Муса пайгамбардын экинчи китеби
Тоораттын тутамына кирген бул китепти Мисирден чыгуу деп да атап коюшат.
Египетте Жакыптын тукуму өсүп-өнүп чоң элге айланат. Ошол кезде башка падыша
такка олтуруп, израилдиктердин көбөйгөнүнөн чочулап, согуш болуп кетсе
душмандарыбызга өтүп, бизден кетип калат деп деп коркот. Ошондо аларды оор
жумушка салып, шаар курдуруп, абдан кыйнайт. Бирок алар ого бетер дүркүрөп өсө
берет. Айласы кеткен фараон еврей аялдарын төрөткөн аначы кемпирлерге эркек
балдарды өлтүрүүнү буйрат. Аначы кемпирлер болсо Кудайдан корккон, ыймандуу
адамдар болушкандыктан наристелерди өлтүрүшпөйт. Бул үчүн аларга Кудай батасын
берет. Ошондо фараон ар бир төрөлгөн эркек баланы дарыяга ыргытууну буюрат. Ушул
буйрук күчүндө турган кезде Левий уруусундагы бир кишинин аялы ажайып сонун, эркек
бала төрөйт. Жан адамга көргөзбөй үч ай бою жашырып багат. Жашырууга чамасы
келбей калган убак жеткенде баланы суу өтпөй тургандай кылып чайырланган себетке
салып, дарыяга коѐ берет. Баланын эжеси болсо алыстан акмалап карап турат. Ошол
кезде фараондун кызы жолдоштору менен дарыянын жээгинде сейилдеп жүргөн болот.
Дарыяда агып келаткан себетти көргөн ал жанындагы бир күңүнө себетти суудан алып
чыгууну буйрат. Алып чыкса ичинде бир наристе ыйлап жаткан болот. Ханзаданын
балага боору ооруп, бир күңүн эмчек эмизе турган аял таап келүүгө жумшаганда ал
баланын энесин алып келет. Аялга ханзада акча төлөп, баланы бактырат. Наристе
чоңоюп, ханзаданын баласы аталат. Ханзада ага Муса деген ат коѐт. Муса деген аттын
мааниси болсо “суудан алынды” дегенди билдирет.
Бир топ убакыт өтүп, Муса боордошторун көргөнү барат. Алар оор жумуштан, эзүүдөн
кыйналып, арып-азып калышкан эле. Бир египеттик башчы кандаштарынын бирин сабап
жатыптыр. Эки жагын карап, эч ким жок экенин көргөн соң египеттикти өлтүрүп
туруп, кумга көөмп салат. Эртеси күнү болсо эки еврей бири-бири менен мушташып
жаткан болот. Басып барып, ажыратайын дегенде алдуурагы: “Сенин ишиң канча, ким
сени бизге башчы кылып койду эле, же кечээки египеттикти өлтүргөндөй мени да
өлтүргөнү турасыңбы?” - деп ажылдайт. Муса киши өлтүргөнү билинип калганын билип
коркуп кетет. Чынында эле фараон бул ишти билип калып Мусаны өлтүрмөкчү болот.
Ошондо Муса чөл тарапка качат. Чөлдө жашаган мидиялык бир кишиге жалданып, коюн
кайтарат. Кийин анын кызына үйлөнүп, эки балалуу болот. Ошол кезде баягы фараон
каза болуп, ордуна башка адам такка олтурат. Бирок да еврейлердин жашоосу
жеңилдебейт. Өлөөрчө кыйналган алардын зары акыры Кудайга жетет…

Мусанын Жараткан Эге менен кездешүүсү
(3:1-22)
Муса талаада кой жайып жүрүп бир күйүп жаткан бадалды көрөт. Бадал алоолонуп,
жалбырттап жатса да эмнегедир күйүп кетпейт. Таңкалган Муса жакындап барса
жалындын ичинен:
- Муса, Муса! - деген үн чыгат.
- Кулак сенде Эгем!
- Жакындаба, бутуңду чеч, анткени сен турган жер ыйык! Мен сенин аталарың:
Ибрайым, Исхак, Жакыптын Кудайымын! Мен өз элимдин Египетте азап тартканын
көрдүм, боздогон үнүн уктум, ошондуктан аларды куткарганы баратам. Мен аларды
египеттиктердин жеринен алып чыгып, сүт менен бал аккан жерге алып барам. Сен
фараонго бар да менин элимди Египеттен алып чык!
- Эгем, фараонго барып, израилдиктерди Египеттен алып чыккыдай мен ким элем?
- Мен сени менен болом, мына, сени жөнөткөнүмдүн белгиси: сен элди Египеттен
чыгарганда, ушул тоо башында Кудайга таат-ийбадат кылысыңар.
- Мейли, мен Исрайылдын уулдарына барып: “ата-бабаларыңардын Кудайы мени
силерге жөнөттү”, - дейин. Ошондо алар мага: “Анын ысмы ким экен?” - десе, эмне дейм?
- Мен Эгедермин. Исрайылдын уулдарына ошентип айт: мени силерге Эге
жиберди, - де.
Кудай Мусага дагы мындай деди:
- Исрайылдын уулдарына айтып кой: “Силердин ата-бабаларыңар: Ибрайымдын,
Исхактын жана Жакыптын Кудайы - Эге мага көрүнүп: “Мен силерге Египетте эмне
кылып жатышкандарын көрдүм. Ошондуктан мен силерди Египеттин эзүүсүнөн алып
чыгып, сүт, бал аккан, канандардын, хеттердин, амордуктардын, перездиктердин,
хевтиктердин жана евусейлердин жерине алып барам” деп айтты де. Исрайыл аксакалдары
сени угат, ошондо алар менен чогуу фараонго барып: “Еврейлердин Кудайы - Эге бизди
чакырып жатат, ошондуктан чөлгө, үч күндүк жолго бизди бошот, биз Кудайыбыз - Эгеге
курмандык чалалы” дегиле. Бирок мен билем, эгерде күчтүү кол менен мажбур кылбаса,
фараон силерге уруксат бербейт. Андыктан мен бардык кудуретим, кереметим менен
Египетти кыйратам. Ошондон кийин ал силерди ко? берет. Ал эми силерге
египеттиктердин көзүнчө ырайым кылам да кетип баратканда, куру кол кетпейсиңер. Ар
бир еврей аял өз коңшусунан жана үйүндө жашагандардан алтын-күмүш, кийим-кечекти
ала чыгат. Ошентип, уул-кыздарыңарды кийинтип, египеттиктерден олжолуу кетесиңер.
(4-баптан баштап 19-баптын 26-сүйлөмүнө чейин али которула элек)

Мыйзам
Кудайдын тоо үстүнө түшүп келиши
(19:16-25)
... Үчүнчү күнү таң эрте Синай тоосунун үстүндө күн күркүрөп, чагылган
чартылдап, калың туман уюлгуп, аябагандай катуу тартылган сурнайдын үнү угулду.
Кошуундагы элдин үрөйү учуп, жүрөгү оозуна тыгылды. Ошондо Муса Кудай менен
кездештирүү үчүн элди кошуундан алып чыгып, тоонун этегине жайгаштырды. Синай
тоосу болсо от оронуп, Жараткан Теңирдин анын үстүнө түшкөнүнөн улам түтөп жатты.
Андан чыккан түтүн мештен чыккандай уюлгуп турду. Эл коркконунан калчылдады121 .
Сурнайдын үнү да күчөгөндөн күчөй берди. Муса сүйлөп, ага Кудай үн чыгарып, жооп
берип жатты. Анан Жараткан Эге Синай тоосунун чокусуна түшүп келди да Мусаны
өзүнө чакырды. Муса чыгып барды. Ошондо ал Мусага:
- Төмөн түшүп барып, элге эскертип кой: мени көрөм деп жулунбасын, эмесе көбү
кырылып калат. Менин жазама кириптер болбосун үчүн мага жакындап келе турган диний
кызматкерлер да өздөрүн ыйыктап, тазалашсын! - деди. Муса:
- Эл Синайга чыгып келе албайт. Себеби буга чейин сен бизге: “Тоону айланта
сызык сызып, аны ыйык деп жарыяла!” деп буйрук бергенсиң, - деди.
Ошондо Жараткан Эге:
- Жөнө, түшүп барып, Арунду жаныңа ала кел. Ал эми диний кызматкерлер менен
калк жазама кабылбасын үчүн мени көрөм деп жулунбасын, - деди.
Муса тоодон түшүп, Кудайдын айткандарын элге жарыялады.
Он осуят
(20:1-21)
Төмөнкү осуяттардын баарын Кудай өзү айтты:
I. “Сени Египет жергесиндеги кулчулуктан алып чыккан Кудай Эгең
менмин. Менден башка кудайларың болбосун!”
II. “Асмандагы, жердеги, жер алдындагы суудагы эч нерсенин элесин тартып,
буркан жасаба! Аларга табынба да кызмат кылба! Анткени сенин Кудай Эгең
менмин. Мени жек көргөндөрдү аталарынын айыбы үчүн үчүнчү-төртүнчү тукумуна
чейин жазалоочу, мени сүйгөндөргө миңинчи тукумуна чейин мээрим төгүүчү
адамдарды башка жалган кудайлардан өтө кызгануучулук менен сүйгөн Кудаймын.”
III. “Кудай Эгеңдин атын жөн эле оосана бербе! Эгең өзүнүн атын курулай
оосангандарды жазасыз калтырбайт!”
IV. “Эсиңде болсун: ишемби күндү ыйык тут! Алты күн иштеп, бардык
иштериңди кылсаң болот, бирок жетинчи күн Кудай Эгеңе арналган ыйык ишемби
күн! Ишемби күнү өзүң да, уул-кыздарың да, кул-күңдөрүң да, мал-салың да, үйүңдө
жүргөн келгиниң да эч кандай жумуш кылбасын! Анткени асманды, жерди, деңизди
жана аларда жашагандардын баарын жараткан Эгең да алты күн эмгектенип,

жетинчи күнү эс алган. Ошондуктан ишембиге батасын берип, аны өзгөчө ыйык күн
кылган.”
V. “Ата-энеңди сыйла, ошондо Кудай Эгең сага берип жаткан жерде жашоо
күндөрүң узун болот!”
VI. “Киши өлтүрбө!”
VII. “Бузуктук кылба!”
VIII. “Уурдаба!”
IX. “Жакыныңды жамандаба!”
X. “Жакыныңдын үйүнө, аялына, кулуна, күңүнө, өгүзүнө, эшегине, дегеле эч
нерсесине көз артпа!”
Күн тарсылдап, от жалындап, сурнай тартылып, тоо түтөгөндө карап турган эл
кетээнчиктеп, коркуп, алыстан байкап турду.
- Биз менен сен сүйлөшсөң, угабыз. Кудай сүйлөсө өлүп калабызбы деп коркуп
жатабыз, - деди эл Мусага.
- Коркпогула, - деди Муса элге кайрылып, - силерди сынаш үчүн, бет алдыңарда
Кудайдын коркунучу болуп, күнөө кылбашыңар үчүн ал силерге түшүп келди.
Эл алыстан карап турду. Муса болсо Кудай турган кара булуттун кучагына кирип
кетти...
Мыйзамдар
(20:22-23:19)
Курмандык чалчу жайга байланыштуу мыйзамдар
Кудай Мусага мындай деди:
1. “Исраилдин балдарына айтып бар: көктөн силерге кантип сүйлөгөнүмдү көрдүңөр.
Менин алдымда күмүштөн болобу, алтындан болобу буркандарды жасабагыла! Мага
курмандык чалчу жайды мага топурактан жаса. Бүтүндөй өрттөлүүчү же ыраазычылык
курмандыгы үчүн апкелген койлоруңар менен өгүздөрүңөрдү ошонун үстүнө койгула.
Мага табынуу үчүн дайындалган бардык жерлерге келип, мен силерге батамды берем.
Эгерде курмандык чала турган жайды таштан кура турган болсоңор, анда жылмаланган
таш колдонбогула. Кескич тиер замат ал ташты арам кыласыңар. Мага курмандык чалчу
жайга тепкич жасаба; аны менен чыгып келем деп, этиң көрүнүп калбасын.”
Кулдарга карата мамиле тууралуу мыйзамдар

Мына бул мыйзамдарды аларга жарыя кыл:
2. Эгер сатып алган кулуң еврей болсо, алты жыл иштесин да жетинчи жылы эч нерсе
төлөбөстөн азатыкка чыксын. Жалгыз бой келген болсо, жалгыз кетсин. Аялы менен
келген болсо, аялы экөө кетсин. Эгер аны сен үйлөгөн болсоң жана сен алып берген
аялдан бала-чакалуу болсо, анда аялы менен балдары сенде калсын да, өзү жалгыз кетсин.
Эгер ал: “кожоюнумду, аялымды, балдарымды жакшы көрөм, эркиндикке чыкпайм” десе,
анда аны табына турган жайга алып кел да эшиктин, же анын кашегинин тушуна тургузуп,
кулагын шибеге менен теш. Ошентип, ал сага түбөлүккө кул болсун.
3. Эгер кимдир бирөө кулчулукка кызын саткан болсо, анда кыз үчүн мыйзам башка. Аял
эркек кулдардай эркиндикке чыга албайт. Эгерде кыз үйлөнөйүн деген максатта сатып
алган кишиге жакпай калса, анда сатып алган киши кыздын атасына аны кайра сатып
алууга уруксат бериши керек. Өзү чанган аялды бөтөн элге сатканга акысы жок. Эгерде
баласына алып берсе, кызындай көрсүн. Эгер аялынын үстүнө кошуп, дагы аял ала турган
болсо, мурункусу тамак-аштан, кийим-кечектен жубайлык мамиледен кур калбасын.
Эгерде ушул үч парызды аткара албаса, анда аял эч нерсе төлөбөстөн эркиндикке чыксын.
Зөөкүрлүккө каршы мыйзамдар
4. Кимде ким бирөөнү чаап жиберсе, анан а киши өлүп калса, анда өлүм жазасына
тартылсын. Эгер кокусунан, кырсык болуп, Кудайдын буйругу менен анын колунан бирөө
каза тапса, анда өлтүрүп алган киши үчүн силердин араңардан качып барып, баш калкалай
турган жай дайындап коѐм. Эгер кимде ким
бирөөнү атайлап, амал менен өлтүрсө, анда андай адам мага курмандык чалчу жайга
качып келсе да, өлүм жазасына тартылсын.
5. Кимде ким ата-энесине кол көтөрсө, өлүм жазасына тартылсын.
6. Кимде ким адамды сатуу үчүн же пайдалануу үчүн уурдаса, өлүм жазасына тартылсын.
7. Кимде ким ата-энесин сөксө, өлүм жазасына тартылсын.
8. Эки адам уруша кетип, таш же муштуму менен бирөөсүн бир койсо, ал эми тигил
өлбөсө, бирок төшөккө жатып калып, үйүнөн таякчан чыкканга жараса, анда урган
кишиси өлүм жазасына тартылбасын да тигинин жумушка жарабай калган күндөрүнүн
айлыгы менен дарыланууга кеткен каражатын төлөп берсин. Кимде ким өзүнүн кулун же
күңүн таяк менен уруп, мүрт кетирсе, анда жазалансын; бирок алар бир-эки күнгө чейин
өлбөсө, анда жазаланбасын, анткени кул анын өзүнүн менчиги. Эгерде адамдар
мушташып жатканда бирөөсү боюнда бар аялды уруп жиберсе, анан аялдын боюнан
түшүп калса, бирок башка зыян болбосо, анда урган адам ошол аялдын эринин айткан
акчасын сот алдында төлөп берсин. А эгер башка зыян келтиргени табылса, анда жанга
жан берилсин. Көзгө көз, тишке тиш, колго кол, бутка бут, күйүккө күйүк, жараатка
жараат, шишикке шишик төлөнсүн. Эгерде кимде ким кулун же күңүн көзгө муштап, зыян
кылса, анда көз үчүн анын башын эркиндикке чыгарсын; эгерде тишин ыргыта койсо,
ошол тиш үчүн азат кылсын.
Малга байланыштуу кырсыктар тууралуу мыйзамдар
9. Эгерде бир кишини же аялды өгүз сүзүп өлтүрсө, анда ошол өгүз ташбараңга алынып
өлтүрүлсүн; анын этин эч ким жебесин; кожоюну болсо жазага тартылбасын. Эгерде
өгүзүнүн сүзөнөөк экенинен кожоюну мурда эле кабардар болуп туруп, кайтарбай койсо,
ал эми өгүз бир кишини же аялды сүзүп өлтүрсө, анда өгүз ташбараңга алынып

өлтүрүлсүн да кожоюну өлүм жазасына тартылсын. Эгер кожоюндун өмүрү үчүн кун
төлөп кутулууга уруксаат кылынса, бычылган кунду төлөп, жанын куткарып алсын. Өгүз
сүзүп өлтүргөн адам эркек болобу, ургаачы болобу ушул мыйзам колдонулсун. Эгер өгүз
кулду же күңдү сүзүп өлтүрсө, өгүздүн ээси кулдун же күңдүн ээсине отуз күмүш теңге
төлөп бериши керек; өгүз болсо таш бараңга алынып, өлтүрүлсүн. Эгерде бирөө
чуңкурдун үстүн ачып таштап, же казган чуңкурунун үстүн жаппай койсо, анан ага
бирөөнүн өгүзү же эшеги түшүп калса, анда чуңкурдун ээси малдын ээсине төлөп бериши
керек. Малдын өлүмтөсү болсо чуңкурдун ээсинде калат. Эгерде бирөөнүн өгүзү
коңшусунун өгүзүн сүзүп өлтүрсө, тирүү өгүздү сатып, акчасын экөө тең бөлүп алышсын;
өлгөн өгүздүн этин да тең бөлүшсүн.
Эгер өгүздүн сүзөөнөктүгүн кожоюну мурдатан эле билсе, бирок кайтарбаса, анда сүзүп
өлтүргөн өгүздүн кунуна өзүнүн өгүзүн берсин, ал эми өлгөн өгүз аныкы болот.
Уурулукка, аманатка, бирөөнүн мүлкүнө келтирилген зыянга байланыштуу мыйзамдар
10. Кимде ким өгүз же кой уурдап, союп салса, же сатып жиберсе, анда бир өгүз үчүн беш
өгүз, бир кой үчүн төрт кой төлөп берсин. Эгерде бирөө түндө ууруулук кылыш үчүн
үйдүн түбүн казып атканды уруп жиберсе жана ал өлүп калса, анда уурунун каны үчүн ал
жооптуу эмес; бирок күндүз ушундай кылса айыптуу болот. (Ууру уурдаган нерсесин
төлөп бериш керек. Эгер төлөөргө эч нерсеси болбосо, анда ууруну уурдаган
нерселеринин куну үчүн сатыкка салышсын.) Эгерде уурдап алган мал: өгүз болобу, эшек
болобу, кой болобу уурунун колунан тирүү табылса, ууру эки эселеп төлөп берсин.
11. Кимде ким бирөөнүн талаасына же жүзүмзарына малын коѐ берип, тепселетсе, анда
өзүнүн талаасы менен жүзүмзарынын эң мыкты жеринен төлөп берсин. Эгер бирөө от
жакса, анан ал от куу тикендерге жармашып, анан боолорго, түшүмгө же талаага өтүп
кетсе, анда от жаккан киши чыгымдын баарын төлөсүн.
12. Эгер кимде ким бирөөнүн аманатка калтырган акчасын же буюмун үйүнөн уурдатса
жана ууру табылса, анда ууру эки эселеп төлөп берсин. Эгер ууру табылбаса, анда үйдүн
ээси соттун алдына келип, бирөөнүн акчасына тийген жокмун деп касам ичип, ант берсин.
Кандай гана талаш иш болбосун: өгүзгө байланыштуубу, койгобу, кийимгеби, кандайдыр
бир жоголгон буюмду кимдир бирөө “бул меники” деп талашкан ишке байланыштуубу баары сотто каралыш керек. Соттор кимди айыптуу деп тапса, ал боордошуна эки эселеп
төлөп берүүгө тийиш. Эгер кимде ким бирөөдөн аманатка эшек, өгүз, кой же башка бир
малды алган болсо, анан ошол алган малы өлүп калса, же майып болсо, же бирөө айдап
кетсе жана айдап кеткенин көргөн эч ким болбосо, анда аманат алган киши Кудай
алдында боордошунун малын уурдаган жокмун деп ант берсин. Бул антка малдын ээси
ишенип, кабыл алыш керек, ал эми ант берген киши төлөөгө милдеттүү эмес. А эгер
аманатка алган малды уурдатып жиберген болсо, малдын ээсине төлөп берсин. Эгер
малды жырткыч тытып кеткен болсо, анда буга далил катарында тарпын алып келсин.
Жырткыч тытып кеткен үчүн ал төлөп берүүгө
милдеттүү эмес. Эгерде бирөө боордошунан ижарага кандайдыр бир мал алып, анан аны
ээсинин көзү жок учурда майып кылып койсо, же мал өлүп калса, анда төлөп берсин. Эгер
бул учурда малдын ээси бар болсо, анда төлөөгө милдеттүү эмес. Эгер малды кандайдыр
бир суммадагы акча төлөп, ижарага алган болсо, ошол акча малдын куну катары
эсептелсин.

Жүрүш-туруш, адеп-ахлакка жана динге байланыштуу мыйзамдар
13. Эгер кимде ким никеге тура элек кыздын башын айлантып, жатып койсо, анда ага
калың төлөп берип, аялдыкка алсын. Эгер кыздын атасы ага кызын берүүгө макулдугун
бербесе, анда кыздарга бериле турган калыңды төлөп бериши керек.
14. Сыйкырчы өлтүрүлсүн.
15. Мал менен жыныстык катнаш кылган адам өлтүрүлсүн.
16. Жалгыз Жараткан Эгеңерден башка кудайларга курмандык чалган адамдын көзүн
тазалагыла.
17. Келгинди кысымга алба да аны эзбе, анткени бир кезде Египет жергесинде өзүңөр да
келгин катары жашагансыңар.
18. Жетим-жесирлерди кысымга албагыла. Эгерде аларды кысымга ала турган болсоңор,
алар мага зарлайт, ошондо мен алардын зарын угам да, каарданып, силерди өлтүрөм, анан
өзүңөрдүн аялдарыңар жесир болуп, балдарыңар жетим калышат.
19. Эгерде менин элимдин арасындагы кембагал бирөөгө карызга акча берген болсоң, анда
аны кысмакка ала бербе да, үстүнө үстөк кошпо.
20. Эгер боордошуңдун кийимин күрөөгө алган болсоң, күн батканча аны кайтарып бер.
Анткени кийим анын жалгыз жамынчысы, денесин жапканы. Ансыз боордошуң кантип
уктамак эле? Ошондуктан ал мага зарлап жибергенде мен анын үнүн угам, анткени мен
боорукермин.
21. Сотторду жамандаба! Элиңдин башчыларына тил тийгизбе!
22. Кырманың менен шире сыккыч жайыңдагы алгачкы жемишиңди мага кечеңдетпестен
алып кел. Тун уулдарыңды мага бер. Өгүзүңдүн да, коюңдун да биринчи төлүн мага арна.
Жети күн энесинин жанында болушсун да сегизинчи күнү мага алып кел. Ошондо менин
ыйык элим болосуңар.
23. Талаадан жырткыч тытып кеткен этти жебегиле, аны иттерге таштагыла.
Адилеттүүлүк жана чынчылдыкка байланыштуу мыйзамдар
24. Ушакка кирбе да бузукунун сөзүнө кошулба. Көпчүлүктүн артынан ээрчип,
жамандыкка барба, аларга кошулуп, адилеттике жатпаган жалган күбөлүккө өтпө. Талаш
иште кембагалдын укугун тепсеп, бет карамалык кылба.
25. Эгерде касташкан кишиңдин адашып кеткен өгүзүн же эшегин таап алсаң, ага айдап
келип бер. Эгерде анын өгүзү же эшеги жүгүн көтөрө албай, жатып калган болсо, анда
аны көз жаздымда калтырба, аны менен кошо жүгүн чечиш.
26. Сотто кембагалды укугун тепселебе. Адилетсиздиктен оолак бол, айыпсыз менен ак
адамды өлүм жазасына тартпа, анткени мен мыйзамсызды актабаймын. Пара алба,
анткени белек-бечкек дегениң көздүүлөрдүн көзүн кашайтып, адилеттүүлөрдүн ишин
бузат.
27. Келгинди кысымга алба: силер келгиндин жандүйнөсүн жакшы билесиңер, анткени
өзүңөр да Египетте келгин болгонсуңар.
Эс алуу жылы жана күнү тууралуу мыйзам
28. Талааңа алты жыл эгин эгип, түшүмүн жыйна, жетинчи жылы болсо эс алдырып, тим
кой, элиңдин арасындагы бей-бечаралар азыктанып, алардан калгандарын жырткычтар
жешсин. Жүзүмзарың менен, май дарактарыңды да ушундай кыл. Алты күн иштеп,

жетинчи күнү эс ал; өгүзүң, эшегиң, үйүңдө төрөлгөн малайың жана келгин дем алып
алсын.
29. Мен айткандардын баарын сактагыла! Башка кудайлардын аттарын атабагыла,
алардын аттары оозуңардан чыкпасын!
Үч улуу майрам тууралуу мыйзам
30. Жылына үч жолу менин урматыма майрам өткөр:
1) Авив айында, мен айткандай кылып, жети күн бою ачытылбаган нан жеп, Калама
майрамын майрамда. Силер бул айда Египеттен чыккансыңар. Эч ким менин алдыма кур
кол келбесин.
2) Талаага эккен ар кандай эмгегиңдин биринчи түшүмү үчүн Түшүм майрамын өткөр.
3) Күзүндө болсо, талаадагы түшүмүңдү жыйнап бүткөндө Чөп Алачык майрамын
майрамда.
Жылына үч мертебе элиңдеги эркек аттуунун баары Жараткан Эгеңдин алдына табынууга
келиши керек.
31. Мага арналып чалынган курмандыктын канын ачытылган тамактын үстүнө куйбагын
жана майрамда мага аталган курмандыктын этин таңга чейин калтырба.
32. Жериңдеги түшүмдүн алгачкы жемиштерин Кудай Эгеңдин ыйбадатканасына алып
кел. “Улакты энесинин сүтүнө бышырба.”
Курмандыктар жана тартуулар тууралуу
(25:1-9)
Жараткан Эге Мусага мындай деди:
“Исрайылдын балдарына айт: мага тартуу-белектерин алыпкелишсин. Мага чын жүрөктөн
белек алып келген ар бир адамдын татуусун кабыл кылгыла. Алтын, күмүш, жезди, көгүш,
кара кочкул, пушту түстөгү жүндөрдү, ак шайы кездемелерди123, кой-эчкинин кызыл, көк
түстөгү терилерин, алтыгана дарагын, шамдалга куюлуучу жана түтөтүлүүчү жыттуу
майды, оникс ташын жана диний кызматкердин кемсели менен төш калтасына тагыла
турган асыл таштарды. Силер алардан ушул тартууларды кабыл алышыңар керек. Элдин
арасында жашап турушум үчүн алар мага ыйык үй жасашсын.”
Күнүмдүк курмандыктар тууралуу
(29:38-46)
Жараткан Эге Мусага мындай деди: “Күндө үзгүлтүксүз түрдө бир жашар эки
эркек козудан мага курмандык чал. Бирөөн эрте менен, экинчисин кечинде. Биринчи козу
менен кошо таза олива майынын чейрегине жуурулган бир литрдей жакшы буудай ун
алып кел. өстүнө тартуу катары шараптын чейрегин куй. Экинчи козуну кечинде алып кел
да ошол эле өлчөмдөгү унду, майды жана шарапты кошо тартуу эт. Бул Эгеңер болгон
мага арнаган тамак курмандыгыңар, анын жыты мага жагат. Укумдардан тукумдарга ушул
өрттөлүүчү курмандык ыйык үйдүн кире беришинде мага тартуу кылынып турушу керек.
Ошол жерден мен эл менен жолугушуп, силерге сүйлөйм.”

Кудай үйүнө төлөнүүчү акылар
(30:12-16)
Жараткан Эге Мусага мындай деди: “Исрайылдын балдарын эл каттоодон өткөргөнүңдө
ар бири өз жаны үчүн кун төлөсүн, ошондо катоо жүрүп жатканда ар кандай коркунучтуу
дарттар аларга жармашпайт. Каттоого кирген ар адам белгиленген суммадагы акча
берүүгө тийиш. Мага курмандык катары ар бир адам муну берүүгө милдеттүү. Катоодон
өтүп жаткан жыйырма жаштан өйдө ар бир эркек ушул сумманы мага төлөшү керек. Өз
жанынын куну катары ушул курмандыкты берип жатканда бай ашык бербесин, кедей кем
бербесин. Ушул Исрайылдын уулдарынын куну катары берилген курмандыкты жыйнап ал
да ыйык үйдүн керегине жумша. Бул салык алардын өмүрүнүн куну болот да, мен аларды
коргош үчүн эсиме салам.”

