۇرتىدا بەنى-ئىسرائىلغا مىراسنى ئۈلەشتۈرۈپ بەرسۇن دەپ، خۇداۋەندە 

تەرىپىدىن بۇيرۇق تاپقانالر ئىدى.  

الۋىيالرنىڭ شەھەرلىرى

موئابنىڭ 35  كانارىدىكى  ئىئورداننىڭ  ئۇتتۇرىدا  يېرىخونىڭ  ئۆزى  1 خۇداۋەندە 

تۈزلەڭلىكلىرىدە مۇساغا سۆز قىلىپ ئېيتتىكى:  
2 »سەن بەنى-ئىسرائىلغا بۇيرۇپ: › سىلەر مىراس تېپىۋالىدىغان ھەسسىلىرىڭالردا الۋىيالرغا 

ئولتۇرغىلى شەھەرلەر بېرىپ، بۇ شەھەرلەرنىڭ چۆرىسىدىكى شەھەرگە تەۋە يەرلەرنىمۇ ئۇالرغا 
لېكىن  ئولتۇرسۇن،  ئۆزى  ئۇالر  ئىچىدە  ئېيتقىن.  3 شەھەرلەرنىڭ  دەپ  بېرىڭالر‹  تاپشۇرۇپ 
تەۋە يەرلىرى بولسا ئۇالرنىڭ ئۇالغ بىلەن كاال ۋە قالغان ھايۋانلىرى ئۈچۈن بولسۇن.  4 سىلەر 
ھەر  تارتىپ  سېپىلىدىن  شەھەرنىڭ  بولسا  يەرلىرى  تەۋە  شەھەرنىڭ  بېرىدىغان  الۋىيالرغا 
تەرىپىگە مىڭ گەزگىچە ئۇزارسۇن.  5 شەھەرنىڭ تاشقىرىدا سىلەر شەرق تەرىپىدە ئىككى مىڭ 
گەز، غەرب تەرىپىدە ئىككى مىڭ گەز، جەنۇب تەرىپىدە ئىككى مىڭ گەز ۋە شىمال تەرىپىدە 
ئىككى مىڭ گەزدىن ئۆلچەڭالر. شەھەر ئۆزى ئوتتۇرىسىدا بولۇپ، ئۇالرغا تەگكەن شەھەرلەرنىڭ 
چۆرىسىدە شۇنچە-شۇنچە يەر بولسۇن.  6 سىلەر الۋىيالرغا بېرىدىغان شەھەرلەر بولسا ئۇالرنىڭ 
ئىچىدىن ئالتىسى پاناھگاھ شەھەرلىرى بولسۇن. كىمكى ئادەم ئۆلتۈرگەن بولسا، ئاندا قېچىپ 

كەتسۇن. مۇندىن باشقا يەنە قىرىق ئىككى شەھەر ئۇالرغا بېرىڭالر.  
7 شۇنداقكى، سىلەر الۋىيالرغا بېرىدىغان شەھەرلەر بولسا جەمئىي قىرىق سەككىز شەھەر بولۇپ، 

چۆرىسىدە تەۋە جايلىرىمۇ بولسۇن.  8 بۇ شەھەرلەر ئۆزى بەنى-ئىسرائىلنىڭ مىراس ھەسسىسىدىن 
چىقىرىلىپ، چوڭ قەبىلىدىن چوڭراق ئېلىنىپ، كىچىكتىن كىچىكرەك ئېلىنىپ، ھەر قەبىلە 

ئۆزى تاپقان مىراس ھەسسىسىگە مۇۋاپىق الۋىيالرغا شەھەرلەر ئايرىپ بەرسۇن«.  

پاناھلىق شەھەرلىرى

ئۇالرغا  سۆزلەپ  بەنى-ئىسرائىلغا  ئېيتتىكى:  10 »سەن  قىلىپ  سۆز  مۇساغا  9 خۇداۋەندە 

ئۈچۈن  كىرگىنىڭالردە،  11 ئۆزۈڭالر  يۇرتىغا  قانائان  ئۆتۈپ،  ئىئورداندىن  ئېيتقىنكى: سىلەر 
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قېچىپ  ئاندا  بولسا،  ئۆلتۈرگەن  ئادەم  بىلمەسلىكتە  بىركىم  بولۇپ،  شەھەرلىرى  پاناھگاھ 
ئۆلتۈرگەن  ئادەم  بولسا  شەھەرلەر  ئىلغاڭالر.  12 بۇ  شەھەرلەرنى  بىرنەچچە  دەپ،  كەتسۇن 
ئۆلتۈرۈلمىسۇن  قىلىنمىغۇچىلىك  ھۆكۈم  تارتىلىپ  سوراققا  ئالدىدا  جامائەتنىڭ  كىشى 
بولۇشقا  شەھەرلىرى  بولسۇن.  13 پاناھگاھ  پاناھگاھ  سىلەرگە  ئالغۇچىدىن  ئىنتىقام  دەپ، 

چىقىرىلغان شەھەرلىرىڭالر بولسا ئالتە شەھەر بولۇپ،  
14 ئۈچ شەھەر ئىئورداننىڭ ئۇ تەرىپىدىن بېرىلىپ، باشقا ئۈچ شەھەر بولسا قانائان يۇرتىدىن 

بىلەن  بەنى-ئىسرائىل  بولسا  شەھەر  ئالتە  بولسۇن.  15 بۇ  شەھەرلىرى  پاناھگاھ  بېرىلىپ، 
ئادەم  بىلمەسلىكتە  بولۇپ، كىمكى  پاناھگاھ  ئۈچۈن  مۇساپىر  ئولتۇرغان  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ 

ئۆلتۈرگەن بولسا، ئاندا قېچىپ كەتسۇن.  
ئۆزى  ئۇ  ئۆلتۈرۈۋەتسە،  ئۇرۇپ  ئادەمنى  بىر  بىلەن  ئەسۋاب  تۆمۈر  بىركىم  ئەگەر  16 لېكىن 

ئۆلتۈرگىلى  ئادەم  بىركىم  تاپسۇن.  17 ئەگەر  جازاسىنى  ئۆلۈم  بولغاچ  قىلغۇچى  قاتىللىق 
قاتىللىق  ئۆزى  بۇ  ئۆلتۈرۈۋەتسە،  ئۇرۇپ  ئادەمنى  بىر  ئېلىپ،  قولىغا  تاشنى  بىر  بولىدىغان 
قىلغۇچى بولغاچ ئۆلۈم جازاسىنى تاپسۇن.  18 يا بىركىم ئادەم ئۆلتۈرگىلى بولىدىغان ياغاچنى 
قولىغا ئېلىپ، بىر كىشىنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتسە، بۇ ئۆزى قاتىللىق قىلغۇچى بولغاچ ئۆلۈم 
قەيەردە  ئۆلتۈرۈپ،  تۆككۈچىنى  قان  ئۆزى  ئالغۇچى  ئىنتىقامىنى  يېسۇن.  19 قان  جازاسىنى 

تاپسا، ئۇنى ئۆلتۈرسۇن.  
20 ئەگەر بىركىم ئاداۋەت قىلىپ، بىر كىشىنى ئىشىتىۋەتسە ياكى قەستەن ئۇنىڭغا بىر نېمە 

ئېتىپ ئۆلتۈرسە،  21 يا دۈشمەنلىك قىلىپ ئىشىتىپ ئۆلتۈرۈۋەتسە، ئۇرغان كىشىنىڭ ئۆزى 
قاتىللىق قىلغۇچى بولغاچ ئۆلۈم جازاسىنى تاپسۇن. قان ئىنتىقامىنى ئالغۇچى ئۆزى ئۇنى 

قەيەردە تاپسا، ئۆلتۈرسۇن.  
ياكى  ئىشىتىۋەتسە  بىلمەسلىكتە  قىلماي،  ئاداۋەت  كىشىنى  بىر  بىركىم  ئەگەر  22 لېكىن 

تاشنى  ئۆلگۈدەك  ئادەم  كۆرمەي،  ئۇنى  تاشلىسا  23 يا  نېمىنى  بىر  ئۈستىگە  بىلمەسلىكتە 
ئۇنىڭ ئۈستىگە تاشالپ سېلىپ ئۆلتۈرۈۋەتسىمۇ، ئۇنىڭ دۈشمەن بولماي، ئۇنى ئۆلتۈرگىلى 
ئىنتىقامىنى  قان  بىلەن  تۆككۈچى  قان  مۇنداق  ئۆزى  بولسا،  24 جامائەت  قەستلىمىگەن 
ئالغۇچىنىڭ ئوتتۇرىسىدا شۇ ئەھكامالرغا مۇۋاپىق ھۆكۈم قىلسۇن.  25 شۇنداقكى، جامائەت 
ئۆزى  ئۇنىڭ  قۇتقۇزۇپ،  قولىدىن  ئالغۇچىنىڭ  ئىنتىقامىنى  قان  تۆككۈچىنى  قان  ئۆزى 
قېچىپ كەتكەن پاناھگاھ شەھىرىگە ياندۇرۇپ بەرسۇن. ئاندا بۇ كىشى ئۆزى مۇقەددەس ياغ 
بىلەن مەسىھلەنگەن ئۇلۇغ كاھىن ئۆلۈپ كەتكۈچىلىك تۇرۇپ تۇرسۇن.  26 لېكىن ئەگەر قان 
تاشقىرى چىقىپ  پاناھگاھ شەھەرنىڭ چېگرىسىدىن  ئالغان  بېرىپ  تۆككۈچى ئۆزى قېچىپ 
قالغىنىدا،  27 قان ئىنتىقامىنى ئالغۇچى ئۇنى تېپىپ، شەھەرنىڭ ھۇدۇدىنىڭ سىرتىدا قان 
قان  چۈنكى  توختاتمىسۇن.  گۇناھى  قان  ئۆلتۈرۈۋەتسە،  28 ئۇنىڭغا  تۇتۇۋېلىپ  تۆككۈچىنى 
تۆككۈچى بولسا ئۇلۇغ كاھىن ئۆلۈپ كەتكۈچىلىك ئۆز پاناھگاھ شەھىرىدە تۇرۇپ تۇرۇشى 
كېرەك. ئۇلۇغ كاھىن ئۆلگەندىن كېيىن ئۆز مىراس جايىغا يېنىپ كەتسە بولىدۇ.  29 بۇ ئۆزى 
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سىلەر ئۈچۈن قەيەردە ئولتۇرساڭالر نەسىلدىن نەسىلگە بىر قانۇن بولسۇن.  
گۇۋاھالرنىڭ  ئۆزى  قىلغۇچى  قاتىللىق  ئۆلتۈرۈۋەتسە،  بىركىمنى  باشقا  بىركىم  30 ئەگەر 

بىركىم  بىلەن  گۇۋاھلىقى  كىشىنىڭ  بىر  يالغۇز  ئەمما  ئۆلتۈرۈلسۇن.  قاراپ  گۇۋاھلىقىغا 
جېنى  ئۇنىڭ  بولسا  ئادەم  قىلغان  قاتىللىق  ئۆلتۈرۈپ  كىشىنى  ئۆلتۈرۈلمىسۇن.  31 بىر 
ئۈچۈن بەدەل ئالماڭالر، بەلكى ئۇ ئۆزى ئۆلۈم جازاسىنى تاپسۇن.  32 شۇنىڭغا ئوخشاش سىلەر 
بولساڭالر كاھىن ئۆزى ئۆلۈپ كەتمەستىن ئىلگىرى يېنىپ كېتىپ يۇرتتا ئولتۇرسۇن دەپ، 

بىر پاناھ شەھىرىگە قېچىپ كەلگەن بىر كىشى ئۈچۈن بەدەلمۇ ئالماي،  
قان  بولىدۇ.  ناپاك  بىلەن  قان  بولسا  يۇرت  قىلماڭالر.  ناپاك  يۇرتنى  ئولتۇرغان  33 ئۆزۈڭالر 

تۆككۈچىنىڭ ئۆز قېنى بىلەن بولمىسا، ئۇنىڭ ئىچىدە تۆكۈلگەن قان ئۈچۈن يۇرتنىڭ ئۆزىگە 
كاپارەت قىلىنمايدۇ.  34 مەن ئاندا ماكان تۇتۇپ، ئۆزۈڭالر ئولتۇرغان يۇرتنى ناپاك قىلماڭالر، 

چۈنكى مەن خۇداۋەندە بەنى-ئىسرائىلنىڭ ئارىسىدا ماكان تۇتىمەن«.  

زېلوفخادنىڭ قىزلىرىغا تەۋە بولغان مىراس

1 يۈسۈپنىڭ نەسىللىرىدىن بولغان گىلىياد بەن-ماكىر بەن-ماناسسەنىڭ خانىدانلىرىغا 36 

باش  خانىدانلىرىغا  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  بىلەن  مۇسا  كېلىپ،  كىشىلەر  بولغان  باش 
بىزنىڭ  ئۆزى  »خۇداۋەندە  ئېيتتىكى:   2 قىلىپ،   سۆز  تۇرۇپ  ئالدىدا  ئەمىرلەرنىڭ  بولغان 
خوجىمىزغا: › سەن چەك تاشالش بىلەن يۇرتنى بەنى-ئىسرائىلغا ئۈلەشتۈرۈپ مىراس قىلىپ 
مىراسىنى  زېلوفخادنىڭ  بۇرادىرىمىز  ساڭا  خۇداۋەندىمۇ  باشقا،  بۇيرۇغاندىن  دەپ  بەرگىن‹ 
بىر  باشقا  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  بۇالر  ئەگەر  3 لېكىن  بۇيرۇدى.   بەرگىلى  قىزلىرىغا  ئۇنىڭ 
ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ  ھەسسىسى  مىراس  ئۇالرنىڭ  تەگسە،  كىشىگە  بىر  بولغان  قەبىلىدىن 
مىراس ھەسسىسىدىن ئاجرىتىلىپ كېتىپ، ئۇالر قوشۇلغان قەبىلىنىڭ مىراس ھەسسىسى 
4 بەنى- كېتىپ،   ھەسسىسى  بىر  مىراسىمىزنىڭ  بىزنىڭ  بىلەن  بۇنىڭ  بولىدۇ.  چوڭراق 
قەبىلىسىنىڭ  قوشۇلغان  ھەسسىسى  مىراس  ئۇالرنىڭ  كەلسە،  يىلى  شادلىق  ئىسرائىلنىڭ 
قەبىلىسىنىڭ  ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ  بولسا  ھەسسىسى  مىراس  ئۇالرنىڭ  قېتىلىپ،  مىراسىغا 

مىراسىدىن ئېلىنىپ كېتىدۇ« دېدى.  
5 ئۇ ۋاقىت مۇسا ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ھۆكۈمىگە قاراپ ئېيتتىكى: »بەنى-يۈسۈپنىڭ قەبىلىسى 

بولسا راست سۆز قىلدى.  6 خۇداۋەندە ئۆزى زېلوفخادنىڭ قىزلىرى توغرىسىدا مۇنداق بۇيرۇپ 
ئېيتتىكى: › ئۇالر بولسا يالغۇز ئۆز خانىدانىدىن بولۇپ، ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ قەبىلىسىدىن بولغان 
بىر كىشىگە تەگسە، كىمگە خالىسا تەگسۇن.  7 چۈنكى بەنى-ئىسرائىلنىڭكى بولغان مىراس 
ھەسسىسى بولسا بىر قەبىلىدىن باشقا قەبىلىگە ئۆتمەي، بەلكى بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەربىرى 
قەبىلىلىرىنىڭ  تۇتسۇن.  8 بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ھەسسىسىنى  مىراس  ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ  ئۆز 
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بىرىنىڭ ئىچىدە مىراس تاپقان بىر خوتۇن ئۆزى ئەرگە تەگسە، بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەربىرى 
ئاتا- بولۇپ،  خانىدانىدىن  ئۆز  دەپ،  تۇتسۇن  ھەسسىسىنى  مىراس  ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ  ئۆز 
بوۋىلىرىنىڭ قەبىلىسىدىن بولغان بىر كىشىگە تەگسۇن.  9 چۈنكى ھېچ مىراس ھەسسىسى 
ئۆز مىراس  بەنى-ئىسرائىلنىڭ ھەربىرى  بەلكى  ئۆتمەي،  قەبىلىگە  بىر  باشقا  قەبىلىدىن  بىر 

ھەسسىسىنى تۇتسۇن‹ دەپ ئېيتتى« دېدى.  
10 زېلوفخادنىڭ قىزلىرى بولسا خۇداۋەندە ئۆزى مۇساغا بۇيرۇغاندەك قىلىپ،  11 ماخال، تىرزا، 

خوگال، مىلكا ۋە نوئا دەپ ئاتىلىپ، زېلوفخادنىڭ قىزلىرى بولغانالرنىڭ ئۆزى ئۆز تاغىلىرىنىڭ 
ئىچىدە  خانىدانلىرىنىڭ  نەسىل  ماناسسەنىڭ  ئوغلى  تېگىپ،  12 يۈسۈپنىڭ  ئوغۇللىرىغا 
ئىچىدە  قەبىلىسىنىڭ  خانىدان  ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ  مىراس ھەسسىسى  ئۇالرنىڭ  نىكاھالنغاچ، 

قالدى.  
ئۇتتۇرىدا  يېرىخونىڭ  بىلەن  ۋاسىتىسى  مۇسانىڭ  ئۆزى  خۇداۋەندە  بولسا  قائىدىلەر  13 بۇ 

بىلەن  ھۆكۈم  بەرگەن  بەنى-ئىسرائىلغا  تۈزلەڭلىكلىرىدە  موئابنىڭ  يېنىدىكى  ئىئورداننىڭ 
قانۇنالر بولىدۇ.  


