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МИСИРДИН ЧИҚИШ
Исраилийларниң Мисирда қуллуқта болуши

1 1 Һәр бир киши өз бала-җақилирини алғач келип, Яқуб билән биллә 
Мисирға йетишкән бәни-Исраилниң исимлири бу йәни:  

2 Рубән, Шимон, Лавий, Йәһуда,  3 Иссакар, Зәбулун, Бәнямин,  4 Дан, 
Нафтали, Гад вә Ашәр еди.  5 Яқубниң пуштидин чиққан һәммиси йәтмиш 
җан еди. Йүсүп болса балдуррақ Мисирға кәлгән еди.  6 Амма Йүсүп билән 
бурадәрлири өлүп һәммә замандашлири вапат болди.  7 Лекин бәни-Исраил 
өсүп авуп чоңийип, уларниң толилиқидин жут толған еди.  

8 У вақитта Йүсүпни билмигән йеңи бир падишаһ Мисирда қопти.  9 У өз 
хәлқигә ейттики: «Мана, бәни-Исраилниң хәлқи биздин зиядә авуп күчлинип 
кәтти.  10 Әмди биз әқиллиқ тәриқидә улар билән иш тутайли. Болмиса улар 
техи зиядә авуп кетип, мубада бир җәң чиқип қалса, дүшмәнлиримизгә 
қошулуп биз билән урушуп жуттин чиқип кәтсә керәк» деди.  11 Шуни 
дегәндә, уларниң үстигә әмгәк назарәтчилири қоюп уларни қуллуқта тутуп, 
қаттиқ ишларға салғили турушти. Буниң билән улар Фирәвн үчүн Питом 
билән Рамсәс дегән ғәзинә шәһәрлирини ясайдиған болди.  12 Лекин уларни 
қанчә қаттиқ ишқа салсиму, булар техи зиядә өсүп авуп кәткили турди. 
Буниң үчүн улар бәни-Исраилдин әнсирәтти 13 Бу хиял билән мисирлиқлар 
бәни-Исраилға зулум қилип, техи қаттиқ ишләткили башлап,  14 уларни лай 
етип, хиш қуйғили селип, етизларниң һәр хил ишини қилдуруп, ишниң 
қаттиқлиқи билән уларниң тирикликини аччиқ қилатти, чүнки улардин 
елинған ишларниң һәммиси қаттиқ ишлар еди.  
15 Мисир падишаһиниң өзи бири Шифра йәнә бири Пуа дәп атилип, туғут 
ишини билидиған икки ибраний хотунға сөз қилип:  16 «Қачанки ибраний 
хотунларни туғдурсаңлар, сәпселип беқип, оғул туғулса өлтүрүп, қиз 
туғулса тирик қоюңлар» дәп ейтти.  17 Лекин туғут анилири Худадин 
қорқуп, Мисирниң падишаһи уларниң өзигә ейтқандәк қилмай, бәлки 
балиларни тирик қойди.  18 Буни аңлап, Мисирниң падишаһи туғут 
анилирини қичқартип, улардин: «Немишкә мундақ қилип, балиларни тирик 
қойдуңлар?» дәп сориди.  19 Туғут анилири Фирәвнгә җавап берип: «Ибраний 
хотунлар болса мисирлиқ хотунлардәк болмай, бәлки күчлүк болғини үчүн 
туғут аниси уларниң қешиға йетип кәлмәстә өзи туғуветиду» дәп ейтти.  
20 Амма Худа туғут анилириға мәрһәмәт қилип бәрикәтлиди. Хәлиқ болса 
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өсүп наһайити тола болуп авуди.  21 Туғут анилири Худадин қорққини үчүн у 
өзи уларниң өйлирини ават қилди.  
22 Андин кейин Фирәвн өз хәлқиниң һәммисигә буйруп: «Йеңи туғулған оғул 
балиларниң һәммисини Нил дәриясиға ташливетип, һәммә қиз балиларни 
тирик қоюңлар» дәп ейтти.  

Мусаниң туғулуши

2 1 Лавийниң ханиданидин болған бир киши берип, Лавийниң нәслидин 
болған бир қизни хотунлуққа алди.  2 Бу хотун һамилдар болуп бир оғул 

туғуп, чирайлиқ екәнликини көргинидә уни үч айғичә йошуруп сақлиди.  
3 Уни йәнә йошуралмаслиқини билгинидә, қомуштин бир сандуқ ясап, мом 
вә қаримай билән сугап балини ичигә селип, Нил дәриясиниң канаридики 
қомушлуқта қоюп қойди.  4 Амма балиниң ачиси уни қандақ қиларкин дәп, 
нерида қарап турған еди.  
5 У вақит суға чүшмәк үчүн Фирәвнниң қизи дәрия тәрәпкә чүшүп келип, 
дедәклири дәрияниң левидә меңип йүрсә, у өзи қомушлуқниң арисидики 
сандуқни көрүп қелип, өз дедикигә: «Уни елип кәл» дәп әвәтти.  6 Сандуқни 
ечип қариса, йиғлап турған бир оғул балини көрүп, униңға рәһми келип: 
«Бу өзи ибранийларниң балилиридин бири екән» дәп ейтти.  7 У вақит 
балиниң ачиси Фирәвнниң қизидин: «Сән үчүн балини емитип бақидиған 
бир ибраний ана саңа тепип келәйму?» дәп сориди.  8 Фирәвнниң қизи униң 
өзигә: «Берип елип кәлгин» дегәндә у берип, балиниң анисини қичқирип 
кәлди.  9 Фирәвнниң қизи буниңға: «Бу балини елип, мән үчүн емитип чоң 
қилсаң, саңа иш һәққиңни берәй» дәп ейтти. Хотун өзи балини елип, уни 
беқип чоң қилди.  10 Амма бала чоң болғанда уни Фирәвнниң қизиниң қешиға 
елип барди. Бу өзи уни өз балисидәк қобул қилип: «Судин уни тартивалдим» 
дәп, униңға Муса дәп ат қойди.  

Мусаниң бир мисирлиқни өлтүрүши вә қечиши

11 Муса чоң болған вақитта шундақ болдики, у өз бурадәрлиригә чиқип, 
уларниң қаттиқ ишлириға сәпселип бақти. Қариса, бир мисирлиқ адәм униң 
бурадәрлири ибранийлардин болған бир адәмни урувататти.  12 Шуни көрүп, 
һәр тәрәпкә өрүлүп қарап, бир киши йеқин болмиғинини көрсә, мисирлиқни 
өлтүрүп қумда уни йошуруп көмди.  13 Әтиси у йәнә чиқип қариса, икки 
ибраний адәм бир-бири билән урушувататти. У өзи наһәқ қилған кишигә: «Өз 
бурадириңни немишкә урисән?» дәп ейтти.  14 У җавап бәрдики: «Ким сени 
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үстимизгә һаким яки сорақчи қилип қойди? Мисирлиқни өлтүргиниңдәк 
мениму өлтүргили халамсән?» Шуни десә, Муса қорқуп: «Шәксиз бу сир 
ашкарә болуп қалди» дәп пикир қилди.  
15 Фирәвн һәм бу ишни аңлап қелип, Мусани өлтүргили қәстлиди. Лекин 
Муса Фирәвнниң алдидин қечип кетип, Мидиянниң жутида тохтап, анда бир 
қудуқниң йенида олтирип қалди.  

Муса Мидиянниң каһининиңкидә олтириши

16 Мидиянниң каһининиң йәттә қизи бар еди. Булар келип, су тартип, 
атисиниң қойлирини суғармақ үчүн оқурларни тоштурғили турди.  17 У вақит 
падичилар келип, уларни һайдивәткили турса, Муса қопуп қизларға ярдәм 
берип, қойлирини суғирип бәрди.  18 Улар өз атиси Реһуәлниң қешиға йенип 
кәлсә, у өзи: «Немишкә бүгүн шундақ пат йенип кәлдиңлар?» дәп сориди.  
19 Улар җавап бәрдики: «Бир мисирлиқ адәм бизни падичиларниң қолидин 
қутқузуп, бизниң орнимизға су тартип қойларни суғирип бәрди» деди.  20 У 
өз қизлириға: «У киши нә йәрдә қалди? Уни немишкә ташлап кәлдиңлар? Уни 
таам йегили қичқириңлар» дәп ейтти.  21 Муса болса у киши билән турушқа 
рази болғинида, бу киши өз қизи Зипорани униңға хотунлуққа бәрди.  
22 Шу өзи униңға бир оғул туққанда, Муса униң исмини Гәршом дәп атап: 
«Мән ят жутта мусапирдурмән» дәп ейтти.  
23 Узун вақит өтүп кәткәндин кейин, Мисирниң падишаһи өлди. Лекин бәни-
Исраил өз қуллуқ һалитидә аһ уруп пәряд қилғинида, улар қуллуқи үчүн 
қилған пәряд Худаниң һузуриға йәтти.  24 Шундақки, Худа уларниң налисини 
аңлиса, Худа өзи Ибраһим, Исһақ вә Яқубқа қилған әһдисини ядиға кәлтүрди.  
25 Униң үчүн Худа бәни-Исраилға қариди, дәрвәқә Худа улардин хәвәр алди.  

Худаниң Мусани чақириши

3 1 Амма Муса өзи Мидиянниң каһини болған өз қейнатиси Йетрониң 
қойлирини бақатти. Баққанда қойларни чөлниң арқисиға һайдап Худаниң 

теғи Хоребниң йениға кәлди.  2 Анда бир тикәнлик чатқалдин чиқип қопуп 
турған от ялқунида Худавәндиниң пәриштиси униңға көрүнди. Қариса, 
мана азған көйүп туриду, лекин чатқал өзи көйүп кәтмәйду.  3 Муса өзи: «Мән 
анда чиқип, бу әҗайип мәнзиригә сәпселип беқип, тикәнлик чатқалниң 
немишкә көйүп кәтмәйдиғинини көрәй» дәп хиял қилди.  4 Худавәндә униң 
буни көргили барғинини көргинидә, Худа тикәнлик чатқал ичидин униңға: 
«Әй Муса, әй Муса» дәп қичқарди. У өзи: «Мана мән» дәп җавап бәрди.  5 У 
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ейттики: «Мунда кәлмәй туруп, өзәң турған җай муқәддәс йәр болғач, 
путлириңдин чоруқлириңни салғин»  6 вә йәнә: «Мән атаңниң Тәңриси болуп, 
Ибраһимниң Тәңриси, Исһақниң Тәңриси вә Яқубниң Тәңрисидурмән» деди. 
Шуни дегәндә Муса Худаға қаримақтин қорқуп, өз йүзини йошурувалди.  
7 Худавәндә ейттики: «Шәксиз мән Мисирда турған хәлқимниң зәхмитини 
көрүп, әмгәк назарәтчилириниң зулуми үчүн қилған пәрядини аңлап, тәңлик 
тартқинини билимән.  8 Әмди назил болуп, уларни мисирлиқларниң қолидин 
қутқузуп у жуттин чиқирип, яхши кәң бир жут болуп, сүт билән һәсәл ақидиған 
бир жутқа, йәни қанааний билән хиттийлар, аморий билән пәриззийләр, 
хиввий билән йәбусийларниң жутиға елип баримән.  9 Мана әмди шундақки, 
бәни-Исраилниң пәряди маңа йетип, мисирлиқлар өзи уларға қилған зулумни 
көрдүм.  10 Униң үчүн сән әмди кәлгин. Мән сени Фирәвнниң қешиға әвәтимән, 
чүнки мениң хәлқим Исраилни Мисирдин чиқарисән» деди.  
11 Лекин Муса Худаға ейттики: «Мән кимдурмәнки, Фирәвнниң қешиға берип, 
бәни-Исраилни Мисирдин чиқирип келәлигәймән?» деди.  12 У җавап берип: 
«Мән саңа яр болуп, өзәм сени әвәткинимниң аламити шу болидуки, сән 
хәлиқни Мисирдин чиқарғандин кейин, бу тағда Худаға ибадәт қилисиләр» 
деди.  13 Муса Худаға ейттики: «Мән бәни-Исраилниң қешиға берип уларға: 
‹ Ата-бовилириңларниң Тәңриси мени қешиңларға әвәтти› дегинимдә улар 
мәндин: ‹ Униң исми немидур?› дәп сориса, уларға немә җавап берәй?» деди.  
14 Худа Мусаға: «Һемишә бар болғучиниң өзи мәндурмән» дәп ейтти. Андин 
йәнә сөзләп: «‹ Һемишә бар болғучиниң өзи мени қешиңларға әвәтти› дәп 
бәни-Исраилға ейтқин» деди.  15 Худа Мусаға йәнә сөз қилип: «Бәни-Исраилға 
мундақ ейтқинки: ‹ Ата-бовилириңларниң Тәңриси болуп Ибраһимниң 
Тәңриси, Исһақниң Тәңриси вә Яқубниң Тәңриси болған Худавәндә мени 
қешиңларға әвәтип: «Әбәдкичә бу мениң исмим болуп, нәсилдин нәсилгичә 
мен шундақ дәп әслинийдиған болимән» дәп ейтиду› дегин.  16 Әмди берип, 
Исраилниң ақсақаллирини йиғип уларға ейтқинки: ‹ Ата-бовилириңларниң 
Тәңриси атилип, Ибраһимниң Тәңриси, Исһақниң Тәңриси вә Яқубниң 
Тәңриси болған Худавәндә маңа көрүнүп: «Мән силәргә қарап, Мисирда силәргә 
немә вәқә болғинини көрдүм» дәп ейтти.  17 «Униң үчүн сөзүм шудурки, мән 
силәрни Мисирдики зулумдин чиқирип Қанаан билән хиттийлар, аморий 
билән пәриззийләр, хиввий билән йәбусийларниң жути болуп, сүт билән 
һәсәл ақидиған жутқа елип баримән»› десәң,  18 улар сениң сөзүңгә қулақ 
салидиған болиду. У вақит сән Исраилниң ақсақаллири билән биллә Мисир 
падишаһиниң қешиға берип униңға: ‹ Ибранийларниң Тәңриси Худавәндә 
бизләргә көрүнди. Әмди саңа ялвуримизки, сән бизгә үч күнлүк йол чөл ичигә 
берип Тәңримиз Худавәндигә қурбанлиқ қилишқа иҗазәт бәргәйсән› дәп 
ейтиңлар.  19 Лекин Мисирниң падишаһи мениң күчлүк қолумни туйса һәм, 
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силәрни қоюп бәрмәйдиғинини билимән.  20 Амма мән өз қолумни узитип, жут 
ичидә қилидиған һәр хил мөҗизә билән Мисирни урғандин кейин, у силәрни 
қоюп бериду.  21 Бу хәлиққә мисирлиқларниң алдида илтипат таптуримән. 
Шундақки, силәр қуруқ қол кәтмәй,  22 бәлки һәр бир хотун өз хошна хотун 
билән өз өйидә олтарақлиқ ят хотундин алтун-күмүчниң зирә-мончақлири 
билән кийим сорисун. Бу нәрсиләрни өз оғул билән қизлириңларға кийдүрүп 
мисирлиқлардин олҗа алидиған болисиләр» деди.  

Худа Мусани Мисирға әвәтиду

4 1 Муса җавап берип ейттики: «Мана улар маңа ишәнмәй туруп, сөзүмгә 
қулақ салмай, бәлки: ‹ Худавәндә саңа көрүнмиди› дәп ейтармикин?» 

деди.  2 Худавәндә униңға сөзләп: «Бу қолуңдики немидур?» дәп сориди. У 
өзи: «Бир һасидур» дәп җавап бәрди.  3 У: «Уни йәргә ташлиғин» дәп ейтти. 
Уни йәргә ташлиса, бир илан болуп қелип, Муса униңдин қачти.  4 Амма 
Худавәндә Мусаға: «Қолуңни узитип униң қуйруқини тутқин» дегәндә, 
қолини узитип уни тутти. Тутса, у униң қолида йәнә һаса болуп қалди.  
5 Худавәндә ейттики: «Буниң билән улар өз ата-бовилириниң Тәңриси 
атилип Ибраһимниң Тәңриси, Исһақниң Тәңриси вә Яқубниң Тәңриси 
болған Худавәндә саңа көрүнгинигә ишиниду» деди.  
6 Худавәндә униңға: «Өз қолуңни қойнуңға салғин» дәп ейтқинида, у өз 
қолини қойниға селип чиқарса, мана песәликтин қардәк ақирип қалған екән.  
7 Андин униңға: «Қолуңни йәнә қойнуңға салғин» дәп ейтса, қолини қойниға 
салди. Уни қойнидин йәнә чиқарса, мана әслигә йенип башқа бәдинидәк 
болған екән.  8 Худавәндә ейттики: «Әгәр улар саңа ишәнмәй туруп, авалқи 
мөҗизигә қаримиса, иккинчи мөҗизигә ишәнсун.  9 Лекин улар бу икки 
мөҗизигә ишәнмисә вә я сениң сөзүңни аңлимиса, Нил дәриясиниң суйидин 
елип, қуруқ йәргә сәпкин. Шундақ қилсаң, сән Нил дәриясидин алған суниң 
өзи қуруқ йәр үстидә қанға айлиниду» деди.  
10 У вақит Муса Худавәндигә ейттики: «Әй Худавәндә, мән гәпкә уста 
әмәсмән. Бу иш болса, хаһи түнүгүндин, хаһи әмди сән бәндәң билән 
сөзләшкәндин кейин болмай, бәлки гепим кәмтүк, тилим еғир бир адәм 
екәнмән» деди.  11 Худавәндә униңға ейттики: «Ким адәмниң ағзини яратти 
вә я гача билән гасни ким пәйда қилип көргүчи билән корни ким яратти? 
Әҗәба мән Худавәндә буларни қилмидимму?  12 Әмди сән барғин. Мән өзәм 
сениң ағзиңни сақлап, немә сөзләйдиғиниңни саңа үгитип туримән» деди.  
13 Лекин у: «Әй Худавәндә, саңа ялвуримәнки, сән халиған башқа кишини 
әвәтип, униң қоли билән бу ишни қилғин» деди.  14 У вақит Худавәндиниң 
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ғәзипи Мусаға тутишип: «Әҗәба лавийлардин болған бурадириң Һарун бар 
әмәсму? Билимәнки, у гәпни убдан қилалайду. Мана у әмди сениң алдиңға 
чиқип, сени көргәндә көңли тола хуш болиду.  15 Сән униңға гәп қилип, 
сөзләрни ағзиға салисән. Мән өзәм сән билән униң ағзини сақлап, немә 
қилидиғиниңларни силәргә үгитип туримән.  16 Һарун сениң тәрипиңдин 
хәлиққә сөзләп, сән үчүн еғиздәк болсун. Сән болсаң униңға Худадәк болғин.  
17 Бу һасини қолуңда тутуп, униң билән мөҗизә көрситисән» деди. 
 

Мусаниң Мисирға қайтиши

18 У вақит Муса өз қейнатиси Йетрониң қешиға йенип берип, униң өзигә: 
«Маңа иҗазәт бәргин. Мисирдики өз бурадәрлиримниң қешиға берип, улар 
һаятму әмәсму, көрәй» дәп ейтти. Йетро Мусаға: «Теч-аман барғин» деди.  
19 Худавәндә Мидиянда Мусаға ейттики: «Мисирға йенип барғин, чүнки 
сениң җениңни издигән кишиләр өлүп кәтти».  
20 У вақит Муса өз хотуни билән оғуллирини елип, бир ешәккә миндүрүп, 
Мисирға йенип барди. Барғанда Муса Худаниң һасисини алғач кәтти.  
21 Худавәндә Мусаға ейттики: «Мисирға йенип барғиниңда сән агаһ болуп, 
мән саңа қилғили қудрәт бәргән мөҗизиләрни Фирәвнниң алдида қилғин. 
Лекин мән у өзи хәлиқни қоюп бәрмигидәк униң көңлини қаттиқ қилимән.  
22 У вақит сән Фирәвнгә сөз қилип: ‹ Худавәндә мундақ ейтидуки: «Исраил 
мениң тунҗи оғлум болиду.  23 Униң үчүн мән саңа: «Оғлум ибадәт қилмақ 
үчүн уни қоюп бәргин» дәп ейтқан болсамму, сән уни қоюп бәрмидиң. Бу 
сәвәбтин мән әмди сениң тунҗи оғлуңни өлтүримән› дәп дегин» деди.  
24 Амма Муса сәпәр қилғинида Худавәндә бир мәнзилдә униңға учрап уни 
өлтүргили халиди.  25 У вақит Зипора бир шитик чақмақ тешини елип, өз 
оғлиниң хәтнилик етини кесип, уни униң путиға етип: «Сән мениң қанлиқ 
ерим болисән» дәп ейтти.  26 У вақит Худавәндә уни қоюп бәрди. Қоюп бәргәндә, 
хотун: «Хәтниниң сәвәбидин сән мениң қанлиқ ерим болдуң» дәп ейтти.  
27 Худавәндә Һарунға: «Баяванға берип, Мусаға учриғин» дәп ейтқинида, 
у берип Худаниң теғида униңға учрап уни сөйди.  28 Муса өзи Худавәндә 
уни әвәтип, униңға қилған сөзниң һәммиси билән қилғили буйруған 
мөҗизиләрниң һәммисини Һарунға дәп бәрди.  
29 Андин кейин Муса билән Һарун берип, бәни-Исраилниң һәммә 
ақсақаллирини йиғди.  30 Йиғса, Һарун қопуп Худавәндиниң Мусаға ейтқан 
һәммә сөзини баян қилип берип, хәлиқниң көз алдида мөҗизиләрни 
көрсәтти.  31 Буни көрүп, хәлиқ ишинип, Худавәндиниң бәни-Исраилни 
йоқлап, уларниң тәңликигә қариғинини аңлиғинида, еңишип сәҗдигә 
йиқилди.  
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Муса билән Һарун Фирәвнниң қешиға бариду

5 1 Андин кейин Муса билән Һарун Фирәвнниң қешиға берип, униңға 
ейттики: «‹ Улар берип, чөлдә маңа һейт қилмақ үчүн хәлқимни 

қоюп бәргин› дәп Исраилниң Тәңриси Худавәндә ейтиду» деди.  2 Лекин 
Фирәвн җавап берип: «Мән униң буйруқи билән Исраилни қоюп беридиған 
Худавәндә ким болиду? Мән у Худавәндини тонумаймән вә я Исраилниму 
қоюп бәрмәймән» деди.  3 Улар сөз қилип: «Ибранийларниң Тәңриси бизгә 
көрүнди. Униң үчүн бизгә чөл ичигә үч күнлүк йол берип, үстимизгә ваба 
яки қилич әвәтмисун дәп, Тәңримиз Худавәндигә қурбанлиқ қилғили 
иҗазәт бәргин» деди.  4 Лекин Мисирниң падишаһи уларға җавап берип: «Әй 
Муса билән Һарун, немишкә хәлиқни ишлиридин тартисиләр? Ишиңларға 
бериңлар» деди.  5 Фирәвн йәнә сөзләп: «Мана хәлиқ жутта зиядә авуп 
кетибдур. Силәр болсаңлар уларни ишлиридин бекар қилғили халайсиләр» 
деди.  
6 Шу күни Фирәвн өзи хәлиқниң әмгәк назарәтчилири билән һайдақчилириға 
буйруп ейттики:  7 «Хәлиққә илгәркидәк хиш қуйғили саман бәрмәй, бәлки 
улар өз-өзигә саман тапсун.  8 Лекин илгиридин қанчилик хиш қоюп кәлгән 
болса, һели һәм кам қилмай, шунчилик хиш қуйдуруңлар. Чүнки улар болса 
һурун болуп қелип: ‹ Тәңримизгә қурбанлиқ өткүзмәк үчүн бизни кәткили 
қойғин› дәп варқиришип туриду.  9 Әмди улар ишқа мәшғул болуп, ялған 
гәпләргә қулақ салмисун дәп, бу адәмләрниң үстигә қаттиқ иш қоюлсун» деди.  
10 Шуни дегәндә, хәлиқниң үстидә турған әмгәк назарәтчилири билән 
һайдақчилар чиқип, хәлиққә сөзләп: «Фирәвн мундақ ейтидуки: ‹ Әмди 
мән силәргә саман бәрмәйдиған болдум.  11 Өзәңлар үчүн берип қәйәрдин 
саман тапалсаңлар, елип келиңлар лекин қилидиған ишлириңлар болса 
қилдәкму кемәйтилмәйди› деди» дейишти.  12 Буниң билән хәлиқ өзи пүтүн 
Мисирниң жутида тарилип, саман орниға қуруқ паһалларни йиққили 
турди.  13 Әмгәк назарәтчилири болса уларни алдиритип: «Силәргә саман 
берилгән чағдикидәк һәр күнлүк ишни шу күни һели һәм қилиңлар» дәп 
ейтти.  14 Фирәвн қойған әмгәк назарәтчилириниң қол астида болуп, бәни-
Исраилдин болған һайдақчилар таяққа бесилип: «Немишкә күндикидәк 
тоштуруп хиш қуйдурмидиңлар» дәп сорақ қилинип урулди.  15 У вақит 
бәни-Исраилдин болған һайдақчилар Фирәвнниң алдиға берип: «Немишкә 
өз қуллириңға мундақ қилисән.  16 Улар өз қуллириңға саман бәрмисиму: 
‹ Хиш қойдуруңлар› дәп бизләргә буйруп туриду. Мана таяқни өз қуллириң 
йәйду, амма гуна сениң адәмлириңдә болиду» дәп пәряд қилишти.  17 Лекин 
у ейттики: «Һурун екәнсиләр, шәксиз һурун болғиниңлар үчүн: ‹ Биз берип, 
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Худавәндигә қурбанлиқ қилип өткүзгили бизгә иҗазәт бәргин› дәп ейтисиләр.  
18 Әмди берип, ишиңларни қилиңлар. Силәргә саман берилмәйду, лекин 
хишниң саниниң һесабини авалқидәк бәрмикиңлар лазим болиду» деди.  
19 Һәр күнлүки қоюлидиған хишлириңлардин һеч нәрсә кемәйтилмәйди» 
дәп ейтилғинида, бәни-Исраилниң һайдакчилири өзиниң қандақ бир балаға 
сепилип қалғинини билишти.  
20 Улар Фирәвнниң қешидин чиқип келиватқинида, улар билән учрашмақ 
үчүн келип анда сақлап турған Муса вә Һарун билән көрүшүп қелип,  21 уларға: 
«Силәр бизни Фирәвн билән хизмәткарлириниң көзлиридә яман көрситип, 
бизни өлтүргили уларниң қолиға қилични тутқузғиниңлар үчүн, Худавәндә 
өзи силәрни йоқлап һөкүм қилсун» дәп ейтишти.  

Худа исраилийларни қутқузушқа вәдә қилиду

22 У вақит Муса Худавәндиниң алдиға йенип берип, ейттики: «Әй Худавәндә, 
немишкә бу хәлиқни балаға салдиң? Ундақ болса, немә үчүн мени әвәттиң?  
23 Мән Фирәвнниң қешиға келип, сениң исмиң билән сөз қилғинимдин 
тартип, у өзи бу хәлиқниң үстигә техи зиядә азаб қилғили турди. Амма сән 
болсаң өз хәлқиңни һеч қутқузмидиң» деди.  

6 1 Лекин Худавәндә Мусаға ейттики: «Әмди Фирәвнгә қилидиғинимни 
көрисән. Чүнки у бир күчлүк қолдин зорлинип, уларни кәткили қоюп, бир 

қудрәтлик қолниң сәвәбидин уларни өз жутидин һайдиветидиған болиду» 
деди.  2 Андин кейин Худа Мусаға сөз қилип ейттики: «Мән Худавәндидурмән.  
3 Ибраһим билән Исһақ вә Яқубқа Қадир-Мутләқ Худадәк көрүндүм, лекин 
Яһвәһ дегән исмим билән уларға ашкарә болмидим.  4 Мән улар билән бир 
әһдә бағлишип: ‹ Силәр мусапирдәк олтарған жутни, йәни Қанаан жутини 
силәргә беримән› дәп уларға вәдә қилдим.  5 Әмди бәни-Исраилниң: ‹ 
Мисирлиқлар бизни қуллуқта тутиду› дәп пәряд қилғинини аңлап, қилған 
әһдәмни яд қилдим.  6 Униң үчүн мениң тәрипимдин бәни-Исраилға сөз 
қилип: ‹ Мән Худавәндә өзәм силәрни мисирлиқларниң йүклири астидин 
чиқирип, уларниң қуллуқидин азат қилип, биликимни узитип уларға чоң 
балалар әвәтип, силәрни қутқузимән.  7 Силәрни өз хәлқим болушқа қобул 
қилип, өзәм Тәңриңлар болимән. У вақит мән Тәңриңлар Худавәндә болуп, 
силәрни мисирлиқларниң қуллуқидин қутқузғинимни билисиләр.  8 Мән 
қол көтирип Ибраһим, Исһақ вә Яқубқа вәдә қилған жутқа силәрни елип 
берип, уни силәргә мирас қилип беримән, чүнки мән Худавәндидурмән› дәп 
ейтти дегин» деди.  9 Бу дегәнниң һәммисини Муса бәни-Исраилға дәп бәрди, 
лекин уларниң көңли қаттиқ иштин хапа болғач, униңға қулақ салмиди.  
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10 Андин кейин Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  11 «Берип, Мисирниң 
падишаһи Фирәвнгә: ‹ Бәни-Исраилни өз жутуңдин чиққили қойғин› дәп 
ейтқин» деди.  12 Лекин Муса Худавәндиниң алдида сөз қилип: «Мана бәни-
Исраил маңа қулақ салмиған болса, қандақ Фирәвн өзи мәндәк хәтнисиз 
ләвлири бар бир адәмгә қулақ салалайду?» деди.  

13 Амма Худавәндә Муса билән Һарунға сөзләп: «Бәни-Исраил Мисир 
жутидин чиқирилсун» дәп бәни-Исраил билән Мисирниң падишаһи Фирәвн 
үчүн уларға әмир бәрди.  

Рубән, Шимон вә Лавийниң әвлатлири

14 Уларниң ханиданлириниң башлири шу еди. Исраилниң тунҗи оғли 
Рубәнниң оғуллири болса: Ханоқ билән Паллу, Хәзрон билән Карми еди. 
Буларниң өзи Рубәнниң нәсиллири еди.  
15 Шимонниң оғуллири болса: Йемуәл билән Ямин, Оһад билән Якин, Зохар 
билән қанаанлиқ хотунниң оғли Шаул еди. Буларниң өзи Шимонниң 
нәсиллири еди.  
16 Лавийниң оғуллири болса уларниң исимлири нәсәбнамилиригә мувапиқ: 
Гәршон, Қеһат вә Мәрари еди. Лавий өзи бир йүз оттуз йәттә йил өмүр көрди.  

17 Гәршонниң оғуллири өз нәсиллиригә мувапиқ: Либни билән Шимий еди.  
18 Қеһатниң оғуллири Амрам билән Йизһар, Хеброн билән Уззийәл еди. 
Қеһат өзи бир йүз оттуз үч йил өмүр көрди.  
19 Мәрариниң оғуллири Махли билән Муши еди. Булар нәсәбнамилиригә 
мувапиқ Лавийниң нәсиллири еди.  

20 Амрам болса өз атисиниң һәмшириси Йокәбәдни хотунлуққа елип, 
униңдин униңға Һарун билән Муса туғулди. Амрам бир йүз оттуз йәттә йил 
өмүр көрди.  
21 Йизһарниң оғуллири Қораһ, Нефәг вә Зикри еди.  
22 Уззийәлниң оғуллири Мишаәл, Елизафан вә Ситри еди.  
23 Һарун болса Наһшунниң һәмширисини, йәни Аминадабниң қизи болған 
Елишебани хотунлуққа алди. Шу өзи униңға Надаб билән Абиһу, Елиазар 
билән Итамарни туғуп бәрди.  
24 Қораһниң оғуллири Ассир, Әлқана вә Абиясаф еди. Булар өзи қораһийларниң 
нәсиллири еди.  

25 Һарунниң оғли Елиазар өзи Путийәлниң қизлириниң бирини хотунлуққа 
елип, униңдин униңға Пинихас туғулди. Булар өзи өз нәсиллиригә мувапиқ 
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лавийларниң ханиданлириниң башлири еди.  
26 «Бәни-Исраилни уларниң қошунлириға мувапиқ Мисирдин чиқириңлар» 
дәп Худавәндидин әмир тапқан Һарун билән Муса мәзкур кишиләр болуп,  
27 Мисирниң падишаһи Фирәвнгә сөз қилип: «Бәни-Исраилни Мисирдин 
чиқиримиз» дәп ейтқан кишиләрниң өзи булар еди.  28 Худавәндә Мисирниң 
жутида Мусаға сөз қилғинида,  29 у Мусаниң өзигә: «Мән Худавәндидурмән. 
Саңа ейтидиғинимниң һәммисини Мисирниң падишаһи Фирәвнгә дәп 
бәргин» дәп ейтти.  30 Лекин Муса Худавәндиниң алдида ейттики: «Ая мәндәк 
ләвлири хәтнисиз бир кишигә Фирәвнниң өзи қандақму қулақ салсун?» деди.  

Муса билән Һарунниң йәнә Фирәвнниң алдиға бериши

7 1 Лекин Худавәндә Мусаға ейттики: «Мана мән сени Фирәвнгә Тәңри 
қилип қойдум. Бурадириң Һарун болса сениң пәйғәмбириң болсун.  2 Мән 

саңа буйруғинимниң һәммисини дәп бәргәйсән. Андин кейин бурадириң 
Һарун өзи Фирәвнгә униң бәни-Исраилни қоюп беридиғини тоғрисида сөз 
қилсун.  3 Лекин мән Фирәвнниң көңлини қаттиқ қилип, Мисир жутида тола 
аламәт билән мөҗизиләр көрситимән.  4 Шундақ болсиму, Фирәвн силәргә 
қулақ салмайду. Амма мән Мисирниң үстигә қолумни узитип, чоң балалар 
әвәтип, қошунлирим болған өз хәлқим бәни-Исраилни жутидин чиқиримән.  
5 Өз қолумни Мисирниң үстигә узитип, бәни-Исраилни уларниң арисидин 
чиқарғинимда мисирлиқлар мениң Худавәндә екәнликимни билиду.  
6 Муса билән Һарун шундақ қилип, Худавәндә уларға буйруғандәк әмәл 
қилди.  7 Фирәвн билән сөзләшкән вақитта Муса сәксән яшта болуп, Һарун 
сәксән үч яшқа киргән еди.  
8 Худавәндә Муса билән Һарунға сөз қилип ейттики:  9 «Фирәвн силәргә 
сөз қилип: ‹ Бир мөҗизә көрситиңлар› десә, сән Һарунға: ‹ Һасаңни елип, 
Фирәвнниң алдиға ташлиғин› дәп ейтқин. Шундақ қилмиқиңлар билән 
һасиниң өзи бир илан болиду» деди.  10 Шуни аңлап, Муса билән Һарун 
Фирәвнниң қешиға берип, Худавәндә буюрғандәк қилип, Һарун өз һасисини 
Фирәвн билән хизмәткарлириниң алдиға ташлиса, у өзи бир илан болуп 
қалди.  11 У вақит Фирәвн өзи данишмән билән җадугәрләрни қичқартип 
кәлтүрди. Мисирниң җадугәрлириму өз җадуси билән шундақ қилип,  
12 уларниң һәр бири өз һасисини ташлиғинида булар илан болди. Лекин 
Һарунниң һасиси уларниң һасилирини жутуп кәтти.  13 Амма Фирәвнниң 
көңли қетип қелип, у Худавәндә ейтқандәк уларға қулақ салмиди. 

 



 13 МИСИРДИН ЧИҚИШ

Тоққузта бала
14 Андин кейин Худавәндә Мусаға ейттики: «Фирәвнниң көңли қетип 

қалғини үчүн хәлиқни қоюп бәрмәйду.  15 Әмди сән әтә сәһәр Фирәвн дәрияға 
чиққинида униң қешиға берип, униң йолини тосап, Нил дәриясиниң левидә 
туруп, илгири илан болған һасини қолуңда тутуп туруп,  16 униңға ейтқинки: 
‹ Ибранийларниң Тәңриси Худавәндә өзи мени сениң қешиңға әвәтип: «Улар 
чөлдә маңа ибадәт қилмиқи үчүн хәлқимни қоюп бәргин» дәп ейтқузди. 
Лекин мана, бу вақитқичә аңлимидиң.  17 Униң үчүн Худавәндә тәрипидин 
келип, униң өзиниң Худавәндә екәнликини билдүридиған аламити шу 
болидуки, мән қолумдики һаса билән Нил дәриясиниң суйини урсам, 
бу суниң өзи қанға айлиниду. 18 Дәрияниң белиқлири болса өлүп кетип, 
дәрияниң суйиниң өзи сесип кетип, мисирлиқларниң көңлиму айнип 
қелип, улар дәрияниң суйидин ичәлмәйдиған болиду› дәп ейтқин» деди.  
19 Шуни дәп, Худавәндә Мусаға йәнә ейттики: «Сән Һарунға: ‹ Өз һасаңни 
елип, мисирлиқларниң сулириниң үстигә узитип, еқин билән өстәңлири, 
көл билән турғун сулириниң үстигә шилтиғин. Шундақ қилсаң, улар қанға 
айлинип, пүтүн Мисир жутидики яғач билән таш қачилириниң суйи һәм 
қанға айлиниду› дәп ейтқин» деди.  
20 Муса билән Һарун Худавәндә буйруғандәк қилип, Һарун өзи Фирәвн 
билән хизмәткарлириниң алдида һасини көтирип, Нил дәриясиниң суйини 
урғинида дәрияниң һәммә суйи қанға айлинип кәтти.  21 Дәрияниң белиқлири 
болса өлүп кетип, дәрияниң суйи болса сесип кетип, мисирлиқлар дәрияниң 
суйидин ичәлмәйдиған болуп, Мисирниң пүтүн жути қандин толди.  22 Лекин 
мисирлиқ җадугәрләр өз җадуси билән һәм шундақ қилди. Бу сәвәбтин 
Фирәвнниң көңли қетип қелип, Худавәндә ейтқандәк уларға қулақ салмиди.  
23 Бәлки Фирәвн өйигә йенип кетип, буниңға һеч көңүл қоймиди.  
24 Дәрияниң суйини ичәлмигини үчүн, мисирлиқларниң һәммиси Нил 
дәриясиниң чөрисидә ичидиған су үчүн қудуқ колиди.  25 Худавәндә Нил 
дәриясини урғандин тартип йәттә күн бу тәриқидә өтти.  

26 Андин кейин Худавәндә Мусаға ейттики: «Фирәвнниң қешиға берип униңға 
ейтқинки: ‹ Маңа ибадәт қилмақ үчүн өз хәлқимни қоюп бәргин› дәп Худавәндә 
ейтиду.  27 Лекин уларни қоюп бәрмисәң, пақа әвәтип, жутуңни уримән.  28 Нил 
дәриясида нурғун пақа пәйда болуп чиқип, сениң һойлангға дахил болуп, 
ятмақ һуҗраңға кирип, орнуңға чиқивелип, хизмәткарлириңниң өйлиригә 
һәм бесип, хәлқиңни хапа қилип, тонур билән хемир касаңлириңға ямишип 
киривалиду.  29 Өзәң билән хәлқиңгә вә һәммә хизмәткарлириңниң үстигә 
пақилар һуҗум қилип чиқивалиду› дегин» деди.  
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8 1 Худавәндә Мусаға йәнә ейттики: «Сән Һарунға сөз қилип: ‹ Пақилар 
Мисир жутиниң үстигә чиқмақ үчүн өз қолуңни узитип, һасаңни еқин 

билән өстәңләр вә көлләрниң үстигә шилтиғин› дәп ейтқин» деди.  2 У 
вақит Һарун өз қолини Мисир жутиниң суйиниң үстигә узатти. Шундақ 
қилса, пақилар чиқип Мисир жутини басти.  3 Лекин җадугәрләр һәм өз 
җадуси билән шундақ қилса, пақилар чиқип, Мисир жутини бесивалди.  4 У 
вақит Фирәвн өзи Муса билән Һарунни қичқартип: «Пақиларни мән билән 
хәлқимдин чиқармақ үчүн Худавәндигә дуа қилиңлар. Шундақ болса, 
Худавәндигә қурбанлиқ қилсун дәп, хәлиқни қоюп беримән» дәп ейтти.  
5 Муса Фирәвнгә ейттики: «Ялғуз Нил дәриясида пақилар қелип, өзәң билән 
өйлириңдин кәтсун дәп, сән билән хизмәткарлириң вә хәлқиң үчүн дуа 
қилидиған вақтимни тәйинлисәң болиду» деди.  6 У өзи: «Әтигичә болсун» 
дәп җавап бәрди. Муса ейттики: «Тәңримиз Худавәндигә охшаш һеч ким 
болмиғинини билгәйсән дәп, сениң ейтқиниңдәк болсун.  7 Пақилар болса 
сән билән өйлириңдин, хизмәткарлириң билән хәлқиңдин чиқип кетип, 
ялғуз Нил дәриясида қалиду».  8 Шуни дәп, Муса билән Һарун Фирәвнниң 
қешидин чиқип кәтти. Амма Муса өзи Фирәвнниң үстигә әвәтилгән пақилар 
тоғрисидин Худавәндигә пәряд қилди.  9 У вақит Худавәндә Мусаниң 
тилигинидәк қилди. Буниң билән пақилар өлүп, өй, һойла вә етизлардин 
йоқ болуп кәтти.  10 Хәлиқ уларни йиғип дөвә-дөвә қилип, пүтүн жут 
сесиқчилиқтин толди.  11 Лекин Фирәвн асайишлиқ болғинини көргәндә өз 
көңлини қатуруп, Худавәндә ейтқинидәк уларға қулақ салмиди.  

12 Андин кейин Худавәндә Мусаға ейттики: «Сән Һарунға: ‹ Һасаңни узитип 
йәрниң тописини урғин. Буниң билән пүтүн Мисир жути пашидин толиду› 
дәп ейтқин» деди.  13 Улар шундақ қилди. Һарун өз қолини узитип һасиси 
билән йәрниң тописини урса, адәм билән һайванларни паша бесип 
кетип, пүтүн Мисир жутидики һәммә йәрниң тописи паша болуп қалди.  
14 Җадугәрләр өз җадуси билән паша пәйда қилғили тиришса, уларни пәйда 
қилалмиди. Пашилар болса, һәм адәмләргә, һәм һайванларға ямишип турған 
еди.  15 У вақит җадугәрләр Фирәвнгә: «Бу өзи Худаниң бармиқиниң қилғини» 
дәп ейтти. Лекин Фирәвн өз көңлини қатуруп, Худавәндә ейтқинидәк уларға 
қулақ салмиди.  

16 Андин кейин Худавәндә Мусаға ейттики: «Әтә сәһәр қопуп, Фирәвн дәрияға 
чиққинида униң алдида туруп, униңға: ‹ Худавәндә мундақ ейтидуки: «Маңа 
ибадәт қилмақ үчүн өз хәлқимни қоюп бәргин.  17 Әгәр хәлқимни қоюп 
бәрмисәң, мана өзәң билән хизмәткарлириң, хәлқиң билән өйлириңгә 
чивин қошунлирини әвәтимән. Шундақки, мисирлиқларниң өйлири билән 
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улар турған зиминниң өзи чивин қошунлиридин толуп қалиду.  18 Лекин 
у күндә өз хәлқим олтарақлиқ Гошән жутини айрип қойимән. Шундақки, 
анда чивин қошунлири тепилмайду. У вақит билисәнки, ялғуз мән бу 
жутта Худавәндидурмән.  19 Бу тәриқидә өз хәлқимни сениң хәлқиңдин 
пәриқ етимән. Бу аламәтниң өзи әтә вәқә болиду» деди› дәп ейтқин» деди.  
20 Худавәндә мундақ қилғанда, Фирәвн билән хизмәткарлириниң өйлиригә 
чивин қошунлири киривелип, пүтүн Мисир жути чивин қошунлиридин 
хараб болди.  21 У вақит Фирәвн өзи Муса билән Һарунни қичқартип келип 
уларға: «Берип, шу жутта Худайиңларға қурбанлиқ өткүзүңлар» деди.  
22 Лекин Муса җавап бәрдики: «Бизгә шундақ қилғили убдан кәлмәйду. Биз 
болсақ Тәңримиз Худавәндә үчүн мисирлиқларниң өзи яман көргән нәрсини 
өткүзгили халаймиз. Әмди әгәр биз мисирлиқларниң көз алдида яман 
көрүнгән нәрсини қурбанлиқ қилсақ, улар бизни чалма-кесәк қиливәтмәмду?  
23 Буниң үчүн биз үч күнлүк йол чөл ичигә йирақ берип, Тәңримиз Худавәндә 
бизгә буйруғинидәк униңға қурбанлиқ өткүзгили халаймиз» деди.  24 Фирәвн 
ейттики: «Силәрни Тәңриңлар Худавәндә үчүн чөлдә қурбанлиқ өткүзгили 
барғили қойимән. Лекин бәк йирақ кетип қалмай, мән үчүн дуа қилиңлар» 
деди.  25 Муса җавап бәрдики: «Мана мән сениң қешиңдин чиққинимда: ‹ 
Әтә чивин қошунлири Фирәвн билән хизмәткарлири вә хәлқидин чиқип 
кәтсун› дәп Худавәндидин тиләймән. Лекин Фирәвн болса йәнә микир 
қилип хәлиқни Худавәндигә қурбанлиқ қилғили бериштин тосимисун» 
дәп  26 Муса Фирәвндин кетип, Худавәндигә дуа қилди.  27 Худавәндә өзи 
Муса тилигинидәк қилип, Фирәвн билән хизмәткарлири вә хәлиқтин чивин 
қошунлирини чиқиривәтти. Шундақки, бир чивинму қалмиди.  28 Лекин 
Фирәвн бу нөвәт һәм өз көңлини қатуруп хәлиқни қоюп бәрмиди.  

9 1 Андин кейин Худавәндә Мусаға ейттики: «Фирәвнниң қешиға берип 
униңға сөзләп: ‹ Ибранийларниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: 

Маңа ибадәт қилмақ үчүн өз хәлқимни қоюп бәргин.  2 Әгәр уларни қоюп 
бәрмәй тутуп турсаң,  3 мана, Худавәндиниң қоли етизлиқтики чарва 
малларниң үстигә, йәни ат, ешәк, төгә, кала вә қойларниң үстигә келип, 
қаттиқ ваба кәлтүриду.  4 Шундақ қилип, Худавәндә Исраилниң чарвилирини 
мисирлиқларниң чарвилиридин пәриқ етиду. Бу тәриқидә Исраилниң 
чарвилиридин һеч бири өлмәйду› дегин» дәп ейтип,  5 Худавәндә бир 
вақитни тохтитип: «Әтә Худавәндә бу жутта мундақ қилиду» дәп ейтти.  
6 Әтиси Худавәндә шундақ қилса, мисирлиқларниң һәммә чарвилири өлүп 
кәтти, лекин бәни-Исраилниң чарвилиридин бирисиму өлмиди.  7 Фирәвн 
өзи киши әвәтип мәлум қилдурса, мана Исраилниң чарвилиридин һеч бири 
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өлмигән екән. Лекин Фирәвнниң көңли қетип қелип, хәлиқни қоюп бәрмиди.  

8 Андин Худавәндә Муса билән Һарунға ейттики: «Хумданниң күлидин сиқим-
сиқим елиңлар. Андин кейин Муса уни Фирәвнниң көз алдида асман тәрәпкә 
чачсун.  9 Шундақ қилмиқи билән пүтүн Мисирниң жутида ғубар өрләп, 
буниңдин пүтүн Мисир жутидики адәмләр билән һайванларниң бәдинигә 
һүррәк-һүррәк чиқип йириңлиқ чақа чиқип қалиду» деди.  10 У вақит улар 
хумдандин күл елип, Фирәвнниң қешиға берип тохтап туруп, Муса уни асман 
тәрипигә чачқинида адәмләр билән һайванларниң бәдинигә һүррәк-һүррәк 
чиқип йириңлиқ чақа чиқип қалди.  11 Җадугәрләр болса чақиниң дәстидин 
Мусаниң алдида тохтиялмай қалди. Чүнки башқа мисирлиқларға чиққандәк 
җадугәрләрниң бәдинигә һәм чақа чиқип қалған еди.  12 Лекин Худавәндә 
Фирәвнниң көңлини қатуруп қойғини үчүн, Худавәндә Мусаға ейтқинидәк 
уларға қулақ салмиди.  

13 Андин кейин Худавәндә Мусаға ейттики: «Әтә сәһәр қопуп берип Фирәвнниң 
алдида туруп, униңға ейтқинки: ‹ Ибранийларниң Тәңриси Худавәндә 
мундақ ейтидуки: «Маңа ибадәт қилмақ үчүн хәлқимни қоюп бәргин.  
14 Болмиса әмди бу нөвәт һәммә балалиримни өзәң билән хизмәткарлириң 
вә хәлқиңниң үстигә әвәтимән. Буниң билән пүтүн йәр йүзидә мәндәк һеч 
ким болмиғинини билисән.  15 Чүнки мән өз қолумни узитип өзәң билән 
хәлқиңни ваба билән урған болсам еди, бу вақитқичә сән йәр йүзидин йоқ 
болуп кетәттиң.  16 Лекин өз қудритимни саңа көрситип, исмимни пүтүн 
йәр йүзидә мәшһур қилмақ үчүн сени аяп қойдум.  17 Техи һәм сән хәлқимгә 
чоңлуқ қилип, уларни қоюп бәрмәйсән.  18 Мана әтә бу вақит билән Мисир 
жути бена болғандин тартип әмдигичә һеч яғмиған бир қаттиқ мөлдүр 
яғдуримән.  19 Униң үчүн киши әвәтип, һайван билән етизда бар һәммә 
маллириңни йиғип ичкири солиғин. Чүнки өйгә йиғилмай ташқири 
йәрдә қалған адәм билән һайванларниң һәммиси мөлдүрниң астида 
қелип өлүп қалиду» дәйду› дәп ейтқин» деди.  20 Буни аңлап, Фирәвнниң 
хизмәткарлириниң ичидин Худавәндиниң сөзидин қорққан һәр киши өз 
хизмәткар билән маллирини қачуруп өйлиригә елип кәлди.  21 Лекин кимки 
Худавәндиниң сөзидин қорқмиған болса, өз хизмәткар билән маллирини 
ташқирида қоюп қойди.  22 Худавәндә Мусаға: «Мисирдики адәм билән 
малларниң үстигә вә етиздики һәммә көктатниң үстигә мөлдүр яғсун дәп, 
асман тәрипигә қолуңни көтәргин» деди.  23 У вақит Муса өз һасисини асман 
тәрипигә көтәрди. Мундақ қилса, Худавәндә һавани гүлдүрлитип мөлдүр 
яғдуруп, йәргә от чақтурғили турди. Бу тәриқидә Худавәндә Мисир жутиға 
мөлдүр яғдурди.  24 Дәрвәқә мөлдүр йеғип туруп, от мөлдүр арисида чеқип, 
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Мисир жути ават болғандин тартип анда ундақ қаттиқ мөлдүр йеғиши һеч 
болған әмәс еди.  25 Мөлдүр болса пүтүн Мисир жутида йеғип, йәрдики хаһи 
инсан болсун, хаһи һайван болсун, һәммисини урувәтти. Мөлдүр йәрниң 
һәммә көк детини чүшүрүп, йәрниң һәммә дәрәқлирини уруп сундурди.  
26 Ялғуз бәни-Исраил олтарақлиқ Гошән жутида мөлдүр яғмиған еди.  
27 У вақит Фирәвн киши әвәтип, Муса билән Һарунни қичқартип, уларға 
ейттики: «Мән әмди гуна қилдим. Худавәндә өзи адилдур, лекин мән өзәм 
билән хәлқим ямандурмиз.  28 Әмди болди. Йәнә қаттиқ гүлдүрләш билән 
мөлдүр болмисун дәп, Худавәндигә ялвурсаңлар, силәрни қоюп берәй. Мунда 
йәнә турмиқиңлар лазим кәлмәйду» деди.  29 Муса униңға җавап бәрдики: 
«Мән шәһәрдин чиқип кәткәндә Худавәндиниң тәрипигә қоллиримни 
көтирәй. Буниң билән гүлдүрләш өзи түгәп, мөлдүр йәнә яғмайду. Жут 
өзи Худавәндиниңкидур дәп билмикиң үчүн шундақ болиду.  30 Лекин сән 
өзәң билән хизмәткарлириң техи Рәб Худадин қорқмайдиғиниңларни 
билимән» деди.  31 Зиғир билән арпа болса мөлдүрдин урулди, чүнки арпа 
баш чиқирип, зиғир ғунчилиған еди.  32 Лекин буғдай билән дағал буғдайниң 
өзи егиз өсмигәч, урулмай қалди.  33 Амма Муса Фирәвнниң қешидин кетип 
шәһәрдин чиқип, Худавәндиниң тәрипигә қоллирини көтәрди. Шундақ 
қилса, гүлдүрләш билән мөлдүр тохтап, ямғур йәргә таммай қалди.  34 Амма 
Фирәвн ямғур, мөлдүр вә гүлдүрләшниң тохтиғинини көргәндә, у өзи билән 
хизмәткарлири гуна қилип туруп, өз көңлини қаттиқ қилди.  35 Бу тәриқидә 
Фирәвнниң көңли қаттиқ туруп, Худавәндә Мусаниң васитиси билән 
ейтқандәк бәни-Исраилни қоюп бәрмиди.  

10 1 Андин кейин Худавәндә Мусаға ейттики: «Фирәвнниң қешиға барғин, 
чүнки уларниң арисида бу аламәтләрни көрсәтмиким үчүн Фирәвн 

билән хизмәткарлириниң көңүллирини қатуруп қойдум.  2 Бу тәриқидә 
мән мисирлиқларниң арисида қилған чоң әмәллирим билән уларниң 
оттурисида көрсәткән мөҗизилиримни сән оғлуң билән нәврәңгә ейтип 
бәргәйсән. Буниң билән мениң Худавәндә екәнликимни билисиләр» деди.  
3 У вақит Муса билән Һарун Фирәвнниң қешиға берип, униңға ейттики: 
«Ибранийларниң Тәңриси Худавәндә мундақ ейтидуки: ‹ Қачанғичә сән маңа 
боюн егиштин гәдән толғайсән? Маңа ибадәт қилмақ үчүн хәлқимни қоюп 
бәргин.  4 Әгәр сән хәлқимни қоюп бәрмисәң, мана мән әтә сениң жутуңға 
чекәткә әвәтимән.  5 Улар йәр йүзини зимин көрүнмигидәк йепивелип, 
силәрниң мөлдүрдин ешип қалған нәрсилириңларни йәп кетип, сәһрада 
үнгән һәммә дәрәқлириңларни йәп ялап кетиду.  6 Өйлириң улар билән 
толуп хизмәткарлириңниң өйлири билән һәммә мисирлиқларниң өйлири 
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һәм улардин толуп қалиду. Шундақки, ата-бовилириңму йәр йүзидә пәйда 
болғандин тартип бу вақитқичә мундақ вәқәни көрмигән› дәйду» дәп қопуп 
Фирәвнниң қешидин йенип кәтти.  7 Лекин Фирәвнниң хизмәткарлири униң 
өзигә ейттики: «Қачанғичә бу киши бизгә бир тузақ болсун? Өз Тәңриси 
Худавәндигә ибадәт қилмақ үчүн адәмләрни қоюп бәргин. Мисирниң хараб 
болғинини техи көрмидиңму?» деди.  8 У вақит Фирәвн Муса билән Һарунни 
қичқартип, уларға: «Тәңриңлар Худавәндигә ибадәт қилмақ үчүн бериңлар. 
Лекин баридиғанлар кимләр екәнликини биләй» дәп ейтти.  9 Муса җавап 
берип: «Яшлиримиз билән қери-чөрилиримиз, оғул билән қизлиримиз, қой 
билән калилиримиз, һәммимиз қошулуп баримиз, чүнки Худавәндиниң 
һейтини тутайли» деди.  10 У уларға ейттики: «Худавәндә силәр билән 
болсун дәп, силәрни бала-җақаңлар билән қошуп қоюп берәрмәнмикин? 
Мана, силәрдә яманлиқ бар!  11 Йоқсу, һәргиз шундақ болмайду! Худавәндигә 
ибадәт қилмақ үчүн ялғуз әр-кишиләр барсун. Силәрниң хаһишиңлар шу 
әмәсмиди?» дәп ейтқинида уларни Фирәвнниң қешидин чиқиривәтти.  
12 Андин кейин Худавәндә Мусаға: «Мисир жутиниң үстигә қолуңни узатқин. 
Шундақ қилсаң, Мисир жутини чекәткиләр бесип, мөлдүрдин ешип қалған 
жуттики һәр хил көктатларни йәп ялап кетиду» деди.  
13 Муса өз һасисини Мисир жутиниң үстигә узатти. Узатқинида Худавәндә 
пүтүн у күн билән кечиси жут үстигә шәриқ тәрәптин боран чиқарди. Әтиси 
йоруғили турғанда шәриқ борини чекәткиләрни елип кәлди.  14 Чекәткиләр 
болса пүтүн Мисир жутида йейилип, Мисир пүтүн зиминида шундақ ғолдап 
кәттики, мундин илгири ундақ тола чекәткә болмиған еди вә я мундин 
кейин буниңдәк болмайду.  15 Улар йәр йүзи қараңғу болуп кәткидәк зиминни 
йепип, мөлдүрдин ешип қалған жуттики һәммә көктат билән дәрәқләрниң 
һәммә мевисини йәп кәтти. Шундақки, дәрәқ билән далидики гияһлириниң 
һеч көки қалмиди.  16 У вақит Фирәвн Муса билән Һарунни қичқартип уларға 
ейттики: «Мән һәм Тәңриңлар Худавәндигә, һәм силәргә гуна қилдим.  
17 Әмди ялғуз бу нөвәт мениң гунайимдин өтүп, Тәңриңлар Худавәндидин: ‹ 
Фирәвнни ялғуз шу өлүмдин қутқузғин› дәп тиләңлар» деди. 18 У вақит Муса 
Фирәвнниң қешидин чиқип, Худавәндигә дуа қилди.  19 Дуа қилса, Худавәндә 
ғәрб тәрәптин бир қаттиқ боран әвәтти. Шу өзи чекәткиләрни йиғип учуруп 
кетип, қизил деңизға елип берип ташлиди. Шундақки, пүтүн Мисир зиминида 
бир чекәткиму қалмиди.  20 Лекин Худавәндә Фирәвнниң көңлини қатуруп 
қойғини үчүн бәни-Исраилни қоюп бәрмиди.  

21 Андин кейин Худавәндә Мусаға: «Қолуңни асманға узатқин. Шундақ 
қилсаң, силап туюлғидәк қаттиқ қараңғулуқ Мисир жутини басиду» деди.  
22 У вақит Муса өз қолини асманға узатти. Шуни қилса, қаттиқ қараңғулуқ 
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Мисир жутини үч күнгичилик бесип турди.  23 Шундақки, үч күн давамида 
бири йәнә бирини көрәлмиди вә я һеч ким өз җайидин йөткиләлмиди. Лекин 
бәни-Исраилниң һәммиси олтарған йәрлиридә йоруқлуқ еди.  24 У вақит 
Фирәвн Мусани қичқартип ейттики: «Кетип, Худавәндигә ибадәт қилиңлар. 
Ялғуз қой билән калаңлар қелип, балилириңлар силәр билән барсун» деди.  
25 Лекин Муса ейттики: «Тәңримиз Худавәндигә қурбанлиқ қилмақ үчүн 
бизгә союм қурбанлиқ билән көйдүридиған қурбанлиқ һайванлар бәрмикиң 
лазим болиду.  26 Өз мелимиз һәм биз билән кетип, һеч бир туяқму қалмисун. 
Чүнки Тәңримиз Худавәндигә қурбанлиқ өткүзидиғинимизни буниңдин 
елип, у йәргә йәтмәстә Худавәндигә немә қурбанлиқ қилидиғинимизни 
билмәймиз» деди.  27 Лекин Худавәндә Фирәвнниң көңлини қатуруп қойғини 
үчүн уларни қоюп бәргили халимиди.  28 Фирәвн Мусаға ейттики: «Мәндин 
кетип, йәнә бир мәртивә мениң қешимға келиштин еһтият қилғин. Чүнки 
мениң қешимға кәлгән күндә өлтүрүлисән» деди.  29 Муса ейттики: «Раст 
ейттиң, мән сениң қешиңға йәнә кәлмәймән» деди.  

11 1 Андин кейин Худавәндә Мусаға ейттики: «Техи бир балани Фирәвн 
билән Мисирниң үстигә әвәтимән. Андин кейин у силәрни бу йәрдин 

кәткили қойиду, бәлки силәрни қоюп бәргинидә силәрни бу йәрдин тамамән 
һайдиветиду.  2 Әмди сән хәлиққә сөзләп: ‹ Һәр бириңлар хаһи әр киши 
болсун, хаһи хотун болсун, өз хошнисидин алтун зирә-мончақ билән күмүч 
зирә-мончиқини тилисун› дегин» деди.  3 У вақит Худавәндә өзи хәлиққә 
мисирлиқларниң көз алдида илтипат таптурди. Дәрвәқә Муса аталған зат 
өзи Мисир жутида, хаһи Фирәвнниң хизмәткарлириниң көзидә болса, хаһи 
хәлиқниң көзидә болса, наһайити улуқ еди.  4 Муса сөз қилип: «Худавәндә 
мундақ ейтидуки: ‹ Мән йерим кечә билән чиқип Мисирни кезип чиқимән.  5 У 
вақит тәхттә олтарақлиқ Фирәвнниң тунҗи оғлидин тартип, ярғунчақ тартип 
турған дедәкниң тунҗи оғли билән һәммә чарвиларниң тунҗилириғичә 
Мисирниң һәммә тунҗилири өлиду.  6 Бу сәвәбтин пүтүн Мисир жутида чоң 
пәряд чиқиду. Шундақки, униңдәк илгири болмиған еди вә я мундин кейинму 
болмайду.  7 Лекин бәни-Исраил болса уларниң ичидин, хаһи бир адәмгә, 
хаһи бир һайванға бир иштму қавап қоймайду. Буни көрүп Худавәндиниң 
мисирлиқ билән Исраилниң оттурисида пәриқ әткинини билисиләр›.  8 У 
вақит һәммә хизмәткарлириң қешимға келип, алдимда тазим қилип: ‹ Өзәң 
билән саңа әгәшкән һәммә хәлиқ чиқиңлар› дәп ейтқандин кейин, чиқип 
кетимән дәймән» дәп чоң аччиқи билән Фирәвнниң қешидин чиқип кәтти.  
9 Лекин Худавәндә Мусаға: «Мисирда мениң мөҗизилирим тола болмиқи 
үчүн, Фирәвн силәргә қулақ салмайду» дәп ейтти.  10 Муса билән Һарун 
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болса һәммә бу мөҗизиләрни Фирәвнниң алдида көрситип турди. Лекин 
Худавәндә Фирәвнниң көңлини қатуруп қойғини үчүн бәни-Исраилни өз 
жутидин кәткили қоймиди.  

Өтүп кетиш һейти тоғрисидики қаидиси

12 1 Худавәндә Мисир жутида Муса билән Һарунға ейттики:  2 «Бу ай өзи 
айлириңларниң авалқиси болуп, йил айлириниң иптидаси болсун.  

3 Әмди Исраилниң һәммә җамаитигә ейтиңларки: ‹ Бу айниң онинчи күни 
һәр бир киши ата-бовилириниң ханиданлири үчүн тохтитилғанға мувапиқ 
бир қозини алсун. Шундақки, һәр өйгә бир қоза қоюлсун.  4 Әгәр ханидан өзи 
бир қозиға зиядә аз кәлсә, өй егиси билән униң өйиниң йенидики хошниси 
киришип бир қозини алсун. Шундақки, кишиләрниң саниға мувапиқ һәр 
бир кишиниң йемикини тәйинләп, қозиниң һесабини қилиңлар. 5 Силәр 
илғайдиған қозиниң өзи қой вә я өчкиләрдин хиллинип, бир яшқа кирип 
әйипсиз болсун.  6 Амма уни бу айниң он төртиничи күнигичә сақлаңлар. 
У вақит Исраилниң җамаитиниң һәммә кишилири җәм болуп ахшими уни 
союп,  7 униң қенидин елип, уни йегән өй ишиклириниң беши билән икки ян 
яғичиға сүркәп,  8 шу кечиси гөшини йесун. Гөшниң өзи кавап қилинип петир 
нан билән аччиқ отяшқа қошулуп йейилсун.  9 Лекин буниңдин хам вә я суда 
пишурған бир немини йемәй, бәлки уни баш, пут вә ич қеринлири билән 
отта қоруп йәп,  10 униң һечнемисини әтигичә қоймаңлар. Әгәр бир немиси 
әтигичә ешип қалған болса, уни отқа селип көйдүрүветиңлар.  11 Уни йегән 
вақитта бәллириңларни бағлап аяқлириңларға чоруқ кийип, қоллириңларда 
һаса тутуп, Худавәндиниң Өтүп кетиш қозиси болғини үчүн уни 
алдирашлиқ билән йәңлар.  12 Чүнки мән у кечиси Мисир жутини кезип, 
андаки һәммә тунҗиларни, хаһи инсанниңки болсун, хаһи һайванниңки 
болсун, өлтүрүп өзәм Худавәндә болғач, Мисирниң һәммә бутлириниң үстигә 
һөкүм қилимән.  13 Амма қан өзи силәр олтарған өйләрдә силәргә ниҗат 
йәткүзидиған бәлгү болсун, чүнки қанни көрсәм, силәрдин өтүп кетимән. 
Бу тәриқидә Мисир жутини урғинимда, силәргә хараблиқ кәлтүридиған бала 
тәгмәйду.  14 У күн болса силәргә бир хатирә күни болуп, уни Худавәндиниң 
һейти пәмләп, нәсилдин нәсилгә бу һейтниң рәсмини тутуңлар.  15 Йәттә күн 
петир нан йәп туруп, авалқи күндин тартип өйлириңлардин хемиртуручни 
чиқириветиңлар. Чүнки кимки авалқи күндин тартип йәттиничи күнгичә 
өрлитилгән нан йесә, бәни-Исраилдин кесилсун.  16 Амма авалқи күндә 
силәрниң муқәддәс мәҗлисиңлар болуп, йәттиничи күндә һәм шундақ бир 
муқәддәс мәҗлисиңлар қурулсун. Бу икки күн ичидә һеч иш қилинмиғай, 
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ялғуз һәр адәм йәйдиған таами тоғрисидики ишнила қилсун.  17 Мән шу 
күндә қошунлириңларни Мисир жутидин чиқарғиним үчүн, силәр Петир 
нан һейтини тутуп, нәсилдин нәсилгә у күнниң рәсмини тутуңлар.  18 Авалқи 
айниң он төртиничи күни ахшамдин тартип, шу айниң йигирмә биринчи 
күни ахшамғичә петир нан йәңлар.  19 Йәттә күн ичидә өйлириңларда һеч 
хемиртуруч болмисун. Чүнки ят киши болсун вә я жутлуқ киши болсун, һәр 
кимки өрлигән бир немини йесә, Исраилниң җамаитидин кесилсун.  20 Силәр 
һеч өрлигән нәрсини йемәй, қәйәрдә олтарсаңлар петир нан йәңлар›».  

21 Муса Исраилниң һәммә ақсақаллирини қичқирип уларға ейттики: «Берип, 
ханиданлириңларға мувапиқ өзәңлар үчүн бир қозини елип, Өтүп кетиш 
қозисини сөйүңлар.  22 Андин бир тутам зупани елип, уни қачидики қанға 
төгүрүп, қачиниң қенини ишикниң беши билән икки ян яғичиға сүркәңлар. 
Амма силәрдин һеч бири әтигичә өз өй ишикидин чиқмисун.  23 Чүнки 
Худавәндә Мисирни урмақ үчүн кезип өтидиған болиду. Лекин ишикниң 
беши билән ян яғичидики қанни көрүп, Худавәндә өтүп кетип, хараб 
қилғучини өйлириңларға кирип, силәрни урғили қоймайду.  24 Силәргә 
бу рәсимни өзәңлар билән балилириңлар үчүн әбәдкичә бир қаидидәк 
тутмиқиңлар лазим болуп,  25 Худавәндә өз вәдисигә мувапиқ силәргә 
беридиған жутқа киргиниңларда бу ибадәтни қилип,  26 балилириңлар 
силәрдин: ‹ Бу ибадитиңлар немә екән?› дәп сориса:  27 ‹ Мисирни урғинида 
бизниң өйлиримизни аяп, Мисирда бәни-Исраилниң өйлиридин өтүп кәткән 
Худавәндигә бир Өтүп кетиш қурбанлиқи болиду› дәп ейтиңлар». Шуни 
дегәндә хәлиқ еңишип сәҗдә қилди.  28 Андин бәни-Исраил берип, Худавәндә 
өзи Муса билән Һарунға буйруғинидәк ишләп, шуниңға мувапиқ иш қөрди.  

Онинчи бала

29 Амма йерим кечиси Худавәндә тәхттә олтарақлиқ Фирәвнниң 
тунҗисидин тартип, зинданда олтарақлиқ мәһбусниң тунҗисиғичә, Мисир 
жутидики һәммә тунҗиларни уруп, малдин авалқи туғулған һәммисиниму 
өлтүрди.  
30 Буниң үчүн Фирәвн билән һәммә хизмәткарлири вә мисирлиқларниң 
һәммиси кечидә қопуп, киши өлмигән һеч өй қалмиғач, Мисирда чоң бир 
пәряд чиқти.  31 У вақит Фирәвн кечиси Муса билән Һарунни қичқартип 
ейттики: «Силәр өзәңлар бәни-Исраил билән биллә мениң хәлқимниң 
арисидин чиқип кетип, өзәңлар ейтқандәк берип, Худавәндигә ибадәт 
қилип,  32 дегиниңлардәк қой билән калилириңларни алғач, кетип маңа 
дуайихәйр оқуңлар» деди.  33 У вақит мисирлиқлар хәлиқни жуттин шитик 
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чиқармақ үчүн уларни қистап: «Һәммимиз өлмисәк болиду» дәп ейтишти.  
34 Амма хәлиқ болса хемири өрлимәстә уни еливелип, хемир касаңлирини 
кийимлиридә йөгәп, мүрилиригә елип көтирип кәтти.  35 Бәни-Исраил өзи 
Муса буйруғандәк қилип, мисирлиқлардин күмүч билән алтун мончақлири 
вә кийим тилигән еди.  36 Худавәндә өзи хәлиққә мисирлиқларниң көзлиридә 
илтипат таптурғини үчүн булар уларниң өзигә сориғиничә бәрди. Бу 
тәриқидә улар мисирлиқлардин олҗа алған еди.  

37 У вақит бәни-Исраилниң өзи, балилардин башқа, алтә йүз миңчә адәм 
болуп, Рамсәстин чиқип Суккоткичә пиядә барди.  38 Арилаш гуруһ уларға 
һәм қошулуп, наһайити тола қой, кала вә мал улар билән биллә чиқти.  
39 Мисирдин алғач чиққан хемирдин улар петир нан етип қойди. Чүнки 
улар Мисирда һаял болалмай, һайдалғини үчүн хемир өрлимигән еди. Улар 
һәм өзи үчүн йол таамини тәйяр қилалмиған еди.  40 Бәни-Исраил Мисирда 
олтарған вақит өзи төрт йүз оттуз йил еди.  41 Амма бу төрт йүз оттуз йил 
тамам болған күнидә Худавәндиниң һәммә қошунлири Мисир жутидин 
чиқип кәтти.  42 У өзи уларни Мисир жутидин чиқарғини үчүн, бу кечә 
Худавәндигә атап өткүзүш керәк болған һейт болуп, бу өзи Худавәндиниң 
кечиси болғач, нәсилдин нәсилгә һәммә бәни-Исраилға һейт болиду.  

Өтүп кетиш һейти вә мусапирлар

43 Худавәндә Муса билән Һарунға ейттики: «Өтүп кетиш қозиси тоғрисидики 
қаидә шу болсунки, һеч ғәйрий жутлуқ адәм униңдин йемисун.  44 Лекин 
биркимниң пулға елинған қули болса сән уни хәтнә қилғандин кейин, 
буниңдин йесун.  45 Амма мусапир билән мәдикар буниңдин йемисун.  46 Уни 
башқа бир өйгә йөткимәйсән, бәлки охшаш бир өйдә йейилип, униң һеч бир 
сөңики сундурулмисун.  47 Исраилниң һәммә җамаити шуни тутсун.  48 Әгәр 
сән билән бир мусапир олтиришуп, Худавәндиниң Өтүп кетиш һейтини 
тутқили халиса, униң һәммә әркәклири хәтнә қилинсун. Андин келип 
һейтни тутуп, өзи жутлуқ кишидәк саналсун. Лекин хәтнисиз адәм буниңдин 
йемисун.  49 Жутлуқ киши өзи билән араңларда олтарақлиқ мусапир үчүн 
охшаш қаидә болсун» деди.  50 У вақит бәни-Исраилниң һәммиси Худавәндә 
өзи Муса билән Һарунға буйруғандәк қилди.  51 Шу күнниң өзидә Худавәндә 
бәни-Исраилни уларниң қошунлириға мувапиқ Мисир жутидин чиқарди.  
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Тунҗи туғулғанларни Худаға бериш

13 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  2 «Бәни-Исраилниң арисида 
туғулуп балиятқуни ачқан һәр тунҗини, хаһи инсанниңки болсун, 

хаһи һайванниңки болсун, маңа ата қилғин, чүнки мениңкидур» деди.  
3 Муса хәлиққә ейттики: «Силәр Мисирдин чиқип, у қуллуқ өйидин кәткән 
бу күнни яд қилиңлар, чүнки Худавәндә силәрни бу йәрдин қудрәтлик 
қоли билән чиқарди. Буниң үчүн һеч өрлигән нәрсә йейилмисун.  4 Абиб 
айиниң бу күнидә чиқидиған болдуңлар.  5 Әмди Худавәндә саңа бәргили 
ата-бовилириңға қәсәм қилип, сүт билән һәсәл ақидиған жутқа, йәни 
қанаанийлар, хиттийлар, аморийлар, хиввийлар вә йәбусийларниң жутиға 
сени йәткүзгинидә бу айда шу ибадәтни қилғайсән.  6 Йәттә күнгичә петир 
нан йәп, йәттиничи күндә Худавәндиниң һейтини тутқайсән.  7 Йәттә күн 
петир нан йейилип, сән билән өрлитилгән нан тепилмисун вә я өпчөрәң 
билән пүтүн жутуңда һеч хемиртуруч көрүнмисун.  8 У күни сән өз оғлуңға: 
‹ Мисирдин чиққинимда Худавәндә маңа қилған илтипатини яд қилип, 
шүкүр кәлтүрмәк үчүн буни қилимән› дәп ейтип бәргин.  9 Худавәндиниң 
қанун-пәрманлири ағзиңда болуши үчүн бу өзи қолуңда бир бәлгүдәк туруп, 
көзлириң алдида бир ядикардәк болсун. Чүнки Худавәндә сени қудрәтлик 
қоли билән Мисирдин чиқарди.  10 Әмди бу қаидини тайин вақитта йилдин 
йилға тутқайсән.  11 Худавәндә сән билән ата-бовилириңға қилған қәсимигә 
мувапиқ қанаанийларниң жутини саңа берип, анда сени йәткүзгинидә,  
12 балиятқуни ачқан һәммисини Худавәндигә бәргәйсән, шундақла 
мелиңниң һәммә тунҗи әркәклириму Худавәндиниңки болсун.  13 Амма 
ешәкләрниң һәммә тунҗилириниң орниға бирдин қой бәргин. Әгәр униң 
орниға бир нәрсә бәрмисәң, униң бойнини сундурувәткин. Амма инсанниң 
һәммә тунҗилириниң орниға бәдәл берилгәч оғуллириңниң тунҗилири 
үчүн бәдәл бәргәйсән.  14 Кейинки күнләрдә оғлуң сәндин: ‹ Буниң мәниси 
немидур?› дәп сориса, сән униңға җавап берип: ‹ Худавәндә қудрәтлик 
қоли билән бизни Мисирдин чиқирип, у қуллуқ өйидин азат қилип қойди.  
15 Чүнки Фирәвн бойни қаттиқ қилип, бизни қоюп бәргили унимиғанда, 
Худавәндә Мисир жутидики хаһи инсанниңки болсун, хаһи малниңки 
болсун, һәммә тунҗиларни өлтүрди. Униң үчүн мән малниң балиятқуни 
ачқан һәммә тунҗилирини Худавәндигә қурбанлиқ қилип, оғуллиримниң 
һәммә тунҗилири үчүн бәдәл беримән› дәп ейтқин.  16 Бу өзи қолуңда бир 
бәлгүдәк туруп, пешанәңдә бир қашқа болсун. Чүнки Худавәндә қудрәтлик 
қоли билән бизни Мисирдин чиқарди» деди.  
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Қизил деңиздин өтүш

17 Амма Фирәвн хәлиқни кәткили қойғандин кейин, филистинийләрниң 
жутидин өтидиған йоли йеқинрақ болсиму, Худа уларни бу йол билән 
башлимиди. Чүнки Худа: «Хәлиқ өзи җәңгә учриса, қорқуп пушайман қилип, 
Мисирға йенип кәтмисун» дәп хиял қилди.  18 Бу сәвәбтин Худа хәлиқни 
қизил деңиз тәрипидики чөлниң йоли билән елип барди. Бәни-Исраил өзи 
Мисирдин чиққинида қураллиқ еди.  19 Амма Муса Йүсүпниң сүнәклирини 
биллә еливалғач кәтти. Чүнки Йүсүп өзи бәни-Исраилдин қәсәм елип: «Худа 
силәргә қариғинида мениң сүнәклиримни мундин биллә елип кетиңлар» дәп 
ейтқан еди.  20 Андин улар Суккоттин чиқип, чөлниң четидики Етамға чүшти.  
21 Амма Худавәндә уларға йол көрсәтмәк үчүн күндүзи бир булут түврүкидә, 
кечиси йоруқлуқ бәрмәк үчүн от түврүкидә болуп, уларниң алдида йүрәтти. 
Бу сәвәбтин улар кечә-күндүз йүрәләйтти.  22 Булут түврүки болса күндүзи вә 
от түврүки кечиси хәлиқтин айрилмай, алдида йүрәтти.  

14 1 Худавәндә Мусаға ейттики:  2 «Сән бәни-Исраилға: ‹ Силәр йенип, 
Мигдол билән деңизниң оттурисидики Пиһахиротниң алдиға чүшүп, 

Баал-Зефонниң уттурида деңизниң канарида чедир тикиңлар› дәп ейтқин.  
3 Лекин Фирәвн өзи: ‹ Бәни-Исраил жутта езиқип кетип, чөлдә солинип қалди› 
дәп хиял қилсун.  4 Уларни қоғлисун дәп, мән өзәм Фирәвнниң көңлини 
қатуруп қоюп, мисирлиқлар мениң Худавәндә екәнликимни билмики үчүн 
Фирәвн билән пүтүн қошуниниң үстигә өз улуқлуқумни ашкарә қилимән» 
дәп ейтқинида улар шундақ қилди.  
5 «Хәлиқ қечип кәтти» дәп Мисирниң падишаһиға хәвәр берилгинидә, 
Фирәвн билән хизмәткарлириниң көңли хәлиққә қарши бузулуп: «Бәни-
Исраилни хизмитимиздин қутулуп кәткили қойғинимиз билән қандақ 
бир болмайдиған ишни қилдуқ» дәп ейтишти.  6 Дәрһал у өзи һарвусини 
қоштуруп, өз хәлқини биллә елип,  7 алтә йүз хилланған һарву, шундақла пүтүн 
Мисирдики һарвуларни йиғдуруп уларниң һәммисидә баһадур палванларни 
олтарғузувелип маңди.  8 Чүнки Худавәндә Мисирниң падишаһи Фирәвнниң 
көңлини қатуруп қойғини үчүн, бәни-Исраил ғулач керишип чиқип 
кәткинидә, у өзи бәни-Исраилни қоғлиғили турди.  9 Мисирлиқлар қопуп, 
Фирәвнниң һәммә ат һарвуси билән атлиқлири чиқип, униң һәммә қошуни 
билән биллә меңип уларни қоғлап берип, улар деңизниң канариға чүшүп 
Пиһахиротниң йенида Баал-Зефонниң уттурида чедир тиккән җайда уларни 
тапти.  10 Фирәвнниң өзи йеқинлишип турғинида, бәни-Исраил көзлирини 
көтирип қариса, мана мисирлиқлар уларниң арқисидин келиватиду! Шуни 
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көргәндә бәни-Исраил тола қорқуп кетип, Худавәндигә пәряд қилди.  11 Улар 
Мусаға ейттики: «Әҗәба бизни чөлдә өлмәк үчүн мунда елип кәлмисәңму, 
Мисирда гөристан тепилмайттиму? Бизни Мисирдин чиқирип кәлгиниң бу 
өзи немә қилған ишиң еди?  12 Мисирда турғанда саңа: ‹ Бизни мисирлиқларға 
хизмәт қилғили қойғин› дәп ейтмидуқму? Мисирлиқларниң хизмитини 
қилиш чөлгә келип өлгинимиздин убданрақ болатти» деди.  13 У вақит 
Муса хәлиққә ейттики: «Қорқмай шүк турсаңлар, Худавәндиниң силәргә 
беридиған ниҗатини көрисиләр. Чүнки силәр бүгүн көргән мисирлиқларни 
йәнә әбәдкичә һәргиз йәнә көрмәйсиләр.  14 Худавәндә силәр үчүн җәң 
қилиду. Лекин силәр болсаңлар шүк туруңлар» деди.  
15 Худавәндә Мусаға ейттики: «Немишкә маңа пәряд қилисән? ‹ Меңиңлар› 
дәп бәни-Исраилға ейтқин.  16 Лекин сән болсаң һасаңни көтирип қолуңни 
деңизниң үстигә шилтап, уни икки қисмиға бөлгин. Шундақки, бәни-
Исраил деңизниң оттурисидин қуруқ йәрдин меңип өтүп кәтсун.  17 Мана 
булар уларни қоғлисун дәп, мисирлиқларниң көңүллирини қаттиқ қилип, 
Фирәвн билән һәммә қошуни, униң һарву билән атлиқлириниң үстигә 
өз улуқлуқумни ашкарә қилимән.  18 Мән өз улуқлуқумни Фирәвн вә униң 
һарву билән атлиқлириниң үстигә ашкарә қилғинимда, мисирлиқлар мениң 
Худавәндә екәнликимни билиду» деди.  19 Исраилниң қошуниниң алдида 
йүргән Худаниң пәриштиси әмди уларниң кәйнигә өтүп, уларниң алдида 
маңған булут түврүки һәм уларниң кәйнигә йөткилип,  20 мисирлиқларниң 
қошуни билән Исраилниң қошуниниң арилиқида турди. Бу булутниң өзи 
бир тәрәпкә қараңғулуқ берип, йәнә бир тәрәпкә кечини йорутти. Буниң 
билән пүтүн кечидә бир қошун йәнә биригә йеқин келәлмиди.  21 Амма Муса 
өз қолини деңизниң үстигә шилтиғинида, Худавәндә пүтүн кечидә шәриқ 
тәрәптин қаттиқ бир боран чиқирип, деңизниң суйини кәйнигә яндурғини 
билән деңизни қуруқ йәр қилип, суни икки қисмиға бөлди.  22 Бу тәриқидә 
бәни-Исраил деңизниң оттурисидин қуруқ йәрдин меңип өтүп кәтти. 
Су болса уларниң оң йени билән чәп йенида тамдәк болуп, тохтап турған 
еди.  23 Амма мисирлиқлар уларни қоғлап, Фирәвнниң ат, һарву билән 
атлиқлириниң һәммиси уларниң кәйнидин деңизниң оттурисиғичә барди.  
24 Лекин таң атқанда Худавәндә от билән булут түврүкидин мисирлиқларниң 
қошуниға қарап, мисирлиқларниң арисиға бир қалаймиқанчилиқ селип,  
25 һарвулириниң чақлириниму чиқиривәтти. Шундақки, уларниң меңиши 
мүшкүл болди. У вақит мисирлиқлар: «Йүрүңлар, Исраил алдидин қачайли. 
Чүнки Худавәндә өзи улар үчүн мисирлиқларға қарши җәң қилғили қопти» 
дәп ейтишқили турди.  26 Лекин Худавәндә Мусаға: «Су өзи йенип мисирлиқ 
билән уларниң һарву вә атлиқлириниң үстигә ақсун дәп, қолуңни деңизниң 
үстигә узатқин» дәп ейтти.  27 Муса қолини деңизниң үстигә узатса, таң 
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атқанда деңизниң суйи йәнә өз һалиға йенип кәлди. Қачқан мисирлиқлар 
униңға учриғанда Худавәндә мисирлиқларни деңизниң оттурисида 
паракәндә қилди.  28 Су өзи йенип келип, һарву билән атлиқларни, дәрвәқә 
Исраилни қоғлап деңизға киргән Фирәвнниң пүтүн қошунини ғәриқ қилди. 
Шундақки, уларниң ичидин бириму қутулмиди.  29 Лекин бәни-Исраил 
деңизниң оттурисидин қуруқ йәрдин меңип чиқип кәтти. Су өзи уларниң 
оң йени билән чәп йенида тамдәк болуп тохтап турған еди.  30 Бу тәриқидә 
Худавәндә у күни бәни-Исраилни мисирлиқларниң қолидин қутқузди. 
Қариса, исраилийлар мисирлиқларниңи деңизниң канарида өлүк ятқинини 
көрди.  31 Исраил болса Худавәндиниң мисирлиқларниң үстигә қилған һәммә 
чоң ишлирини көрүп, Худавәндидин қорқуп, Худавәндиниң өзи билән униң 
бәндиси Мусаға ишәнди.  

Мусаниң Худаға мәдһийә оқуши

15 1 У вақит Муса билән бәни-Исраил Худавәндигә мәдһийә оқуп 
ейттики: «Худавәндә улуқдур дәп оқуй. У өзи ат билән мингүчини 

деңизға ташливәтти.  2 Худавәндә мениң күчүм билән шеирим болуп, өзи 
мениң ниҗатим болғандур. У мениң Худайим дәп, униңға иззәт қилай. 
У атамниң Тәңрисидур дәп, уни улуқландурай.  3 Худавәндә җәң қилғучи 
болуп, Яһвәһ униң исмидур.  4 Фирәвнниң һарву билән қошунлирини деңиз 
ичигә ташлиса, буниң хилланған палванлири қизил деңизда ғәриқ қилинди.  
5 Суниң мәвҗи уларни япса, улар ташлардәк деңизниң тегигә шуңғуп кәтти.  
6 Әй Худавәндә, оң қолуң қудрити билән шан-шәрәп тапти. Әй Худавәндә, 
сениң оң қолуң дүшмәнни езип тармар қилди.  7 Өз улуқлуқуңда тола чоң 
болуп, дүшмәнлириңни набут қилдиң. Гәзипиңни әвәтип, уларни самандәк 
көйдүрдүң.  8 Қәһриңниң боринидин сулар җуғлишип, долқунлар дөвидәк 
тиклишип, суниң мәвҗи деңизниң чоңқурида қатуруп қалди.  9 Дүшмәнниң 
өзи ейттики: ‹ Мән уларни қоғлап тутуп. олҗа елип үләштүрүп, улардин 
интиқам елип йүрикимни совутай, дәрвәқә қиличимни суғуруп, өз қолум 
билән уларни йоқитай› деди.  10 У вақит сән уларға пүвлисәң деңиз уларни 
япти. Улар болса чоңқур суда қоғушундәк шуңғуп кәтти.  11 Әй Худавәндә, 
тәңриләрниң арисида саңа охшаш ким бар? Әй мөҗизә қилип, шәвкәтлик 
болуп, даңланғанниң өзи шан-шәрәп билән пак-муқәддәсликтә саңа 
охшайдиған ким бар?  12 Сән оң қолуңни узатсаң, йәр өзи уларни жутуп 
кәтти.  13 Лекин өзәң қутқузған хәлиқни өз рәһимдилликиң билән йетәкләп, 
уларни өз муқәддәс маканиңға қудритиң билән башлидиң.  14 Буни аңлап, 
хәлиқләр титришип Филистийәниң олтарғучилири дәһшәткә чүшүп,  
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15 Едомниң әмирлири һәйран қелишип, Моабниң палванлириға титрәк 
елишип Қанаанниң һәммә олтарғучилириниң йүрики ерип кетип,  16 вәһимә 
билән дәһшәт уларни бесивалди. Әй Худавәндә, улар сениң хәлқиң чиқип 
кетип, өз илғанған хәлқиңниң өзи өтүп болғичилик, сениң биликиңниң 
улуқлуқидин бесилип таштәк тәврәнмәй турди.  17 Сән хәлқиңни елип берип, 
өз мирасиң болған тағда көчәттәк салисән. Әй Худавәндә, уларни өз маканиң 
болушқа тәйяр қилған муқәддәс ханиға елип барисән.  18 Худавәндә өзи 
һемишә падишаһ болуп, әбәдкичә сәлтәнәт қилиду.  19 Чүнки Фирәвнниң ат 
билән һарвулириниң өзи атлиқлири билән биллә деңизға кирип болғанда, 
Худавәндә деңизниң суйини уларниң үстигә яндурди. Лекин бәни-Исраил 
болса деңизниң оттурисидин қуруқ йәрдин меңип чиқип кәтти.  

20 У вақит Һарунниң һәмшириси Мәрйәм аял пәйғәмбәрниң өзи қолиға бир 
дапни алса, һәммә хотунлар қолиға дап елип, уссул ойнишип униңға әгәшти.  
21 Мәрйәм болса шеир оқуп, уларға җавап берип: «Худавәндә тола улуқдур, 
дәп күйләңлар. У өзи ат билән мингүчини деңизға ташливәтти» дәп оқуди.  

Мара билән Елим

22 Андин кейин Муса бәни-Исраилни қизил деңиздин йүргүзүп, Шурниң 
чөлигә елип барди. Үч күн улар чөлдә йүрүп, су тапалмайтти.  23 Андин улар 
Мараға кәлсә, суйи аччиқ болғини үчүн Мараниң суйини ичәлмиди. Буниң 
үчүн у җайниң ети Мара қоюлди.  24 У вақит хәлиқ: «Немә ичимиз» дәп Мусаға 
ғотулдашқили турди.  25 Лекин у Худавәндигә пәряд қилғинида, Худавәндә 
униңға бир дәрәқни көрсәтти. У уни елип суға ташлиса, су татлиқ болди. У 
йәрниң өзидә Худавәндә уларға қанун билән бәлгүлимиләр тохтитип уларни 
синиди.  26 У ейттики: «Әгәр сән Тәңриң Худавәндиниң сөзигә қулақ селип, 
униң көзидә яхши болғинини қилип, һөкүмлирини аңлап пәрзлирини тутсаң, 
мән мисирлиқларниң үстигә салған кесәлликләрдин һеч бирини үстүңгә 
кәлтүрмәймән, чүнки мән Худавәндә сениң тевипиңдурмән.  27 Андин кейин 
Елимға йетип кәлди. У йәрдә он икки су булиқи билән йәтмиш хорма дәриғи 
бар еди. Анда улар суниң йенида чедир тикти.  

Худа асмандин манна яғдуриду

16 1 Андин кейин бәни-Исраилниң һәммә җамаити Елимдин кетип 
Мисир жутидин чиққининиң иккинчи айиниң он бәшинчи күнидә 

Елим билән Синайниң арисидики Син чөлигә йетип кәлди.  2 Амма бәни-
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Исраилниң һәммә җамаити чөлдә Муса билән Һарунға ғотулдиғили турди.  
3 Бәни-Исраил уларға сөз қилип: «Кашки Худавәндиниң қоли бизни Мисир 
жутида өлтүргән болса еди. Анда биз гөш қазанлириниң йенида олтирип 
тойғидәк нан йемидуқму? Лекин силәр бу җамаәтниң һәммисини ачлиқ 
билән өлтүргили бу чөлгә елип кәлдиңлар әмәсму?» деди.  4 У вақит Худавәндә 
Мусаға ейттики: «Мана мән асмандин силәргә нан яғдуримән. Шундақки, 
хәлиқ өзи һәр күн чиқип, бир күнлүк лазимлиқини йиғивалсун. Бу тәриқидә 
уларни мениң қанунумға мувапиқ йүргили халамду яки әмәсму дәп синап 
көримән.  5 Амма алтиничи күни уларниң йиғип кәлгән нәрсилири башқа 
күнниңкидин икки һәссә зиядә болсун» деди.  
6 У вақит Муса билән Һарун һәммә бәни-Исраилға ейттики: «Бу ахшам 
силәр өзәңларни Мисир жутидин чиқирип кәлгининиң өзи Худавәндә 
екәнликини билип,  7 әтә Худавәндиниң улуқлуқини көрисиләр. Мана 
Худавәндә өзи силәр униңға ғотулдиғиниңларни аңлиғандур. Чүнки силәр 
үстимизгә ғотулдашқили биз кимдурмиз» деди.  8 Муса йәнә сөз қилип: 
«Бу ахшам Худавәндә силәргә йегили гөш берип, әтигәндә тойғидәк нан 
бериду, чүнки Худавәндә өзи силәр униңға ғотулдиғиниңларни аңлиди. 
Биз немидурмиз? Силәрниң ғотулдашқиниңлар бизләргә болмай, бәлки 
Худавәндиниң үстигә болди» деди.  9 Андин кейин Муса Һарунға ейттики: 
«Бәни-Исраилниң һәммә җамаитигә: ‹ Худавәндиниң қешиға келиңлар, 
чүнки у өзи ғотулдашқиниңларни аңлиди› дәп ейтқин» деди.  10 Һарун өзи 
бәни-Исраилниң һәммә җамаитигә сөзләп турғинида улар чөлниң тәрипигә 
қариса, Худавәндиниң шан-шәрипи булутта заһир болғинини көрди.  

11 Худавәндә Мусаға ейттики:  12 «Мән бәни-Исраилниң ғотулдашқинини 
аңлидим әмди уларға: ‹ Бу ахшам силәр гөш йәп әтигәндә нандин тоюп, мән 
Тәңриңлар Худавәндә екәнликимни билисиләр› дәп ейтқин» деди.  
13 Ахшам болғанда чедиргаһни йепивалғидәк бөдүниләр келип, әтигәндә 
чедиргаһниң чөрисидә шәбнәм чүшүп қалған еди.  14 Лекин шәбнәм 
қуруғанда, мана чөлдә кичик-кичик жуймилақ-юмилақ мөлдүрниң 
данисидәк нәрсиләр йәрдә туриду.  15 Бәни-Исраил шуни көргәндә униң немә 
екәнликини билмигини үчүн: «Бу немә екән?» дейишти. У вақит Муса уларға 
ейттики: «Худавәндә силәргә таам қилип бәргән нан өзи шудур.  16 Худавәндә 
өзи: ‹ Силәрдин һәр бири өз йегүлүкигә қарап униңдин йиғивалсун. Өй 
кишилириниң саниға қарап һәр бир киши үчүн бир омәр миқдарини 
йиққайсиләр. Шундақки, һәр адәм өз чедиридики кишиләр үчүн йиғивалсун› 
дәп буйруди» деди.  17 У вақит бәни-Исраил шундақ қилип бәзиси җиқрақ 
бәзиси азрақ йиғивалди.  18 Лекин улар уни омәр миқдари билән тартип 
көрсә, җиқрақ йиққан кишиниңкидин бир немә ошуқ чиқмай, азрақ йиққан 
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кишиниңкидинму бир немә кам чиқмиди. Һәр бир киши өз йегүлүкигә 
йәткидәк йиққан еди.  19 Муса уларға: «Силәрдин һеч бири буниңдин бир 
немини әтигичә сақлимисун» деди.  20 Шундақ болсиму, улар Мусаниң сөзигә 
унимиди, бәлки бәзиси униңдин аз-маз нәрсини әтисигичә сақлап қойди. 
Шундақ қилса, бу нәрсә қуртлап пурап қалди. Бу иш үчүн Муса уларға хапа 
болуп аччиқланди.  
21 Бу сәвәбтин уларниң һәр бири һәр әтигән өз йегүлүкигә қарап йиғивелип, 
қалғини болса аптап чиққанда ерип кетәтти.  
22 Лекин алтиничи күни улар күнлүк нанниң икки һәссисини җәмләп, һәр бир 
киши үчүн икки омәр миқдарини йиғивалди. Йиғип келип җамаәтниң һәммә 
сәрдарлири буни Мусаға ейтип қойди.  23 У уларға ейттики: «Әтә раһәт күни 
болуп, Худавәндиниң муқәддәс шабат күни болғач, пишуридиғиниңларни 
пишуруп, қайнитидиғиниңларни қайнитивелип, ешип қалған нәрсиләрниң 
һәммисини әтигичә сақлап қоюңлар› дәп Худавәндиниң буйруғинидур» 
деди.  24 Улар Муса буйруғандәк уни әтисигичә сақлап қойсиму, хаһи 
пуримай, хаһи қуртлимай, сақ турди.  25 Муса ейттики: «Бүгүн буни йәңлар, 
чүнки бүгүн Худавәндиниң шабат күни болғини үчүн бу күн йәрдә һечнемә 
тапалмайсиләр.  26 Алтә күн ичидә буниңдин йиғиңлар, лекин йәттиничи күн 
шабат болғини үчүн у күндә һечнемә тепилмайду» деди.  27 Һәр қандақ болса, 
хәлиқниң бирнәччиси йәттиничи күни йегүлүк йиққили чиқип, һечнемә 
тапалмиди.  28 У вақит Худавәндә Мусаға ейттики: «Силәр қачанғичә мениң 
қанун билән әмирлиримни тутмай, бойнуңлар қаттиқ қилисиләр?  29 Мана 
Худавәндә силәргә шабат күнини бәргини үчүн, һәр бириңлар өз җайида 
олтирип, йәттиничи күни һеч ким өз өйидин ташқириға чиқмисун дәп, икки 
күнлүк йегүлүкни алтиничи күни бәрди әмәсму?» деди.  30 Униң үчүн хәлиқ 
йәттиничи күни арам алди.  
31 Бәни-Исраил бу йегүлүкниң исмини манна қоюп қойди. Бу өзи юмғақсүт 
уруқидәк ақ болуп, униң тетиқи һәсәлдә жуғурған қуймақтәк еди.  32 Муса 
ейттики: «‹ Буниңдин бир омәр миқдарини тоштурувелип, улар мән 
силәрни Мисирдин чиқирип кәлгәндә силәргә чөлдә йегили бәргән 
нанни көрсун дәп, буни келидиған нәсиллириңлар үчүн қоюп қоюңлар› 
дәп Худавәндә буйруди» деди.  33 Муса Һарунға: «Қачини елип, бир омәр 
миқдари манна униңға селип, келидиған нәсиллириңлар үчүн сақлансун 
дәп, Худавәндиниң алдида қоюп қойғин» деди.  34 У вақит Һарун өзи 
Худавәндә Мусаға буйруғандәк сақлансун дәп, уни шаһадәт сандуқиниң 
алдида қоюп қойди.  35 Бу тәриқидә бәни-Исраил олтарақлашқан жутиға 
йетип кәлгичилик, қириқ йил давамида манна йәп турди. Улар Қанаан 
жутиниң чегрисиға йәткичилик манна йеди.  36 Бир омәр миқдари болса 
ефаниң миқдариниң ондин бир қисмиға баравәр еди.  
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Масса вә Мәриба

17 1 Андин кейин бәни-Исраилниң һәммә җамаити қопуп, Син чөлидин 
чиқип, Худавәндиниң буйруқиға мувапиқ сәпәр қилип йүрүп, Рәфидим 

дегән йәргә келип чүшти. Амма анда хәлиққә ичкили су йоқ еди.  2 У вақит хәлиқ 
өзи Муса билән ейтишип: «Бизгә ичәйли су бәргин» деди. Лекин Муса уларға: 
«Немишкә мән билән ейтишип, немишкә Худавәндини синап турисиләр» дәп 
җавап бәрди.  3 Лекин хәлиқ су үчүн уссап туруп, Мусаға ғотулдишип: «Немишкә 
сән биз билән балилиримиз вә мелимизни уссузлиқ билән өлтүргили бизни 
Мисирдин чиқирип кәлдиң» деди.  4 У вақит Муса Худавәндигә пәряд қилип: 
«Бу хәлиққә немә қилай? Улар мени чалма-кесәк қилғили аз қалди» дәп 
ейтти.  5 Худавәндә Мусаға җавап бәрдики: «Сән Исраилниң ақсақаллиридин 
бирнәччисини өзәң билән елип, хәлиқниң алдида берип, Нил дәриясиниң 
суйини урғиниңда ишләткән һасаңни қолуңда тутуп чиққин.  6 Мана мән анда 
болуп, Хоребтики қорам тешиниң үстидә сениң алдиңда туримән. Сән болсаң 
қорам ташқа урғин. Буниң билән хәлиққә ичкили униңдин су чиқиду» деди. 
Муса өзи Исраилниң ақсақаллириниң алдида шундақ қилип,  7 бәни-Исраил 
анда ейтишип: «Худавәндә аримизда барму әмәсму?» дәп Худавәндини 
синиғини үчүн у йәрни Масса вә Мәриба дәп атиди.  

Амаләк билән чәң қилиш

8 Андин кейин Амаләк келип, Рәфидимдә Исраил билән соқушқили 
турди.  9 У вақит Муса Йәшуаға ейттики: «Өзимиз үчүн адәмләр хиллап, 
Амаләк билән соқушқили чиққин. Мән болсам, әтә Худаниң һасисини 
қолумда тутуп, егизликниң чоққисида туруп туримән» деди.  10 Йәшуаниң 
өзи Муса буйруғинидәк қилип, Амаләк билән соқушқили башлиди. Лекин 
Муса, Һарун вә Хур өзи егизликниң чоққисиға чиқти.  11 Муса өз қолини 
көтирип турғичилик, Исраил күчлүк туратти. Лекин униң қоли пәс болуп 
чүшсә, Амаләк күчлүк болди.  12 Мусаниң қоллири еғир болғанда улар бир 
таш елип, униң тегидә қойди. У өзи униң үстидә олтарғандин кейин, Һарун 
билән Хур – бири бир тәрипидә йәнә бири башқа тәрипидә – униң қоллирини 
йөләп турди. Бу тәриқидә униң қоллири күн чүшкичилик көтирилип турди.  
13 Шундақ қилип, Йәшуа өзи Амаләк билән униң хәлқини қилич биси билән 
урди.  14 Худавәндә Мусаға ейттики: «Буни бир ядикар болмақ үчүн бир 
китапта йезип, Йәшуаниң хатирисиға кәлтүргин. Чүнки мән Амаләкниң 
ядикарини ундақ йоқитимәнки, асманниң тегидә һәргиз қалмайду» деди.  
15 Муса өзи бир қурбангаһни ясап, униң исмини «Худавәндә туғумдур» дәп 
ейтип:  16 «Худавәндә нәсилдин нәсилгә Амаләккә қарши җәң қилиду дәп, 
қолумни Худавәндиниң тәхтигә көтиримән» деди.  
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Йетро Мусаниң қешиға келиши

18 1 Мусаниң қейнатиси болған Мидиянниң каһини Йетро өзи: «Худавәндә 
Исраилни Мисирдин чиқарди» дәп ишитип, Худаниң Муса билән өз 

хәлқи Исраилға қилған һәммисини аңлап қалди.  2 У вақит Мусаниң қейнатиси 
Йетрониң өзи Мусаниң анда әвәтип қоюп қойған хотуни Зипора билән униң 
икки оғлини өзи билән биллә елип, йолға чиқти.  3 Буларниң биригә Гәршом 
дәп ат қоюлған еди, чүнки Муса: «Мән ят жутта мусапирдурмән» дәп ейтқан 
еди.  4 Йәнә биригә Елийәзәр дәп ат қоюлған еди, чүнки Муса: «Атамниң 
Тәңриси мениң ярдимим болуп, мени Фирәвнниң қиличидин қутқузди» 
дәп ейтқан еди.  5 Мусаниң қейнатиси Йетро өзи Мусаниң оғуллири билән 
хотунини алғач, Муса чөлдә Худаниң теғиниң йенида чедир тиккән йәргә 
йетип келип, униңға:  6 «Мән сениң қейнатаң Йетро, өз хотунуң билән 
униң икки оғлини қешиңға алғач кәлдим» дәп ейтқузди.  7 У вақит Муса өз 
қейнатисиниң алдиға чиқип, тазим қилип уни сөйди. Улар бир-биридин һал 
әһвал соришип чедирға киргәндин кейин,  8 Муса қейнатисиға Худавәндә 
Исраилниң җәһитидин Фирәвн билән мисирлиқларға қилған һәммә 
ишини дәп берип, уларниң йолда тартқан һәммә җәбрини баян қилип, 
Худавәндиниң уларни қандақ қутқузғинини ейтип бәрди.  9 Йетро болса 
Худавәндә өзи Исраилни мисирлиқларниң қолидин қутқузуп, уларға қилған 
һәммә яхшилиқни аңлап хуш болди.  10 Йетро ейттики: «Силәрни мисирлиқ 
билән Фирәвнниң қолидин қутқузуп, бу хәлиқни мисирлиқларниң қолидин 
халас қилған Худавәндиниң өзи мубарәктур.  11 Улар буларниң өзигә 
йоғанлиқ қилғинида, униң өзи көрсәткән бу ишлардин Худавәндиниң һәммә 
тәңриләрдин улуқ екәнликини әмди билдим» деди.  12 Андин кейин Мусаниң 
қейнатиси Йетро Худаға бир көйдүридиған қурбанлиқ билән бир нәччә союм 
қурбанлиқни кәлтүргинидә, Һарун билән Исраилниң һәммә ақсақаллири 
Мусаниң қейнатиси билән биллә Худаниң һузурида таам йейишкә кәлди.  
13 Әтиси Муса хәлиққә һөкүм қилғили олтарса, хәлиқ өзи әтигәндин тартип 
ахшамғичә Мусаниң чөрисидә туратти.  14 Мусаниң қейнатиси униң хәлқи 
үчүн қилған һәммә ишини көргәндә ейттики: «Сениң хәлиққә қилидиған бу 
ишиң немә болиду? Немишкә ялғуз олтарисән? Хәлиқ өзи әтигәндин тартип 
ахшамғичә сениң чөрәңдә олтариду әмәсму?» деди.  15 Муса өз қейнатисиға 
җавап берип: «Хәлиқ өзи Худадин соримақ үчүн мениң қешимға чиқип,  
16 қачанки уларниң бир дәваси болса, маңа келиду. Мән болсам уларниң 
оттурисида һөкүм қилип, уларға Худаниң қанун билән әмирлирини билдүрүп 
туримән» деди.  17 Мусаниң қейнатиси униңға ейттики: «Сән яхши тәриқидә 
ишлимәйсән.  18 Сән өзәң билән чөрәңдики хәлиқ болса һерип кәтмәмду? Бу 
иш саңа зиядә еғир болиду. Сән уни ялғуз қилалмайсән.  19 Әмди мениң сөзүмгә 
қулақ салғин. Худавәндә сән билән болсун. Мән саңа бир мәслиһәт салай: Сән 
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өзәң Худаниң алдида хәлиқниң вәкили болуп, уларниң дәвалирини Худаниң 
алдиға селип,  20 уларға қанун билән әмирләрни билдүрүп маңидиған 
йолни көрситип, немә қилидиғинини уқтуруп қойғайсән.  21 Лекин сән 
һәммә хәлиқниң арисидин Худадин қорқуп, наһәқ пайда тепишни яман 
көридиған тақити бар ишәшлик кишиләрни илғап, хәлиқниң үстигә баш 
қилғайсән. Бәзисини миңбеши, бәзисини йүзбеши, бәзисини әлликбеши, 
бәзисини онбеши тикләп қойғайсән.  22 Булар һемишә хәлиққә һөкүм 
қилсун. Әгәр бир зөрүррәк дәва чиқип қалса, буни саңа тапшурсун. Лекин 
һәммә кичик-кичик дәваларни улар өзи җайлисун. Улар бу тәриқидә сениң 
йүкүңни көтиришүп бәрмики билән саңа йеникрәк болиду.  23 Әгәр шундақ 
қилсаң, Худа буйруса, өзәң чидиялайсән. Бу хәлиқниң һәммисиму теч-
аман өз җайиға баралайду» деди.  
24 Муса өз қейнатисиниң сөзигә қулақ селип, дегининиң һәммисини қилди.  
25 Мусаниң өзи һәммә Исраилниң арисидин қабил адәмләрни илғап, уларни 
хәлиқниң үстигә баш қилип, бәзисини миңбеши, бәзисини йүзбеши, 
бәзисини әлликбеши, бәзисини онбеши қилип қойди.  26 Булар һемишә 
хәлиққә һөкүм қилип туруп, еғиррақ дәвалар болса Мусаниң алдиға елип 
берип, кичик-кичик дәвалар болса улар өзи һөкүм қилатти.  27 Андин кейин 
Муса өз қейнатисини йолға селип қоймиқи билән бу өзи жутиға йенип кәтти.  

Синай теғида

19 1 Бәни-Исраил Мисир жутидин чиққанниң үчинчи айи башлиған 
күнидә улар Синай чөлигә йетип кәлди.  2 Чүнки улар Рәфидимдин 

чиқип Синай чөлигә йетип келип, чөлдә чедир тикти. Анда Исраил өзи 
тағниң уттурида чүшүп тохтиди.  3 Муса Худаниң қешиға чиқса, Худавәндә 
тағ тәрипидин униңға хитаб қилип ейттики: «Сән Яқубниң ханиданиға 
мундақ ейтип, бәни-Исраилға шу хәвәрни бәргинки:  4 ‹ Мән мисирлиқларға 
немә қилғинимни өзәңлар көрдүңлар. Мән силәрни бүркүт қанатлириға 
миндүрүп, қешимға елип кәлмидимму?  5 Әмди силәр мениң сөзүмни аңлап 
әһдәмни тутсаңлар, башқа һәммә таипиләрниң арисидин маңа хас бир 
хәлиқ болисиләр, чүнки пүтүн йәр мениңкидур.  6 Силәр болсаңлар мән үчүн 
каһинлардин ибарәт бир падишаһлиқ вә муқәддәс бир хәлиқ болисиләр› дегән 
сөзләрни бәни-Исраилға ейтқайсән» деди.  
7 У вақит Муса йенип келип, хәлиқниң ақсақаллирини қичқартип, 
Худавәндә униңға буйруған шу сөзләрниң һәммисини уларға баян 
қилди.  8 Хәлиқниң һәммиси бир еғиз билән җавап берип: «Худавәндә 
буйруғанниң һәммисини қилимиз» дәп ейтқинида Муса хәлиқниң 
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учурини елип Худавәндиниң қешиға барди.  
9 Худавәндә Мусаға: «Мана мән саңа сөз қилғинимда хәлиқ өзи буни аңлап 
һемишә саңа ишәнсун дәп, бир қара булутта саңа келимән» дәп ейтти. Мусаму 
хәлиқниң учурини Худавәндигә аңлатти.  10 Худавәндә Мусаға ейттики: «Сән 
хәлиқниң қешиға берип, бүгүн билән әтә уларни пак қилип, кийимлирини 
жуйдурғин.  11 Улар өгүнлүккә тәйяр турсун, чүнки өгүнлүк һәммә хәлиқниң 
көз алдида Худавәндә Синай теғиға чүшиду.  12 Сән хәлиқ үчүн униң чөрисигә 
бир пасил бәлгүләп берип: ‹ Силәр еһтият қилип, хаһи таққа чиқмай, хаһи 
униң йениға бармаңлар. Кимки таққа тәгсә, өлтүрүлсун.  13 Униңға қол 
тәккүзүлмәй, бәлки чалма-кесәк қилинсун яки етилсун. Хаһи һайван, хаһи 
инсан болуп мундақ қилса, тирик қоюлмисун› дәп ейтқин. Лекин канай узун 
аваз билән челинса, улар таққа чиқсун» деди.  
14 Муса өзи тағдин чүшүп хәлиқниң қешиға берип, хәлиқни пак қилип уларниң 
кийимлирини жуйдурди.  15 Андин хәлиққә: «Һеч ким бир хотунға йеқин 
бармай, өгүнлүккә тәйяр туруп туруңлар» деди.  16 Үчинчи күни болғанда 
йоруған заман һава гүлдүрлигили башлап, чеқин чеқип, қара бир булут тағни 
йепип, канайниң қаттиқ бир авази чиқти. Буни көрүп, чедиргаһтики һәммә 
хәлиқ қорқунучидин титригили турди.  17 Муса хәлиқни Худаниң алдида 
һазир қилмақ үчүн чедиргаһтин елип чиқти. Улар келип тағниң түвидә 
турди.  18 Пүтүн Синай теғи болса Худавәндә отта униң үстигә чүшкини үчүн 
түтүндин йепилған еди. Шундақки, бир хумдандин түтүн чиққандәк түтүн 
үстигә өрләп, пүтүн тағ қаттиқ тәврәнгили башлиди.  19 Канай үни болса 
барғансери өрләнгили турди. Муса өзи сөз қилса, Худа аңлап үнлүк аваз 
билән җавап бәргили турди.  20 Худавәндә Синай теғиниң чоққисиға чүшти. 
Андин Худавәндә өзи Мусани тағниң чоққисиға қичқарса, Муса дәрһал таққа 
чиқти.  21 Худавәндә Мусаға ейттики: «Сән чүшүп, хәлиққә несиһәт берип: ‹ 
Худавәндини көрмәк үчүн қистивалмаңлар. Ундақ қилсаңлар, силәрдин 
тола киши өлиду› дәп ейтқин.  22 Худавәндә уларға һалакәт йәткүзмисун дәп, 
Худавәндигә йеқин баралайдиған каһинларму өзини муқәддәс қилсун» деди.  
23 Лекин Муса Худавәндигә ейттики: «Хәлиқ өзи Синай теғиға чиқалмайду. 
Чүнки сән өзәң бизгә несиһәт берип: ‹ Тағниң чөрисигә бир пасил бәлгүләп, 
уни муқәддәс қилғин› дәп ейтмидиңму?» деди.  24 Худавәндә Мусаға ейттики: 
«Анда чүшүп Һарунни алғач, йенип чиққин. Лекин каһинлар билән хәлиқ 
болса уларға һалакәт йәткүзүлмисун дәп, Худавәндиниң қешиға кәлмәк 
үчүн пасилдин өтмисун» деди.  25 У вақит Муса хәлиқниң қешиға чүшүп, 
уларға буни дәп бәрди.  
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Он әмир

20 1 Худа Мусаға бу һәммә сөзләрни қилип ейттики:  
2 «Мән сени қуллуқуң өйи болған Мисирдин чиқирип кәлгән Рәб 

Худайиңдурмән.  
3 Мәндин башқа тәңрилириң болмисун.  4 Өзәң үчүн бут ясимиғин, хаһи 
жукирида асманда, хаһи төвәндә йәрдә, хаһи йәр астида суда болған 
нәрсиләрдин һеч бириниң сүритини ясимиғин.  5 Мундақларға хаһи сәҗдә 
қилмай, хаһи ибадәт қилмиғин. Чүнки мән Тәңриң Худавәндә болсам, бир 
ғәйрәтлик Худа болуп, кимки мени яман көрсә, балилиридин үчинчи, дәрвәқә 
төртиничи нәслигичә ата-бовилири қилған гуналириниң интиқамини 
алимән.  6 Лекин кимки мени дост тутуп, мениң әмирлиримни тутса, миң 
нәсилгичә мәрһәмәт көрситимән.  
7 Рәб Худайиңниң исмини беһудә ишләтмигин, чүнки Худавәндә униң 
исмини беһудә ишләткүчигә җаза бәрмәй қоймайду.  
8 Шабат күнини муқәддәс тутқили ядиңда сақлиғин.  9 Алтә күн ишләп, һәммә 
әмәллириңни қилғайсән.  10 Лекин йәттиничи күни Тәңриң Худавәндиниң 
шабат күни болғач, у күндә хаһи өзәң, хаһи оғлуң, хаһи қизиң, хаһи қулуң, 
хаһи дедикиң, хаһи улиғиң, хаһи дәрвазилириң ичидики мусапир һеч иш 
қилмисун.  11 Чүнки алтә күн ичидә Худавәндә өзи асман билән йәрни, деңиз 
билән униң ичидики һәммә барини яратти, лекин йәттиничи күнидә раһәт 
алди. Буниң үчүн Худавәндә шабат күнини бәрикәтләп, уни муқәддәс қилди.  
12 Атаң билән анаңға һөрмәт қилғин. Шундақ қилсаң, Тәңриң Худавәндә саңа 
беридиған жутта узун өмүр көрисән.  
13 Қатиллиқ қилмиғин.  
14 Зина қилмиғин.  
15 Оғрилиқ қилмиғин.  
16 Хошнаң үстидә ялған гувалиқ бәрмигин.  
17 Хошнаңниң өйидин тәмә қилмиғин вә я хошнаңниң хотунидин я 
хизмәткаридин я дедикидин я өйидин я ешикидин я хошнаңниң башқа бир 
нәрсисидин тәмә қилмиғин».  
18 Хәлиқниң һәммиси һава гүлдүрлиши билән чеқин чеқип, канайниң авази 
чиқип, тағдин түтүн өрлигинини көргәндә қорқунучидин титришип нери 
туруп,  19 Мусаға: «Сән ялғуз бизгә сөз қилсаңму, аңлаймиз, лекин Худа өзи 
бизгә сөз қилмисун. Чүнки ундақ қилса, өлимиз» деди.  20 Лекин Муса хәлиққә 
ейттики: «Қорқмаңлар, чүнки Худа силәрниң тоғраңларда: мениң қорқунучум 
уларниң көз алдида болуп, гуна қилмисун дәп, силәрни синиғили кәлди» деди.  
21 Шундақ болсиму, хәлк нерида турди. Лекин Муса Худа бар қараңғу булутниң 
қешиға йеқин барди.  
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Қурбанлиқлар вә қурбангаһ тоғрисида
22 У вақит Худавәндә Мусаға ейттики: «Сән берип, бәни-Исраилға сөзләп: 

‹ Мениң силәргә асмандин сөз қилғиним силәргә мәлум болмидиму?  
23 Силәр өзәңлар үчүн мениң орнумда Тәңри дәп, бутлар ясимаңлар, 
дәрвәқә өзәңлар үчүн хаһи күмүчтин, хаһи алтундин бутлар ясимаңлар› 
дәп ейтқин.  24 Сән болсаң мән үчүн лайдин бир қурбангаһни ясап, анда 
көйдүридиған қурбанлиқ билән шүкүр қурбанлиқлириңни, қой билән 
калилириңни өткүзгин. Қәйәрдә өз исмим үчүн бир ядикар қилип қойсам, 
анда саңа келип сени мубарәкләймән.  25 Әгәр мән үчүн таштин қурбангаһ 
ясимақчи болсаң, йонулған таштин ясимиғин, чүнки сән униңға әсвабиңни 
тәккүзсәң, уни напак қилисән.  26 Униң алдида әвритиң көрүнүп қалмисун 
дәп, қурбангаһимға пәләмпәй биләнму чиқмиғин.  

Қуллар тоғрисидики низамлар

21 1 Сән уларниң алдиға қойидиған әһкамлар шу болсунки,  2 Әгәр сән бир 
ибраний қулни пулға алсаң, алтә йилғичә хизмәт қилип, йәттиничи 

йили халис азат болуп кәтсун. У ялғуз кәлгән болса, ялғуз кәтсун.  3 Хотун 
елип кәлгән болса, хотуниму униң билән биллә кәтсун.  4 Әгәр хоҗиси униңға 
хотун елип берип, шуниң униңдин оғул қизлири пәйда болған болса, бу хотун 
балилири билән хоҗисиға қелип, әр ялғуз кәтсун.  5 Лекин әгәр қул өзи: ‹ 
Мән хоҗам билән хотун бала-җақамға муһәббитим болғини үчүн азат болуп 
кәтмәймән› десә,  6 униң хоҗиси уни Худаниң алдиға елип берип, уни ишик 
ян яғичиниң йенида турғузсун. Шуни қилип хоҗиси бир миқ билән униң 
қулиқини тәшсун. Андин кейин у өзи һемишә униң қули болуп қалиду.  
7 Әгәр бирким өз қизини дедәк қилип сатса, шу өзи қуллар азат қилинғандәк 
азат қилинмисун.  
8 Хоҗиси уни өзи үчүн алған болса вә у хоҗисиға яқмай қалса, у униң 
үчүн бәдәл төлинип азат қилинишиға йол қойсун. Амма униңға бевапалиқ 
қилғини үчүн, уни ят хәлиққә сатқили униң һоқуқи болмайду.  9 Лекин у 
уни өз оғли үчүн алған болса, униңға өз қизлиридәк һәқ бәрсун.  10 Әгәр у 
башқа бир хотун алса, илгәркисиниң таам билән кийими вә я әр-хотунчилиқ 
вәзиписини кемәйтмисун.  11 Лекин әгәр у униңға шу үч ишни қилмиса, бәдәл 
төләнмәй, у азат болиду.  
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Өзгигә зиян кәлтүрүш тоғрисида
12 Кимки бир кишини уруп өлтүрсә, у өзи өлтүрүлсун.  13 Лекин әгәр у 

киши униң җенини қәстлигән болмай, бәлки Худа өлгүчини униң қолиға 
тапшурған болса, мән өзәм униңға қачидиған җайни ейтип беримән.  14 Әгәр 
бирким өз хошнисини һейлә билән өлтүрмәк үчүн униңға һйҗум қилса, у 
өлтүрүлсун дәп, қурбангаһимда болсиму, уни тутқин.  
15 Кимки өз атиси яки анисини урса, у өзи өлтүрүлсун.  
16 Кимки бир адәмни оғрилиса, хаһи уни сатқан болсун, хаһи уни сақлиған 
болсун, у өзи өлтүрүлсун.  
17 Кимки өз атиси яки анисиға ләнәт оқуса, у өзи өлтүрүлсун.  
18 Әгәр икки киши урушуп қелип, бири йәнә бирини таш яки мушти билән 
өлмәй, бәлки йетип қалғидәк урса,  19 амма у қопуп һасиға тайинип ташқириға 
чиққидәк болса, уни урған киши өзи җазадин азат болуп, ялғуз униңға вақит 
җәһәттики зийинини төләп бәрсун вә уни давалатсун. 
20 Әгәр бирким өз қули яки дедикини таяқ билән шундақ урсики, у униң қол 
астида өлсә, униңға җаза берилсун.  21 Лекин әгәр таяқ йегүчи бир яки икки 
күн тирик турса, хоҗисиниң өз пули болғач, униңға җаза берилмисун.  
22 Әгәр кишиләр бир-бири билән урушуп қелип, бир еғир аяқ хотунни шундақ 
уруп салсики, балиси чүшүп кетип, башқа зәхимлиниш болмиса, хотунниң 
ери тәлипи бойичә һакимниң һөкүми билән елип берилсун.  23 Лекин әгәр 
башқа зәхимлиниш болса, җан орниға җан,  24 көз орниға көз, чиш орниға 
чиш, қол орниға қол, пут орниға пут,  25 көйдүрүш орниға көйдүрүш, зәхим 
орниға зәхим, көк орниға көк берилсун.  
26 Әгәр бирким өз қул яки дедикиниң көзини уруп кор қилса, көзниң орниға 
уни азат қилсун.  27 Шундақ һәм бирким өз қули яки дедикиниң чишини уруп 
сундурса, чишниң орниға уни азат қилсун.  
28 Әгәр бир кала бир әр яки хотун кишини үсүп өлтүрсә, кала өзи чалма-кесәк 
қилинип гөши йейилмисун. Лекин калиниң егисигә гуна дәп һесабланмайду.  
29 Лекин бу калиниң илгиридин үскәк адити болғач, егиси агаһ қилип 
қоюлған болса, лекин бу өзи уни бағлап қоймиғини үчүн бир әр яки хотун 
кишини үсүп өлтүрсә, кала өзи чалма-кесәк қилинип, егисиму өлтүрүлсун.  
30 Лекин униңдин хун баһаси тәләп қилинса, өз җениниң орнида униңға 
қанчилик қоюлған болса, бәрсун.  31 Калидин үсүлгән киши оғул яки қиз бала 
болса һәм, шу қанунға мувапиқ болсун.  32 Лекин кала бир қул яки дедәкни 
үскән болса, егиси үсүлгән кишиниң хоҗисиға оттуз шеқәл күмүч бәрсун, 
амма кала өзи чалма-кесәк қилинсун.  
33 Әгәр бирким бир қудуқ ечип яки ора колап, ағзини япмай қойғини үчүн бир 
кала яки ешәк униңға чүшүп кәтсә,  34 қудуқниң егиси һайванниң егисигә 
төләм берип өлүкини өзи алсун.  
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35 Әгәр бир кишиниң калиси йәнә бириниң калисини үсүп өлтүрсә, тирик 
қалған кала сетилип пулни баравәр бөлүшүп өлүк калиму үләшсун.  36 Лекин 
калиниң илгиридин үскәклики мәлум болуп туруп, егиси бағлап қоймиған 
болса, калиниң орниға кала берип, өлүк калини өзи алсун.  37 Әгәр бирким 
бир кала яки бир қойни оғрилап уни сойса яки сатса, бир калиниң орниға 
бәш кала берип, бир қойниң орниға төрт қой бәрсун.  

Өзгиниң мели тоғрисидики низамлар

22 1 Оғри өзи тешип турғинида тутулуп қелип, таяқ йәп өлүп қалса, 
өлтүргүчиниң үстигә хун җазаси кәлмисун.  2 Лекин шу вәқә болған 

һаман күн чиқип қалған болса, хун җазаси кәлсун. Амма оғри болса 
оғрилиғинини төләп бәрсун. Униңда бир немә болмиса, оғрилиғининиң 
орниға өзи сетилсун.  3 Әгәр оғрилиған мал кала, ешәк яки қой болуп, униң 
қешида тирик тепилса, униң икки һәссә қиммитини төләп бәрсун.  
4 Әгәр бирким йәнә бириниң зираәт я үзүмзарлиқини йегүзүвәтсә я 
өз маллирини зираәтни йесун дәп, қоюп бәргән болса, өз етизлиқи я 
үзүмзарлиқиниң әң есил мәһсулатидин униңға зиянни төләп бәрсун.  
5 Әгәр от яндурулуп тикәнләргә тутишип кетип, өнчиләрни я көк зираәтни я 
пүтүн етизлиқни көйдүрүвәтсә, от қалиған киши барлиқ зиянни төләп бәрсун.  
6 Әгәр бирким өз хошнисиға күмүч яки мал аманәт берип, буниң өйидин 
оғрилинип кетип, оғри тепилса, у униң икки һәссә қиммитини төләп бәрсун.  
7 Лекин оғри тепилмиса, өй егиси хошнисиниң мелиға қол тәккүзгән я 
тәккүзмигәнлики мәлум болсун дәп, һакимниң алдиға кәлтүрүлсун.  
8 Һәр қандақ хиянәт болса, хаһи кала-ешәк тоғрисида болсун, хаһи қой-
кийим тоғрисида болсун яки башқа бир нәрсә тоғрисида болсун, буниң 
тоғрисида бирким: ‹ Бу хиянәт болуп› десә, һәр иккилиси һакимниң алдиға 
кәлтүрүлүп, қайсиниң үстигә гуна тохтитилса, у өзи хошнисиға икки һәссә 
қиммитини төләп бәрсун.  
9 Әгәр бирким өз хошнисиға ешәк, кала я қой я башқа бир җанивар аманәт берип, 
бу аманәт мели киши көрмәстин өлүп кәтсә я зәхим йесә я оғрилинип кәтсә,  
10 хошнисиниң мелиға қол тәккүзгән я тәккүзмигәнлики мәлум болсун дәп, 
Худавәндиниң қәсими уларниң оттурисида қоюлсун. Бу қәсәмниң өзигә мал 
егиси унап, хошниси униңға төләп бәрмисун.  11 Лекин мал униңдин оғрилинип 
кәтсә, униң егисигә төләп бәрсун.  12 Әгәр уни вәһший һайван житивәткән болса, 
житилған һайванни гувалиқ үчүн көрситип, уни төләп бәрмисун.  
13 Әгәр бирким өз хошнисидин бир һайванни өтнә елип, һайван өзи униң 
егиси һазир болмиған вақитта өлүп қалса, өтнә алғучи төләп бәрсун.  14 Лекин 
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әгәр егиси һазир болса, уни төләп бәрмисун. Әгәр һайван өзи кираға елинған 
болса, зиян өз кирасиға кәлди.  

Җисманий һәм роһий бузуқчилиқ тоғрисидики низамлар

15 Әгәр бир адәм сөз салдурмиған бир қизни аздуруп униң билән зина 
қилса, униң тойлуқини берип, өзи уни хотунлуққа алсун.  16 Лекин әгәр 
қизниң атиси уни униңға бәргили унимиса, зина қилғучи пак қизларниң 
тойлуқиға баравәр униңға пул бәрсун.  
17 Җадугәр хотунни тирик қоймиғин.  
18 Кимки бир һайван билән йетип мунасивәт қилса, өлтүрүлсун.  
19 Кимки йеганә Худавәндидин башқа тәңриләргә қурбанлиқ өткүзсә, 
өлтүрүлсун.  

Аҗизлар тоғрисидики низамлар

20 Биз Мисирда мусапир болуп турған едуқ дәп, мусапир кишигә наһәқлиқ 
вә я зулум қилмаңлар.  21 Тул хотун билән йетимләрни ағритмаңлар.  
22 Сән уларни ағритсаң, улар маңа пәряд қилғинида мән уларниң авазини 
аңлап,  23 ғәзипим тутишип, силәрни қилич билән өлтүримән. Шундақки, өз 
хотунлириңлар тул қилинип балилириңлар йетим болуп қалиду.  
24 Әгәр сән мениң хәлқимниң ичидин саңа хошна болған кәмбәғәлгә қәриз 
бәрсәң, униңға җазанихордәк муамилә қилмиғин. Силәр униңдин пайда 
алмаңлар.  
25 Әгәр сән хошнаңниң чапинини гөрүгә алсаң, күн олтармаста униңға 
яндуруп бәргин.  26 Чүнки чапан өзи униң ялғуз йепинчиси болуп бәдининиң 
кийими шудур. Бу болмиса, немидә йепинип ухлайду. Бу сәвәбтин маңа 
пәряд қилидиған болса, рәһимлик болғиним үчүн униң пәрядини аңлаймән.  

Һөрмәт вә ибадәт тоғрисидики низамлар

27 Худаға күпүрлүк қилмиғин вә я хәлқиңниң һакимиға ләнәт оқумиғин.  
28 Хаминиңниң һосули билән сиққучуңниң шәрбитидин маңа кәлтүридиған 
һәдийәңни һаял қилмиғин. Сән оғуллириңниң тунҗисини маңа бәргәйсән.  
29 Кала билән қойлириңдин һәм шундақ һәдийә кәлтүргин. Бала өзи йәттә 
күнгичә өз аниси билән турсун, амма сәккизинчи күни уни маңа бәргин.  
30 Силәр маңа бир муқәддәс хәлиқ болуп, йәрдә житилип қалған бир 
һайванниң гөшини йемәй, бәлки уни иштларға ташлап бериңлар.  
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Өзгә билән мунасивәттә болуш тоғрисидики низамлар

23 1 Ялған гәпни яймиғин вә я ялған гува болуп, яман кишигә ян басмиғин.  
2 Яман иш қилишқа толиларға әгәшмигин вә я бир дәвада толиларға 

йүз қоюп адаләтни җүtүrүшкә сөзлимигин.  
3 Кәмбәғәлгиму униң дәвасида ян басмиғин.  
4 Сениң дүшминиңниң кала яки ешики езиқип кетип, саңа учрап қалса, уни 
униңға елип берип бәргин.  5 Әгәр сән дүшминиңниң ешикини йүкиниң 
астида ятқинини көрсәң, униңға ярдәм бәргили көңлүң тартмисиму, зөрүр 
униңға ярдәм бәргин.  
6 Қешиңдики кәмбәғәлниң дәвасида һәқни толғимиғин.  
7 Ялған иштин нери туруп, бегуна билән адилни өлтүрмигин, чүнки яманни 
адил санимаймән.  8 Арилиқ алмиғин, чүнки арилиқ болса көридиғанларни 
кор қилип, адилларниң сөзини толғайду.  
9 Бир мусапир кишигә зулум қилмиғин, чүнки өзәңлар Мисир жутида 
мусапир болуп турғач, мусапирниң әһвалини билисиләр.  
10 Алтә йилғичә өз йериңни терип, ашлиқиңни йиққин.  11 Лекин йәттиничи 
йили хәлқиңниң кәмбәғәллири униңдин йәп, улардин ешип қалғанни 
җаңгалниң һайванлири йесун дәп, йәргә арам берип бекар қойғин. Өз 
үзүмзарлиқиң билән зәйтунлуқ беғиң тоғрисида һәм шундақ қилғин.  
12 Алтә күн ичидә өз ишиңни қилип, йәттиничи күни арам қилғин. Буниң 
билән кала ешәклириң раһәт тепип, дедикиңниң оғли билән мусапир киши 
демини алсун.  

Худаниң ейтқинини сақлаш керәк

13 Мән силәргә ейтқинимниң һәммисини сақлап, башқа тәңриләрниң 
исмини зикир қилмаңлар я ағзиңға алмиғин.  
14 Жилда үч мәртивә мән үчүн һейт қилғин.  15 Петир нан һейтини тутуп, 
саңа буйруғинимдәк Абиб айида йәттә күнгичә петир нанни йегин. Чүнки 
у айда Мисирдин чиққан едиң. Лекин һейтта һеч киши алдимға қуруқ қол 
кәлмисун.  16 Сән меһнәт билән териған зираитиңниң тунҗи һосулини 
орғанда Орма һейтини тутқин. Шундақ һәм сән меһнәт билән йәрдә териған 
һосулуңни йилниң ахирида йиғидиған болсаң, Һосул йиғиш һейтини 
тутқайсән.  17 Жилда үч мәртивә һәммә әркәклириң Рәб Худавәндиниң 
һузуриға кәлсун.  
18 Сән маңа қилидиған союм қурбанлиқниң қенини өрлигән нан билән 
өткүзмигин. Һейт қурбанлиқиниң йеғи болса бир кечә қонуп қалмисун.  
19 Зиминиңниң тунҗи һосулини Рәб Худайиңниң бәйтигә кәлтүргин. Бир 
оғлақ болса уни анисиниң сүтидә пишурмиғин.  
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20 Мана мән бир пәриштини сени йолда сақлап, мән тәйинлигән йәргә сени елип 
барсун дәп, алдиңда әвәтимән.  21 Сән униңдин агаһ болуп, гепигә унап, уни 
хапа қилмиғин. Чүнки мениң исмим униңда болғач, у өзи гуналириңлардин 
өтмәйду.  22 Лекин әгәр сән униң сөзигә қулақ селип, мениң буйруғинимниң 
һәммисини қилсаң, мән сениң дүшмәнлириңгә дүшмән болуп, саңа зит 
турғучиларға зит туримән.  23 Чүнки мениң пәриштәм алдиңда йүрүп, сени 
аморий билән хиттийлар, пәриззий билән қанаанийлар, хиввий билән 
йәбусийларниң жутиға башлап барғанда мән буларни йоқитимән.  24 Сән 
болсаң уларниң бутлириға баш егип ибадәт қилмиғин вә я улар қилғандәк 
қилмай, бәлки уларни өрүветип, түврүклирини сундурғин.  25 Лекин 
Тәңриңлар Худавәндигә ибадәт қилиңлар. Шундақ қилсаңлар, у өзи нан билән 
ичкүлүкүңларға бәрикәт бериду. Кесәллик болса араңлардин чиқиримән.  
26 Буниң билән сениң жутуңда һеч бир хотунниң балиси чүшүп кәтмәй вә я 
һеч бири туғмас болмайду. Өмрүңниң күнлирини пүтүн қилимән.  27 Сениң 
алдиңда һәйвитимни әвәтип, сән баридиған һәммә таипиләрни паракәндә 
қилип, һәммә дүшмәнлириңни кәйнигә яндуруп,  28 хиввий, қанааний вә 
хиттийларни алдиңдин қачурмақ үчүн һәриләрни әвәтимән.  29 Амма жут 
чөл болуп қелип, вәһший һайванлар авуп кетип, саңа зиян йәткүзмисун дәп, 
уларни бир йил ичидә алдиңдин һайдивәтмәй,  30 бәлки сән авуп, жутни мирас 
елип болғичилик уларни аз-аздин чиқирип туримән.  31 Сениң жутуңниң 
чегрилирини қизил деңиздин тартип, филистинийләрниң деңизиғичә, 
шуниңдәк чөлдин тартип Фират дәриясиғичә тохтитимән. Чүнки силәр уларни 
һайдивәткәйсиләр дәп, жутниң олтарғучилирини қолуңларға беримән.  
32 Сән улар билән яки тәңрилири билән һәргиз әһдә түзмиғин.  33 Улар сени 
аздуруп гуна қилдурмисун дәп, сениң жутуңда турмисун. Мубада сән уларниң 
тәңрилиригә ибадәт қилип ташлисаң, бу өзи саңа бир тузақ болиду.  

Худаниң Исраил хәлқи билән бағлиған әһдә

24 1 У Мусаға ейттики: «Сән берип, өзәң билән биллә Һарун, Надаб, Абиһу 
вә бәни-Исраилниң арисидин йәтмиш ақсақал кишини елип келип, 

Худавәндиниң һузуриға чиқип йирақтин сәҗдә қилиңлар.  2 Ялғуз Муса 
Худавәндиниң қешиға кәлсун, лекин башқилар йеқин кәлмисун. Хәлиқ 
болсиму, униң билән үстигә чиқмисун» деди.  3 Муса берип, Худавәндиниң 
һәммә сөзи билән буйруқлирини хәлиққә дәп бәргинидә, һәммә хәлиқ бир 
еғиз болуп: «Худавәндиниң һәммә ейтқинини беҗа кәлтүримиз» дәп җавап 
бәрди.  4 Андин кейин Муса өзи Худавәндиниң һәммә сөзини пүтүвелип, 
әтиси сәһәр қопуп, тағниң түвидә бир қурбангаһни ясап, анда Исраилниң 
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он икки қәбилисиниң саниға мувапиқ он икки түврүкни тәйярлиди. 5 У 
бәни-Исраилниң бир нәччә йигитлирини әвәтсә, булар берип көйдүридиған 
қурбанлиқ өткүзүп, Худавәндигә шүкүр қурбанлиқи болсун дәп, буқилар 
союп қурбанлиқ қилди.  6 Андин кейин Муса қанниң йеримини елип, 
қачиларға қоюп қоюп, йәнә йеримини қурбангаһқа чечип,  7 әһдә китапини 
елип, хәлиққә оқуп бәрди. Улар: «Худавәндиниң һәммә ейтқиниға қулақ 
селип итаәт қилимиз» дәп ейтти.  8 У вақит Муса қанни елип, хәлиққә чечип: 
«Мана бу өзи Худавәндә шу сөзләрниң һәммисигә мувапиқ, силәр билән 
бағлиған әһдиниң қенидур» дәп ейтти.  
9 Андин кейин Муса, Һарун, Надаб, Абиһу вә бәни-Исраилдин йәтмиш ақсақал 
киши тағ үстигә чиқип,  10 Исраилниң Худайини көрди. Униң путлириниң 
тегидә асманниң сүзүклүкигә охшаш көк яқуттин ясалған паяндаздәк бир 
җисим бар еди.  11 Лекин у өзи бәни-Исраилниң улуқлириниң үстигә қолини 
узатмиғач, улар Худани көрсиму, йәп-ичип туралиди.  
12 Худавәндә Мусаға ейттики: «Тағ үстигә қешимға чиқип, мунда турғин. 
Мән саңа таш тахтилирини берип, сән уни уларға үгәткили өзәм тәлим үчүн 
йезип қойған қанун билән әмирлиримни саңа тапшуримән» деди.  13 У вақит 
Муса қопуп, өз хизмәткари Йәшуани алғач барди. Шундақ қилип, Муса өзи 
Худаниң теғиға чиқип,  14 ақсақалларға: «Биз силәргә йенип кәлгичилик 
мунда бизгә сақлап туруңлар. Мана, Һарун билән Хур силәрниң йениңларда 
қалиду. Әгәр биркимниң иши болса, уларниң қешиға барсун» деди.  
15 Амма Муса тағниң үстигә чиққинида, булутниң өзи тағни япти.  16 У вақит 
Худавәндиниң шан-шәрипи Синай теғиниң үстигә тохтап, булутниң өзи 
уни алтә күнгичә сайә қилип япти. Лекин йәттиничи күни Худавәндә булут 
тәрипидин Мусани қичқарди.  17 Амма Худавәндиниң шан-шәрипи бәни-
Исраилниң көз алдида тағниң чоққисида һәммини жутқучи оттәк көрүнди.  
18 Муса болса булутниң ичигә кирип, тағниң үстигә чиқти. Чиқип, Муса өзи 
қириқ кечә-күндүз тағда турди.  

Ибадәт чедириниң қурулуши тоғрисидики низамлар

25 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  2 «‹ Маңа бир һәдийә йиғип 
бериңлар› дәп бәни-Исраилға ейтқин. Хош дил билән беридиған һәр 

кишидин һәдийәм йиғивалғайсиләр.  3 Силәр улардин алидиған һәдийә шу, 
йәни алтун, күмүч, мис,  4 көк, сөсүн вә қирмиз рәңлик рәхт, нәпис канап, 
өшкә жуңи,  5 Қочқарниң қизил рәңлик териси, тахаш териси, акатсийә яғичи,  
6 чирағ йеғи, яғлаш үчүн хушбуй яғ, көйдүридиған хушбуй дора-дәрмәк,  7 Һеқиқ 
ташлири вә Ефод тони билән көкрәкликкә орнитилидиған ташлар болсун.  
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8 Уларниң арисида макан тутмиқим үчүн улар маңа бир муқәддәс ханини 
ясисун.  9 Ибадәт чедири билән һәммә әсваблири болса мән саңа көрситидиған 
нәмунигә мувапиқ ясаңлар.  
10 Улар акатсийә яғичидин бир сандуқни ясисун. Униң узунлуқи икки йерим 
гәз болуп, кәңлики бир йерим гәз, егизлики бир йерим гәз болсун.  11 Сән 
уни сап алтундин қаплап, ичи-сиртини йөгәп, униң үстүн четиниң чөрисигә 
алтундин гирвәк ясап,  12 алтундин төрт һалқини қуйдуруп, униң төрт путиға 
қадиғин. Икки һалқа бир тәрипидин, йәнә икки һалқа башқа тәрипидә болсун.  
13 Сән һәм акатсийә яғичидин икки балдақни ясап, иккилисини алтун билән 
қаплиғин.  14 Сандуқ улар билән көтирилсун дәп, бу балдақларни сандуқниң 
икки йенидики һалқилардин тиқип өткүзгин.  15 Лекин балдақлар болса 
сандуқтики һалқиларда туруп, андин чиқирилмисун.  16 Бу сандуқта мән 
саңа беридиған шаһадәтнамини қойғайсән.  17 Буниңдин башқа, сән алтундин 
узунлуқи икки бир йерим гәз, кәңлики бир йерим гәз болған бир мәрһәмәт 
тәхтини ясап,  18 икки керубниму алтундин соқуп етип, мәрһәмәт тәхтиниң 
икки четидә қоюп,  19 бир керубни бир четидә, йәнә бир керубни башқа 
четидә қоймақ үчүн ясиғин. Икки четидики керублар билән мәрһәмәт тәхти 
өзи бир парчидин ясалсун.  20 Керублар болса қанатлири билән мәрһәмәт 
тәхтини япсун дәп, өз қанатлирини йейип көтирип, йүзлирини бир-бириниң 
тәрипигә йүзлинип турсун. Шундақки, керубларниң йүзлири мәрһәмәт 
тәхтиниң тәрипигә қарисун.  21 Сән мәрһәмәт тәхтини шаһадәт сандуқиниң 
үстидә қоюп мән саңа беридиған шаһадәтнамини сандуқниң ичидә қойғин.  
22 Анда мән өзәмни саңа ашкарә қилимән. Мәрһәмәт тәхтидин, йәни шаһадәт 
сандуқиниң үстидики икки керубниң оттурисидики җайдин, сениң васитәң 
билән бәни-Исраилға беридиған һәммә әмирлирим тоғрисида саңа сөз 
қилимән.  
23 Сән һәм узунлуқи икки гәз болуп, тоғриси бир гәз, егизлики бир йерим гәз 
болған бир җозини акатсийә яғичидин етип,  24 уни сап алтундин қаплап, униң 
үстүн четиниң чөрисигә алтундин бир гирвәк ясиғин.  25 Буниңдин башқа сән 
җозиниң чөрисигә төрт бармақ кәң бир пәваз қилип, у пәвазниң чөрисигә 
алтундин бир гирвәк ясиғин.  26 У җозиға сән алтундин төрт һалқа етип, бу 
һалқиларни төрт путниң уттуридики төрт булуңға қадиғайсән.  27 Җозини 
көтәрмәк үчүн улардин балдақлар өткүзүлсун дәп, һалқилар өзи пәвазниң 
уттурида тохтитилсун.  28 Балдақлири болса сән уларни акатсийә яғичидин 
етип алтун билән қаплиғайсән. Улар билән җоза өзи көтирилсун.  29 Җоза 
үчүн аяқ билән қачилар, тавақ билән ичкүлүк қурбанлиқи қуялайдиған 
пиялиләрни сап алтундин тәйярлап әткәйсән.  
30 Мениң һузурумда болмақ үчүн сән һемишә у җозида нан қоюп қойғайсән.  
31 Сән һәм сап алтундин бир шамданни ясиғин. У шамдан болса соқулуп 
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етилип, униң пути билән ғоли, қача, түгүн вә гүллири бир парчидин болсун.  
32 Шамданниң янлиридин алтә шах чиқип, бир йенидин үч шах, йәнә бир 
йенидин үч шах чиқсун.  33 Бир шахта бадам гүлигә охшаш үч қача болуп, һәр 
бири бир түгүн билән бир гүлдин ибарәт қилинип, башқа шахта һәм бадам 
гүлигә охшиған үч қача болуп, һәр бири бир түгүн билән бир гүлдин ибарәт 
қилинсун. Шамдандин чиқирилған алтила шехи шундақ болсун.  34 Лекин 
шамданниң өзидә бадам гүлигә охшап түгүн билән гүли бар төрт қача болсун.  
35 Бир түгүн өзи шамдандин чиқип, униң билән бир болған авалқи бир җүп 
шахниң тегидә туруп, йәнә бир түгүн шамдандин чиқип униң билән бир 
болған йәнә бир җүп шахниң тегидә туруп, үчинчи түгүн шамдандин чиқип 
униң билән бир болған үчинчи җүп шахниң тегидә турсун. Шамдандин 
чиққан алтә шахта шундақ болсун.  36 Шундақ болсунки, уларниң түгүн билән 
шахлири шамдан билән бир болуп, сап алтундин етилип бир парчидин 
ясалсун.  37 Буниңдин башқа сән йәттә чирағни ясиғайсән. Шу чирағлар ундақ 
тәриқидә қоюлсунки, уттуридики җайға йоруқ берәлисун.  38 Униң пилик 
қисқачлири билән күлданлири болса сап алтундин етилсун.  39 Өзи билән 
һәммә әсваблири бир талант сап алтундин етилсун.  40 Агаһ болуп, өзәм саңа 
тағда көрсәткән нәмунидәк уларни ясиғайсән.  

26 1 Ибадәт чедири болса сән уни талланған ақ канап йип билән көк 
рәңлик йип, сөсүн рәңлик билән қирмиз рәңлик йиптин болған 

он данә рәхт пәрдисидин ясап, униңда уста-һүнәрвәнниң қоли билән 
керубларниң сүритини тоқутуп чиқарғайсән.  2 Һәр пәрдиниң узунлуқи 
йигирмә сәккиз гәз, тоғриси төрт гәз болуп, һәр бир пәрдә бир өлчәмдә 
болсун.  3 Пәрдиләрниң бәши бир-бири билән улинип, қалған пәрдиләр 
һәм бир-бири билән улансун.  4 Сән бир четидики пәрдиниң йәнә биригә 
тутишидиған ян тәрипигә көк рәңлик измә қадап, башқа бир четидики 
пәрдиниңму йәнә биригә тутишидиған ян тәрипигә шундақ қилғайсән.  5 Бир 
пәрдигә әллик измә қадап, измиләр болса бир-бириниң уттурида болсун 
дәп, башқа пәрдиниңму тутишидиған ян тәрипигә әллик измә қадиғин.  
6 Ибадәт чедири пүтүн болсун дәп, алтундин әллик илмәк ясап пәрдиләрни 
бу илмәкләр билән бир-биригә туташтурғин.  
7 Ибадәт чедирини япмақ үчүн өшкә жуңидин йопуқлар ясиғин. Шундақ 
йопуқлардин он бир данә болсун.  8 Һәр мундақ пәрдиниң узунлуқи оттуз 
гәз, тоғриси төрт гәз болуп, он бир пәрдиниң һәммиси бир өлчәмдә болсун.  
9 Пәрдиләрниң бәшини сән бир парчиға улап, қалған алтә пәрдиниму бир 
парчиға улап, алтиничи пәрдиси болса уни иккигә қатлап, чедирниң алди 
тәрипидә қоюп қойғин.  10 Сән бир улашқан пәрдиниң четидики парчисиниң 
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ян тәрипигә әллик измә қадап, йәнә башқа улашқан пәрдидә болуп униңға 
яндашқан парчисиғиму әллик измә қадиғин.  11 Сән һәм мистин әллик илмәк 
етип, уларни измилиридин өткүзүп, йепинчини улап пүтүн қилғин.  12 Лекин 
чедир йепинчисиниң ешип қалған қисми болса йәни ешип қалған йерим 
пәрдә чедирниң кәйни тәрипидә саңгилап турсун.  13 Чедир йепинчисиниң 
пәрдилириниң бойидин ешип қалған қисми болса у тәрәптин бир гәз бу 
тәрәптин бир гәз чедирни япмақ үчүн униң икки тәрипидин саңгилап турсун.  
14 Буниңдин башқа сән қизил боялған қочқар терилири билән чедир 
йопуқини қаплап униң үстидинму тахаш терилири билән қаплиғин.  
15 Ибадәт чедириниң тахтилири болса сән уларни акатсийә яғичидин етип 
тиклигин.  16 Һәр тахтиниң узунлуқи он гәз болуп, тоғриси бир йерим 
гәз болсун.  17 Һәр бир тахтиниң икки пути болуп, қири билән бир-биригә 
туташсун. Чедирниң һәммә тахтилирини шундақ қилғайсән.  18 Чедирниң 
тахтилири болса йигирмисини җәнубқа қаритип, җәнуб тәрипидә қойғин.  
19 Бу йигирмә тахтиниң тегигә күмүчтин қириқ тәглик ясап, һәр бир тахтиниң 
икки путиниң тегидә иккидин тәглик орунлаштуруп қойғин.  20 Шуниңға 
охшаш чедирниң башқа йенида, йәни шимал тәрипидә йигирмә тахтини 
қоюп,  21 булар үчүн һәм күмүчтин қириқ тәглик ясап, һәр бир тахтиниң 
тегигә иккидин-иккидин тәглик орунлаштуруп қойғин.  22 Лекин чедирниң 
кәйни тәрипидә ғәрбкә қарашлиқ алтә тахтини қойғин.  23 Чедирниң кәйни 
тәрипидики икки булуңда икки тахтини қойғин.  24 Буларниң һәр бири төвән 
тәрипидин қошулуп, учиғичә қошулуп чиқип, бир һалқа билән туташсун. 
Иккилиси шундақ болуп, икки булуңда қоюлсун.  25 Бу тәриқидә сәккиз 
тахта болуп, һәр бир тахтиниң тегигә қойғили иккидин тәглик һесабида он 
алтә данә күмүч тәглик болсун.  26 Буниңдин башқа сән акатсийә яғичидин 
тоғра балдақлар ясап, бәшни чедирниң бир йенидики тахтилар үчүн етип,  
27 чедирниң башқа йенидики тахтилар үчүн бәш данә тоғра балдақ ясап 
чедирниң кәйни тәрипидики ғәрбкә қарашлиқ тахтилар үчүн һәм бәш 
балдақни тәйярлиғин.  28 Тахтиларниң оттурисида туридиған оттура балдақ 
болса бу өзи бир тәрипидин йәнә бир тәрипигә йәтсун.  29 Тахтиларниң өзини 
сән алтун билән қаплап, балдақлар киридиған һалқиларни алтундин ясап, 
балдақларниму алтун билән қаплиғин.  30 Чедир болса сән уни мән саңа тағда 
көрсәткән нусха бойичә ясиғин.  
31 Сән көк рәңлик билән сөсүн рәңлик йиптин қирмиз рәңлик билән ақ 
канап йиптин бир пәрдини ясап униңда керуб сүрәтлирини нәпис қилип 
тоқутуп,  32 уни акатсийә яғичидин ясалған төрт түврүккә есип қойғайсән. 
Бу түврүкләр болса алтун билән қаплинип, алтундин илмәклири болуп, 
күмүчтин ясалған төрт тәгликниң үстидә орнаштурулсун.  33 У пәрдини 
сән илмәкләрниң астидин саңгилитип, шаһадәт сандуқини анда кәлтүрүп, 
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пәрдиниң ичигә елип киргин. Бу пәрдә өзи силәр үчүн муқәддәс хана билән 
һәммидин муқәддәс ханиниң оттурисида бир тосалғу болсун.  
34 Мундин кейин сән һәммидин муқәддәс ханида мәрһәмәт тәхтини шаһадәт 
сандуқиниң үстидә қойғин.  
35 Лекин җозиниң өзини пәрдиниң сиртида орунлаштуруп, шамданни 
җозиниң уттурида чедирниң җәнуб тәрипидә қоюп, җозини шимал тәрипидә 
қойғин.  
36 Буниңдин башқа сән чедирниң дәрвазиси үчүн көк рәңлик билән сөсүн 
рәңлик йиптин, қирмиз рәңлик билән ақ канап йиптин бир пәрдини яситип, 
үстигә гүл тоқутқин.  37 Бу пәрдә үчүн акатсийә яғичидин бәш түврүкни ясап, 
уларни алтун билән қаплап, илмәклирини алтундин етип, уларниң тегигә 
қойидиған бәш данә тәгликни мистин қоюп тәйярлиғин.  

27 1 Сән акатсийә яғичидин бир қурбангаһни ясиғин. Қурбангаһ өзи 
төрт часа болсун дәп, униң узунлуқи бәш гәз, тоғрисиму бәш гәз 

болуп егизлики болса үч гәз қилинсун.  2 Униң төрт булуңида қоюлидиған 
мүңгүзләрни ясиғин. Мүңгүзләр болса қурбангаһ билән бир парчидин 
болсун. Уларниң өзини мис билән қаплап қойғин.  3 Қурбангаһниң күлини 
алмақ үчүн күлдан билән бәлчисини ясап, қача, лахшигир вә отданлирини 
етип униң һәммә әсваблирини мистин ясиғин.  4 Буниңдин башқа сән униң 
үчүн мистин бир торни ясап, торниң төрт булуңиға төрт данә мис һалқа 
бекитип қойғин.  5 Бу торниң өзини қурбангаһниң астин тәрипидин тартип, 
униң оттурисиға йәткүзүп қадиғин.  6 Буниңдин башқа сән қурбангаһ 
үчүн акатсийә яғичидин икки балдақни ясап, буларни мис билән қаплап,  
7 қурбангаһни көтәргәндә балдақлар униң икки йенида тепилсун дәп, уларни 
һалқиларға тиқип қойғин.  8 Қурбангаһниң өзини кавак қилип, шалдин ясап, 
өзәм тағда саңа көрсәткән нәмунидәк тәйяр қилғин.  

9 Ибадәт чедири үчүн бир һойла қилғайсән. У һойла үчүн җәнуб тәрипигә 
қарашлиқ җәнуб тәрипидә ақ канап йиптин тоқулуп, узунлуқи йүз гәз 
болған пәрдиләр болсун. Буниң һәммиси бу йени үчүн болғай.  10 Пәрдиләр 
үчүн йигирмә түврүк етилип, уларниң тегигә қойғили йигирмә данә 
мис тәглики ясалсун. Лекин түврүкләрниң илмәк билән чәмбәрлири 
болса күмүчтин етилсун.  11 Шундақ һәм шимал тәрипидә бойиға тутулуп, 
узунлуқи йүз гәз келидиған пәрдиләр болсун. Бу пәрдиләр үчүн йигирмә 
данә түврүк ясилип, уларниң тегигә қойғили йигирмә данә мис тәглики 
ясалсун. Лекин түврүкләрниң илмәк билән чәмбәрлири болса күмүчтин 
болсун.  12 Һойлиниң ғәрб тәрипидики тоғра йенида әллик гәзлик пәрдиләр 
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болуп, улар үчүн он түврүк ясилип, уларниң тегигә қойғили он данә тәглик 
етилсун.  13 Һойлиниң тоғриси болса шәриқ тәрипигә күн чиқишқа қарап 
әллик гәз болсун.  14 Униң бир тәрипидә үч тәглики бар, үч данә түврүк билән 
он бәш гәзлик пәрдиләр болсун.  15 Йәнә бир тәрипидә һәм үч тәглики бар, үч 
данә түврүк билән он бәш гәзлик пәрдиләр болсун.  16 Һойлиниң дәрвазиси 
үчүн узунлуқи йигирмә гәз болған бир пәрдә етилсун. У өзи көк рәңлик 
билән сөсүн рәңлик йиптин, қирмиз рәңлик билән ақ канап йиптин тоқулуп, 
гүл селинип, униңға төрт тәгликтә орунлаштурулған төрт түврүк ясалсун.  
17 Һойлиниң чөрисидики һәммә түврүкләрниң күмүчтин ясалған чәмбәр 
билән күмүчтин етилгән илмәклири болсун, лекин тәгликлири мистин 
ясалсун.  18 Һойлиниң узунлуқи йүз гәз болуп, тоғриси һәр тәрәптин әллик 
гәз келип, иһатә қилидиған пәрдә өзи ақ канап йиптин тоқулуп, егизлики 
бәш гәз қилинсун. Түврүкләрниң тәгликлири болса мистин ясалсун.  
19 Чедирниң ишида ишлитидиған һәммә қачилири билән миқлири вә 
һойлиниң һәммә миқлириниң өзи мистин болсун.  

20 Чирағ һемишә йенип турсун дәп, яндурмақ үчүн сениң қешиңға зәйтундин 
чиқирилған сап яғ кәлтүрүшкә бәни-Исраилға буйруғин.  21 Җамаәт 
чедириниң ичидә шаһадәт сандуқиниң уттуридики пәрдиниң ташқирида 
Һарун билән униң оғуллири ахшамдин тартип әтигәнгичә Худавәндиниң 
һузурида шамданни йорутсун. Шу иш өзи нәсилдин-нәсилгә бәни-Исраилға 
бир қанун болуп қалсун.  

28 1 Сән бәни-Исраилниң ичидин өз бурадириң болған Һарун билән 
оғуллирини өз қешиңға кәлтүргинки, Һарун өзи билән униң Надаб, 

Абиһу, Елиазар вә Итамар дегән оғуллири маңа каһинлар болғай.  
2 Сән өз бурадәрниң Һарунниң иззәт вә зиннити үчүн муқәддәс кийимләр 
тәйярлап,  3 мән һекмәт роһи билән көңүллирини толтарған һәммә уста 
кишиләргә Һарунниң муқәддәс қилинип маңа каһин болмиқи үчүн униңға 
кийимләр тикишкә буйруғин.  4 Улар тикидиған кийимләр болса көкрәклик 
билән Ефод тони, сиртқи тон билән катәкчә көйнәк, сәллә билән кәмәр болсун. 
Һарун маңа каһин болсун дәп, улар бурадириң Һарун билән униң оғуллириға 
муқәддәс кийимләр тикип,  5 буниңға алтун билән көк, сөсүн вә қирмиз 
рәңлик йип билән ақ канап йипни ишләтсун.  6 Ефод тони болса улар уни 
алтундин, көк, сөсүн вә қирмиз рәңлик йип билән ақ канап йиптин тәйярлап, 
яхши устиниң қолидин чиққан рәхттин тиксун.  7 Униң икки долиси болуп, 
иккила учи бир-бири билән туташсун дәп, мүрисидә чаплансун.  8 Ефод 
тониниң үстигә бағлайдиған кәмәр болса униң өз рәхтидин болуп униңға 
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охшаш ишлинип алтундин көк рәңлик билән сөсүн рәңлик йиптин, қирмиз 
рәңлик билән ақ канап йиптин тәйярлансун.  9 Сән икки данә ақ һеқиқни 
елип, уларниң үстигә Исраилниң оғуллириниң исимлирини ойдурғин.  
10 Исимларниң алтиси бир ташта оюлуп, қалған алтиси болса йәнә бир 
ташта оюлуп, һәммиси туғулғиниға мувапиқ пүтүлсун.  11 Таш ойғучиларни 
тепип, мөһүр ойдурғандәк Исраилниң оғуллириниң исимлирини иккила 
ташқа ойдуруп, уларни алтундин ясалған көзлүккә қадитип,  12 Исраилниң 
оғуллириниң ядикари болсун дәп, иккила ташни Ефод тониниң икки 
мүрисигә қадап қойғин. Һарун уларниң исимлирини Худавәндиниң һузуриға 
барғинида ядида тутуш үчүн өз мүрилиридә көтәргәй.  13 Буниңдин башқа 
сән алтундин икки көзлүкни ясап,  14 Сап алтундин болуп, шойнидәк ешилип 
етилгән икки зәнҗирни тәйярлап, бу ешилмә зәнҗирләрни көзлүкләргә 
бекиткин.  
15 Сән уста һүнәрвәнниң қоли билән бир һөкүм көкрәкликини яситип, буни 
һәм Ефод тониға охшаш алтундин, көк рәңлик билән сөсүн рәңлик йиптин, 
қирмиз рәңлик билән ақ канап йиптин тәйяр қилдурғин.  16 Бу өзи икки 
қатлиқ төрт часа болуп, узунлуқи болса бир ғерич болуп, тоғриси һәм бир 
ғерич болсун.  17 Униң үстигә төрт қатар қилип, җаваһир ташлирини қадиғин. 
Шундақки, биринчи қатарда бир қизил яқут, бир топаз вә бир зумрәт болсун.  
18 Иккинчи қатарда бир көк қашташ, бир көк яқут вә бир алмас болуп,  
19 үчинчи қатарда бир сөсүн яқут, бир һеқиқ вә бир сөсүн квартс болуп,  
20 төртиничи қатарда бир хризолит, ақ һеқиқ вә бир йешил қашташ болуп, 
буниң һәммиси алтун көзлүклириниң ичидә орнитилсун.  21 Бу җаваһир 
ташлири болса Исраилниң оғуллириниң исимлириға мувапиқ он икки данә 
болуп, мөһүр ойғандәк һәр бир ташқа он икки қәбилиниң бирдин-бирдин 
исми пүтүлсун.  22 Көкрәкликкә ешилгән шойниға охшаш сап алтундин 
зәнҗирләр ясиғин.  23 Буниңдин башқа сән көкрәклик үчүн алтундин икки 
һалқа етип, буларни көкрәкликниң икки бешиға бекитип,  24 өзи алтундин 
болуп ешилип ясалған икки зәнҗирни көкрәкликниң икки бешиға 
бекитилгән һалқилардин өткүзүп,  25 бу ешилгән зәнҗирләрниң қалған икки 
учини икки көзлүкләргә қадап, буларни Ефод тониниң алди тәрипидики 
икки мүрисигә есип қойғин.  26 Буниңдин бөләк, сән алтундин икки һалқа 
етип, Ефод тониниң ич тәрипигә кәлгән көкрәкликниң йәнә икки бешиға 
бекиткин.  27 Мундин өзгә сән алтундин икки һалқа ясап, Ефод тониниң 
икки долисиниң астида униң туташқан җайниң алдиға кәмәрниң үстигә 
асқин.  28 Кәмәртин егиз туруп, Ефодтинму җуда болмисун дәп, көкрәклик 
өзи һалқилардин өткүзүлгән көк рәңлик йип билән Ефодниң һалқилириға 
бағлансун.  29 Һарун өзи Худавәндиниң һузуриға барғанда, ядида тутсун 
дәп, Исраилниң оғуллириниң исимлири йезилған һөкүм көкрәкликини 
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көксигә қадап барсун.  30 Һарун өзи Худавәндиниң һузуриға барғанда урим 
билән тумим униң көксидә болсун дәп, буларни һөкүм көкрәкликиниң 
ичидә қойғин. Буниң билән Һарун Худавәндиниң һузурида бәни-Исраилниң 
һөкүмини һемишә өз көксидә көтиридиған болиду.  
31 Ефод тони болса сән уни тамам көк рәңлик рәхттин қилғайсән.  32 Униң 
баш төшүки оттурисида болуп, өзиниң житилип кәтмәслики үчүн савутниң 
яқисиға охшаш буниң яқисиниң чөрисидә тоқулған қасқини болсун.  33 Униң 
етикиниң чөрисидә һәммә тәрипигә көк рәңлик, сөсүн вә қирмиз рәңлик 
йиптин ясалған анарларни селип, буларниң оттурисида һәммә тәрипигә 
алтун қоңғурақлирини есип қойғин.  34 Шундақки, тонниң етикиниң пүтүн 
чөрисидә бир алтун қоңғурақ, андин кейин бир анар, андин йәнә бир алтун 
қоңғурақ, андин кейин йәнә бир анар болсун.  35 Бу тонниң өзини Һарун 
хизмәт қилидиған вақитта кийсун. Буниң билән Һарун Худавәндиниң 
һузуриға берип, муқәддәс ханиға кирип-чиқишта тонниң авази аңлинип 
турғач, у өзи өлүп кәтмигәй.  
36 Мундин кейин сән сап алтундин бир тахтини ясап, униң үстидә мөһүр 
ойғандәк: ‹ Худавәндә үчүн муқәддәс қилинди› дәп оюп,  37 уни көк рәңлик 
йип билән сәллисигә чигип, сәллиниң алди тәрипигә саңгилатқин.  38 У өзи 
Һарунниң пешанисида турсун. Буниң билән Һарунниң өзи бәни-Исраилниң 
муқәддәс қилип кәлтүргән муқәддәс һәдийәлиригә чаплашқан яманлиқни 
көтиридиған болиду. Улар Худавәндиниң һузурида мәқбул болсун дәп, өзи 
униң пешанисида һемишә турсун.  
39 Буниңдин башқа нәпис канап йиптин болуп катәкчилик тоқулған бир 
көйнәкни етип, нәпис канап йиптин бир сәллә тәйярлап, бир рәңмурәң 
бәлвағму растлиғайсән.  40 Һарунниң оғуллири болса улар үчүнму көйнәк 
тәйяр қилип, бәлвағлар растлап, уларниң иззәт билән зиннити үчүн 
доппилар қилиңлар.  41 Буниң һәммисини сән бурадириң Һарун билән униң 
оғуллириға кийдүрүп, улар мениң алдимда каһин болмиқи үчүн уларни 
мәсиһләп, хас тәриқидә муқәддәс қилғин.  42 Уларниң әврәтлири йепилсун 
дәп, улар үчүн канап йиптин тамбил қилғин. Бу өзи бәлдин тартип йотиғичә 
йәтсун.  43 Һарун билән униң оғуллири җамаәт чедириға кирмәкчи болса яки 
муқәддәс ханида хизмәт қилмақ үчүн қурбангаһқа йеқин бармақчи болса, 
улар: гунакар болуп өлүп кәтмигәймиз дәп, буларни кийсун. Бу қаидә болса 
униң өзи билән келидиған нәсиллири үчүн һемишә бир қанун болсун.  

29 1 Маңа каһин болушқа уларни пакиз қилмақ үчүн уларниң һәққидә 
қилидиған ишиң шу болсунки, сән бир яш буқа билән әйипсиз икки 

қочқарни елип,  2 буғдай ундин қилинған петир нан билән яғланған петир 
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тоқачлирини яғ сүртүлгән петир һәмәкләр билән биллә тәйярлап,  3 уларни 
бир севәткә селип, бу севәтни буқа билән икки қочқарға қошуп һәдийә 
қилип кәлтүргин.  4 Андин кейин сән Һарун билән униң оғуллирини җамаәт 
чедириниң дәрвазисиға елип келип, уларни су билән жуюп,  5 егинләрни 
елип келип, Һарунға көйнәк билән Ефод тонини кийдүрүп, шундақла 
Ефодниң өзи билән көкрәкликни кийдүрүп Ефодниң бәлвиғи билән 
белини бағлап,  6 бешиға сәллини қоюп, сәллигә муқәддәс отуғатни қадап,  
7 мәсиһләш йеғини елип, бешиға қоюп уни мәсиһлигин.  8 Андин кейин сән 
униң оғуллирини кәлтүрүп, уларға көйнәкләрни кийдүрүп,  9 Һарун билән 
оғуллири болғанларниң бәллирини бағлап, доппилирини кийдүрүп, һемишә 
каһинлиқ қилғили һәқдар болсун дәп, Һарун билән униң оғуллирини хас 
тәриқидә тәйинлигин.  
10 Андин сән буқини җамаәт чедириниң алдиға елип кәлгин. Елип кәлгиниңдә 
Һарун билән униң оғуллири өз қоллирини буқиниң бешиға қойсун.  11 Кейин 
сән бу буқини Худавәндиниң һузурида җамаәт чедириниң дәрвазисиниң 
йенида боғузлап,  12 буқиниң қенидин аз-маз елип, өз бармиқиң билән 
уни қурбангаһниң мүңгүзлиригә сүртүп, қалған қанниң һәммисини 
қурбангаһниң түвигә төкүп қойғин.  13 Ич йеғи билән җигәрниң үстидики 
чава вә икки бөрәк билән уларниң үстидики яғ болса һәммисини қурбангаһта 
көйдүргин.  14 Лекин буқиниң гөши, терә вә тезики болса чедиргаһтин 
ташқири чиқирип отта көйдүрүвәткин. Бу өзи гуна қурбанлиқи болиду.  
15 Андин кейин сән қочқарларниң бирини елип кәлгин. Кәлтүргиниңдә Һарун 
билән униң оғуллири өз қоллирини қочқарниң бешиға қойсун.  16 Кейин сән 
бу қочқарни боғузлап униң қенини елип, қурбангаһниң чөрисигә чечип қоюп,  
17 қочқарниң өзини парчилап, униң үчәй-бағирлири билән пачақлирини 
жуюп униң парчилири билән каллисиға қошуп,  18 бу пүтүн қочқарни 
қурбангаһта көйдүргин. Бу өзи Худавәндигә көйдүридиған қурбанлиқ 
болиду. Мана бу хуш буй болуп, Худавәндигә бир атәш-қурбанлиқи болсун.  
19 Шуни қилип болуп, сән иккинчи қочқарни елип кәлгин. Кәлтүргиниңдә 
Һарун билән униң оғуллири өз қоллирини қочқарниң бешиға қойсун.  
20 Кейин сән бу қочқарни боғузлап қандин аз-маз елип, Һарун билән униң 
оғуллириниң оң қулиқиниң юмшиқиға сүртүп, уларниң оң қоллириниң 
чоң бармиқи билән оң путлириниң чоң бармиқиға сугап, қалған қанни 
қурбангаһниң чөрисигә чечип қойғин.  21 Андин кейин қурбангаһтики 
қан билән мәсиһләш йеғидин аз-маз елип, Һарун билән кийимигә чечип 
униң оғуллири билән уларниң кийимлиригиму чачқин. Шундақ қилсаң, 
у өзи билән кийимлири муқәддәс болуп, униң оғуллири билән уларниң 
кийимлириму муқәддәс болиду.  22 Андин кейин сән қочқарниң таш йеғи, 
қуйруқ вә ич йеғини чиқирип, җигәрниң үстидики чава, иккила бөрәк вә 
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уларниң йеғи вә оң йотисини алғин, чүнки бу өзи хизмәткә аҗритилиш 
қурбанлиқи үчүн аталғандур.  23 Буниңдин башқа сән Худавәндиниң һузурида 
қоюлған петир нениниң севитидин бир гирдә, бир яғ сүртүлгән тоқач вә бир 
хәмәк ненини елип,  24 буниң һәммисини Һарун билән униң оғуллириниң 
қоллириға қоюп, бу өзи пулаңлатма қурбанлиқ болсун дәп, Худавәндиниң 
һузурида пулаңлатқин.  25 Андин кейин буни уларниң қоллиридин елип, 
Худавәндиниң алдида хушбуй пурисун дәп, қурбангаһтики көйдүридиған 
қурбанлиқниң үстидә қоюп көйдүргин. Бу өзи Худавәндигә бир атәш 
қурбанлиқи болсун.  26 Сән Һарунниң хизмәткә аҗритилиш қурбанлиқи 
қочқириниң төшини елип, пулаңлатма қурбанлиқ болсун дәп, Худавәндиниң 
һузурида пулаңлатқин. Бу өзи саңа тегишлик һәссәң болиду.  27 Бу тәриқидә 
сән хизмәткә аҗритилиш қурбанлиқи болған қочқириниң пулаңлитилидиған 
төши билән һәдийә үчүн көтирилидиған йотисини елип, Һарун билән униң 
оғуллириниңки болған шу һәссиләрни муқәддәс қилғин.  28 Бу нәрсиләрниң 
өзи көтирилидиған һәдийә болғач, бәни-Исраил тәрипидин һемишә Һарун 
билән униң оғуллириниң һәққи болсун. Бу өзи бәни-Исраилниң тәрипидин 
өткүзүлидиған шүкүр қурбанлиқиниң көтирилидиған һәдийәси болуп, 
уларниң тәрипидин Худавәндигә көтирилсун.  
29 Һарунниң муқәддәс кийимлири униңдин кейин оғуллириға қалсун. Улар 
буларни кийип, мәсиһлинип, хас тәриқидә муқәддәс қилинғай.  30 Оғуллириниң 
қайсиси униң орнида каһин болуп, җамаәт чедириға кирип муқәддәс ханида 
хизмәт қилидиған болса, йәттә күнгичә бу кийимләрни кийип йүрсун.  
31 Сән хизмәткә аҗритилиш қурбанлиқи болған қочқарни елип, униң гөшини 
муқәддәс җайда пишурғин.  32 Қочқарниң гөши билән севәттики нан болса 
Һарун билән униң оғуллири җамаәт чедириниң дәрвазисида йәп,  33 улар хас 
тәриқидә муқәддәс қилинип, капарәткә ишлитилгән нәрсилириниму йесун. 
Лекин бу өзи муқәддәс болғач, биганә киши буниңдин һечнемини йемисун.  
34 Әгәр хизмәткә аҗритилиш қурбанлиқи гөши яки нандин бир нәрсә әтигичә 
ешип қалса, қалған нәрсә отта көйдүрүлсун. Бу өзи муқәддәс болғач, һеч 
киши униңдин йемисун.  
35 Бу тәриқидә сән Һарун билән униң оғуллири үчүн мениң буйруғинимниң 
һәммисини беҗа кәлтүрүп, йәттә күнгичә уларни хас тәриқидә муқәддәс 
қилип турғин.  36 Һәр күн сән капарәт қилинишқа бир буқини гуна 
қурбанлиқи қилип өткүзүп, қурбангаһ үчүн капарәт кәлтүрүш билән уни пак 
қилип, муқәддәс қилинсун дәп, уни яғлигин.  37 Йәттә күнгичә сән қурбангаһ 
үчүн капарәт өткүзүп уни муқәддәс қилғайсән. Буниң билән у өзи һәммидин 
муқәддәс болуп, униңға тәккән һәммә нәрсә муқәддәс болиду.  38 Һемишә 
сән һәр күни бир яшқа киргән икки қозини қурбангаһқа кәлтүрүп өткүзгин.  
39 Буниң бирини әтигәндә, йәнә бирини ахшамда қурбанлиқ қилғайсән.  
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40 Авалқи қоза болса сән униң өзигә бир һин миқдариниң төртдин биригә 
баравәр келип сиқилған яғ қошулған бир ефа миқдариниң ондин биригә 
баравәр кәлгидәк буғдай унни қошуп, ичкүлүк қурбанлиқи үчүн бир һин 
миқдариниң төрттин биригә баравәр кәлгидәк шараб бәргин.  41 Иккинчи 
қоза болса уни ахшам вақтида қурбанлиқ қилип, әтигән қурбанлиқидикидәк 
йегүлүк билән ичкүлүк қурбанлиқини униңға қошуп бәргин. Бу өзи хуш буй 
болуп, Худавәндигә атәш қурбанлиқи болсун.  42 Бу тәриқидә көйдүридиған 
қурбанлиқ өзи нәсилдин нәсиллириңларғичә җамаәт чедириниң 
дәрвазисида Худавәндиниң һузурида өткүзүлүп турсун. Анда мән силәргә 
ашкарә болуп, саңа сөз қилимән.  43 Шуниңдәк мән анда бәни-Исраилға 
өзәмни ашкарә қилғинимда, у җай өзи мениң улуқлуқум билән муқәддәс 
болиду.  44 Мән өзәм җамаәт чедири билән қурбангаһни муқәддәс қилип, 
маңа каһин болмақ үчүн Һарун билән униң оғуллирини муқәддәс қилип,  
45 өзәм бәни-Исраилниң арисида макан тутуп, уларниң Тәңриси болимән.  
46 У вақит улар өзи мән уларниң арисида макан тутмақ үчүн уларни Мисир 
жутидин чиқирип кәлгән Тәңриси Худавәндә мән екәнликимни билиду. 
Уларниң Тәңриси Худавәндә мәндурмән.  

30 1 Анда хушбуй исриқ яндурмақ үчүн сән бир қурбангаһни тәйярлап, 
акатсийә яғичидин ясиғин.  2 У өзи төрт часа болуп, узунлуқи бир гәз, 

тоғриси бир гәз келип, егизлики икки гәз болсун. Униң мүңгүзлири болса 
униң билән бир парчидин болсун.  3 Сән униң өзини торуси, чөрисидики 
тамлири вә мүңгүзлирини сап алтун билән қаплап, униң чөрисигә бир алтун 
гирвәкни қадап,  4 алтундин икки һалқини етип, уларни гирвәкниң астида 
қурбангаһниң икки йениға бекиткин. Қурбангаһни көтиридиған икки балдақни 
сапмақ үчүн буларни қурбангаһниң икки тәрипигә орунлаштуруп қойғин.  
5 Балдақларниң өзини сән акатсийә яғичидин етип, алтун билән қаплиғайсән.  
6 Қурбангаһ болса сән уни шаһадәт сандуқиниң алдидики пәрдиниң уттурида 
қойғин. Шундақки, у өзи мән саңа өзәмни ашкарә қилидиған җай болған 
шаһадәт сандуқиниң үстидики мәрһәмәт тәхтиниң алдида турсун.  7 Һарун өзи 
шуниң үстидә хушбуй исриқ яндуруп, һәр әтигән чирағларни растлайдиған 
вақитта хушбуй исриқ яндурсун.  8 Шуниңға охшаш Һарун ахшамда чирағларни 
йорутқинида хушбуй исриқ яндурсун. Бу өзи Худавәндиниң һузурида нәсилдин 
нәсилгә һемишә көйдүрүлидиған хушбуй исриқ қурбанлиқи болсун.  9 Силәр 
униң үстидә хаһи ят хушбуй исриқ яндурмай, хаһи көйдүридиған қурбанлиқ 
я йегүлүк қурбанлиқи өткүзмәй, хаһи униң үстигә ичкүлүк қурбанлиқи 
төкмәңлар.  10 Жилда бир мәртивә Һарун қурбангаһниң мүңгүзлири үчүн 
капарәт кәлтүрүп, капарәт үчүн өткүзүлидиған гуна қурбанлиқиниң қени 
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билән йилда бир мәртивә нәсилдин-нәсилгә униң үчүн капарәт бәрсун. Бу өзи 
Худавәндиниң алдида һәммидин муқәддәстур.  

11 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  12 «Сән уларниң санини билмәк үчүн 
бәни-Исраилни саниғиниңда уларниң үстигә бала кәлмисун дәп, уларниң 
һәр бири санақ вақтида Худавәндигә өз җениниң кафарәт бәдилини бәрсун.  
13 Кимки санақтин өтүп саналғанларға қошулса, у өзи муқәддәс ханиниң 
шеқәлиниң һесабида йерим шеқәл бәрсун. Бу йерим шеқәл өзи Худавәндигә 
һәдийә болиду. Бир шеқәл болса йигирмә гераһқа баравәр келиду.  14 Кимки 
санақтин өтүп саналғанларға қошулуп, йигирмә яки буниңдин ошуқ яшқа 
киргән болса, Худавәндигә шу һәдийәни бәрсун.  15 Өз капаритиңлар үчүн 
Худавәндигә һәдийә бәргиниңларда, бай киши зиядә вә я кәмбәғәл киши 
йерим шеқәлдин кам бәрмисун.  16 Капарәт үчүн берилидиған пул болса сән 
буни бәни-Исраилдин җамаәт чедириниң иши үчүн ишләткин. Бәни-Исраил 
Худавәндиниң һузурида яд қилинип, силәргә капарәт кәлтүрүлсун дәп, 
мундақ болсун.  

17 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  18 «Сән жуйидиған иш үчүн мистин 
бир дасни тәйярлап тәгликиниму мистин етип, буни җамаәт чедири билән 
қурбангаһниң оттурисида орунлаштуруп, ичигә су тоштуруп қойғин.  
19 Һарун билән униң оғуллири униң суйида өз пут қоллирини жуйсун.  
20 Улар җамаәт чедириға киргәндә өлмигәймиз дәп, су билән өзини жуюп, 
хизмәт қилмақ үчүн қурбангаһқа йеқин берип, Худавәндиниң һузурида 
көйдүрмә қурбанлиқ өткүзмәкчи болсиму,  21 өлмигәймиз дәп, пут-
қоллирини жуйсун. Бу униң өзи билән әвлатлири үчүн нәсилдин-нәсилгә 
дайимий қаидә болсун.  

22 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  23 «Сән һәммидин яхши хушбуй 
дора-дәрмәкләрдин тайин миқдарни елип, өзи чиққан мурмәккидин 
муқәддәс ханиниң шеқәлиниң һесабида бәш йүз шеқәл, дарчиндин икки йүз 
әллик шеқәл, ширин егирдин икки йүз әллик шеқәл,  24 қовзақдарчиндин 
бәш йүз шеқәл елип, зәйтун йеғидинму бир һин миқдари елип,  25 бу дора-
дәрмәкләрдин мәсиһләш үчүн бир муқәддәс яғ қилип, әтирчи тәйяр қилғандәк 
хушбуй яғ чиқарғин. Бу өзи мәсиһләш үчүн бир муқәддәс яғ болсун.  26 Сән 
буни ишлитип, җамаәт чедири билән шаһадәт сандуқини,  27 җозиниң өзи 
билән қачилирини, шамдан билән униң әсваблирини вә һәм хушбуй исриқ 
қурбангаһини,  28 көйдүрмә қурбангаһи билән униң һәммә әсваблирини, 
дасниң өзи билән униң тәгликини яғлап мәсиһләп,  29 һәммидин муқәддәс 
болғидәк уларни муқәддәс қилғин. Кимки бу нәрсиләргә тәгсә, муқәддәс 
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болиду.  30 Һарун билән униң оғуллири болса мениң һузурумда каһинлар 
болмақ үчүн сән уларни мәсиһләп муқәддәс қилғин.  31 Бәни-Исраилниң 
өзигә сөз қилип ейтқинки: ‹ Бу яғниң өзи нәсилдин нәсилгичә мәсиһлимәк 
үчүн мениң муқәддәс йеғим болғач,  32 башқа кишиниң бәдинигә қуюлмисун 
вә я буниң тәриқисидә башқа яғ қилинмисун. У өзи муқәддәс болғач, 
силәргиму муқәддәс болсун.  33 Кимки мундақ яғ тәйяр қилип вә я буниңдин 
елип биганә кишигә сугиса, өз хәлқидин кесилип кәтсун».  

34 Худавәндә Мусаға ейттики: «Сән хушбуй дора-дәрмәкләр, йәни хушбуй 
йелим, деңиз қулулиси вә ақ девирқай елип, буларға баравәр вәзиндә сап 
мәстики кәлтүрүп,  35 уларни тузлап, әтирчи яғ чиқарғандәк пакиз муқәддәс 
буй салидиған дора-дәрмәкни тәйярлиғин.  36 Буниңдин азрақ елип, убдан 
угап, җамаәт чедиридики мән силәргә өзәмни ашкарә қилидиған җай болған 
шаһадәт сандуқиниң алдида қойғин. Бу өзи силәргә һәммидин муқәддәс 
болсун.  37 Бу хушбуй дора-дәрмикини растлиған тәриқидә өзәңлар үчүн йәнә 
башқини тәйяр қилмаңлар. Бу өзи сән үчүн Худавәндиниң алдида муқәддәс 
болсун.  38 Кимки пуриғили униңға охшаш бир немини ясиса, өз хәлқидин 
кесилип кәтсун.  

31 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  2 «Мана мән өзәм Йәһуда 
қәбилисидин болған Безаләл бән-Ури бән-Хурниң исмини тутуп 

уни қичқирип,  3 Худаниң Роһи билән толтирип, һекмәт, әқил вә билишлик 
униңға берип, һәр хил һүнәрвәнликкә егиләндүрдүм.  4 Шундақки, у өзи йеңи 
һүнәрләрни чиқирип, алтун, күмүч билән мис ишлирини қилип,  5 көз қоймақ 
үчүн ташни оюп, яғачни кесип, һәр хил һүнәр ишлирини қамлаштуралайдиған 
қилдим.  6 Мана мән униң өзигә Данниң қәбилисидин болған Аһисамақниң 
оғли Оһолиябни мәдәткар қилип қоюп, өзәм саңа буйруған нәрсиләрниң 
һәммисини улар етәлисун дәп, һәммә уста кишиләргә һекмәт бәрдим.  
7 Шундақла улар җамаәт чедири билән шаһадәт сандуқини, униң үстидики 
мәрһәмәт тәхти билән җамаәт чедириниң һәммә әсваблирини ясап,  8 җоза 
билән униң қачилирини, алтун шамдан билән униң һәммә әсваблирини етип, 
хушбуй исриқ қурбангаһини растлап,  9 көйдүрмә қурбанлиқниң қурбангаһи 
билән униң һәммә әсваблирини, дас билән тәгликини тәйярлап,  10 тоқулған 
кийим, йәни Һарун каһинниң муқәддәс кийимлири вә униң оғуллириниң 
каһинлиқ кийимлирини тикип,  11 мәсиһләш йеғи билән муқәддәс ханиниң 
көйдүридиған хушбуй дора-дәрмәклирини тәйяр қилип, бу һәммә ишни 
саңа ейтқинимдәк беҗа кәлтүриду».  
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12 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  13 «Сән бәни-Исраилға буйруп 
ейтқинки: ‹ Мениң шабат күнлиримни тутуңлар, чүнки буларниң өзи, 
силәрни муқәддәс қилидиған Худавәндә мән екәнликимни билгәйсиләр 
дәп, нәсилдин нәсилгә мән билән силәрниң оттураңларда бир бәлгү болуп 
туриду.  14 Шабат күни силәргә муқәддәс болғини үчүн уни тутуңлар. Кимки 
уни бузса, өлүм җазасини тепип, кимки у күндә бир иш қилса, өз хәлқидин 
кесилип кәтсун.  15 Алтә күн ичидә иш қилинсун, лекин йәттиничи күни 
Худавәндиниң муқәддәс күни болғач, раһәт үчүн шабат күни болсун. Кимки 
шабат күнидә бир иш қилса, өлүм җазасини тапсун.  16 Бәни-Исраилниң өзи 
шабатни тутуп, бир әбәдий әһдә үчүн нәсилдин нәсилгә тутсун.  17 Бу өзи мән 
билән бәни-Исраилниң оттурисида бир әбәдий бәлгү болсун, чүнки алтә күн 
ичидә Худавәндә асман билән йәрни яритип, йәттиничи күндә арам елип, 
раһәт тапқан еди.  18 У өзи Синай теғида Мусаға бу сөзни қилип болғанда, 
шаһадәтниң икки тахтисини униңға бәрди. Бу тахтилар болса таштин болуп, 
Худаниң бармиқи билән уларға хәт йезилған еди.  

Алтун мозай

32 1 Хәлиқ өзи Муса тағдин чүшмәй, йенип кәлгили һаял болғинини 
көргинидә, Һарунниң қешиға йиғилип униңға ейттики: «Сән 

қопуп, бизниң алдимизда маңидиған бир тәңрини бизгә етип бәргин. 
Чүнки бизни Мисир жутидин чиқирип кәлгән Муса исимлиқ адәмгә немә 
болғинини билмәймиз» деди.  2 Һарун уларға: «Хотунлириңлар билән оғул 
қизлириңларниң қулақлиридики алтун зирә мончақлирини чиқирип, мениң 
қешимға елип келиңлар» деди.  3 Шуни аңлап, хәлиқниң һәммиси уларниң 
қулақлиридики алтун зирә мончақлирини чиқирип, Һарунниң қешиға елип 
кәлди.  4 У өзи улардин алтунни елип, бир мозайни қоюп, сүритини бир 
искинә билән растлап қойди. У вақит улар: «Әй Исраил, сени Мисир жутидин 
чиқирип кәлгән Тәңриңлар будур» дәп ейтишти.  5 Һарун буни көргәндә, 
униң үчүн бир қурбангаһни ясап: «Әтә Худавәндә үчүн бир һейт болиду» дәп 
елан қилди.  6 Әтиси улар сәһәр қопуп, көйдүрмә қурбанлиқ билән шүкүр 
қурбанлиқини кәлтүрүп өткүзгәндин кейин, хәлиқниң өзи олтирип, йәп-
ичип қопуп ойниғили турди.  
7 У вақит Худавәндә Мусаға ейттики: «Пәскә чүшкин, чүнки Мисир жутидин 
чиқирип кәлгән хәлқиң болса бузулуп кәтти.  8 Мән уларға буйруған йолдин 
улар шитик йенип кетип, өзи үчүн қуюлған бир мозайни ясап, униңға ибадәт 
қилип қурбанлиқ кәлтүрүп, буниң үстигә: ‹ Әй Исраил, сени Мисир жутидин 
чиқирип кәлгән Тәңриң өзи шудур› дәп ейтишти» деди.  9 Худавәндә Мусаға 
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йәнә ейттики: «Мана бу хәлиқниң бойни қаттиқликини көримән.  10 Әмди 
мени қойғинки, мән уларниң үстигә ғәзипимни туташтуруп, уларни 
йоқатқаймән. Амма сән болсаң, мән сени чоң бир хәлиқ қилимән» деди.  
11 Лекин Муса өз Тәңриси Худавәндиниң алдида ялвуруп ейттики: «Әй 
Худавәндә, сән өзәң чоң қувәт вә күчлүк қол билән Мисир жутидин чиқирип 
кәлгән хәлқиңниң үстигә сениң ғәзипиң немишкә туташсун?  12 Немишкә 
мисирлиқларға уларни балаға чүшүрүп, тағларниң арисида өлтүрүп, йәр 
йүзидин йоқатмақ үчүн Тәңриси уларни чиқирип кәтти› дәп ейтқили сәвәб 
берилсун? Өз қәһ- ғәзипиңдин йенип, өз хәлқиңгә яманлиқ кәлтүридиған 
хиялни ташлиғин.  13 Сән өз бәндилириң Ибраһим, Исһақ вә Исраилни 
яд қилғин. Уларға қәсәм билән вәдә қилип: ‹ Нәслиңларни асманниң 
юлтузлиридәк авутуп өзәм тоғрисида сөзлигән бу һәммә жутни нәслиңларға 
әбәдкичә мирас қилип беримән› дәп ейтмидиңму?» деди.  
14 У вақит Худавәндә өз хәлқиниң үстигә қилмақчи болған яманлиқтин 
пушайман болуп янди.  15 Муса өзи шаһадәтниң икки тахтисини қолида 
алғач, кәйнигә йенип тағдин чүшти. Бу тахтилар болса у тәрәп бу тәрәп 
иккила йүзигә хәт йезилған еди.  16 Бу тахтиларни Худа өзи ясап, Худаниң 
өз хети тахтиларда йезилип оюлған еди.  17 Йәшуа хәлиқниң варқиришини 
аңлап, Мусаға: «Чедиргаһтин җәңниң хитаби чиқип келиду» деди.  18 Лекин у 
җавап берип: «Аңланған авазниң өзи хаһи нусрәт тапқанларниң нәриси, хаһи 
езилгәнләрниң пәряди болмай, бәлки шеир оқушниң авазини аңлаймән» 
деди.  19 Муса чедиргаһқа йеқин келип, мозай билән уссул ойнашни 
көргәндә, аччиқи келип, өз қолидики тахтиларни ташлап тағниң түвидә 
сундурувәтти.  20 Андин кейин улар ясиған мозайни отқа селип көйдүрүп, 
юмшақ езип, ундәк қилип уни суға чилап, бәни-Исраилға ичүрүвәтти.  
21 Андин кейин Муса Һарунға: «Хәлиқ саңа немә қилдики, сән уларни мундақ 
чоң гунаға башлидиң?, дәп ейтти.  22 Һарун җавап бәрдики: «Хоҗамниң 
аччиқи туташмисун. Бу хәлиқниң яманлиқини билмәмсән?  23 Улар маңа: 
‹ Бизниң алдимизда маңидиған тәңрини бизгә етип бәргин, чүнки бизни 
Мисир жутидин чиқирип кәлгән Муса исимлиқ адәмгә немә болғинини 
билмәймиз» дәп ейтти.  24 Мән уларға: ‹ Кимдә алтун болса, шуни чиқирип 
бәрсун› десәм, улар маңа алтунни тапшуруп бәрди. Мән уни отқа салсам, бу 
мозай тәйяр болуп чиқти» деди.  
25 Муса өзи хәлиқниң Һарун уларни дүшмәнлириниң арисида күлкә болғидәк 
йүгәнсиз қоюп бәргини үчүн бибаш болғинини көргәндә,  26 чедиргаһниң 
дәрвазисиға берип туруп: «Кимки Худавәндиниң тәрипигә болса мениң 
қешимға кәлсун» деди. Шуни десә, бәни-Лавийниң һәммиси униң қешиға 
йиғилди.  27 У уларға ейттики: «Һәр бир киши өз қиличини йениға есип, 
чедиргаһниң ичидә дәрвазидин-дәрвазиға чарлап йүрүп, хаһи өз бурадири, 
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хаһи өз дости, хаһи өз туққини болсун, кимки учриса, өлтүрсун дәп, 
Исраилниң Тәңриси Худавәндә ейтиду» деди.  28 Бәни-Лавий өзи Муса 
буйруғандәк қилди. Шундақки, у күндә хәлиқниң ичидин үч миң киши 
өлтүрүлди.  29 Муса ейттики: «Әмди һәр бириңлар өз оғул билән бурадиригә 
зит туруп, Худавәндигә өзәңларни хас тәриқидә муқәддәс қилиңлар. Буниң 
билән бүгүн униң бәрикити үстүңларға келиду» деди.  
30 Әтиси Муса хәлиққә: «Силәр болсаңлар чоң гуна қилдиңлар. Әмди 
мән Худавәндиниң һузуриға чиқип, гунайиңлар үчүн капарәт 
таптуралармәнмикин» деди.  31 Шуни дәп Муса Худавәндиниң һузуриға йенип 
берип ейттики: «Бу хәлиқ болса чоң гуна қилип, өзи үчүн алтундин бир Тәңри 
ясиди.  32 Әмди уларниң гунайини әпу қилғин, болмиса мениң исмимни өзәң 
язған китаптин өчүрүвәткин» деди.  33 Худавәндә Мусаға җавап берип: «Кимки 
маңа гуна қилған болса, униң етини өз китапимдин өчүрүветимән.  34 Әмди сән 
берип, мән саңа ейтқан җайға хәлиқни башлап барғин. Мана мениң пәриштәм 
алдиңда маңиду. Лекин җаза беридиған күнүм кәлгәндә, уларға гунайи үчүн 
җаза беримән» деди.  35 Андин кейин Худавәндә хәлиққә улар Һарунниң қоли 
билән әткүзүп мозайни ясиғини үчүн җаза бәрди.  

33 1 Худавәндә Мусаға ейттики: «Сән қопуп, өзәң Мисир жутидин елип 
кәлгән хәлиқ билән биллә мундин кетип: ‹ Мән сениң нәслиңгә уни 

беримән› дәп қәсәм қилип Ибраһим, Исһақ вә Яқубқа вәдә қилған жутқа 
барғин.  2 Сениң алдиңда барғили өз пәриштәмни әвәтип, қанааний билән 
аморийларни, хиттий билән пәриззийләрни, хиввий билән, йәбусийларни 
чиқириветип,  3 сени сүт билән һәсәл ақидиған жутқа кәлтүримән. Өзәң бойни 
қаттиқ бир хәлиқ болғач, йолда сени һалак қилмиғаймән дәп, өзәм сән билән 
биллә чиқмаймән» деди.  4 Хәлиқ бу қаттиқ сөзни аңлиғанда, ғәмкин болуп 
һеч бири өз зиннәтлик нәрсилирини киймиди.  5 Худавәндә Мусаға сөзләп: 
«Сән бәни-Исраилға берип: ‹ Силәр бойни қаттиқ бир хәлиқ екәнсиләр. Әгәр 
мән ялғуз бир дәм силәрниң араңларда болуп маңсам, силәрни йоқитаттим. 
Әмди сән өз зиннәтлик нәрсилириңни селип қойсаң, саңа немә қилишимни 
көрәй» деди› дәп ейтқин» деди.  6 Буниң үчүн бәни-Исраил өз зиннәтлик 
нәрсилирини селиветип, Хореб теғидин тартип уларни киймиди.  

7 Лекин Муса чедирни елип, чедиргаһниң сиртида униңдин нерирақ җайда 
тикип, уни җамаәт чедири дәп атиди. Кимки Худавәндини издимәкчи болса, 
чедиргаһниң сиртидики җамаәтниң чедириға баратти.  8 Қачанки Муса 
чедир тәрипигә чиқип барса, һәммә хәлиқ қопуп һәр бири өз чедириниң 
дәрвазисида өрә туруп, Мусаниң кәйнидин у өзи чедирға кирип болғичә 
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қаришип туратти.  9 Қачанки Муса чедирға кирип кәтсә, булут түврүки чүшүп, 
чедирниң дәрвазисида тохтап туруп, Худавәндә өзи Муса билән сөзлишәтти.  
10 Һәммә хәлиқ өзи булут түврүкиниң җамаәт чедириниң дәрвазисида 
тохтап турғинини көрәтти. Көргинидә хәлиқниң һәммиси қопуп, һәр бири 
өз чедириниң дәрвазисида туруп, сәҗдә қилатти.  
11 Бир киши өз дости билән гәпләшкәндәк Худавәндә йүзмуйүз Муса билән 
сөзлишәтти. Андин кейин Муса чедиргаһқа йенип келәтти. Лекин униң 
хизмәткари болуп Нунниң оғли болған Йәшуа исимлиқ яш йигит чедирдин 
ташқири чиқмайтти.  

Худаниң шан-шәрипи

12 Муса Худавәндигә ейттики: «Мана сән маңа: ‹ Бу хәлиқни елип чиққин› 
дедиң, лекин өзәң маңа: ‹ Мән сени исмиң билән тонуймән, шуниңдәк 
көзлиримниң алдида илтипат таптиң› дегән болсаң, буниң билән кимни 
әвәтишиңни маңа ейтип бәрмидиң.  13 Әгәр мән сениң көзлириңниң алдида 
илтипат тапқан болсам, сениң көзлириңниң алдида илтипат тепип, сени 
тонумиқим үчүн маңа өз йолуңни көрситип, бу хәлиқ сениң өз хәлиқ 
болғинини нәзириңдә сақлиғин» деди.  14 У җавап берип: «Мән өзәм биллә 
берип, саңа арам беримән» деди.  15 Муса униңға ейттики: «Әгәр сән биллә 
жүрмисаң, бизни бу йәрдин чиқармиғин.  16 Чүнки мән билән сениң хәлқиң 
көзлириңниң алдида илтипат тапқинимизни қандақ билиниду? Әҗәба 
сениң биз билән йүрүшүңдинму шуни билинмәмду? Бу тәриқидә мән билән 
сениң хәлқиң йәр йүзидики һәммә таипиләрдин пәриқлинип иззәтликрәк 
болимиз» деди.  17 Худавәндә Мусаға: «Мушу сориғиниңниму қилимән, 
чүнки сән болсаң көзлиримниң алдида илтипат тепип, өзәм сени исмиң 
билән тонуймән» дәп ейтти.  
18 У вақит Муса: «Өз шан-шәрипиңни маңа көрсәткин» деди.  19 У ейттики: 
«Мән өз һәммә гүзәлликимни сениң турған җайиңдин өткүзүп, алдиңда 
Худавәндә дегән исимни җакалаймән. Кимгә меһриванлиқ қилмақчи 
болсам, униңға меһриванлиқ қилип, кимгә рәһим көрсәтмәкчи болсам, 
униңға рәһим көрситимән» деди.  20 Шуни дәп: «Сән йүзүмни көрәлмәйсән, 
чүнки һеч адәмзат мени көрүп тирик туралмайду» деди.  21 Андин кейин 
Худавәндә ейттики: «Мана маңа йеқин бир җай бардур. У йәрдики қорам 
ташниң үстидә турғин.  22 Мениң шан-шәрипим өтүп болғичә, мән сени бу 
қорам ташниң кавикиға тиқип қоюп, өзәм өтүп болмиғичә сени қолум билән 
йепип туримән.  23 Андин кейин қолумни көтәрсәм, ялғуз мениң арқамни 
көрисән, лекин йүзүм көрүнмәйду» деди.  
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Икки йеңи таш тахта

34 1 Худавәндә Мусаға ейттики: «Сән авалқисидәк өзәң үчүн таштин 
икки тахтини ясиғин. Мән бу тахтиларға сән илгири сундурувәткән 

тахтилардики сөзләрни йезип қойимән.  2 Әтигәнгичә тәйяр болуп, сәһәрдә 
Синай теғиға чиқип, анда тағниң чоққисида мениң қешимға һазир болғин.  
3 Лекин һеч киши сән билән чиқмисун вә я тағниң һеч йеридә башқа киши 
көрүнмисун. Мана қой-кала болсиму, таққа йеқин отлимисун» деди.  
4 Муса өзи авалқисидәк таштин икки тахтини ясап, әтиси сәһәр қопуп бу 
икки таш тахтисини қолида алғач, Худавәндиниң буйруғиниға мувапиқ 
Синай теғиға чиқти.  
5 У вақит Худавәндә булут түврүкидә назил болуп, анда униң қешида туруп, 
Худавәндә дегән исимни җакалиди.  6 Худавәндә анда униң алдидин өтүп, 
җакалидики: «Худавәндә, Худавәндә, рәһим-меһриванлиқ болуп, ғәзипи кәч, 
шәпқәт билән вапаси кәңри бир Тәңридур.  7 У өзи миңларғичә мәрһәмәт 
көрситип, хата билән исянни кәчүрүп гунадин өткүчидур. Лекин гунакарға 
җаза бәргүсиз қоймай, бәлки ата-бовиларниң гуналириниң җазасини 
балилири билән нәврилиригичә, шундақла үчинчи билән төртиничи 
нәсилгичә бериду» деди.  
8 У вақит Муса дәрһал йәргә йиқилип, сәҗдә қилип,  9 ейттики: «Әй Худавәндә, 
әгәр мән көзлириңниң алдида илтипат тапқан болсам, сән әй Худавәндә 
оттуримизда меңип, бу хәлиқниң бойни қаттиқ болсиму, сән өзәң хата билән 
гуналиримизни кәчүрүп бизни мирас алғин» деди.  10 У ейттики: «Мана мән 
бир әһдә қилип бағлап, сениң һәммә хәлқиңниң алдида һеч бир жутта вә я 
һеч бир хәлиқниң арисида қилинмиған мөҗизиләрни қилимән. Шундақки, 
сән арисида болған хәлиқниң һәммиси Худавәндиниң ишиға қарап, мениң 
саңа қилидиған ишимниң һәйвәтлик екәнликини көридиған болиду.  11 Мән 
бу күн саңа беридиған әмирлиримни тутқин. Мана мән аморий билән 
қанаанийларни, хиттий билән пәриззийләрни, хиввий билән йәбусийларни 
сениң алдиңдин чиқиримән.  12 Әмди хәвәрдар болуп, сән баридиған 
жутниң хәлқи билән әһдә бағлашмиғин. Болмиса, улар саңа қисмақ болуши 
мүмкин.  13 Бәлки силәр болсаңлар уларниң қурбангаһлирини йиқитип, 
бут түврүклирини сундуруп Ашәраһ бутлирини парә-парә қилиңлар.  
14 Худавәндиниң исми ғәйрәтмән дәп атилип, өзи ғәйрәтлик бир Тәңри 
болғини үчүн, сән башқа Тәңригә сәҗдә қилмай, 15 у жутниң хәлқи билән 
һеч әһдиму бағлашмиғин. Болмиса, улар өз тәңрилириниң кәйнидин 
йүрүп, бузуқчилиқ қилип, өз тәңрилири үчүн қурбанлиқ өткүзүп сени 
қичқарса, уларниң қурбанлиқлиридин йәп салисән.  16 Буниңдин башқа, сән 
уларниң қизлирини оғуллириң үчүн хотунлуққа елип бәрсәң, бу қизлири өз 
тәңрилириниң кәйнидин йүрүп бузуқчилиқ қилип, сениң оғуллириңниму 
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өз тәңрилириниң арқисидин йүргүзүп бузуқчилиқ қилдуриду.  17 Өзәң үчүн 
ойма бутлар ясимиғин.  
18 Петир нан һейтини тутуп, Абиб айида Мисир жутидин чиққиниң үчүн 
мениң буйруғинимдәк Абиб айиниң тайин вақтида йәттә күн петир нан 
йегин.  
19 Балиятқуни ачқанниң һәммиси мениңки болуп, чарва маллириңниң 
ичидин дәсләп туғулған әркәкләр, хаһи кала, хаһи қой болса һәммиси 
мениңки болсун.  20 Лекин ешәкләрниң тунҗи тәхәйлириниң орниға 
қой бәрмәк лазим болиду. Әгәр орниға қой бәрмисәң, униң гәдинини 
сундурувәткин. Оғуллириңниң һәр бир тунҗиси үчүн бәдәл бәргин. Һеч 
киши мениң һузурумға қуруқ қол кәлмисун.  
21 Сән алтә күнгичә иш қилип, йәттиничи күндә раһәт елип, хаһи йәр һайдаш 
вақти болсун, хаһи орма вақти болсун, раһәт күнини тутқин.  
22 Йеңи буғдайниң ормисида Һәптә һейтини тутуп, йилниң ахирида Һосул 
йиғиш һейтини тутқин.  
23 Сениң һәммә әр кишилириң йилда үч мәртивә Исраилниң Тәңриси болған 
Рәб Худавәндиниң алдиға һазир болсун.  24 Мән болсам таипиләрни алдиңдин 
һайдиветип, сениң зиминиңни кәңритимән. Дәрвәқә сән йилда үч мәртивә 
Рәб Худайиңниң алдиға һазир болмақ үчүн чиқип кетип барсаң, һеч ким 
жутуңға көз тикәлмәйду.  
25 Союм қурбанлиқим болса униң қенини өрлигән нан билән биллә 
өткүзмигин вә я Өтүп кетиш һейтиниң қурбанлиқидин бир немини 
әтисигичә қоймиғин.  
26 Зиминиңниң тунҗи һосулини Рәб Худайиңниң бәйтигә кәлтүргин. 
Оғлақни анисиниң сүтидә пишурмиғин.  

27 Худавәндә өзи Мусаға: «Бу сөзләрни өзәң үчүн йезивалғин, чүнки бу 
сөзләргә мувапиқ мән сениң өзәң билән Исраилға бир әһдә бағлидим» деди.  
28 У вақит Муса анда Худавәндиниң һузурида қириқ кечә-күндүз, хаһи нан 
йемәй, хаһи су ичмәй турди. Анда у тахтиларға әһдиниң сөзлири болған он 
әмирни язди.  

29 Муса Синай теғидин чүшиватқанда шаһадәтниң икки тахтисини қолида 
алғач, тағдин чүшкинидә, Худавәндә билән сөзләшкини үчүн өзи йүзиниң 
пақирап қалғинини билмиди.  30 Амма Һарун билән бәни-Исраилниң һәммиси 
Мусаниң йүзиниң пақирап турғинини көрүп, униңға йеқин бериштин қорқти.  
31 Лекин Муса уларни қичқарғинида, Һарун билән җамаәтниң һәммә башлири 
униң қешиға кәлди. Кәлгәндә, Муса уларға сөз қилғили турди.  32 Андин 
кейин бәни-Исраилниң һәммиси йеқин кәлди. У вақит Муса Худавәндә униң 
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өзигә Синай теғида сөз қилғинида бәргән һәммә әмирләрни уларға ейтип 
бәрди.  33 Муса уларға сөзләп болғанда, йүзигә ниқаб тартивалди.  34 Лекин 
қачанки Муса Худавәндә билән сөзләшмәк үчүн униң һузуриға барса, йенип 
чиққичилик ниқабни еливетәтти. Йенип чиққанда немики һөкүм берилгән 
болса, бәни-Исраилға ейтип берәтти.  35 Бәни-Исраил болса Мусаниң йүзиниң 
пақирап турғинини көрәтти. Шуңа Муса йәнә, Худавәндә билән сөзләшкили 
униң һузуриға бармиғичилик, йүзигә ниқаб тартип йүрәтти.  

Ибадәт чедириниң қурулушиға тәйяргәрлик

35 1 Муса бәни-Исраилниң һәммә җамаитини йиғип уларға ейттики: 
«Худавәндә силәргә қилғили буйруған әмирләр шудурки:  2 Алтә 

күнгичә иш қилинсун, лекин йәттиничи күн силәр үчүн шабат күни болуп, 
Худавәндиниң муқәддәс раһәт күни болсун. Һәр ким у күндә бир иш қилса, 
өлтүрүлсун.  3 Қәйәрдә олтарсаңлар шабат күнидә от яндурмаңлар.»  

4 Муса бәни-Исраилниң һәммә җамаитигә ейттики: «Худавәндә буйруп 
ейтқан әмир шудурки,  5 өзәңларниң тәрипидин Худавәндә үчүн һәдийә 
кәлтүргәйсиләр. Шундақки, һәр кимниң көңли тартса, Худавәндә үчүн һәдийә 
қилип: алтун, күмүч, мис,  6 көк билән сөсүн рәңлик, қирмиз рәңлик билән ақ 
канап йип, өшкә жуңи,  7 қизил боялған қочқар териси, тахаш териси, акатсийә 
яғичи  8 шамдан үчүн яғ, мәсиһләйдиған яғ билән көйдүридиған хушбуй 
исриқ үчүн ишлитилидиған дора-дәрмәкләр,  9 һеқиқ ташлири вә Ефод тони 
билән көкрәкликкә қоюлидиған ташлар кәлтүрсун.  10 Араңлардики һәммә 
һүнәрвән уста кишиләр келип Худавәндә буйруғанниң һәммисини ясап:  
11 Ибадәт чедири билән униң йопуқини, униң илмәк билән тахтилирини, 
оттура балдақ билән түврүклири вә тәгликлирини растлап,  12 әһдә сандуқи 
билән униң балдақлирини, мәрһәмәт тәхти билән алдидики пәрдини,  13 җоза 
билән униң балдақлирини, униң һәммә қачилири билән тәқдим нанлирини,  
14 шамдан билән униң әсваблирини, униң чирағлири билән яндуридиған 
йеғини,  15 хушбуй исриқ яндуридиған қурбангаһ билән униң балдақлирини, 
мәсиһләйдиған яғ билән көйдүридиған хушбуй дора-дәрмәкләрни 
растлап, ибадәт чедириниң дәрвазисидики пәрдини тәйярлап,  16 көйдүрмә 
қурбангаһи билән униң мис торини, балдақлири билән һәммә әсваблирини, 
дас билән униң тәгликини,  17 һойлиниң пәрдилири билән униң түврүклири 
вә тәгликлирини етип һойлиниң дәрвазисидики пәрдиниму тәйяр қилип,  
18 ибадәт чедириниң қозуқлири билән һойлиниң қозуқ танилирини ясап,  
19 муқәддәс ханиниң хизмити үчүн лазим болидиған кийимләрни тоқуп, 
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Һарун каһинниң муқәддәс кийими билән униң оғуллириниң каһинлиқ 
кийимлириниму тәйяр қилсун.»  20 У вақит бәни-Исраилниң һәммә җамаити 
Мусаниң қешидин чиқип кәтти.  

21 Андин кейин көңли тартқанларниң һәр бири йенип келип, һәр кимниң роһи 
қизитса, җамаәт чедириниң ясилиши билән униң һәммә иши вә муқәддәс 
кийимләр үчүн Худавәндигә бир һәдийә кәлтүргили турди.  22 Шундақки, 
улар хаһи әр, хаһи хотун болсун, келип һәр бири өз көңли тартқандәк һәдийә 
кәлтүрүп, биләйзүк, зирә, үзүк, зуннар вә алтун нәрсилирини елип келип, 
һәр ким Худавәндигә алтун һәдийә берәлисә, алтун берип,  23 һәр кимниң 
асман рәңлик вә я сөсүн рәңлик, қирмиз рәңлик вә я ақ канап йипи, өшкә 
жуңи вә я қизил боялған қочқар териси вә я тахаш териси болса уни елип 
кәлди.  24 Кимки күмүч яки мистин һәдийә кәлтүрәлисә, шуни Худавәндигә 
һәдийә кәлтүрди. Кимниң қешида муқәддәс ханиниң ишиға яриғидәк 
акатсийә яғичи болса, уни елип кәлди.  
25 Һәммә уста хотунлар болса өз қоллири билән чақ егирип, егиргән йиптин 
көк билән сөсүн рәңлик, қирмиз рәңлик билән ақ канап йип кәлтүрди.  
26 Жуң егиришигә уста болуп, көңли тартқан хотунларниң һәммиси өшкә 
жуңини егирди.  
27 Чоң кишиләр болса Ефод тони билән көкрәкликкә қадимақ үчүн һеқиқ теши 
билән орнитилидиған ташлар,  28 әтир билән көйдүридиған яғ, мәсиһләш 
йеғи билән көйдүридиған хушбуй дора-дәрмәкләр кәлтүрди.  
29 Бу тәриқидә бәни-Исраилниң һәммә әр хотунлири болса һәр кимниң 
Худавәндә Мусаниң васитиси билән буйруған ишидин қайси бир иш үчүн 
бир немини бәргили көңли тартса, елип келип, хушлуқ билән Худавәндигә 
һәдийә бәрди.  
30 Муса бәни-Исраилға ейттики: «Мана Худавәндә Йәһуда қәбилисидин болған 
Безаләл бән-Ури бән-Хурниң исмини тутуп уни қичқирип,  31 Худаниң Роһи 
билән толтирип, һекмәт, әқил вә билишлик берип, һәр хил һүнәрвәнликкә 
егиләндүрди.  32 Шундақки, у өзи йеңи һүнәрләрни чиқирип, алтун, күмүч 
билән мис ишлирини қилип,  33 көз қоймақ үчүн ташни оюп яғачни кесип, 
һәр хил һүнәр ишлирини қамлаштурғили қабил болди.  34 У униң өзигә вә 
һәм Дан қәбилисидин болған Аһисамақниң оғли Оһолиябқа һүнәр үгәткили 
һәдийә берип,  35 уларниң көңүллирини һекмәт билән толтарди. Шундақки, 
улар һәр хил нәқиш ойидиған иш билән чирайлиқ тоқуйдиған ишни қилип, 
көк рәңлик билән сөсүн рәңлик, қирмиз рәңлик билән ақ канап йиптин гүл 
тоқуш билән башқа рәхт тоқуш ишлирини әмәлгә кәлтүрүп, һәр хил һүнәр 
билән һәр қандақ йеңи иш болса қилишқа қабил болди.  
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36 1 Худавәндиниң буйруқиға мувапиқ муқәддәс ханиниң һәммә 
ишлирини билип қилсун дәп, Худавәндиниң тәрипидин һекмәт билән 

пәм тапқан барчә башқа һүнәрвән кишиләрму Безаләл билән Оһолиябниң 
өзигә қошулуп бу ишни қилсун» деди.  2 У вақит Муса өзи Безаләл билән 
Оһолиябни қичқирип, Худавәндә өзи һекмәттин көңүллирини толтарған 
һәммә һүнәрвән кишиләрниң өзи билән бу ишни қилишқа көңли 
тартқанларниң һәммисиниму қешиға кәлгили қичқарди.  

3 Булар келип, муқәддәс ханини ясайдиған иш үчүн бәни-Исраил елип кәлгән 
һәммә һәдийәләрни Мусадин тапшурувалди. Амма хәлиқ болса өз хушлуқи 
билән һәр әтигән Мусаға һәдийә кәлтүрүп туратти.  4 Шуни көрүп, муқәддәс 
ханиниң һәммә ишини қилип турған устиларниң һәр бириниң өзи қилип 
турған ишини ташлап келип,  5 Мусаға: «Хәлиқ өзи Худавәндә бизгә қилғили 
буйруған ишини пүткүзүшкә лазим болидиғандин зиядә нәрсиләрни 
кәлтүрүп туриду» дәп ейтишти.  6 У вақит Муса буйруп, чедиргаһта: «Мана 
һеч киши, хаһи әр болсун, хаһи хотун болсун муқәддәс ханиға бир немини 
бәрмәк үчүн йәнә һәрикәт қилмисун» дәп җакалатти. Буниң билән хәлиқниң 
өзи йәнә һәдийәләр кәлтүрүштин тохтиди.  7 Чүнки йиққан нәрсиләр 
қилинидиған иш үчүн йетип ашқидәк еди.  

8 Ясаш ишини қилип турған уста һүнәрвән кишиләр өзи ибадәт чедириниң 
он пәрдисини талланған ақ канап йип билән көк рәңлик йип, сөсүн билән 
қирмиз рәңлик йиптин ясап, уста һүнәрвәнлик билән униңда керубларниң 
сүритини тоқуп чиқарди.  9 Һәр пәрдиниң узунлуқи йигирмә сәккиз гәз, 
тоғриси төрт гәз болуп, һәммә пәрдиләр бир өлчәмдә еди.  10 Бу пәрдиләрниң 
бәши бир-биригә четилип, йәнә бәшиму бир-биригә четилған еди.  11 Бир 
пәрдиниң четидә йәнә биригә тутишидиған левигә көк рәңлик измә қадилип, 
башқа пәрдиниңму йәнә биригә тутишидиған левигә измә қадалған еди.  
12 Шундақки, бир пәрдиниң левигә әллик измә қадилип, йәнә бир пәрдиниң 
тутишидиған левигә әллик измә қадилип, бу измиләр болса бир-бириниң 
уттурида орнаштурулған еди.  13 Алтундин әллик илмәк етилип, бу илмәкләр 
билән пәрдиләр бир-биригә улаштурулуп, ибадәт чедири пүтүн қилинди.  
14 Ибадәт чедирини япмақ үчүн өшкә жуңидин йепинчилар ясилип, бу 
йепинчиларниң өзи он бир еди.  15 Һәр бир йепинчиниң узунлуқи оттуз 
гәз, тоғриси төрт гәз болуп, он бир йепинчиниң һәммиси бир өлчәмдә еди.  
16 Бу йепинчиларниң бәши четилип бир қилип, қалған алтисиму четилип 
бир қилған еди.  17 Туташтурулған йепинчиларниң яқисидики йепинчиниң 
левигә әллик измә қадилип, йәнә башқа туташтурулған йепинчиларниң 
яқисидики йепинчиниң левигиму әллик измә қадалған еди.  18 Йепинчини 
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туташтуруп пүтүн қилмақ үчүн, мистин әллик илмәк етилди.  
19 Шуниңдин башқа қизил боялған қочқар терисидин йепинчиниң үстигә 
йепилидиған бир йопуқ ясилип буниңму үстигә йепилидиған бир иккинчи 
йопуқ тахаш терисидин ясалди.  
20 Ибадәт чедириниң тахтилири болса акатсийә яғичидин етилип тик 
қоюлди.  21 Тахтиниң узунлуқи он гәз болуп, тоғриси бир йерим гәз еди.  
22 Һәр бир тахтиниң икки пути болуп, қири билән бир-биригә туташқан еди. 
Чедирниң һәммә тахтилири шундақ қилинған еди.  23 Чедирниң тахтилири 
болса йигирмиси җәнубқа қарап җәнуб тәрипигә қоюлған еди.  24 Бу йигирмә 
тахтиниң тегигә күмүчтин қириқ тәглик ясилип, һәр бир тахтиниң икки 
путиниң тегидә иккидин тәглик қоюлған еди.  25 Шуниңға охшаш чедирниң 
башқа йенида, йәни шимал тәрипидә йигирмә тахта қоюлуп,  26 булар үчүн һәм 
күмүчтин қириқ тәглик ясилип, һәр бир тахтиниң тегигә иккидин иккидин 
тәглик орунлаштурулуп қоюлған еди.  27 Лекин чедирниң кәйни тәрипидә 
ғәрбкә қарашлиқ алтә тахта қоюлған еди.  28 Чедирниң кәйни тәрипидики 
булуңида икки тахта қоюлған еди.  29 Буларниң һәр бири төвән тәрипидин 
қошқан болуп, учиғичә қошулуп чиқип, бир һалқа билән туташтурулуп, 
иккилиси шундақ болуп икки булуңида қоюлған еди.  30 Бу тәриқидә сәккиз 
тахта болуп, һәр бир тахтиниң тегигә қойғили иккидин тәглик һесабида 
он алтә данә күмүч тәглик қилинған еди.  31 Буниңдин башқа акатсийә 
яғичидин тоғра балдақлар ясилип, бәши чедирниң бир йенидики тахтилар 
үчүн етилип,  32 чедирниң башқа йенидики тахтилар үчүнму бәш данә тоғра 
балдақ ясилип, чедирниң кәйни тәрипидики ғәрбкә қарашлиқ тахтилар үчүн 
һәм бәш данә балдақ тәйярланған еди.  33 Тахтиларниң оттурисида туридиған 
оттура балдақ болса бу өзи бир тәрипидин йәнә бир тәрипигә йетәтти.  
34 Тахтилар өзи алтун билән қаплинип, балдақлар киридиған һалқилар болса 
алтундин ясилип, балдақлар өзи алтундин қапланған еди.  
35 Көк рәңлик билән сөсүн рәңлик йип, қирмиз рәңлик билән ақ канап йиптин 
бир пәрдә ясилип, униңда керуб сүрәтлири нәпис қилип тоқулған еди.  36 Уни 
асмақ үчүн акатсийә яғичидин төрт түврүк ясилип, алтун билән қаплинип, 
илмәклири болса алтундин етилип, бу түврүкләр үчүн күмүчтин төрт данә 
тәглик қуюп ясалған еди.  
37 Чедирниң дәрвазиси үчүн көк рәңлик билән сөсүн рәңлик йип, қирмиз 
рәңлик билән ақ канап йиптин бир гүллүк пәрдә тоқулған еди.  38 Бу пәрдә 
үчүн бәш түврүк илмәклири билән ясилип буларниң башлири билән 
чәмбәрлири алтундин қаплинип, уларниң тегигә қоюлидиған бәш данә 
тәглики мистин тәйярланған еди.  
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37 1 Безаләлниң өзи әһдә сандуқини акатсийә яғичидин ясап, узунлуқини 
икки йерим гәз, егизликини бир йерим гәз, тоғрисини бир йерим гәз 

қилип,  2 униң ичи-сиртини сап алтун билән қаплап, чөрисигә алтундин 
гирвәк қилип,  3 алтундин төрт һалқини қуюп, униң төрт путиға қадап икки 
һалқини бир тәрипидә, йәнә икки һалқини йәнә тәрипидә қойди.  4 Мундин 
башқа у өзи акатсийә яғичидин икки балдақни ясап, алтун билән қаплап,  
5 сандуқни көтириш үчүн балдақларни униң икки йенидики һалқилардин 
тиқип өткүзүп қойди.  6 У һәм сап алтундин бир мәрһәмәт тәхтини ясап, 
узунлуқини икки йерим гәз, тоғрисини бир йерим гәз қилип,  7 алтундин 
икки керуб сүритини соқуп ясап, уларни мәрһәмәт тәхтиниң икки бешиға 
орунлаштуруп,  8 бир керубни бир четидә, йәнә бир керубни башқа четидә 
орунлаштуруп, бу икки четидики керуб сүрәтлириниң өзини мәрһәмәт 
тәхтиниң өз парчисидин етип қойди.  9 Керублар болса қанатлири билән 
мәрһәмәт тәхтини япсун дәп, өз қанатлирини йейип көтирип, йүзлирини 
бир-бириниң тәрипигә йүзлинип турғузулған еди. Шундақки, керубларниң 
йүзлири мәрһәмәт тәхтиниң тәрипигә қарақлиқ еди.  
10 У һәм җозини акатсийә яғичидин ясап, узунлуқини икки гәз, тоғрисини бир 
гәз, егизликини бир йерим гәз қилип,  11 уни сап алтун билән қаплап, чөрисигә 
алтундин бир гирвәк ясиди.  12 Буниңдин башқа у өзи җозиниң чөрисигә төрт 
бармақ кәң бир пәваз қилип, у пәвазниң чөрисигә алтундин бир гирвәк ясап 
қойди.  13 У өзи җоза үчүн алтундин төрт һалқини қуюп, бу һалқиларни төрт 
путниң уттуридики төрт булуңға қадиди.  14 Җозини көтәрмәк үчүн улардин 
балдақлар өткүзүлсун дәп, һалқилар өзи пәвазниң уттурида тохтитилған 
еди.  15 У өзи җозини көтиридиған балдақларни акатсийә яғичидин етип, 
уларни алтун билән қаплиди.  16 Буниңдин башқа у өзи җоза үчүн аяқ билән 
қачилар, тавақ билән ичкүлүк қурбанлиқи қоюлидиған пиялиләрни сап 
алтундин тәйярлап әтти.  

17 У өзи сап алтундин шамданни ясиди. Бу шамдан болса соқулуп етилип, 
униң ғоли билән пути, қача, түгүн вә гүллири болса һәммиси бир парчидин 
ясалған еди.  18 Шамданниң икки йенидин алтә шах чиқип, үчи бир тәрипидин 
,йәнә үч шехи йәнә бир тәрәптин чиқирилған еди.  19 Бир шехида бадам гүлигә 
охшаш үч қача болуп, һәр бири бир түгүн билән бир гүлдин ибарәт қилинип, 
башқа шехида һәм бадам гүлигә охшаш үч қача болуп, һәр бири бир түгүн 
билән бир гүлдин ибарәт қилинған еди. Шамдандин чиқирилған алтила 
шехиниң өзи шундақ еди.  20 Лекин шамданниң өзидә бадам гүлигә охшап, 
түгүн билән гүли бар төрт қача ясалған еди.  21 Бир түгүн өзи шамдандин 
чиқирилип униң билән бир болған бир җүп шахниң тегидә туруп, йәнә бир 
түгүн шамдандин чиқирилип униң билән бир болған йәнә бир җүп шахниң 
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тегидә туруп, үчинчи түгүн шамдандин чиқирилип униң билән бир болған 
үчинчи җүп шахниң тегидә қоюлған еди. Шундақки, шамдандин чиқирилған 
алтә шахниң өзигә мундақ қилинған еди.  22 Түгүн билән шахлири болса 
шамдан билән бир болуп, сап алтундин етилип бир парчидин ясалған 
еди.  23 Буниңдин башқа у өзи униң үчүн йәттә чирағни ясап, униң пилик 
қисқачлири билән күлданлирини сап алтундин тәйяр қилди.  24 Шуниңдәк 
шамдан билән униң һәммә әсваблирини бир талант сап алтундин растлиди.  

25 Андин кейин у өзи акатсийә яғичидин бир хушбуй исриқ қурбангаһни ясиди. 
У узунлуқини бир гәз, тоғрисини бир гәз қилип, төрт часа ясап егизликини 
икки гәз қилип, мүңгүзлирини униң ичидин чиқирип ясап,  26 униң торуси 
билән чөрисидики тамлири болсун вә я мүңгүзлири болсун һәммисини сап 
алтун билән қаплап, чөрисигә алтундин бир гирвәк ясап,  27 қурбангаһни 
көтәргәндә балдақларни сапмақ үчүн алтундин икки һалқини ясап, униң 
икки йенида гирвәкниң тегигә орунлаштуруп қоюп,  28 балдақларниң өзини 
акатсийә яғичидин ясап алтун билән қаплиди.  

 29 У һәм мәсиһлимәк үчүн муқәддәс яғни тәйярлап, әтирчи тәйяр қилғандәк
 сап көйдүридиған хушбуй дора-дәрмәкни растлиди. 

38 1 Буниңдин башқа у өзи акатсийә яғичидин көйдүрмә қурбангаһини 
ясап, узунлуқини бәш гәз, тоғрисини бәш гәз қилип, часа 

ясап егизликини үч гәз қилип,  2 униң төрт булуңиға мүңгүзлирини 
орунлаштуруп, мүңгүз билән қурбангаһни бир парчидин ясап мис билән 
қаплап,  3 қурбангаһниң һәммә әсваблирини растлап, күлдан, бәлчә, қача, 
қисқач вә отданларни тәйярлап, һәммисини мистин әтти.  4 У һәм қурбангаһ 
үчүн мистин бир торни ясап, уни қурбангаһниң астин канаридин тартип 
оттурисиға йәткүзүп қадап,  5 балдақларни өткүзмәк үчүн мис торниң төрт 
булуңиға төрт данә қуйма һалқини бекитти.  6 Балдақлар болса уларни 
акатсийә яғичидин ясап, мис билән қаплап,  7 қурбангаһни көтәрмәк үчүн 
балдақларниң өзини қурбангаһниң икки тәрипидики һалқилардин өткүзүп 
қойди. Қурбангаһ болса ичини кавак қилип, шалдин ясиди.  

8 Буниңдин башқа у өзи җамаәт чедириниң дәрвазисида хизмәт қилғили 
җуғлашқан хотунларниң әйнәклириниң мисини елип, униңдин бир мис дас 
билән униң мис тәгликини ясиди.  

9 Андин кейин һойлини растлап, җәнуб тәрипигә қарашлиқ җәнуб тәрипидә 
һойла үчүн ақ канап йиптин тоқулған йүз гәзлик пәрдиләрни тәйяр қилди.  
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10 Пәрдиләрниң түврүклири болса йигирмә болуп, булар үчүн мистин 
йигирмә данә тәглик етилди. Лекин түврүкләрниң илмәк билән чәмбәрлири 
күмүчтин еди.  11 Шимал тәрипидики пәрдиләрниң узунлуқиму йүз гәз еди. 
Уларниң түврүклири йигирмә болуп, булар үчүн мистин йигирмә данә 
тәглик ясалди. Лекин түврүкләрниң илмәк билән чәмбәрлири күмүчтин 
еди.  12 Гәрб тәрипидики пәрдиләр болса әллик гәз узун еди. Уларниң 
түврүклири он болуп, улар үчүн мистин он данә тәглик ясалди. Лекин 
түврүкләрниң илмәк билән чәмбәрлири күмүчтин еди.  13 Шәриққә қарашлиқ 
алди тәрипидики пәрдиләрниң узунлуқи әллик гәз еди.  14 Дәрвазиниң 
бир тәрипидики пәрдиләр болса он бәш гәз узун еди. Уларниң түврүклири 
үч болуп, булар үчүн үч данә тәглик ясалди.  15 Һойлиниң дәрвазисиниң у 
тәрипидики пәрдиләрниң узунлуқиму он бәш гәз еди. Шундақки, у тәрипи 
билән бу тәрипидики пәрдиләр охшаш еди. Уларниң түврүклири үч болуп, 
булар үчүн үч данә тәглик ясалди.  16 Һойлиниң чөрисидики пәрдиләрниң 
һәммиси ақ канап йиптин тоқулған еди.  17 Түврүкләрниң тәгликлири 
болса мистин ясалди, лекин уларниң илмәк билән чәмбәрлири күмүчтин 
етилип башлири күмүч билән қапланған еди. Һойлиниң һәммә түврүклири 
болса күмүчтин етилгән һалқилири бар еди.  18 Һойлиниң дәрвазисидики 
пәрдиниң өзи көк рәңлик билән сөсүн рәңлик йиптин, қирмиз рәңлик билән 
ақ канап йиптин тоқулуп гүл селинип, узунлуқи йигирмә гәз қилинип, 
егизлики болса һойлиниң пәрдиләрниң тоғрисиға баравәр болуп, бәш гәз 
еди.  19 Униң үчүн мистин төрт түврүк билән төрт тәглик ясалди. Лекин 
буларниң илмәклири күмүчтин етилип, башлири күмүч билән қаплинип, 
чәмбәрлири болса күмүчтин етилди.  20 Ибадәт чедириниң билән һойлиниң 
чөрисидики қозуқларниң һәммиси мистин ясалған еди.  

21 Шаһадәт чедири дегән чедир үчүн, Мусаниң буйруқи билән Һарунниң 
оғли Итамар үстидә туруп, лавийлар қилидиған әшяларниң һесаби шудур:  
22 Йәһуда қәбилисидин болған Безаләл бән-Ури бән-Хурниң өзи Худавәндә 
Мусаға буйруғанниң һәммисини қилди.  23 Дан қәбилисидин болған 
Аһисамақниң оғли Оһолияб униң шерики болуп бу өзи нәқиш қилиш 
билән гүл тоқушқа уста болуп, көк рәңлик билән сөсүн рәңлик йип, қирмиз 
рәңлик билән ақ канап йиптин рәңмурәң рәхт тоқушни биләтти.  24 Муқәддәс 
ханиниң ясишиға ишлитилгән алтун, йәни һәдийәгә кәлтүрүлгән алтунниң 
һәммиси, муқәддәс ханиниң шеқәлиниң һесабида йигирмә тоққуз талант 
йәттә йүз оттуз шеқәл еди.  25 Җамаәт ичидин санақтин өткән хәлиқниң 
кәлтүргән һәдийә күмүчи муқәддәс ханиниң шеқәлиниң һесабида йүз 
талант бир миң йәттә йүз йәтмиш бәш шеқәл еди.  26 Кимки йигирмә яш яки 
униңдин ошуқ болуп санақтин өтүп саналғанларға қошулса, униңдин бир 
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бека, йәни муқәддәс ханиниң шеқәлиниң һесабида йерим шеқәл елинған еди. 
Булар болса алтә йүз үч миң бәш йүз әллик киши еди.  27 Мәзкур йүз талант 
күмүчтин муқәддәс ханиниң тәгликлири билән оттуридики пәрдиниң 
тәгликлири қуюлуп, йүз таланттин йүз тәглик ясилип, һәр бир тәглик 
үчүн бир талант ишлитилди.  28 У бир миң йәттә йүз йәтмиш бәш шеқәл 
болса түврүкләрниң илмәклиригә ишлитилип башилириниң қаплиниши 
билән чәмбәрлириниң етилишигә ишлитилди.  29 Һәдийә үчүн кәлтүрүлгән 
мисниң өзи йәтмиш талант икки миң төрт йүз шеқәл чиқти.  30 Буниңдин 
җамаәт чедириниң дәрвазисиниң тәгликлири тәйярлинип, мис қурбангаһи 
билән мис тори вә қурбангаһниң һәммә әсваблири етилип,  31 һойлиниң 
чөрисидики тәгликлири қуюлуп, чедирниң қозуқлири билән һойлиниң 
чөрисидики қозуқларниң һәммиси ясалди.  

39 1 Улар муқәддәс ханиниң хизмити үчүн көк, сөсүн вә қирмиз рәңлик 
рәхт тоқуп, Худавәндиниң Мусаға буйруғинидәк Һарун үчүн 

муқәддәс кийимләрни тәйяр қилди.  
2 Ефод тони болса улар уни алтундин, асман рәңлик билән сөсүн рәңлик 
йиптин, қирмиз рәңлик билән ақ канап йиптин тәйярлап,  3 алтун соқуп нәпис 
қилип, уни кесип йип қилип, буни көк рәңлик билән сөсүн рәңлик йипниң, 
қирмиз рәңлик билән ақ канап йипниң арисиға елип рәңмурәң рәхт тоқуди.  
4 Улар Ефод тониға икки долини орунлаштуруп, бир-биригә туташсун дәп, 
икки бешини бир қилип чигип қойди.  5 Униң үстигә бағлайдиған кәмәр болса 
Ефодниң өз рәхтидин болуп, униңға охшаш ишлинип, алтундин, көк рәңлик 
билән сөсүн рәңлик йиптин, қирмиз рәңлик билән ақ канап йиптин тоқулуп, 
Худавәндә Мусаға буйруғандәк тәйяр қилинған еди.  6 Улар һеқиқ ташлирини 
ясап, алтун көзлүкләргә қоюп, мөһүр ойғандәк Исраилниң оғуллириниң 
исимлирини оюп,  7 буларни Худавәндиниң Мусаға буйруғинидәк бәни-
Исраилниң ядлиниш теши болсун дәп, Ефод тониниң икки мүрисигә қадап 
қойди.  
8 Улар көкрәкликни уста һүнәрвәнниң қоли билән тоқутуп, буни һәм Ефод 
тониға охшаш алтундин, көк билән сөсүн рәңлик йиптин, қирмиз рәңлик 
билән ақ канап йиптин ясап тәйяр қилди.  9 Улар буни икки қатлиқ төрт 
часа қилип, узунлуқини бир ғерич, тоғрисини бир ғерич қилип,  10 униң 
үстигә төрт қатар қилип, җаваһир ташлирини қадиди. Шундақки, биринчи 
қатарда бир қизил яқут, бир топаз вә бир зумрәт теши бар еди.  11 Иккинчи 
қатарда бир көк қашташ, бир көк яқут вә бир алмас,  12 үчинчи қатарда бир 
сөсүн яқут, бир һеқиқ вә бир сөсүн квартс теши,  13 төртиничи қатарда бир 
хризолит, бир ақ һеқиқ вә бир йешил қашташ болуп, буларниң һәммиси 
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башқа-башқа алтун көзлүкләрниң ичигә қоюлуп орнаштурулған еди.  14 Бу 
җаваһир ташлири болса Исраилниң оғуллириниң исимлириға мувапиқ он 
икки данә болуп, мөһүр ойғандәк һәр бир ташқа он икки қәбилиниң исми 
бирдин-бирдин оюлған еди.  15 Улар көкрәкликкә ешилгән шойниға охшаш 
сап алтун зәнҗирләрни ясап,  16 көкрәклик үчүн алтундин икки һалқини 
етип, буларни көкрәкликниң икки бешиға бекитип,  17 өзи алтундин болуп 
ешилип ясалған икки зәнҗирни көкрәкликниң икки бешиға бекитилгән икки 
һалқидин өткүзүп,  18 бу ешилгән зәнҗирләрниң қалған икки учини икки 
көзлүкләргә қадап, буларни Ефод тониниң алди тәрипидики икки мүрисигә 
есип қойди.  19 Мундин бөләк, алтундин икки һалқини етип, Ефод тониниң 
ич канариға кәлгән көкрәкликниң икки бешиға бекитип қойди.  20 Мундин 
башқа алтундин икки һалқини ясап, Ефод тониниң икки долисиниң астида 
униң туташқан җайиниң алдиға кәмәртин егиз есип қоюп,  21 кәмәртин егиз 
туруп, Ефодтинму җуда болмисун дәп, көкрәкликниң өзини һалқилардин 
өткүзүлгән көк рәңлик йип билән Ефодниң һалқилириға бағлап қоюп, 
һәммисини Худавәндә өзи Мусаға буйруғандәк беҗа кәлтүрди.  
22 Ефод тони болса көк рәңлик йиптин тоқулуп тәйяр қилинған еди.  23 Униң 
баш төшүки болса савутниң яқисидикидәк оттурисида болуп, житилип 
кәтмисун дәп, чөрисигә қасқан тутулған еди.  24 Улар униң етикиниң чөрисигә 
көк, сөсүн вә қирмиз рәңлик йиптин ясалған анарларни селип,  25 буларниң 
оттурисида һәммә тәрипигә сап алтундин етилгән қоңғурақларни есип 
қойди.  26 Шундақки, хизмәттә кийилидиған тонниң етикиниң пүтүн 
чөрисидә бир алтун қоңғурақ, андин кейин бир анар, андин йәнә бир 
алтун қоңғурақ, андин йәнә бир анарни орунлаштуруп, буниң һәммисини 
Худавәндә Мусаға буйруғандәк растлиди.  

27 Улар Һарун билән униң оғуллири үчүн нәпис канап йиптин тоқулған 
көйнәкләрни тәйяр қилип,  28 ақ канап йиптин сәллини тоқуп ясап, зиннәт 
үчүн тәйинләнгән доппиларниму ақ канап йиптин етип, тамбиллири болса 
уларни ақ канап йиптин тоқуп тәйяр қилди.  29 Буниңдин башқа улар ақ 
канап йип билән көк рәңлик йиптин. сөсүн билән қирмиз рәңлик йиптин 
тоқулған рәңмурәң рәхттин бәлвағни тәйярлап, һәммисини Худавәндә 
Мусаға буйруғинидәк қилди.  
30 Муқәддәс отуғат болса улар униң түникисини сап алтундин етип, униң 
үстигә мөһүр ойғандәк: «Худавәндә үчүн муқәддәс қилинди» дәп оюп,  31 уни 
көк рәңлик йип билән сәллигә чигип, һәммисини Худавәндиниң Мусаға 
буйруғинидәк қилди.  
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Мусаниң Ибадәт чедири вә җабдуқлирини көздин кәчүрүши
32 Бу тәриқидә җамаәтниң ибадәт чедириниң һәммә иши тәйяр болди. 

Бәни-Исраилниң өзи уни беҗа кәлтүрүп, һәр тәриқидә Худавәндиниң Мусаға 
буйруғинидәк қилди.  
33 Улар чедирниң өзи билән униң йопуқини, униң һәммә әсваб билән 
измилирини, униң тахта билән тоғра балдақлирини, униң түврүк билән 
тәгликлирини Мусаниң қешиға кәлтүрүп,  34 шуниңдәк қизил боялған қочқар 
терисидин ясалған йепинча билән тахаш терисидин ясалған йепинчини вә 
һәм әһдә сандуқиниң алдида қоюлидиған пәрдини,  35 әһдә сандуқи билән 
униң балдақлири вә мәрһәмәт тәхтини,  36 җозиниң өзи билән униң һәммә 
әсваблири вә тәқдим нанлирини,  37 алтун шамдан билән униң үстидики 
қоюлидиған чирағларни, униң һәммә әсваблири билән яндуридиған йеғини,  
38 алтундин қапланған қурбангаһ билән мәсиһләш йеғи вә көйдүридиған 
хушбуй дора-дәрмәкни, чедирниң дәрвазисида қоюлидиған пәрдини,  39 мис 
қурбангаһи билән униң мис торини, униң балдақ билән һәммә әсваблирини, 
дас билән униң тәгликини,  40 һойлиниң пәрдилири билән униң түврүк 
вә тәгликлирини, һойлиниң дәрвазисиниң пәрдиси билән униң тана вә 
қозуқлирини, җамаәтниң ибадәт чедириниң ишиға ишлитилидиған һәммә 
әсвабларни,  41 муқәддәс ханиниң хизмити үчүн тикилгән кийимләрни, 
Һарун каһинниң муқәддәс кийимлири билән униң оғуллириниң каһинлиқ 
кийимлирини елип кәлди.  42 Бәни-Исраил өзи һәр тәриқидә Худавәндиниң 
Мусаға буйруғинидәк һәммә ишни қилған еди.  43 Муса ишниң һәммисигә 
сәпселип беқип, уларниң уни пүткүзүп Худавәндә өзи буйруғанға мувапиқ 
қилғинини көрди. Буни көрүп Муса уларни бәрикәтлиди.  

Мусаниң ибадәт чедирини тиклиши

40 1 Худавәндә Мусаға сөз қилип ейттики:  2 «Авалқи ай башлиғанда сән 
айниң авалқи күнидә җамаәтниң ибадәт чедирини тикип,  3 униң 

ичидә шаһадәт сандуқини қоюп әһдә сандуқиниң алдида пәрдини есип,  
4 җозини ичигә киргүзүп, униң үстидә қоюлидиған нәрсиләрни анда қоюп, 
шамданниму киргүзүп, үстигә чирағларни орунлаштуруп,  5 алтун билән 
қапланған хушбуй исриқ қурбангаһини шаһадәт сандуқиниң алдида қоюп, 
чедирниң дәрвазисиға пәрдини есип қойғин.  6 Көйдүрмә қурбангаһи болса 
сән уни җамаәтниң ибадәт чедириниң дәрвазисиниң алдида қоюп,  7 дасни 
җамаәт чедири билән қурбангаһниң оттурисида орунлаштуруп, ичигә 
су тоштуруп,  8 һойлиниң чөрисигә иһатә қилип, һойлиниң дәрвазисиға 
пәрдисини есип,  9 мәсиһләш йеғини елип, ибадәт чедири билән ичидики 
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һәммә нәрсиләрни мәсиһләп муқәддәс болсун дәп, бу тәриқидә униң өзи 
билән һәммә әсваблирини муқәддәс қилғин.  10 Көйдүрмә қурбангаһи болса 
сән униң өзи билән һәммә әсваблирини мәсиһләп муқәддәс қилғин. Буниң 
билән қурбангаһ өзи һәммидин муқәддәс болиду.  11 Буниңдин башқа сән 
дас билән тәгликини мәсиһләп муқәддәс қилғин.  12 Шуни қилип болуп, 
Һарун билән униң оғуллирини җамаәт чедириниң дәрвазисиға кәлтүрүп. 
уларни су билән жуюп,  13 Һарунға муқәддәс кийимләрни кийдүрүп, 
маңа каһин болмиқи үчүн уни мәсиһләш билән муқәддәс қилип,  14 униң 
оғуллирини кәлтүрүп, уларға көйнәклирини кийдүрүп,  15 уларниң атисини 
мәсиһлигәндәк маңа каһинлар болмиқи үчүн уларниму мәсиһлигин. Бу 
мәсиһлиниши болса улар үчүн нәсилдин нәсилгә һемишә каһинлиқниң 
бәлгүси болғай.  
16 Муса шуни беҗа кәлтүрүп, һәр тәриқидә Худавәндиниң униңға 
буйруғинидәк қилди.  

17 Иккинчи йилниң авалқи айида айниң авалқи күнидә ибадәт чедири 
тикләнди.  18 У вақит Муса чедирни тикип, тәгликлирини орунлаштуруп, 
тахтилирини тизип, оттура балдақлирини тиқип, түврүклирини тикләп,  
19 чедирниң үстигә йопуқни йепип, йопуқниң үстигә иккинчи йопуқини 
йепип. һәммисини Худавәндиниң Мусаға буйруғинидәк қилди.  20 Андин 
кейин у өзи шаһадәтнамини елип, сандуққа селип, балдақларни әһдә 
сандуқиниң һалқилиридин өткүзүп қоюп, мәрһәмәт тәхтини сандуқниң 
үстидә орунлаштуруп,  21 әһдә сандуқини ибадәт чедириниң ичигә елип 
кирип, оттуриға пәрдини тартип, әһдә сандуқини пәрдиниң ичидә 
қоюп, һәммисини Худавәндиниң Мусаға буйруғинидәк қилди.  22 У өзи 
җозини җамаәт чедириға елип кирип, ибадәт чедириниң шимал тәрипидә 
пәрдиниң сиртида орунлаштуруп,  23 униң үстигә Худавәндиниң һузурида 
тәқдим нанлирини тизип қоюп, һәммисини Худавәндиниң Мусаға 
буйруғинидәк қилди.  24 Шуни қилип, у өзи шамданни җамаәт чедириниң 
ичидики җозиниң уттурида ибадәт чедириниң җәнуб тәрипидә қоюп,  
25 чирағларни Худавәндиниң һузурида орунлаштуруп қоюп, һәммисини 
Худавәндә Мусаға буйруғинидәк қилди.  26 Андин кейин у өзи алтун билән 
қапланған қурбангаһни җамаәт чедириға елип кирип, пәрдиниң уттурида 
орунлаштуруп,  27 Худавәндә Мусаға буйруғандәк үстидә көйдүридиған 
хушбуй дора-дәрмәкни яндуруп,  28 ибадәт чедириниң дәрвазисиға пәрдини 
тартти.  29 Көйдүрмә қурбангаһи болса у уни җамаәтниң ибадәт чедириниң 
дәрвазисиға йеқин қоюп, Худавәндә Мусаға буйруғандәк униң үстидә 
көйдүридиған қурбан билән йегүлүк қурбанлиқини өткүзүп,  30 дасни 
җамаәт чедири билән қурбангаһниң оттурисида қоюп, жуймақ үчүн ичигә 
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су тошқузуп қойди.  31 Униң суйида Муса өзи вә Һарун билән униң оғуллири 
өз қоллирини жуюп,  32 һәр қачан җамаәт чедириға кирсә яки қурбангаһқа 
йеқин барса, Худавәндә Мусаға буйруғандәк өзини жуятти.  33 Буниңдин 
башқа у өзи ибадәт чедири вә қурбангаһ һойлисиниң чөрисигә иһатә 
қилип, һойлиниң дәрвазисиға пәрдисини тартти. Бу тәриқидә Муса ишниң 
һәммисини пүткүзди.  

34 У вақит булутниң өзи җамаәт чедирини йепип, Худавәндиниң шан-
шәрипи ибадәт чедирини толтарди.  35 Шундақки, булут униң үстигә сайә 
селип, Худавәндиниң шан-шәрипи ибадәт чедирини толтарғини үчүн Муса 
җамаәт чедириға кирәлмиди.  36 Һәр қачан булутниң өзи җамаәт чедиридин 
көтирилсә, бәни-Исраил маңғили қопти. Шуниңдәк улар сәпәр қилған 
һәммә вақтида шундақ қилатти.  37 Лекин булут көтирилмисә, улар маңғили 
қопмай, бәлки униң көтирилидиған күнигичә тохтап туратти.  38 Күндүзи 
Худавәндиниң булути ибадәт чедириниң үстидә болуп, кечиси униңда от 
көрүнәтти. Шуниңдәк һәммә бәни-Исраилниң көз алдида уларниң сәпәр 
қилған һәммә вақтида шундақ көрүнәтти.  


