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Hesabu
Watu Wahesabiwa Kwa Mara Ya Kwanza

1Bwana alisema na Mose katika Jangwa la Sinai, katika Hema la
Kukutania, siku ya kwanza ya mwezi wa pili, katika mwaka wa pili baada ya
Waisraeli kutoka nchi ya Misri. Akamwambia, 2 “Hesabu watu wa jumuiya
yote ya Waisraeli kwa kufuata koo zao na jamaa zao, ukiorodhesha kila

mwanaume kwa jina lake, mmoja mmoja. 3 Wewe na Aroni mtawahesabu
kwa migawanyo yao wanaume wote katika Israeli wenye miaka ishirini na
kuendelea ambao wanaweza kutumika katika jeshi. 4 Mwanaume mmoja
kutoka kila kabila, kila aliye kiongozi wa jamaa yake, atawasaidia. 5 Haya
ndiyo majina ya wanaume watakaowasaidia: “kutoka Reubeni, ni Elisuri

mwana wa Shedeuri; 6 kutoka Simeoni, ni Shelumieli mwana wa Surishadai;
7 kutoka Yuda, ni Nashoni mwana wa Aminadabu; 8 kutoka Isakari, ni

Nethaneli mwana wa Suari; 9 kutoka Zabuloni, ni Eliabu mwana wa Heloni;
10 kutoka wana wa Yosefu: kutoka Efraimu, ni Elishama mwana wa Amihudi;
kutoka Manase, ni Gamalieli mwana wa Pedasuri; 11 kutoka Benyamini, ni

Abidani mwana wa Gideoni; 12 kutoka Dani, ni Ahiezeri mwana wa
Amishadai; 13 kutoka Asheri, ni Pagieli mwana wa Okrani; 14 kutoka Gadi,
ni Eliasafu mwana wa Deueli; 15 kutoka Naftali, ni Ahira mwana wa Enani.”

16Hawa walikuwa wanaume walioteuliwa kutoka jumuiya, viongozi wa
makabila ya baba zao. Walikuwa wakuu wa koo za Israeli.

17Mose na Aroni wakawachukua wanaume hao waliokuwa wamepewa
majina yao, 18 wakaita jumuiya yote pamoja katika siku ya kwanza ya

mwezi wa pili. Watu wakaonyesha nasaba zao kwa koo zao na jamaa zao,
nao wanaume waliokuwa na miaka ishirini au zaidi waliorodheshwa kwa
majina, mmoja mmoja, 19 kama Bwana alivyomwagiza Mose. Hivyo

aliwahesabu katika Jangwa la Sinai: 20 Kutoka wazao wa Reubeni, mzaliwa
wa kwanza wa kiume wa Israeli: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini
au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina,
mmoja mmoja, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 21
Idadi kutoka kabila la Reubeni ilikuwa watu 46,500. 22 Kutoka wazao wa

Simeoni: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao
waliweza kutumika katika jeshi walihesabiwa na kuorodheshwa kwa majina,
mmoja mmoja, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 23

Idadi kutoka kabila la Simeoni walikuwa watu 59,300. 24 Kutoka wazao wa
Gadi: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza

kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na
kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 25 Idadi kutoka kabila la Gadi
walikuwa watu 45,650. 26 Kutoka wazao wa Yuda: Wanaume wote

waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi
waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na
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jamaa zao. 27 Idadi kutoka kabila la Yuda walikuwa watu 74,600. 28
Kutoka wazao wa Isakari: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au
zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina,

kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 29 Idadi kutoka kabila
la Isakari walikuwa watu 54,400. 30 Kutoka wazao wa Zabuloni: Wanaume
wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika
jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na
jamaa zao. 31 Idadi kutoka kabila la Zabuloni walikuwa watu 57,400. 32

Kutoka wana wa Yosefu: Kutoka wazao wa Efraimu: Wanaume wote
waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi
waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na
jamaa zao. 33 Idadi kutoka kabila la Efraimu walikuwa watu 40,500. 34
Kutoka wazao wa Manase: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au
zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina,

kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 35 Idadi kutoka kabila
la Manase walikuwa watu 32,200. 36 Kutoka wazao wa Benyamini:
Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza

kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na
kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 37 Idadi kutoka kabila la Benyamini

walikuwa watu 35,400. 38 Kutoka wazao wa Dani: Wanaume wote
waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi
waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na
jamaa zao. 39 Idadi kutoka kabila la Dani walikuwa watu 62,700. 40

Kutoka wazao wa Asheri: Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au
zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina,

kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 41 Idadi kutoka kabila
la Asheri walikuwa watu 41,500. 42 Kutoka wazao wa Naftali: Wanaume

wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika
jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na

jamaa zao. 43 Idadi kutoka kabila la Naftali walikuwa watu 53,400.

44Hawa walikuwa wanaume waliohesabiwa na Mose, Aroni na viongozi
kumi na wawili wa Israeli, kila mmoja akiwakilisha jamaa yake. 45
Wanaume wote Waisraeli waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao

waliweza kutumika katika jeshi la Israeli walihesabiwa kufuatana na jamaa
zao. 46 Jumla ya hesabu yao ilikuwa watu 603,550.

47Hata hivyo, jamaa ya kabila la Lawi hawakuhesabiwa pamoja na
wengine. 48 Bwana alikuwa amemwambia Mose: 49 “Kamwe usihesabu
kabila la Lawi wala kuwaweka pamoja katika hesabu ya Waisraeli wengine.
50 Badala yake, waweke Walawi kuwa viongozi wa Maskani ya Ushuhuda,

juu ya samani zake na kila kitu kilichomo ndani yake. Wao watabeba
Maskani na samani zake zote; wataitunza na kupiga kambi kuizunguka. 51
Wakati wowote Maskani inapohamishwa, Walawi wataifungua, na wakati
wowote maskani inapotakiwa kusimamishwa, Walawi watafanya kazi hiyo.
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Mtu yeyote mwingine ambaye atasogea karibu nayo atauawa. 52 Waisraeli
watapiga mahema yao kwa makundi makundi, kila mwanaume katika kambi
yake mwenyewe chini ya bendera yake. 53 Hata hivyo, Walawi watapiga

mahema yao kuzunguka Maskani ya Ushuhuda ili ghadhabu isiipate jumuiya
ya Waisraeli. Walawi watawajibika kwa utunzaji wa Maskani ya Ushuhuda.”

54Waisraeli walifanya yote haya sawasawa kama Bwana alivyomwamuru
Mose.

Mpangilio Wa Kambi Za Makabila

2Bwana aliwaambia Mose na Aroni: 2 “Waisraeli watapiga kambi zao
kuzunguka Hema la Kukutania kwa umbali fulani kutoka kwenye hema, kila

mwanaume chini ya alama yake pamoja na bendera ya jamaa yake.”

3Kwa upande wa mashariki kuelekea mawio ya jua, kambi ya makundi ya
Yuda watapiga kambi chini ya alama yao. Kiongozi wa watu wa Yuda ni

Nashoni mwana wa Aminadabu. 4 Kundi lake lina watu 74,600.

5Kabila la Isakari watapiga kambi karibu na Yuda. Kiongozi wa watu wa
Isakari ni Nethaneli mwana wa Suari. 6 Kundi lake lina watu 54,400.

7Kabila la Zabuloni litafuata. Kiongozi wa watu wa Zabuloni ni Eliabu
mwana wa Heloni. 8 Kundi lake lina watu 57,400.

9Wanaume wote walio katika kambi ya Yuda, kufuatana na makundi yao,
ni 186,400. Wao watatangulia kuondoka.

10Kwa upande wa kusini kutakuwa kambi ya makundi ya Reubeni chini ya
alama yao. Kiongozi wa watu wa Reubeni ni Elisuri mwana wa Shedeuri. 11

Kundi lake lina watu 46,500.

12Kabila la Simeoni watapiga kambi karibu na Reubeni. Kiongozi wa watu
wa Simeoni ni Shelumieli mwana wa Surishadai. 13 Kundi lake lina watu

59,300.

14Kabila la Gadi litafuata. Kiongozi wa watu wa Gadi ni Eliasafu mwana
wa Deueli. 15 Kundi lake lina watu 45,650.

16Wanaume wote walio katika kambi ya Reubeni, kufuatana na makundi
yao, ni 151,450. Nao watakuwa nafasi ya pili kuondoka.
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17Kisha Hema la Kukutania na kambi ya Walawi vitakuwa katikati ya
kambi zote. Wao watasafiri kwa utaratibu ule ule kama walivyopiga kambi,

kila mmoja mahali pake mwenyewe chini ya alama yake.

18Upande wa magharibi kutakuwepo na kambi ya makundi ya Efraimu
chini ya alama yao. Kiongozi wa watu wa Efraimu ni Elishama mwana wa

Amihudi. 19 Kundi lake lina watu 40,500.

20Kabila la Manase litafuata baada ya Efraimu. Kiongozi wa watu wa
Manase ni Gamalieli mwana wa Pedasuri. 21 Kundi lake lina watu 32,200.

22Kabila la Benyamini litafuata baada ya Manase. Kiongozi wa watu wa
Benyamini ni Abidani mwana wa Gideoni. 23 Kundi lake lina watu 35,400.

24Wanaume wote walio katika kambi ya Efraimu kufuatana na makundi
yao ni 108,100. Nao watakuwa nafasi ya tatu kuondoka.

25Upande wa kaskazini kutakuwa na makundi ya kambi ya Dani, chini ya
alama yao. Kiongozi wa watu wa Dani ni Ahiezeri mwana wa Amishadai. 26

Kundi lake lina watu 62,700.

27Kabila la Asheri watapiga kambi karibu na Dani. Kiongozi wa watu wa
Asheri ni Pagieli mwana wa Okrani. 28 Kundi lake lina watu 41,500.

29Kabila la Naftali litafuata. Kiongozi wa watu wa Naftali ni Ahira mwana
wa Enani. 30 Kundi lake lina watu 53,400.

31Wanaume wote walio katika kambi ya Dani ni 157,600. Wao watakuwa
wa mwisho kuondoka chini ya alama yao.

32Hawa ndio Waisraeli, wakiwa wamehesabiwa kufuatana na jamaa zao.
Wote walio kambini kwa makundi yao ni watu 603,550. 33 Hata hivyo,
Walawi hawakuhesabiwa pamoja na Waisraeli wengine, kama Bwana

alivyomwagiza Mose.

34Kwa hiyo Waisraeli wakafanya kila kitu Bwana alichomwamuru Mose.
Hivyo ndivyo walivyopiga kambi chini ya alama zao, pia hivyo ndivyo

walivyoondoka, kila mmoja akiwa na ukoo wake na jamaa yake.
Walawi

3Hii ni hesabu ya jamaa ya Aroni na Mose kwa wakati ambao Bwana
alizungumza na Mose katika Mlima Sinai.
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2Majina ya wana wa Aroni yalikuwa: Nadabu mzaliwa wa kwanza na
Abihu, Eleazari na Ithamari. 3 Hayo yalikuwa majina ya wana wa Aroni,
makuhani wapakwa mafuta, waliokuwa wamesimikwa kuhudumu kama
makuhani. 4 Hata hivyo Nadabu na Abihu walikufa mbele za Bwana

walipotoa sadaka kwa moto usioruhusiwa mbele zake katika Jangwa la Sinai.
Hawakuwa na wana; kwa hiyo Eleazari na Ithamari walihudumu peke yao

kama makuhani wakati wote wa maisha ya Aroni baba yao.

5Bwana akamwambia Mose, 6 “Walete watu wa kabila la Lawi mbele ya
Aroni kuhani ili wamsaidie. 7 Watafanya huduma kwa ajili yake na kwa
jumuiya yote katika Hema la Kukutania kwa kufanya kazi za Maskani. 8
Watatunza samani zote za Hema la Kukutania, wakitimiza wajibu wa

kuhudumia Waisraeli kwa kufanya kazi ya Maskani. 9 Wakabidhi Walawi
kwa Aroni na wanawe; hao ndio Waisraeli ambao wanakabidhiwa kwake
kabisa. 10 Waweke Aroni na wanawe kuhudumu kama makuhani; mtu
mwingine yeyote atakayesogea mahali patakatifu ni lazima auawe.”

11Bwana akamwambia Mose, 12 “Nimewatwaa Walawi kutoka miongoni
mwa Waisraeli badala ya mzaliwa wa kwanza wa kiume wa kila mwanamke
wa Mwisraeli. Walawi ni wangu, 13 kwa kuwa wazaliwa wote wa kwanza ni

wangu. Nilipowaua wazaliwa wa kwanza huko Misri, nilimtenga kila
mzaliwa wa kwanza katika Israeli awe wangu, akiwa mwanadamu au

mnyama. Watakuwa wangu. Mimi ndimi Bwana.”

14Bwana akamwambia Mose katika Jangwa la Sinai, 15 “Wahesabu
Walawi kwa jamaa zao na koo zao. Mhesabu kila mwanaume mwenye umri

wa mwezi mmoja au zaidi.” 16 Kwa hiyo Mose akawahesabu, kama
alivyoamriwa na neno la Bwana. 17 Haya yalikuwa majina ya wana wa Lawi:
Gershoni, Kohathi na Merari. 18 Haya ndiyo yaliyokuwa majina ya koo za
Wagershoni: Libni na Shimei. 19 Koo za Wakohathi zilikuwa ni: Amramu,

Ishari, Hebroni na Uzieli. 20 Koo za Wamerari zilikuwa ni: Mahli na Mushi.

H izi ndizo zilizokuwa koo za Walawi, kufuatana na jamaa zao.

21Kulikuwa na koo za Walibni na Washimei kwa Gershoni; hizi ndizo
zilizokuwa koo za Wagershoni. 22 Idadi ya waume wote waliokuwa na
mwezi mmoja au zaidi waliohesabiwa walikuwa 7,500. 23 Ukoo wa

Wagershoni walitakiwa kuweka kambi zao upande wa magharibi, nyuma ya
Maskani. 24 Kiongozi wa jamaa za Wagershoni alikuwa Eliasafu mwana wa
Laeli. 25 Katika Hema la Kukutania, Wagershoni walikuwa na wajibu wa

kutunza Maskani na hema, vifuniko vyake, pazia katika mlango wa kuingilia
ndani ya Hema la Kukutania, 26 mapazia ya ua, pazia katika ingilio la ua

unaozunguka Maskani na madhabahu, pamoja na kamba, na kila
kinachohusika kwa matumizi yake.


