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ААН ТЫЛ

Күндү ааҕааччы!

Бү гүн эн Бии би ли йэ Эр гэ Кэс Ты лын «Тө рү ттэнии» 
(нууч.Бытие) уон на «Та хсыы» (нууч. Исход) диэн ик ки бас-
та кы ки ни гэ тин ту тан оло ро ҕун. Мои сей биэс ки ни гэ тит-
тэн бас та кы тын «Төрүттэниини» аан дой ду устуоруйатын 
кии рии ты ла диэн ааттыахха сөп. Үс ты һыын ча кэ ри ҥэ 
сыл ана раа өт тү гэр бы лыр гы дьэ би риэй ты лы нан су рул-
лу бут ки ни гэ дьиҥнээх аа та – бас та кы ба һын маҥ най гы 
ты лы нан, «Бэрэшит», ол аа та «Бас таан». Бу ки ни гэ Бии-
би ли йэ гректии тыл баа һы гар Сеп туа гин та ҕа «Генесис» 
(Са ҕа ла ныы та, төр дө) диэн ааттаныаҕыттан ыла, атын 
омук тар ба ры ону батыспыттар. Би һи ги эмиэ хри с тиан нар 
үйэ лээх үгэс тэ рин ту ту һан, тыл баа спы тын «Тө  рүт тэ нии» 
диэн ааттаатыбыт. Ман на ки һи айыллыытын эрэ ту һу нан 
буол ба тах, бас та кы дьон дьиэ кэр гэт тэ рэ, аҕа уус та ра, биис 
уус та ра, куо рат та ра, дой ду ла ра, су даа ры сты ба ла ра хай дах 
төрүттэммиттэрин ту һу нан кэп сэ нэр, но руот тар тө рүт өбү-
гэ лэ рин тө рүч чү лэ рэ бэ рил лэр.

Ки ни гэ ин ни ки уон биир ба һы гар су рул лу бу тун кур-
дук, Та ҥа ра сири-халлааны, ки һи ни ай бы тын кэн нэ, дьон, 
Айыы Та ҥа ра ла рын кыт та эйэ дэм нээх тик оло руох та рын 
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ба ҕар бак ка, чыҥ ха атын суо лу нан бу ру йан бар быт тар. Ол 
иһин ха ра маҥ най гыт тан, өйдөрө-санаалара са та ры йан, 
аньыыны-буруйу оҥо рор буол бут тар. Сир үрдү гэр кир-
дьай аһа ра хойдон, Та ҥа ра тыынар-тыыннааҕы ба ры тын 
ими ри эһэр гэ бы һаа рым мыт. Онон Ки ни дьон тон кө нө сү-
рэх тээх Но йу та лан ылан, дьиэ кэр гэ нин кыт та тыын наах 
хаал ла ран, са ҥа ки һи ай ма ҕы үөс кэп пит.

Бу ки ни гэ, уон ик кис баһыт тан са ҕа лаан, Та ҥа ра аан 
дой ду быы һа нар суо лун арыйтараары та лан ыл быт дьо-
нун ту һу нан сэ һэр гиир. Ав раам, Исаак, Иаков (ки ни са ҥа 
аата – Из раиль) уон на Иаков уон ик ки уолун – дьэ би риэй 
но руо тун тө рүт өбү гэ лэ рин – ту һу нан кэпсээҥҥэ Та ҥа-
ра ки ни лэр гэ Мин эһи ги ни көй эл бэх гы на ууһа тан үтүө-
кэн дой ду га олохсутуом, оч чо ҕо эһи ги ки һи ай мах ха дьиҥ 
кырдьыгы арыйыаххыт диэн эрэн нэ рэр. Та ҥа ра дьо но, тө-
һө да эҥ ки лэ суох буолбаталлар, аньыыны-буруйу оҥор-
дол лор, Айыы То йон но рун ыҥырыы тын ис тэн, Ки ни ту гу 
со ру й бу тун ба ры тын то ло рол лор.

«Тө рү ттэнии» – араас истииллээх ки ни гэ. Ааҕаач чы 
бол ҕом то тун тар дар, ки һи ни ум су гу тар кэпсээннэр, араас 
дьик ти түбэлтэлэр, хоһоонунан су рул лу бут ал гыс тар быыс-
та ры гар эл бэх дьон аа та киир бит уһун тө рүч чү лэ рэ баал лар. 
Бил лэн ту рар, түҥ бы лыр гы атын омук ты лын ба ры дэгэтин, 
дор ҕоон но рун дьүөрэлэһиитин, хатыламмат ура ты поэ зия-
тын хай дах таах да тыл баас кыа йан то ло ру биэр бэт.

Тө рү ттэнии ки ни гэ тэ урут са ха лыы ты лы нан ик ки-
тэ тах сан ту рар. Бас та кы та, сибэтиитэл Инно кен тий Ве-
ниам инов көҕүлээһининэн аҕа быыт Лаврентий Виноку-
ров оҥор бут тыл баа һа, 1858 с. Мос к ва таа ҕы Сино даль най 
ки ни гэ кыһатыгар күн си рин көр бүт. Ик ки һэ, Бии би ли-
йэ Арассыыйатааҕы уопсастыбата бэ лэм нээн та һаар быт 
«Айыл лыы» диэн тыл баа һа, 2012 с. бэ чээт тэм ми тэ.

Мои сей биэс ки ни гэ тит тэн ик ки һэ – «Та хсыы». Ман-
на Иаков удьуор да ра Ха наан си ри гэр тур бут суттан куо тан 

Аан тыл
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Еги пек кэ көһөллөрүн, он но ус ту нан хаба ла ҕа кии рэн ба ран 
хай дах бос хо лом мут та рын уон на Та ҥа ра ки ни лэр гэ Со куо-
ну бэ лэх тээ би тин ту һу нан кэп сэ нэр. Ки ни гэ бас та кы чаа һа 
(1–19) – Айыы То йон но руо тун Еги пек кэ ку лут таа һын тан 
таһаартараары та лан ыл быт ки һи тэ Мои сей ту һу нан сэһэн. 
От тон ик кис чаа һа (20–40) – Та ҥа ра но руо ту гар Сө бү лэ-
һии кэс ты лын эп пи тин, ки ниэ хэ Со куо ну бэ лэх тээ би тин 
ту һу нан. Та ҥа ра биэр бит Со куо нун чоп чу та – Ки ни бар 
дьоҥ ҥо анаа быт Уон ыйаа ҕа (20:2-17). Би ли гин бу ыйаах-
тар үгүс аны гы омук тар сиэрдэрин-майгыларын тул ха дый-
бат төр дө буол бут тар.

Та ҥа ра та лан ыл быт но руо ту гар Мо ис ейы нан Со куо ну 
бэрдэрэр, ону та һы нан ки ни лэр гэ Бэ йэ тин ама рах быһыы-
тын-майгытын, ытык аатын арыйар. Ки ни Мои сей га аал-
таа ры уон на Та ҥа ра Из раиль дьо нун ор то ту гар оло руох-
таах Сур дун хай дах оҥо рор ту һу нан ымпыгар-чымпыгар 
тии йэ си һи лии ыйар-кэрдэр. Та ҥа ра дьон оло ҕун ыраах-
тан тэ йич чи кө рөн тур бак ка, Бэ йэ тэ эрэн нэр би тин кур-
дук, Ав раам, Исаак, Иаков удьуор да рын ку лут таа һын тан 
бос хо лоо ру, сир дээ ҕи олох хаамыытын са ла йан биэ рэр. 
Бу ки ни гэ ҕэ өс сө дьон Та ҥа ра ҕа ута ры лас пы тын, Мои сей 
этэ рин ылымматаҕын ту һу нан кэп сэ нэр. Ки ни лэр кулут-
туурга үөрэ нэн хаа лан, кө ҥү лү кыа йан өй дөө бөт төр, онон 
үөрү йэх олох то рун көҥүллээҕэр ордоро саныыл лар. Эмиэ 
син биир «Тө рү ттэнии» кур дук, Та хсыы ки ни гэ тэ дьон 
итэҕэһин-быһаҕаһын кистээбэккэ, ки ни лэ ри араас өт тү-
лэ рит тэн ары йан көр дө рөр. Бу ки ни гэ са ха лыы аан маҥ-
най бэ чээт тэ нэн та ҕыс та.

Би һи ги тыл баас пыт бы лыр гы дьэ би риэй ты лы нан су-
рул лу бут тө рүт тиэ кис кэ оло ҕу ран оҥо һу лун на, онон 
дьэ би риэй дии да, грек тии да тиэ кистэ ри туһаммыт нууч-
ча лыы Сино даль най тыл баас тан кэк кэ ура тылар даах. 
Олор тон саа май суол та лаах та ра ки ни гэ си рэ йин алын өт-
тү гэр хос быһаарыыларга киир ди лэр. Дьон уон на сир-уот 
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анал аат та рын суол та ла ра эмиэ хос быһаарыыларга бэ ри-
лин ни лэр. Өй дүүр гэ уус тук тиэрминнэр быһаарыылара 
ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка киир ди лэр. Бу тылдьыт 
үгүс ыстатыйалара Бии би ли йэ тыл баа һын ин с ти ту тун үлэ-
һит тэ рэ эрэ дээк тэр Н.Г. Манзиенко, научнай кон сультант, 
теология кандидата А.Б. Со мов оҥор бут бо гос ло вс кай 
тылдьыттарыттан кылгатыллан ылылыннылар. Ки ни лэр 
тылдьыттарын са ха лыы тыл баа һын Арассыыйа наукатын 
академиятын Сибиирдээҕи салаатын Гуманитарнай чин-
чи йии уон на Хо ту гу аҕы йах ах саан наах омук тар проблема-
ларын ин с ти ту тун кылаабынай научнай үлэ һи тэ, фило ло-
гич ес кай наука дуоктара Н.Н. Еф ре мов оҥор бу та.

Ити ни та һы нан ки ни гэ кэн ни гэр, ааҕааччыга кө мө лөөх 
буол лун диэн, оч чо тоо ҕу Ближнэй Восток уон на Па лес ти-
на сирин-дойдутун хаарталара киир ди лэр.

Ааҕаач чы лар Та ҥа ра ты лын то ло ру өйдүүллэрин ту һу-
гар, би һи ги бу ик ки ки ни гэ ди риҥ суол та тын, ис хо һоо-
нун аны гы са ха ли те ра тур най ты лы нан чоп чу тиэр дэр со-
ру гу туруорунан үлэлээтибит. Ол ту һу гар эл бэх сыра ла рын 
биэр бит тыл баасчыт тар га, эрэдээктэрдэргэ, консультаҥҥа 
уон на тыл баас үлэ тэ табылларыгар кө мө лөс пүт үтүө дьоҥ-
ҥо ис тиҥ мах тал бы тын этэ бит.

Ки ни гэ элек трон най барыйаанын би һи ги ин с ти туп пут 
сай тыт тан булуохха сөп (ibt.org.ru).

БиибилийэтылбааһынМоскватааҕыинститута

Аан тыл
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Төрүттэнии

Моисей бастакы кинигэтэ

Аандойдуайыллыыта

1  1 Бас таан Та ҥа ра хал лаа ны уон на си ри ай бы та.* 2 Сир 
туох да киэбэ-киэлитэ суох, ич чи тэх этэ. Тү гэ ҕэ бил-

ли бэт да ла йы бү тэй ха ра ҥа бү рү йэн ту ра ра, арай уу үр дү-
нэн Та ҥа ра Тыы на** та йаа ра кө тө рө. 3 Дьэ, он тон Та ҥа ра: 
«Сыр дык баар буол лун», – диэ би тэ, онуо ха сыр дык баар 
буол бу та. 4 Та ҥа ра сыр ды гы кө рөн сө бү лээ би тэ, итиэн-
нэ ону ха ра ҥат тан араар бы та. 5 Та ҥа ра сыр ды гы «кү нүс», 
от тон ха ра ҥа ны «түүн» диэн аат таа бы та. Киэ һэ буол бу та, 
сар сыар да буол бу та – биир күн бүп пү тэ.

* 1:1 БастаанТаҥарахаллааныуоннасириайбыта.– Эбэ тэр «Бас таан 
Та ҥа ра хал лаа ны уон на си ри айа ры гар...» диэн тыл баас тыах ха сөп. 
** 1:2 ТаҥараТыына– эбэ тэр: «Та ҥа ра тыа ла». 
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6 Он тон Та ҥа ра: «Уу ор то ту гар кы таа нах ара ҥа баар 
буо лан ууну ик ки аҥыы араар дын», – диэ би тэ. 7 Та ҥа ра 
кы таа нах ара ҥа ны оҥо рон, ара ҥа ан ны наа ҕы ууну ара-
ҥа үр дү нээ ҕи уут тан араар бы та. Эп пи тин кур дук буол бу-
та. 8 Та ҥа ра кы таа нах ара ҥа ны «хал лаан» диэн аат таа бы та. 
Киэ һэ буол бу та, сар сыар да буол бу та – ик кис күн бүп пү тэ.

9 Он тон Та ҥа ра: «Хал лаан ан ны наа ҕы уу биир гэ мус тан, 
ку раа нах сир кө һүн нүн», – диэ би тэ. Эп пи тин кур дук буол-
бу та. 10 Та ҥа ра ку раа нах си ри «сир», от тон мус ту бут ууну 
«бай ҕал» диэн аат таа бы та. Итиэн нэ Та ҥа ра ити ни ба ры тын 
кө рөн сө бү лээ би тэ. 11 Он тон Та ҥа ра: «Сир күөх үүнээ йи-
ни – сиэ мэ тин ыһар от, сиэ мэ лээх аһын биэ рэр мас эгэл гэ 
бии һин – үүн нэр дин», – диэ би тэ. Эп пи тин кур дук буол бу-
та. 12 Сир күөх үүнээ йи ни – сиэ мэ тин ыһар от, сиэ мэ лээх 
аһын биэ рэр мас эгэл гэ бии һин – үүн нэр би тэ. Итиэн нэ 
Та ҥа ра ити ни ба ры тын кө рөн сө бү лээ би тэ. 13 Киэ һэ буол-
бу та, сар сыар да буол бу та – үһүс күн бүп пү тэ.

14 Он тон Та ҥа ра: «Хал лаан ара ҥа ты гар сыр да тар эт тик тэр 
баар буо лан кү нү һү түүн тэн араар дын нар, кэми-кэрдиини, 
күнү-дьылы бил лэ рэр бэ лиэ буол лун нар, – диэ би тэ. – 
15 Хал лаан ара ҥа тыт тан сы дьаа йан си ри сыр дат тын нар». 
Эп пи тин кур дук буол бу та. 16 Та ҥа ра ик ки сүҥ кэн сыр да-
таач чы ны (ула ха нын кү нү һү са ла йар га, кы ра тын түү нү 
са ла йар га анаан) уон на су лус та ры оҥор бу та. 17-18 Та ҥа ра 
ки ни лэ ри, си ри сыр да тал ла рын, күнүһү-түүнү са ла йал ла-
рын, сыр ды гы ха ра ҥат тан араа рал ла рын ту һу гар, хал лаан 
ара ҥа ты гар ту руор бу та. Итиэн нэ Та ҥа ра ити ни ба ры тын 
кө рөн сө бү лээ би тэ. 19 Киэ һэ буол бу та, сар сыар да буол бу-
та – төр дүс күн бүп пү тэ.

20 Он тон Та ҥа ра: «Уу га тыын наах ха ра май кый ма лас 
буол лун; сир үр дү нэн, хал лаан ара ҥа ты нан кө төр бии-
һэ көт түн», – диэ би тэ. 21 Та ҥа ра бай ҕал аары ма бэ йэ лээх 
амы рыын кыыл ла рын, уу га кый ма кур дук кыын ньар ба ры 
ха ра май, кө төр кы нат таах эгэл гэ бии һин ай бы та. Итиэн нэ 
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Та ҥа ра ити ни ба ры тын кө рөн сө бү лээ би тэ. 22 Та ҥа ра ки-
ни лэ ри ал ҕаан эп пи тэ: «Төрөөҥ-ууһааҥ, үксээҥ-тэнийиҥ, 
бай ҕал уутун ич чи лээҥ; от тон сир гэ кө төр кы нат таах эл-
бээ тин». 23 Киэ һэ буол бу та, сар сыар да буол бу та – бэ һис 
күн бүп пү тэ.

24 Он тон Та ҥа ра: «Сир тыы нар тыын наах эгэл гэ бии һин: 
сүө һү нү, сыы лар ха ра ма йы, эҥин-эгэлгэ кыылы-сүөлү үөс-
кэт тин», – диэ би тэ. Эп пи тин кур дук буол бу та. 25 Та ҥа ра 
кыыл-сүөл, сүө һү, си ри нэн сыы лар ха ра май эҥин-эгэлгэ 
бии һин оҥор бу та. Итиэн нэ Та ҥа ра ити ни ба ры тын кө-
рөн сө бү лээ би тэ. 26 Дьэ, он тон Та ҥа ра: «Би һи ги кур дук 
мөс сүөн нээх, Би һиэ хэ маа рын наах гы на ки һи ни айыах-
ха, – диэ би тэ. – Ки ни бай ҕал ба лы гын, хал лаан кө тө рүн, 
сүө һү нү, си ри бүт түү нүн, си ри нэн сыы лар ха ра ма йы бу ка 
ба ры тын ба һы лаа тын». 27 Та ҥа ра ки һи ни Бэ йэ тин кур дук 
мөс сүөн нээх, Та ҥа ра лыы мөс сүөн нээх гы на ай бы та, эр 
ки һи ни уон на дьах та ры ай бы та. 28 Та ҥа ра ки ни лэ ри ал ҕаан 
эп пи тэ: «Төрөөҥ-ууһааҥ, үксээҥ-тэнийиҥ, сир үрдүн ич-
чи лээҥ, си ри ба һы лааҥ. Бай ҕал ба лы гын, хал лаан кө тө-
рүн, сир ба ры кыылын-сүөлүн ба һы лык тааҥ». 29 Итиэн нэ 
Та ҥа ра эп пи тэ: «Мин сир үрдү гэр баар сиэ мэ лээх оту, сиэ-
мэ тин ыһар ас таах ма һы ба ры тын эһиэ хэ биэ рэ бин. Ити 
эһи ги аһыыр ас кыт буо луо ҕа. 30 От тон сир кыыла-сүөлэ, 
хал лаан кө тө рө, си ри нэн сыы лар ха ра май – тыы нар тыын-
наах бүт түү нэ сии ри гэр Мин күөх үүнээ йи ни олоч чу биэ-
рэ бин». Эп пи тин кур дук буол бу та. 31 Та ҥа ра ту гу ай бы тын 
ба ры тын кэ рич чи кө рөн ба ран, ону олус сө бү лээ би тэ. Киэ-
һэ буол бу та, сар сыар да буол бу та – ал тыс күн бүп пү тэ.

2  1 Хал лаан уон на сир, он но баар ба ры та ити кур дук си-
ли гэ сип пи тэ.

2 Сэт тис кү нү гэр Та ҥа ра оҥо рор үлэ тин тү мүк тээ би тэ, 
онон сэт тис кү нү гэр үлэ тин бү тэ рэн сын ньам мы та. 3 Та ҥа ра 
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сэт тис кү нү ал ҕаа бы та, ытык күн гым мы та, то ҕо диэ тэх хэ бу 
күн Ки ни айар үлэ тин бү тэ рэн сын ньам мы та.

4 Хал лаан ик ки сир ик ки хай дах айыл лы бы тын ту һу нан 
кэп сээн итин ник.

БастакыдьонуЭдемҥэолохсутуу

АЙЫЫ ТО ЙОН* Та ҥа ра сир дээх хал лаа ны са ҥа ай-
да ҕын утаа, 5 хо нуу га биир да са тыы та лах, биир да са-
лаа от суо ҕа. АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра арда ҕы өс сө ыыта 
или гэ, си ри та ҥас тыах дьон эмиэ суох та ра. 6 Арай буор 
ан ныт тан уу сүү рү гү рэн тах сан** сир ньуу рун ба ры тын 
нүөл сү тэ рэ. 7 АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра сири-буору эл-
лээн ки һи ни*** оҥо рон ба ран, ки ни та ныы ты гар олох 
тыы нын үрэн кил лэр би тэ – ки һи тыы нар тыын наах 
буол бу та.

8 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра илин Эдем ҥэ ил-
гэ-быйаҥнаах сир эриэк кэ һин си риэ ди тэн, оҥор бут ки-
һи тин ол сир гэ олох суп пу та. 9 АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра 
он но кэ рэ көс түү лээх, сиир гэ үчү гэй отон ноох мас эгэл гэ-
тин кыт та ол сир ор то ту гар Олох Аал Луук Ма һын уон на 
үтүөнү-мөкүнү би лии**** ма һын үүн нэр би тэ.

* 2:4 АЙЫЫТОЙОН– Та ҥа ра Эр гэ Кэс Тыл га эл бэх тик ах тыл лар, 
дьэ би риэй дэр гэ аат там мат «ЯХВЕ» диэн ытык аа та би һи ги тыл-
баас пы ты гар ба ры та ула хан буу ку ба ла ры нан су рул лу бут «АЙЫЫ 
ТО ЙОН» диэн атын ты лы нан бэ рил лэр. От тон ытык аат тан атын 
суол та ты гар бас та кы эрэ буу ку ба ла ра ула хан тан су рул лал лар 
(«Айыы То йон»). Бу аат бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл-
дьык ка көр. 
** 2:6 ...уусүүрүгүрэнтахсан...– эбэ тэр: «уу чаа на тах сан». 
*** 2:7 ...сири-буоруэллээнкиһини...– «сир-буор» (ада ма) уон на «ки-
һи» (адам) диэн тыл лар дьэ би риэй ты лы гар биир дор ҕоон нор доох-
тор. 
**** 2:9, 2:17 ...үтүөнү-мөкүнүбилии...– эбэ тэр: «ба ры ны ба ры би лии». 
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10 Эдем тэн өрүс ус тан тах сан ити ил гэ лээх си ри нүөл-
сү тэн ба ран, сал гыы түөрт са лаа ҕа арах сар. 11 Түөрт са-
лаат тан биир дэс тэ рэ – Фис он; бу өрүс кы һыл кө мүс тээх 
Ха ви ла дой ду тун эр ги йэ ба рар 12 (ол дой ду үчү гэй кы һыл 
кө мүс тээх, он но бдо лах диэн дыр гыл сыт таах да бар хай 
уон на күн дү оникс таас баар). 13 Ик кис өрүс аа та Ги хон, 
бу өрүс Куш* си рин эр ги йэ ус тар. 14 Үһүс өрүс аа та Тигр, 
ки ни Ас си рият тан илин диэ ки ба рар. Төр дүс өрүс аа та 
Ев фрат.

15 АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра ки һи ни Эдем ҥэ, бу ил гэ лээх 
си ри оҥо һун нун, көрөн-истэн ха рыс таа тын диэн олох су-
тан ба ран, 16 ки ниэ хэ ман нык ыйан-кэрдэн эп пи тэ: «Эн 
ил гэ лээх сир хан нык ба ҕа рар ма һын ото нут тан сиэх хин 
сөп, 17 арай үтүөнү-мөкүнү би лии ма һын ото нут тан ам са-
йар буо лаа йа ҕын. Ам са йыаҥ да – ол күн өлүөҥ».

18 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра: «Ки һи со ҕо то ҕун 
сыл дьа ра ку һа ҕан. Мин ки ниэ хэ бэ йэ ти гэр хо лоон ноох 
кө мө лө һөөч чү нү оҥо рон биэ риим», – диэ би тэ. 19 АЙЫЫ 
ТО ЙОН Та ҥа ра сиртэн-буортан эҥин-эгэлгэ кыылы-
сүөлү, кө тө рү оҥо рон ба ран, оло ру, хай дах аат тыыр эбит 
диэн, ки һиэ хэ аҕал бы та. Ки һи хам ныыр ха ра май га хан-
нык ааты биэ рэр да, ха ра май он нук аат та на ра. 20 Ки һи дьиэ 
сүө һү тү гэр ба ры ты гар, ба ры кө төр гө, ба ры кыылга-сүөлгэ 
аат биэр тэ лээ би тэ, ол гы нан ба ран олор тон бэ йэ ти гэр хо-
лоон ноох кө мө лө һөөч чү нү бу лан ыл ба та ҕа. 21 Онон, дьэ, 
АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра ки һи ни кы таа нах тык уту тан кэ-
би һэн ба ран, ки нит тэн ойо ҕо һун биир уҥуо ҕун ороон 
ыл бы та уон на ол уҥуох он нун эти нэн бү рү йэн кэ бис пи-
тэ. 22 АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра ки һит тэн ыл быт ойо ҕо һун 
уҥуо ҕут тан ки ниэ хэ дьах та ры оҥо рон аҕал бы та. 23 Онуо ха 
ки һи эп пи тэ:

* 2:13 Куш– бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка көр. 
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«Бу баар эбит мин уҥуоҕум сорҕото,
мин этим-сииним сорҕото!

Кини эр киһиттэн ылыллыбыта,
онон дьахтар диэн ааттаныаҕа».*

24 (Ол иһин эр ки һи аҕатын-ийэтин хаал ла ран ойо ҕун 
кыт та хол бо һор, онон ик киэн биир эт-сиин буо лал лар.) 
25 Эр ки һи ойо ҕу наан сы гын ньах сыл дьал ла ра эрээ ри, он-
тон саап пат эти лэр.

Бастакыаньыы-буруй

3  1 Мо ҕой АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра оҥор бут кыыл ла рыт-
тан ба ры ла рыт тан саа май оҕу рук таах та ра этэ. Ки ни дьах-

тар тан: «Ил гэ лээх сир хан нык да ма һын ото нут тан сиэ мэҥ 
диэн Та ҥа ра эһиэ хэ чах чы эп пи тэ дуо?» – диэн ыйып пы та.

2 «Би һи ги хан нык ба ҕа рар мас ото нун сиэх пи тин сөп, – 
дьах тар мо ҕо й го хар дар бы та, – 3 арай Та ҥа ра би һиэ хэ бу 
илгэ-быйаҥ ор то ту гар үүнэн ту рар мас ото нун сиир гит да, 
таа ры йар гыт да кө ҥүл лэм мэт диэ би тэ. Он нук гын нах пы-
ты на – өлөр үһү бүт».

4 «Суох, эһи ги өлүөх хүт суо ҕа, – диэ би тэ мо ҕой. – 5 Ити 
мас ото нут тан сиэ тэх хи ти нэ, ха та, ха рах хыт арыл лан, 
үтүөнү-мөкүнү би лэн,** Та ҥа ра кур дук буо луох хут. Ки ни 
ону би лэр». 6 Дьэ, он но дьах тар ол мас ото но сиэ нил лиэн 
сө бүн, кө рөр гө сүр дээх үчү гэ йин, итиэн нэ ки һи ни үтүөнү-
мөкүнү би лии нэн ум су гу та рын кө рөн, ото ну ылан сиэн 
кэ бис пи тэ; сиэ тин диэн, эри гэр эмиэ биэр би тэ. 7 Онуо-
ха ик киэн, ха рах та ра арыл лан, сы гын ньах сыл дьал ла рын 

* 2:23 ...эркиһиттэн...дьахтар...– «эр киһи» уонна «дьахтар» дьэби-
риэй тылыгар уопсай дорҕооннордоохтор (иш, ишша). 
** 3:5 ...үтүөнү-мөкүнүбилэн...– эбэ тэр: «ба ры ны ба ры тын би лэн». 
Таҥара– эбэ тэр: «та ҥа ра лар». 
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көр бүт тэ рэ, онон со муо ку ба мас* сэ бир дэ ҕи нэн баа чы 
оҥос тон өт түк тэ рин баам мыт та ра.

8 Киэ һэ сик киэр тыал ил ги йии тэ ки ни лэр, ил гэ-бы йаҥ-
наах си ри нэн АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра кэ лэн иһэ рин ис тэн, 
мас кэн ни гэр са һан хаал быт та ра.

9 «Хан на баар гы ный?» – АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра ки һи-
ни ыҥыр бы та.

10 «Эн ил гэ лээх си ри нэн кэ лэн иһэр гин ис тэн, сы гын-
ньах пыт тан кут та нан, са һан ту ра бын», – диэ би тэ ки һи.

11 «Сы гын ньах хын диэн эйиэ хэ ким эт тэ? Мин эйи гин 
сиэ йэ ҕин диэн боп пут ма һым ото нут тан сиэ би тиҥ дуу?» – 
АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра ыйып пы та.

12 «Бу ки ни, Эн биэр бит дьах та рыҥ, миэ хэ ол ото ну 
биэр би тэ, ону мин сиэ би тим», – диэн хо руй даа бы та ки һи.

13 АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра дьах тар тан: «Эн то ҕо итин-
ник бы һыы лан ныҥ?» – диэн ыйып пы та.

Дьах тар: «Мо ҕой мии гин ал бын наа бы та, ол иһин сиэ-
би тим», – диэ би тэ.

14 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра мо ҕо й го эп пи тэ:

«Итинник быһыыланан, эн кырыыска бардыҥ.
Аны кыыл-сүөл, сүөһү эйгэтиттэн үүрүллэн,

өрөҕөҕүнэн сыыла сылдьыаҥ,
тыыннааҕыҥ тухары сир-буор аһылыктаныаҥ.

15 Мин эйигин дьахтардыын өстөһүннэриэм,
эһиги оҕолоргут эмиэ өстөөх буолуохтара:

дьахтар уола төбөҕүн хампы үктүө,
оттон эн кинини тилэххэ тигиэҥ».

16 Дьах тар га эп пи тэ:

* 3:7 Сомуокубамас– бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык-
ка көр. 
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«Мин эйиэхэ хат сылдьар кэмҥин ыаратан биэриэм,
онон оҕолоргун эрэйдэнэн төрүөҥ.

Ол да үрдүнэн эргэр тардыһа туруоҥ,
эриҥ эйиэхэ тойонуҥ буолуо».*

17 От тон эр ки һиэ хэ эп пи тэ:

«Ойоҕуҥ тылын истэҥҥин,
сиэйэҕин диэн боппут маһым отонуттан 

сиэбиккин.
Онон сир эн тускуттан кырыыска турда:

аны үйэҥ тухары сир биэрэр аһын сыранан 
булуоҕуҥ.

18 Сир эйиэхэ хатыылаах эрбэһини, сыыс оту 
үүннэриэ,

эн хонуу отунан аһылыктаныаҥ,
19 сиир килиэпкин, хара көлөһүҥҥүн тоҕон туран, 

булунуоҥ.
Сиртэн ылыллыбытыҥ – сиргэ төннүөҥ,
буоргун эбээт эн – буорга кубулуйуоҥ».

20 Ки һи (Адам) ойо ҕун, ки ни сир ба ры олох тоох то рун 
ийэ лэ рэ буол бу тун иһин, Ева** диэн аат таа бы та. 21 АЙЫЫ 
ТО ЙОН Та ҥа ра Адам ҥа уон на ки ни ойо ҕор ти рии та ҥас 
оҥо рон та ҥын нар бы та.

22 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра эп пи тэ: «Көр, бу, ки һи 
үтүөнү-мөкүнү би лэн, Би һи ги биир дэс пит кур дук буол ла. 
Аны би ли гин, өл бөт үйэ лэ нээ ри, Олох Аал Луук Ма һын 
ото нут тан ылан сиэ бэ тэр!» 23 АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра 

* 3:16 ...эриҥэйиэхэтойонуҥбуолуо...– эбэтэр: «эриҥ эмиэ эйиэхэ 
тардыһар буолуо». 
** 3:20 Ева(Хавва)– дьэ би риэй дии «олох» диэн тыл лыын дьүө рэ лэ-
һэр дор ҕоон нор доох анал аат. 
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ки һи ни, сиртэн-буортан ылыл лы бы та, онон си рин оҥо-
һун нун диэн, ил гэ лээх Эдем тэн үүрэн кэ бис пи тэ. 24 Ки һи-
ни үүрэн ба ран, Олох Аал Луук Ма һы гар тиэр дэр суо лу 
ха ра был ла таа ры, Эдем си рин ат ты гар илин диэ ки хе ру вим-
на ры* уон на ха йа ба ҕа рар диэ ки эр ги йэн ку ла ха чы йар уот 
кы лы һы ту руор бу та.

КаининитинАвелыөлөрөр

4  1 Адам Ева лыын хоон ньо һон, ойо ҕо ыара хан буол бу та. 
Ева уолун Каи ны** тө рө төн ба ран: «АЙЫЫ ТО ЙОН 

кө мө тү нэн мин ки һи ни тө рөт түм!» – диэн са ҥа ал лай бы та. 
2 Ки ни өс сө Аве лы, Каин ини тин, тө рөп пү тэ.

Авель ба раан*** үөрүн ма ныы ра, от тон Каин сир оҥо-
рооч чу этэ. 3 Тө һө эрэ кэм аас пы тын кэн нэ, Каин АЙЫЫ 
ТО ЙОҤ ҤО си рин үүнүү түт тэн бэ лэх ил дьэ тиий би тэ, 
4 Авель эмиэ ба раа нын бас та кы тө рүө ҕүн сыа лаах бас тыҥ 
этин ил дьи би тэ. 5 АЙЫЫ ТО ЙОН Авель бэ лэ ҕин сө бү-
лүү көр бү тэ, от тон Каин бэ лэ ҕин сө бү лээ бэ тэ ҕэ. Каин 
он тон уор да йан, сирэйэ-хараҕа суул ла өс пү тэ. 6 «Бу 
туох тан ман нык уор дай дыҥ? – АЙЫЫ ТО ЙОН Каин-
тан ыйып пы та. – Туох тан ман нык өһөн түс түҥ? 7 Үтүө нү 

* 3:24 Херувимнар– бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка 
көр. 
** 4:1 Каин– дьэ би риэй дии «ыл лым» диэн суол та лаах тыл лыын 
дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат. ...төрөттүм!– Ту руо ру 
тыл баас таа тах ха: «...ыл лым!» 
*** 4:2 Бы лыр гы дьэ би риэй ты лы нан су рул лу бут тө рүт тиэ кис бу 
кэр чи гэр атыыр да, ты һы да ба раа ны, ко за ны, ко зёлу ба ры тын 
тү мэн аат тыыр «цон» диэн тыл тут тул лу бут. Бу ты лы Тө рү ттэнии 
ки ни гэ тин 4:4; 12:16; 13:5; 20:14; 21:27, 28; 24:35; 26:14; 27:9; 29:2, 3, 
6, 7, 8, 9, 10; 30:38, 39, 40, 43; 31:4, 10, 12, 19, 38; 31:10, 43; 32:5, 8; 
33:13; 34:28; 37:2,12,14; 38:12,13; 46:32, 34; 47:1, 3, 17 кэр чик тэ ри гэр 
көр сүөх хэ сөп. 
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оҥо рор буол лах хы на, тө бө ҕүн өрө ту тун. От тон оҥор бот 
буол лах хы на, ааҥ ҥар аньыы са һан сы тар. Аньыы эйи гин 
ба һы лыан ба ҕа рар, ол эрээ ри эн ки ниэ хэ то йон буо луох-
таах хын».

8 Каин ини ти гэр Авель га: «Хо нуу га тах сыах ха»,*— диэ-
би тэ. Хо нуу га сыл дьан ки ни ини тин Аве лы үрдү гэр тү һэн 
өлө рөн кэ бис пи тэ.

9 АЙЫЫ ТО ЙОН Каин тан: «Иниҥ Авель хан на ный?» – 
диэн ыйып пы та.

«Бил бэп пин, мин ини бин ма ныы сыл дьар үһү бүн 
дуо?» – диэ би тэ Каин.

10 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «Бу эн ту гу оҥор-
дуҥ? Иниҥ сир гэ тох ту бут хаа на Мии гин ыҥы ран үөгү-
лүүр. 11 Эн сир гэ иниҥ хаа нын иһэр дэн, сир кы рыы һы гар 
тур дуҥ. 12 Ин ни ки тин, тө һө да бу си ри оҥос ту бу туҥ иһин, 
сир аны эйиэ хэ үүнүү түт тэн бэр сиэ суо ҕа. Ман тан ыла эн 
үүрүл лэн, атах ба лай ба ра ҕын».

13 Каин АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО: «Ман нык ыар на каас-
та бы лы мин кыа йан ту лу й бап пын, – диэн хар дар бы-
та. – 14 Эн мии гин сир бит тэн хол дьо ҕон эрэ ҕин, аны 
Эйи гит тэн ыраа тыам тур да ҕа. Ман тан ин ньэ үүрүл лэн, 
атах-балай бар дах пы на, аа ра ким көр сү бүт мии гин өлө-
рөн кэ би һиэн сөп».

15 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН: «Ким Каи ны өлөр бүт тэн сэт-
тэ бүк иэс тэ ниэ ҕэ», – диэ би тэ. Аа ра суол га өлөр бө түн нэр 
диэн, ки ниэ хэ ура ты бэ лиэ ни ту руор бу та. 16 Каин АЙЫЫ 
ТОЙО НТОН ыраах ба ран, Эдем тэн илин диэ ки баар Нод** 
диэн дой ду га олох суй бу та.

* 4:8 Хонуугатахсыахха– бу бы лыр гы грек тии тыл баас тан киир бит 
тыл лар бы лыр гы дьэ би риэй дии су рул лу бут тө рүт тиэ кис кэ суох-
тар. 
** 4:16 Нод– «ускул-тэскил сыл дьыы» диэн суол та лаах тыл. 
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Каинудьуордара

17 Он тон Каин ойо ҕу наан хоон ньо һон, ойо ҕо ыара хан 
буол бу та. Ки ни Енох диэн уо лу тө рөп пү тэ. Ол са ҕа на Каин 
куо рат ту та сыл дьа ра, онон куо ра ты уолун ааты нан Енох 
диэн аат таа бы та. 18 Енох тан Ирад, Ирад тан Ме хиэель, Ме-
хиэельтэн Ма фу сал, Ма фу сал тан Ла мех диэн уолат тар тө-
рөө бүт тэ рэ.

19 Ла мех ик ки дьах та ры ойох ыл бы та. Биир дэ һин аа та 
Ада, от тон ик ки һин киэ нэ Цил ла диэн этэ. 20 Ада Иава лы 
тө рөп пү тэ. Иавал тан сурт дьиэлээх-уоттаах, сүө һү иитэр 
дьа рык таах дьон үөс кээ бит тэ рэ. 21 Иавал ини тэ Иувал диэн 
аат таа ҕа. Ки ни аар па ҕа, би лиэ й тэ ҕэ оон ньооч чу лар ба ры-
ла рын тө рүт өбү гэ лэ рэ буол бу та. 22 Цил ла Ту вал каи ны, ал-
тан тан, ти мир тэн араас тэ ри ли оҥо рор уус ки һи ни, тө рөп-
пү тэ. Ту вал каин эдьии йэ Ное ма этэ.

23 Ла мех ойох то ру гар эп пи тэ:

«Адалаах Цилла, истиҥ эрэ миигин!
Болҕойон истиҥ эрэ, ойохторуом, мин эһиэхэ 

тугу этэрбин!
Миигин бааһырдыбытын иһин, мин эр киһини 

өлөрдүм,
миигин охсубутун иһин, мин уол оҕону 

өлөрдүм!*
24 Каины өлөрүү сэттэ бүк иэстэбиллээх,

оттон Ламех иэстэбилэ сэттэ уон сэттэ бүк 
буолуоҕа».

* 4:23 Миигинбааһырдыбытыниһин,минэркиһиниөлөрдүм,миигин
охсубутуниһин,минуолоҕонуөлөрдүм!– Эбэтэр: «Эр киһи миигин 
бааһыртаҕына, мин кинини өлөрүөм, уол оҕо миигин оҕустаҕына, 
мин кинини өлөрүөм!» 
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Сифтөрүүр

25 Адам ойо ҕу наан өс сө хоон ньос пу та. Ойо ҕо уо лу тө рө-
төн ба ран, оҕо тун Сиф* диэн аат таа бы та. Ол аа та «Каин 
илии тит тэн өл бүт Авель он ну гар Та ҥа ра миэ хэ са ҥа оҕо ну 
бэ лэх тээ тэ» диэн суол та лаах. 26 Сиф эмиэ уол оҕо лом му та. 
Ки ни уолу гар Енос диэн ааты биэр би тэ.

Ити кэм тэн ыла дьон Та ҥа ра ны АЙЫЫ ТО ЙОН диэн 
ааты нан ыҥы рар буол бут та ра.

АдамтанНойгадиэрикөлүөнэлэр

5  1 Бу – Адам удьуор да рын ту һу нан ки ни гэ.
Та ҥа ра ки һи ни айа ры гар ки ни ни Та ҥа ра ҕа маа рын-

ныыр гы на оҥор бу та. 2 Эр ки һи ни уон на дьах та ры айан ба-
ран, ал ҕаа бы та, итиэн нэ ай быт кү нү гэр ик киэн нэ рин «ки-
һи» диэн аат таа бы та.

3 Адам сүүс отут саас таа ҕар ки ниэ хэ бэ йэ ти гэр маа рын-
наах, бэ йэ тин кур дук мөс сүөн нээх уол оҕо лом му та. Адам 
уолун Сиф диэн аат таа бы та. 4 Сиф тө рөө бү түн кэн нэ, Адам 
аҕыс сүүс сыл олор бу та, ки ни өс сө атын уол, кыыс оҕо-
лор доо ҕо. 5 Адам ба ры та то ҕус сүүс отут сыл оло рон ба ран, 
өл бү тэ.

6 Сиф сүүс биэс саас таа ҕар Енос диэн уол лам мы та. 
7 Енос тө рөө бү түн кэн нэ, Сиф аҕыс сүүс сэт тэ сыл олор бу-
та. Ки ни өс сө атын уол, кыыс оҕо лор доо ҕо. 8 Сиф ба ры та 
то ҕус сүүс уон ик ки сыл оло рон ба ран, өл бү тэ.

9 Енос то ҕус уон саас таа ҕар Каи нан диэн уол лам мы та. 
10 Каи нан тө рөө бү түн кэн нэ, Енос аҕыс сүүс уон биэс сыл 
олор бу та. Ки ни өс сө атын уол, кыыс оҕо лор доо ҕо. 11 Енос 
ба ры та то ҕус сүүс биэс сыл оло рон ба ран, өл бү тэ.

* 4:25 Сиф– «биэр дэ» диэн тыл лыын дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох 
анал аат. 
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12 Каи нан сэт тэ уон саас таа ҕар Ма ле леил диэн уол лам-
мы та. 13 Ма ле леил тө рөө бү түн кэн нэ, Каи нан аҕыс сүүс 
түөрт уон сыл олор бу та. Ки ни өс сө атын уол, кыыс оҕо-
лор доо ҕо. 14 Каи нан ба ры та то ҕус сүүс уон сыл оло рон ба-
ран, өл бү тэ.

15 Ма ле леил ал та уон биэс саас таа ҕар Иаред диэн уол-
лам мы та. 16 Иаред тө рөө бү түн кэн нэ, Ма ле леил аҕыс сүүс 
отут сыл олор бу та. Ки ни өс сө атын уол, кыыс оҕо лор доо-
ҕо. 17 Ма ле леил ба ры та аҕыс сүүс то ҕус уон биэс сыл оло-
рон ба ран, өл бү тэ.

18 Иаред сүүс ал та уон ик ки саас таа ҕар Енох диэн уол-
лам мы та. 19 Енох тө рөө бү түн кэн нэ, Иаред аҕыс сүүс сыл 
олор бу та. Ки ни өс сө атын уол, кыыс оҕо лор доо ҕо. 20 Иаред 
ба ры та то ҕус сүүс ал та уон ик ки сыл оло рон ба ран, өл бү тэ.

21 Енох ал та уон биэс саас таа ҕар Ма фу сал диэн уол лам-
мы та. 22 Ма фу сал тө рөө бү түн кэн нэ, Енох Та ҥа ра ны кыт-
та үс сүүс сыл биир гэ сыл дьы бы та. Ки ни өс сө атын уол, 
кыыс оҕо лор доо ҕо. 23 Енох ба ры та үс сүүс ал та уон биэс 
сыл олор бу та. 24 Енох Та ҥа ра ны кыт та биир гэ сыл дьы бы-
та. Он тон ки ни суох буол бу та – Та ҥа ра ки ни ни Бэ йэ ти гэр 
ыл бы та.

25 Ма фу сал сүүс аҕыс уон сэт тэ саас таа ҕар Ла мех диэн 
уол лам мы та. 26 Ла мех тө рөө бү түн кэн нэ, Ма фу сал сэт тэ 
сүүс аҕыс уон ик ки сыл олор бу та. Ки ни өс сө атын уол, 
кыыс оҕо лор доо ҕо. 27 Ма фу сал ба ры та то ҕус сүүс ал та уон 
то ҕус сыл оло рон ба ран, өл бү тэ.

28 Ла мех сүүс аҕыс уон ик ки саас таа ҕар уол оҕо лом му та. 
29 Ки ни уолун Ной* диэн аат таан ба ран: «Бу оҕот тон би-
һи ги ни ба ры үлэ би ти гэр, АЙЫЫ ТО ЙОН кы раа быт си ри-
гэр оҥо рор үлэбитигэр-хамнаспытыгар, көн ньүөр дэр ки һи 
тах сыа ҕа», – диэ би тэ. 30 Ной тө рөө бү түн кэн нэ, Ла мех биэс 

* 5:29 Ной– дьэ би риэй дии «көн ньүө рүү» диэн суол та лаах тыл лыын 
дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат.
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сүүс то ҕус уон биэс сыл олор бу та. Ки ни өс сө атын уол, 
кыыс оҕо лор доо ҕо. 31 Ла мех ба ры та сэт тэ сүүс сэт тэ уон 
сэт тэ сыл оло рон ба ран, өл бү тэ.

32 Ной биэс сүүс саас таа ҕар уолат та ра Сим, Хам, Иа фет 
тө рөө бүт тэ рэ.

Улуумотуок

6  1 Дьон сир үрдү гэр улам эл бээн, кыыс оҕо ло ру тө рөп-
пүт тэ рэ. 2 Та ҥа ра уолат та ра,* ол кыр гыт тар кэ рэ дьү-

һүн нээх тэ рин кө рөн, тал быт та рын ойох ылал ла ра. 3 Дьэ, 
он тон АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «Ки һи диэн эт-хаан эрэ, 
онон Мин биэр бит оло ҕум тыы на ки ниэ хэ бу ка тын наах-
тык хаа лыа суо ҕа. Ки һи үйэ тэ аны сүүс сүүр бэ сыл буол-
лун». 4 Та ҥа ра уолат та ра дьон кыр гыт та ры гар кии рэн нэр, 
кыр гыт тар ки ни лэр тэн оҕо ло нор буол бут та ра. Ити кур дук 
оч чо лор го да, кэ лин да сир гэ аары ма дуо лат тар үөс кээ бит-
тэ рэ. Ол бы ра ман дьыл лар тан ал бан аатыр быт күүстээх-
уох таах дьон нор эти лэр.

5 АЙЫЫ ТО ЙОН ки һи ай мах сир гэ на һаа эл бэх ку һа ҕа-
ны оҥо ро рун, дьон өйө-санаата ба ры та мэл дьи ку һа ҕаҥ ҥа 
тар ды һа рын көр бү тэ. 6 Онон АЙЫЫ ТО ЙОН, сир гэ ки һи-
ни ай бы тыт тан кэм си нэн, ис сү рэ ҕит тэн ку ру ту йан 7 эп-
пи тэ: «Мин ай быт дьом мун уон на кыылы-сүөлү, сыы лар 
ха ра ма йы, кө төр кы нат таа ҕы эмиэ сир си рэ йит тэн ими-
ри со туом. Ки ни лэ ри ай бып пын кэм син ним». 8 Арай биир 
Ной эрэ АЙЫЫ ТО ЙОН са наа тын та ба ра.

9 Ной удьуор да рын ту һу нан кэп сээн ман нык.
Оч чо тоо ҕу кэм дьо нут тан со ҕо тох Ной эрэ кө нө сү рэх-

тээх, туох да иҥэ-дьаҥа суох кыр дьык сыт ки һи этэ; ки ни 

* 6:2 Таҥарауолаттара– Иов ки ни гэ тин 1:6, 2:1, 38:7, Саал ты ыр 
28:1, 88:7 кэр чик тэ ри гэр Та ҥа ра ҕа бас бэ ри нэр ду хуо бу най ха ра-
май дар ман нык аат там мыт тар. 



Төрүттэнии 7

23

Та ҥа ра ны кыт та өрүү биир гэ сыл дьа ра. 10 Ной үс уол лаа ҕа, 
аат та ра Сим, Хам, Иа фет диэн нэ рэ.

11 Та ҥа ра көр дө ҕү нэ, сир оло ҕо ха ра дьа йыы нан туо лан 
төр дүт тэн са та рый бы та. 12 Та ҥа ра аан дой ду хай дах кур-
дук са та рый бы тын, сир гэ баар тыынар-тыыннаах оло ҕун 
быһыыта-майгыта ал дьам мы тын көр бү тэ. 13 Ол иһин Та ҥа ра 
Но й га эп пи тэ: «Мин сир олох тоох то рун ба ры ла рын им нэ ри 
эһэр гэ бы һаа рын ным. Ха ра дьай даах бы һыы ла ра си ри биир 
гы на то лор до. Мин ки ни лэ ри сир си рэ йит тэн ими ри со-
туом. 14 Онон го фер* мас тан уу аалы на оҥо һун. Аал гын хас 
да хос тоон ба ран, истэри-тастары мас да бар ха йы нан бис. 
15 Уһу нун үс сүүс то ҕо нох**, туо ра тын биэс уон, от тон үр дү-
гүн отут то ҕо нох гы на оҥор. 16 Үр дү нэн хо руо бу йа лаа,*** ол 
хо руо бу йа та аал эр кин ит тэн биир то ҕо нох үө һэ чор бо йон 
ту руох таах. Ойо ҕо һу нан аан наа. Аал бас та кы, ик кис уон на 
үһүс дьаа рыс тар даах буо луох таах.

17 Мин си ри уу га ти мир диэм, бу хал лаан ан ны гар баар 
тыы нар тыын наа ҕы ими ри эһиэм. Сир гэ баар хам ныыр 
ха ра май ба ры та өлүө ҕэ. 18 От тон эйиэ хэ Мин эйи гин ниин 
сө бү лэ һии кэс ты лын этэ бин. Эн уолат тар гын, ойох хун, 
ки йии тт э ргин кыт та ус тар аал гар кии риэҥ; 19 он но тыы-
нар тыын наах тан ба ры тыт тан, эйи гин кыт та ордон хаа лал-
ла рын ту һу гар, ик ки лии ни – ты һы тын уон на атыы рын – 
кил лэ риэҥ. 20 Кө төр кы нат таах бии һин ууһа, кыыл-сүөл, 
си ри нэн сыы лар ха ра май ба ры бии һэ, тыын наах хаа лар ту-
һу гар, ик ки лии буо лан эйи гин кыт та аал га киир сиэх тэ рэ. 
21 Онон бу ка ба ры аһыыр гы ты гар, бэ йэ ҕэр да, ки ни лэр гэ да 
анаан, араас аһы лы гы ха һаан».

22 Ной Та ҥа ра со ру й бу тун ба ры тын то лор бу та.

* 6:14 Гофер– бу тыл суол та та чуол кай бил ли бэт. Ки па рис мас буо-
луон сөп диэн са ба ҕа лыыл лар. 

** 6:15 Тоҕонох– бы һа хо лоон миэ тэ рэ аҥаа ра. 
*** 6:16 ...хоруобуйалаа...– эбэ тэр: «түн нүк тээ». 
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7  1 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Но й га эп пи тэ: «Бу би лиҥ-
ҥи дьон тон кө нө сү рэх тээх ки һи Мин ин ни бэр эн эрэ 

баар гын кө рө бүн. Эн дьиэ кэр гэҥ ҥин кыт та ус тар аал гар 
киир. 2 Ыраас* кыыл-сүөл ба ры бии һит тэн атыырын-тыһы-
тын сэт тэ лии ни, ыраа һа суох кыыл-сүөл ба ры бии һит тэн 
атыырын-тыһытын биир дии ни ил дьэ киир. 3 Кө төр кы нат-
таах сир үр дүт тэн сүп пэ тин ту һу гар, ба ры бии һин ууһут тан 
эмиэ атыырын-тыһытын сэт тэ лии ни ыл. 4 Мин аны сэт тэ 
хо ну гу нан сир гэ түөрт уон түүн нээх кү нү бы һа сэл лээ бэк кэ 
тү һэр арда ҕы ыытыам – ай быт ха ра май бын ба ры тын сир 
ньуу рут тан ими ри бы һыам». 5 Ной АЙЫЫ ТО ЙОН со ру й-
бу тун ба ры тын то лор бу та.

6 Улуу мо туок сир гэ Ной ал та сүүс саас таа ҕар са ҕа лам-
мы та. 7 Ной, мо туок тан хор ҕо йон, уолат та рын, ойо ҕун, 
ки йиит тэ рин кыт та ус тар аалы гар киир би тэ. 8 Ыраас да, 
ыраа һа суох да кыыл-сүөл ба ры бии һит тэн, кө төр кы нат-
таах тан, сир ба ры сыы лар ха ра ма йыт тан, 9 Та ҥа ра со ру й-
бу тун кур дук, тыһытыттан-атыырыттан ик ки лии буо лан 
Но йу кыт та аал га киир си бит тэ рэ. 10 Он тон, сэт тэ күн аас-
пы тын кэн нэ, сир гэ мо туок са ҕа лам мы та.

11 Ной оло ҕун ал та сүүс сы лын ик кис ыйы гар, ый уон 
сэт тис кү нү гэр тү гэ ҕэ бил ли бэт да лай уута өрө дэ би ли йэн 
тах сы бы та, хал лаан түн нү гэ** ба ры та тэ лэч чи арыл лы бы-
та, – 12 сир гэ түөрт уон түүн нээх кү нү бы һа ардах ку ру лач-
чы куп пу та. 13 Ол күн Ной, ардах са ҕа ла наа тын, Сим, Хам, 
Иа фет диэн уолат та рын, ойо ҕун, ки йиит тэ рин кыт та ус тар 
аалы гар кии рэн хаал бы та. 14 Ки ни лэ ри кыт та биир гэ кыыл-
сүөл, дьиэ сүө һү тэ, сир гэ баар сыы лар ха ра май ба ры та, 

* 7:2 Ыраас,ырааһасуох– бы һаа рыы ла рын ки ни гэ кэн ни гэр баар 
тыл дьык ка көр. 
** 7:11 Халлаантүннүгэ– Иса йя бо ро руок ки ни гэ тин 24:18, Ма ла хия 
бо ро руок ки ни гэ тин 3:10 кэр чик тэ ри гэр ха ты ла нар поэ ти чес кай 
уоба рас. Хал лаан ара ҥа тын үр дү нээ ҕи уу (Тө рүт. 1:7), түн нүк тэ рэ 
аһыл лан, сир гэ дох сун ардах буо лан тү һэр. 
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хо то ҕой доох бии һин ууһа – хас чыы чаах, хас кө төр кы-
нат таах – бу ка ба ры киир си бит тэ рэ. 15 Ити тыы нар тыын-
наах бүт түү нэ Но й га ик ки лии буо лан тии йэн ус тар аал га 
киир би тэ – 16 Та ҥа ра Но й га со ру й бу тун кур дук, тыын наах 
ха ра май хас биир дии бии һит тэн ты һы лаах атыыр тиий бит-
тэ рэ. Дьэ он тон, Ной киир би тин кэн нэ, АЙЫЫ ТО ЙОН 
аал аанын са бан кэ бис пи тэ.

17 Улуу мо туок түөрт уон кү нү бы һа тох тообо то ҕо. Уу 
си ри ыллар-ылан, аалы өрө үтэ йэн та һаар бы та, онон аал 
ус ту бу ту нан бар бы та. 18 Угут бө ҕө буо лан, ха лыҥ уу са ба 
ха лы йан сыы йа сир ба ры та ти мир би тэ, арай аал эрэ өрө 
даг да йан ус та сыл дьы бы та. 19 Он тон уу туох да аһа ра ба ран, 
аны хал лаан ан ны гар баар саа май үр дүк ха йа ла ры ба ры ла-
рын сап пы та, 20 чып чаал ларын уон биэс то ҕо нох куо һар-
бы та, ха йа лар көс тү бэт буол бут та ра. 21 Сир гэ баар хам ныыр 
ха ра май бүт түү нэ, кө төр кы нат таах, дьиэ сүө һү тэ, кыыл-
сүөл, си ри ич чи лээн олор бут ба ры та, ки һи ай мах түө рэ 
өл бү тэ. 22 Сир үрдү гэр баар тыы нар тыын наах, ин чэ ҕэй 
эт тээх олоч чу эс ти битэ. 23 Сир гэ баар бү түн нүү тэ: ки һи ай-
мах, кыыл-сүөл, си ри нэн сыы лар, хал лаа ны нан кө төр ха-
ра май – бу ка ба ры та сир ньуу рут тан ньим си со тул лу бу та. 
Арай Но йу кыт та ус тар аал га киир си бит тэр эрэ тыын наах 
ор ду бут та ра. 24 Ха лаан уута сүүс биэс уон кү нү бы һа биир-
гэм би ди ли йэн кэ лэ тур бу та.

8  1 Та ҥа ра Но йу уон на ки ни ни кыт та уу аалы гар киир-
си бит кыылы-сүөлү, дьиэ сүө һү түн ум ну ба та ҕа. Та ҥа-

ра сир гэ тыалы тү һэр би ти гэр ха лаан уута улам тар ды бы-
ты нан бар бы та. 2 Тү гэ ҕэ бил ли бэт да лай айа ҕа са был лан, 
хал лаан түн нү гэ хам ха та нан, ардах уура йан хаал бы та. 3 Уу, 
бы таан нык да буол лар, сир тэн улам тар дан ис пи тэ. Сүүс 
биэс уонус кү нү гэр ба лач ча тү һэн, 4 сэт тис ый уон сэт тис 
кү нү гэр ус тар аал Ара рат ха йа ла рын ар ҕа һы гар тох тообу та. 
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5 Уу сир тэн бы таан нык ба ра ра. Сыл онус ыйа үүм мү тэ; онус 
ый бас та кы кү нү гэр бас таан ха йа лар тө бө лө рө бык пыт та ра.

6 Түөрт уон күн аас пы тын кэн нэ, Ной, оҥор бут түн нү-
гүн аһан, 7 тас ка суо ру ыып пы та; суо ра, кө төн бара-бара, 
төн нөн кэ лэн, сир куу руор диэ ри, үөһэ нэн эр ги йэ сыл-
дьы бы та. 8 Он тон, ха лаан уута аас пы тын би лээ ри, Ной аны 
хо луу бу кө түп пү тэ, 9 ол эрээ ри сир ба ры та уу ан ны гар сы-
тар буо лан, кө тө рө, тү һэр си ри бул бак ка, төн нөн кэл би-
тэ. Ной, илии тин ута ры уу нан, хо луу бун аал га кил лэр би тэ. 
10 Сэт тэ күн кэ тэ һэн ба ран, эмиэ хат кө түп пү тэ, 11 арай киэ-
һэ хо луу ба сип-сибиэһэй оли ва мас сэ бир дэ ҕин ыты ран 
кэл би тэ. Дьэ, он но Ной ха лаан уута тар ды бы тын бил би тэ. 
12 Ки ни өс сө сэт тэ күн кэ тэ һэн кө рөн ба ран хо луу бун хат 
ыып пы та, бу сы рыы га кө тө рө төн нү бэ тэ ҕэ.

13 Ха лаан уута Ной ал та сүүс биир саас таа ҕар, бас та кы 
ый бас та кы кү нү гэр, сир ньуу рут тан төт тө рү түс пү тэ. Ной, 
аалын аанын аһан, уу сир тэн бар бы тын көр бү тэ. 14 Ик-
кис ый сүүр бэ сэт тис кү нү гэр сир үр дэ куу ран хаал бы та. 
15 Дьэ, он тон Та ҥа ра Но й га эп пи тэ: 16 «Ойох хун, уолат тар-
гын, ки йии тт э ргин кыт та аал гыт тан та ҕыс. 17 Эйи гин кыт-
та баар тыы нар тыын наа ҕы: кө төр кы нат таа ҕы, кыылы-
сүөлү, си ри нэн сыы лар ха ра ма йы – ба ры тын ил дьэ та ҕыс. 
Тах сан нар си ри ич чи лээн, төрөөн-ууһаан, үксээн-тэни йэн 
бар дын нар». 18 Ной уолат та рын, ойо ҕун, ки йиит тэ рин 
кыт та аал тан тах сы быт та ра. 19 Ки ни кэн нит тэн сир хам-
ныыр ха ра ма йа бүт түү нэ: кыыл-сүөл, сыы лар ха ра май, 
кө төр кы нат таах, биир тэн биир биис ууһа – ба ры та тах-
сан бар бы та.

20 Ной АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО аал таар* оҥор бу та, он но хас 
биир дии ыраас кыыл-сүөл, кө төр кы нат таах ба ры бии һит-
тэн бү түн нүү ума тан Ки ниэ хэ то лук биэр би тэ. 21 АЙЫЫ 

* 8:20 Аалтаар,толук– бы һаа рыы ла рын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл-
дьык ка көр. 
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ТО ЙОН ол то лук үчү гэй сы тын эҕи ри йэн ба ран, Бэ йэ тэ 
Бэ йэ ти гэр эп пи тэ: «Тө һө да өйдөрө-санаалара эдэр оҕо 
саас та рыттан ку һа ҕаҥ ҥа тар ды һыы лаа ҕын иһин, Мин аны 
ха һан да дьон тон сыл таан си ри кы рыам суо ҕа. Аны тыы-
нар тыын наа ҕы бү түн нүү эһиэм суо ҕа.

22 Сир баарын тухары,
бурдук ыһыыта-хомуура,

тымныы-куйаас, кыһын-сайын,
күнүс-түүн эргиирэ быстыа суоҕа».

ТаҥараНойгасөбүлэһиикэстылынэтэр

9  1 Та ҥа ра Но йу уон на ки ни уолат та рын ал ҕаан эп пи тэ: 
«Төрөөҥ-ууһааҥ, үксээҥ-тэнийиҥ, сир үрдүн ич чи-

лээҥ. 2 Сир кыыла-сүөлэ, хал лаан кө тө рө, си ри нэн сыы лар 
ха ра май, бай ҕал ба лы га ба ры та эһи гит тэн кут та нар-ча ҕы-
йар буол лун. Ки ни лэр ба ры эһи ги илии ги ти гэр бэ рил ли-
бит тэ рэ. 3 Мин урут эһи ги аһыыр гы ты гар күөх үүнээ йи ни 
биэр би тим кур дук, аны би ли гин эһиэ хэ хам ныыр ха ра ма-
йы ба ры тын биэ рэ бин. 4 Ол гы нан ба ран хан нык да ха ра-
май этин, хаа на иһи гэр хаал быт буол ла ҕы на, сиэ мэҥ: ки-
ни хаа ны гар оло ҕун тыы на баар. 5 Мин эһи ги хааҥ ҥы тын 
эмиэ – был дьам мыт олох ху тун – эһи ги хааҥ ҥы тын тох пут-
тан, тыыҥ ҥы тын быс пыт тан, ки ни кыыл-сүөл да, бы раа-
тын тыы ны гар тур бут ки һи да буол лун, иэс тиэ ҕим. 6 Ки һи 
Та ҥа ра лыы мөс сүөн нээх гы на айыл лы бы та, онон ким эрэ 
ки һи хаа нын тох то ҕу на, ки ни хаа нын атын ки һи то ҕуо ҕа. 
7 Эһи ги төрөөҥ-ууһааҥ, үксээҥ-тэнийиҥ, си ри ич чи лээҥ, 
сир гэ эл бээн иһиҥ».

8 Та ҥа ра Но й га уон на ки ни уолат та ры гар эп пи тэ: 
9-10 «Би ли гин Мин эһи ги ни, эһи ги кэ нэ ҕэс ки ыч чак кы-
тын итиэн нэ эһи гин ниин аал тан тах сы быт хам ныыр ха-
ра ма йы: кө төр кы нат таа ҕы, дьиэ сүө һү түн, кыылы-сүөлү, 
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сир ба ры ха ра ма йын – ба ры тын кыт та сө бү лэ һии гэ* кии-
рэ бин. 11 Мин эһиэ хэ сө бү лэ һии кэс ты лын этэ бин: аны 
ман тан ыла ха һан да ха лаан уута тыы нар тыын наа ҕы им-
нэ ри эһиэ суо ҕа, улуу мо туок кэ лэн си ри ку раа нах тыа 
суо ҕа». 12 Та ҥа ра өс сө эп пи тэ: «Мин эһи гин ниин, тыы-
нар тыын наах тыын ба ры ты ныын, үйэ лэр ту ха ры кө лүө-
нэт тэн кө лүө нэ ҕэ кө түл лү бэт сө бү лэ һиим туо һу та бу баар: 
13 Мин сир олох тоох то рун кыт та сө бү лэ һии гэ киир би тим 
бэ лиэ ти гэр былык ка ох саа бын, кус ту гу, ыйаа тым. 14 Дьэ, 
онон сир үрдү гэр бы лы ты хо му йан аҕа ллах пы на, былык-
ка кус тук тах сыа ҕа. 15 Оч чо ҕо Мин эһи гин ниин, тыы нар 
тыын наах тыын ба ры ты ныын сө бү лэ һии бин өй дүү тү һүө-
ҕүм. Онон тыы нар тыын наа ҕы бии ри да ор дор бок ко эһэр 
мо туок уута аны кэ лиэ суо ҕа. 16 Былык ка кус тук тах сы бы-
тын көр дөх пү нэ, Мин сир ба ры олох тоох то рун кыт та үйэ-
лэр ту ха ры кө түл лү бэт сө бү лэ һии гэ киир бип пин өй дөөн 
кэ лиэ ҕим». 17 Итиэн нэ Та ҥа ра Но й га: «Мин сир үрдү гэр 
баар тыы нар тыын наа ҕы ба ры тын кыт та сө бү лэ һиим туо-
һу та – итин ник», – диэ би тэ.

Нойуолаттара

18 Ной ус тар аал тан тах сы быт уолат та ра Сим, Хам, Иа фет 
диэн нэ рэ (Хам – Ха наан** аҕа та). 19 Ки ни лэр үһүө эти лэ рэ, 
сир но руот та ра бу ка ба ры бу үс ки һит тэн үөс кээ бит тэ рэ.

20 Ной сир оҥо руу ту нан дьа рык та на ра, би нэ ги рээ ти 
бас та кы нан ки ни үүн нэр би тэ.*** 21 Биир дэ Ной, би нэ-
ги рээт ары гы тын иһэн ту й маа ран хаа лан, сур дун иһи гэр 

* 9:9-10 Сөбүлэһии–бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка 
көр. 
** 9:18 Ханаан–бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка көр. 
*** 9:20 Нойсироҥоруутунандьарыктанара,бинэгирээтибастакынан
киниүүннэрбитэ.– Эбэ тэр: «Ной сир оҥо руу ту нан дьа рык та нар 
буол бу та, би нэ ги рээт үүн нэ рэр сир оҥос ту бу та». 
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сы гын ньах сып пы та. 22 Ха наан аҕа та Хам, аҕа та сы гын ньах 
сы та рын кө рөн, тах сан убай да ры гар кэп сээн биэр би тэ. 
23 Онуо ха Сим Иа фет тыын сан ны ла ры гар та ҥа һы нээл би-
лии бы ра ҕан, кэн ни лэ ри нэн хаа ман кии рэн сурт иһи гэр 
сы гын ньах сы тар аҕа ла рын ол та ҥа һы нан бү рүй бүт тэ рэ. 
Бэ йэ лэ рэ туо ра ха йы һа сыл дьал ла ра, онон аҕа ла ра сы-
гын ньа ҕын көр бө төх тө рө. 24 Ной, итир би тэ аа һан уһук тан 
кэ лэн ба ран, кы ра уола ту гу гым мы тын би лэн: 25 «Ха наан 
кы рыыс ка бар дын, убай да рын ку лут та ры гар ку лут таа-
тын!» – диэ би тэ. 26 Итиэн нэ өс сө эп пи тэ:

«Алгыс буоллун АЙЫЫ ТОЙОҤҤО, Сим 
Таҥаратыгар!

Оттон Ханаан Симҥэ кулуттаатын!
27 Таҥара Иафет* сирин-уотун тэнитэн биэриэхтин!

Иафеттаах Сим удьуордара эйэ дэмнээхтик 
бииргэ олордуннар!

Оттон Ханаан Иафекка кулуттаатын!»

28 Улуу мо туок аас пы тын кэн нэ, Ной үс сүүс биэс уон 
сыл олор бу та. 29 Ной ба ры та то ҕус сүүс биэс уон сыл оло-
рон ба ран өл бү тэ.

Нойудьуордара

10  1 Ной уолат та рын Сим, Хам, Иа фет тө рүч чү лэ рэ 
ман нык.

Улуу мо туок кэн нит тэн Сим, Хам, Иа фет уолат та ра** 
тө рөө бүт тэ рэ.

* 9:27 Иафет– дьэбириэйдии «тэнитэр» диэн суолталаах тыллыын 
дьүөрэлэһэр дорҕооннордоох анал аат. 
** 10:1 ...Сим,Хам,Иафетуолаттара...– эбэ тэр: «Сим, Хам, Иа фет 
удьуор да ра», «Сим тэн, Хам тан, Иа фет тан тө рүт тээх но руот тар». 
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2 Иа фет уолат та ра: Го мер, Ма гог, Ма дай, Иаван, Фу вал, 
Ме шех, Фи рас.

3 Го мер уолат та ра: Ас ке наз, Ри фат, Фо гар ма.
4 Иаван уолат та ра: Ели са, Фар сис, ону та һы нан китт, 

до дан дьо нун тө рүт өбү гэ лэ рэ 5 (олор удьуор да ра муо ра 
арыы ла ры гар, кы тыл ла ры гар олох су й бут та ра). Ки ни лэр 
сирдэрэ-уоттара, аҕа уус та ра, биис уус та ра итин ник тэр. 
Ба ры тус-туһунан тыллаах-өстөөх дьон.

6 Хам уолат та ра: Хуш, Миц раим,* Фут, Ха наан.
7 Хуш уолат та ра: Се ва, Ха ви ла, Сав та, Раа ма, Сав те ха.
Раа ма уолат та ра: Ше ва, Де дан. 8 Хуш өс сө Ним род диэн 

уол лаа ҕа. Ним род – аан дой ду бас та кы дуо лан ба һы лы га. 
9 Бу ки һи АЙЫЫ ТО ЙОН кө мө тү нэн мо дун күүс тээх бул-
чут буо лан тах сы бы та (ол иһин «АЙЫЫ ТО ЙОН кө мө тү-
нэн мо дун күүс тээх бул чут буол бут Ним род кур дук» диэн 
өс но мо ҕо үөс кээ бит). 10 Маҥ най Ним род саа рыс ты ба та 
диэн Сен наар си ри гэр баар Ва ви лон, Эрех, Ак кад, Хал не 
эти лэ рэ. 11 Ол сир тэн ки ни Ас си рия ҕа ба ран** Ни не вия ны, 
Реховоф-Ир, Ка лах куо рат та ры ту ту та лаа бы та. 12 Ни не вия-
лаах Ка лах ик ки ар ды гар баар Ре сен куо ра ты эмиэ Ним род 
туп пу та. Ол улуу кан наах куо рат.

13 Миц раим удьуор да ра: ли дий дэр, анам нар, ле гав тар, 
наф тух тар, 14 пат рус тар, кас лух тар (кас лух тар тан фи лис-
тим нэр үөс кээ бит тэр), каф тор дар.

15 Ха наан удьуор да ра: Си дон (бу ки ни бас та кы уола), 
Хет, 16 итиэн нэ иевус тар, амор рей дар, гер гес тэр, 17 хив вей-
дэр, арак, син дьо но, 18 ону та һы нан ар ват тар, це мар дар, 
хи маф тар.

Кэ лин Ха наан бии һин уус та ра киэҥ ник тэ ни йэн ой-
дом-сойдом олор бут та ра. 19 Ки ни лэр бас би лэр сирдэрэ-уоттара 

* 10:6 Мицраим– Еги пет. 
** 10:11 ...олсиртэнкиниАссирияҕабаран...– эбэ тэр: «ол сир тэн Ас сур 
тах сан...». 
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Сидон тан Ге рар ту һаа йыы ты нан Га за ҕа, от тон Со дом, Го мор-
ра, Ад ма, Це воим диэ ки өт тү гэр Ла ша ҕа тии йэ та йаан сы та ра. 
20 Хам удьуор да ра, ки ни лэр тыллара-өстөрө, сирдэрэ-уоттара, 
аҕа уус та ра, биис уус та ра итин ник тэр.

21 Иа фет уба йа Сим эмиэ хас да оҕо лоо ҕо. Ки ни – Евер 
удьуор да рын бу ка ба ры ла рын тө рүт өбү гэ тэ.

22 Сим уолат та ра: Елам, Ас сур, Ар фак сад, Луд, Арам.
23 Арам уолат та ра: Уц, Хул, Ге фер, Маш.
24 Ар фак сад уола – Са ла, от тон Са ла уола – Евер.
25 Евер ик ки уол лам мы та. Биир уолун аа та, тө рүү рү гэр 

дьон ба ры сир-сир аайы арах сан бар быт та рын иһин, Фа-
лек* дэм мит, от тон атын уолун аа та – Иок тан.

26 Иок тан уолат та ра: Ал мо дад, Ша леф, Ха цар ма веф, 
Иерах, 27 Га до рам, Узал, Дик ла, 28 Овал, Ави ма ил, Ше ва, 
29 Офир, Ха ви ла, Иовав. Бу ба ры Иок тан уолат та ра.

30 Ки ни лэр олор бут сир дэ рэ Ме шат тан илин диэ ки Се-
фар ха йа ла ры гар тии йэ та йаан сы тар. 31 Сим удьуор да ра, 
ки ни лэр тыллара-өстөрө, сирдэрэ-уоттара, аҕа уус та ра, 
биис уус та ра итин ник тэр.

32 Ной уолат та рын дьиэ кэр гэт тэ рэ, тө рүч чү лэ рэ, ууһап-
пыт но руот та ра итин ник тэр. Улуу мо туок кэн нит тэн сир 
но руот та ра бу ка ба ры бу дьон тон үөс кээ бит тэр.

Вавилонтуһунан

11  1 Ол са ҕа на сир гэ бу ка ба ры биир ты лы нан кэп сэ-
тэл лэ рэ, тыллара-өстөрө ба ры ла рын киэ нэ биир 

этэ. 2 Дьон, илин тэн кэ лэн, Сен наар** дой ду тун дэх си 
ньуур даах си рин бу лан олох су й бут та ра. 3 Биир дэ ки ни лэр 

* 10:25 Фалек– дьэ би риэй дии «арах сыы» диэн суол та лаах тыл лыын 
дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат.
** 11:2 Сеннаар– бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка 
көр. 
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бэйэ-бэйэлэригэр: «Би һи ги кир пиич чэ үк тээн уок ка ума-
тыа ҕыҥ», – дэ һис пит тэ рэ. Кир пиич чэ ки ни лэр гэ таа һы 
сол буй бу та, от тон ис пиэс кэ суу ра да һы нын он ну гар ас паа-
лы* ту һа нал ла ра. 4 «Хал лааҥ ҥа тии йэр баш ня лаах куо рат та 
тут туо ҕуҥ, – диэ бит тэ рэ дьон. – Сир гэ суола-ииһэ суох бы-
та нан хаал бат ту һу гар, би һи ги итин ник ал бан ааты рыа ҕыҥ».

5 АЙЫЫ ТО ЙОН ки ни лэр ту та сыл дьар куо рат та рын 
уон на баш ня ны кө рөө рү ал ла ра түс пү тэ. 6 «Көр, бу биир 
но руот, бу ка ба ры биир ты лы нан са ҥа рал лар, – диэ би тэ 
АЙЫЫ ТО ЙОН. – Үлэлэрэ-хамнастара, дьэ, са ҕа ла нан 
эрэр. Со рун нах та ры на, ту гу да ту лу туо суох тар. 7 Онон ал-
ла ра тү һэн, бэйэ-бэйэлэрин кыа йан өй дөс пөт тө рүн кур-
дук, тылларын-өстөрүн бул ку йан кэ би һиэх хэ». 8 Итиэн нэ 
АЙЫЫ ТО ЙОН ки ни лэ ри бү түн сир ус тун арҕам-тарҕам 
ыыта лаан кэ бис пи тэ. Дьон ту тан ис пит куо рат та рын ситэ 
туп пак ка хаал быт та ра. 9 Онон, АЙЫЫ ТО ЙОН он но сир 
олох тоох то рун, ты лла рын бул ку йан ба ран, сир-сир аайы 
ыып пы тын иһин, ити куо рат Ва ви лон** диэн аат там мыт.

Симудьуордара

10 Сим удьуор да рын тө рүч чү лэ рэ ман нык.
Улуу мо туок кэн нит тэн ик ки сыл буо лан ба ран, Сим 

сүүс саас таа ҕар уола Ар фак сад тө рөө бү тэ. 11 Ар фак сад тө-
рөө бү түн кэн нэ, Сим биэс сүүс сыл олор бу та; ки ни өс сө 
атын уол, кыыс оҕо лор доо ҕо.

12 Ар фак сад отут биэс саас таа ҕар уола Са ла тө рөө бү тэ. 
13 Са ла тө рөө бү түн кэн нэ, Ар фак сад түөрт сүүс үс сыл олор-
бу та; ки ни өс сө атын уол, кыыс оҕо лор доо ҕо.

* 11:3 Аспаал(нууч.ас фальт) – бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар 
тыл дьык ка көр. 
** 11:9 Вавилон– дьэ би риэй дии «ба лал» (бул куй) диэн тыл лыын 
дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох «Ба вел» диэн анал аат. 
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14 Са ла отут саас таа ҕар уола Евер тө рөө бү тэ. 15 Евер тө-
рөө бү түн кэн нэ, Са ла түөрт сүүс үс сыл олор бу та; ки ни өс-
сө атын уол, кыыс оҕо лор доо ҕо.

16 Евер отут түөрт саас таа ҕар уола Фа лек тө рөө бү тэ. 
17 Фа лек тө рөө бү түн кэн нэ, Евер түөрт сүүс отут сыл олор-
бу та; ки ни өс сө атын уол, кыыс оҕо лор доо ҕо.

18 Фа лек отут саас таа ҕар уола Ра гав тө рөө бү тэ. 19 Ра гав 
тө рөө бү түн кэн нэ, Фа лек ик ки сүүс то ҕус сыл олор бу та; 
ки ни өс сө атын уол, кыыс оҕо лор доо ҕо.

20 Ра гав отут ик ки саас таа ҕар уола Се рух тө рөө бү тэ. 21 Се-
рух тө рөө бү түн кэн нэ, Ра гав ик ки сүүс сэт тэ сыл олор бу та; 
ки ни өс сө атын уол, кыыс оҕо лор доо ҕо.

22 Се рух отут саас таа ҕар уола На хор тө рөө бү тэ. 23 На хор 
тө рөө бү түн кэн нэ, Се рух ик ки сүүс сыл олор бу та; ки ни өс-
сө атын уол, кыыс оҕо лор доо ҕо.

24 На хор сүүр бэ то ҕус саас таа ҕар уола Фар ра тө рөө бү тэ. 
25 Фар ра тө рөө бү түн кэн нэ, На хор сүүс уон то ҕус сыл олор-
бу та; ки ни өс сө атын уол, кыыс оҕо лор доо ҕо.

26 Фар ра сэт тэ уон саас таа ҕар уолат та ра Ав рам, На хор, 
Аран тө рөө бүт тэ рэ.

Фарраудьуордара

27 От тон Фар ра удьуор да рын тө рүч чү лэ рэ ман нык.
Фар рат тан Ав рам,* На хор, Аран диэн уолат тар тө рөө-

бүт тэ рэ. Аран уолун аа та Лот диэн. 28 Аран бэ йэ тэ өс сө аҕа-
та Фар ра тыын наа ҕар дой ду ту гар Халдея куо ра ты гар Ур га 
оло рон өл бү тэ. 29 Ав рам наах На хор ик киэн ойох ыл быт та-
ра: Ав рам Са ра ны, от тон На хор Аран кыы һын Мил ка ны 
ыл бы та (Аран – Мил ка лаах Ис ка аҕа ла ра). 30 Са ра оҕо то 
суо ҕа, ки ниэ хэ оҕо кыа йан үөс кээ бэт этэ. 31 Фар ра Хал-
дея Урун хаал ла ран, Ха наан си ри гэр бар бы та. Уола Ав рам, 

* 11:27 Аврам– бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка көр. 
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сиэ нэ Лот (Аран уола) уон на ки йии тэ, Ав рам ойо ҕо Са ра, 
эмиэ бар сы быт та ра. Ки ни лэр Хар раҥ ҥа тии йэн олох су й-
бут та ра. 32 Фар ра ик ки сүүс биэс саас таа ҕар он но Хар раҥ ҥа 
оло рон өл бү тэ.

ТаҥараАврамыХанааҥҥабараргасоруйар

12  1 АЙЫЫ ТО ЙОН Ав рам ҥа эп пи тэ: «Сиргин-уоккун, 
уруугун-аймаххын, аҕаҥ дьиэ тин хаал ла ран, Мин 

эйиэ хэ ыйар сир бэр бар. 2 Мин эйи гит тэн улуу но руо ту 
ууһа тыам, эйи гин ал гыам, ал бан аатыр дыам: эн бар дьоҥ-
ҥо ал гыс төр дө буо луоҥ. 3 Мин эйи гин ал ҕаа бы ты ал гыам, 
эйи гин кы раа бы ты кы рыам. Эн сир ба ры бии һин ууһу гар 
ал гы һы аҕа лыаҥ».

4 Ав рам, АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тин то ло рон, айаҥ ҥа 
тур бу та, Лот эмиэ бар сы бы та. Хар ран тан ба ра ры гар Ав-
рам сэт тэ уон биэс саас таа ҕа. 5 Ки ни ойо ҕун Са ра ны, сиэн 
ини тин Ло ту, сал лар саа һын ту ха ры мус пут баайын-дуо-
лун, Хар раҥ ҥа ил дьэ олор бут кулут-чаҕар дьо нун бу ка ба-
ры ла рын ылан, Ха наан си ри гэр айан наа бы та.

Ха нааҥ ҥа кэ лэн, 6 Си хем ат ты наа ҕы Мо рэ дуу бу гар 
тиий бит тэ рэ. Оч чо лор го ол сир гэ ха на ней дар оло рол ло-
ро. 7 Ол гы нан ба ран, АЙЫЫ ТО ЙОН Ав рам ҥа көс төн: 
«Мин бу си ри ба ры тын эн удьуор дар гар биэ риэм», – диэн 
эрэн нэр би тэ. Ав рам он но ки ниэ хэ көс тү бүт АЙЫЫ ТО-
ЙОҤ ҤО аал таар оҥор бу та. 8 Он тон Ве фильтэн илин диэ-
ки та йаан сы тар ха йа лаах сир гэ тии йэн, сур дун ту руор бу та. 
Ве филь ити сир тэн ар ҕаа диэ ки сы та ра, от тон Гай илин 
өт тү гэр баа ра. Он но Ав рам АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО аал таар 
оҥо рон ба ран, АЙЫЫ ТОЙО НУ аатын аат таан ыҥыр бы-
та. 9 Ол кэн нэ Не гев* диэ ки айан наа бы та.

* 12:9 Негев–бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка көр. 
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АврамЕгипеккэбарар

10 Дой ду үр дү нэн ула хан сут ту ран, Ав рам, быс тах кэм ҥэ 
оло ро тү һээ ри, Еги пек кэ бар бы та. 11 Еги пет си ри гэр чу га-
һаан иһэн, ойо ҕор Са ра ҕа эп пи тэ: «Эн хай дах таах кэ рэ ҕин 
мин би лэ бин эбээт. 12 Еги пет олох тоох то ро эйи гин көр дү-
лэр да, ойо ҕо эбит диэн сэ рэ йиэх тэ рэ, онон бэ йэ ҕин тыын-
наах хаал ла ран ба ран, мии гин өлө рөн кэ би һиэх тэ рэ. 13 Эн 
ки ни лэр гэ Ав рам бал ты на бын диир буо лаар, оч чо ҕо ба ры та 
этэҥ ҥэ ааһыа. Ин ньэ гын нар гын, олох пун быы һыаҥ этэ».

14 Ав рам Еги пек кэ кэл би ти гэр олох тоох тор Са ра кэ рэ 
дьү һү нүн сөҕө-махтайа көр бүт тэ рэ. 15 Фа раон үр дүк со ло-
лоох то ро эмиэ ки ни ни хай гыы кө рөн, то йон но ру гар кэп-
сээ бит тэ рэ, онон фа раон Са ра ны ды ба рыа һы гар ыл бы та. 
16 Ойо ҕун ту һут тан Ав рам олоҕо-дьаһаҕа көм мү тү нэн бар-
бы та: ки ниэ хэ ба раа на, ына ҕа, өсүө лэ, ку лут дьах тал ла ра, 
ку лут эр дьо но, ты һы өсүө лэ, тэ биэ нэ биир дэ дэ лэ йэ түс пү-
тэ. 17 АЙЫЫ ТО ЙОН, фа раон Ав рам ойо ҕун Са ра ны ыл бы-
тын иһин, фа раоҥ ҥа уон на ки ни дьиэ лээх тэ ри гэр ыара хан 
ыарыы ны ыып пы та. 18 Фа раон Ав ра мы ыҥы ран ылан: «Бу 
аа та эн миэ хэ ту гу оҥор дуҥ? – диэн ыйып пы та. – Ки ни эн 
ойо ҕуҥ буо ла рын биһи гит тэн то ҕо кис тээ бик ки ний? 19 То ҕо 
миэ хэ бал тым диэ бик ки ний? Ол иһин мин ойох ылар дыы 
са нам мы тым. Ойо ҕуҥ бу баар, ки ни ни ыл, ман тан бар». 
20 Итиэн нэ дьо ну гар Ав ра мы ойо ҕун кыт та баайдары-дуол-
лары дой дут тан киэр утаа рал ла ры гар дьа һай бы та.

АврамнаахЛотарахсаллар

13  1 Ав рам ойо ҕу наан баайдарын-дуолларын ба ры тын 
ылан, Еги пет си рит тэн Не гев кэ төт тө рү кө һөн бар-

быт та ра. Лот эмиэ ки ни лэ ри кыт та бар сы бы та. 2 Би ли гин 
Ав рам олус баай ки һи этэ: сүө һү нү хо то иитэ рэ, үрүҥ да, 
кы һыл да кө мү һэ ба ры та дэ лэ йэ. 3 Ки ни Не гев тэн Ве фильгэ, 
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урут Ве филь уон на Гай ик ки ар ды гар тох тоон тур бут си ри-
гэр, төн нү бү тэ. 4 Ол ки ни АЙЫЫ ТОЙО НУ ааты нан ыҥы-
ран ба ран аал таар оҥор бут си рэ этэ. 5 Ав рам ныын биир гэ 
кө һө сыл дьар Лот бэ йэ тэ эмиэ ту һу нан сүөһүлээҕэ-астааҕа, 
эл бэх сур таа ҕа. 6 Ик киэн, бар ҕа баай да нан, аны биир сир-
гэ ба тан оло рор кыах та ра суо ҕа – сүө һү лэ ри гэр мэч чи рэҥ 
тиий бэт буол бу та. 7 Онон Ав рам наах Лот ма ныы һыт та ра 
улам иирсэн-баайсан бар быт та ра, онуо ха эбии оч чо тоо ҕу га 
ол сир гэ ха на ней дар, фе рез тэр эмиэ оло рол ло ро.

8 Ав рам Лок ка эп пи тэ: «Би һи ги, биир хаан наах дьон, 
бэ йэ бит да, ма ныы һыт тар быт да ик ки ар ды ла ры гар хан-
нык да иирээн суох буо ла рын кур дук дьа һа ныах ха. 9 Аны 
ман тан ыла арах сыах ха. Эн бу та йаан сы тар сир тэн биир 
сө бү лээ бик кин та лан ыл. Онон, эн ха ҥас диэ ки бар дах-
хы на, мин уҥа диэ ки ула ры йыам, от тон уҥа диэ ки бар-
дах хы на, мин ха ҥас диэ ки хал ба ры йыам». 10 Лот анаа ран 
көр дө ҕү нэ, ин ньэ Си гор га тии йэ тай аа ды йар Иор дан хо-
чо то бүт түү нэ, АЙЫЫ ТО ЙОН ил гэ лээх си ри нии,* Еги пет 
хо чо ту нуу бэрт үчү гэй дик нүөл сүй бүт өҥ буор даа ҕа (ол са-
ҕа на АЙЫЫ ТО ЙОН Со дом наах Го мор ра ны өс сө ими ри 
эһэ или гэ). 11 Онон Лот Иор дан хо чо тун та лан, илин диэ ки 
бар бы та. Ки ни лэр суол ла ра ити кур дук арах сы бы та: 12 Ав-
рам Ха наан си ри гэр, от тон Лот хо чо куо рат та рын та һы гар 
олох суй бу та. Лот сур та рын Со дом тан олох чу гас ту руор бу-
та. 13 (Ол Со дом олох тоох то ро нэ гэй дьон эти лэр, ки ни лэр 
АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр ха лыҥ аньыы лаах та ра.)

14 АЙЫЫ ТО ЙОН Ав рам ҥа, Лот туун ик ки аҥыы бар быт-
та рын кэн нэ, эп пи тэ: «Ту ла ҕын эр гич чи көр, хотуну-соҕу-
рууну, илини-арҕааны анаар. 15 Бу кө рөр сиргин-уоккун 
ба ры тын Мин эйиэ хэ, эн удьуор дар гар биэ риэм, оч чо ҕо 
ба ры та үйэ лэр ту ха ры эһи ги бас би лэр сир гит буо луо. 16 Эн 
удьуор дар гын Мин сир ку ма ҕы ныы эл бэ тиэм. Сир ку ма ҕын 

* 13:10 ...илгэлээхсиринии...– ол аа та Эдем си ри нии. 



Төрүттэнии 14

37

ах саа нын кыа йан аах пыт ки һи, ба ҕар, ки ни лэ ри ситэн ааҕыа. 
17 Дьэ, онон би ли гин айаҥ ҥа тур, Мин эйиэ хэ биэ рэр си рим 
усталаах-туоратын кэ ри йэн көр». 18 Ав рам, оло рор сур дун кө-
һө рөн, Хев рон ат ты наа ҕы Мам ре дууп ойуу ру гар тии йэн, он-
но тох тоон, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО аал таар оҥор бу та.

АврамЛотубыыһыыр

14  1 Сен наар ыраах таа ҕы та Ам ра фел, Ел ла сар ыраах таа-
ҕы та Ариох, Елам ыраах таа ҕы та Ке дор лао мер уон на 

Гоим ыраах таа ҕы та Фи дал са ла йал ла рын са ҕа на, 2 сэ рии 
буол бу та: ки ни лэр Со дом ыраах таа ҕы тын Бе ра ны, Го мор ра 
ыраах таа ҕы тын Бир ша ны, Ад ма ыраах таа ҕы тын Ши на вы, 
Се воим ыраах таа ҕы тын Ше ме ве ры уон на Бе ла (би ли гин 
Си гор диэн аат та нар) ыраах таа ҕы тын сэ рии лии бар быт та-
ра. 3 Бу биэс ыраах таа ҕы кыр гыс дьо нун Сид дим хо чо ту гар 
(би лиҥ ҥи Туус таах муо ра он ну гар) мус пут та ра. 4 Ки ни лэр 
Ке дор лао мер бат та лын уон ик ки сыл ту лу йа са таан ба ран, 
уон үһүс сыл ла ры гар өрө тур бут та ра. 5 Он тон уон төр дүс 
сы лы гар Ке дор лао мер биир са наа лаах ыраах таа ҕы ла рын 
кыт та тии йэн кэ лэн, Аштероф-Карнаимҥа ре фаим на ры, 
Гам ҥа зуз дьо нун, Шава-Кириафаимҥа эмим нэ ри 6 уон на 
Сеир ха йа лаах дой ду ту гар ку раа йы ку йаар кы тыы ты наа ҕы 
Эл-Фараҥҥа тии йэ хор рей дары үл тү ох су бут та ра. 7 Сал гыы 
Миш пак ка (би лиҥ ҥи Кадес ка) бу ру йан, ама лик дьо нун 
сирин-уотун ич чи тэх си тэн аас пыт та ра, Хацацон-Фамарга 
оло рор амор рей дары сам нар быт та ра.

8-9 Со дом, Ад ма, Го мор ра, Се воим, Бе ла (бу би ли гин Си-
гор диэн аат та нар) ыраах таа ҕы ла ра күөн көр сөр дүү тах сан, 
Сид дим хо чо ту гар Елам ыраах таа ҕы тын Ке дор лао ме ры, 
Гоим ыраах таа ҕы тын Фи да лы, Сен наар ыраах таа ҕы тын 
Ам ра фелы уон на Ел ла сар ыраах таа ҕы тын Арио ҕу кыт та 
кыр гыс пыт та ра. Түөрт ыраах таа ҕы биэ һи ута ры киир си-
бит тэ рэ. 10 Ол Сид дим хо чо ту гар то ло ру ас паал лаах оҥ ку чах 
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эл бэх этэ.* Со дом, Го мор ра ыраах таа ҕы ла ра, сэ рии һит тэ-
рин кыт та куо тан иһэн, со рох то ро ол оҥ ку чах тар га түс пүт-
тэ рэ, от тон тыын наах орду бут өт тө ха йа ҕа тэс ки лээ би тэ. 
11 Кыа йыы лаах тар, Со дом наах Го мор ра баайдарын-дуол ла-
рын, ха һаас астарын-үөллэрин олоч чу суй даан ылаат, ба ран 
хаал быт та ра. 12 Ол кэм ҥэ Со дом ҥа олор бут Ло ту, Ав рам 
сиэн ини тин, эмиэ үүрэн ил дьэ бар быт та ра, баа йын-ма-
лын ба ры тын был дьаан ыл быт та ра.

13 Би лиэн бар быт дьон тон ордон хаал быт биир ки һи Ав-
рам дьэ би риэ й гэ куо тан кэл би тэ. Ав рам оч чо тоо ҕу га Мам-
ре диэн амор рей ки һи тэ бас би лэр дууп ойуу рун ат ты гар 
олох су йан оло ро ро (Мам ре буол ла ҕы на Эш кол, Анер диэн 
чу гас уруу лар даа ҕа, олор Ав ра мы кыт та хар да ры та кө мө лө-
сү һүөх буо лан тыл-тылларын бэ р сэн сыл дьал ла ра). 14 Ини-
тин уолун ил дьэ бар быт та рын ис тээт, Ав рам, тө рүөх тэ рит-
тэн бэ йэ тин бас би лии ти гэр сыл дьы быт үс сүүс уон аҕыс 
ки һи тин тү мэ тар дан ылан, өс төөх ир суо лун ир дээ би ти-
нэн бар бы та. Дан ат ты гар тии йэн, 15 түүн өс төөх тө рүн тө-
гү рүк тээн үл тү ох сон ба ран, ки ни лэ ри Да маск хо ту өт тү гэр 
сы тар Хо ва ҕа тии йэ со йуо лас пы та. 16 Дьэ, ити кур дук, Ав-
рам өс төөх төр был дьаа быт бу лум ньу ла рын ба ры тын, Ло ту 
эмиэ баайдары-дуоллары, ону кыт та ил дьэ бар быт дьах тал-
ла рын, би лиэн ыл быт дьон но рун өрү һү йэн ыл бы та.

МелхиседекАврамыалгыыр

17 Ав рам Ке дор лао ме ры уон на ки ни биир са наа лаах та-
рын кыайан-хотон ба ран төн нөн ис тэ ҕи нэ, Ша ве хо чо ту-
гар (ол би ли гин Ыраах таа ҕы хо чо то диэн аат та нар) Со дом 
ыраах таа ҕы та ки ниэ хэ ута ры тах сы бы та.

* 14:10 ...толоруаспааллаахоҥкучахэлбэхэтэ.– Өл бүт муо ра ат ты гар 
сир тэн ас паал хос то но ро. Ас паал ту һу нан бу ки ни гэ 11:3 кэр чи гин 
хос бы һаа рыы тын көр. 
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18 От тон Са лим ыраах таа ҕы та Мел хи се дек, Үр дүк тэн 
Үр дүк Та ҥа ра үлэ һи тэ, ки лиэп тээх ары гы ны туп пу ту нан 
эмиэ ута ры тах сан, 19 Ав ра мы ман нык ты лы нан ал гыс ал-
ҕаан көр сү бү тэ:

«Сири-халлааны айбыт Үрдүктэн Үрдүк Таҥара алгыһа
Аврамҥа тосхойуохтун!

20 Өстөөхтөргүн эн илиигэр биэрбит 
Үрдүктэн Үрдүк Таҥараҕа

алгыс буолуохтун!»

Ав рам ил дьэ иһэр бу лум ньу тун уон гым мыт бии рин 
Мелхис едек кэ бы һан биэр би тэ.

21 Со дом ыраах таа ҕы та Ав рам ҥа: «Дьом мун миэ хэ тө-
нүн нэр, от тон баайбын-дуолбун, өс төөх төн ту тан ыл быт 
бу лум ньу гун, бэ йэ ҕэр хаал лар», – диэ би тэ.

22 Ав рам ки ниэ хэ эп пи тэ: «Илии бин АЙЫЫ ТО ЙОҤ-
ҤО, сири-халлааны ай быт Үр дүк тэн Үр дүк Та ҥа ра ҕа өрө 
уу нан ту ран, ан да ҕа йа бын: 23 кэ лин эн Ав ра мы мин ба йып-
пы тым дэм мэ тиҥ ту һу гар, мин эн баай гыт тан он чу ту гу 
да – дьө рү са бы да, атах та ҥа һын быа тын да – ылыам суо-
ҕа. 24 Дьо нум аһы лык ка тут ту бут та рыт тан ура ты, атын ту гу 
да ылар са наам суох. От тон мии гин кыт та бар сан кэл бит 
Анер даах Эш кол уон на Мам ре ылыах таах өлүү лэ рин ыл-
лын нар».

Таҥараэрэннэриитэ.Сөбүлэһиикэстыла

15  1 Ити кэн нит тэн тө һө эрэ кэм буо лан ба ран Ав рам 
кө рүү кө рөн, АЙЫЫ ТО ЙОН ки ниэ хэ: «Кут та ны ма, 

Ав рам! Мин эйиэ хэ хал ҕан Ку йа ҕыҥ буо ла бын. Эн улуу 
ман ньа ҕа тик сиэ ҕиҥ», – диир са ҥа тын ис ти би тэ.

2 Ав рам эп пи тэ: «АЙЫЫ ТО ЙО НУОМ, Айыы Та ҥа-
ра! Мин, оҕо то суох ки һи, Эн бэ лэх хин ылан ха йыа мый? 
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Дьиэм-уотум Да маск ки һи ти гэр Елие зер гэ хаа лыа ҕа.* 
3 Эн миэ хэ оҕо-уруу биэр бэ тиҥ эбээт, – диэ би тэ ки ни, – 
онон баайым-дуолум ба ры та ку луп пар тик сэ ри гэр тии йэр».

4 АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «Суох, эн баа йыҥ ку лук кар 
тик сиэ суо ҕа – бэ йэҥ тө рөп пүт оҕо ҕор тик сиэ ҕэ». 5 Ити 
кэн нэ ки ни ни сур дут тан та һыр дьа та һаа ран ба ран: «Көр 
эрэ бу хал лаа ны, бу су лус та ры! – диэ би тэ. – Тө һө су лус 
баа рын кыа йан ааҕар кыах таах хын дуо? Эн удьуор да-
рыҥ си тич чэ эл бэх буо луох та ра». 6 Ав рам АЙЫЫ ТОЙО-
НУ итэ ҕэй би тэ, ол иһин АЙЫЫ ТО ЙОН ки ни итэ ҕэ лин 
сиэр дээх кө нө бы һыы нан би лим ми тэ.

7 АЙЫЫ ТО ЙОН Ав рам ҥа: «Мин эйиэ хэ бу си ри бас 
бил лэ рэ биэ рээ ри, эйи гин Халдея Урут тан та һаар быт 
АЙЫЫ ТОЙО ММУН», – диэ би тэ.

8 «Оо, АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа рам! Бу сир миэ нэ буо ла-
рын мин туох бэ лиэ ни кө рөн би лэ бин?» – диэн ыйып пы та 
Ав рам.

9 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «Миэ хэ ман на үс тээх 
ты һа ҕа һы, үс тээх ко за ны, үс тээх ба раа ны уон на биир өтө-
нү кыт та биир эдэр хо луу бу аҕал». 10 Ав рам, ити этил ли бит 
сүө һү нү аҕа лан өлө рөн, ба ры ла рын ор то ло ру нан ик ки гы-
на аҥаар даан ба ран, ол ха йа ох су бут аҥаар да рын ута ры та 
уур та лаа бы та; арай кө төр дө рү эрэ аҥаар даа ба та ҕа. 11 Уур-
бут эти гэр сиэ мэх кө төр дөр са ба кө төн кэл бит тэ рин киэр 
кый даа бы та.

12 Им бо руо ран эрэ рэ. Улук ууту нан уту йан хаал быт Ав-
рам үрдү гэр эмис кэ суо һар бэ йэ лээх ха лыҥ ха ра ҥа ба рый-
бы та. 13 Он но АЙЫЫ ТО ЙОН ки ниэ хэ эп пи тэ: «Эн удьуор-
да рыҥ туо ра дой ду га түөрт сүүс сы лы бы һа ку лут буо лан 
баттанан-үктэнэн оло руох та ра. Ону би лиэх тус таах хын. 

* 15:2 Дьиэм-уотумДамасккиһитигэрЕлиезергэхаалыаҕа.– Бы лыр-
гы дьэ би риэй ты лы нан су рул лу бут тө рүт тиэ кис ис хо һоо но ман на 
чуол ка йа суох. 
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14 Ол гы нан ба ран, Мин ки ни лэ ри ку лут оҥос ту бут но руо ту 
дьүүл лүө ҕүм, оч чо ҕо эн удьуор да рыҥ он тон бар ҕа баай даах 
тах сыах та ра. 15 От тон бэ йэҥ эйэ дэм нээх тик өбү гэ лэр гэр 
ат та ныаҥ, үйэ ҕин мо ҥоон ба ран өлүөҥ. 16 Би ли гин амор-
рей дар аньыылара-харалара ситэ туо ла илик, онон ман на 
төр дүс кө лүө нэ эрэ удьуор да рыҥ төн нүөх тэ рэ».

17 Күн са ҕах ха тү һэн, сир гэ бү тэй ха ра ҥа бү рүүк ээ би-
тэ. Дьэ, он но им ба лай быы һы гар бу руо луу сыл дьар оһо ҕу 
кыт та кы тыас та ума йар факел уота көс төн, сүө һү аҥаар да-
рын ик ки ар ды ла ры нан кү лү бү рээн аас пыт та ра. 18-21 Бу күн 
АЙЫЫ ТО ЙОН Ав рам ҥа сө бү лэ һии кэс ты лын эп пи тэ: 
«Мин кен, ке нез, кад мон, хет, фе рез дьо нун, ре фаим нар, 
амор рей дар, ха на ней дар, гер гес тэр уон на иевус тар сирдэ-
рин-уоттарын, Еги пет үрэ ҕит тэн улуу Ев фрат өрүс кэ тии-
йэ, ба ры тын эн удьуор дар гар биэ рэ бин».

АгарьдаахИзмаил

16  1 Ав рам ойо ҕо Са ра тө рөө бөт этэ. Ки ни Агарь диэн 
Еги пет кыы һа ку лут таа ҕа. 2 Биир дэ Са ра Ав рам ҥа: 

«АЙЫЫ ТО ЙОН миэ хэ оҕо биэр бэ тэ, онон мин ку луп-
пун Ага ры кыт та биир гэ олор, – диэн тыл ыһык ты бы-
та. – Ба ҕар, саа тар, ки ни миэ хэ уол оҕо ну тө рө түө». Ав-
рам Са ра ты лын бы һа гым ма та ҕа, 3 онон ойо ҕо ки ниэ хэ 
ку лу тун, Еги пет кыы һын Ага ры, одьу луун оҥо һун диэн 
биэр би тэ. Ол са ҕа на Ав рам Ха наан си ри гэр олох суй бу-
та ха йыы үйэ онус сы ла аа һан эрэ рэ. 4 Агарь Ав рам ныын 
биир гэ оло рон, оһо ҕос то нон, хо ту нун Са ра ны сэ нии кө-
рөр буол бу та.

5 «Мин ман нык ата ҕас та на сыл дьар бар эн бу руй даах-
хын, – диэ би тэ Са ра Ав рам ҥа. – Одьу луун гын диэн, мин 
ку луп пун эйиэ хэ бэйэ би нэн биэр би тим. Он тум баа ра, ха йа 
күн хат буо луо ҕут тан, мии гин сэ нии кө рөр идэ лэн нэ. Эн 
би һик ки ни АЙЫЫ ТО ЙОН дьүүл лээ тин».
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6 Ав рам Са ра ҕа: «Ку лук кун хай дах гы на рыҥ кө ҥү лүҥ, 
бэ йэҥ би лэр ги нэн дьа һан», – диэн хар дар бы та. Он тон ыла 
Са ра Ага ры кы һа ры йар буол бу та, онон ку лут дьах та ра ки-
нит тэн куо тан бар бы та.

7 АЙЫЫ ТО ЙОН аан ньа ла Ага ры Сур га тиэр дэр суо-
лу нан ба ран ис тэ ҕи нэ ку раа йы ку йаар га дьүүк тэ та һыт тан 
бу лан ылан: 8 «Агарь, Са ра ку лу та, бу хан тан айан наан иһэ-
ҕин, хан на лаа тыҥ?» – диэ би тэ.

«Хо тум мут тан Са рат тан куо тан иһэ бин», – диэн хо руй-
даа бы та ана рааҥ ҥы та.

9 АЙЫЫ ТО ЙОН аан ньа ла эп пи тэ: «Хо туҥ ҥар тө нүн, 
ки ниэ хэ бас бэ рин. 10 Мин эйиэ хэ үтү мэн эл бэх удьуо ру биэ-
риэ ҕим. Эн кэ нэ ҕэс ки ыч чак кын ки һи ситэн ааҕыа суо ҕа». 
11 АЙЫЫ ТО ЙОН аан ньа ла өс сө эп пи тэ: «Бу эн ыара хан 
сыл дьа ҕын, со то ру уол оҕо ло нуоҥ. Кы һал ҕа ҕа ыл лар бык-
кар эйи гин АЙЫЫ ТО ЙОН иһит тэ, онон оҕо ҕун Из маил* 
диэн аат таар. 12 Уо луҥ дьии кэй өсүөл кур дук буо луо: ба ры-
ла рын ута ры ту руо, ба ры эмиэ ки ни ни ута рыах та ра, онон 
ки ни хаан-уруу дьо нун кыт та иирсэ-хабырыйса оло руо».

13 Агарь: «Мии гин Кө рөөч чү нү мин илэ ха рах пы нан 
көр дүм»,**— диэ би тэ. Итиэн нэ ки ни ни кыт та кэп сэп пит 
АЙЫЫ ТОЙО НУ: «Эн Эл-Роигын», – диэн аат таа бы та. 
14 Ол иһин Ка дес уон на Ба ред ик ки ар ды ла ры гар баар хо-
луо дьас «Беэр-Лахай-Рои»*** диэн аат там мыт.

15 Агарь Ав рам ҥа уол оҕо ну тө рөп пү тэ. Ав рам оҕо тун, 
Агарь уолун, Из маил диэн аат таа бы та. 16 Ол са ҕа на Ав рам 
аҕыс уон ал та саас таа ҕа.

* 16:11 Измаил– дьэ би риэй дии «Та ҥа ра ис тэр» диэн суол та лаах анал аат. 
** 16:13 МиигинКөрөөччүнүминилэхарахпынанкөрдүм...– эбэ тэр: 
«Мин, Та ҥа ра ны илэ ха рах пы нан кө рөн ба ран, тыын наах хаал-
лым». ЭнЭл-Роигын...– «Эн мии гин Кө рөр Та ҥа ра ҕын» диэн суол-
та лаах буо луон сөп. 
*** 16:14 Беэр-Лахай-Рои– «Мии гин Кө рөөч чү, үйэ лэр ту ха ры Оло-
рооч чу хо луо дьа һа» диэн суол та лаах анал аат. 



Төрүттэнии 17

43

Быһыллыысиэрэ-туома–Таҥараныкытта
сөбүлэһиибэчээтэ

17  1 Ав рам то ҕус уон то ҕус саас таа ҕар ки ниэ хэ АЙЫЫ 
ТО ЙОН көс төн: «Мин Сү дү Күүс тээх Та ҥа ра бын.* 

Олох хун Мин ин ни бэр оло рон ом со то суох ыраас ки һи 
буол, – диэ би тэ. – 2 Мин эйи гин кыт та сө бү лэ һии гэ кии-
риэм, эйиэ хэ аата-ахса бил ли бэт удьуо ру бэ лэх тиэм». 3 Ав-
рам сө һүр гэс тии тү һэн, сир гэ диэ ри сү гү рүй бү тү гэр Та ҥа ра 
эп пи тэ: 4 «Би ли гин Мин сө бү лэ һии кэс ты лын эйиэ хэ этэ-
бин: эн үтү мэн но руот төр дө буо луоҥ. 5 Аны ман тан ыла 
Ав рам диэн аат та ныаҥ суо ҕа – Ав раам** диэн буо луоҥ. 
То ҕо диэ тэх хэ, Мин эйи гин үтү мэн но руот тө рүт өбү гэ тэ 
оҥо руом. 6 Эйи гит тэн ха лыҥ ай ма ҕы ууһа тыам, онон бү түн 
но руот тар үөс күөх тэ рэ, кэ нэ ҕэс ки ыч чак кыт тан ыраах таа-
ҕы лар тах сыах та ра. 7 Мин эйи гин ниин, эн удьуор дар гы-
ныын сө бү лэ һиим кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ үйэ лэр ту ха ры 
ба ра ту руо: Мин эн Та ҥа раҥ, эн удьуор да рыҥ Та ҥа ра ла ра 
буо луом. 8 Бу эн би ли гин кэ лии ки һи бы һыы ты нан оло рор 
сиргин-уоккун Мин эйиэ хэ, эн кэ нэ ҕэс ки ыч чак кар биэ-
риэм, Ха наан си рин бү түн нүү түн үйэ лэр ту ха ры эн удьуор-
дар гар бас бил лэ риэм. Итиэн нэ Мин ки ни лэр Та ҥа ра ла ра 
буо луом».

9 Та ҥа ра Ав раам ҥа эп пи тэ: «Эн эмиэ Мии гин ниин сө бү-
лэс пик кин ту ту һуох тус таах хын. Он тон эн кэн ни гит тэн аны 
кэ нэ ҕэс ки ыч чат та рыҥ кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ ону сал-
гыы ту ту һуох таах тар. 10 Мин эйи гин ниин, эн удьуор дар гы-
ныын сө бү лэ һиим ир дэ би ли нэн эһи ги эр дьоҥ ҥут бу ка ба-
ры бы һыл лыах таах тар. Бу кэс ты лы ту ту һуҥ. 11 Би һи ги ик ки 

* 17:1 СүдүКүүстээхТаҥара– дьэ би риэй дии: «Эль Шад дай». Та ҥа ра 
анал аат та рыт тан биир дэс тэ рэ. 
** 17:5 Авраам– дьэ би риэй ты лы гар «үтү мэн үгүс тэр аҕа ла ра» диэн 
тыл си ти мин кыт та дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат. 
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ар ды бы ты гар сө бү лэ һии баа рын бэ лиэ ти гэр бэ йэ ҕи ти гэр 
бы һыл лыы* сиэрин-туомун оҥос туҥ. 12 Эһи ги хас биир дии 
са ҥа тө рөө бүт уол оҕо ҕут ах сыс кү нү гэр бы һыл лыах тус-
таах – он нук үгэс кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ ба ра ту руох таах. 
Эн дьиэ ҕэр тө рөө бүт ки һи да, эйи гит тэн тө рөө бө төх, туо ра 
биис тэр тэн үрүҥ кө мүс кэ атыы ла һы лл ыбыт ки һи да – 13 ха-
йа ла ра да бул гуч чу бы һыл лыах таах тар. Эн дьиэ ҕэр тө рөө бүт 
ки һи да, атыы ла һан ыл быт ки һиҥ да эмиэ. Ити кур дук эн 
Мии гин ниин сө бү лэ һииҥ, үйэ-саас ту ха ры кө түл лү бэт кэс 
тыл, эһи ги экки ти гэр бэ чээт буо лан тү һүөх тээх. 14 От тон 
ким бы һыл лы ба тах, бы һыл лыы сиэрин-туомун оҥос ту ба-
тах, ол Мии гин кыт та сө бү лэ һии ни кэс пи тин иһин но руо-
тут тан киэр үүрүл лүө**».

15 Та ҥа ра Ав раам ҥа өс сө: «Ойо ҕуҥ аны ман тан ыла Са ра 
диэн аат та ныа суо ҕа – Сар ра*** диэн буо луо, – диэ би тэ. – 
16 Мин ки ни ни ал гыам – ки нит тэн эйиэ хэ уол оҕо ну биэ-
риэм; Мин ки ни ни ал гыам – ки нит тэн бү түн но руот тар 
ууһуох та ра. Сар ра удьуор да ра ыраах таа ҕы буо луох та ра».

17 Ав раам сө һүр гэс тээн ту ран сир гэ тии йэ сү гү рүй бү тэ, ол 
гы нан ба ран иһи гэр: «Сүүс тээх оҕон ньор тон оҕо үөс күүр үһү 
дуо? Сар ра эмиэ то ҕус уон саа һы гар хай дах тө рүө ҕэй?» – 
диэн сон ньу йа са наа быта. 18 Итиэн нэ Та ҥа ра ҕа: «Саа тар, 
Из маил Эн ин ни гэр этэҥ ҥэ сы рыт тар!» – диэ би тэ.

19 Онуо ха Та ҥа ра эп пи тэ: «Ойо ҕуҥ Сар ра эйиэ хэ уол 
оҕо ну тө рө түө. Уол гун Исаак**** диэн аат тыаҥ. Мин Исаа-
гы уон на ки ни удьуор да рын кыт та сө бү лэ һиим үйэ-саас ту-
ха ры кө түл лүө суо ҕа. 20 Эн Из маил ту һу гар көр дөс пүк күн 

* 17:11 Быһыллыы–бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка 
көр. 
** 17:14 Киэрүүрүллүө– ман на ки һи бы раа ба ба ры та быс тан дьонут-
тан-сэргэтиттэн, Та ҥа ра но руо тут тан, киэр үүрү ллэ рин ту һу нан 
этил лэр. Ки ни бу ру йу сү гэн өлүөн эмиэ сө бө.
*** 17:15 Сарра– «са рыа бы на» диэн суол та лаах анал аат. 
**** 17:19 Исаак– «кү лэр» диэн суол та лаах анал аат. 
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эмиэ иһит тим, онон Мин ки ни ни ал гыам, удьуо рун уһа-
тан, ки ниэ хэ аата-ахса бил ли бэт ыч чаты бэ лэх тиэм. Из-
маил тан уон ик ки аҕа баһыл ык* үөс күө: ки ни улуу но руот 
тө рүт өбү гэ тэ буо луо. 21 Ол гы нан ба ран, сө бү лэ һии кэс ты-
лын Мин Сар ра эһиил бач ча ҕа тө рө төр уолу гар Исаак ка 
этиэ ҕим». 22 Итин ник этэн ба ран, Та ҥа ра ки нит тэн бар-
бы та.

23 Ол күн Ав раам, Та ҥа ра эп пи тин кур дук, уолу гар Из-
маил га, бэ йэ тин дьиэ тигэр тө рөө бүт эр дьоҥ ҥо, үрүҥ кө-
мүс кэ атыы ла һы лл ыбыт кулукка-чаҕарга – дьиэтигэр-
уотугар баар эр дьоҥ ҥо бу ка ба ры ла ры гар бы һыл лыы 
сиэрин-туомун оҥор бу та. 24 Ити бы һыл ла рын са ҕа на ки ни 
то ҕус уон то ҕус саас таа ҕа, 25 от тон уола Из маил уон үһэ этэ. 
26-27 Онон Ав раам уолун Из маи лы уон на дьиэтигэр-уотугар 
баар эр дьо ну кыт та, тө рүөх тэ рит тэн ки ни дьиэ тигэр оло-
рооч чу лар дыын, туо ра биис уус та рыт тан атыы ла һы лл ыбыт 
ку лут тар дыын, ба ры биир күн бы һы лл ыбы тт ара.

Авраамүсыалдьыта

18  1 Биир дэ Ав раам кү нүс кү өҥү рүк ку йаас үгэ ни гэр 
сур дун айа ҕар олор до ҕу на, он но Мам ре дууп ойуу-

рун ат ты гар ки ниэ хэ АЙЫЫ ТО ЙОН көс тү бү тэ. 2 Ав раам 
тө бө түн өн дөп пү тэ – арай ин ни гэр үс эр ки һи кэ лэн ту ра-
ра. Ки ни лэ ри кө рөн, Ав раам ута ры сүү рэн тиий би тэ уон на 
сир гэ диэ ри сү гү рүйэн ба ран: 3 «То йо нуом! Миэ хэ үтүө тэ 
оҥор, ку лук кун ааһа ба ры ма, – диэ би тэ. – 4 Би ли гин эһиэ-
хэ уу аҕа лан атах хы тын суун на рыах та ра. Ман на мас кү лү-
гэр оло рон сын ньа на тү һүөх хүт. 5 Ку лук кут ат ты нан аа һан 
иһэр буол лах хыт, онон айан ныах хыт ин ни нэ, аһаан сэ ниэ-
тэ кил лэ ри ниҥ. Мин эһиэ хэ ки лиэп аҕа лыам».

* 17:20 Аҕабаһылык–бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык-
ка көр. 
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«Чэ, үчү гэй, – дэс пит тэ рэ ки ни лэр, – ити эп пи тиҥ кур-
дук буол лун».

6 Ав раам, сур ду гар сүү рэн кии рэн, Сар ра ҕа: «Түр гэн-
ник үс мээ рэй* бас тыҥ бур дук кун ылан тиэс тэ тэ 
оҕус, ки лиэп тэ бу һар», – диэ би тэ. 7 Он тон сүө һү түн үөрү-
гэр сүү рэн тии йэн биир саа май үчү гэй, эмис ньи рэ йин та-
лан ылан, түр гэн ник ас таа диэн, ча ҕар уолу гар биэр би тэ. 
8 Ав раам ыал дьыт та рын ин ни лэ ри гэр сүө гэй, үүт, ньи рэй 
этэ аҕа лан уур бу та уон на аһыыр кэм нэ ри гэр мас ан ны гар 
тур бу та.

9 «Ойо ҕуҥ Сар ра хан на ный?» – ыал дьыт тар ыйып пыт-
та ра.

«Ман на, сур ду гар, баар», – диэ би тэ Ав раам.
10 Онуо ха ыал дьыт тар тан биир дэс тэ рэ эп пи тэ: «Мин 

эйиэ хэ эһиил бач ча ҕа** кэ лиэ ҕим, он но Сар ра уол ла ныа-
ҕа». Сар ра буол ла ҕы на ити кэм ҥэ Ав раам кэн ни гэр сур-
дун айа ҕар ки ри йэн, иһил лээн ту ра ра. 11 Ав раам наах Сар ра 
ик киэн саас та ра ыраап пыт кыр дьа ҕас дьон эти лэр, Сар ра 
дьах тар айыл гы ты нан ый да нар кэ мэ аас пы та бы дан наа бы-
та. 12 Онон ки ни: «Бач ча кэх тэн ба ран, он нук көр дөөх буо-
луом баа ра дуо? Тойо нум да ҕа ны кырый да», – диэн иһи гэр 
кү лэ са наа быта.

13 АЙЫЫ ТО ЙОН Ав раам ҥа: «Сар ра ама бач ча кыр-
дьан ба ран оҕо тө рө түөм дуо диэн кү лэр дуу? – диэ би тэ. – 
14 АЙЫЫ ТО ЙОН кыай ба та ҕа диэн баа ра буо луо дуо? Мин 
бол дьообут кэм мэр эйиэ хэ то ҕус ыйы нан кэ лиэм, он но 
Сар ра уол ла ныа ҕа».

15 Сар ра ити ни ис тэн кут та нан: «Мин күл бэ тэ ҕим», – 
диэн мэл дьэ һэн кэ бис пи тэ.

«Суох, күл бү түҥ», – диэ би тэ Ки ни Сар ра ҕа.

* 18:6 Үсмээрэй– 16 кии лэ кэ ри ҥэ. 
** 18:10 ...эһиилбаччаҕа...– эбэ тэр: «аны то ҕус ыйы нан». 
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АвраамСодомтуһугаркөрдөһөр

16 Ыал дьыт тар сал гыы айан ныыр дыы ту ран, ал ла ра Со дом 
суо лу гар сы тар хо чо диэ ки ха йыс пыт та ра. Ав раам ки ни лэ ри 
атаа ра бар бы ты гар 17 АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «Мин туох со-
рук таах кэл бип пин ама Ав раам тан кис тиэм дуо? 18 Ки нит тэн 
күүс тээх улуу но руот үөс күө, ки ни сир ба ры ууһу гар ал гыс 
төр дө буо луо. 19 Ол иһин Мин Ав раа мы – оҕотун-уруутун, 
удьуор дьо нун ба ры тын АЙЫЫ ТО ЙОН суо лу нан би гэ тик 
сыл дьар га: кө нө сү рэх тээх буо лар га, кыр дьы гы ту ту һар га 
үөрэт тин диэн та лан ыл бы тым. Дьэ, оч чо ҕо Мин, АЙЫЫ 
ТО ЙОН, Ав раам ҥа эрэн нэр бип пин ба ры тын то ло руо ҕум».

20 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «Со дом наах Го мор-
рат тан үөгү-хаһыы бө ҕө тө иһил лэр. Аньыылара-буруйда-
ра аһа ра ха лы ҥаа та! 21 Тү һэн кө рүөм ээ: ба ры бу руй даах тар 
эбит дуу, суох дуу? Ба ҕар, ба ры буол ба тах та ра буо луо. Ба ран 
би лиэм». 22 Айан ньыт тар Со дом суо лу нан кии рэн ба ра тур-
бут та ра, от тон Ав раам өс сө да АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр ту-
ра ра.* 23 Ав раам Ки ниэ хэ чу га һаан кэ лэн эп пи тэ: «Ама, Эн 
ха ра дьай даах та ры кыт та кө нө дьо ну эмиэ эһиэҥ дуо? 24 Арай 
ити куо рат тан биэс уон кө нө ки һи кө һүн нүн? Ама, бү түн 
куо ра ты ими ри эһэн кэ би һээ ри гы на ҕын дуо? Ол биэс уон 
ки һи ту һу гар ха ры һы йыаҥ суо ҕа дуо? 25 Хай дах да Эн он нук 
гы ныах хын та был лы бат! Эн кө нө дьо ну ха ра дьай даах та ры 
кыт та өлө рүөҥ суо ҕа, кө нө ки һи ха ра дьай даах тыын биир 
дьыл ҕа ла ныа суо ҕа! Хай дах да он нук гы ныах хын та был лы-
бат! Ама, бү түн сир Судьу йа та сыы һа дьүүл лүө дуо?»

26 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН: «Со дом тан биэс уон кө нө 
ки һи ни бул лах пы на, ки ни лэр тус та ры гар куо ра ты ха рыс-
тыам», – диэ би тэ.

* 18:22 ...АвраамөссөдаАЙЫЫТОЙОНиннигэртурара.– Бы лыр гы 
дьэ би риэй ты лы нан су рул лу бут но мох хо: «...АЙЫЫ ТО ЙОН өс сө 
да Ав раам ин ни гэр ту ра ра...». 
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27 Он тон Ав раам сал гыы эп пи тэ: «Тө һө да мин сир-буор 
кү дэ нэ буол лар бын, Эйиэ хэ Айыы То йом мор этэр гэ са нан-
ным: 28 арай он но биэс уон кө нө ки һи көс түөн биэс ки һи 
тиий бэ тин? Ама, биэс ки һи итэ ҕэс диэн, Эн бү түн куо ра ты 
эһэн кэ би һиэҥ дуо?»

АЙЫЫ ТО ЙОН: «Түөрт уон биэс кө нө ки һи ни бул лах-
пы на, куо ра ты эһиэм суо ҕа», – диэ би тэ.

29 Он тон Ав раам сал гыы: «Арай он но түөрт уон эрэ кө нө 
ки һи кө һүн нүн?» – диэн ыйып пы та.

АЙЫЫ ТО ЙОН: «Түөрт уон кө һүн нэ ҕи нэ, эһиэм суо-
ҕа», – диэн хар дар бы та.

30 Ав раам эп пи тэ: «Бу ка диэн, Айыы Тойо нум мин 
этэр бит тэн уор дай ба тын. Арай он но отут эрэ кө нө ки һи 
кө һүн нүн?»

«Он но отут кө нө ки һи кө һүн нэ ҕи нэ, эһиэм суо ҕа», – 
диэ би тэ АЙЫЫ ТО ЙОН.

31 Ав раам эп пи тэ: «Мин Айыы То йом мут тан өс сө ыйы-
тар га са нан ным: арай он но сүүр бэ эрэ кө һүн нүн?»

«Сүүр бэ ту һу гар эһиэм суо ҕа», – диэ би тэ АЙЫЫ ТО ЙОН.
32 Ав раам эп пи тэ: «Бу ка диэн, Айыы Тойо нум уор дай ба-

тын, бу мин бү тэ һик ыйы тыым: арай он но уон эрэ кө һүн-
нүн?»

«Уон ту һу гар эһиэм суо ҕа», – диэ би тэ АЙЫЫ ТО ЙОН.
33 Ав раа мы кыт та кэп сэ тэн бү тэн, АЙЫЫ ТО ЙОН суо лу-

гар кии рэн ба ра тур бу та, от тон Ав раам дьиэ тигэр төн нү бү тэ.

СодомнаахГоморраурусхалланыыта

19  1 Ик ки аан ньал* Со дом ҥа киэ һэ хал лаан ха ра ҥа-
рыы та кэл бит тэ рэ. Лот ити кэм ҥэ куо рат аанын 

айа ҕар оло ро ро. Ки ни лэ ри кө рөн, Лот, ту ран, сир гэ диэ-
ри сү гү рүйэн ба ран: 2 «То йот то руом, бу ка диэн, миэ хэ 

* 19:1 Аанньал–бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка көр. 
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ку лук ку ту гар сыл дьан ааһыҥ, – диэн ыҥыр бы та. – Атах-
хы тын суу нан сын ньа ныҥ. Бу түүн хо нон ба ран, сар сыар да 
эр дэ айан ныах хыт».

«Суох, би һи ги та һыр дьа хо нуох пут», – диэ бит тэ рэ ана-
рааҥ ҥы лар.

3 Ол эрээ ри Лот, күөйэ-хаайа этэн, ки ни лэ ри дьиэ тигэр 
ыҥы ран кил лэр би тэ, ас тар дан, лэп пиэс кэ бу һа ран аһап-
пы та. 4 Өс сө уту йар дыы сы та илик тэ ри нэ, куо рат олох тоох-
то ро – Со дом эр дьо но бүт түү нэ – эдэрдиин-эмэнниин 
бу ка ба ры хо мул лан кэ лэн, Лот дьиэ тин иилии тө гү рүй бүт-
тэ рэ. 5 «Эйиэ хэ кэл бит дьон хан на ла рый? – диэн үөгү лээ-
бит тэ рэ. – Ман на ки ни лэ ри кыт та күө лэ һи йэ тү һүөх пү түн, 
би һиэ хэ та һаар таа эрэ!»

6 Лот, тас ка тах сан дьиэ тин айа ҕын са бан ба ран: 7 «Кэ-
би һиҥ, до ҕот то руом, ку һа ҕа ны оҥо ру маҥ! – диэн көр дөс-
пү тэ. – 8 Мин ик ки ыраас кыыс таах пын, ки ни лэ ри эһиэ хэ 
та һаа рыам. Кыр гыт та ры хай дах гы нар гыт кө ҥүл гүт, от тон 
бу мин дьиэ бэр киир бит хо но һо ло ру тыы ты маҥ!»

9 «Киэр буол! – диэ бит тэ рэ олох тоох тор. – Көр эрэ, эн 
өс сө ман на кэ лии ки һи эрээ ри гин, би һиэ хэ ыйарыҥ-кэрдэ-
риҥ итэ ҕэс эбит дии? Ха та, би ли гин бэ йэ ҕин өс сө ор дук 
кэ би лиэх пит». Итиэн нэ дьиэ аанын то ҕо ан ньар дыы ки-
һиэ хэ бу ынан кэл бит тэ рэ. 10 Онуо ха дьиэ ҕэ баар хо но һо-
лор, Ло ту иһир дьэ тар дан ылан ба ран, ааны олу йан кэ-
бис пит тэ рэ. 11 Ки ни лэр ааҥ ҥа үөмэх тэ һэн ту рар эр дьо ну 
кы ра тыт тан ула ха ны гар тии йэ ха рах та ры нан ту гу да көр бөт 
оҥор бут та ра. Онон кэл бит дьон дьиэ аанын хай дах да бу-
лан кии рэр кыах та ра суо ҕа.

12 Хо но һо лор Лок ка эп пит тэ рэ: «Бу куо рак ка атын туох 
дьон ноох ху нуй? Кү түөт тээх хин, уолат тар даах хын, кыр гыт-
та рдаах хын дуо? Өс сө ким нээх баал ла рый? Оло ру ба ры ла-
рын ман тан ил дьэ бар. 13 Би һи ги куо ра ты ими ри эһиэх пит. 
АЙЫЫ ТО ЙОН бу дьо ну ута рар үөгүнү-хаһыыны ис тэн, 
куо ра ты суох оҥор то ро би һи ги ни ыып пы та».
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14 Лот, дьиэ тит тэн тах сан, ки ни кыр гыт та рын ойох 
ылыах таах дьоҥ ҥо: «Түр гэн ник бу сир тэн ба ра ох суҥ! 
АЙЫЫ ТО ЙОН би ли гин куо ра ты суох оҥо руо!» – диэ-
би тэ. Ол эрээ ри ана рааҥ ҥы лар Ло ту көн нө рү дьээ бэ лэ нэр 
дии са наа быт та ра.

15 Хал лаан су һук ту йан бар бы ты гар аан ньал лар Ло ту: 
«Түр гэн ник ойох хун, ик ки кыыс кын ылан ман тан ба ра 
оҕус, – диэн тиэ тэп пит тэ рэ. – Бар ба тах хы на, аньыы лаах 
куо ра ты кыт та биир гэ өлүөҥ». 16 Лот та ҕыс тар тах сан биэр-
бэк кэ сы рыт та ҕы на, аан ньал лар ки ни ни, АЙЫЫ ТО ЙОН 
аһы нар буо лан, ойо ҕун уон на ик ки кыы һын кыт та куо-
рат тан сиэ тэн та һаар быт та ра. 17 Ки ни лэ ри та һаар быт та рын 
кэн нэ, аан ньал лар тан биир дэс тэ рэ Лок ка эп пи тэ: «Куот, 
кэн ни гин ха йы һы ма. Хо чо ҕо тох тоой о ҕун – ха йа ҕа куо-
таар, оч чо ҕо өлүөҥ суо ҕа».

18 «Суох, То йо нуом,* көр дө һө бүн! – диэ би тэ Лот. – 
19 Эн миэ хэ ку лук кар олус ама рах тык сы һыан нас тыҥ! Олох-
пун быы һаан, миэ хэ улуу үтүө нү оҥор дуҥ. Ол гы нан ба ран 
мин ха йа ҕа куо тар кыа ҕым суох – аны ити үлү гэр гэ аа ра 
быс та рыам. 20 От тон ол көс төр куо рат чу гас, он но сүү рэн 
тии йиэх хэ сөп, ол куо рат кы ра. Мин он но кы ра куо рак ка 
куо туум, оч чо ҕо тыын наах ор дуом».

21 «Чэ, сөп, – аан ньал сө бү лэс пи тэ, – ити көр дө һүү гүн 
ылы на бын, эн этэр куо рак кын эһиэм суо ҕа. 22 Ол эрээ ри 
түр гэн ник сүүр: он но тии йэ илик ки нэ, са ҕа лыыр кыа ҕым 
суох» (ол иһин ити куо рат Си гор** диэн аат та нар). 23 Күн 
ту руу та Лот Си гор га тиий би тэ.

24 АЙЫЫ ТО ЙОН Со дом наах Го мор ра ҕа хал лаан тан, 
АЙЫЫ ТОЙО НТОН, ума йа сыл дьар сиэ рэ ни ар дах тыы 
ку тан, 25 ик ки куо ра ты, хо чо ну бүт түү нүн, куо рат тар олох-

* 19:18 ...Тойонуом...– эбэ тэр: «То йот то руом». 
** 19:22 Сигор– дьэ би риэй дии «кы ра» диэн суол та лаах тыл лыын 
дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат. 
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тоох то рун, ол сир гэ үүнэн тур бут үүнээ йи ни ими ри соп-
пу та. 26 Лот ойо ҕо, кэн ни бин эр гил лэн кө рө бүн диэн, туус 
ба ҕа на ҕа ку бу луй бу та.

27 Сар сыар да Ав раам би ли АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр 
тур бут си ри гэр кэ лэн 28 Со дом наах Го мор ра ны, хо чо ну 
көр бү тэ – арай ол сир ба ры та кө һү йэ ох сооч чу оһо ҕу-
нуу ыыс-быдаан бу руо нан бү рүл лэн ту ра ра. 29 Дьэ, ити 
кур дук Та ҥа ра хо чо куо рат та рын эһэ ри гэр Ав раа мы өй-
дөөн-санаан кэл би тэ. Та ҥа ра Ло ту, ки ни олор бут куо-
рат та рын урус хал лыы сыл дьан, өлөр өлүүт тэн өрү һү йэн 
ил дьэ бар бы та.

Лоткыргыттара:моавтар,аммоннарүөскээһиннэрэ

30 Лот Си гор тан тах сан ик ки кыы һын кыт та ха йа ҕа олох-
суй бу та. Ки ни Си гор га хаа лыан кут та нар этэ, онон үһүөн 
ха йа хас па ҕар олор бут та ра. 31 Биир дэ ула хан кыыс бал ты гар 
эп пи тэ: «Аҕа быт сор су йан эрэр. Бу дой ду га эн би һик ки-
ни кыт та биир гэ оло руох эр ки һи суох. 32 Онон аҕа бы ты-
гар би нэ ги рээт ары гы тын иһэр дэн ба ран, ки ни лиин хоон-
ньо һуох ха. Аҕа бы тыт тан да буол лар, оҕо лоох буо луох ха». 
33 Онон аҕа ла ры гар, киэ һэ сы тыан ин ни нэ, ары гы иһэр ди-
бит тэ рэ. Ула хан кыыс кии рэн аҕа тын кыт та уту й бу та, аҕа та 
буол ла ҕы на кыы һа кэ лэн ки ни ни кыт та хай дах сып пы тын 
да, ту ран бар бы тын да бил бэ тэ ҕэ. 34 Сар сы ны гар ула хан 
кыыс бал ты гар эп пи тэ: «Бө лүүн мин аҕа бын кыт та утуй-
дум. Бу түүн эмиэ ары гы та иһэр диэх хэ, аны эн кии рэн ки-
ни ни кыт та уту йаар. Аҕа бы тыт тан да буол бу тун иһин, оҕо-
лоох буо луох ха». 35 Онон аҕа ла ры гар ол киэ һэ эмиэ ары гы 
иһэр ди бит тэ рэ. Кы ра кыыс кии рэн аҕа тын кыт та уту й бу та, 
аҕа та буол ла ҕы на кыы һа кэ лэн ки ни ни кыт та хай дах сып-
пы тын да, ту ран бар бы тын да бил бэ тэ ҕэ.

36 Ити кур дук, Лот ик ки кыы һа ик киэн аҕа ла рыт тан 
ыара хан буол бут та ра. 37 Ула хан кыыс уол оҕо ну тө рө төн, 
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Моав* диэн аат таа бы та. Ол уол – би лиҥ ҥи моав тар тө рүт 
өбү гэ лэ рэ. 38 Кы ра кыыс уол оҕо ну тө рө төн, Бен-Амми** 
диэн аат таа бы та. Ол уол – би лиҥ ҥи ам мон нар тө рүт тэ рэ.

АвраамАвимелехтыынкөрсүһүүтэ

20  1 Ав раам он тон Не гев диэ ки ба ран, Ка дес уон на 
Сур ик ки ар ды гар олох суй бу та. Ки ни Ге рар га оло-

ро сыл дьан 2 ойо ҕун Сар ра ны бал тым дии рин иһин, Ге рар 
ыраах таа ҕы та Авиме лех, ки һи ыытан, Сар ра ны бэ йэ ти гэр 
ыл лар бы та. 3 Ол гы нан ба ран, түүн Авиме лех уту йа сыт та-
ҕы на, түү лү гэр Та ҥа ра көс төн: «Эн ити дьах та ры ыл бы тыҥ 
иһин өлүөҥ; ки ни эрдээх дьах тар», – диэ би тэ.

4 Авиме лех Сар ра ны таа ры йан да кө рө или гэ, онон: 
«Айыы То йон! Ама, Эн туох да бу ру йа суох но руо ту эһэн 
кэ би һиэҥ дуо? – диэн көрдөһөн-ааттаһан бар бы та. – 5 Ити 
ки һи бэ йэ тэ миэ хэ бал тым диэ би тэ эбээт, дьах тар эмиэ 
ин ньэ дии рэ. Мин суо ба һым ыраас, онон бу ру йа суох пун».

6 «Эн суо ба һыҥ ыраа һын би лэ бин, – диэ би тэ Та ҥа ра 
ыраах таа ҕы түү лү гэр. – Ол иһин эйи гин ки ниэ хэ чу га һап-
па та ҕым – эйи гин Мии гин ута ры аньыы оҥо рор тон туп-
пу тум. 7 Би ли гин эри гэр ойо ҕун тө нүн нэр. Эрэ бо ро руок 
ки һи, ки ни эн тус кар үҥүө, оч чо ҕо тыын наах хаа лыаҥ. От-
тон эри гэр тө нүн нэр бэ тэх хи нэ, бэ йэҥ да, бү түн ууһуҥ да – 
ба ры өлүөх хүт. Эн ону би лиэх тус таах хын».

8 Сар сыар да эр дэ Авиме лех, чу гас дьо нун хо му йан оло-
рон, ити ис ти би тин кэп сээ би ти гэр ба ры ула хан нык кут-
там мыт та ра. 9 Он тон Авиме лех Ав раа мы ыҥы ран ылан 
сэ мэ лээн бар бы та: «Эн би һиэ хэ то ҕо ман нык сы һыан нас-
тыҥ? Мин эйиэ хэ туох ку һа ҕа ны оҥор буп пу нуй? Мии гин 

* 19:37 Моав– «мин аҕа быт тан» диэн суол та лаах тыл лыын дьүө рэ лэ-
һэр дор ҕоон нор доох анал аат. 
** 19:38 Бен-Амми– «хаан уруу ки һим уола» диэн суол та лаах анал аат. 
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уон на мин саа рыс ты ба бын бү түн нүү түн то ҕо бу кур дук 
ыар аньыы га ас тыҥ? Дьэ, олох түк тэ ри тик бы һыы лан ныҥ. 
10 Туох са наат тан итин ник буол луҥ?» – диэн Авиме лех Ав-
раам тан ыйып пы та.

11 Ав раам эп пи тэ: «Бу дой ду дьо но Та ҥа рат тан тол лу бат-
тар. Ол иһин аны ойох пут тан сыл таан мии гин өлө рөн кэ-
би һиэх тэ рэ дии са наа бы тым. 12 Он то да суох ки ни миэ хэ 
бал тым буо лар – аҕам кыы һа, ийэ тэ эрэ атын. Миэ хэ эр-
гэ тах сы бы та гы нан ба ран, 13 Та ҥа ра мии гин аҕам дьиэ тин 
хаал ла ран айаҥ ҥа ту ру нар га со руй бу ту гар мин ки ни ни: 
„Көр дө һө бүн, хан на да тиий бип пит иһин, дьоҥ ҥо мии гин 
уба йым диир буо лаар,“ – диэн сэ рэп пи тим».

14 Авиме лех Ав раам ҥа ба раан на ры, ынах та ры, ку лут эр 
дьо ну, ку лут дьах тал лары бэ лэх тээн ба ран, Сар ра ны ки-
ниэ хэ тө нүн нэр би тэ. 15 Итиэн нэ: «Мин сирим-уотум ба ры-
та эйиэ хэ аһа ҕас, онон биир ба ҕар быт сир гэр олох суй», – 
диэ би тэ. 16 От тон Сар ра ҕа эп пи тэ: «Убай гар ты һыын ча 
ше кель* үрүҥ кө мү һү биэ рэ бин. Ол эн чу гас дьо нуҥ ха ра ҕар 
эйиэ хэ саат кут та рыы та буо луо, онон чиэ һиҥ чө лү гэр тү-
һүө». 17 Ав раам Та ҥа рат тан көр дөс пү тү гэр Та ҥа ра Ави ме ле-
ҕы, ки ни ойо ҕун, ку лут дьах тал ла рын үтүөр дэн, дьах тал лар 
хат төрөөн-ууһаан бар быт та ра. 18 (АЙЫЫ ТО ЙОН ити ин-
ни нэ Ав раам ойо ҕун Сар ра ту һут тан Авиме лех дьиэтигэр-
уотугар баар дьах тал лары бу ка ба ры ла рын тө рөө бөт гы на 
сыл дьы бы та.)

Исаактөрүүр

21  1 АЙЫЫ ТО ЙОН, эрэн нэр би тин кур дук, Сар ра-
ны ум ну ба та ҕа – эп пит ты лын то лор бу та. 2 Та ҥа ра 

бол дьообут кэ ми гэр Сар ра ыара хан буо лан, саа һа бы дан наа-
быт Ав раам ҥа уол оҕо ну тө рөп пү тэ. 3 Ав раам са ҥа тө рөө бүт 

* 20:16 Шекель– 11, 5 кы раам кэ ри ҥэ.
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оҕо тун, Сар ра уолун, Исаак диэн аат таа бы та. 4 Он тон ах-
сыс кү нү гэр ки ни, Та ҥа ра со ру й бу тун то ло рон, уол оҕо 
бы һыл лар сиэрин-туомун оҥор бу та. 5 Исаак тө рүү рү гэр 
Ав раам сүүс саас таа ҕа. 6 Сар ра: «Та ҥа ра миэ хэ оҕо биэ-
рэн, дьэ, көр бө ҕө тө буол ла, – диэ би тэ. – Би ли гин мии-
гин ис ти бит эрэ ба ры та кү лүө ҕэ». 7 Итиэн нэ өс сө эп пи-
тэ: «Ким Ав раам ҥа Сар раҥ кы һыл оҕо ну эмиий диэ диэн 
этиэ этэй? Он тум баа ра, мин кыр дьар саас пар ки ниэ хэ 
уолу тө рөт түм!»

Агарьуолункыттаүүрүллэр

8 Оҕо улаа тан эмии йит тэн араа рыл лы быт кү нү гэр Ав-
раам ула хан ма лаа һын тэ рий би тэ. 9 Сар ра, Ав раам Еги пет 
дьах та рыт тан Агарьтан уола Исаа гы дьээ бэ лии рин* кө-
рөн, 10 Ав раам ҥа: «Ити ку лут дьах та ры уолун кыт та үүрэн 
кэ бис. Ку лут уола эн баай гар мин Исаак пы наан биир гэ 
тик сиэ суо ҕа!» – диэ би тэ. 11 Уолун ту һу нан итин ник тыл-
лары Ав раам олус хо мо йо ис ти би тэ. 12 Ол эрээ ри Та ҥа ра 
ки ниэ хэ эп пи тэ: «Уол гут тан да, ку лук кут тан да са наар ҕаа-
ма. Эн уус кун Исаак сал гыа ҕа. Сар ра эп пи тин то лор. 13 Ку-
лут дьах тар уола эмиэ эн оҕоҥ, онон Мин ки нит тэн да бү-
түн но руо ту ууһа тыа ҕым».

14 Ав раам сар сыар да эр дэ ту ран, Агарь га ки лиэ би уон-
на уулаах ти рии си миир чэ ҕи биэр би тэ. Ону ки ни сан ны-
гар бил лэ ҕин нэ ри ууран ба ран, оҕо тун кыт та ик киэн нэ рин 
ыытан кэ бис пи тэ. Агарь Вир са вия ку раа йы ку йаа ры гар 
атах ба лай ба ран му нан хаал бы та. 15 Ол сыл дьан, си миир-
чэх тээх уута ба рам мы ты гар уолун та лах төр дү гэр хаал лар-
бы та 16 итиэн нэ бэ йэ тэ, оҕом өлө рүн кө рөр кыа ҕым суох 
диэн, тэ йич чи ох саа тэ бэр си ри гэр тии йэн уйа-хайа суох 
ытыы олор бу та.

* 21:9 ...Исаагыдьээбэлиирин...– эбэ тэр: «Исаа гы кыт та оон ньуу рун». 
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17 Уол чаан ытыыр са ҥа тын Та ҥа ра ис тэн, хал лаан тан 
Та ҥа ра аан ньа ла Агарь га: «Ха йа, бу хай дах буол луҥ, Агарь? 
Кут та ны ма, – диэ би тэ. – Та ҥа ра эн хаал лар быт оҕоҥ 
ытыы рын иһит тэ. 18 Ба ран уол гун ту руор, оҕо ҕун илии тит-
тэн сиэт. Мин ки нит тэн улуу но руо ту ууһа тыа ҕым». 19 Дьэ, 
онуо ха Агарь, ха ра ҕын Та ҥа ра ары йан, уулаах хо луо дьас 
ту ра рын көр бү тэ. Итиэн нэ ба ран си миир чэ ҕэр то ло ру уу 
сом сон аҕа лан, оҕо тун ута ҕын хан нар бы та.

20 Та ҥа ра уо лу хаал лар ба та ҕа: уол улаа тан, ку раа йы ку-
йаар га олох суй бу та, ох чут бэр дэ буол бу та. 21 Ки ни Фа ран 
ку раа йы ку йаа ры гар оло ро ро. Ийэ тэ уолу гар Еги пет тэн 
ойох аҕа лан биэр би тэ.

АвраамАвимелехтыынсөбүлэһиигэкиирэр

22 Ол са ҕа на Авиме лех Ав раам ҥа сэ рии тин то йо но Фи-
хол арыал дьыт таах кэ лэн: «Эйиэ хэ, ту гу да гым мы тыҥ 
иһин, ба ры ты гар Та ҥа ра кө мө лө һөн иһэр, – диэ би тэ. – 
23 Онон мии гин да, мин уол бун, сиэм мин да таҥ на рыам 
суо ҕа диэн Та ҥа ра нан ан да ҕай. Мин эйиэ хэ үтүө түк сы-
һыан нас пы тым кур дук, эн миэ хэ уон на бу эйи гин олох-
суп пут дой ду га эмиэ он нук сы һыан на һыах таах хын».

24 «Сөп, мин ан да ҕай ыам», – диэн Ав раам сө бү лэс пи тэ, 
25 ол гы нан ба ран, Авиме лех ку лут та ра хо луо дьа һын был-
дьаан ыл быт та рын иһин, ыраах таа ҕы ны хо му ру й бу та.

26 «Ха йа ла ра итин ник бы һыы лам мы тын мин бил бэп-
пин, – диэ би тэ Авиме лех. – Бач чааҥ ҥа диэ ри эн миэ хэ 
ту гу да этэ или гиҥ. Дьэ, бу эрэ иһит тим». 27 Ав раам Авиме-
лех ха ба раан на ры, ынах та ры бэ лэх тээн ба ран, ки ни лиин 
илии ох сус пу та. 28 Ав раам сэт тэ ты һы ба раа ны үөрүт тэн 
араа ран тус па ту руор бу ту гар 29 Авиме лех: «Бу сэт тэ ты һы 
ба раа ны то ҕо тус па тут туҥ?» – диэн ыйып пы та.

30 «Хо луо дьас миэ нэ буо ла рын бэ лиэ ти гэр эн бу сэт тэ 
ба раа ны мии гит тэн ыл. Хо луо дьа һы мин хас пы тым», – 
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диэ би тэ Ав раам. 31 Ки ни лэр ол күн он но хар да ры та ан да-
ҕай сыах та рыт тан ыла, ити сир Вир са вия* диэн аат там-
мыт. 32 Авиме лех Ав раам ныын Вир са вия ҕа илии ох су һан 
ба ран, сэ рии тин ба һы лы гын Фи хо лу кыт та Фи лис тим 
си ри гэр төн нү бү тэ. 33 От тон Ав раам Вир са вия си ри гэр 
та ма риск** ма һы олор ду бу та уон на он но АЙЫЫ ТОЙО-
НУ – өл бөт үйэ лээх Та ҥа ра ны – аатын аат таан ыҥыр-
бы та. 34 Ки ни Фи лис тим си ри гэр өс сө да бэрт уһун нук 
олор бу та.

ТаҥараАвраамытургутар

22  1 Ити кэн нит тэн тө һө эрэ кэм буо лан ба ран Та ҥа-
ра, Ав раа мы тур гу тан кө рөө рү: «Ав раам!» – диэн 

ыҥыр бы та. «Бу баар бын», – диэ би тэ Ав раам. 2 Та ҥа ра эп-
пи тэ: «Тап тыыр со ҕо тох уол гун Исаа гы ылан Мо риа диэн 
сир гэ бар. Он но Мин эйиэ хэ этэр ха йа бар тах сан, уол гун 
ума тан Миэ хэ то лук биэр».

3 Ав раам, сар сыар да эр дэ ту ран өсүө лүн ыҥыыр даа-
бы та, ик ки эдэр ча ҕа рын уон на уолун Исаа гы ыл бы-
та. Он тон бү түн нүү ума тыл лыах таах то лу гун*** ма һын 
ха йы тан ба ран, Та ҥа ра ый быт си ри гэр айан наа бы та. 
4 Суол га тур бут та рын үһүс кү нү гэр ки ни тии йиэх тээх 
си рдэ рин ыраах тан бэ лиэ тии кө рөн, 5 ча ҕар да ры гар: 
«Эһи ги ман на хаа ла тү һүҥ, өсүөл гү түн ма нааҥ, – диэ би-
тэ. – Мин уол бу наан, он но Та ҥа ра ҕа сү гү рүйэн ба ран, 
эһиэ хэ төн нөн кэ лиэх пит». 6 Итиэн нэ бү түн нүү ума тыах-
таах то лу гун ма һын уолу гар Исаак ка сүк тэр би тэ, бэ йэ тэ 

* 21:31 Вирсавия– дьэ би риэй дии «Беэр-Шева», ол аа та «Сэт тиэ лэр 
хо луо дьас та ра», эбэ тэр «Ан да ҕар хо луо дьа һа» диэн суол та лаах анал 
аат. (Бу ки ни гэ 26:33 кэр чи гин көр.)
** 21:33 Тамариск– бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка көр. 
*** 22:3 ...бүтүннүүуматыллыахтаахтолугуҥ...– бы һаа рыы тын ки ни-
гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка көр. 
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ха тат таах бы һа ҕын ыл бы та. Сал гыы ик киэ йэ ҕин айан наа-
быт та ра.

7 «Аҕаа!» – Исаак Ав раа мы ыҥыр бы та.
«Ис тэ бин, тоо йуом», – диэ би тэ Ав раам.
«Ха тап пыт да, мас пыт да баар дии, от тон бү түн нүү ума-

тар ба раам мыт оҕо то хан на ный?» – уола ыйып пы та.
8 Онуо ха ки ни уолу гар: «Тоо йуом, ума тыл лар ба раа нын 

оҕо то хан на тын Та ҥа ра Бэ йэ тэ кө рөн тур да ҕа», – диэн хар-
дар бы та. Ити кур дук, ик киэн биир гэ айан наан ис пит тэ рэ.

9 Ав раам Та ҥа ра эп пит си ри гэр кэ лэн аал таар оҥор бу та, 
ил дьэ кэл бит хар да ҕас та рын ол үрдү гэр кэк кэ лэч чи уур бу-
та. Он тон Исаа гы кэл ги йэн ба ран, аал таа р га хар да ҕас үө һэ 
сы тыар бы та. 10 Ки ни бы һа ҕын та һаа ран уолун үр дү нэн күө-
рэч чи ту тан эр дэ ҕи нэ, 11 эмис кэ хал лаан тан АЙЫЫ ТО-
ЙОН аан ньа ла: «Ав раам, Ав раам!» – диэн ыҥыр бы та.

«Бу баар бын!»— диэ би тэ Ав раам.
12 Аан ньал эп пи тэ: «Уол гар илии гин кө тө ҕү мэ, ки ниэ хэ 

туох да ку һа ҕа ны оҥо ру ма. Эн Та ҥа рат тан тол лор гун Мин 
бил лим: эн, бэл, со ҕо тох уол гун Миэ хэ биэ рэр гин кэ рэй-
бэ тиҥ».

13 Ав раам он но көр бү тэ: арай иһи рик та лах быы һы-
гар биир атыыр ба раан муо һут тан иҥ нэн ту ра ра. Ки ни 
тии йэн ол ба раа ны ылан, уолун он ну гар бү түн нүү ума-
тан Та ҥа ра ҕа то лук биэр би тэ. 14 Онон ити си ри «АЙЫЫ 
ТО ЙОН кө рөн ту рар»* диэн аат таа бы та. (Итин тэн ыла 
«АЙЫЫ ТО ЙОН хайа ты гар та ҕыс тах ха, көс түө ҕэ» диэн 
өс но мо ҕо үөс кээ бит.)

15 Он тон эмиэ АЙЫЫ ТО ЙОН аан ньа ла хал лаан тан 
Ав раа мы ыҥы ран эп пи тэ: 16 «Мин Бэйэ би нэн ан да ҕа йа-
бын, – диир АЙЫЫ ТО ЙОН, – эн итин ник суол га са-
нам мы тыҥ, баар эрэ со ҕо тох уол гун Миэ хэ то лук биэ рэр-
гин кэ рэ й бэ тэ ҕиҥ – иһин 17 Мин эйи гин ал гыам. Мин 

* 22:14 ...көрөнтурар...– эбэ тэр: «хаач чы йар».
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эйиэ хэ хал лаан су лу һун, муо ра кы ты лын ку ма ҕын кур дук 
көй үгүс удьуо ру бэ лэх тиэм. Эн оҕо ло руҥ сэ рии нэн тиий-
дэх тэ ри нэ, өс төөх куо ра тын аана сиҥнэн тү һүө ҕэ. 18 Мин 
тыл бын то лор бу туҥ иһин, эн удьуор да рыҥ сир ба ры но-
руот та ры гар ал гыс төр дө буо луох та ра».

19 Ав раам ча ҕар да рын хаал лар быт си ри гэр төн нөн кэл-
би тэ, он тон ба ры биир гэ Вир са вия ҕа бар быт та ра. Ки ни 
Вир са вия ҕа тии йэн олор бу та.

Нахороҕолоро

20 Ити кэн нит тэн ба лай да буо лан ба ран, Ав раам ҥа ини-
тин На хор ойо ҕо Мил ка хас да уол лам мы тын ту һу нан кэп-
сээ бит тэ рэ. 21 Уолат тар аат та ра Уц (бас та кы уол), Вуз, Ке-
муил (Арам аҕа та), 22 Ке сед, Ха зо, Пил даш, Ид лаф, Ва фуил 
диэн нэ рэ. 23 Ва фуил тан Ре век ка диэн кыыс тө рөө бү тэ. Бу 
аҕыс уо лу Мил ка На хор тан, Ав раам уба йыт тан, тө рөп пү тэ. 
24 На хор одьу луун ойо ҕо Реу ма эмиэ Те вах, Га хам, Та хаш, 
Маа ха диэн уолат та ры тө рөп пү тэ.

Сарраөлөр

23  1 Сар ра, ба ры та сүүс сүүр бэ сэт тэ сыл оло рон ба ран, 
2 Кириаф-Арбаҕа (би лиҥ ҥи Хев роҥ ҥа), Ха наан си ри-

гэр, өл бү тэ. Ав раам кэ лэн, Сар ра ны аһы йан ытаан-соҥоон 
ба ран, 3 ки ни сы тар си рит тэн ту ран, олох тоох хет дьо ну гар 
тии йэн көр дөс пү тэ: 4 «Мин ман на эһиэ хэ олох су й бут кэ лии 
ки һи бин. Ойо ҕум өлөн хаал ла, онон ки ни ни ха рай ыах пын 
миэ хэ, бу ка диэн, анал сир дэ бы һан биэ риҥ».

5 Олох тоох тор Ав раам ҥа эп пит тэ рэ: 6 «То йом муот, би һиэ-
хэ үтүө тэ оҥор: эн би һи ги ор тобу ту гар Та ҥа ра ки нээ һэ буо-
ла ҕын, онон ойох хун би һи ги өл бүт тэр би тин ха ра йар бас тыҥ 
сир би ти гэр та һаар. Ха йа быт да эйиэ хэ бэ йэ бит уус пут анал 
си рин кө ҥүл лүөх пүт».
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7 Ав раам, ту ран, бу дой ду олох тоох то ру гар хет тэр гэ сү-
гү рүйэн ба ран, 8 эп пи тэ: «Ойох пун та һаа рар бын кө ҥүл лүүр 
буол лах хы ты на, миэ хэ үтүө тэ оҥо руҥ, Цо хар уо лут тан 
Еф рон тан көр дө һүҥ: 9 хо нуу тун кы тыы ты гар баар Мах пе ла 
таас хас па ҕын миэ хэ, бу ка диэн, атыы лаа тын. Мин ону, 
бу эһи ги ба ры кө рөн олор дох ху ту на, сыа на тын үрүҥ кө мү-
һү нэн то ло ру тө лөөн атыы ла һыам. Оч чо ҕо би һи ги өл бүт 
дьом му тун аны он но кис тиир буо луо эти бит».

10 Куо рат ааны гар мус ту бут хет тэр быыс та ры гар оло рор 
Еф рон, ки ни лэр ба ры ис тэл лэ рин кур дук, Ав раам ҥа эп пи-
тэ: 11 «Кэ бис, то йо нуом, эн миэ хэ үтүө тэ оҥор: ити хо нуу-
ну хас пах та ры мии гит тэн бос хо ыл. Биир уус таах та рым да 
туо һу буо луох та ра: ити си ри мин эйиэ хэ ойох хун кис тиир-
гэр бос хо биэ рэ бин».

12 Ав раам, бу сир олох тоох то ру гар сү гү рүйэн ба ран, 
13 мус ту бут дьон-сэргэ ис тэ ри гэр Еф роҥ ҥа: «Эйи гит тэн 
көр дө һө бүн, бу ка диэн, миэ хэ үтүө тэ оҥор, – диэ би тэ. – 
Хо нуу тө лө бү рүн мин эйиэ хэ биэ рэ бин, онон өл бү тү ха  ра-
й ыах  пын, кө мү һү мии гит тэн ыл».

14 Еф рон эп пи тэ: 15 «Чэ, сөп, то йо нуом! Миэ хэ үтүө тэ 
оҥор: ити сир тө лө бү рэ – түөрт сүүс ше кель үрүҥ кө мүс. 
Эн би һик ки гэ ол сыа на буо луо дуо? Өл бү тү ха рай». 16 Ав-
раам, сө бү лэ һэн, Еф роҥ ҥа ки ни хет тэр ис тэл лэ ри гэр быс-
пыт тө лө бү рүн түөрт сүүс ше кель үрүҥ кө мү һү атыы һыт тар 
мээ рэй дэ ри нэн ыйаан биэр би тэ.

17 Дьэ, ити кур дук, Еф рон Мам ре ат ты гар баар Мах пе-
ла таа ҕы хо нуу та бү түн нүү – сы ма ра таас хас пах та ры, он но 
үүм мүт мас та ры – 18 аны Ав раам бас би лии ти гэр киир би тэ. 
Куо рат ааны гар мус ту бут хет тэр бу ка ба ры онуо ха туо һу 
буол бут та ра. 19 Онон Ав раам ойо ҕун Сар ра ны Ха наан си-
ри гэр би ли гин Хев рон диэн аат та нар Мам ре ат ты наа ҕы 
Мах пе ла хо нуу ту гар баар таас хас пах ха ха рай бы та. 20 Ол 
хо нуу хас па ҕы кыт та хет тэр тэн Ав раам ҥа бэ рил лэн, өл бүт 
дьон кө мүл лэр си рэ буол бу та.
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ИсаакРевекканыойохылар

24  1 Ав раам саа һа ыраап пы та. Ки ни ни туох ха ба ры ты-
гар АЙЫЫ ТО ЙОН ал гы һа арыал лыы ра. 2 Биир дэ 

Ав раам дьиэтин-уотун, ха һаа йыс ты ба тын са лай та рар аҕа 
саас таах ку лу ту гар эп пи тэ: «Илии гин өт тү гүм ан ны гар сы-
һыа ры ту тан ту ран,* 3 мин уол бар ман наа ҕы Ха наан кыр-
гыт та рыт тан ки ми да ойох ылан биэ риэм суо ҕа диэн миэ хэ 
АЙЫЫ ТОЙО НУ НАН, сир-халлаан Та ҥа ра ты нан, ан да-
ҕай! 4 Эн Исаак ка эр гэ тах сар кыы һы мин дой ду бар тии йэн, 
он но оло рор хаан-уруу дьом мут тан бу лан аҕа лыах таах хын».

5 «Арай кыыс мии гин кыт та бу дой ду га кэл сиэн ба ҕар-
ба тын? – ку лу та ыйып пы та. – Оч чо ҕо уол гун эн тө рөө бүт 
сир гэр тө нүн нэ рэ бин дуо?»

6 «Суох, уол бун он но туох да иһин тө нүн нэ ри мэ, – диэ-
би тэ Ав раам. – 7 Мии гин аҕам дьиэ тит тэн, тө рөө бүт сир-
бит тэн туо ра дой ду га аҕал быт АЙЫЫ ТО ЙОН, мэ ҥэ хал-
лаан Та ҥа ра та, мии гин ниин кэп сэ тэ ри гэр бу сири-уоту 
мин удьуор дар бар биэ риэх буо лан ан да ҕай бы та. Онон мин 
уол бар тах сар кыы һы ана раат тан ил дьэ кэ лэ риҥ ту һу гар, 
Ки ни эн ин ни гэр сир дьит аан ньа лын ыытыа ҕа. 8 От тон 
кыыс эйи гин ниин кэл сиэн ба ҕар ба та ҕы на, эн миэ хэ биэр-
бит ан да ҕар гыт тан бос хо ло но ҕун. Ол гы нан ба ран, уол бун 
он но тө нүн нэ ри мэ».

9 Ку лут, илии тин тойо нун өт тү гүн ан ны гар сы һыа ры 
ууран ту ран, ки ниэ хэ ан да ҕар ты лын эп пи тэ. 10 Он тон то-
йо нут тан уон тэ биэ ни ылан, эҥин-эгэлгэ күн дү бэ лэ ҕи 
ын дыы ла нан, Ме со по та мия ҕа оло рор На хор куо ра ты гар 
айан наа бы та. 11 Куо рат та һы гар тии йэн, Ав раам ку лу та тэ-
биэн нэ рин хо луо дьас ат ты гар тох топ пу та. Күн киэ һэ рэн, 

* 24:2 Илиигинөттүгүманныгарсыһыарытутантуран...– илии тин 
ки һи өт тү гүн ан ны гар сы һыа ры ту тан ту ран ан да ҕа йаач чы ол ан да-
ҕа рын хан нык да тү гэҥ ҥэ кэ һиэ суох таа ҕа. 
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кыр гыт тар уу ба һа тах сар кэм нэ рэ уол дьа һан эрэ рэ. 12 Ав-
раам ку лу та эп пи тэ: «АЙЫЫ ТО ЙОН, мин тойо нум Ав-
раам Та ҥа ра та! Эйи гит тэн көр дө һө бүн, бу ка диэн, миэ хэ 
си ти һии тэ бэ лэх тээ, то йом мор үтүө сы һыаҥ ҥын көр дөр. 
13 Би ли гин мин бу куо рат кыр гыт та ра уу ба һар хо луо дьас та-
ры гар кэ лэн ту ра бын. 14 Ман на кэл бит кыыс ка: „Куп суун-
наах уу гут тан иһэр бин кө ҥүл лээ эрэ,“ – диэ ҕим. Оч чо ҕо 
кыыс: „Ис, тэ биэн нэр гин эмиэ уула тыам,“ – диэн хо руй-
даа та ҕы на, ол аа та ки ни Эн ку лук кар Исаак ка анаан та лар 
кыы һыҥ буо луо. То йом мор үтүө түк сы һыан нас пык кын 
мин итин тэн би лиэ ҕим».

15 Ма ны ситэ этэ да или ги нэ, арай Мил ка лаах На хор 
(На хор – Ав раам ини тэ) уо лла рын Ва фуил кыы һа Ре век ка, 
сан ны гар куп суу нун сүк пү тү нэн, тии йэн кэл би тэ. 16 Ки ни 
кө рүөх тэн кэ рэ дьү һүн нээ ҕэ, эр ки һи өс сө би лэ илик ыраас 
кыы һа этэ. Ре век ка хо луо дьас тан иһи ти гэр уу сом сон ылаат, 
кэл бит суо лу нан төт тө рү хаа ман дьы лыс та на тур бу та. 17 Ав раам 
ку лу та кыы һы кэн нит тэн ситэн тии йэн: «Миэ хэ куп суун наах 
уу гут тан иһэрт эрэ!» – диэн көр дөс пү тэ.

18 «Оо, иһиий, то йо нуом!» – диэт, кыыс куп суу нун сан-
ныт тан тү һэ рэ ох сон, Ав раам ку лу ту гар уу иһэр ди би тэ. 
19 Он тон: «Аны би ли гин тэ биэн нэр гэр ба һан аҕа лыым, – 
диэ би тэ, – утах та ра ха ныар диэ ри, уулаа тын нар». 20 Итиэн-
нэ куп суун наах уутун сүө һү уулуур иһи ти гэр сүө кээт, хо-
луо дьас ка хат тэ бим ми тэ. Ити кур дук, тэ биэн нэр ба ры 
уулуох та ры гар диэ ри, иһик кэ уу тас пы та.

21 Ку лут ки һи буол ла ҕы на, айа нын АЙЫЫ ТО ЙОН чах-
чы ал ҕаа бы тын би лээ ри, кыы һы саҥата-иҥэтэ суох си ри-
йэн одуу лас пы та. 22 Тэ биэн нэр уулаан бүп пүт тэ рин кэн нэ, 
ки ни кыыс ка ше кель аҥаа ра ыйаа һын наах кы һыл кө мүс 
му рун иэмэ ҕин кыт та уон ше кель ыйаа һын наах ик ки кы-
һыл кө мүс бө ҕө ҕү та һаа ран биэ рэн ба ран: 23 «Эн ха йа ла рын 
кыы һы на ҕы ный? – диэн ыйып пы та. – Бу ка диэн, миэ хэ 
эт эрэ, аҕаҥ дьиэ тигэр би һиэ хэ хо нор сир көс түө дуо?»
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24 «Мин Мил ка лаах На хор уо лла рын Ва фуил кыы һы на-
бын», – диэ би тэ Ре век ка, 25 он тон эп пи тэ: «Би һиэ хэ со ло-
мо да, сүө һү аһы лы га да эл бэх. Хо нор сир да көс түө».

26 Ити ни ис тэн, ки һи АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр сө һүр-
гэс тии тү һэн сир гэ тии йэ сү гү рүй бү тэ. 27 «Ай хал буол лун 
АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО, тойо нум Ав раам Та ҥа ра ты гар! – 
диэн мах там мы та. – Мин то йом мор дьиҥ үтүө сы һыан-
наа ҕын көр дө рдө эбээт! АЙЫЫ ТО ЙОН мии гин тойо нум 
хаан-уруу дьо ну гар чоп чу сир дээн аҕал быт».

28 Кыыс дьиэ тигэр сүү рэн тии йэн, ийэ тин аах ха би һиэ-
хэ ки һи кэл лэ диэн кэп сээ би тэ. 29-30 Ре век ка уба йа Ла ван, 
бал та му рун иэмэ ҕин, бө ҕөх тө рү ту тан кэл би тин кө рөн, 
кэ лии ки һи кыы һы кыт та ту гу кэп сэп пи тин би лэн ба ран, 
тиэтэйэ-саарайа хо луо дьас ка бар бы та. Он но хо луо дьас 
ат ты гар тэ биэн нэ рин кыт та ту рар Ав раам ку лу ту гар куду 
хаа ман тии йэн: 31 «АЙЫЫ ТО ЙОН ал гыс таа ҕа, би һи ги 
дьиэби ти гэр ба рыс! То ҕо ман на та һыр дьа ту руо ҥуй? Хо нор 
дьиэ ҕи тин, тэ биэн нэр гит ту рар си рдэ рин бэ лэм нээ тим», – 
диэ би тэ. 32 Ав раам ку лу та дьиэ ҕэ киир би тэ. Тэ биэн нэ ри гэр, 
сы бы дах таан ба ран, со ло мо, аһыл ык аҕа лан аһап пыт та ра. 
Хо но һо ҕо уон на ар гыс та ры гар атах та рын суу нал ла ры гар 
уу биэр бит тэ рэ. 33 Ин ни лэ ри гэр ас-үөл тар дыл лы бы та, ол 
гы нан ба ран Ав раам ку лу та: «Мии гин ман на туох со рук ка 
ыып пы тт арын этиэм ин ни нэ, аһаа бап пын», – диэ би тэ.

«Дьэ, кэп сээ эрэ», – дьиэ лээх тэр сэ ҥээр бит тэ рэ.
34 Хо но һо кэп сээ нин ман нык са ҕа лаа бы та: «Мин Ав раам 

ку лу та бын. 35 АЙЫЫ ТО ЙОН мин тойо ммун ула хан нык ал-
ҕаан, ки ниэ хэ баайы-дуолу: ба раа ны, ына ҕы, үрүҥ да, кы-
һыл да кө мү һү, ку лут эр дьо ну, ку лут дьах тал лары, тэ биэ ни, 
өсүө лү – хо то биэр би тэ. 36 Тойо нум ойо ҕо Сар ра, адьас кыр-
дьан ба ран, уол оҕо лом му та, онон тойо нум баайын-дуолун 
ба ры тын уолу гар анаа бы та. 37 Ки ни мии гин „уол бар олох-
тоох Ха наан кыр гыт та рыт тан ки ми да ылан биэ рээ йэ ҕин“ 
диэн ан да ҕап пы та. 38 Уол бар ойох тах сар кыы һы дой ду бар 
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ба ран, хаан-уруу дьом мут тан бу лан аҕа лаар диэ би тэ. 39 Мин 
то йом мут тан: „Арай кыыс мии гин кыт та кэл си бэ тин?“ – 
диэн ыйып пы тым. 40 Онуо ха эп пи тэ: „Мин өрүү бас бэ ри-
нэн олор бут АЙЫЫ ТОЙО НУМ, уол бар тах сар кыы һы мин 
аҕам ууһут тан, бэ йэм дьиэ кэр гэм мит тэн бу лан аҕа ла рыҥ 
ту һу гар, эйиэ хэ сир дьит аан ньа лын биэ рэн айаҥ ҥын ал гыа-
ҕа. 41 Уруу лар бар тиий дэх хи нэ, эн миэ хэ биэр бит ан да ҕар-
гыт тан бос хо ло но ҕун. Кыы һы эйиэ хэ биэр бэ тэх тэ ри нэ да-
ҕа ны, ан да ҕа ры то лор бут ааты ыла ҕын“.

42 Дьэ, онон мин бү гүн хо луо дьас ка тии йэн ба ран, көр-
дөс түм: „АЙЫЫ ТО ЙОН, тойо нум Ав раам Та ҥа ра та! Бу ка 
диэн, айам мын ал ҕаа. 43 Мин би ли гин хо луо дьас ат ты гар кэ-
лэн ту ра бын. Ман на уу ба һа тах сы быт кыыс ка куп суун наах 
уу гут тан миэ хэ иһэрт эрэ диэ ҕим. 44 Өс кө түн кыыс миэ хэ 
ис, тэ биэн нэр гэр эмиэ уу аҕа лыам диэн сө бү лэс тэ ҕи нэ, ол 
аа та, Эн, АЙЫЫ ТО ЙОН, ки ни ни мин тойо нум уолу гар 
эр гэ тах са ры гар анаа быт эбик кин“. 45 Ис пэр итин ник көр-
дө һөн бү тэ да илик пи нэ, сан ны гар куп суун наах Ре век ка 
тии йэн кэ лэн, хо луо дьас тан уу бас та. Мин ки нит тэн: „Уу-
гут тан миэ хэ иһэрт эрэ“, – диэн көр дөс түм. 46 Арай кыы һым 
сон но куп суу нун миэ хэ биэ рэн ба ран: „Иһиий, тэ биэн нэр-
гин эмиэ уула тыам“, – диэ тэ. Он тон, утах пын хан нар бы-
тым кэн нэ, аны тэ биэн нэр бин уулат та. 47 Мин ки нит тэн: 
„Эн ким кыы һы на ҕы ный?“ – диэн ыйыт тым. Онуо ха: „На-
хор даах Мил ка уо лла рын Ва фуил кыы һы на бын“, – диэ тэ. 
Дьэ, он но мин ки ниэ хэ му рун иэмэ ҕин, ха ры га кэ тил лэр 
бө ҕөх тө рү та һаа ран биэр дим. 48 АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр 
сө һүр гэс тээн ту ран, сир гэ ум са тү һэн сү гү рүй дүм. Тойо нум 
уолу гар хаан-уруу дьо нут тан кыыс бу ла рым ту һу гар мии гин 
бы һа аҕа лан биэр би тин иһин, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО, тойо-
нум Ав раам Та ҥа ра ты гар, мах тан ным. 49 Онон би ли гин миэ-
хэ этиҥ: эһи ги мин то йом мор дьиҥ үтүө сы һыан наах хы тын 
көр дө рөр гө бэ лэм ҥит дуо? Сал гыы ту гу гы нар бын бы һаа-
ры ныам этэ, са наа ҕы тын миэ хэ бил лэ риҥ».
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50 Ла ван наах Ва фуил эп пит тэ рэ: «Ба ры та отой да АЙЫЫ 
ТОЙО НТОН силистэнэн-мутуктанан та ҕыс та буол баат? 
Итиэн нэ ба ран, би һи ги ээх-суох дэ һиэх пит дуо? 51 Ре век ка 
бу баар, ил дьэ бар. АЙЫЫ ТО ЙОН кө ҥү лэ буол лун – то-
йо нуҥ уола кыыс пы тын ойох ыл лын». 52 Ав раам ку лу та ити-
ни ис тэн, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО сир гэ тии йэ сү гү рүй бү тэ. 
53 Он тон Ре век ка ҕа анаан аҕал быт үрүҥ кө мүс, кы һыл кө мүс 
си мэх тэ рин, таҥаһы-сабы уон на кыыс уба йы гар, ийэ ти гэр 
анам мыт күн дү бэ лэх тэ ри хос тообу та. 54 Дьэ, ол кэн нэ ар-
гыс та рын кыт та аһаан-сиэн ба ран, уту йар дыы сып пы та.

Сар сыар да тур бут та рын кэн нэ, Ав раам ку лу та: «Мии гин 
то йом мор ыытыҥ», – диэ би тэ.

55 Ре век ка убай даах ийэ тэ: «Кыыс пыт би һиэ хэ, саа тар, 
уон күн оло ро түс түн, он тон ба раар», – диэн көр дөс пүт тэ рэ.

56 «Кэ бис, мии гин ту ту маҥ, – Ав раам ку лу та буо лум ма-
та ҕа. – АЙЫЫ ТО ЙОН айам мын бач ча ал ҕаа бы тын кэн-
нэ, то йом мор төн нөр бүн кө ҥүл лээҥ».

57 «Чэ, оч чо ҕо кыы һы ыҥы рыах ха, бэ йэ тэ бы һаар дын», – 
диэ бит тэ рэ дьиэ лээх тэр. 58 Ре век ка ны ыҥы ран ылан: «Эн 
бу ки һи ни кыт та бар сыаҥ этэ дуо?» – диэн ыйып пыт та ра.

«Бар са бын», – диэн хо руй даа бы та кыыс.
59 Онон дьо но Ре век ка лыын, ки ни ни кы ра оҕо эр дэ ҕит-

тэн бүө бэй дээн көрбүт-истибит ку лут дьах тар дыын, Ав раам 
ку лу ту нуун уон на ки ни ар гыс та ры ныын бы ра һаай дас пыт-
та ра. 60 Итиэн нэ Ре век ка ҕа ал гыс ты лла рын эп пит тэ рэ:

«Балтыбыт, кэнэҕэски ыччатыҥ тыһыынчанан 
тэнийиэхтин,

уонунан тыһыынчанан ууһуохтун!
Эн оҕолоруҥ сэриинэн тиийдэхтэринэ,

өстөөх куоратын аана сиҥнэн түһүөхтүн!»

61 Ре век ка ча ҕар кыр гыт та рдыын тэ биэн нэ рин мии-
нэн нэр, Ав раам ку лу тун кыт та айаҥ ҥа ту рум мут та ра. 
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Дьэ, ити кур дук, ку лут Ре век ка ны ил дьэ дьиэ тигэр ат-
там мы та.

62 От тон Исаак ити кэм ҥэ Беэр-Лахай-Рои си рит тэн са-
ҥа төн нөн кэл би тэ (ол са ҕа на ки ни Не гев си ри гэр оло-
ро ро). 63 Киэ һэ Исаак хо нуу га тах сан дьаар ба йа сыл дьан* 
көр дө ҕү нэ, кый ыраах тэ биэн нэр су бу ру һан иһэл лэ рэ. 
64 Ре век ка эмиэ, Исаа гы кө рөн, тэ биэ нит тэн ойон түс пү тэ 
уон на 65 Ав раам ку лу тут тан: «Би һиэ хэ ити ха йа ла ра ута ры 
кэ лэн иһэ рий?» – диэн ыйып пы та.

«Ити мин тойо нум», – диэ би тэ ку лут. Сон но Ре век ка бү-
рү нэр та ҥа һын ылан, суу ла нан кэ бис пи тэ. 66 Ку лут хай дах 
сыл дьан кэл би тин ба ры тын Исаак ка си һи лии кэп сээ би тэ. 
67 Дьэ, он тон Исаак Ре век ка ны ийэ тин Сар ра сур ду гар кил-
лэр би тэ. Ки ни Ре век ка ны ойох ыл бы та. Исаак, Ре век ка ны 
тап таан, ийэ тэ өлүө ҕүт тэн аан маҥ най уос ку й бу та.

Авраамөлөр

25  1 Он тон Ав раам атын дьах та ры ойох ыл бы та. Са ҥа 
ойо ҕо Хет ту ра 2 ки ниэ хэ Зим ран, Иок шан, Ме дан, 

Ма диан, Иш бак, Шуах диэн уолат та ры тө рөп пү тэ. 3 Иок-
шан тан Ше ва лаах Де дан тө рөө бүт тэ рэ. Де дан удьуор да ра: 
ашур дар, ле туш тар, леюм нар. 4 Ма диан уолат та ра: Ефа, 
Ефер, Ха нох, Ави да, Ел да га. Бу ба ры Хет ту ра удьуор да ра.

5 Ав раам баайын-үбүн бү түн нүү түн Исаак ка хаал лар бы та. 
6 Одьу луун на рын уолат та рын, Исаак тан тэ йич чи сы рыт тын-
нар диэн, бо туч чу өлүү лээн ба ран өс сө бэ йэ тэ тыын наа ҕар 
илин ыыта лаа бы та. 7 Ав раам ба ры та сүүс сэт тэ уон биэс сыл 
олор бу та; 8 этэҥ ҥэ үйэ тин мо ҥоон, оло ҕун дуо һу йа оло рон 
ба ран өл бү тэ, тө рүт өбү гэ лэ ри гэр ат там мы та. 9 Уолат та ра 
Исаак таах Из маил аҕа ла рын Мам ре ат ты наа ҕы Мах пе ла таас 

* 24:63 ...дьаарбайасылдьан...– эбэ тэр: «ону-маны ат та ра са ныы 
сыл дьан». 



66

Төрүттэнии 25

хас па ҕар, хет ки һи тэ Цо хар уола Еф рон хо нуу ту гар, кис тээ-
бит тэ рэ. 10 Ол Ав раам хет тэр тэн атыы лас пыт хо нуу та этэ. Ки-
ни он но ойо ҕун Сар ра ат ты гар ха рал лы бы та. 11 Ав раам өл бү-
түн кэн нэ, Та ҥа ра ал гы һа аны уолу гар Исаак ка тос хо й бу та. 
Исаак Беэр-Лахай-Рои ат ты гар оло ро ро.

Измаилуолаттара

12 Ав раам Сар ра ку лу тут тан, Еги пет дьах та рыт тан Агарь-
тан тө рөп пүт уолун Из маил удьуор да рын тө рүч чү тэ ман нык.

13 Из маил уолат та рын ааттара-суоллара, ула хан на рыт тан 
са ҕа лаан бу баар: На вай оф (Из маил бас та кы уола), Ке дар, 
Ад беел, Мив сам, 14 Миш ма, Ду ма, Мас са, 15 Ха дад, Фе ма, 
Ие тур, На фиш, Кед ма. 16 Бу Из маил уолат та ра, ки ни лэр 
ааттара-суоллара, олор бут сирдэрэ-уоттара, тох тоон тур бут 
түөл бэ лэ рэ. Ки ни лэр – уон ик ки уус аҕа ба һы лык та ра.

17 Из маил сүүс отут сэт тэ сыл оло рон ба ран өл бү тэ, тө-
рүт өбү гэ лэ ри гэр ат там мы та. 18 Ки ни удьуор да ра Ха ви лат-
тан Еги пет кы ра ныыс са ты гар баар Сур га (Ас си рия диэ ки 
ба рыы га) тии йэ тар ҕа нан олор бут та ра. Бу дьон ини-биилэ-
рин ба ры ла рын кыт та өстөһөр-саастаһар эти лэр.*

ИаковтаахИсав

19 Ав раам уолун Исаак удьуор да рын ту һу нан кэп сээн 
ман нык.

Исаак аҕа та – Ав раам. 20 Исаак Ме со по та мият тан** 
тө рүт тээх ара мей ки һи тэ Ва фуил кыы һын, ара мей Ла ван 
бал тын Ре век ка ны ыла ры гар түөрт уон саас таа ҕа.

* 25:18 ...өстөһөр-саастаһарэтилэр– эбэ тэр: «ута ры олор бут та ра». 
** 25:20 Месопотамия– бы лыр гы дьэ би риэй ты лы нан су рул лу бут тө-
рүт тиэ кис кэ: «Паддан-Арам». Бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар 
тыл дьык ка көр. 
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21 Исаак, ойо ҕо оҕо лом мот буо лан, ки ни ту һу гар АЙЫЫ 
ТО ЙОҤ ҤО үҥэ рэ. АЙЫЫ ТО ЙОН Исаак аат та һа рын 
ылы нан, Ре век ка ыара хан буол бу та. 22 Тө рүү илик оҕо ло ро 
өс сө ийэ лэ рин иһи гэр сыл дьан ох сус пу ту нан бар быт та ры-
гар Ре век ка: «Бу аа та мии гин туох күү тэр буол ла ҕай?» – 
дии са наан, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО ыйы та бар бы та.

23 АЙЫЫ ТО ЙОН ки ниэ хэ эп пи тэ:

«Эн искэр икки биис ууһа баар,
онон икки тус-туһунан норуоту төрөтүөҥ.

Биирэ атынын хотуоҕа,
улахана кыратыгар кулуттуоҕа».

24 Бол дьох тоох кэ мэ кэ лэн, ик ки иги рэ уол тө рөө бүт тэ-
рэ. 25 Бас та кы нан кып-кыһыл эт тээх, кыыл ти рии тин кур-
дук бү түн нүү түү оҕо тах сы бы та. Ки ни ни Исав диэн аат таа-
быт та ра. 26 Он тон Исав ти ҥи лэ ҕи ттэн ту тус пу ту нан ик кис 
оҕо тах сан кэл би тэ. Бу оҕо ну Иаков* диэн аат таа быт та ра. 
Иги рэ лэр тө рүүл лэ ри гэр Исаак ал та уон саас таа ҕа.

27 Уолат тар улаап пыт та ра. Исав сор сун наах бул чут буо лан, 
киэҥ то лоо ну кэ тэ рэ, от тон Иаков дьиэ ҕэ оло рор, саҥата-иҥэтэ 
суох уол этэ. 28 Аҕа ла ра Исаак булт этин сө бү лүү рэ, онон Иса-
вы ор до ро ро, от тон ийэ лэ рэ Ре век ка Иако вы ор дук тап тыы ра.

29 Биир күн Иаков миин бу һа ра тур да ҕы на, Исав бул дут-
тан өлө сы ла йан кэ лэн: 30 «Мии гин аһат эрэ, – диэ би тэ. – 
Си ти, си ти ту рар кы һыл ас кыт тан аҕал! Мин дэл би эс тэн 
кэл лим» (ол иһин ки ни ни Эдом** диэн аат таа быт тар).

31 Иаков ки ниэ хэ: «Бу ас ка бас та кы уол бы раа бын*** 
атас та һар буол лах хы на», – диэн хар дар бы та.

* 25:26 Иаков– «ти ҥи лэх» диэн суол та лаах тыл лыын дьүө рэ лэ һэр 
дор ҕоон нор доох анал аат. 
** 25:30 Эдом– бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка көр. 
*** 25:31 Бастакыуолбырааба–бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар 
тыл дьык ка көр. 
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32 «Мин өлөө рү гын ным. Бас та кы уол бы раа ба миэ хэ 
туох ту һа лаах үһү нүй?» – Исав сө бү лэс пи тэ.

33 «Оч чо ҕо си би ли гин ан да ҕай!» – диэ би тэ Иаков. Исав 
бас та кы уол бы раа бын Иаков ка ту ран биэ рэ бин диэн ан да-
ҕар ты лын эп пи тэ. 34 Итиэн нэ бы раа бын атас та һан ки лиэ-
би кыт та чэ чэ бииссэ мии нин ыл бы та. Аһаан-сиэн, ута ҕын 
хан на ран ба ран, Исав ту ран ба ран хаал бы та. Ки ни бас та кы 
уол бы раа бын ол кур дук ула хаҥ ҥа уур бат этэ.

ИсаактаахРевеккаГераргаолохсуйаллар

26  1 Урут Ав раам кэ ми гэр кур дук эмиэ бү түн дой ду үр дү-
нэн сут ту ран, Исаак Ге рар га фи лис тим ыраах таа ҕы-

ты гар Авиме лех ха ат там мы та. 2 АЙЫЫ ТО ЙОН Исаак ка көс-
төн эп пи тэ: «Еги пек кэ ба ры ма, Мин эйиэ хэ ыйар сир бэр олор. 
3 Он но олох суй. Мин эйи гин ниин биир гэ сыл дьан, эйи гин ал-
гыам. Аҕа ҕар Ав раам ҥа ан да ҕай бып пын то ло рон, кэ лин бу си-
ри ба ры тын эйиэ хэ, эн кэ нэ ҕэс ки ыч чак кар бэ лэх тиэм. 4-5 Эн 
удьуор дар гын хал лаан су лус та ры ныы хо йун на рыам, бу сири-
уоту олоч чу ки ни лэр гэ биэ риэм. Ав раам Миэ хэ бас бэ ри нэн, 
Мин эп пип пин – ыйаах тар бын, ыйыыларбын-кэрдиилэрбин, 
со куон нар бын – ба ры тын ту ту һа ра. Ол иһин эн удьуор да рыҥ 
сир ба ры но руот та ры гар ал гыс төр дө буо луох та ра».

6 Исаак Ге рар га олох суй бу та. 7 Дой ду олох тоох то ро Ре-
век ка ту һу нан ыйы та лас пы тт ар ыгар ки ни: «Бу мин бал-
тым», – диэн кэ бис пи тэ. Ре век ка ны, олус кэ рэ дьү һүн-
нээ ҕин иһин аны мии гин өлө рөн кэ би һиэх тэ рэ диэн, 
сэ рэ хэ ди йэн ойо ҕум диир тэн дьаар хам мы та.

8 Он но ба лай да өр олор бу тун кэн нэ, биир дэ фи лис тим 
ыраах таа ҕы та Авиме лех, түн нү гү нэн өҥө йөн, Исаак ойо ҕу-
наан Ре век ка лыын оон ньо һо сыл дьа рын көр бү тэ. 9 Ыраах-
таа ҕы Исаа гы ыҥы ран ылан: «Ки ни эн ойо ҕуҥ эбит буол-
бат дуо? Оч чо ҕо миэ хэ то ҕо бал тым диэ бик ки ний?» – диэн 
ыйып пы та.
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«Мии гин ки нит тэн сыл таан өлө рөн кэ би һиэх тэ рэ диэн 
кут там мы тым», – диэ би тэ Исаак.

10 Онуо ха Авиме лех эп пи тэ: «Эн би һиэ хэ то ҕо итин ник 
сы һыан на һа ҕы ный? Арай биһи гит тэн ким эрэ эн ойох хун 
кыт та хоон ньос пут буол лун, оч чо ҕо би һи ги хай дах таах ыар 
аньыы га кии риэ эти би тий?» 11 Ити кэн нэ Авиме лех: «Бу ки-
һи ни бии тэр ки ни ойо ҕун таа рый быт ки һи өлө рөр гө уурул-
луо», – диэн дьонун-сэргэтин бү түн нүү түн сэ рэп пи тэ.

ИсаакАвимелехтыынилииохсуһар

12 Исаак Ге рар га олох су йуо ҕут тан бур дук ыһар идэ лэм-
ми тэ. АЙЫЫ ТО ЙОН ал гы һы нан ол сыл урук ку ту наа ҕар 
сүүс тө гүл үр дүк үүнүү нү ыл бы та. 13 Онон бу ки һи улам 
кыаҕырдар-кыаҕыран, бар ҕа баай дам мы та: 14 ба лыс хан эл-
бэх ба раан, ынах үөр дэм ми тэ, дьиэтигэр-уотугар ба һаам 
ча ҕар дам мы та. Фи лис тим дьоно-сэргэтэ ус ту нан Исаа гы 
ор ду гур гуу са ныыр буол бут та ра. 15 Ки ни лэр урут Ав раам 
ку лут та ра өс сө Ав раам бэ йэ тэ баа ры на хас пыт хо луо дьас-
та рын ба ры тын буо ру нан кө мөн кэ бис пит тэ рэ. 16 Авиме лех 
буол ла ҕы на Исаак ка: «Эн би һи гин нээ ҕэр бы дан кыа ҕыр-
дыҥ, онон ман тан биһи гит тэн бар», – диэ би тэ.

17 Исаак сир ула ры йан Ге рар хо чо ту гар олох суй бу та. 
18 Он но тии йэн би ли Ав раам са ҕа на ха һыл лы быт хо луо дьас-
та ры фи лис тим нэр көм пүт тэ рин хат ха һан та һаар бы та. Хо-
луо дьас тар га урут аҕа та биэр бит аат та рын тө нүн нэр би тэ.

19 Биир дэ Исаак ку лут та ра хо чо си рин ха һа сыл дьан уу 
төр дүн бу лан ыл быт та ра. 20 Онуо ха Ге рар ма ныы һыт та ра, 
бу би һи ги уубут диэн, ки ни ма ныы һыт тарын кыт та мөк кү-
һэн тур бут та ра. Иирээн тах сы бы тын иһин, Исаак ити хо-
луо дьа һы «Есек»* диэн аат таа бы та. 21 Он тон аны атын хо-
луо дьа һы хас пыт та ры гар эмиэ са ҥа мөк күөр күө дьүй бү тэ. 

* 26:20 Есек– дьэ би риэй дии «иирээн» диэн суол та лаах анал аат. 
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Исаак ол хо луо дьа һы «Сит на»* диэн аат таа бы та. 22 Сал гыы 
атын сир гэ тии йэн өс сө биир хо луо дьа һы хас пы та, он но 
ким да мөк кү һэ бар ба та ҕа. Исаак: «АЙЫЫ ТО ЙОН, дьэ, 
би ли гин би һи ги ни, ман на үксээн-тэнийэн олор дун нар 
диэн, киэҥ сир гэ та һаар да», – диэн ба ран, са ҥа хо луо дьа-
һы «Ре хо воф»** диэн аат таа бы та.

23 Ити кэн нит тэн Исаак Вир са вия ҕа төн нү бү тэ. 24 Он но 
ки ниэ хэ бас та кы түү нү гэр АЙЫЫ ТО ЙОН көс төн эп пи тэ:

«Мин эн аҕаҥ Авраам Таҥаратабын.
Куттаныма, Мин эйигинниин бииргэбин.

Кулутум Авраам туһугар эйигин алгыам,
эн удьуордаргын үтүмэн элбэх гына ууһатыам».

25 Исаак ити сир гэ аал таар оҥо рон ба ран, АЙЫЫ ТОЙО-
НУ аатын аат таан ыҥыр бы та, уон на ол ат ты гар сур та рын 
ту руор таа бы та. Ку лут та ра эмиэ хо луо дьас хас пы ты нан бар-
быт та ра.

26 Ити кэм ҥэ Ге рар тан Авиме лех, ки ни сү бэ һи тэ Аху заф 
уон на сэ рии тин то йо но Фи хол тии йэн кэл бит тэ рэ. 27 Исаак 
ки ни лэр тэн: «Ха йа миэ хэ то ҕо кэл ли гит? – диэн ыйып пы-
та. – Эһи ги мии гин туо ра кө рөн, үүрэн ыып па тах хыт этэ 
дуо?»

28 Онуо ха ана рааҥ ҥы лар: «Эйи гин кыт та АЙЫЫ ТО ЙОН 
биир гэ сыл дьа рын би һи ги дьэҥ кэ тик бил ли бит. Онон 
эйи гин ниин хар да ры та ан да ҕай сан илии ох су һуох ха диэн 
бы һаар ды быт, – диэ бит тэ рэ. – 29 Эн би һиэ хэ ку һа ҕа ны 
оҥо руом суо ҕа диэн ан да ҕай. Би һи ги эйи гин ата ҕас таа ба-
тах пыт, эйиэ хэ үтүө нү эрэ оҥо рор бут. Ба рар гар эмиэ эйэ-
ни кыт та ыып пып пыт. От тон би ли гин эн АЙЫЫ ТО ЙОН 
ал гы һын ыл бык кын».

* 26:21 Ситна– «өс тө һүү» диэн суол та лаах анал аат. 
** 26:22 Реховоф– «киэҥ сир» диэн суол та лаах анал аат. 
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30 Исаак ыал дьыт та ры гар ма лаа һын тэ рий би тэ. Ба ры 
биир гэ оло рон аһаабыттара-сиэбиттэрэ, би нэ ги рээт ары-
гы та ис пит тэ рэ. 31 Сар сыар да эр дэ ту ран бэйэ-бэйэлэригэр 
ан да ҕар бэр си бит тэ рин кэн нэ, Исаак хо но һо ло рун кыт та 
бы рас тыы ла һан, дьо но эйэ дэм нээх тик дой ду ла ры гар төн-
нү бүт тэ рэ. 32 Хо луо дьас ха һа сыл дьы быт ку лут тар ол күн 
Исаак ка тии йэн кэ лэн, уу бул лу бут диэн кэп сээ бит тэ рэ. 
33 Исаак са ҥа хо луо дьа һы «Ши ва» диэн аат таа бы та. (Ол 
иһин куо рат би лиҥ ҥэ диэ ри Беэр ши ва* диэн аат та нар.)

34 От тон Исав буол ла ҕы на түөрт уон саас таа ҕар Беэр хет 
кыы һын Иегу ди фа ны уон на Елон хет кыы һын Ва се ма-
фа ны ойох ыл бы та. 35 Исаак таах Ре век ка ки ни лэ ри кыт та 
биир гэ оло рон эрэ йи көр бүт тэ рэ.

ИсаакИаковыалгыыр

27  1 Кыр дьан ик ки ха ра ҕы нан кыа йан көр бөт буол бут 
Исаак биир күн ула хан уолун Иса вы ыҥы ран ылан 

ба ран: «Тоо йуом!» – диэ би тэ.
«Бу баар бын», – уола хар дар бы та.
2 Исаак эп пи тэ: «Мин бү дүк буол лум, тө һө өр ба ра рым 

бил ли бэт. 3 Эн бул туур сэп кин, кэ һэх хин, ох саа ҕын ылан 
сир гэр** ба ран кэл. 4 Бул таан аҕа лан мин тап тыыр ас пын 
ас тыаҥ. Аһаан ба рам мын, өлүөм ин ни нэ эйиэ хэ ал гыс 
тыл бын этиэм этэ».

5 Дьо но кэп сэ тэл лэ рин иһил лээн тур бут Ре век ка, Исав 
бул туу бар бы тын кэн нит тэн, 6 Иаков ка эп пи тэ: «Аҕаҥ 
Иса вы со ру йа рын иһит тим. 7 Бул таан аҕа лан тап тыыр аһы-
лык пын ас таа диэ тэ. Аһаан ба ран өлүөм ин ни нэ, эйиэ хэ 
АЙЫЫ ТО ЙОН кө рөн тур да ҕы на, ал гыс пын аныам этэ 

* 26:33 Бу тыл ту һу нан ки ни гэ 21:31 кэр чи гин бы һаа рыы тын көр. 
** 27:3 ...сиргэр...– бы лыр гы дьэ би риэй ты лы нан су рул лу бут тө рүт 
тиэ кис кэ: «то лооҥ ҥо». 



72

Төрүттэнии 27

диир. 8 Дьэ, онон, тоо йуом, би ли гин ту гу гы нар гын иһит. 
9 Ба ран, сүө һүҥ үөрүт тэн миэ хэ ик ки ко за оҕо тун та лан ыл. 
Мин ону, аҕаҥ тап тыы рын кур дук, мин ньи гэс гы на ас таа-
тах пы на, 10 эн ки ниэ хэ ил дьэн биэ риэҥ. Аҕаҥ аһаан ба ран, 
эйиэ хэ кэриэс-хомуруос ал гыс ты лын этиэ этэ».

11 Иаков эп пи тэ: «Уба йым Исав этэ бар түү, от тон миэ нэ 
ыраас. 12 Арай аҕам туп пах таан көр дүн? Ал бын наа бып пын 
бил лэ ҕи нэ, мии гин ал гыс буол ба тах, кы рыыс күү тэр».

13 Онуо ха ийэ тэ: «Тоо йуом, ол кы рыыс миэ хэ түс түн, – 
диэ би тэ. – Эн мии гин ис тиэх тус таах хын. Чэ, ба ран аҕал».

14 Иаков, ба ран, ко за оҕо ло рун аҕал бы та. Ийэ тэ ону, 
аҕа ла ра тап тыы рын кур дук, сүр дээх мин ньи гэс гы на ас таа-
бы та. 15 Ол кэн нэ, ула хан уолун Исав маа ны таҥаһа-саба 
дьиэ ҕэ баа рын ылан, кы ра уолу гар Иаков ка кэ тэр ди битэ. 
16 Итиэн нэ ки ни ик ки илии тин, моон ньун ко за оҕо тун ти-
рии ти нэн суу лаан ба ран, 17 ас таа быт этин кыт та ки лиэ би 
ки ниэ хэ тут та ран кэ бис пи тэ.

18 Иаков аҕа ты гар кии рэн: «Аҕаа!» – диэн ыҥыр бы та.
«Ту гуй, тоо йуом? – диэ би тэ Исаак. – Хайа ҕыт киир дэ?»
19 «Ула хан уо луҥ Исавп ын, – диэн хо руй даа бы та Иаков. – 

Эп пик кин ба ры тын то лор дум. Чэ, ту ран олор. Бул дум этит-
тэн ам са йан ба ран, мии гин ал ҕаа».

20 «Ха йа, тоо йуом, бу хай дах ман нык түр гэн ник бул ту йа 
оҕус туҥ?» – Исаак ыйып пы та.

«Миэ хэ АЙЫЫ ТО ЙОН, эн Та ҥа раҥ, аа ра суол бар бул-
ду тос хой до», – диэн хар дар бы та уола.

21 «Тоо йуом, чу га һаа эрэ, – диэ би тэ Исаак Иаков ка. – 
Туп пах таан кө рүүм, эн чах чы Исав кын дуо?»

22 Иаков аҕа ты гар ык са кэл би ти гэр, ана рааҥ ҥы та ки-
ни ни туп пах таан кө рөн ба ран: «Са ҥа та эмиэ да Иаков ка 
ды лы, от тон илии тэ буол ла ҕы на Исав киэ нэ», – диэ би тэ. 
23 Иаков илии тэ Исав киэ нин кур дук бү түн нүү түү буо лан, 
Исаак ки ни ни араа ран бил бэ тэ ҕэ, онон ал гы һын биэ рэр-
дии оҥос ту бу та.
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24 «Ол аа та, уо лум Исав буол ла ҕыҥ дии?»— ки ни Иа ков-
тан хат нэ ми йэн ыйып пы та.

«Исавп ын, аҕаа», – диэ би тэ уола.
25 Исаак эп пи тэ: «Чэ, аҕал эрэ, бул дуҥ аһыт тан ам са-

йан ба ран, уол бун, дьэ, ал гыам этэ». Иаков аҕа ты гар би ли 
аҕал быт аһын кыт та би нэ ги рээт ары гы тын чу га һа тан биэр-
би тэ. Аһаан-сиэн, ары гы ны иһэн ба ран, 26 Исаак: «Кэл, 
тоо йуом, мии гин уураан ыл», – диэ би тэ.

27 Иаков тии йэн аҕа тын уураан ыл бы ты гар Исаак, уолун 
та ҥа һын сы тын би лэн, ки ни ни ман нык ты лы нан ал ҕаан 
бар бы та:

«Мин уолум сыта —
АЙЫЫ ТОЙОН алҕаабыт толоонун сыта.

28 Таҥара эйигин халлаан сиигинэн,
сир үүнүүтүнэн,

өлгөм бурдугунан,
саҥа арыгынан хадаҕалыы туруохтун!

29 Норуоттар эйиэхэ үлэлээтиннэр,
биис уустара эн иннигэр кэлэн нөрүөн 

нөргүйдүннэр!
Эн уруу-аймах дьоҥҥор тойон-хаан буолуоҥ,

ийэҥ удьуордара эн иннигэр кэлэн 
тоҥхоһуохтара.

Эйигин кырааччыга кырыыс,
эйигин алҕааччыга алгыс тосхойуохтун!»

ИсавИаковкаөһүрэр

30 Исаак ал гыс ал ҕаан бү тэ рин кыт та, Иаков тах сан бар-
бы та. Сон но ту та бул дут тан Исав тии йэн кэл би тэ. 31 Ки ни 
эмиэ мин ньи гэс гы на ас таан ба ран, аһын аҕа ты гар аҕал-
бы та уон на: «Аҕаа, ту ран, бул дум этит тэн ам сай, он тон 
мии гин ал ҕаа», – диэ би тэ.
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32 «Бу эн ким ҥи ний?» – дии түс пү тэ Исаак.
«Эн уо луҥ, ула хан уо луҥ Исавп ын», – диэ би тэ ана-

рааҥ ҥы та.
33 Уо лу йан уҥуох-уҥуохтара бос хо бар быт Исаак: «Оч-

чо ҕо, су бу эн кэ лиэҥ аҕай ин ни нэ, ити ким миэ хэ бул дун 
этин аҕа лан сиэ тэн бар да?— диэн ыйып пы та. – Мин ал-
гыс пын биэр дим, ал гы һым би ли гин ки ниэ хэ хаа лар».

34 Исав ити ни ис тэн аба тыт тан ха һыы ран ылан ба ран: «Аҕаа, 
мии гин эмиэ ал ҕаа!» – диэн көрдөһөн-ааттаһан бар бы та.

35 «Ити аа та миэ хэ иниҥ кэ лэн бар быт, – диэ би тэ 
Исаак. – Эйиэ хэ анам мыт ал гы һы ки ни ал бын наан ыл быт».

36 «Дэ лэ ҕэ Иаков* диэн аат тыах та ра дуо? – Исав аба лам-
мы та. – Мии гин ха йыы үйэ ик ки тэ отуо й ка ҕа олор то! Маҥ-
най бас та кы уол буо лар бы раап пын ыл бы та, аны би ли гин 
миэ хэ анам мыт ал гы һы был дьаа та. Аҕаа, ама, эн атын хан-
нык да ал гы һыҥ миэ хэ хаал ба та ҕа буо луо дуо?» – диэн аҕа-
тыт тан ыйып пы та.

37 Исаак эп пи тэ: «Мин ки ни ни эйиэ хэ то йон оҥор дум. 
Урууларын-аймахтарын ба ры ла рын ки ниэ хэ ку лут та та 
биэр дим. Бур ду гу, ары гы ны эмиэ анаа тым. От тон эйиэ хэ 
ту гу биэ риэх пин сө бүй, тоо йуом?»

38 «Ама, аҕаа, эн биир эрэ алгыс таах үһү гүн дуо? – диэ-
би тэ Исав. – Аҕаа, мии гин эмиэ ал ҕаа!» Итиэн нэ мак кы-
рач чы ытаан бар бы та.

39 Исаак эп пи тэ:

«Эн олохсуйар түөлбэҥ өҥ сиртэн-уоттан,
халлаан сиигэ өлгөмнүк түһэр сириттэн 

тэйиччи буолуо.
40 Кылыһыҥ күүһүнэн айаххын ииттиэҥ,

кытта төрөөбүт инигэр үлэлиэҥ.

* 27:36 Иаков– дьэ би риэй дии «ал бын ныыр» диэн суол та лаах тыл лыын 
дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат. 
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Ол эрээри кэмэ кэллэҕинэ, өрө туруоҥ,
бурҕалдьыгын булгуйуоҥ».

41 Исав, аҕам ал гы һын ыл ла диэн, Иаков ка ула хан нык 
өһүр бү тэ. «Бэ йи, аҕа бы тын аһы йар кэм мит да чу га һаан 
эрэр, дьэ, ол кэн нит тэн ини бин Иако вы өлө рүө ҕүм», – 
диэн иһи гэр суо һур ҕам мы та.

42 Ула хан уола саа на рын Ре век ка ҕа этэн биэр бит тэ рэ. Ре-
век ка кы ра уолун Иако вы ыҥы ран ылан: «Уба йыҥ Исав 
эйи гин өлө рөр са наа лаах, – диэ би тэ. – 43 Тоо йуом, этэр бин 
иһит. Эн Хар раҥ ҥа мин убай бар Ла ваҥ ҥа ба ран тыыҥ ҥын 
тэс ки лэт. 44 Уба йыҥ уора-кылына уҕа ры йыар диэ ри он но 
оло ро түс. 45 Онуо ха диэ ри ки ни эйиэ хэ кыы һыр бы та ааһыа, 
ту гу оҥор бук кун ум нуо. Дьэ, он тон мин ки һи ыытан, эйи гин 
он тон ыл ла рыа ҕым. Итин ник гым ма тах пы ты на, мин биир 
күн иһи гэр ик ки оҕобут тан ма тыы һы бын».

46 Он тон Ре век ка Исаак ка эп пи тэ: «Бу хет дьах тал ла рыт-
тан мин оло ҕум ог до луй да. Иаков эмиэ ман наа ҕы хет кыр-
гыт та рыт тан ойох ылар буол ла ҕы на, олох оло рон да диэн!»

28  1 Иако вы ыҥы ран ылан ал ҕаан ба ран, Исаак ки ниэ-
хэ ман нык ыйан-кэрдэн эп пи тэ: «Ха наан кыр гыт-

та рыт тан ойох ылы ма. 2 Ме со по та мия ҕа оло рор Ва фуил га, 
ийэҥ аҕа ты гар, ба ран таа йыҥ Ла ван кыр гыт та рыт тан ыл. 
3 Сү дү күүс тээх Та ҥа ра эйи гин ал гыах тын, эйи гит тэн үтү-
мэн ах саан наах но руо ту үөс кэ тэн, эйи гин үгүс тө рүөх тээ-
тин, ха лыҥ ай мах таа тын! 4 Ав раам ҥа анаа быт ал гы һын аны 
эйиэ хэ уон на эн удьуор дар гар са ла йан, бу би ли гин кэ лии 
ки һи бы һыы ты нан оло рор сиргин-уоккун, Та ҥа ра Ав раам-
ҥа биэр бит си рин, эйиэ хэ бас бил лэ рэ биэ риэх тин!» 5 Дьэ, 
ити кур дук, Исаак уолун Иако вы Ме со по та мия ҕа оло рор 
Ла ваҥ ҥа, ара мей Ва фуил уолу гар, ыып пы та. От тон ол Ла-
ван Иа ков таах Исав ийэ лэ рин Ре век ка уба йа этэ.
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6 Исаак Иако вы, ал ҕаан ба ран, Ме со по та мия ҕа ойох 
ыл ла ра ыып пы тын, уолун ал гыы ры гар Ха наан кыр гыт та-
рыт тан ылаа йа ҕын диэн сэ рэп пи тин Исав бил би тэ. 7 Иа-
ков, аҕа лаах ийэ тин ис тэн, ха йыы үйэ Ме со по та мия лаан 
хаал быт этэ. 8 Аҕа та Ха наан кыр гыт та ра ки йиит тэ рин сө бү-
лээ бэ тин Исав, дьэ, он но эрэ өй дөө бү тэ. 9 Онон, Из маил га 
ба ран, өс сө биир дьах та ры – Ав раам уола Из маил кыы һын 
Ма ха ла фа ны, На вай оф бал тын, ойох ыл бы та.

ИаковВефильгэтүүлтүһүүр

10 Иаков Вир са вият тан тах сан, Хар раҥ ҥа бар бы та. 11 Аа ра 
биир сир гэ ха ра ҥа ҕа бат та тан хаа лан, он но хо нор дуу таа һы 
сыт та нан уту й бу та. 12 Арай, ол сы тан тү һээ тэ ҕи нэ, ат ты гар 
сир дээх хал лаа ны си тим ниир ки ри лиэс ту ра ра, ол ус тун Та-
ҥа ра аан ньал ла ра түһэллэрэ-тахсаллара. 13 От тон ки ри лиэс 
му ҥу туур үрдү гэр АЙЫЫ ТО ЙОН ту ра ра, Ки ни Иаков ка эп-
пи тэ: «Мин АЙЫЫ ТОЙО ММУН, аҕаҥ Ав раам Та ҥа ра та-
бын, Исаак Та ҥа ра та бын. Бу сы тар сир гин Мин эйиэ хэ, эн 
удьуор дар гар биэ риэм. 14 Кэ нэ ҕэ һин эн ыч ча тыҥ сир ку ма-
ҕы ныы хой дуо ҕа, илининэн-арҕаанан, хотунан-соҕуруунан 
тэ ни йэн оло руо ҕа. Эн удьуор дар гы наан сир ба ры но руо ту гар 
ал гыс төр дө буо луоҥ. 15 Мин эйи гин ниин биир гэ сыл дьа бын, 
эйи гин, хан на да бар бы тыҥ иһин, ара ҥач чы лыам уон на кэ-
лин бу дой ду га төт тө рү аҕа лыам. Эйи гин хаал ла рыам суо ҕа: 
эйиэ хэ ту гу эрэн нэр бип пин ба ры тын то ло руом».

16 Иаков уһук тан кэ лэн ба ран: «Бу дьиҥ чах чы АЙЫЫ 
ТО ЙОН баар си рэ эбит, мин ону бил бэ тэх пин! – диэн са ҥа 
ал лай бы та. – 17 Дьу лаан да сир! – диэ би тэ ки ни, ис-иһиттэн 
кут та нан. – Бу Та ҥа ра дьиэ тэ, хал лаан тиэр гэ нин аана эбит!»

18 Сар сыар да аат таах эр дэ ту ран, Иаков би ли сыт та нан 
уту й бут таа һын, ытык таас* буол лун диэн ойо ҕо һу нан 

* 28:18 Ытыктаас–бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка көр. 
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ту руо ру уур бу та уон на ол үрдү гэр оли ва арыы тын куп пу та. 
19 Бу си ри ки ни Ве филь* диэн аат таа бы та. Куо рат урук ку 
аа та Луз диэн этэ. 20 Он тон Иаков ан да ҕар ты лын эп пи тэ: 
«Өс кө түн Та ҥа ра мии гин айам мар ара ҥач чы лаан, аһыыр-
бар ас, таҥ нар бар та ҥас биэ рэн мии гин кыт та биир гэ сы-
рыт та ҕы на, 21 онон мин аҕам дьиэ тигэр этэҥ ҥэ эр гил лэн 
кэл лэх пи нэ, АЙЫЫ ТО ЙОН миэ хэ Та ҥа рам, 22 от тон бу 
ытык таа һы уур бут си рим Та ҥа ра дьиэ тэ буо луо ҕа. Эн 
миэ хэ биэ рэр гит тэн ба ры тыт тан онус өлүү түн мин Эйиэ хэ 
биэ рэ ту руо ҕум».

ИаковМесопотамияҕатиийэр

29  1 Иаков сал гыы айан наан илиҥ ҥи дьон оло рор 
сиригэр-уотугар** тии йэн кэл би тэ. 2 Он но көр бү тэ, 

то лоон ор то ту гар ула хан сы ма ра таа һы нан хап пах там мыт 
хо луо дьас ту ра ра, ону ту ла үс үөр ба раан сы та ра (сүө һү нү 
хо луо дьас ат ты гар уула тал ла ра). 3 Үөр дэ рэ ба ры та му һун-
нах та ры на, ма ныы һыт тар ол таа һы сы ҕа ры тан сүө һү лэ рин 
уула тан ба ран, эмиэ хат са бан кэ би һэл лэ рэ.

4 «Ха йа, до ҕот то руом, эһи ги хан тан сыл дьа ҕы тый?» – 
Иаков ма ныы һыт тар тан ыйып пы та.

«Хар ран тан сыл дьа быт», – дэс пит тэ рэ.
5 Онуо ха ки ни: «Эһи ги На хор уолун*** Ла ва ны би лэр-

гит буо лаа рай?» – диэн туо һу лас пы та.
«Билэ бит», – диэ бит тэ рэ дьон.
6 «Хай дах оло ро руй?» – Иаков сал гыы ыйып пы та.

* 28:19 Вефиль– дьэ би риэй дии «Та ҥа ра дьиэ тэ» диэн суол та лаах анал 
аат.
** 29:1 Илиҥҥидьонсиригэр-уотугар– ман на Ха наан тан илин диэ ки 
сы тар Ме со по та мия ту һу нан этил лэр. 
*** 29:5 Нахоруолун– биир эр ки һит тэн тө рүт тээх уол удьуор да ры 
ба ры ла рын үгэс бы һыы ты нан ол ки һи уолат та ра диэн аат тыыл ла ра. 
Ла ван – Ва фуил уола, На хор сиэ нэ. 
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«Этэҥ ҥэ оло рор, – диэн хо руй даа быт та ра. – Ол ки ни 
кыы һа Ра хиль ба раан на рын ил дьэ иһэр».

7 Иаков эп пи тэ: «Күн өс сө да үө һэ ту рар, сүө һү хо му йар-
га би ли гин эр дэ. Ба раан нар гы тын уула тан ба ран, мэч чи тэ 
үүрэн кэ би һиҥ».

8 Ма ныы һыт тар: «Атын үөр дэр ба ры ман на мус та илик-
тэ ри нэ, би һи ги ба раан нар бы тын уула тар кыах пыт суох, – 
диэ бит тэ рэ. – Ба ры му һун нах та ры на эрэ, таа һы хал ба ры-
тыах та ра, дьэ, оч чо ҕо уула тыах пыт».

9 Итин ник кэп сэ тэ тур дах та ры на, аҕа тын ба раан на рын 
ил дьэ, Ра хиль тии йэн кэл би тэ (ки ни дьо нун сүө һү түн ма-
ныы ра). 10 Иаков, таа йын Ла ван кыы һа ба раан үөрүн ил дьэ 
кэл би тин кө рөн, хо луо дьас таа һын сы ҕа ры тан, ба раан на рын 
уула тан биэр би тэ. 11 Он тон Ра хи ли уураан ылан ба ран, ула-
хан нык са ҥа та һаа ран ытаан бар бы та. 12 Ки ни кыыс ка: «Бу 
эн аҕаҥ уруу та – Ре век ка уола – кэ лэн ту ра бын», – диэ би тэ. 
Ра хиль дьиэ тигэр тэ би нэн тии йэн, ону аҕа ты гар кэп сээ би тэ.

13 Бал тын уола Иаков кэл би тин ис тэн, Ла ван ки ниэ хэ 
ута ры сүү рэн кэл би тэ уон на куу һан ылан уураан ба ран, 
дьиэ тигэр кил лэр би тэ. Иаков Ла ваҥ ҥа бэ йэ тин ту һу нан 
ньиччи-бааччы кэп сээ би ти гэр 14 Ла ван: «Дьэ, дьиҥ чах чы 
сү рэх уруум кэл бит эбик кин!» – диэн са ҥа ал лай бы та.

ИаковЛиялаахРахилиойохылар

Иаков ки ни лэр гэ биир ый олор бу тун кэн нэ, 15 Ла ван эп-
пи тэ: «Ама да чу гас уруум буол бу туҥ иһин, эн миэ хэ бос хо 
үлэ лиэх тээх үһү гүн дуо? Төһө-хачча хам нас ка ба ҕа рар гын 
этэн кэ бис».

16 Ла ван ик ки кыыс таа ҕа. Ула ха на Лия, от тон кы ра та Ра-
хиль диэн нэ рэ. 17 Лия ха ра ҕы нан мөл тө ҕө,* от тон Ра хиль 
си рэ йи нэн да, быһыытынан-таһаатынан да кө рөр төн кө рө 

* 29:17 ...хараҕынанмөлтөҕө...– эбэ тэр: «кэ рэ ха рах таа ҕа». 
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үчү гэй кыыс этэ. 18 Иаков Ра хи ли тап тыыр буо лан Ла ваҥ-
ҥа: «Эн кы ра кыы һыҥ Ра хиль иһин мин эйиэ хэ сэт тэ сыл 
үлэ лиэм», – диэ би тэ.

19 «Чэ, буол лун, – Ла ван сө бү лэс пи тэ, – туо ра ки һиэ-
хэ тах сыа ҕы наа ҕар эйиэ хэ тах сы бы та ор дук. Миэ хэ олор». 
20 Онон Иаков Ра хиль иһин сэт тэ тө гү рүк сыл үлэ лээ би тэ. 
Кыы һы тап тыы ра бэр дит тэн ити сэт тэ сыл ки ниэ хэ аҕы йах 
күн кур дук элэс гы нан аас пы та.

21 Дьэ, он тон ки ни Ла ваҥ ҥа: «Бол дьос пут кэм мит кэл-
лэ. Кыыс кын миэ хэ биэр», – диэ би тэ. 22 Ла ван ыал ла рын 
бу ка ба ры ла рын ыҥы ран уруу тэ рий би тэ. 23 Хал лаан ха-
ра ҥар бы тын кэн нэ, ки ни Иаков ка кыы һын Лия ны аҕа-
лан биэр би тэ. Иаков Лия лыын хоон ньо һон уту й бу та. 
24 Илии-атах буол лун диэн, Ла ван кыы һы гар ку лут дьах-
та рын Зел фа ны анаа бы та.

25 Иаков сар сыар да, хал лаан сыр даа бы тын кэн нэ, көр-
бү тэ, арай ат ты гар Лия сы та ра. «Эн миэ хэ то ҕо ман нык 
сы һыан нас тыҥ? – диэ би тэ Иаков Ла ваҥ ҥа. – Мин эйиэ хэ 
Ра хиль иһин үлэ лээ би тим. Мии гин то ҕо ал бын наа тыҥ?»

26 «Би һи ги дой ду га кы ра кыыс та рын эдьии йин ин ни-
нэ биэр бэт тэр, – Ла ван ки ниэ хэ хар дар бы та. – 27 Чэ, ити 
кыыс нэ диэ лэ тэ аас тын, он тон аны кы ра тын эйиэ хэ биэ-
риэх пит. Тө лө бү рү гэр эн миэ хэ өс сө сэт тэ сыл үлэ лиэҥ».

28 Иаков бу этии ни ылы нан, уруу нэ диэ лэ тэ бүп пү тү гэр 
Ла ван ки ниэ хэ кыы һын Ра хи ли ойох биэр би тэ. 29 Илии-атах 
буол лун диэн, кыы һы гар ку лут дьах та рын Вал ла ны анаа бы-
та. 30 Дьэ, он тон Иаков ол түүн Ра хи ли кыт та хоон ньо һон 
уту й бу та. Ки ни Ра хи ли Лия таа ҕар ор дук тап тыыр буо лан, 
Ра хиль ту һу гар Ла ваҥ ҥа өс сө сэт тэ сыл үлэ лээ би тэ.

Иаковоҕолоро

31 Иаков Лия ны тап таа ба тын кө рөн, АЙЫЫ ТО ЙОН 
Лия ҕа төрүүр-ууһуур кыа ҕы биэр би тэ. От тон Ра хиль оҕо то 
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суо ҕа. 32 Лия ыара хан буо лан, уол оҕо ну тө рөп пү тэ. Уолун 
Ру вим* диэн аат таа бы та. «АЙЫЫ ТО ЙОН мин хо мол-
тобун көр дө, – диэ би тэ ки ни. – Би ли гин эрим мии гин 
тап тыа ҕа». 33 Он тон эмиэ хат буо лан, уол оҕо ну тө рө төн 
ба ран эп пи тэ: «Эрим мии гин тап таа ба тын АЙЫЫ ТО-
ЙОН ис ти бит, ол иһин миэ хэ өс сө биир уо лу бэ лэх тээ тэ». 
Онон уолун Си меон** диэн аат таа бы та. 34 Ити кэн нэ өс сө 
хат буо лан, эмиэ биир уол лам мы та. «Би ли гин ба ҕас эрим 
миэ хэ ыл ла рыа ҕа. Мин ки ниэ хэ бү түн үс уо лу тө рөт түм 
эбээт!» – диэ би тэ Лия. Онон уолу гар Ле вий*** диэн ааты 
биэр би тэ. 35 Кэ лин эмиэ хат буо лан, өс сө атын уол лам мы-
та уон на: «Би ли гин мин АЙЫЫ ТОЙО НУ ай хал лыам!» – 
диэн, уолун Иу да**** диэн аат таа бы та. Он тон ыла аны тө-
рөө бөт буол бу та.

30  1 Ра хиль Иаков ка оҕо тө рө төр кыа ҕа суо ҕун би ли-
нэн, эдьии йин ор ду гур гуу са ныы ра. Ол иһин биир-

дэ эри гэр: «Миэ хэ оҕо то биэр. Биэр бэт буол лах хы на, мин 
өлө бүн!» – диэ би тэ.

2 Иаков Ра хильга кыы һы ран: «Мин эйиэ хэ оҕо биэр бэт 
Та ҥа ра үһү бүн дуо?» – диэн хар дар бы та.

3 «Ити мин ку лу тум Вал ла баар, эн ки ниэ хэ киир, – диэ-
би тэ Ра хиль, – миэ хэ ньил бэк пэр тө рөт түн.***** Саа-

* 29:32 Рувим– дьэ би риэй дии «хо мол тобун көр дө» диэн суол та лаах 
этии лиин дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат. 
** 29:33 Симеон– «ис тэр» диэн суол та лаах тыл лыын дьүө рэ лэ һэр дор-
ҕоон нор доох анал аат.
*** 29:34 Левий– «баа йар» диэн суол та лаах тыл лыын дьүө рэ лэ һэр 
дор ҕоон нор доох анал аат. 
**** 29:35 Иуда– «ай хал» диэн суол та лаах тыл лыын дьүө рэ лэ һэр дор-
ҕоон нор доох анал аат. 
***** 30:3 Ньилбэкпэртөрөттүн– Ра хиль ку лут дьах та рын оҕо тун 
иитэ ылар га бы һаа ры нар (ки ни гэ 16:2 кэр чи гин көр). Бу сиэр-туом 
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тар, ки ни оҕо ло рун оҕо гы ныам этэ». 4 Ра хиль, одьу луун 
гын нын диэн, эри гэр эн ньэ ку лу тун Вал ла ны биэр би тэ, 
онон Иаков Вал ла ҕа киир би тэ. 5 Со то ру дьах тар хат буо-
лан, Иаков ка уол оҕо ну тө рөп пү тэ. 6 «Та ҥа ра мин тус пар 
дьүүл лээ тэ! – диэн са ҥа ал лай бы та Ра хиль. – Көр дө һөр бүн 
ис тэн, миэ хэ уо лу биэр дэ». Ки ни оҕо ну Дан* диэн 
аат таа бы та. 7 Вал ла, эмиэ хат буо лан, Иаков ка өс сө биир 
уо лу тө рөп пү тэ. 8 «Та ҥа ра кө мө тү нэн кү рэс тэ һэн, мин 
эдьиий бин кыай дым!» – диэ би тэ Ра хиль, итиэн нэ оҕо ҕо 
Неф фа лим** диэн ааты иҥэр би тэ.

9 Лия аны тө рөөн бүт түм дии са наан, Иаков ка, одьу луун 
гын нын диэн, эн ньэ ку лу тун Зел фа ны биэр би тэ. 10 Со то ру 
Зел фа уол оҕо ну тө рөп пү тэ. 11 Лия: «Дьэ, та бы лын ным!» – 
диэн ба ран, оҕо ну Гад*** диэн аат таа бы та. 12 Он тон Зел фа 
Иаков ка ик кис уолун тө рөп пү тэ. 13 «Бу дьол бун! – диэ би тэ 
Лия. – Дьах тал лар ман тан ин ньэ мии гин дьоллоох-соргулаах 
диир буо луох та ра». Ки ни оҕо ну Асир**** диэн аат таа бы та.

14 Биир дэ сэ лиэ һи нэй бы һыы тын са ҕа на Ру вим баа һы-
нат тан ман дра гор***** ото нун бу лан ийэ ти гэр Лия ҕа аҕа-
лан биэр би тэ. Онуо ха Ра хиль Лият тан: «Ити уо луҥ бул бут 
ман дра го рун миэ хэ биэр», – диэн көр дөс пү тэ.

15 «Эр бин был дьаа бы тыҥ эйиэ хэ итэ ҕэс эбит дии? – 
диэн хар дар бы та ана рааҥ ҥы та. – Аны би ли гин мин уо лум 
ман дра го ру гар ба ҕар дыҥ дуо?»

кэ ми гэр ки ни ку лу тун са ҥа тө рөө бүт оҕо тун ылан ньил бэ гэр ууру-
нуох таа ҕа (48:12, 50:23 кэр чик тэ ри көр). 
* 30:6 Дан– дьэ би риэй дии «мин тус пар дьүүл лээ тэ» диэн этии лиин 
дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат. 
** 30:8 Неффалим– «кү рэс тэ һии» диэн суол та лаах тыл лыын дьүө рэ-
лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат.
*** 30:11 Гад– «та был лыы» диэн суол та лаах анал аат.
**** 30:13 Асир– «дьол» диэн суол та лаах анал аат. 
***** 30:14 Мандрагор– бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл-
дьык ка көр. 
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Ра хиль Лия ҕа эп пи тэ: «Ити ман дра гор атас та һы гар эриҥ 
бу түүн эйи гин кыт та хо нуо ҕа».

16 Киэ һэ Иаков дьиэ тигэр кэл би ти гэр Лия ута ры тах сан: 
«Миэ хэ киир, – диэн ыҥыр бы та. – Уо лум бул бут ман дра-
го ру гар мин эйи гин бал ты быт тан атыы лас тым». Ол түүн 
Иаков Лия лыын уту й бу та. 17 АЙЫЫ ТО ЙОН Лия көр дө һө-
рүн ис тэн, ки ни хат буо лан Иаков ка бэ һис уолун тө рөп пү-
тэ. 18 «Бу аа та эр бин ку лут дьах тар бын кыт та үл лэс ти би тим 
иһин, Та ҥа ра миэ хэ биэр дэ», – диэ би тэ Лия уон на оҕо тун 
Ис са хар* диэн аат таа бы та. 19 Он тон эмиэ хат буо лан Иаков-
ка ал тыс уолун тө рө төн ба ран: 20 «Та ҥа ра миэ хэ өл гөм бэ лэ-
ҕи тос хой до! – диэ би тэ. – Дьэ, би ли гин ба ҕас эрим мии гин, 
ал та уо лу тө рөп пүт дьах та ры, өрө ту туо ҕа». Ки ни оҕо ту гар 
За ву лон** диэн ааты иҥэр би тэ. 21 Он тон аны кыыс оҕо ну 
тө рөп пү тэ, ол кыы һын Дина диэн аат таа бы та.

22 Та ҥа ра Ра хи ли эмиэ ум ну ба та ҕа – көр дө һө рүн ис тэн, 
ки ниэ хэ оҕо биэр би тэ. 23 Ра хиль ыара хан буо лан, уол оҕо-
ну тө рөп пү тэ уон на: «Та ҥа ра мии гин сааттан-сууттан быы-
һаа та!» – диэ би тэ. 24 Ки ни: «АЙЫЫ ТО ЙОН миэ хэ өс сө 
биир уо лу эбии биэр дин!» – диэн көр дө һөн ба ран, уолун 
Иосиф*** диэн аат таа бы та.

Иаковсүөһүнэнбайар

25 Иосиф тө рөө бү түн кэн нэ, Иаков Ла ваҥ ҥа эп пи-
тэ: «Дьиэ бэр, тө рөө бүт дой ду бар төн нүөх пүн ба ҕа ра бын. 
26 Оҕо лор бун уон на эйиэ хэ үлэ лээн ыл быт ойох тор бун ил-

* 30:18 Иссахар– «үлэ ҕэ ылыл лы быт ки һи» уон на «тө лө бү рэ бу баар» 
диэн этии лэр диин дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат. 
** 30:20 Завулон– «ылы ныы» уон на «бэ лэх» диэн тыл лар дыын дьүө-
рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат. 
*** 30:24 Иосиф– «эбэн биэр дин» диэн суол та лаах анал аат. Үө һэ 
тут тул лу бут «Асаф» (сааттан-сууттан быы һаа та) диэн туох туур дуун 
дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох. 
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дьэ ба рар бын кө ҥүл лээ. Мин тө һө лөөх сы ра бын эйиэ хэ 
биэр бип пин эн бэ йэҥ би лэ ҕин».

27 «Миэ хэ үтүө тэ оҥор, мин этэр бин иһит, – диэ би тэ Ла-
ван. – АЙЫЫ ТО ЙОН эн тус кут тан мии гин ал ҕаа бы тын 
би лэ бин. 28 Тө һө хам нас ка ба ҕа рар гын миэ хэ эт».

29 Онуо ха Иаков: «Мин эйиэ хэ хай дах үлэ лээ бип пин, 
сүө һүҥ мин кэ лиэх пит тэн тө һө лөөх үк сээ би тин бэ йэҥ би-
лэ ҕин, – диэн хо руй даа бы та. – 30 Маҥ най кэ лэр бэр үө рүҥ 
баһа-атаҕа бил лэр этэ. Би ли гин хай дах кур дук эл бэ ҕий! 
АЙЫЫ ТО ЙОН мин кэ лиэх пит тэн эйи гин итин ник ал-
ҕаа та. От тон бэ йэ лээх бэ йэм дьиэ бэр бу ха һан үлэ лэ нэ рим 
эби тэ буол ла?»

31 «Тө һө хам на һы ылыах хын ба ҕа рар гын эт», – диэ би тэ 
Ла ван.

Иаков эп пи тэ: «Миэ хэ ту гу да биэ риэ суох хун сөп. Арай 
биир этии бин ылы нар буол лах хы на, сүөһүгүн-аскын сал-
гыы кө рөр гө бэ лэм мин. 32 Бү гүн эн үөр дэр гин кэ ри йэн кө-
рүөх хэ. Эн олор тон иэдьэ гэй эриэн, ала бии тэр ха ра ба-
раан на ры, ону та һы нан ала уон на эриэн ко за ла ры араа ран 
ыл. Аны ин ни ки тин мин хам нас пын итин ник сүө һү нэн тө-
лүүр буол. 33 Оч чо ҕо мин тө һө кө нө бүн дө бөҥ нүк би лиэҥ. 
Ман тан ин ньэ миэ хэ кэ лэн хам нас пар ту гу ыл бып пын кө-
рө сыл дьан, мии гит тэн туох да эби рэ, тол бо но суох ко за ны 
бии тэр ха рат тан атын өҥ нөөх ба раа ны бу лан ыл лах хы на, 
ол аа та ону мин эйи гит тэн уор бут буо луом».

34 «Чэ, сө бү лэс ти бит, эн эп пик ки нэн буол лун», – диэн 
хар дар бы та Ла ван. 35 Ол күн ки ни эби риэн, ала ко зёл ла рын, 
иэдьэ гэй эриэн, ала (ол аа та ма ҥан тол бон ноох) ко за ла рын 
уон на ха ра ба раан на рын та лан ылан уолат та ры гар тут тар бы-
та. 36 Уолат та ра ону үс күн нүк сир гэ үүрэн ил дьэ бар быт та ра. 
Иаков Ла ван хаал лар быт сүө һү түн кө рүөх тээ ҕэ.

37 Иаков ти рэх, мин даль, пла тан мас тар си биэ һэй ла баа-
ла рын ылан, маҥ ха йан көс төр гы на су ба ла рын кы һый бы та. 
38 Ол кы һыл лы быт ла баа ла ры, уулуу кэ лэр ко за лар көр дүн-
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нэр диэн (сүө һү ити кэм ҥэ ба тыл ла ра), уулуур иһит тэ ри гэр 
ук пу та. 39 Ко за лар эриэн ла баа ла ры кө рөн ту ран буо һаан-
нар, оҕо ло ро эби риэн дьү һүн нээх, иэдьэ гэй эриэн бии тэр 
ала буо лан тө рүүл лэ рэ. 40 Ту ҥуй ба раан на ры Иаков, Ла ван 
эби риэн, ха ра дьү һүн нээх сүө һү түн кө рөн тур дун нар диэн, 
тус па ту та ра. Би ли гин ки ни хас да үөр сүө һү лээ ҕэ, оло рун 
Ла ван киэ ни гэр хол бообот этэ. 41 Үчү гэй, тө рөл көй сүө һү 
ба тыл лар кэ ми гэр Иаков кы һыл лы быт ла баа ла ры, ону кө-
рөн ту ран буо һаа тын нар диэн, уулуур иһит тэ ри гэр уура-
ра. 42 От тон мөл төх сүө һү ба тыл лар кэ ми гэр уур бат этэ. 
Ин ньэ гы нан мөл төх өт тө туой Ла ваҥ ҥа, от тон тө рөл көй 
өт тө Иаков ка тик сэ рэ. 43 Бэрт со то ру Иаков байан-тайан, 
ха лыан эл бэх ба раан үөр дэм ми тэ, дьах тар да, эр ки һи да 
ку лут тар дам мы та. Ону та һы нан тэ биэ нэ, өсүө лэ эмиэ ба-
һаам этэ.

ИаковЛавантанкүрүүр

31  1 Биир дэ Иаков Ла ван уолат та ра ки ни ту һу нан: 
«Аҕа бы тыт тан ба ры тын ба ры со ро лоо то, ити би һи-

ги аҕа быт баа йын ылан сы та бай да», – диэн кэп сэ тэл лэ рин 
ис ти би тэ. 2 Ла ван, сирэйэ-хараҕа дьэ бин уоһу йан, би ли гин 
ки ниэ хэ урук ку ту наа ҕар чыҥ ха атын нык сы һыан на һа рын 
Иаков бэ йэ тэ да ха йыы үйэ бэ лиэ тии кө рө сыл дьа ра. 3 Дьэ, 
он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Иаков ка: «Тө рүт тэ риҥ дой ду ту-
гар, аймах-билэ дьоҥ ҥор тө нүн. Мин эйи гин кыт та биир гэ 
буо луом», – диэ би тэ.

4 Иаков Ра хи ли уон на Лия ны хо нуу га, ба раан на рын 
мэч чи тэр си ри гэр, ыҥыр та ран ылан 5 эп пи тэ: «Мин көр-
дөх пү нэ, аҕа ҕыт миэ хэ урук ку ту наа ҕар олох атын нык сы-
һыан на һар буол бут. Чэ, ол эрээ ри аҕам Та ҥа ра та мии гин 
кыт та биир гэ сыл дьар. 6 Мин эһи ги аҕа ҕы ты гар тө һө-
лөөх бү гү рүй бүп пүн бэ йэ ҕит би лэ ҕит. 7 От тон ки ни мии-
гин ал бын ныыр этэ, тө лүөх буол бут хам на һын уон ча та 
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ула рып пы та. Та ҥа ра мии гин кө мүс күүр буо лан эрэ, аҕа-
ҕыт бач чааҥ ҥа диэ ри миэ хэ туох да ку һа ҕа ны оҥо ро илик. 
8 Хам нас кар эриэн сүө һү нү ылыаҥ диэ тэ ҕи нэ, ба ры та 
иэдьэ гэй эриэн сүө һү тө рүү рэ. Эби риэ ни ылыаҥ диэ тэ ҕи-
нэ, тө рүө ҕэ ба ры та эби риэн буо ла ра. 9 Ин ньэ гы нан Та-
ҥа ра аҕа ҕыт сүө һү түн ту тан ылан, миэ хэ биэр дэ. 10 Арай 
биир дэ сүө һү буо һуу рун са ҕа на тү һээ тэх пи нэ, ко за лар га 
наар эби риэн, иэдьэ гэй эриэн бии тэр ала ко зёл лар ыт-
тал лар эбит этэ. 11 Ол түүл бэр Та ҥа ра аан ньа ла мии гин: 
„Иаков!“ – диэн ыҥыр бы та. „Бу баар бын,“ – диэ би тим 
мин. 12 Онуо ха эп пи тэ: „Ол ко за лар га ытт ар ко зёл ла ры көр 
эрэ – ба ры эби риэн, иэдьэ гэй эриэн бии тэр ала дьү һүн-
нээх ко зёл лар. Ла ван эйиэ хэ хай дах сы һыан на һа рын Мин 
ба ры тын кө рө бүн. 13 Мин эйиэ хэ Ве филь си ри гэр көс тү бүт 
Та ҥа ра бын. Эн он но сы ма ра таас ка оли ва арыы тын ку тан 
ба ран, Миэ хэ ан да ҕар ты лын эп пи тиҥ. Би ли гин ту ран, бу 
сир тэн бар, тө рөө бүт дой ду гар тө нүн“».

14 Ра хиль да, Лия да Иаков ка: «Аҕа быт дьиэ тин баа-
йыт тан би һи ги ту гу бас бил бит үһү бү түй? – диэ бит тэ рэ. – 
15 Кыр гыт та рын туо ра дьон диир. Би һи ги ни атыы лаан ба-
ран, ол үрүҥ кө мү һүн бэ йэ ти гэр иҥэ рим ми тэ. 16 Оч чо ту гар 
Та ҥа ра аҕа бы тыт тан ту тан ыл быт баайа-дуола би һиэ нэ, 
би һи ги уолат тар быт киэ нэ буо лар. Онон эн Та ҥа ра со ру й-
бу ту нан дьа һан».

17 Иаков, оҕо ло рун, ойох то рун тэ биэн нэр гэ олор дон, 
18 мус пут кө лө һү нүн ба ры тын хо му нан, Ме со по та мия ҕа 
иип пит сүө һү түн үүрэн, Ха наан си ри гэр аҕа ты гар Исаак ка 
айан наа бы та. 19 Ла ван ки ни айаҥ ҥа ту ра ры гар дьиэ тигэр 
суо ҕа, ба раан кы ры йа бар быт кэ мэ этэ. Онон Ра хиль кү-
рээн ба рал ла ры гар аҕа тын дьиэ тээ ҕи та ҥа ра ла рын уоран 
ыл бы та. 20 Ити кур дук Иаков, ара мей Ла ва ны ал бын наан, 
ки ниэ хэ ту гу да эп пэк кэ 21 бэ йэ тин баайын-дуолун олоч чу 
ылан кү рээн хаал бы та. Ев фрат өрү һү туо раан, Га лаад хайа-
ты гар ат там мы та.
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ЛаванИаковыэккирэтэр

22 Кү рээ бит тэ рин үһүс кү нү гэр Ла ваҥ ҥа Иаков бар бы-
тын тыл лаа быт та ра. 23 Онуо ха ки ни, урууларын-аймахта-
рын хо му йа тар дан, Иако вы ир суо лун ир дээн, сэт тэ хо-
ну гу нан Га лаад хайа ты гар ситэн ыл бы та. 24 Ол эрээ ри түүн 
ара мей Ла ван уту йа сыт та ҕы на, түү лү гэр Та ҥа ра көс төн 
эп пи тэ: «Сэ рэ тэ бин, Иаков ка ту гу да – үчү гэ йи да, ку һа ҕа-
ны да – са ҥа ры ма!»

25 Ла ван Иако вы си тиэх чэ буол бу та. Иаков Га лаад хайа-
ты гар хо нор дуу ту ра ра. Ла ван уруу-аймах дьо нун кыт та олох 
чу гас тох тообу та. 26 Дьэ, он тон ки ни Иаков ка тии йэн: «Бу 
ту гу дьү һү лэ нэ сыл дьа ҕын? – диэ би тэ. – То ҕо мии гин ал-
бын наан, кыр гыт тар бын, сэ рии гэ би лиэн ыл быт тыы үүрэн 
бар дыҥ? 27 То ҕо кис тээн куот туҥ? Миэ хэ эп пэк кэ эрэ, то ҕо 
биир-биэс ты ла суох ба ран хаал лыҥ? Мин эйи гин көрдөөх-
нардаах ырыа нан, тим пан, цитра* тыа һы нан атаа рыах таах 
этим. 28 Эн буол ла ҕы на арах сар бы ты гар миэ хэ кыр гыт тар-
бын да, сиэн нэр бин да уурап патыҥ. Дьэ, аар гы тык бы һыы-
лан ныҥ. 29 Бө лүүн түүн аҕа ҕыт Та ҥа ра та миэ хэ: „Сэ рэ тэ бин, 
Иаков ка ту гу да – үчү гэ йи да, ку һа ҕа ны да – са ҥа ры ма!“ – 
диэ бэ тэ ҕэ эби тэ буол лар, мин эһи ги ни үчү гэй аҕай дык 
үөрэ тэ тү һэн биэ риэх тээ ҕим. 30 Чэ, буол лун да ҕа ны, – диэ-
би тэ Ла ван, – эн тө рөө бүт дьиэ ҕин ахтан-бохтон мии гит тэн 
бар да ҕыҥ. Ол гы нан ба ран та ҥа ра лар бын то ҕо уор дуҥ?»

31 Иаков Ла ваҥ ҥа эп пи тэ: «Кыр гыт та рын был дьаан 
ылыа диэн, кут та нан эп пэк кэ бар бы тым. 32 От тон эн та-
ҥа ра лар гын ыл быт ки һи тыын наах хаа лыа суо ҕа. Уруу лар-
быт туо һу буол лун нар: малбын-салбын дьэҥ дьи йэн, бэ йэҥ 
киэҥ ҥин бу лан ыл». (Ра хиль та ҥа ра ла ры уор бу тун Иаков 
бил бэт этэ.)

* 31:27 Тимпан,цитра– бы һаа рыы ла рын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл-
дьык ка көр. 
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33 Ла ван кии рэн, Иаков сур дун, Лия сур дун уон на ик-
ки ча ҕар дьах тар сур та рын биир-биир чүүч чэ йэн, ту гу да 
бу лан ыл ба та ҕа. Онон ки ни Лия сур дут тан тах сан, аны 
Ра хиль сур ду гар бар бы та. 34 Ити кэм ҥэ Ра хиль дьиэ тээ ҕи 
та ҥа ра ла ры тэ биэн ыҥыы рын ан ны гар уган ба ран, үрдү-
гэр оло ру нан кэ бис пи тэ. Ла ван ки ни сур дун иһин ба ры-
тын дьэҥ дьий би тэ, ол гы нан ба ран эмиэ ту гу да бул ба та ҕа. 
35 Ра хиль аҕа ты гар: «Тойо нум мии гин тур бат диэн кыы-
һыр ба тын: мин дьах тар айыл ҕа ты нан аһаа ҕы ра сыл дьар 
кэ мим», – диэ би тэ. Аҕа та малы-салы ба ры тын хас пы та, 
та ҥа ра ла ра көс тү бэ тэх тэ рэ.

36 Онуо ха аны Иаков абаран-тымтан Ла ван ныын мөк-
кү һэн тур бу та. Ки ни Ла ваҥ ҥа: «Ха йа, мин туох бу руй даах 
эбип пиний? – диэ би тэ. – Туох аньыы ны оҥо ром мун эн 
мии гин бу айы лаах эк ки рэт тиҥ? 37 Малбын-салбын ба ры-
тын сүр гэй диҥ, дьэ, бэ йэҥ киэҥ ҥин ту гу бу лан ыл лыҥ? 
Бу уруу лар быт кө рөн тур дах та ры на, ону көр дөр. Эн би-
һик ки ни ки ни лэр дьүүл лээ тин нэр. 38 Мин эйиэ хэ сүүр бэ 
сы лы бы һа сы рыт тым, ол ту ха ры биир да ба раа ныҥ, ко-
заҥ ньыл ба лаа ба та ҕа. Эн ба раа ныҥ үөрүт тэн мин бии ри да 
ылан сиэ бэ тэ ҕим. 39 Адьыр ҕа кыыл сүө һү нү тар та ҕы на, ону 
эйиэ хэ аҕал бат этим, орос куо тун бэ йэм уйу на рым. Сүө һү-
гүн кү нүс дуу, түүн дуу уор дах та ры на, эн мии гит тэн ир дии-
риҥ. 40 Мин кү нү һүн ку йаас тан, түү нүн тым ныыт тан сор-
до но рум, ха рах пын биир дэ да си мэн ыл ба та ҕым. 41 Сүүр бэ 
сы лы бы һа эйиэ хэ итин ник сы рыт тым. Уон түөрт сыл 
кыр гы тт арыҥ ту һу гар үлэ лээ би тим, он тон өс сө ал та тө гү-
рүк сыл – сүөһү-ас ту һу гар. Ол ту ха ры эн миэ хэ анаа быт 
хам нас кын уон ча та ула рып пытыҥ. 42 Мии гин кыт та аҕам 
Та ҥа ра та – Ав раам Та ҥа ра та, Исаак сү гү рү йэ тол лор Та-
ҥа ра та – биир гэ сыл дьы ба та ҕа эби тэ буол лар, эн мии гин 
ту га да суох ыытыах таах этиҥ. Та ҥа ра мин хо мол тобун, 
мин ыара хан үлэ бин кө рөн, ол бө лүүн мии гин кө мүс кэс-
пит эбит!»



88

Төрүттэнии 31

43 Ла ван Иаков ка эп пи тэ: «Бу мин кыр гыт та рым, мин 
сиэн нэ рим, мин сүөһүм-аһым. Ман на кө рө рүҥ ба ры та миэ-
нэ. Уон на ба ран, мин бэ йэ лээх бэ йэм кыр гыт тар бын, оҕо ло-
рум оҕо ло рун хо мо то сыл дьыам дуо? 44 Чэ, эн биһик ки илии 
ох су һуох. Би һи ги ик ки ар ды бы ты гар туо һу баар буол лун».

45 Иаков, ытык бэ лиэ буол лун диэн, ула хан сы ма ра таа-
һы ойо ҕо һу нан ту руо ру уур бу та уон на 46 уруу-аймах дьо нун: 
«Таас та хо му йуҥ», – диэн со руй бу та. Бу ка ба ры хо му й бут 
ха йыр таас та рын өрө һө лүү кыс таан ба ран, ол ат ты гар оло-
рон биир гэ аһаа быт та ра. 47 Ити си ри Ла ван Иегар-Сагаду-
фа,* от тон Иаков Га лаад** диэн аат таа быт та ра. 48 Ла ван: «Бу 
өрө һө лөм мүт таас би һи ги сө бү лэ һии бит туо һу та буо лар», – 
диэ би тэ. Ол иһин ити сир Га лаад диэн аат там мыт. 49 Атын 
аа та Миц па диэн.*** То ҕо диэ тэх хэ Ла ван өс сө ман нык этэн 
ту рар: «Эн би һи ги ни, арах сан бар бып пыт кэн нэ, АЙЫЫ 
ТО ЙОН кэ тээ тин. 50 Мин кыр гыт тар бын ата ҕас таа тах хы на 
бии тэр ки ни лэр тэн ура ты атын дьах тал лары ойох ылар күн-
нээх буол лах хы на, өй дөөр: би һиэ хэ ки һи буол бак ка, Та ҥа ра 
Бэ йэ ти нэн туо һу буол ла. 51 Көр, – диэ би тэ Ла ван Иаков-
ка, – бу өрө һө лөм мүт таас уон на би һи ги ик ки ар ды бы ты-
гар мин ту руор бут ытык таа һым 52 эн биһик ки сө бү лэ һии бит 
туо һу та буо лал лар. Мин да ку һа ҕа ны са наан, бу си ри туо-
раан эйиэ хэ тии йиэм суо ҕа, эн да бу си ри, бу ытык таа һы 
аа һан, өһүөн нээх са наа лаах миэ хэ кэ лээ йэ ҕин. 53 Эн би һик-
ки ни Ав раам Та ҥа ра та уон на На хор**** та ҥа ра та (ик киэн-
нэ рин аҕа ла рын та ҥа ра ла ра) дьүүл лээ тин нэр».

* 31:47 Иегар-Сагадуфа– ара мей дыы «би һиэ хэ туо һу буо лар чө мөх» 
диэн суол та лаах анал аат.
** 31:47 Галаад– дьэ би риэй дии «би һиэ хэ өй дө бүн ньүк буо лар чө мөх» 
диэн суол та лаах анал аат. 
*** 31:49 Мицпа– дьэ би риэй дии «кэ тээн кө рөр сир» диэн этии лиин 
дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат.
**** 31:53 Авраам...Нахор– Ав раам диэн Иаков эһэ тэ, от тон На хор – 
Ла ван эһэ тэ. 
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Иаков, аҕа та Исаак сү гү рү йэ тол лор Та ҥа ра ты нан ан да ҕа-
йан ба ран, 54 ха йа ҕа тах сан сүө һү өлө рөн Ки ниэ хэ то лук биэр-
би тэ. Ол кэн нэ уруу-аймах дьо нун аһы лык ка ыҥыр бы та. Ба-
ры биир гэ аһаан ба ран, ха йа ҕа хо но хаал быт та ра. 55 Сар сыар да 
Ла ван эр дэ ту ран сиэн нэ рин, кыр гыт та рын сыллаан-уураан, 
ал гыс этэн ал ҕаан ба ран, дьиэтигэр-уотугар төн нү бү тэ.

ИаковИсавтыынкөрсөргөбэлэмнэнэр

32  1 От тон Иаков сал гыы айан наа бы та. Ол ис тэ ҕи нэ, 
ки ни ни аа ра суол га Та ҥа ра аан ньал ла ра көр сө түс-

пүт тэ рэ. 2 Иаков аан ньа лла ры кө рөн: «Оо, бу Та ҥа ра сэ-
рии тин лаа ҕы ра эбит буол баат!» – диэ би тэ. Ки ни ити си ри 
Ма ха наим* диэн аат таа бы та.

3 Иаков Сеир си ри гэр, Эдом дой ду ту гар оло рор уба йы-
гар Исав ка дьо ну ыытан 4 ил дьит тээ би тэ: «То йом мор Исав-
ка этиҥ. Ку лу туҥ Иаков ман нык диир: „Мин туо ра дой ду-
га Ла ваҥ ҥа бэрт өр олор дум. 5 Би ли гин оҕус, өсүөл, ба раан 
баай даах пын, эр дьон да, дьах тар да ку лут тар даах пын. Бу 
ил дьип пин мин эйиэ хэ то йом мор, мии гин үтүө ха ра ҕы нан 
кө рүө диэн эрэ нэн ту ран, ыыта бын“».

6 Ил дьик кэ ыып пыт дьо но төн нөн кэ лэн: «Убай гар 
Исав ка тии йэ сы рыт ты быт. Ки ни түөрт сүүс ки һи лээх 
эйиэ хэ ута ры кэ лэн иһэр», – диэн кэп сээ бит тэ рэ. 7 Иаков 
ити ни ис тэн, уо лу йа кут там мы та, тыына-быара ыгыл лы-
бы та. Дьо нун, сүөһүтүн-аһын, тэ биэн нэ рин ик ки лаа ҕыр га 
араар бы та. 8 «Исав биир лаа ҕыр га са ба тү һэн ба ры ла рын 
кыр ган кэ бис тэ ҕи нэ, саа тар, ик кис лаа ҕыр дьо но куо тан 
быы һа ныах та ра», – дии са наа быта.

9 Дьэ, он тон: «Аҕам Ав раам Та ҥа ра та, аҕам Исаак 
Та ҥа ра та – мии гин дьиэбэр-уоппар, аймах-билэ дьом мор 

* 32:2 Маханаим– дьэ би риэй дии «ик ки лаа ҕыр» диэн суол та лаах 
анал аат.
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төн нөр гө со руй бут, айам мар ара ҥач чы лыах буо лан эрэн-
нэр бит АЙЫЫ ТО ЙОН! – диэн көрдөһөн-ааттаһан 
бар бы та. – 10 Эн мии гин ку лук кун өрүү өл гөм үтүө ҕү-
нэн дьэл лэм ник ха да ҕа лыы рыҥ. Дьи ҥэр, мин он нук 
үтүөҕэ-мааныга тик сэр гэ бу ка тын сө бө суох ки һи бин 
эбээт! Иор дан уҥуор ба рар бар биир та йах ма һы эрэ ту-
тан бар бы тым, от тон би ли гин бү түн ик ки лаа ҕыр баай-
даах төн нөн иһэ бин. 11 Көр дө һө бүн, мии гин убай быт тан 
Исав тан өрү һүй! Аны бу тии йэн кэ лэн, би һи ги ни оҕоло-
ру-дьахтардары – бу ка ба ры бы тын өлө рөн кэ би һиэ диэн 
кут та на бын. 12 Эн мии гин кө мүс күөх буол бу туҥ, мин 
удьуор дар бын муо ра ку ма ҕын кур дук аата-ахса бил ли бэт 
гы на эл бэ тиэм диэн эрэн нэр би тиҥ».

13 Иаков ити сир гэ хо нон ба ран сар сыар да ту ран, Исав-
ка бэ лэх биэ рэр сүө һү түн та лан тус па ту руор бу та. 14 Ик-
ки сүүс ко за ны, сүүр бэ ко зё лу, ик ки сүүс ты һы ба раа ны, 
сүүр бэ атыыр ба раа ны, 15 отут ыанар тэ биэ ни оҕо ло ру нуун, 
түөрт уон ына ҕы, уон оҕу һу, сүүр бэ ты һы өсүө лү уон на уон 
атыыр өсүө лү та лан ыл бы та. 16 Ити ни ба ры тын ку лут та ры-
гар тут тар бы та. Хас биир дии үүр бэ сүө һү тэ ту һу нан үүрээч-
чи лээх буо луох таа ҕа. Иаков сүө һү үүрээч чи лэр гэ: «Эһи ги, 
мин ин ни бэр кии рэн, ба ра ту руҥ. Бэйэ-бэйэҕититтэн тэ-
йиҥ, ыраах-ыраах иһиҥ», – диэ би тэ. 17 Бас та кы үүрээч чи гэ 
эп пи тэ: «Аа ра убай бын Иса вы кө рүс тэх хи нэ, ки ни эйи гит-
тэн ким ку лу ту на ҕы ный, хан на лаа тыҥ, ха йа ла рын сүө-
һү түн үүрэн иһэ ҕин диэн ыйы та ла һыа. 18 Оч чо ҕо эн: „Бу 
ку лу туҥ Иаков эйиэ хэ тойо ну гар Исав ка бэ лэх ыып пыт 
сүө һү тэ. Бэ йэ тэ би һи ги кэн ни би тит тэн кэ лэн иһэр,“ – 
диэн этээр». 19 Ик кис да, үһүс да үүр бэ дьо ну гар уон на 
атын үүрээч чи лэр гэ ба ры ла ры гар, Иса вы кө рүс тэх хи ти нэ, 
эмиэ итин ник этээ риҥ диэн, дьа һай бы та. 20 Ба ры ха йаан 
да: «Ку лу туҥ Иаков кэн ни би тит тэн кэ лэн иһэр», – диэх 
тус таах та ра. Иаков, бэ лэ ҕин эр дэ ыытан, уба йым сүрэҕин-
быарын сым  на  ты ам диэн эрэ нэ рэ. «Дьэ, ол кэн нит тэн эрэ 
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бэ йэм ки ниэ хэ көс түөм. Оч чо ҕо, ба ҕар, ки ни мии гин үтүө 
ха ра ҕы нан кө рүө», – дии са ныы ра. 21 Ити кур дук, бэ лэ ҕин 
эр дэ ыытан ба ран, лаа ҕы ры гар хо но хаал бы та.

ИаковТаҥаралыынтустар

22 Иаков ол түүн ту ран, ик ки ойо ҕун, ик ки одьу луу нун, 
уон биир уолун ил дьэ, Иавок өрү һү олом нообу та. 23 Дьо нун 
уҥуор туо ра тан, баайын-дуолун эмиэ ба ры тын та һаа ран 
ба ран, 24 кы тыл га собус-соҕотоҕун хаал бы та. Арай он но 
биир Ким эрэ кэ лэн, ки ни ни кыт та, хал лаан су һук туй уор 
диэ ри, тус ту бу та. 25 Он тон Иако вы хай дах да кыа йар кыа ҕа 
суо ҕун би ли нэн, ки ни ни, сү һүө ҕүн уҥуо ҕа уһу лу ойон тах-
сыар диэ ри, өт түк кэ ох су бу та. 26 Ол кэн нэ: «Мии гин ыыт. 
Хал лаан сыр даан эрэр», – диэ би тэ.

«Мии гин ал гыы илик ки нэ, мин Эйи гин ыытыам суо-
ҕа», – диэн хар дар бы та Иаков.

27 «Аатыҥ ки мий?» – Ана рааҥ ҥы та ыйып пы та.
«Иаков», – диэ би тэ ки һи.
28 Онуо ха эп пи тэ: «Эн Та ҥа ра ны да, дьо ну да кыт та 

киир сэн, кыа йыы лаах та ҕыс тыҥ. Онон ман тан ыла аатыҥ 
Иаков диэн буо луо суо ҕа, Из раиль* диэн буо луо».

29 «Аак кын миэ хэ эт!» – Иаков көр дөс пү тэ.
«Мин аап пын эн то ҕо ыйы та ҕы ный?» – диэ би тэ Ана-

рааҥ ҥы итиэн нэ ки ни ни ал ҕаа бы та.
30 Иаков бу тү бэл тэ буол бут си рин Пе нуэл** диэн аат-

таа бы та. Ол аа та «мин Та ҥа ра ны уун-утары көр сөн ба ран, 
тыын наах хаал лым» диэн суол та лаах. 31 Иаков Пе нуэл тан 
күн тах сыы та бар бы та. Ки ни до ҕо лоҥ нуур буол бут этэ. 

* 32:28 Израиль– «Та ҥа ра лыын ох су һар» эбэ тэр «Та ҥа ра ох су һар» 
диэн этии лэр диин дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат.
** 32:30 Пенуэл– «Та ҥа ра си рэ йэ» диэн суол та лаах тыл лыын дьүө рэ-
лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат.
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32 (Иа ков тыын Тус ту бут ки ни ни өт тү гүн быч чы ҥар* ох су бу-
тун иһин, Из раиль удьуор да ра би лиҥ ҥэ диэ ри өт түк быч чы-
ҥын сиэ бэт тэр.)

ИаковтаахИсавкөрсүһүүлэрэ

33  1 Дьэ, он тон Иаков көр бү тэ: Исав би ли түөрт сүүс ки-
һи тин кыт та ки ниэ хэ ута ры иһэ рэ. Иаков ону кө рөөт, 

Лия, Ра хиль уон на ик ки одьу луун ойо ҕун оҕо ло рун бу ка ба-
ры ла рын ийэ лэ рин кыт та сэр гэс тэ һэ ту рал ла ры гар дьа һай-
бы та. 2 Ин ни ки кэк кэ ҕэ одьу луун на ры оҕо ло ру нуун, олор 
кэн ни лэ рит тэн Лия ны оҕо ло ру нуун, он тон ба ры ла рын кэн-
ни лэ рит тэн Ра хи ли уон на Иоси бы ту руор бу та. 3 Бэ йэ тэ буол-
ла ҕы на дьо нун ин ни гэр кии рэн бар бы та. Уба йы гар чу га һаан 
иһэн, сэт тэ тө гүл бү гү йэх тээн, сир гэ тии йэ сү гү рүй бү тэ.

4 Исав ута ры сүү рэн кэ лэн, ини тин куу һан ылан түө һү-
гэр ык са ры тар дан уураабыта-сыллаабыта. Ик киэн ытас-
пыт та ра. 5 Он тон Исав, дьах тал лары, оҕо ло ру кө рөн ба ран: 
«Бу эйи гин кыт та ким нээх кэл сэн иһэл лэ рий?» – диэн 
ыйып пы та.

«Бу Та ҥа ра миэ хэ, эн ку лук кар, бэ лэх тээ бит оҕо ло-
ро», – диэ би тэ Иаков.

6 Онуо ха одьу луун на ра оҕо ло рун кыт та тии йэн нэр Исав-
ка сү гү рүй бүт тэ рэ, 7 он тон Лия оҕо ло рун кыт та сү гү рүй бү-
тэ, ки ни лэр кэн ни лэ рит тэн аны Иосиф таах Ра хиль тиий-
бит тэ рэ.

8 «Ити аа ра суол га туох эл бэх үүр бэ лэ рэ иһэл лэ рин мин 
ута ры кө рүс түм?» – Исав ыйып пы та.

«Тойо нум мии гин үчү гэй ха ра ҕы нан кө рүө диэн, ити лэ-
ри мин эйиэ хэ ыып пы тым», – диэ би тэ Иаков.

9 «Ээ, иним! – Исав са ҥа ал лай бы та. – Миэ хэ сүөһүм-
аһым эл бэх, бэ йэҥ киэ нэ бэ йэ ҕэр хаал лын».

* 32:32 ...быччыҥар...– эбэ тэр: «иҥии ри гэр». 
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10 «Кэ бис, – Иаков буо лум ма та ҕа, – бу ка диэн, миэ хэ үтүө-
тэ оҥор, биэ рэр бэ лэх пин ыл. Эйи гин көр сү бү түм Та ҥа ра ны 
си рэй көр сү бүп пэр тэҥ нээх. Эн ол кур дук миэ хэ ама рах тык 
сы һыан нас тыҥ. 11 Онон, бу ка диэн, мин бэ лэх пит тэн, мин 
ал гыс пыт тан ак каас та ны ма. Та ҥа ра миэ хэ ба ры тын өл гөм-
нүк биэр би тэ, онон ба рым ба ры та дэ лэй». Иаков ити кур дук 
көр дөс пү тү гэр Исав бэ лэ ҕи ылар буол бу та.

12 «Чэ йиҥ, сир ыла ту руо ҕуҥ, – диэ би тэ ки ни. – Мин 
эйи гин кыт та биир гэ ба рыам».

13 Онуо ха Иаков эп пи тэ: «То йо нуом, оҕо лор кэ би рэх тэ-
рин бэ йэҥ би лэ ҕин. Аны ты һы ба раан на рым да, ынах та рым 
да ыата сыл дьал лар: түр гэн ник үүрдэх хэ, сүө һүм ба ры та кү-
нү нэн ох туо. 14 Онон, то йо нуом, эн бэ йэҥ ин ни ки ба ра ту ра-
рыҥ ор дук буо луо этэ. От тон ку лу туҥ, мин, эйиэ хэ, то йом-
мор, Сеир гэ тии йиэх пэр диэ ри, кэн ни гит тэн ар гыый аҕай 
сүө һү ба рыы ты нан, оҕо хаа мыы ты нан айан ныам».

15 Исав: «Мин эйиэ хэ дьом мут тан хаал ла рыым», – диэн 
тыл кө төх пү тэ.

«Ол эмиэ то ҕо хаал лар да ҥый? – Иаков буо лум ма та ҕа. – 
То йо нуом, эн миэ хэ аһа ра ама рах хын».

16 Ити күн Исав Сеир гэ төн нү бү тэ, 17 от тон Иаков Сок-
хоф диэ ки айан наа бы та. Ки ни он но тии йэн дьиэ-уот тут-
ту бу та, сүөһүтүгэр-аһыгар эмиэ ти тиик туп пу та. (Ол иһин 
ити сир Сок хоф* диэн аат там мыт.)

18 Дьэ, ити кур дук, Иаков Ме со по та мият тан эр гил лэн, 
Ха нааҥ ҥа баар Си хем куо рак ка этэҥ ҥэ тиий би тэ. Он но 
тии йэн куо рат чу га һы гар тох тообу та. 19 Ки ни Си хем аҕа-
тын Ем мор уолат та рыт тан сүүс ман ньыак ка** сир атыы-
лас пы та. Ол си ри гэр түөл бэ лэ нэн, сур дун ту руор бу та. 

* 33:17 Сокхоф– «хах ха, отуу, хор ҕо йор сир» диэн суол та лаах тыл. 
** 33:19 ...сүүсманньыакка...– бы лыр гы дьэ би риэй ты лы нан су рул-
лу бут тө рүт тиэ кис кэ: «сүүс ке си та ҕа». Ке си та – бы лыр гы хар чы, 
би лиҥ ҥи хар чы га та һаар дах ха, тө һө сыа на лаа ҕа бил ли бэт. 
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20 Итиэн нэ аал таар оҥо рон ба ран, ону Эл-Элохе-Из раиль* 
диэн аат таа бы та.

ЕмморуолаСихемДинааатыналдьатар

34  1 Биир дэ Дина, Иаков Лият тан кыы һа, олох тоох 
кыр гыт та ры көр сө бар бы та. 2 Он но тиий би ти гэр 

ки ни ни дой ду ба һы лы гын хив вей Ем мор уола Си хем та ба 
кө рөн ту тан ыл бы та. Күү һү нэн биир гэ хоон ньо һон сып-
пы та. 3 Си хем Иаков кыы һын Ди на ны тап таан, ки ниэ хэ 
кутун-сүрүн тут тар бы та, кыыс оҕо сү рэ ҕин сүү йэр истиҥ-
эйэҕэс тыл лары эп пи тэ. 4 Ол кэн нэ аҕа тыт тан Ем мор тан: 
«Бу кыы һы миэ хэ ылан ойох биэр», – диэн көр дөс пү тэ.

5 Кыы һа Дина аа та ал дьам мы тын Иаков бил би тэ. Ол гы-
нан ба ран, уолат та ра сүө һү лэ рин мэч чи тэ то лооҥ ҥо сыл-
дьар буо лан нар, ки ни лэр төн нүөх тэ ри гэр диэ ри, ту гу да 
са ҥар ба та ҕа.

6 Си хем аҕа та Ем мор Иаков ка кыы һын кэп сэ тэ тиий би-
тэ. 7 Ити кэм ҥэ Иаков уолат та ра эмиэ дьиэ лэ ри гэр төн нү-
бүт тэ рэ. Туох быһыы-майгы буол бу тун би лэн нэр, эр дьон 
уордара-кылыннара хой ду бу та, абарбыттара-сатарбыттара 
сүр дээ ҕэ. Иаков кыы һын күү һү лээ һин Из раиль га ыны рык 
ата ҕас та был этэ: итин ник ким да бы һыы ла ныа суох таа ҕа.

8 Ем мор эп пи тэ: «Мин уо лум Си хем эһи ги кыыс кы ты гар 
кутун-сүрүн тут тар быт. Кыыс кы тын уол бар ойох биэ риҥ. 
9 Ай мах тыы дьон буо луо ҕуҥ: эһи ги би һиэ хэ кыр гыт тар гы-
тын ойох биэ риэх хит, бэ йэ ҕит эмиэ би һи ги кыр гыт тар-
бы тын ылыах хыт. 10 Онон би һи ги ни кыт та биир гэ оло руҥ. 
Аны ман тан ин ньэ дой ду бут аана эһиэ хэ аһа ҕас – эһи ги 
ман на тө һө ба ҕа рар олох суй уох ху тун, уһаты-туора айан-
ныах хы тын, анал сир дэ ниэх хи тин сөп».

* 33:20 Эл-Элохе-Израиль– «Та ҥа ра, Из раиль Та ҥа ра та» диэн суол та-
лаах анал аат.
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11 Си хем бэ йэ тэ эмиэ Дина аҕа тыт тан да, убай да рыт тан 
да: «Миэ хэ үтүө тэ оҥо руҥ, мин эһиэ хэ ту гу эп пик ки тин 
ба ры тын ту ран биэ риэм, – диэн көр дөс пү тэ. – 12 Тө һө ба-
ҕа рар эл бэх энньэни-сулууну, тө һө ба ҕа рар өл гөм бэ лэ ҕи 
көр дөөҥ – ту гу эп пик ки тин ба ры тын ылыах хыт. Кыыс кы-
тын эрэ миэ хэ биэ риҥ».

13 Иаков уолат та ра Сихем ҥэ, ки ни аҕа ты гар Ем мор га, 
Си хем ки ни лэр бал ты ла рын аатын ал дьап пы тын иһин, 
уода  һын наах  тык хар дар быт та ра: 14 «Би һи ги бу этии ни хай-
дах да ылы нар кыах пыт суох. Бы һыл лы ба тах ки һиэ хэ бал-
ты бы тын эр гэ биэ рэр бит саат таах бы һыы, – диэ бит тэ рэ. – 
15 Арай эһи ги биир суо лу то лор дох ху ту на – би һи ги кур дук 
буо лан, эр дьоҥ ҥу ту гар бу ка ба ры гы ты гар бы һыл лыы 
сиэрин-туомун оҥор дох ху ту на – сө бү лэ ниэх пи тин сөп. 
16 Оч чо ҕо эһиэ хэ кыр гыт тар бы тын биэ риэх пит, бэ йэ бит 
эмиэ эһи ги кыр гыт тар гы тын ойох ылыах пыт. Ба ры биир гэ 
олох су йан, биир но руот буо луох пут. 17 От тон бу этэр би тин 
ис тэн бы һыл лы бат буол лах хы ты на, би һи ги бал ты бы тын 
ылан ман тан ба ра быт».

18 Ем мор уолу наан Си хем ниин бу этии ни сө бү лээ бит тэ-
рэ. 19 Уол Иаков кыы һын тап тыы ра бэрт буо лан, сон но ту та 
бы һыл лыы сиэрин-туомун бар бы та. Аҕа тын дьиэ тигэр ки ни 
биир саа май ту мус тут тар ки һи лэ рэ этэ. 20 Ем мор даах Си-
хем ик киэн куо рат та рын ол буо рун айа ҕар тии йэн, куо рат 
олох тоох то ру гар тыл эп пит тэ рэ: 21 «Ити эйэ дэм нээх дьон. 
Би һи ги сир би ти гэр олох суй дун нар, тө һө ба ҕа рар уста-туо-
ра айан наа тын нар. Сир бит көх сө киэҥ. Ха та, кыр гыт та рын 
ойох ылыах пыт, кыр гыт тар бы тын эмиэ ки ни лэр гэ биэ риэх-
пит. 22 Дьэ, ол гы нан ба ран, ити дьон биһи гит тэн биир суо-
лу: эр дьом мут бу ка ба ры ла ра ки ни лэр кур дук бы һыл лал-
ла рын – ир диил лэр. Оч чо ҕо эрэ би һи ги ни кыт та биир гэ 
оло рор го, биир но руот буо лар га сө бү лэ һэл лэр. 23 Бу этии лэ-
рин ылын нах пы ты на, туох баар үөр дэ рэ, баайдара-дуоллара, 
сүөһүлэрэ-астара ба ры та би һиэ нэ буо ла тү һүө ҕэ. Бэ йэ лэ рэ 
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эмиэ би һи ги ни кыт та биир гэ оло руох та ра». 24 Олох тоох тор 
Ем мор даах Си хем эп пит тэ рин ылым мыт та ра. Онон куо рат 
эр дьо но бу ка ба ры бы һы лл ыбы тт ара.

25 Үһүс кү нү гэр, эр дьон өс сө да ыарыы ла на сыт тах та ры-
на, Иаков уолат та ра Си меон наах Ле вий, Дина убай да ра, 
кы лыс та рын ылан, туох да мэ һэ йи көр сү бэк кэ куо рак ка 
киир бит тэ рэ. Ки ни лэр он но баар эр дьо ну бу ка ба ры ла-
рын аҥаар уһу гут тан кы дый та лаан кэ бис пит тэ рэ. 26 Ем мор-
даах Си хе ми кы лы һы нан кэр дэн ба ран, Си хем дьиэ тит тэн 
Ди на ны ылан бар быт та ра. 27 Он тон Иаков уолат та ра олох-
тоох то ру кыр гы быт сир дэ ри гэр төн нөн кэ лэн, бал ты ла ра 
күү һү лэм мит куо ра тын хал аа быт та ра. 28 Ба раан на ры, ынах-
та ры, өсүөл лэ ри, куо рат тан, то лоон тон ту гу бул бут та рын 
бү түн нүү ту тан ыл быт та ра. 29 Куо рат олох тоох то рун баайда-
рын-дуолларын түө рэ тин та лаа быт та ра, дьиэ лэ ри гэр баа ры 
ба ры тын суй даа быт та ра, оҕолорун-ойохторун үүрэн ил дьэ 
бар быт та ра.

30 Иаков Си меон наах Ле вий гэ: «Эһи ги мии гин аана бил-
ли бэт ал дьар хай га ан ньан биэр ди гит! – диэ би тэ. – Мии гин 
бу дой ду олох тоох то ру гар, ха на ней дар га, фе рез тэр гэ абаа-
һы көр дөр дү гүт. Би һи ги дьом мут аҕы йах тар, онон ки ни лэр 
түм сэн мии гин өлө рөн кэ би һиэх тэ рэ. Дьэ, оч чо ҕо би һи ги 
уус бү түн нүү эс тэр би ти гэр тиий э бит!»

31 Онуо ха Си меон наах Ле вий: «От тон би һи ги бал ты бы-
ты гар сэ лээр чэх дьах тар га кур дук сы һыан нас пыт та ра сөп 
үһү дуо?» – диэн хар дар быт та ра.

ИаковВефильгэбарар

35  1 Та ҥа ра Иаков ка эп пи тэ: «Ту ран Ве фильгэ бар. 
Он но олох су йан, убай гыт тан Исав тан куо тан ис тэх-

хи нэ эйиэ хэ көс тү бүт Та ҥа ра ҕа аал таар да оҥор». 2 Иаков 
дьиэ кэр гэ ни гэр уон на дьонугар-сэргэтигэр ба ры ла ры гар: 
«Ил дьэ сыл дьар туо ра та ҥа ра лар гы тын бы ра ҕыҥ. Ыраас-
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та ныҥ, таҥаскытын-сапкытын ула рыт тыҥ, – диэ би тэ. – 
3 Би һи ги ман тан ара ҕан, Ве фильгэ ба ра быт. Мин он но 
тии йэн, миэ хэ кы һал ҕа лаах күм мэр кө мө ҕө кэл бит, ба ры 
суолбар-ииспэр мии гин кыт та биир гэ сыл дьы быт Та ҥа ра-
ҕа аал таар оҥо руом». 4 Дьон ил дьэ сыл дьар туо ра та ҥа ра-
ла рын ба ры ла рын Иаков ка биэр бит тэ рэ, кул гаах та рыт тан 
ытар ҕа ла рын ус тан эмиэ ки ниэ хэ тут тар быт та ра. Иаков 
ону ба ры тын Си хем дуу бун төр дү гэр кө мөн кэ бис пи тэ.

5 Дьэ, он тон айаҥ ҥа тур бут та ра. Ол эр гин нээ ҕи куо рат-
тар олох тоох то ро Та ҥа рат тан ула хан нык дьу лай быт буо лан, 
Иаков уолат та рын со йуо ла һа бар ба тах та ра. 6 Иаков биир гэ 
сыл дьар дьо нун кыт та Ха наан си ри гэр баар Луз куо рак ка 
(би лиҥ ҥи Ве фильгэ) тии йэн, 7 аал таар оҥор бу та. Ол си-
ри, урут уба йыт тан куо тан ис тэ ҕи нэ он но ки ниэ хэ Та ҥа ра 
көс тү бү түн иһин, Эль-Вефиль* диэн аат таа бы та.

8 Он тон Ре век ка ны эмиий дээх оҕо эр дэ ҕит тэн бүө бэй-
дээн улаа тын нар быт Де во ра өл бү тэ. Ки ни ни Ве филь ат-
ты наа ҕы дууп ан ны гар кис тээн ба ран, ол ма һы Аллон-Ба-
хут** диэн аат таа быт та ра.

9 Иаков Ме со по та мият тан төн нү бү түн кэн нэ, Та ҥа ра ки-
ниэ хэ хат көс төн ал ҕаан ба ран: 10 «Эн Иаков диэҥ ҥин, ол 
гы нан ба ран, аны эйи гин Иаков диэн аат тыах та ра суо ҕа. 
Ман тан ыла Из раиль диэн буо луоҥ», – диэ би тэ. Ити кур-
дук Ки ни Иаков ка Из раиль диэн ааты биэр би тэ. 11 Та ҥа ра 
ки ниэ хэ эп пи тэ: «Мин Сү дү Күүс тээх Та ҥа ра бын. Эн эл бэх 
кэн чээ ри ыч чат тан, үксээн-үөдүйэн ис: эйи гит тэн бү түн но-
руот, көй үгүс но руот тар тах сыах та ра, эн ыраах таа ҕы лар тө-
рүт өбү гэ лэ рэ буо луоҥ. 12 Мин Ав раам наах Исаак ка биэр бит 
сир бин эйиэ хэ уон на эн удьуор дар гар биэ риэ ҕим». 13 Ити-
ни этэн ба ран, Та ҥа ра Иа ков тан бар бы та. 14 Иаков Та ҥа ра 

* 35:7 Эль-Вефиль– дьэ би риэй дии «Ве филь Та ҥа ра та» диэн суол та-
лаах анал аат.
** 35:8 Аллон-Бахут– «Ыта был дуу ба» диэн суол та лаах анал аат. 
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ки ни ни кыт та кэп сэп пит си ри гэр ытык таа һы ту руор бу-
та, итиэн нэ ол үрдү гэр би нэ ги рээт ары гы тын уон на оли ва 
арыы тын куп пу та. 15 Ки ни бу си ри Ве филь* диэн аат таа бы та.

РахильВениаминытөрөтөнбаранөлөр

16 Ве фильтэн тах сан Еф ра фа ҕа чу га һаан эр дэх тэ ри нэ, 
Ра хиль оҕо ло нор кэ мэ тии йэн кэл би тэ. Өр кыа йан быы-
һа нан биэр бэк кэ, 17 эрэй бө ҕө түн көр бү тэ. «Кут та ны ма, – 
диэ би тэ ки ниэ хэ оҕо кө тө ҕөөч чү дьах тар. – Көр эрэ, эн 
бу өс сө биир уол лан ныҥ!» 18 Быс тан эрэр Ра хиль ти һэ ҕин 
өрө тыы нан ба ран, уолун Бе но ни** диэн аат таа бы та. Ол 
эрээ ри аҕа та оҕо ҕо Ве ниа мин диэн ааты иҥэр би тэ. 19 Ра-
хиль ити кур дук өл бү тэ. Ки ни ни Еф ра фа (би лиҥ ҥи Виф-
леем) суо лун кы тыы ты гар ха рай быт та ра. 20 Иаков он но Ра-
хиль уҥуо ҕар ытык таа һы ту руор бу та. Ол Ра хиль уҥуо ҕун 
мэ ҥэ таа һа би ли гин да баар.

Иаковуолаттара

21 Из раиль сал гыы айан наан иһэн, Гадер баш ня тын кэ-
тэ ҕэр тох тоон, быс тах кэм ҥэ түөл бэ лэ нэн тур бу та. 22 Он но 
Ру вим Вал ла ны, аҕа тын одьу луун ойо ҕун, кыт та уту й бу та. 
Аҕа та ону бил би тэ.

Иаков уон ик ки уол лаа ҕа. 23 Лия уолат та ра: Ру вим (Иаков 
бас та кы уола), Си меон, Ле вий, Иу да, Ис са хар, За ву лон.

24 Ра хиль уолат та ра: Иосиф, Ве ниа мин.
25 Ра хиль ча ҕа рын Вал ла уолат та ра: Дан, Неф фа лим.
26 Лия ча ҕа рын Зел фа уолат та ра: Гад, Асир. Бу – Иаков 

Ме со по та мия ҕа тө рөө бүт уолат та ра.

* 35:15 Вефиль– «Та ҥа ра дьиэ тэ» диэн суол та лаах анал аат. 
** 35:18 Бенони– «мии гин эрэй дээ бит уо лум» диэн суол та лаах анал 
аат. Вениамин– «мин уҥа илии уо лум» диэн суол та лаах анал аат.
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Исаакөлүүтэ

27 Дьэ, ити кур дук айан наан Иаков аҕа ты гар Исаак ка, 
урут ха һан эрэ Ав раам, он тон кэ лин Исаак олох су й бут сир-
дэ ри гэр Мам ре ҕа, Кириаф-Арбаҕа (би ли гин Хев рон диэн 
аат та нар), тии йэн кэл би тэ. 28 Исаак ба ры та сүүс аҕыс уон 
сыл олор бу та. 29 Онон үйэ тин мо ҥоон, оло ҕун дуо һу йа оло-
рон ба ран өл бү тэ, тө рүт өбү гэ лэ ри гэр ат там мы та. Ки ни ни 
уолат та ра Исав таах Иаков ха рай быт та ра.

Исавудьуордара

36  1 Исав, атын нык Эдом, удьуор да рын ту һу нан кэп-
сээн ман нык.

2-3 Исав ик ки ха на ней дьах та рын – Елон хет кыы һын 
Ада ны уон на Ана кыы һын Оливе ма ны (Ци веон хив вей 
сиэ нин), олор тон ура ты өс сө Из маил кыы һын, На вай оф 
бал тын Ва се ма фа ны, ойох ыл бы та. 4 Ада ки ниэ хэ Ели фаз 
диэн уо лу тө рөп пү тэ, Ва се ма фа Ра гуил диэн уо лу, 5 от тон 
Оли ве ма Иеус, Ие глом, Ко рей диэн уолат та ры тө рөп пүт-
тэ рэ. Бу – Исав Ха наан си ри гэр тө рөө бүт оҕо ло ро.

6 Дьэ, он тон Исав ойох то рун, уолат та рын, кыр гыт та рын, 
дьиэ тин дьо нун бу ка ба ры ла рын, туох баар сүө һү түн үөрүн, 
Ха нааҥ ҥа мун ньум мут баайын-дуолун олоч чу ылан, ини-
тит тэн Иа ков тан атын дой ду га кө һөн бар бы та. 7 Ки ни лэр 
аһа ра ба йан, аны биир сир гэ ба тан оло рор кыах та ра суо ҕа: 
ик киэн биир гэ түөл бэ лэ нэн ба һаам сүө һү үөр дээх дьоҥ ҥо 
сирдэрэ-уоттара кыа ра ҕас этэ. 8 Онон Исав сир ула ры йан, 
Сеир гэ, ха йа лаах дой ду га, ба ран олох суй бу та (Исав атын 
аа та Эдом диэн).

9 Сеир хайа ты гар оло рор эдом нар өбү гэ лэ рин Исав 
удьуор да рын тө рүч чү лэ рэ ман нык.

10 Исав уолат та ра: Ели фаз, Исав Ада диэн ойо ҕут тан 
уола; Ра гуил, Исав Ва се ма фа диэн ойо ҕут тан уола.
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11 Ели фаз уолат та ра: Фе ман, Омар, Це фо, Га фам, Ке наз. 
12 Ели фаз одьу луун ойо ҕо Фам на этэ. Ки ни Ама ли гы тө-
рөп пү тэ. Бу – Исав Ада диэн ойо ҕут тан удьуор да ра.

13 Ра гуил уолат та ра: На хаф, Зе рах, Шам ма, Ми за. Бу – 
Исав Ва се ма фа диэн ойо ҕут тан удьуор да ра.

14 Оли ве ма, Ана кыы һа уон на Ци веон сиэ нэ, Исав ка 
Иеус, Ие глом, Ко рей диэн уолат та ры тө рөп пү тэ.

15 Исав удьуор да рын аҕа ба һы лык та ра ман нык тар.
Исав бас та кы уолун Ели фаз уолат та ра – аҕа ба һы лык-

тар: Фе ман, Омар, Це фо, Ке наз, 16 Ко рей, Га фам, Ама-
лик. Бу Ели фаз тан тө рүт тээх ба һы лык тар, Ада удьуор да ра, 
Эдом си ри гэр оло рол лор.

17 Исав уолун Ра гуил уолат та ра, аҕа ба һы лык тар: На хаф, 
Зе рах, Шам ма, Ми за. Бу Ра гуил тан тө рүт тээх ба һы лык тар – 
Исав Ва се ма фат тан удьуор да ра, Эдом си ри гэр оло рол лор.

18 Исав Оли ве ма диэн ойо ҕут тан уолат та ра – аҕа ба һы-
лык тар: Иеус, Ие глом, Ко рей. Бу – Исав ойо ҕут тан Оливе-
ма ттан, Ана кыы һыт тан, тө рүт тээх ба һы лык тар. 19 Исав 
(Эдом) удьуор да ра, ки ни лэр аҕа ба һы лык та ра итин ник тэр.

ХоррейомуккиһитинСеирудьуордара

20 От тон ол дой ду тө рүт олох тоох то ро, хор рей Сеир 
уолат та ра: Ло тан, Шо вал, Ци веон, Ана, 21 Ди шон, Эцер, 
Ди шан. Бу Эдом си ри гэр олор бут хор рей дар, Сеир удьуор-
да рын аҕа ба һы лык та ра.

22 Ло тан уолат та ра: Хо ри, Ге ман. Ло тан бал тын аа та – 
Фам на.

23 Шо вал уолат та ра: Ал ван, Ма на хаф, Эвал, Ше фо, Онам.
24 Ци веон уолат та ра: Айя, Ана (би ли ку раа йы ку йаар га 

аҕа тын Ци веон өсүөл лэ рин ма ныы сыл дьан итии уу баар 
си рин бул бут Ана).

25 Ана оҕо ло ро: уола Ди шон, кыы һа Оли ве ма.
26 Ди шон уолат та ра: Хем дан, Эш бан, Иф ран, Хе ран.
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27 Эцер уолат та ра: Бил ган, Заа ван, Акан.
28 Ди шан уолат та ра: Уц, Аран.
29 Онон хор рей дар аҕа ба һы лык та ра Ло тан, Шо вал, Ци-

веон, Ана, 30 Ди шон, Эцер, Ди шан. Сеир си ри гэр олор бут 
хор рей уус та рын баһы лык та рын ааттара-суоллара си тин-
ник тэр.

Эдомыраахтааҕылара

31 Из раиль дьо но өс сө хан нык да ыраах таа ҕы ла ра суох 
эр дэ ҕи нэ, Эдом си рин ман нык ыраах таа ҕы лар са лай быт-
та ра.

32 Бас таан Веор уола Бе ла ыраах таа ҕы лаа бы та. Ки ни 
киин куо ра та Дин га ва этэ.

33 Бе ла өл бү түн кэн нит тэн, Во со рат тан тө рүт тээх Зе рах 
уола Иовав ыраах таа ҕы лаа бы та.

34 Иовав өл бү түн кэн нит тэн, Фе ман удьуор да рын дой ду-
тут тан тө рүт тээх Ху шам ыраах таа ҕы лаа бы та.

35 Ху шам өл бү түн кэн нит тэн, Бе дад уола, Моав хо нуу ту-
гар ма диан на ры кыр гы быт Га дад ыраах таа ҕы лаа бы та. Ки-
ни киин куо ра та Авиф этэ.

36 Га дад өл бү түн кэн нит тэн, Мас ре кат тан тө рүт тээх Сам-
ла ыраах таа ҕы лаа бы та.

37 Сам ла өл бү түн кэн нит тэн, Өрүс* үрдү гэр баар Ре хо-
воф тан тө рүт тээх Саул ыраах таа ҕы лаа бы та.

38 Саул өл бү түн кэн нит тэн, Ах бор уола Баал-Ханан 
ыраах таа ҕы лаа бы та.

39 Ах бор уола Баал-Ханан өл бү түн кэн нит тэн, Га дар 
ыраах таа ҕы лаа бы та. Ки ни киин куо ра тын аа та Пау этэ. 
Ойо ҕо – Мат ре да кыы һа, Ме за гав сиэ нэ Ме ге та веель.

40-43 Исав тан тө рүт тээх өс сө ман нык ба һы лык тар уон на 
ки ни лэр аҕа уус та ра баал ла ра. Ба һы лык тар Фим на, Ал ва, 

* 36:37 Өрүс– бу Ев фрат буо луон сөп диэн са ба ҕа лыыл лар. 



102

Төрүттэнии 37

Иетеф, Оли ве ма, Эла, Пи нон, Ке наз, Фе ман, Мив цар, Маг-
диил, Ирам. Бу дьон бас би лэн олор бут сир дэ ри гэр ки ни лэр 
аҕа ла рын уус та рын аат та ра бэ рил ли бит тэр. Эдом дьо нун тө-
рүт өбү гэ тэ – Исав.

Иосифтүүлэ

37  1 Иаков урут аҕа та олор бут си ри гэр Ха нааҥ ҥа тии-
йэн олох суй бу та.

2 Ки ни дьиэ кэр гэ нин ту һу нан кэп сээн ман нык.
Иосиф уон сэт тэ саас таа ҕар Вал ла лаах Зел фа уолат-

та ры гар кө мө лө һөн ба раан үөрүн ма ныы ра. Ол сыл дьан, 
убай да рын тус та ры нан туох ку һа ҕа ны ис ти би тин ба ры тын 
аҕа ты гар этэн биэ рэ рэ. 3 Из раиль Иоси бы, олох кыр дьан 
ба ран тө рөп пүт оҕо тун, атын уолат та ры наа ҕар ор дук күүс-
кэ тап тыы ра. Биир дэ ки ниэ хэ, бэл, дьэ рэк ээн өҥ нөөх маа-
ны со ну бэ лэх тээ би тэ. 4 Ини-биилэр уо лу, аҕа ла ра ор до ро-
рун кө рөн, туо ра тан бар быт та ра, ки һи лии сү гүн кэп сэп пэт 
да буол бут та ра.

5 Биир түүн Иосиф түүл тү һээн, ону убай да ры гар кэп-
сиэ ҕи ттэн ана рааҥ ҥы лар ки ни ни өс сө ор дук абаа һы көр-
бүт тэ рэ. 6 «Ис тиҥ эрэ мин ту гу тү һээбип пин, – диэ би тэ 
Иосиф ол түү лүн кэп сии ри гэр. – 7 Арай би һи ги баа һы на ҕа 
бур дук түү тэх тии сыл дьар эбип пит. Эмис кэ мин түү тэ ҕим 
хо ро йон ту ран кэл лэ, онуо ха эһи ги түү тэх тэр гит тө бү рүөн-
нүү ту раат, миэ ни гэр сү гү рүс гын ны лар».

8 Убай да ра ити ни ис тэн, ини лэ ри гэр: «Ама эн би һиэ хэ 
ыраах таа ҕы лыаҥ, ама эн би һи ги ни ба һы лыаҥ үһү дуо?» – 
диэн хар дар быт та ра. Итин ник түүл лэ ри түһүү-түһүү кэп-
сии рин иһин, уол га өс сө ор дук өһүр бүт тэ рэ. 9 От тон Иосиф 
аны атын түү лү тү һээн ба ран: «Арай тү һээ тэх пи нэ, күн, 
ый, уон биир су лус ба ры миэ хэ сү гү рү йэл лэр», – диэн, ону 
эмиэ ки ни лэр гэ кэп сээн биэр би тэ. 10 Бу түү лүн аҕа ты гар, 
убай да ры гар ах ты бы ты гар аҕа та: «Оо, тугу-тугу тү һүү рүҥ 
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эби тэ буол ла? – диэн уолун мөх пү тэ. – Ол аа та би һи ги: 
мин, ийэҥ, убай да рыҥ – бу ка ба ры кэ лэм мит эн атах хар 
үҥэр-сүгүрүйэр буол лах пыт дии?» 11 Ини-биилэр Иосиф-
тан ула хан нык абар быт та ра, от тон аҕа та уолун кэп сээ нин 
ум ну ба та ҕа, өйү гэр ди риҥ ник ха таан кэ бис пи тэ.

Иосибыкулуттааһыҥҥаатыылыыллар

12 Биир дэ Иосиф убай да ра аҕа ла рын ба раан на рын ма-
ныы Си хем си ри гэр бар быт та ра. 13 Из раиль Иосиф ка эп-
пи тэ: «Убай да рыҥ сүө һү лэ рин Си хем ан ны гар ма ныыл лар. 
Мин эйи гин ки ни лэр гэ ыытыам».

«Сөп, мин ба рар га бэ лэм мин», – диэ би тэ Иосиф.
14 Аҕа та эп пи тэ: «Хайдах-туох сыл дьал ла рын, сүө һү лэ-

рин ту ру гун ба ран кө рөн кэл, он тон миэ хэ кэп сиэҥ». Онон 
аҕа та уолун айаҥ ҥа ыытан, Иосиф Хев рон хо чо тут тан 
ыраах Сихем ҥэ ат там мы та. 15 Ки ни он но тии йэн хо нуу га 
хаа ма сы рыт та ҕы на, биир ки һи көр сө тү һэн: «Эн ман на 
ту гу көр дүү сыл дьа ҕын?» – диэн ыйып пы та.

16 «Убай дар бын көр дүү бүн, – диэ би тэ Иосиф. – Сүө һү-
лэ рин хан на ма ныыл ларын миэ хэ этиэҥ дуо?»

17 «Ки ни лэр ман тан бар быт та ра, – диэн хар дар бы та ол 
ки һи. – Кул гаа ҕым уһу гу нан иһит тэх пи нэ, До фаҥ ҥа ба-
рыах пыт дэ һэл лэ рэ».

Иосиф убай да рын ба ты һан, До фаҥ ҥа бар бы та. 18 Ана-
рааҥ ҥы лар ки ни иһэ рин ыраах тан кө рөн, кэл лэ да, өлө рөн 
кэ би һэр дии кик си бит тэ рэ. 19 «Би ли түүл тү һүөх сүт иһэр, – 
дэ һис пит тэ рэ убай да ра. – 20 Дьа кы йан ба ран, оҥ ку чах ха 
бы ра ҕыах ха. Сиэ мэх кыыл тар ды быт диэх пит. Дьэ, оч чо ҕо 
түү лэ тө һө туо лар эби тин кө рүл лүө». 21 Ру вим ити ни ис тэн: 
«Кэ бис, уо лу өлө рөр та был лы бат!» – диэн боп сон, Иоси бы 
ки ни лэр тэн өрү һүй бү тэ. 22 «Ки һи хаа нын то ҕу маҥ, – диэ-
би тэ Ру вим. – Өлө рүөх хүт кэ риэ тэ ол ку раа йы ку йаар ор то-
ту гар баар оҥ ку чах ха бы ра ҕыҥ». (Ки ни Иоси бы быы һаан 
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ылан аҕа ты гар тө нүн нэ рэр са наа лаа ҕа.) 23 Иосиф тии йэн 
кэл би ти гэр убай да ра уол кэ тэ сыл дьар дьэ рэк ээн өҥ нөөх 
со нун ньыл бы тар дан ыл быт та ра 24 уон на бэ йэ тин ту тан 
ылан оҥ ку чах ха бы рах пыт та ра. Оҥ ку чах уута суох, ку раа-
нах этэ.

25 Ити кэн нит тэн ини-биилэр оло рон, са ҥар дыы аһаан- 
сиэн иһэн көр дөх тө рү нэ: арай Га лаад диэ кит тэн эл бэх тэ-
биэн нээх айан дьо но су бу ру һан иһэл лэ рэ. Ол үчү гэй сыт-
таах да бар ха йы, баль за мы, лаа да ны Еги пек кэ ил дьэ ба ран 
иһэр Из маил атыы һыт та ра эти лэр. 26 Иу да эп пи тэ: «Ини-
би тин өлө рөр бүт би һиэ хэ туох ту һа лаах буо луой? Хаа нын 
кис тии са тыы сыл дьыах пыт. 27 Ха та, ол кэ риэ тэ, илии би-
тин ма рай даа бак ка, Из маил дьо ну гар атыы лаан кэ би һиэ-
ҕиҥ. Тө һө түн да иһин биир хаан наах ини бит буол ла ҕа». 
Уолат тар ки ни ты лын ылым мыт та ра. 28 Иоси бы убай да ра 
оҥ ку чах тан та һаа ран, аа һан иһэр Ма диан атыы һыт та ры-
гар,* Из маил дьо ну гар, сүүр бэ ше кель үрүҥ кө мүс кэ атыы-
лаа быт та ра. Дьон уо лу Еги пек кэ ил дьэ бар быт та ра.

29 Со то ру Ру вим төн нөн кэ лэн оҥ ку ча ҕы өҥө йөн көр-
бү тэ – арай Иосиф суо ҕа. Ки ни он тон ку ту ру йан, та ҥа-
һын ха йа тар дым мы та 30 итиэн нэ ини лэ ри гэр кэ лэн: «Уол 
суох! От тон мин, мин би ли гин хан на ба ра бы ный?» – диэ-
би тэ. 31 Ини-биилэр Иосиф со нун ыл быт та ра уон на ко зё лу 
өлө рөн, ол хаа нын соҥ ҥо бис пит тэ рэ. 32 Он тон аҕа ла ры-
гар дьэ рэк ээн өҥ нөөх со ну аҕа лан биэ рэн ба ран: «Би һи ги 
бу ма ны бу лан ылл ыбыт. Көр эрэ, уо луҥ киэ нэ буол ба тах 
дуо?» – диэн ыйып пыт та ра. 33 Иаков ону кө рөөт да: «Бу 
мин уо лум со но! – диэн ту та бил би тэ. – Оҕобун адьыр ҕа 
кыыл сиэ бит! Иоси бы ты ры та тыып пыт тар, ты ры та тыып-
пыт тар!» 34 Итиэн нэ кэ тэ сыл дьар та ҥа һын ха йа тар ды нан 
өт тү гэр до рох хой та ҥас баа чы лаах эрэ хаа лан ба ран, уолун 

* 37:28 Мадианатыыһыттара– Из маил атыы һыт та рын ман нык аат-
таа быт буо луох та рын сөп. 
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аһы йан, эл бэх күн ытаабыта-соҥообута. 35 Уолаттара-кыр-
гыттара кэ лэн уос ку та са тыыл ла ра да, Иаков уос куй уон ба-
ҕар бат этэ: «Суох! Мин уол бун аһы йан ытыам-соҥуом, – 
дии рэ, – уол бар ана раа дой ду га ытаа бы ты нан ат та ныам». 
Ити кур дук ки ни Иоси бы аһы йан тох тообок ко биир гэм 
ытыы-соҥуу сыл дьы бы та.

36 Ма диан дьо но уо лу Еги пек кэ ил дьэн, фа раон үр-
дүк со ло лоох үлэ һи ти гэр По ти фар га, ха ра был тойо ну гар, 
атыы лаа быт та ра.

ИудалаахФамарь

38  1 Ол са ҕа на Иу да, ини-биилэриттэн ара ҕан, биир 
Хи ра диэн Одоллам ки һи тэ оло рор си рин ат ты гар 

ба ран олох суй бу та. 2 Он но ха на ней Шуа кыы һын сө бү лүү 
кө рөн, ки ни ни ойох ыл бы та. 3 Ойо ҕо ыара хан буо лан, уол 
оҕо лом му та. Иу да оҕо ну Ир диэн аат таа бы та. 4 Он тон ойо-
ҕо эмиэ хат буо лан, ик кис уолун тө рөп пү тэ уон на ки ниэ хэ 
Онан диэн ааты биэр би тэ. 5 Кэ лин өс сө биир уо лу тө рө төн, 
Ше ла диэн аат таа бы та. Ки ни ити уолун тө рүү рү гэр Иу да 
Хе зив кэ сыл дьа ра.

6 Иу да ула хан уолу гар Ир гэ Фа марь диэн кыы һы ойох 
биэр би тэ. 7 Ол гы нан ба ран Ир АЙЫЫ ТО ЙОН ха ра ҕар 
нэ гэй ки һи этэ, онон АЙЫЫ ТО ЙОН ки ни ни быс тах 
дьыл ҕа лаа бы та. 8 «Уба йыҥ ог доо бо тун ыл, – диэ би тэ Иу да 
Онаҥ ҥа, – убай гын сол бу йан, оҕолонон-урууланан аатын 
аат тат». 9 Онан буол ла ҕы на Фа марь тө рөө тө ҕү нэ оҕо то ки-
ниэ нэ дэ нил ли бэ тин би лэ рэ. Ол иһин уба йы гар оҕо биэ-
ри мээ ри, хас хоон ньос тох то рун аайы, ул лу ру гун сир гэ сүө-
күү рэ. 10 Итин ник гы на ра АЙЫЫ ТО ЙОН ха ра ҕар түк тэ ри 
бы һыы этэ. Ити бы һыы тын иһин АЙЫЫ ТО ЙОН Она ны 
эмиэ өр олор ду ба та ҕа – ки ни со то ру өл бү тэ. 11 Иу да ки йии-
тигэр Фа марь га эп пи тэ: «Уо лум Ше ла улаа тыар диэ ри, эн 
ог дообо ки һи сиэ ри нэн аҕа ҕар ба ран оло ро түс». Ки ни аны 
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кы рам эмиэ ула хат та рым кур дук өлөн хаа лыа диэн дьик си-
нэ са ныы ра. Онон Фа марь дьо нун дьиэ тигэр тии йэн олор-
бу та.

12 Ити кэм тэн ыла эл бэх күн-дьыл аас пы та. Иу да ойо-
ҕо, Шуа кыы һа, өл бү тэ. Ойо ҕун аһы йан ытыыр-соҥуур 
кэ мэ аас пы тын кэн нэ, Иу да Одолламнааҕы до ҕо рун Хи-
ра ны кыт та Фам на диэн сир гэ ба раан кы ры йа бар бы та. 
13 Фа марь га аҕа кын ныҥ Фам на ҕа ба раан кы ры йа бар да 
диэ бит тэ рэ. 14 Ону ис тэн, ки ни ог дообо та ҥа һын ус тан кэ-
бис пи тэ уон на си рэ йин та ҥа һы нан туу на баа нан ба ран, 
Фам на лыыр суол кы тыы ты гар Ена им айа ҕар тии йэн олор-
бу та. Ше ла улаап пы тын Фа марь көрө-билэ сыл дьа ра, ол 
ту ха ры Иу да ки ни ни уолу гар ойох биэ рэ или гэ.

15 Иу да Фа ма ры кө рөн ба ран, си рэ йэ са быы лаа ҕын иһин, 
сэ лээр чэх дьах тар олор до ҕо дии са наа быта. 16 Онон суол 
кы тыы ты гар ки ниэ хэ туо раан тах сан: «Мин эйи гин кыт та 
биир гэ сы тыам этэ», – диэ би тэ. Ки йии тин бил бэ тэ ҕэ.

«Мии гин кыт та сы тар буол лах хы на, эн миэ хэ ту гу биэ-
рэ ҕин?» – дьах тар ыйып пы та.

17 «Мин эйиэ хэ сүө һүм үөрүт тэн ко зёл оҕо тун ыытыам», – 
диэн эрэн нэр би тэ эр ки һи.

«Ону ыытыах хар диэ ри, ту гу эмэ со луок хаал ла рыаҥ 
дуо?» – диэ би тэ ана рааҥ ҥы та.

18 «Эйиэ хэ ту гу со луок биэ риэх пин сө бүй?» – Иу да 
ыйып пы та.

«Ити моон ньу гар иили нэ сыл дьар быа лаах бэ чээк кин 
уон на та йах мас кын», – диэ би тэ дьах тар. Көр дөө бү түн 
ба ры тын биэ рэн ба ран, Иу да ки ни лиин биир гэ сып пы та. 
(Ити кэн нит тэн Фа марь ыара хан буол бу та.) 19 Он тон ки ни 
ту ран, ол сир тэн ба ран хаал бы та, си рэ йин са быы тын ус-
тан, эмиэ ог дообо та ҥа һын таҥ ны бы та.

20 Иу да, со луок биэр бит ма лын төт тө рү ылаа ры, до ҕо ру-
нан Одоллам ки һи ти нэн ко зёл оҕо тун ыып пы та, ол гы нан 
ба ран ки һи тэ дьах та ры кыа йан бул ба та ҕа. 21 Ки ни олох тоох 
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дьон тон: «Ена им суо лун кы тыы ты гар олор бут сэ лээр чэх 
дьах тар хан на баа рый?» – диэн ыйы та лас пы та. «Он но хан-
нык да сэ лээр чэх суо ҕа», – диэ бит тэ рэ дьон. 22 Ки һи Иуда ҕа 
төн нөн кэ лэн: «Мин ки ни ни бул ба тым. Олох тоох тор этэл-
лэ ри нэн, он но хан нык да сэ лээр чэх дьах тар суо ҕа үһү», – 
диэн кэп сээ би тэ. 23 «Чэ, ол мал ки ниэ хэ хаал лын, ону ир дэ-
һэн кү лүү гэ ба рыах пыт дуо! – диэ би тэ Иу да. – Мин ко зёл 
оҕо тун ыып пы тым, от тон эн ки ни ни бул ба тыҥ».

24 Үс ый буо лан ба ран, Иуда ҕа: «Ки йии тиҥ Фа марь 
аньыы га кии рэн оһо ҕос том мут», – диэн тыл лаа быт та-
ра. Иу да ону ис тэн: «Та һаа ран, ку таа уок ка ума тан кэ би-
һиҥ!» – диэн дьа һай бы та. 25 Өлө рө ил дьэ ба ран ис тэх тэ ри-
нэ, Фа марь көр дө һөн, аҕа кын ны гар ил дьит ыытан: «Мин 
бу мал ха һаа йы ныт тан ыара хан буол бу тум. Бу быа лаах бэ-
чээ ти уон на та йах ма һы өй дөөн көр эрэ, ки миэн нэ рин би-
лэ ҕин дуо?» – диэн ыйыт тар бы та. 26 Иу да ма лы сон но би-
лэн: «Сөп кө гым мыт эбит, мин сыыс пып пын. Ити ба ры та 
ки ни ни уол бар Ше ла ҕа биэр бэ тэх пит тэн тах сы быт», – 
диэ би тэ. Иу да ити кэн нэ Фа марьдыын аны ха һан да хоон-
ньос по то ҕо.

27 Фа марь тө рүүр кэ мэ тии йэн кэл би ти гэр иһи гэр иги-
рэ лэр баал ла ра бил ли битэ. 28 Са ҥа тө рөөн эр дэ ҕи нэ, оҕо 
илии тэ бык пы та. Онуо ха оҕо кө тө ҕөөч чү дьах тар он но кы-
һыл быа ны баа йан ба ран: «Бу бас та кы нан та ҕыс та», – диэ-
би тэ. 29 Ол гы нан ба ран оҕо илии тэ төт тө рү кии рэн хаал-
бы та, уру таан ик кис уол тө рөө бү тэ. «Бу эн хай дах тө лө 
кө төн та ҕыс тыҥ?» – оҕо кө тө ҕөөч чү дьах тар са ҥа ал лай-
бы та. Уолу Фа рес* диэн аат таа быт та ра. 30 Ки ни кэн нит тэн 
илии ти гэр кы һыл быа баа йыы лаах ини тэ тах сан кэл би тэ. 
Бу уол га За ра** диэн ааты биэр бит тэ рэ.

* 38:29 Фарес– дьэ би риэй дии «тө лө кө түү» диэн суол та лаах анал аат.
** 38:30 Зара– са һар ҕа кы һыл өҥүн көр дө рөр тыл лыын дьүө рэ лэ һэр 
дор ҕоон нор доох анал аат.
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ПотифаройоҕоИосифкаиҥээҥниир

39  1 Иоси бы Еги пек кэ ил дьэ бар быт та ра. Он но Из-
маил дьо нут тан ки ни ни фа раон үр дүк со ло лоо ҕо, 

ха ра был то йо но По ти фар диэн Еги пет олох тоо ҕо ки һи 
атыы ла һан ыл бы та.

2 АЙЫЫ ТО ЙОН Иосиф тыын биир гэ сыл дьар буо лан, 
уол ба ры га ба ры ты гар си ти һии лэ нэн иһэ рэ. Ки ни тойо нун, 
Еги пет ки һи тин, дьиэ тигэр оло ро ро. 3 АЙЫЫ ТО ЙОН уо лу 
ха һан да хаал лар ба тын то йо но бэ лиэ тии көр бү тэ – ки ниэ-
хэ, ту гу да гым мы тын иһин, АЙЫЫ ТО ЙОН кө мө лө һө рө. 
4 Онон то йо но Иоси бы сө бү лээн ча ҕар оҥос ту бу та, ус ту-
нан дьиэтин-уотун са лай тар бы та, баайын-дуолун ба ры тын 
көр дө рө биэр би тэ. 5 Иосиф са ла йыа ҕыт тан ыла, бу Еги пет 
ки һи тэ бас би лэр си ри гэр – дьиэтигэр-уотугар, бур дук таах 
баа һы на ты гар ба ры ты гар АЙЫЫ ТО ЙОН ал гы һа тос хо й-
бу та. 6 То йо но баайын-дуолун олоч чу Иосиф ка тут тар бы та, 
бэ йэ тэ аны аһыыр аһын эрэ кө рү нэ рэ.

Иосиф си рэ йи нэн да, быһыытынан-тутуутунан да кы-
ра сыа бай уол этэ. 7 Онон тойо нун ойо ҕо ки ниэ хэ ха ра-
ҕын ха таан: «Мии гин кыт та сыт», – диэн тыл бык тар бы та. 
8 Иосиф буо лум ма та ҕа. «Тойо нум баайын-дуолун ба ры тын 
миэ хэ тут тар бы та, онон бэ йэ тэ дьиэ ҕэ аны ту гу да көрбөт-
истибэт, – диэ би тэ. – 9 Бу дьиэни-уоту бү түн нүү түн мин ки-
ни лиин биир гэ са лай са бын. Ман на миэ хэ эйи гит тэн, ки ни 
ойо ҕут тан, ура ты бобуу лаах туох да суох. Уон на ха йаан мин 
итин ник улуу аньыы ны оҥо рон, Та ҥа ра ин ни гэр түк тэ ри тик 
бы һыы ла ныах пы ный?» 10 Дьах тар хас күн аайы ты лын ылын-
на ра са тыы ра да, Иосиф хоон ньо һор го сө бү лэм мэт этэ.

11 Дьэ, он тон биир дэ Иосиф дьиэ ҕэ үлэ лии киир би тэ – ча-
ҕар дар тан ким да суо ҕа. 12 Онуо ха По ти фар ойо ҕо ки ни ни та-
ҥа һыт тан хар баан ыл бы та уон на эмиэ: «Мии гин кыт та сыт», – 
диэн хаай бы та. Иосиф, та ҥа һын дьах тар га хаал лар бы ты нан, 
куо тан дьиэт тэн сүү рэн тах сы бы та. 13 Дьах тар, Иосиф та ҥа һын 
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ки ниэ хэ хаал ла ран куоп пу тун кө рөн, 14 ча ҕар да рын ыҥы ран 
ыл бы та. «Кө рүҥ, ити дьэ би риэ йи ман на би һи ги ни ата ҕас-
та таа ры аҕал быт эбит буол баат! – диэ би тэ. – Ман на кии рэн 
мии гин кыт та сы таа ры гым мы ты гар ха һыы таа тым. 15 Мин 
ха һыы тыыр бын, кө мө ҕө ыҥы рар бын кыт та, та ҥа һын миэ-
хэ хаал ла ран ба ран, куо тан хаал ла!» 16 Ки ни, Иосиф то йо но 
дьиэ тигэр төн нөн кэ лиэр диэ ри, уол та ҥа һын ту та сыл дьы-
бы та. 17 Эри гэр эмиэ: «Ити эн би һиэ хэ аҕал быт дьэ би риэй 
ку лу туҥ ман на мии гин ата ҕас таа ры кии рэ сы рыт та, – диэн 
би ли эп пи тин ха ты лаан кэп сээ би тэ. – 18 Мин ыһыытаан-
хаһыытаан дьо ну кө мө ҕө ыҥыр бып пар та ҥа һын миэ хэ 
хаал ла ран ба ран, куо тан хаал ла!»

Иосифхаайыллар

19 Ойо ҕо ку лу туҥ миэ хэ кэ лэн ман нык бы һыы лан на 
диэ би тин ис тэн ба ран, Иосиф то йо но ула хан нык уор дай-
бы та. 20 Онон уо лу тут та ран ылан ыраах таа ҕы хаа йыы лаах-
та ра сы тар түр мэ лэ ри гэр бы ра ҕар га дьа һай бы та. Дьэ, ити 
кур дук Иосиф хаа йыы ки һи тэ буол бу та.

21 АЙЫЫ ТО ЙОН Иоси бы кыт та биир гэ сыл дьан, ки-
ниэ хэ ама рах тык сы һыан нас пы та, уо лу хаа йыы тойо ну-
гар сө бү лэп пи тэ. 22 То йон түр мэ ҕэ сы тар дьо ну ба ры ла рын 
Иосиф ка са лай та ран бар бы та. Хаа йыы лаах тар ту гу гы нал-
ла рын ба ры тын Иосиф көрөрө-истэрэ, 23 онон түр мэ то-
йо но бэ йэ тэ аны туох ха да тү бү гүр бэт этэ. Ити кур дук, 
АЙЫЫ ТО ЙОН Иосиф тыын биир гэ буо лан, ки ни үлэти-
гэр-хамнаһыгар ба ры ты гар си ти һии ни бэ лэх тии рэ.

Иосифхаайыылаахтартүүллэринтойоннуур

40  1 Ити кэн нит тэн тө һө эрэ кэм аас пы тын кэн нэ, 
Еги пет ыраах таа ҕы тын ик ки үлэ һи тэ: ары гы ку-

таач чы та уон на ки лиэп ас таач чы та – то йон но ру гар Еги пет 
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ыраах таа ҕы ты гар бу руй оҥор бут та ра. 2 Фа раон бу ик ки 
чу гас үлэ һи ти гэр, ары гы ку таач чы ла рын уон на ки лиэп 
ас таач чы ла рын са лай та рар дьо ну гар, уор да йан, 3 ик киэн-
нэ рин ха ра был тойо нун дьиэ тигэр баар хаа йыы га, Иосиф 
оло рор түр мэ ти гэр, ук тар бы та. 4 Ки ни лэр гэ илии-атах ча-
ҕа ры нан ха ра был то йо но Иоси бы анаа бы та.

Ба лай да кэм аас пы та. 5 Биир түүн ик ки хаа йыы лаах, 
Еги пет ыраах таа ҕы тын ары гы ку таач чы та уон на ки лиэп ас-
таач чы та, түүл тү һээ бит тэ рэ. Ик киэн нэ рин түү лэ тус-туһу-
нан эти лэр.

6 Иосиф сар сыар да кэ лэн көр бү тэ: арай дьо но ик киэн 
туох тан эрэ арбы-сарбы буо лан су ку һан оло рол ло ро. 7 «Ха-
йа бу бү гүн туох тан са наар ҕаа ты гыт?» – Иосиф ыйып пы та.

Онуо ха фа раон чу гас үлэ һит тэ рэ – Иоси бы кыт та биир-
гэ ки ни ха һаа йы нын дьиэ тээ ҕи хаа йыы ты гар оло рор ик ки 
ки һи: 8 «Би һи ги түүл тү һээ ти бит, ону то йон нуур ки һи бит 
суох», – дэс пит тэ рэ.

«То йон нуур дьо ҕу ру ки һиэ хэ Та ҥа ра биэ рэр буол бат 
дуо? – диэ би тэ Иосиф. – Түүл гү түн миэ хэ кэп сээҥ».

9 Ары гы ку таач чы лар са ла йаач чы ла ра ки ниэ хэ ман нык 
кэп сээ би тэ: «Мин тү һээ тэх пи нэ, арай ин ни бэр би нэ ги рээт 
ум на һа ту рар. 10 Үс са лаа лаах ум нас. Ол са лаа ла ра үүнэн тах-
сан си бэк ки лэ нэ оҕус ту лар, со то ру буо лан ба ран сүү мэх тэ-
нэн ас кут ту лар. 11 Мин фа раон ары гы иһэр куу багын ту тан 
ту ра бын. Дьэ, он тон то ло ру ас таах сүү мэх тэ ри туу ра тар дан 
ылан, куу бак ка сү мэ һин нэ рин ыган фа раоҥ ҥа биэр дим».

12 Иосиф ки ниэ хэ эп пи тэ: «Эн түү лүҥ суол та та ман нык. Үс 
са лаа – үс күн. 13 Аны үс кү нү нэн фа раон эйи гин хаа йыыт-
тан та һаа ран үлэ ҕэр тө нүн нэ риэ, оч чо ҕо урук куҥ кур дук эн 
ки ниэ хэ ары гылаах куу багын ылан биэ рэр буо луоҥ. 14 Ха та, 
оло ҕуҥ көн нө ҕү нэ, мии гин са наан, миэ хэ үтүө тэ оҥо роор: 
фа раоҥ ҥа этэн, бу түр мэт тэн бос хо луу ру гар көр дө һөөр. 
15 Мии гин дьэ би риэй си рит тэн уоран аҕал быт та ра. Мин ман-
на хаа йыы га бы ра ҕыл лыах айы лаах ту гу да оҥор бо то ҕум».
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16 Ки лиэп ас таач чы лар са ла йаач чы ла ра, Иосиф бас та-
кы ки һиэ хэ үчү гэ йи то йон нообу тун ис тэн, эп пи тэ: «От тон 
мин тү һээ тэх пи нэ, тө бө бөр үс сарт тым тай ту рар. 17 Үө-
һээҥ ҥи тым тай га фа раоҥ ҥа бу һар быт эҥин-эгэлгэ мин-
ньи гэс бур дук ас та ра угул лу бут. Ол аһы кө төр дөр тоҥ су йан 
тобу гу ра тал лар».

18 Иосиф ки ниэ хэ хо руй даан эп пи тэ: «Эн түүл гүн то йон-
ноо тох хо ман нык. Үс тым тай – үс күн. 19 Аны үс кү нү нэн 
ыраах таа ҕы эйи гин хаа йыыт тан та һаа ран бас кын быс та-
ран, мас ка ыйа тыа, оч чо ҕо сиэ мэх кө төр дөр эк кин тоҥ-
суй уох та ра».

20 Үс хо нон ба ран фа раон тө рөө бүт кү нэ буол бу та, он но 
ки ни үлэ һит тэ ри гэр ба ры ла ры гар анаан ма лаа һын тэ рий би-
тэ. Фа раон, ба ры кө рөн тур дах та ры на, ик ки ки һи ни – ары гы 
ку таач чы лар уон на ки лиэп ас таач чы лар са ла йаач чы ла рын – 
хаа йыыт тан та һаар бы та: 21 ары гы ку таач чы ны урук ку тун 
кур дук ары гы ку тар үлэ ти гэр тө нүн нэр би тэ, онон ки ни фа-
раоҥ ҥа ары гылаах куу багын ылан биэр би тэ, 22 от тон ки лиэп 
ас таач чы ны ыйа тан кэ бис пи тэ. Ба ры та Иосиф төл кө лөө бү-
түн кур дук буол бу та. 23 Ары гы ку таач чы лар са ла йаач чы ла ра 
Иоси бы да, ки ни көр дө һүү түн да таһы-быһа ум нан кэ бис пи тэ.

Иосиффараонтүүлүнтойоннуур

41  1 Он тон ик ки сыл аас пы тын кэн нэ, фа раон түүл тү-
һээ би тэ. Ол тү һээ тэ ҕи нэ, ки ни Нил өрүс кэ кэ лэн 

ту ра ра, 2 от тон уут тан эмис-тот кө рүҥ нээх сэт тэ та лыы 
ынах тах сан иһэл лэ рэ. Уут тан тах саат, ынах тар хо мус от 
быы һы гар мэч чий би ти нэн бар быт та ра. 3 Со то ру өрүс тэн 
аны дар уҥуох буол бут сэт тэ атын ыры ган ынах тах сы быт-
та ра. Олор, тах сан, би ли эмис ынах та ры кыт та кы тыл га 
сэр гэс тэ һэ тур бут та ра. 4 Ол ту ран, дар уҥуох буол бут ыры-
ган ынах тар эмис-тот бэ йэ лээх та лыы ынах та ры ыйыс тан 
кэ бис пит тэ рэ. Фа раон уһук тан кэл би тэ.
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5 Сал гыы уту йа сы тан, ки ни атын түү лү тү һээ би тэ. Он-
но көр дө ҕү нэ, арай биир ум нас ка то луу ас таах сэт тэ өнөр 
куо лас үүнэн ту ра ра. 6 Со то ру буо лан ба ран сир тэн илиҥ ҥи 
ку раан тыа ла ха тар быт сэт тэ ку раа нах куо ла һа үүнэн тах-
сан, 7 то луу ас таах сэт тэ өнөр куо ла һы ыйыс тан кэ бис пит-
тэ рэ. Фа раон уһук тан кэл би тэ. Ки ни, дьэ, итин ник түү лү 
тү һээ би тэ.

8 Сар сыар да фа раон дьик си нэн, Еги пет ап таах дьо нун, 
мын дыр өй дөөх тө рүн ба ры ла рын хо му йан оло рон түү лүн 
кэп сээ би тэ, ол гы нан ба ран ха йа ла ра да ки ни ту гу тү һээ би-
тин кыа йан то йон нообо то ҕо. 9 Онуо ха ары гы ку таач чы лар 
са ла йаач чы ла ра фа раоҥ ҥа эп пи тэ: «Мин урук ку аньыы-
бын-харабын өй дөөн кэл лим. 10 Фа раон биир дэ ку лут та-
ры гар, миэ хэ уон на ки лиэп ас таач чы лар са ла йаач чы ла-
ры гар, уор да йан, би һи ги ни ха ра был тойо нун дьиэ ти нээ ҕи 
хаа йыы ты гар ук тар бы та. 11 Биир түүн би һи ги ик киэн түүл 
тү һээ бип пит. Түүл лэр бит тус-туһунан суол та лаах эти лэр. 
12 Он но ха ра был тойо нун ку лу та, биир эдэр дьэ би риэй, баа-
ра. Би һи ги ки ниэ хэ түүл бү түн кэп сээ бип пи ти гэр ха йа быт 
да киэ нин то йон ноон биэр би тэ. 13 Ба ры та үк чү ки ни эп-
пи тин кур дук буол бу та: мии гин үлэ бэр тө нүн нэр бит тэ рэ, 
от тон ки лиэп ас таач чы ны ыйаан өлөр бүт тэ рэ».

14 Фа раон, Иоси бы аҕал та ра, ки һи ыып пы та. Ки ни ни 
бэрт тиэ тэ ли нэн хаа йыыт тан та һаар быт та ра. Иосиф, бы-
ты гын хо ру нан, та ҥа һын ула рыт тан ба ран, фа раон ин ни-
гэр тии йэн тур бу та.

15 Фа раон ки ниэ хэ эп пи тэ: «Мин түүл тү һээ тим, ону ким 
да кыа йан то йон нообо то. От тон эйи гин ки һи түү лүн са-
таан то йон нуур диил лэ рин иһит тим».

16 Иосиф: «Фа раон ту һу гар мин буол ба тах – Та ҥа ра то-
йон нуо», – диэн хо руй даа бы та.

17 Фа раон Иосиф ка ман нык кэп сээ би тэ: «Арай тү һээ-
тэх пи нэ, мин Нил өрүс кы ты лы гар ту рар эбип пин, 18 от тон 
Нил уутут тан сэт тэ эмис бэ йэ лээх та лыы ынах тар тах сан 
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иһэл лэр. Ынах тар, тах сан, хо мус быы һы гар мэч чий би ти нэн 
бар ды лар. 19 Олор кэн ни лэ рит тэн аны атын ыры ган, на һаа 
ку һа ҕан дьү һүн нээх, дар уҥуох буол бут сэт тэ ынах тах сан 
кэл ли лэр. Мин Еги пек кэ хан на да итин ник ыры ган наа быт 
сүө һү нү кө рө или гим. 20 Ол дьү дьэх, ыры ган ынах тар арай 
би ли сэт тэ эмис-тот ына ҕы ыйыс тан кэ бис ти лэр. 21 Эмис 
ынах та ры мэ ҥиэс тэн ба ран, ыры ган ынах тар ис тэ рэ кэл-
бэ тэ: хай дах эти лэ рэй да, ол кур дук тар. Он тон мин уһук тан 
хаал лым. 22 Ити кэн нит тэн аны атын түү лү тү һээ тим: биир 
ум нас тан то луу ас таах сэт тэ өнөр куо лас то ро лу йан та ҕыс-
та. 23 Ол кэн нит тэн аны иинэ ҕэс ба ҕа йы, ку раан тыа лыт тан 
куу ра ха тан ас куп па тах атын сэт тэ куо лас бы ган тах сан, 
24 би ли сэт тэ өнөр куо ла һы, ту гу да ор дор бок ко, ыйыс тан 
кэ бис ти лэр. Бу түүл бүн хо му һун наах дьоҥ ҥо кэп сээ тим да, 
ким да кыа йан то йон нообо то».

25 Иосиф ки ниэ хэ эп пи тэ: «Фа раон түү лэ ик ки буол-
ба тах, биир түүл. Та ҥа ра ту гу оҥо роо ру со ру на рын фа-
раоҥ ҥа ары йан биэр бит. 26 Сэт тэ үчү гэй ынах сэт тэ сы лы, 
сэт тэ өнөр куо лас эмиэ сэт тэ сы лы бэ лиэ тиир. Онон ити 
биир түүл. 27 От тон олор кэн ни лэ рит тэн тах сы быт сэт тэ 
ыры ган, мөл төх сүө һү – ити сал гыы кэ лэр сэт тэ сыл. Ку-
раан тыа ла ха тар быт сэт тэ ку раа нах куо ла һа – эмиэ сэт тэ 
ач чык сыл. 28 Ити аа та, мин фа раоҥ ҥа эп пи тим кур дук, 
Та ҥа ра со то ру ту гу оҥо роо ру гы на рын көр дө рөр. 29 Би ли-
гин Еги пет си ри гэр бүт түү нү гэр сэт тэ өҥ сыл кэ лэн иһэр. 
30 Ол кэн нит тэн сэт тэ сыл лаах сут-кураан ту руо, онон 
урук ку өҥ-тот олох суола-ииһэ суох сү түө. Дой ду ну уот 
ку раан эһиэ. 31 Би ли ба йы лыат олох тон туох да ор дуо суо-
ҕа – он нук ула хан сут ту руо. 32 Ити түүл то ҕо ик ки тэ кө-
һүн нэ диэ тэх хэ, ол аа та Та ҥа ра ба ры тын бү тэ һик тээх тик 
бы һаар быт, ону со то ру то ло руо.

33 Дьэ, онон би ли гин фа раон ыраа ҕы өтө кө рөр мууда рай 
ки һи ни бу лан, бү түн Еги пет үр дү нэн ту руор дун. 34 Итиэн нэ 
дой ду ус тун хо муур үлэ тин көрөр-истэр дьо ну ана та лаан, 
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кэ лэр сэт тэ сыл га – ба йы лыат олох кэ ми гэр – но руот ылар 
үүнүү түн биэс гым мыт бии рин хо му й тар дын. 35 Ки ни лэр 
ити кэ лэр үтүө сыл лар га аһы-үөлү ба ры тын ха һаа нан, куо-
рат та рга, фа раон ыс кы лаат та ры гар, бур ду гу уган ха ра был-
лаа тын нар. 36 Оч чо ту гар, Еги пек кэ буо лар сэт тэ сыл лаах 
курааҥҥа-сукка дой ду гут дьо но ха һаас ас та нан нар, хор гу-
йан өлүөх тэ рэ суо ҕа».

ИосифЕгипетсиринсалайар

37 Иосиф этии тин фа раон чу гас дьо ну наан би һи рии 
ис ти бит тэ рэ. 38 «Би һи ги атын ман нык ки һи ни бу луох пут 
суо ҕа, – диэ би тэ фа раон дьо ну гар. – Бу ки һиэ хэ Та ҥа ра 
Тыы на баар!» 39 Фа раон Иосиф ка эп пи тэ: «Та ҥа ра эйиэ-
хэ ити ни арый быт буол ла ҕы на, ол аа та эйи гит тэн ор дук 
ыраа ҕы өтө кө рөр мууда рай ким да суох. 40 Аны ман тан ыла 
мин дьиэбин-уоппун ба ры тын эн са лай ыаҥ, но руо тум эн 
тыл гын ис тиэ. Мин бү рүс түөл бү нэн эрэ эйи гит тэн чор  бо-
йуом. 41 Көр, – диэ би тэ фа раон, – мин эйи гин бү түн Еги-
пет ба һы лы гы нан аныы бын». 42 Итиэн нэ тар ба ҕыт тан бэ-
чээт тээх би һи лэҕин ус тан, Иосиф ка биэр би тэ.* Ки ниэ хэ 
күн дүт тэн күн дү лүөн та ҥа һы та ҥын нар бы та, моон ньу гар 
кы һыл кө мүс сыа бы кэ тэр ди битэ. 43 Су даа рыс ты ба ик кис 
ки һи ти гэр анам мыт сэ рии кө лөөс кө түн анаа бы та. Иосиф 
ол кө лөөс кө нөн айан наа та ҕы на, ха ра был лар дьоҥ ҥо: «Сө-
һүр гэс тээҥ!» – диэн үөгү лүүл лэ рэ. Дьэ, ити кур дук фа раон 
Иоси бы бү түн Еги пет ба һы лы гы нан анаа бы та. 44 Ки ни 
Иосиф ка эп пи тэ: «Мин ба ҕам, фа раон ба ҕа та ман нык: аны 
ман тан ыла Еги пек кэ эн кө ҥү лэ суох хар дыы лыах таа ҕар 
буо луох, илии лэ рин да хам са тыах та ра суо ҕа». 45 Фа раон ки-
ниэ хэ Цафнаф-Панеах диэн са ҥа ааты иҥэр би тэ, итиэн нэ 

* 41:42 Ыраах таа ҕы тус бэ чээт тээх би һи лэҕин итэ ҕэ й бит ки һи тэ дой-
ду га сү дү бы лаас та на ра. 
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Илио поль та ҥа ра тын үлэ һи тин По ти фер кыы һын Асе не-
фа ны ойох биэр би тэ. Иосиф бү түн Еги пе ти са ла йар то йон 
буол бу та.

46 Еги пет ыраах таа ҕы ты гар фа раоҥ ҥа су луус па тын са ҕа-
лыы ры гар Иосиф отут саас таа ҕа. Ки ни фараон тан тах сан, 
Еги пет сирин-уотун кэ ри йэр со рук таах айаҥ ҥа ту рум му та.

47 Дьэ, он тон сир дэ рэ сэт тэ өҥ сы лы бы һа өл гөм үүнүү-
нү биэр би тэ. 48 Иосиф ити бы йаҥ наах кэм ҥэ Еги пек кэ хо-
мул лу бут бур ду гу ба ры тын куорат-куорат аайы үл лэ рэ рэ: 
хас биир дии куо рак ка чу га һы наа ҕы баа һы на лар үүнүү лэ-
рэ тик сэ рэ. 49 Онон ки ни бай ҕал ку ма ҕы ныы ба һаам эл бэх 
бур ду гу хо муй бу та. Өс сө аһа ра эл бэ ҕи хо му йан, ах саа нын 
аах пат да буол бу та, ааҕыл лар кыа ҕа да суо ҕа.

50 Ол са ҕа на, сут-кураан өс сө ту ра или ги нэ, Асе не фа, 
күн та ҥа ра тын Илио поль куо рат таа ҕы үлэ һи тин По ти-
фер кыы һа, Иосиф ка ик ки уол оҕо ну тө рөп пү тэ. 51 Иосиф: 
«Та ҥа ра мин туох баар кы һал ҕа бын, аҕам дьиэтин-уотун 
ба ры тын умун нар да», – диэн ба ран, бас та кы уолу гар Ма-
нас сия* диэн ааты биэр би тэ. 52 От тон ик кис уолун Еф-
рем** диэн аат таа бы та, бу аат «мин эрэйи-муҥу көр-
бүт сир бэр Та ҥа ра миэ хэ оҕо биэр дэ» диэн суол та лаах.

53 Дьэ, онон Еги пет ба йы лыат сэт тэ сы ла кэ лэн аас пы та. 
54 Аны Иосиф өтө кө рөн эп пит сэт тэ ач чык сы ла ти рээн 
кэл би тэ. Сут-кураан ба ры дой ду га ба ры ты гар тур бу та, арай 
Еги пек кэ эрэ ха һаас бур дук эл бэ ҕэ. 55 Он тон аны Еги пет 
дьо но эмиэ, аһыыр ас та ра быс тан, ач чык таан, фараон тан 
бур дук көр дөө бүт тэ рэ. Онуо ха фа раон Еги пет но руо ту гар 
бүт түү нү гэр: «Эһи ги Иосиф ка ба ран, ки ни ту гу этэ рин то-
ло руҥ», – диэ би тэ.

* 41:51 Манассия– дьэ би риэй дии «умун на рыы» диэн суол та лаах тыл-
лыын дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат. 
** 41:52 Ефрем– «оҕо биэр ии» диэн суол та лаах тыл си ти ми ниин 
дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат.
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56 Сир-дойду дьо но ба ры та су таа бы та. Иосиф бур дук таах 
ам паар да рын аһан, Еги пет олох тоох то ру гар туо раах бур-
ду гу атыы лаа бы ты нан бар бы та (дой ду га сут өс сө күү һү рэн 
эрэ рэ). 57 Сир-сир аайы ач чык таан нар, ыал лыы дой ду лар-
тан эмиэ Еги пек кэ Иосиф ка бур дук көр дө һө кэ лэл лэ рэ.

ИосифубайдараЕгипеккэбараллар

42  1 Иаков Еги пек кэ туо раах бур дук баар су ра ҕын 
ис тэн, уолат та ры гар эп пи тэ: «Эһи ги ман на бэйэ-

бэйэҕитин өрө мы ҥаан оло ро ҕут дуу? 2 Еги пек кэ бур дук 
баар диил лэр. Ач чык таан өлүөх пүт дуо, ба ран бур дук та 
атыы ла һан кэ лиҥ». 3 Иосиф уон уба йа Еги пет тэн бур дук 
атыы ла һар дыы айаҥ ҥа тур бут та ра. 4 Иаков Ве ниа ми ны, 
Иосиф ини тин, аны аа ра бы ла ҕай га был дьа ныа диэн, ки-
ни лэ ри кыт та ыып па та ҕа. 5 Из раиль уолат та ра Еги пет си-
ри гэр тии йэн, он но туо раах бур дук көр дө һө кэл бит атын 
дьо ну кыт та аал ла һан сыл дьы быт та ра (сут-кураан Ха нааҥ-
ҥа бүт түү нү гэр тур бу та). 6 От тон ол тиий бит дой ду ла рын 
ба һы лы га Иосиф этэ, бур ду гу дьоҥ ҥо ки ни атыы лыы ра. 
Ини-биилэр Иосиф ка тии йэн, сө һүр гэс тии тү һэн сир-
гэ диэ ри сү гү рүй бүт тэ рэ. 7 Иосиф убай да рын ту та бил би-
тэ эрээ ри, туо ра ки һи кур дук туттан-хаптан кы таа нах тык: 
«Эһи ги хан тан сыл дьа ҕыт?» – диэн ыйып пы та.

Дьо но: «Би һи ги Ха наан тан аһыл ык атыы ла һа кэ лли-
бит», – диэн хо руй даа быт та ра. 8 (Иосиф убай да рын эн дэп-
пэк кэ бил би тэ, от тон ки ни лэр ини лэ рин бил бэ тэх тэ рэ.)

9 Иосиф урут ки ни лэ ри тү һээ би тин өй дөөн кэ лэн эп-
пи тэ: «Эһи ги ман на чуҥ нуу кэл бик кит. Би һи ги дой ду бут 
кэ би рэх си рин би гээн би лээ ри, ону чуҥ нуу сыл дьа ҕыт».

10 «Оо, суох, то йом муот! – дэс пит тэ рэ ини-биилэр. – 
Ку лут та рыҥ би һи ги ман на аһыл ык атыы ла һа кэл бип пит. 
11 Ба ры биир ки һи уолат та ры на быт, кө нө дьом мут. Ку лут-
та рыҥ би һи ги үйэ би ти гэр чуҥ наа ба тах пыт».
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12 «Суох, эһи ги би һи ги дой ду бут кэ би рэх си рин би гээн 
би лэ кэл бик кит», – Иосиф эп пи тин ку бу луп па та ҕа.

13 Ана рааҥ ҥы лар эп пит тэ рэ: «Ку лут та рыҥ би һи ги уон 
ик ки ини-биилэрбит, ба ры биир ки һи оҕо ло ру на быт. Ха-
наан тан сыл дьа быт. Кы ра быт би ли гин аҕа ты гар баар. Биир 
ини бит суох буол бу та ыраат та».

14 «Дьэ, си ти, чуҥ нуу кэл бик кит диэн эп пи тим кур дук! – 
диэ би тэ Иосиф. – 15 Би һи ги би ли гин эһи ги ни тур гу тан кө-
рүөх пүт. Мин фа раон оло ҕу нан ан да ҕа йа бын: кы ра ини гит 
ман на кэ лэ или ги нэ, эһи ги ман тан тах сыах хыт суо ҕа. 16 Биир 
ки һи ги тин ыытан, ини ги тин аҕал та рыҥ. Онуо ха диэ ри хаа-
йыы га оло рон эриэх хит. Дьэ, тө һө кыр дьы гы эп пик ки тин 
кө рүл лүө. Сы мы йа ҕыт ары лын на ҕы на, ол аа та эһи ги чуҥ-
нуу кэл бит буо ла ҕыт. Мин фа раон оло ҕу нан ан да ҕа йа бын». 
17 Ити кэн нит тэн ба ры ла рын үс күҥ ҥэ хаай та ран кэ бис пи тэ.

18 Үһүс кү нү гэр Иосиф ки ни лэр гэ эп пи тэ: «Мин тыл бын 
то лор дох ху ту на, тыын наах хаал ыах хыт. Мин Та ҥа рат тан 
тол лор ки һи бин. 19 Чах чы кө нө дьон буол лах хы ты на, биир-
гит ман на хаа йыы га сы тан эр дин, от тон атыт тар ач чык-
таа быт дьоҥ ҥу ту гар бур дук ил дьэ ба рыах хыт. 20 Ол гы нан 
ба ран эһи ги ман на кы ра ини ги тин ил дьэ төт тө рү кэ лиэх-
тээх хит. Оч чо ҕо эрэ кыр дьык кыт тах сан, өлүөх хүт суо ҕа». 
Иосиф ты лын ылым мыт та ра.

21 «Иниби ти гэр оҥор бут аньыы быт сэтэ-сэлээнэ сит-
тэ, – дэ һис пит тэ рэ ини-биилэр. – Тө һө лөөх аат та һан муҥ-
нам мы тын көрө-көрө, ис ти бэ тэх пит. Ол аньыы быт таа йан, 
бэ йэ бит би ли гин бу сор до нон эр дэх пит».

22 Онуо ха Ру вим эп пи тэ: «Уол га ку һа ҕа ны оҥо ру маҥ 
диэ бэ тэ ҕим этэ дуо? Ис ти бэ тэх хит. Дьэ, би ли гин би һи-
ги ни ини бит хаа нын сэтэ-сэлээнэ сит тэ ҕэ». 23 Иосиф ити 
кэп сэ тэл лэ рин өй дүү рүн убай да ра бил бэт эти лэр: ки ни 
тыл баас чыт таах кэп сэ тэ рэ.

24 Иосиф атын хос ко тах сан уйа-хайа суох ытаан ба ран, 
төн нөн кэ лэн сал гыы кэп сэп пи тэ. Итиэн нэ, ба ры кө рөн 
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тур дах та ры на, Си мео ну кэл гий тэ рэн кэ бис пи тэ. 25 Иосиф 
үлэ һит тэ ри гэр: «Бу дьон бэ рэ мэ дэй дэ ри гэр то ло ру туо раах 
бур дук та ку тан биэ риҥ, ил дьэ кэл бит кө мүс тэ рин хаа һах та-
ры гар төт тө рү угуҥ уон на айаҥ ҥа үс сэ нэл лэ ри гэр өйүө лээн 
ыытыҥ!» – диэн дьа һай бы та. Ити эп пи тин то лор бут та ра.

26 Ини-биилэр бур дук та рын өсүөл лэ ри гэр ын дыы ла нан, 
дьиэ лэ ри гэр айан наа быт та ра. 27 Түүн сын ньа нар дыы тох-
тообут сир дэ ри гэр биир дэс тэ рэ өсүө лүн аһа таа ры хаа һа-
ҕын ас пы та, арай би ли тө лөө бүт үрүҥ кө мү һэ та һа ҕа һын 
үрдү гэр сы та ра. 28 «Кө мү һүм баар буо лан хаал быт! – диэ-
би тэ ки ни дьо ну гар. – Хаа һах пар сыл дьар!» Ини-биилэр 
сү рэх тэ ри гэр ыт та ран: «Бу аа та Та ҥа ра би һиэ хэ ту гу оҥор-
до ҕой?» – дэ һис пит тэ рэ.

29 Ки ни лэр Ха наан си ри гэр тии йэн ба ран, туох ха тү бэ-
һэ сыл дьы быт та рын ба ры тын аҕа ла ры гар Иаков ка си һи-
лии кэп сээ бит тэ рэ: 30 «Ол сир ба һы лы га би һи ги ни кыт та 
кы таа нах тык кэп сэт тэ, дой ду бу тун чуҥ нуу кэл бик кит диэн 
олу й сан тур да. 31 Би һи ги ки ниэ хэ кө нө дьом мут, хан нык да 
чуҥ наач чы лар буол ба тах пыт дии са таа ты быт. 32 Уон ик ки 
ини-биилэрбит, ба ры биир аҕа оҕо ло ру на быт, биир ини-
бит суох буол бу та ыраат та, от тон кы ра быт би ли гин аҕа тын 
кыт та Ха нааҥ ҥа баар диэ ти бит. 33 Онуо ха ол сир ба һы лы га 
би һиэ хэ эт тэ: „Дьэ, тө һө кыр дьы гы эп пик ки тин би лиэм. 
Биир ки һи ги тин ман на хаал ла рыҥ. Атыт тар ач чык таа быт 
дьоҥ ҥу ту гар бур дук ку тун ил дьэ ба рыҥ. 34 Он но тии йэн ба-
ран кы ра ини ги тин ылан, миэ хэ төт тө рү кэ лиэх тус таах хыт. 
Дьэ, оч чо ҕо эрэ мин эһи ги ни кө нө дьон эбит тэр, ман на 
чуҥ нуу кэл бэ тэх тэр диэн итэ ҕэ йиэм, ини ги тин хаа йыыт-
тан та һаа рыам. Итиэн нэ би һи ги сир би ти гэр ха нан ба ҕа рар 
айан ныыр гы тын кө ҥүл лүөм,“ – диэ тэ».

35 Ини-биилэр ил дьэ кэл бит та һа ҕас та рын хос тообут-
та ра: арай өр бөх хө бобо баа йыл лы быт үрүҥ кө мүс тэ рэ 
хаа һах та рын аайы сыл дьа ра. Ону кө рөн, ки ни лэр аҕа-
ла ры ныын уо лу йа кут там мыт та ра. 36 «Дьэ, уолат тар бын 
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биир-биир был дьа та лаан эрэ ҕит! – диэ би тэ Иаков. – 
Иосиф суох, Си меон суох, аны Ве ниа ми ны ылаа ры гын-
ны гыт. Бу туох аат таах ха ра со ро мии гин буу лаа та?»

37 Ру вим аҕа ты гар эп пи тэ: «Ве ниа ми ны төт тө рү аҕал ба-
тах пы на, мин ик ки уол бун өлө рүөх хүн сөп. Уол гун миэ хэ 
итэ ҕэй: мин ки ни ни эйиэ хэ тө нүн нэ риэм».

38 «Суох, мин уо лум эһи ги ни кыт та он но бар сыа суо ҕа! – 
диэ би тэ Иаков. – Уба йа өл бү тэ, би ли гин ки ни чо роҥ со-
ҕо тох хаа лан сыл дьар. Арай эһи гин ниин бар сан иһэн, аара 
туох ха эмэ тү бэс тин? Оч чо ҕо мин аас тый быт бат тах таах 
оҕон ньор эһи ги ку һа ҕаҥ ҥы ты гар тэп тэ рэн, ана раа дой ду-
га ат та нар буол ла ҕым».

ИосифубайдараЕгипеккэиккиһинбараллар

43  1 Сут-кураан Ха наан си рин хам ыл лар ылан ис пи тэ. 
2 Еги пет тэн аҕал быт туо раах бур дук та ра ба рам мы-

ты гар аҕа ла ра уолат та рын: «Хат ба ран, муҥ саа тар, быы каа 
бур дук оҕо ту на атыы ла һан кэ лиҥ», – диэн со руй бу та.

3 Онуо ха Иу да эп пи тэ: «Ол ки һи, ини ги тин ил дьэ кэл бэ-
тэх хи ти нэ, миэ хэ ик ки ха рах пар көс төө йө ҕүт диэн мас-таас 
кур дук этэн ту рар. 4 Уо лу би һи гин ниин ыытар буол лах хы-
на, эйиэ хэ бур дук атыы ла һа ба рыах пыт. 5 От тон ыып пат 
буол лах хы на, бар бап пыт. Ол ки һи ини ги тин аҕал ба тах хы-
ты на, ик ки ха рах пар көс төө йө ҕүт диэн сэ рэп пи тэ».

6 «Бу туох со ру гар эһи ги мии гин уган биэр ди гит? – диэ-
би тэ Из раиль. – Өс сө биир ини лээх пит диэн эмиэ то ҕо 
этэн биэр бик кит эби тэ буол ла?»

7 «Ол ки һи ба ры тын туо һу лас пы та, – дэс пит тэ рэ 
уолат та ра. – Бэ йэ би тин да, дьиэ кэр гэм ми тин да ыйы та-
ла һа ра. Аҕа ҕыт тыын наах дуо, өс сө атын ини лээх хит дуо 
диэ би тэ. Ки ни ыйып пы та – би һи ги хо руй даа бып пыт. 
Кы ра ини ги тин ил дьэ кэ лиҥ диэ ҕэ диэн би һи ги хан тан 
би лиэх пи тий?»
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8 Иу да аҕа ты гар Из раиль га эп пи тэ: «Уо лу мии гин кыт та 
ыыт. Айан ныы ту руо эти бит. Оч чо ҕо эрэ би һи ги, эн бэ йэҥ 
эмиэ, оҕо лор бут бу ка ба ры хор гу йан өлөр төн быы һа нан, 
тыын наах хаа лыах пыт. 9 Уол гун тө нүн нэ риэм диэн мин эйиэ-
хэ эрэн нэ рэ бин. Ки ни ни төт тө рү ил дьэ кэл бэ тэх пи нэ, эн ону 
мии гит тэн ир дээр: мин тыын наа ҕым ту ха ры эйиэ хэ бу руй-
даах буо луом. 10 Би һи ги ман на на һаа тар дыл лаа ры гын ны быт. 
Би ли гин ха йыы үйэ ик ки тэ ба ран кэл бит буо луо эти бит».

11 «Чэ, оч чо ту гар, – диэ би тэ аҕа ла ра Из раиль, – эһи-
ги ман нык тэ ри нэн ба рыҥ. Дой ду бут баа йыт тан ба ры тыт-
тан – баль зам тан, мүөт тэн, лаа дан тан, үчү гэй сыт таах да-
бар хай тан, фис таш кат тан, мин дальтан – ылан ол ки һиэ хэ 
бэлэхтээх-туһахтаах тии йиҥ. 12 Би ли үнүр хаа һах хы ты гар 
төт тө рү ук пут та рын тө нүн нэ рэр гы на, эбии атын кө мүс тээх 
ба рыҥ. Ол дьон ту гу эрэ чах чы бу туй бут тар бы һыы лаах. 
13 Ве ниа ми ны ил дьэ ба рыҥ, уон на эмиэ би ли ки һи ги ти гэр 
тии йээ риҥ. 14 Сү дү Күүс тээх Та ҥа ра ки ни сүрэҕин-быарын 
сым на тан, ана раа уо лу Ве ниа ми ны кыт та эһиэ хэ биэ рэн 
төт тө рү ыыт тын. От тон мин, ха йыа мый, оҕо лор бут тан ма-
тыах таах буол лах пы на, ол аа та оҥо һуум он нук буол ла ҕа».

15 Ини-биилэр бэ лэх тэ рин ылан, урук ку ла ры наа ҕар ик-
ки тө гүл эл бэх үрүҥ кө мү һү ук тан Еги пек кэ айан наа быт та-
ра. Ки ни лэр Ве ниа ми ны кыт та эмиэ Иосиф ка тиий бит тэ-
рэ. 16 Иосиф, Ве ниа мин кэл си би тин кө рөн, дьиэтин-уотун 
дьа һа был тойо ну гар: «Бу дьо ну мин дьиэ бэр ил дьэ бар, – 
диэ би тэ. – Тии йэн, сүө һү өлө рөн астаа-үөллээ. Бү гүн кү-
нүс ки ни лэр мии гин кыт та биир гэ аһыах та ра». 17 Ана раа 
ки һи, Иосиф со ру да ҕын то ло рон, ыал дьыт та ры ки ни дьиэ-
тигэр ил дьэ бар бы та.

18 Уо лу йа кут там мыт дьон аа ра ба ран иһэн: «Үнүр би-
ли хаа һах пы ты гар баар буол бут үрүҥ кө мүс тэн сыл таан 
бу ил дьэ бар ды лар, – дэ һис пит тэ рэ. – Би ли гин би һи ги-
ни бу руй даан ба ран, үрдү бү тү гэр тү һэн ку лут оҥос туох та ра, 
өсүөл лэр би тин ту тан ылыах та ра». 19 Дьиэ ҕэ кии рэн иһэн, 
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ки ни лэр Иосиф дьиэ тин дьа һа бы лы гар эп пит тэ рэ: 20 «Иһит 
эрэ, то йом муот. Би һи ги ман на биир дэ аһыл ык ыла кэ лэ 
сыл дьы быт дьом мут. 21 Аа ра, төн нөн иһэм мит, түүн биир 
сир гэ тох тоон сын ньам мып пыт. Он но хаа һах пы тын ас-
пып пыт, арай хаа һах пыт аайы би ли тө лөө бүт кө мүс пүт 
сыл дьа ра. Тө һө нү ыйаан биэр бип пит да, ол ба ры та баа ра. 
Би һи ги ону олоч чу төт тө рү аҕа лл ыбыт. 22 Бур дук атыы ла-
һар атын кө мүс тээх кэ лли бит. От тон ол биэр бит кө мүс пү-
түн ким би һиэ хэ төт тө рү уган кэ бис пи тин бил бэп пит».

23 «Эһи ги уос ку йуҥ, кут та ны маҥ, – диэ би тэ дьа һа был, – 
үрүҥ кө мү һү хаа һах хы ты гар Та ҥа ра ҕыт, аҕа ҕыт Та ҥа ра та, 
кис тээн ук пут. Ол са ҕа на мин эһи ги кө мүс кү түн ба ры тын 
туп пу тум». Ин ньэ диэн ба ран, Си мео ну та һаа ран ки ни-
лэр гэ биэр би тэ. 24 Ити кэн нит тэн ки һи ба ры ла рын Иосиф 
дьиэ тигэр кил лэр би тэ. Атах та рын суу нал ла ры гар уу аҕал бы-
та, өсүөл лэ рин аһап пы та. 25 Ини-биилэр күн ор то то Иоси-
бы көр сүөх тээх тэ рэ, онон ки ниэ хэ аҕал быт бэ лэх тэ рин 
биир-биир араа ран бэ лэм нээ бит тэ рэ. Иосиф тыын биир гэ 
эбиэт тиил лэ рин ту һу нан ки ни лэр гэ эр дэ эп пит тэ рэ. 26 Кү нүс 
Иосиф дьиэ тигэр кэл би тэ. Убай да ра ки ниэ хэ бэ лэх тэ рин 
тут та ран ба ран, сө һүр гэс тээн сир гэ диэ ри сү гү рүй бүт тэ рэ.

27 Иосиф ки ни лэр тэн до руо бу йа ла ра хай да ҕын ыйып пы-
та. Он тон: «Эһи ги кыр дьа ҕас аҕа лаах пыт диэ бик кит. Аҕа-
ҕыт тыын наах дуо? Би ли гин хай дах сыл дьа рый?» – диэн 
туо һу лас пы та.

28 «Аҕа быт, эн ку лу туҥ, тыын наах, этэҥ ҥэ оло рор», – 
диэ бит тэ рэ убай да ра уон на эмиэ сө һүр гэс тээн ту ран сир гэ 
диэ ри тоҥ хос пут та ра.

29 Иосиф биир гэ тө рөө бүт ини тин, ийэ тин уолун, Ве-
ниа мин диэ ки кө рөн ба ран: «Би ли миэ хэ кэп сээ бит кы-
ра ини гит бу дуо?» – диэн ыйып пы та. Ол кэн нит тэн Ве-
ниа миҥ ҥа эп пи тэ: «Тоо йуом, Та ҥа ра эйиэ хэ ама рах тык 
сы һыан нас тын!» 30 Ини тин тап тыы ра бэр дит тэн сү рэ ҕэ нүө-
лү йэн ыл бы та, ытаан то ҕо ба раа ры гы нан иһэн арыыч ча 
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тут тум му та. Тиэ тэ ли нэн атын хос ко кии рэн, уйа-кэйэ суох 
ытаа бы та. 31 Он тон си рэ йин суу нан ба ран, ыал дьыт та ры гар 
тах сы бы та, эмиэ туох да буол ба та ҕын кур дук туттан-хаптан, 
үлэ һит тэ рин аһы лы гы аҕа лал ла ры гар со руй бу та.

32 Иосиф аһын-үөлүн тус па аҕа лан биэ рэл лэ рэ. Ыал дьыт та-
ры уон на Еги пет дьо нун эмиэ тус-туһунан аһап пыт та ра (Еги-
пет олох тоох то ро, кир ти йиэх пит диэн, дьэ би риэй дэ ри кыт та 
биир гэ аһаа бат тар). 33 Ини-биилэри саа май аҕа ла рыт тан са-
ҕа лаан, саас та рын бэ рээ дэ ги нэн Иоси бы ута ры олор ду бут та-
ра. Уолат тар он тон со һу йан сирэй-сирэйдэрин көр сү бүт тэ рэ. 
34 Иосиф аһыы оло рор ос туо лут тан ки ни лэр гэ аһыл ык ыыта-
ра, Ве ниа ми ны биэс тө гүл эл бэх аһынан-үөлүнэн күн дү лээ-
би тэ. Ини-биилэр Иоси бы кыт та биир гэ аһаан-сиэн, дуо һу-
йуох та ры гар диэ ри би нэ ги рээт ары гы та ис пит тэ рэ.

Иосифубайдарынтургутар

44  1 Иосиф дьиэ тин дьа һа был тойо нун: «Бу дьоҥ ҥо, 
тө һө нү ил дьэ ллэ ри нэн, хаа һах та ры гар то ло ру аһы-

лык та хаа лаан биэр, – диэн со руй бу та. – Хаа һах та рын 
аайы та һа ҕас та рын үр дү нэн би ли үрүҥ кө мүс тэ рин төт тө рү 
ук. 2 Кы ра уол киэ ни гэр бур ду гун тө лөө бүт кө мү һүн кыт та 
биир гэ мин үрүҥ кө мүс куу бак пын угаар». Үлэ һи тэ Иосиф 
эп пи тин ба ры тын то лор бу та.

3 Сар сыар да хал лаан сыр даа бы тын кэн нэ, ки ни лэ ри 
өсүөл лэ рин кыт та дьиэ лэ ри гэр ыып пыт та ра. 4 Куо рат тан 
тах сан ыраа та илик тэ ри нэ, Иосиф дьиэ тин дьа һа бы лы-
гар: «Түр гэн ник, ити дьо ну эк ки рэт, – диэ би тэ. – Ситэн 
тии йэн эт: „Үтүө ҕэ то ҕо ку һа ҕа ны нан тө лүү гү түй? 5 Үрүҥ 
кө мүс куу бак пын то ҕо уоран бар ды гыт?* Тойо нум иһэр 

* 44:5 Үрүҥкөмүскуубакпынтоҕоуоранбардыгыт?– Бу грек тии тыл-
баас тан киир бит тыл лар бы лыр гы дьэ би риэй ты лы нан су рул лу бут 
тө рүт тиэ кис кэ суох тар. 
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иһи тэ эбээт, сэ рэ биэй дии ри гэр эмиэ ту һа нар. Эһи ги түк-
тэ ри тик бы һыы лан ны гыт!“»

6 Дьа һа был ини-биилэри ситэ бат таан ылан, Иосиф со-
ру й бу тун кур дук, эп пи тэ. 7 Онуо ха ки ни лэр: «То йом муот, 
туох диэн эт тэх хи ний? – дэс пит тэ рэ. – Ку лут та рыҥ би-
һи ги хай дах да итин ник бы һыы ла нар кыах пыт суох! 8 Бэл, 
он ноо ҕор хаа һах пы ты гар баар буо лан хаал быт кө мүс пү түн 
Ха наан тан эйиэ хэ төт тө рү ил дьэ кэл бип пит. Уон на ба ран 
эн то йо нуҥ дьиэ тит тэн үрүҥ дуу, кы һыл дуу кө мү һү уора 
сыл дьыах пыт дуо? 9 Уорул лу бут иһи ти ха йа бы тыт тан бу лан 
ыла ҕын да, ол ки һи ни өлө рөр гө уур дун нар. От тон би һи ги 
бу ка ба ры то йом му ту гар ку лут туу хаа лыах пыт».

10 «Эһи ги эп пик ки ти нэн буол лун, – диэ би тэ дьа һа-
был. – Ол гы нан ба ран куу бак көс тү бүт ки һи тэ ку лут-
туо ҕа, атыт тар эйэ ни кыт та дьиэ лиэх хит». 11 Ини-биилэр 
бэрт тиэ тэ ли нэн та һа ҕас та рын сир гэ тү һэ рэ ох сон, хаа-
һах та рын ти һи ли гин сүөр бү тү нэн бар быт та ра. 12 Дьа һа-
был ула хан на рыт тан са ҕа лаан кы ра ла ры гар диэ ри ба-
ры ла рын ти һэ кө төн дьэҥ дьий би тэ – арай би ли иһит 
Ве ниа мин хаа һа ҕыт тан көс тү бү тэ. 13 Убай да ра ыар са-
наа ҕа ыл ла ран та ҥас та рын ха йа тар дым мыт та ра уон на, 
та һа ҕас та рын өсүөл лэ ри гэр хат ын дыы ла нан, куо рак ка 
төн нү бүт тэ рэ.

14 Иу да ини-биилэриниин тии йэн кэл бит тэ рэ, Иосиф 
өс сө да дьиэ тигэр баа ра. Убай да ра ки ни ин ни гэр сө һүр-
гэс тии тү һэн, сир гэ тии йэ ум са нө рүй бүт тэ рэ. 15 «Бээ рэ, бу 
хай дах ман нык бы һыы лан ны гыт? – диэн ыйып пы та Ио-
сиф. – Мин кур дук ки һи ха йаан да сэ рэ йиэх тээ ҕин эһи ги 
ама бил бэт эти гит дуо?»

16 Иу да эп пи тэ: «То йом му ту гар туох диэх пит баа рай? 
Ту гу ута ры этиэх пи тий? Кыр дьык пы тын хай дах та һаа ры-
ныах пы тый? Бу ру й бу тун Та ҥа ра са ра лаа та. Ман тан ыла 
би һи ги – иһит көс тү бүт ки һи тэ да, ба ры да – эйиэ хэ, то-
йом му ту гар, ку лут буо ла быт».
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17 «Суох, мин итин ник гы ныам суо ҕа, – диэ би тэ Ио-
сиф, – куу бак көс тү бүт ки һи тэ миэ хэ ку лут туо ҕа. От тон 
эһи ги эйэ ни кыт та аҕа ҕы ты гар төн нүҥ».

ИудаинитинВениаминтуһугаркөрдөһөр

18 Онуо ха Иу да Иосиф ка чу га һаан кэ лэн эп пи тэ: «То-
йо нуом! Ку лу туҥ мин эйи гин, тойо ммун, кыт та аһа ҕас тык 
кэп сэ тэр бин кө ҥүл лээ. Ку лук кар, миэ хэ, уор дай ы ма. Эн 
син биир фа раон кэ риэ тэ буол ла ҕыҥ. 19 То йом мут ку лут-
тар гыт тан, биһи гит тэн, аҕа лаах хыт дуо, өс сө атын ини-
лээх хит дуо диэн ыйып пы тыҥ. 20 Онуо ха би һи ги эйиэ хэ, 
то йом му ту гар, аҕа быт баар, саа һа ыраат та, биһи гит тэн 
ура ты өс сө биир кы ра уол лаах диэ бип пит. Олох сор су йан 
ба ран тө рөп пүт уола. Ол уолун биир ийэ лээх уба йа – биир-
гэ тө рөө бү тэ – өл бү тэ, онон ийэ тин оҕо то ки ни эрэ ор-
дон сыл дьар. Аҕа быт кү нэ ки нит тэн тах сар. 21 Онуо ха эн 
ку лут тар гар, би һиэ хэ, кы ра ини ги тин кө рүөм этэ, ба ран 
миэ хэ ил дьэ кэ лиҥ диэ би тиҥ. 22 Би һи ги то йом му ту гар уол 
аҕа тыт тан тэ йэр кыа ҕа суох, аҕа та ки ни ни кыт та арах са-
рын ту луй уо суо ҕа диэн эп пип пит. 23 Он но эн ку лут тар гар, 
би һиэ хэ, кы ра ини тэ суох аны мин ха рах пар көс төө йө ҕүт 
диэн ту ра ҕын.

24 Би һи ги дьиэби ти гэр тии йэн аҕа бы ты гар, эн ку лук кар, 
то йом мут ту гу эп пик кин ба ры тын тиэр ди бип пит. 25 Он тон 
аҕа быт ба ран өс сө аһы лык та ылан кэ лиҥ диэн со руй бу ту-
гар 26 би һи ги он но кы ра ини тэ суох бар бап пыт, ини бит бар-
сар эрэ буол ла ҕы на ба ра быт, ки ни тэ суох ол ки һи ха ра ҕар 
көс түө суох таах пыт диэ бип пит. 27 Онуо ха эн ку лу туҥ, аҕа-
быт, эп пи тэ: „Ойо ҕум миэ хэ ик ки уо лу тө рөп пү түн эһи ги 
би лэ ҕит. 28 Ула ха ным сү тэн хаал бы та. Кыыл тар та ҕа дии 
са ныы рым. Бач чааҥ ҥа диэ ри мин ки ни ни кө рө иликп ин. 
29 Аны би ли гин ик кис уол бун ылаа ры гы на ҕыт. Арай ки-
ни эмиэ бы ла ҕай га был дьан нын? Оч чо ҕо эһи ги мии гин, 
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аһыы га ыл лар быт аас тый быт бат тах таах оҕон ньо ру, ана раа 
дой ду га утаа ра ҕыт“. 30 Дьэ, онон аҕа быт итин ник тап тыыр 
уолун мэ лит тэх пи нэ, мин дьиэ бэр аҕа бы ты гар, эн ку лук-
кар, ха йа си рэй би нэн төн нүө мүй? 31 Уола төн нөн кэл си-
бэ тэ ҕин көр дөр эрэ, аҕа быт өлөр. Аас тө бө лөөх аҕа быт 
оҕон ньор, эн ку лу туҥ, би һи ги ку һа ҕам мы тыт тан аһыы га 
ыл ла ран ана раа дой ду га ат та ныа.

32 От тон мин, эн ку лу туҥ, иним төн нөн кэ лиэ диэн аҕа-
бар тыл бын биэр би тим. Уо лу дьиэ тигэр тө нүн нэр бэ тэх пи-
нэ, өлүөх пэр диэ ри аҕа бар бу руй даах буо луом диэ би тим. 
33 Онон иним он ну гар ман на ку лу туҥ мин хаа ла бын. Уол 
убай да ры наан ба рыс тын. 34 Мин ки ни тэ суох дьиэ бэр төн-
нөн ба рар, он но тии йэн аҕам аһы йан сор до но рун кө рөр 
кыа ҕым суох!»

Иосифубайдарыгарбилинэр

45  1 Иосиф, атын дьон баа ры гар кыа на рыт тан аа һан: 
«Ба ры тах сыҥ!» – диэн ха һыы таа бы та. Ки ни ки мин 

убай да ры гар би ли нэ ри гэр ат ты гар биир да туо ра ки һи суо-
ҕа. 2 Ол гы нан ба ран ма ры лач чы ытыыр са ҥа тын Еги пет 
дьо но ис тэн нэр, ити су рах фа раон дьиэ тээ ҕи лэ ри гэр тии йэ 
ох су бу та.

3 «Мин Иосифп ын, – диэ би тэ ки ни убай да ры гар. – 
Аҕам тыын наах дуо?» Ана рааҥ ҥы ла ра тыл ла рыт тан ма тан, 
дал баа ра таа лан тур бут та ра.

4 «Миэ хэ чу га һааҥ», – диэ би тэ Иосиф. Дьо но ат ты гар 
кэл бит тэ ри гэр эп пи тэ: «Мин эһи ги Еги пек кэ атыы лаа быт 
ини гит Иосифп ын. 5 Чэ, би ли гин са наар ҕаа маҥ, атыы лаа-
бып пыт диэн бу руй да ны маҥ. Та ҥа ра эһи ги олох ху тун быы-
һаа ры мии гин ман на ыып пыт эбит. 6 Сут-кураан тур бу та 
ик ки сыл буол ла. Бу сут аны өс сө биэс сыл ба рыа, ол ту ха-
ры сир оҥо руу та, бур дук бы һыы та суох буо луо. 7 Эһи ги сир-
гэ тыын наах хаа лан аата-ахса бил ли бэт буо ла тэ ни йэр гит 
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ту һу гар,* Та ҥа ра мии гин ман на эһи ги ин ни ги ти гэр ыып-
пыт. 8 Онон мии гин ман на эһи ги буол ба тах, Та ҥа ра ыып пы-
та. Ки ни мии гин фа раон сү бэ һи тэ** оҥо рон, тойо нум бас 
би лэр баа йын ба ры тын миэ хэ са лай та ра биэр би тэ, Еги пет 
си рин ба һы лы гы нан ту руор бу та.

9 Түр гэн ник аҕа бар ба ран этиҥ: „Уо луҥ Иосиф ман-
нык диир: Та ҥа ра мии гин бү түн Еги пет ба һы лы гы нан ту-
руор бу та, онон уһаабакка-кэҥээбэккэ ман на миэ хэ кэл. 
10 Уолат тар гын, сиэн нэр гин, сүө һүҥ үөрүн, баайгын-дуолгун 
ба ры тын ил дьэ кэ лэн мии гит тэн чу гас Ге сем си ри гэр олох-
суй уоҥ. 11 Бу сут-кураан өс сө биэс сыл ба рыа, ол ту ха ры мин 
он но эйи гин ба ры нан ба ры хаач чы йа оло руом. Эн дьиэ кэр-
гэҥ ҥин, сүө һү гүн кыт та туох да кы һал ҕа ны би лиэҥ суо ҕа.“

12 Кө рү ҥү түүй! – Иосиф са ҥа ал лай бы та. – Кө рүүй, 
иним Ве ниа мин! Бу мин илэ бэйэ би нэн эһи гин ниин кэп-
сэ тэ ту ра бын эбээт! 13 Аҕа бар тии йэн, мин Еги пек кэ хай дах 
кур дук кыа ҕы ран оло рор бун ба ры тын кэп сээҥ. Ман на ту-
гу көр бүк кү түн бү түн нүү түн ки ниэ хэ тиэр диҥ. Уон на аҕа-
бын түр гэн ник аҕа ла ох суҥ!»

14 Иосиф ини тин Ве ниа ми ны моон ньут тан куу һаат, са-
ҥа та һаа ран ытаан бар бы та. Ве ниа мин уба йын куу һан ту-
ран эмиэ мак кы рач чы ытаа бы та. 15 Иосиф, ытыы-ытыы, 
дьо нун ба ры ла рын биир-биир куу һан, уура та лаан ыл бы та. 
Дьэ, ол кэн нэ ини-биилэр, уос та ра аһыл лан, ки ни ни кыт-
та кэп сэп пи ти нэн бар быт та ра.

16 Иосиф убай да ра кэл бит тэ рин ту һу нан су рах фа раон 
ды ба рыа һын ти ли йэ көп пү тэ. Фа раон чу гас үлэ һит тэ рин 
кыт та ити су ра ҕы ис тэн үөрбүтэ-көппүтэ. 17 Онон Иосиф-
ка эп пи тэ: «Убай дар гар эт – Ха нааҥ ҥа төн нөл лө рү гэр 

* 45:7 Эһигисиргэтыыннааххааланаата-ахсабиллибэтбуолаэлбиир-
гиттуһугар...– эбэ тэр: «Эһи ги ни сир гэ тыын наах хаал ла раа ры, 
сө ҕү мэр дик өрү һү йэн олох ху тун быы һаа ры...». 
** 45:8 ...сүбэһитэ...– ту руо ру тыл баас таа тах ха: «аҕа та».
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өсүөл лэ ри гэр то ло ру та һа ҕас таах бар дын нар. 18 Дьэ, он тон 
ман на аҕа ла рын, дьиэ кэр гэт тэ рин ил дьэ кө һөн кэл лин-
нэр. Мин ки ни лэр гэ Еги пет бас тыҥ баа йын биэ риэм. Би-
һи ги дой ду бут уй гу тут тан дуо һу йа ту һа ныах та ра. 19 Дьоҥ-
ҥор өс сө эт: оҕону-дьахтары тиэ йэн кэ лэр дии Еги пет тэн 
бобуос ка лар даах бар дын нар; итиэн нэ аҕа ла рын ил дьэ кэл-
лин нэр. 20 Малбыт-салбыт хаа лар диэн хо мо й бо тун нар, 
ман на ки ни лэр гэ Еги пет бас тыҥ баа йа тик сиэ ҕэ».

21 Из раиль уолат та ра ити этил ли би ти ба ры тын то лор-
бут та ра. Фа раон дьа һай бы тын кур дук, Иосиф ки ни лэр гэ 
бобуос ка ла ры, аа ра аһыыр ыһы гы уон на 22 хас биир дии-
лэ ри гэр са ҥа таҥаһы-сабы биэр би тэ. Ве ниа миҥ ҥа үс сүүс 
үрүҥ кө мүс ман ньыа ты кыт та биэс суол са ҥа та ҥа һы бэ лэх-
тээ би тэ. 23 Аҕа ты гар Еги пет сирин-уотун бас тыҥ баа йыт-
тан уон өсүөл уйа ры нан ын дыы лаан кэ һии лээ би тэ, өс сө 
уон ты һы өсүөл уйа ры нан туо раах бур ду гу, ки лиэ би, өйүө 
эгэл гэ тин биэ рэн ыып пы та. 24 Убай да рын айаҥ ҥа атаа ра-
ры гар Иосиф: «Аа ра суол га иир си мэҥ!» – дии хаал бы та.

25 Ини-биилэр Еги пет тэн тах сан Ха нааҥ ҥа аҕа ла ры-
гар Иаков ка тии йэн кэл бит тэ рэ. 26 Ки ни лэр кэ лэн: «Иосиф 
тыын наах, би ли гин бү түн Еги пе ти са ла йан оло рор!» – диэ-
бит тэ ри гэр аҕа ла ра со һу йан сү рэ ҕэ тох туу сыс пы та, ки ни 
хай дах да ону итэ ҕэ йэр кыа ҕа суо ҕа. 27 Дьэ, он тон, уолат та ра 
Иосиф эп пи тин ба ры тын кэп сээ бит тэ рин кэн нэ, уола ки-
ни ни ыл ла раа ры ыып пыт бобуос ка ла рын кө рөн, сүр гэ тэ кө-
тө ҕүл лэн, 28 Из раиль: «Чэ, сөп буо луо! – диэ би тэ. – Уо лум 
Иосиф тыын наах эбит! Өлүөм ин ни нэ ба ран оҕобун кө рүөм!»

ИаковдьиэкэргэнинкыттаЕгипеккэкөһөр

46  1 Из раиль баайын-дуолун ба ры тын хо му нан айаҥ ҥа 
ту рум му та. Аа ра Вир са вия ҕа тии йэн, аҕа тын Исаак 

Та ҥа ра ты гар сүө һү өлө рөн то лук биэр би тэ. 2 Ол түүн ки-
ниэ хэ Та ҥа ра көс төн: «Иаков, Иаков!» – диэн ыҥыр бы та. 
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«Бу баар бын», – диэ би тэ Из раиль. 3 Онуо ха эп пи тэ: «Мин 
Та ҥа ра бын, эн аҕаҥ Та ҥа ра та бын. Еги пек кэ ба рар гыт тан 
кут та ны ма: он но Мин эйи гит тэн улуу но руо ту үөс кэ тиэм. 
4 Мин эйи гин ниин Еги пек кэ бар сыам уон на он тон Бэ йэм 
эйи гин та һаа рыам. Өл лөх хү нэ, ха рах хын Иосиф са быа ҕа». 
5 Иаков Вир са вият тан тах сан, айан суо лун туп пу та. Из-
раиль уолат та ра фа раон биэр бит бобуос ка ла ры гар Иако вы, 
оҕону-дьахтары олор дон, 6 сүө һү лэ рин ин ни лэ ри гэр үүрэн, 
Ха нааҥ ҥа мус пут баайдарын-дуолларын ылан айаҥ ҥа тур-
бут та ра. Дьэ, ити кур дук, Иаков удьуор да рын бу ка ба ры-
ла рын кыт та биир гэ Еги пет си ри гэр көс пү тэ: 7 уолат та рын, 
уол сиэн нэ рин, кыр гыт та рын, кыыс сиэн нэ рин – бү түн 
ууһун Еги пек кэ ил дьэ бар бы та.

8 Из раиль Еги пек кэ кө һөн бар быт уолат та рын аатта-
ра-суоллара бу баал лар (Иаков уон на ки ни удьуор да ра).

Иаков бас та кы уола Ру вим диэн.
9 Ру вим уолат та ра: Ха нох, Фал лу, Хец рон, Хар ми.
10 Си меон уолат та ра: Иемуил, Иамин, Огад, Иахин, Цо-

хар уон на Ха наан дьах та рыт тан уола Саул.
11 Ле вий уолат та ра: Гир сон, Кааф, Ме ра ри.
12 Иу да уолат та ра: Ир, Онан, Ше ла, Фа рес, За ра. Ир ик-

ки Онан ик ки Ха наан си ри гэр оло рон өл бүт тэ рэ. Фа рес 
уолат та ра Ес ром, Ха мул диэн нэ рэ.

13 Ис са хар уолат та ра: Фо ла, Фу ва, Иов, Шим рон.
14 За ву лон уолат та ра: Се ред, Елон, Иах леил.
15 Бу Лия Иаков ка Ме со по та мия ҕа оло рон тө рөп пүт 

уолат та ра. Кыы һа Дина эмиэ он но тө рөө бү тэ. Онон, Иа-
ков Лият тан удьуор да рын аах тах ха, кыргыттарын-уолатта-
рын кыт та ба ры та отут үс ки һи.

16 Гад уолат та ра: Ци фион, Хаг ги, Шу ни, Эц бон, Ери, 
Аро ди, Аре ли.

17 Асир уолат та ра: Им на, Иш ва, Иш ви, Бриа. Ки ни лэ ри 
кыт та биир гэ тө рөө бүт кыыс аа та Се рах. Бриа уолат та ра: 
Хе вер, Мал хиил. 18 Бу уон ал та ки һи – Иаков Зел фат тан, 
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аҕа та Ла ван кыы һы гар Лия ҕа биэр бит ча ҕар дьах та рыт тан, 
удьуор да ра.

19 Иаков ойо ҕун Ра хиль уолат та ра: Иосиф таах Ве ниа-
мин. 20 Еги пет си ри гэр Илио пол лаа ҕы күн та ҥа ра тын үлэ-
һи тин По ти фер кыы һа Асе не фа Иосиф ка Ма нас сия уон на 
Еф рем диэн уолат та ры тө рөп пү тэ.

21 Ве ниа мин уолат та ра: Бе ла, Бе хер, Аш бел, Ге ра, Наа-
ман, Эхи, Рош, Муп пим, Хуп пим, Ард. 22 Бу уон түөрт ки һи 
Иаков Ра хильтан удьуор да ра.

23 Дан уола Ху шим.
24 Неф фа лим уолат та ра: Иах цеил, Гу ни, Ие цер, Шил-

лем. 25 Бу сэт тэ ки һи Иаков Вал лат тан, Ла ван кыы һы гар 
Ра хильга биэр бит ку лут дьах та рыт тан, удьуор да ра.

26 Иа ков тыын Еги пек кэ кэл си бит дьон – ки ни эт-хаан 
удьуор да ра, ки йиит тэ ри аах пак ка эрэ, – ба ры та ал та уон 
ал та ки һи. 27 Өс сө ити ин ни гэр Еги пек кэ Иосиф ик ки уол-
лам мы та. Иаков Еги пек кэ көс пүт ууһа ба ры та сэт тэ уон* 
ки һи лээ ҕэ.

ИаковГесемҥэолохсуйар

28 Иаков Иуда ны, Ге сем ҥэ тии йэр сир би тин Иосиф ка 
ыйан биэр дин диэн, эр дэ ыып пы та. Иа ков таах ол сир гэ 
тии йэн кэл бит тэ рэ. 29 Иосиф кө лөөс кө лөөх атын бэ лэм нэ-
тэн, Ге сем си ри гэр аҕа ты гар Из раиль га ута ры айан наа бы та. 
Ки ни он но аҕа тын көр сөн куу һа түс пү тэ, моон ньут тан ыга 
куу һан ту ран өөр-өр уйа-кэйэ суох ытаа бы та. 30 Из раиль 
Иосиф ка: «Би ли гин мин, эн тыын наах хын кө рөн ба ран, 
өл лөх пү нэ да сөп», – диэ би тэ. 31 Иосиф убай да ры гар, аҕа-
тын ууһун дьо ну гар ба ры ла ры гар эп пи тэ: «Мин би ли гин 
фа раоҥ ҥа тии йэн Ха наан тан убай да рым, аҕам кэл ли лэр 

* 46:27 ...сэттэуон...– бы лыр гы грек тии тыл баас ка Сеп туа гин та ҕа: 
«сэт тэ уон биэс».
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диэн иһи тин нэ риэм. 32 Дьо нум сүө һү иитэл лэр, ба раан ма-
ныыл лар, ман на сүө һү лэ рин – барааннарын-ынахтарын – 
ба ры тын ил дьэ, баай да рын кө һө рөн кэл бит тэр диэм. 
33 Фа раон эһи ги ни ыҥы ран ылан туох дьа рык таах хы тын 
ыйыт та ҕы на, 34 ку лут та рыҥ би һи ги, эмиэ өбү гэ лэр бит кур-
дук, эдэр оҕо эр дэх пи тит тэн сүө һү кө рө бүт диэн этээ риҥ. 
Еги пет дьо но ба раан ма наач чы ла ры кир дээх тэр диил лэр, 
онон эһи ги ни ман на Ге сем си ри гэр хаал ла рыах та ра».

Иаковфараонукөрсөр

47  1 Иосиф фа раоҥ ҥа кии рэн: «Ха наан тан аҕам аах, 
убай да рым кэл ли лэр, – диэ би тэ. – Ба раан на рын, 

ынах та рын, баайдарын-дуолларын ба ры тын аҕал быт тар. 
Би ли гин Ге сем си ри гэр баал лар». 2 Ки ни, убай да рыт тан 
биэс ки һи ни кил лэ рэн, фараон нуун би ли һин нэр би тэ.

3 Фа раон туох дьа рык таах та рын ыйып пы ты гар ини-би-
илэр: «Ку лут та рыҥ би һи ги эмиэ, тө рүт тэр бит кур дук, ба-
раан ма ныыр дьом мут», – диэн хо руй даа быт та ра. 4 Итиэн-
нэ өс сө эп пит тэ рэ: «Би һи ги онуоха-маныаха диэ ри ман на 
оло ро тү һээ ри кэ лли бит. Ха нааҥ ҥа ула хан сут ту ран, ку-
лут та рыҥ, би һи ги, сүө һү бүт мэч чи рэ ҥэ суох буол ла, – диэ-
бит тэ рэ. – Онон Ге сем си ри гэр олох су йар бы тын ку лут тар-
гар, бу ка диэн, кө ҥүл лээ».

5 Фа раон Иосиф ка эп пи тэ: «Чэ, бэрт, эйиэ хэ аҕаҥ, 
убай да рыҥ кэл бит тэр. 6 Еги пет сирэ-уота эһиэ хэ аһа-
ҕас. Дьоҥ ҥун дой ду бут бас тыҥ си ри гэр олох тоо. Ге сем-
ҥэ олох суй дун нар. Ха та, ки ни лэр тэн сөп төөх дьо ну би лэр 
буол лах хы на, олор го мин сүөһүбүн-аспын көр дө рөөр».

7 Он тон Иосиф фа раоҥ ҥа аҕа тын кил лэ рэн би ли һин-
нэр би тэ. Иаков фа рао ну ал ҕаа бы тын кэн нэ, 8 ана рааҥ ҥы-
та: «Эн саа һыҥ ха һыҥ буол ла?» – диэн ыйып пы та.

9 «Айаҥ ҥа тур бу тум сүүс отут сыл буол ла, – диэ би тэ Иа-
ков. – Тө һө да он нук эл бэ ҕэ суо ҕун иһин, ыара хан кэм нэр 
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аас тыл ар. Тө рүт тэ рим айан наа быт сыл ла ры гар хо лоо тох хо, 
мин үйэм уһуҥ ҥа киир си бэт». 10 Ити кэн нэ фа рао ну ал ҕаан 
ба ран, ки ни ды ба рыас тан тах сан бар бы та.

11 Иосиф, фа раон дьа һай бы тын кур дук, аҕа тын уон на 
убай да рын Еги пет бас тыҥ си ри гэр, Раам сес уоба ла һы гар, 
олох тообу та, ки ни лэр гэ он но сир бы һан биэр би тэ. 12 Ио-
сиф аҕа ты гар, убай да ры гар, аҕа тын дьиэ тээ ҕи лэ ри гэр бу ка 
ба ры ла ры гар, хас биир дии ыал оҕо ло рун ах саа ны нан, туо-
раах бур дук өлүү лээн биэ рэ рэ.

ИосифЕгипеккэсаҥасокуонуолохтуур

13 Еги пет тээх Ха нааҥ ҥа тур бут сут улам күү һү рэн, дой-
ду үр дү нэн бур дук бү тэн хаал бы та. 14 Онон Иосиф, бур дук 
атыы лаан, Еги пет да, Ха наан да үрүҥ кө мү һүн ба ры тын 
фа раон хаа һы на ты гар хо муй бу та. 15 Бу ик ки дой ду кө мүс тэ-
рэ ба рам мы ты гар Еги пет дьо но бу ка ба ры Иосиф ка кэ лэн: 
«Би һиэ хэ бур дук та биэр, – диэн көр дөс пүт тэ рэ. – Үрүҥ 
кө мүс пүт ба ран на. Ама, би һи ги эн ха ра ҕыҥ да лы гар оло-
рон, су таан өлүөх пүт дуо?»

16 Иосиф: «Кө мүс күт ба рам мыт буол ла ҕы на, сүө һү гү түн 
үүрэн аҕал ыҥ. Аны туо раах бур ду гу сүө һү гэ атас та һыам», – 
диэ би тэ. 17 Сүө һү лэ рин үүрэн аҕал быт та ры гар Иосиф туо раах 
бур ду гун сыл гы га, ба рааҥ ҥа, ко за ҕа, ынах ха, өсүөл гэ атас тас-
пы та. Ити кур дук сы лы бы һа сүө һү гэ мэ нэй дэ һэн, олох тоох-
то ру бур ду гу нан хаач чый бы та. 18 Он тон ыла биир сыл аас пы-
та. Эһии ли гэр дьон эмиэ тии йэн кэ лэн нэр: «То йом му тут тан 
эйи гит тэн кис тээ бэп пит: үрүҥ кө мүс пүт, сүөһүбүт-аспыт ба-
ры та эйиэ хэ бар да, – диэ бит тэ рэ. – Аны ту рар бэ йэ би тит тэн 
ура ты сир бит эрэ хаал ла. Он тон атын эйиэ хэ биэ рэр туох пут 
да суох. 19 Ама, эн ха ра ҕыҥ да лы гар оло рон су таан өлөм мүт 
сир би тин ич чи тэх си тиэх пит дуо? Би һи ги ни сирдэри-уотта-
ры бур дук ка атыы ла һан ыл. Ман тан ин ньэ би һи ги фа раон 
ку лут та ра буо луох пут, сир бит эмиэ ки ниэ хэ ба рыа. От тон эн 
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би һиэ хэ, тыын наах ор дор бут, сирбит-уоппут эмиэ ич чи тэх-
сий бэ тин ту һу гар, сиэ мэ бур дук та биэр».

20 Иосиф Еги пет си рин бү түн нүү түн фа раоҥ ҥа атыы-
ла һан ыл бы та. Сут-кураан ык са тан, Еги пет олох тоох то ро 
бу ка ба ры баа һы на ла рын атыы лаа быт та ра. Сир ба ры та фа-
раон илии ти гэр киир би тэ. 21 Онон Иосиф Еги пет биир уһу-
гут тан атын уһу гар диэ ри но руо ту ку лут гым мы та.* 22 Ки ни 
күн та ҥа ра тын үлэ һит тэ рин си рдэ рин эрэ атыы лас па та-
ҕа – олор сиир бур дук та рын фараон тан ыла оло рор буо-
лан, атыы лаа ба тах та ра.

23 Иосиф Еги пет дьо ну гар эп пи тэ: «Би ли гин, мин эһи ги 
сиргитин-уоккутун, бэ йэ ҕи тин эмиэ фа раоҥ ҥа атыы ла һан 
ыл бы тым кэн нэ, бу сиэ мэ бур ду гу ылан ыһы ныҥ. 24 Ман-
тан ыла үүнүү гүт биэс гым мыт бии рин фа раоҥ ҥа биэ рэр 
буо луох хут. От тон биэс гым мыт түөр дүн ыһыы га уон-
на бэ йэ ҕи ти гэр – дьиэ тээ ҕи лэр ги тин, оҕо лор гу тун кыт та 
аһыыр гы ты гар – хаал лары ныах хыт».

25 Онуо ха бар дьон: «Эн би һи ги олох пу тун быы һаа тыҥ! – 
диэ бит тэ рэ. – То йом муот, эн би һиэ хэ ама рах тык да сы һыан-
нас тыҥ! Би һи ги ман тан ыла фа раон ку лут та ра буо ла быт».

26 Иосиф олох тообут со куо нун Еги пек кэ би ли гин да ҕа-
ны ту ту һал лар: үүнүү лэ рин биэс гым мыт бии рин фа раоҥ ҥа 
биэ рэл лэр. Арай күн та ҥа ра тын үлэ һит тэ рин сирэ-уота эрэ 
фа раоҥ ҥа тик си бэ тэ ҕэ.

Иаковуолуттантиһэхкөрдөһүүтэ

27 Из раиль Еги пет Ге сем диэн си ри гэр олох суй бу та. Ки-
ни лэр он но тус па анал сир дэм мит тэ рэ, сыы йа ууһаан-тэ-
нийэн, үтү мэн ах саан наах ха лыҥ ай мах буол бут та ра.

* 47:21 ...норуотукулутгыммыта.– Бы лыр гы грек тии тыл баас ка 
Сеп туа гин та ҕа ман нык. От тон дьэ би риэй ты лы нан су рул лу бут тө-
рүт тиэ кис кэ: «...но руо ту куо рат та рга кө һөр бү тэ».
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28 Иаков Еги пек кэ уон сэт тэ сыл олор бу та. Ки ни үйэ-
тин уһу на ба ры та сүүс түөрт уон сэт тэ сыл этэ. 29 Өлөр кэ-
мэ тии йэн кэл би ти гэр Из раиль уолун Иоси бы ыҥыр та ран 
ылан, эп пи тэ: «Миэ хэ үтүө тэ оҥор, мин көр дө һүү бүн то ло-
руом диэн, илии гин өт тү гүм ан ны гар сы һыа ры ту тан ту ран 
ан да ҕай. Бу ка диэн, мии гин Еги пек кэ ха рай ы маар. 30 Мин 
дьо нум ат ты гар сы тыам этэ. Мии гин Еги пет тэн ил дьэ тах-
сан, ки ни лэр ха ра лл ыбыт хас пах та ры гар кис тээр».

Иосиф: «Эп пик кин то ло руом», – диэн аҕа ты гар ты лын 
биэр би тэ.

31 «Миэ хэ ан да ҕай», – диэ би тэ Иаков. Иосиф ан да ҕай-
бы ты гар Иаков, оро ну гар сы тан эрэ, Та ҥа ра ҕа сү гү рүйэн 
тө бө түн хоҥ куп пу та.

Иаковсиэннэрин,Иосифоҕолорун,алгыыр

48  1 Ити кэн нит тэн со то ру Иосиф ка аҕа та ыал дьы бы-
тын ту һу нан бил лэр бит тэ рэ. Иосиф Ма нас сия уон на 

Еф рем диэн уолат та рын ылан Ге сем си ри гэр айан наа бы та. 
2 Иаков ка: «Уо луҥ Иосиф кэл лэ», – диэ бит тэ рэ. Из раиль 
тиһэх күү һүн тү мү нэн оро ну гар оло рон ба ран, 3 уолу гар 
эп пи тэ: «Биир дэ Ха наан си ри гэр Луз ка миэ хэ Сү дү Күүс-
тээх Та ҥа ра көс төн мии гин ал ҕаа бы та. 4 Он но Ки ни миэ-
хэ: „Эн удьуор гун аата-ахса бил ли бэт гы на ууһа тыам, эйи-
гит тэн үтү мэн үгүс но руо ту үөс кэ тиэм, бу си ри кэ нэ ҕэс ки 
ыч чак кар үйэ-саас ту ха ры ба һы ла та биэ риэм“, – диэ би тэ. 
5 Дьэ, онон эн Еги пек кэ тө рөп пүт ик ки уо луҥ, мин ман на 
кэ лиэм ин ни нэ тө рөө бүт оҕо ло руҥ, аны мин уолат та рым 
буо лал лар. Ман тан ыла Еф рем да, Ма нас сия да ити Ру-
вим наах Си меон кур дук мин оҕо лор бу нан аа ҕыл лыах та ра. 
6 От тон кэ лин тө рө төр оҕо ло руҥ – бэ йэҥ киэн нэ рэ. Ол да 
уолат тар эмиэ бу убай да рын уус та ры гар киир сэн ки ни лэр 
өлүү лэ рит тэн баай үл лэс тиэх тэ рэ. 7 Бы лыр мин Ме со по-
та мият тан төн нөн ис тэх пи нэ, Ра хи лим, мин улуу сор бор, 
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аа ра Ха наан суо лу гар, Еф ра фа чу га һы гар, быс ты бы та. Ки-
ни ни он но Еф ра фа (би лиҥ ҥи Виф леем) суо лун кы тыы ты-
гар кис тээ би тим».

8 Он тон Из раиль, Иосиф оҕо ло ро ту рал ла рын кө рөн: 
«Ити ким нээ ҕий?» – диэн ыйып пы та.

9 «Та ҥа ра миэ хэ ман на бэ лэх тээ бит уолат та ра», – диэн 
хо руй даа бы та Иосиф.

«Ал гыах пын миэ хэ чу га һа та лаа эрэ», – диэ би тэ аҕа та. 
10 Из раиль кыр дьан, ха ра ҕы нан кыа йан көр бөт этэ. Иосиф 
оҕо ло ру чу га һа тан биэр би ти гэр аҕа та уолат та ры эр-биир уу-
раан ылан ба ран, ик киэн нэ рин куу һан олор бу та. 11 «Урут эйи-
гин бэ йэ ҕин да кө рүөм диэн үөй бэ тэ ҕим эбээт, – диэ би тэ 
Из раиль Иосиф ка. – Он тум баа ра, Та ҥа ра миэ хэ оҕо лор гун 
кыт та көр дө рдө». 12 Иосиф, оҕо ло рун Из раиль ньил бэ гит тэн 
тү һэ рэн ба ран, аҕа тын ин ни гэр сө һүр гэс тээн ту ран, сир гэ 
тии йэ сү гү рүй бү тэ. 13 Он тон уолат та рын Из раиль га чу га һап-
пы та. Онуо ха Еф рем аҕа тын уҥа өт тү гэр (Из раиль ха ҥас өт-
тү гэр), от тон Ма нас сия аҕа тын ха ҥас өт тү гэр (Израильтан 
уҥа диэ ки) тур бут та ра. 14 Ол гы нан ба ран Из раиль ик ки илии-
тин ки риэс тии ту тан, уҥа тын кы ра уол Еф рем тө бө тү гэр, от-
тон ха ҥа һын ула хан уол Ма нас сия тө бө тү гэр уур бу та.

15 Из раиль Иоси бы ал ҕаан эп пи тэ:

«Аҕаларым Авраамнаах Исаак итэҕэйэн олорбут 
Таҥаралара —

миигин баччааҥҥа диэри көрөн-истэн аҕалбыт 
Таҥара,

16 бары куһаҕантан өрүһүйэн ылбыт Аанньал —
бу уолаттары алгыахтын!

Хайалара да мин ааппын,
аҕаларым Авраамнаах Исаак ааттарын 

ааттатыахтыннар,
бу сиргэ халыҥ элбэх кэнчээри 

ыччаттаныахтыннар!»
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17 Аҕа та уҥа илии тин Еф рем тө бө тү гэр уур бу тун кө рөн, 
Иосиф иһи гэр хо мо йо са наан, ки ни илии тин ылан Ма нас сия 
тө бө тү гэр уураа ры гым мы та. 18 «Аҕаа, итин ник буол ба тах, – диэ-
би тэ Иосиф. – Ула хан уол бу ту рар, уҥа илии гин ки ниэ хэ уур».

19 Онуо ха аҕа та сө бү лэм мэ тэ ҕэ: «Би лэ бин, – диэн хар дар-
бы та, – би лэ бин, тоо йуом. Эн ула хан уол гут тан эмиэ улуу 
но руот үөс күө ҕэ. Ол гы нан ба ран ини тэ бии тин куо һа рыа – 
ки нит тэн үтү мэн үгүс но руот ууһаан-тэнийэн тах сыа ҕа».

20 Ити күн ки ни уолат та ры ал ҕаан эп пи тэ:

«Израиль дьоно аны мантан ыла бэйэ-бэйэлэрин:
„Таҥара эйигин Ефремнээх Манассияҕа 

холуохтун!“ — диэн
алгыс алҕаан амалыйар буолуохтара».

Ити кур дук ки ни Еф рем уол чаа ны бас та тан, Ма нас сия 
ин ни гэр ту руор бу та.

21 Он тон Из раиль Иосиф ка: «Мин өлө рүм чу га һаа та, – 
диэ би тэ. – Та ҥа ра эһи гин ниин биир гэ буо луо, эһи ги ни 
аҕа лар гыт дой ду ту гар тө нүн нэ риэ. 22 Мин эйиэ хэ ха йа лаах 
Си хем си рин биэ рэ бин: эн убай дар гы наа ҕар үө һэ тах сыаҥ. 
Ити мин кы лыс пы нан, ох саа бы нан киир сэн амор рей дар-
тан ыл быт си рим этэ».

Иаковуолаттарыгаркэриэс-хомуруостылынэтэр

49  1 Он тон Иаков уолат та рын ыҥы ран ылан эп пи тэ: «Мус-
туҥ, мин эһи ги ни кэ нэ ҕэ һин туох күү тэ рин кэп сиэм.

2 Иаков уолаттара, бары түмсэн миигин истиҥ.
Истиҥ аҕаҕыт Израиль эһиэхэ тугу этэрин.

3 Рувим, бастакы уолум! Мин күүһүм-уоҕум,
эр киһилии уоҕуруум маҥнайгы түмүгэ,
эн барыларыттан үрдүккүн – модун кыахтааххын.
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4 Ол эрээри, төһө да уу курдук дохсунуҥ иһин,
аны бастыаҥ суоҕа:

эн аҕаҥ оронугар сыппытыҥ —
мин тэллэхпин тэпсибитиҥ, киртиппитиҥ.

5 Симеоннаах Левий ини-биилиилэр
кылыһынан харса-хабыра суох кыдыйаллар.

6 Мин кинилэрдиин киксиһиэм суоҕа,
кинилэр бөлөхтөрүгэр киирсиһиэм суоҕа.

Уордайдыбыт диэн, эр киһини өлөрбүттэрэ,
оонньоотубут диэн, оҕус иҥиирин быһа 

соппуттара.
7 Кырыыстаах суол – итинник дьулааннык уордайыы,

кыыһыран кырыктаахтык быһыыланыы!
Мин кинилэри Иаков уолаттарыгар тарҕаталыам,

Израиль дьонун быыстарыгар ыһаталыам.

8 Иуда! Эйигин ини-биилэриҥ уруйдуохтара.
Эн өстөөҕү арҕаһыттан харбыаҕыҥ,
аҕаҥ уолаттара эйиэхэ кэлэн нөрүөн 

нөргүйүөхтэрэ.
9 Эдэр хахай Иуда,

уолум, булдуҥ үрдүгэр ойон тахсаҕын.
Эн хахай курдук кэтэһэн, кирийэн сытаҕын.

Ким кэлиэй хахайы уйгуурда?
10 Иуда ыраахтааҕылыыр торуоскатын бигэтик тутуо,

баһылыктыыр тайаҕын кыбыйан олоруо.
Кэмэ кэллэҕинэ, түһээн хомуйуо,

норуоттар киниэхэ бас бэриниэхтэрэ.*

* 49:10 Иудаыраахтааҕылыырторуоскатынбигэтиктутуо,баһылыктыыр
тайаҕынкыбыйанолоруо.Кэмэкэллэҕинэ,түһээнхомуйуо,но руот тар
киниэхэбасбэриниэхтэрэ.– Эбэтэр: «Шило кэлэн, норуоттар киниэхэ 
бас бэриниэхтэригэр диэри, Иуда ыраахтааҕылыыр торуоскатын 
бигэтик тутуо, баһылыктыыр тайаҕын кыбыйан олоруо».
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11 Иуда өсүөлүн бинэгирээт умнаһыгар,
өсүөлүн оҕотун бинэгирээт бастыҥ умнаһыгар 

баайталыыр,
таҥнар таҥаһын кыһыл арыгыга,

кэтэр ырбаахытын уохтаах отон хааныгар сайгыыр.
12 Кини хараҕа арыгытааҕар хараҥа,

тииһэ үүттээҕэр маҥан.

13 Завулон муора кытылыгар,
хараабыллар тиксэр сирдэригэр, олоруо.
Дойдутун быыһа Сидон аттынан ааһар буолуо.

14 Иссахар, бөҕө-таҕа өсүөл,
таһаҕас* быыһыгар сытар.

15 Кини уоскулаҥ үчүгэйин,
бу сир кэрэтин көрөн,

сиһин сүгэһэргэ тоһуйан биэрбит,
кулут буолан көҥүлүн сүтэрбит.

16 Дан норуотун баһылыа-көһүлүө:
бу эмиэ Израиль уустарыттан биирдэстэрэ.

17 Дан айан аартыгар көрсөр эриэн үөн,
суол тоҕойугар тоһуйар сүлүһүннээх моҕой 

буолуо.
Айаннаан иһэр аты атахха тиктэҕинэ,

аттаах киһи сууллан түһүө.

18 (Быыһаа, АЙЫЫ ТОЙОН! Эйиэхэ мин эрэнэбин!)

19 Гады халыырдыы үрдүгэр саба түстэхтэринэ,
кини бэйэлэрин халаары эккирэтиэ.

* 49:14 ...таһаҕас...– былыргы дьэбириэйдии тиэкис бу тылын суол-
тата чуолкай биллибэт. 
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20 Асир өлгөм астаах-үөллээх —
ыраахтааҕыны бастыҥ аһынан хааччыйыа.

21 Неффалим – көҥүл таба,
төрөтөр тугута барыта талба-талыы.*

22 Иосиф – бинэгирээт толору астаах умнаһа,
уу аттыгар өнөрдөөн үүммүт толуу астаах умнас.
Лабаалара эркиҥҥэ өрө хатыллан тахсыбыттар.

23 Төһө да охчуттар киниэхэ өһүрэн саба түспүттэрин,
куһаҕаны баҕаран оноҕоһунан 

ытыалаабыттарын иһин,
24 Иосиф кураахтаах саата мэлдьи күүскэ тэбэрэ:

Иаков Сүдү Күүстээх Таҥаратын илиитэ,
Израиль Маныыһытын, Очуос тааһын, аата

Иосиф илиитин эрчимирдэрэ.
25 Эйиэхэ Кини, аҕаҥ Таҥарата, көмөлөһүө,

эйиэхэ Кини, Сүдү Күүстээх, алгыһа тосхойуо:
үрдүк халлаан алгыһа,

түгэҕэ биллибэт далай алгыһа,
оҕо-уруу, сүөһү-ас алгыһа,

26 былыргы хайалар алгыстарынааҕар,
мэҥэ томтордор дэлэй бэлэхтэринээҕэр үрдүк 

аҕаҥ алгыһа
ини-биилэртэн талыллыбыкка – Иосифка – 

ананыахтын!

27 Вениамин – адьырҕа бөрө:
сарсыарда булдун тиниктиэ,
киэһэ булумньутун үллэстиэ».

* 49:21 Неффалим–көҥүлтаба,төрөтөртугутабарытаталба-талыы.
– Эбэтэр: «Неффалим – кэрэ лабаалардаах баараҕай теревинф мас». 
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28 Из раиль уон ик ки ууһа уон на аҕа ла ра ки ни лэ ри ал-
ҕаа быт ал гы һа итин ник тэр. Хас биир дии уус тус-туһунан 
ал гы һы ыл бы та.

Иаковытиһэхсуолугаратаарыы

29 «Өбү гэ лэр бэр ат та нар кэ мим тии йэн кэл лэ, – диэ би тэ 
Иаков уолат та ры гар. – Мии гин хет Еф рон си ри гэр сы ма-
ра таас хас пах ха дьо нум та һы гар ха рай аа рыҥ. 30 Ол хас пах 
Ха нааҥ ҥа Мам ре ат ты наа ҕы Мах пе ла хо нуу ту гар баар. Ав-
раам ону, өл бүт дьо ну кис тиир сир оҥос туох пут этэ диэн, 
хет Еф рон тан атыы лас пы та. 31 Ав раам наах Сар ра, Исаак-
таах Ре век ка он но ха рал лан сытал лар. Лия ны эмиэ он но 
кис тээ би тим. 32 Ол хо нуу таас хас пах та ры хет тэр тэн атыы-
ла һыл лы бы та».

33 Иаков, уолат та ры гар кэриэс-хомуруос ты лын этэн ба-
ран, оро ну гар төт тө рү сып пы та уон на тыы на быс тан өбү-
гэ лэ ри гэр ат там мы та.

50  1 Иосиф, аҕа ты гар са ба тү һэн, ытыы-ытыы си рэ йит-
тэн уураабыта-сыллаабыта; 2 он тон эм чит үлэ һит тэ-

рин дьа һа йан, Из раи лы баль за мы нан сот тор бу та. 3 Эм чит тэр 
аҕа тын түөрт уон кү нү бы һа баль за мы нан аҕы ныах таа быт-
та ра – өл бүт ки һи ни дьа һа йар га оч чо күн ир дэ нэ рэ. Еги пет 
олох тоох то ро ки ни ни аһы йан сэт тэ уон күн ытаабыттара-
соҥообуттара. 4 Аҕа тын аһы йан ытыыр күн нэ рэ аас пыт та-
рын кэн нэ, Иосиф фа раон үр дүк со ло лоох үлэ һит тэ ри гэр 
эп пи тэ: «Бу ка диэн, миэ хэ үтүө тэ оҥо руҥ, фа раоҥ ҥа тиэр-
диҥ: 5 аҕам „өл лөх пү нэ, Ха наан си ри гэр эр дэ бэ лэм нээ бит 
таас хас пах пар ха ра йаар“ диэн мии гин ан да ҕап пы та. Онон 
ба ран аҕа бын ха ра йан кэ лэр бин кө ҥүл лүү рү гэр көр дө һө бүн».

6 Фа раон: «Аҕа лаа тар аҕаҥ уҥуо ҕун кө төх, биэр бит ан-
да ҕар гын то лор», – диэн кө ҥүл лээ би тэ.
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7 Иосиф аҕа тын тиһэх суо лу гар атаа ра ба ра ры гар фа-
раон үр дүк со ло лоох үлэ һит тэ рэ, ки ни чу гас эр гим тэ тин 
биллэр-көстөр то йот то ро, Еги пет си рин аҕа ба һы лык та ра 
бу ка ба ры бар сы быт та ра. 8 Иосиф дьиэ кэр гэ нэ, ини-бии-
лэ рэ, аҕа тын дьиэ тин дьо но эмиэ бүт түүн айаҥ ҥа тур бут-
та ра. Ге сем си ри гэр кы ра оҕо ло ру кыт та сүө һү лэ рэ-ас та ра 
эрэ ту ран хаал бы та. 9 Иоси бы сэ рии кө лөөс кө лө рө, ат таах 
сэ рии һит тэр, аата-ахса бил ли бэт дьон-сэргэ арыал лаан 
бар быт та ра. 10 Ки ни лэр Иор дан уҥуор баар Го рен-гаа-
тад си ри гэр тии йэн, куо лас та рын му ҥу нан иэйэн-туойан 
ытас пыт та ра. Ити кур дук Иосиф аҕа тын аһы йан сэт тэ кү нү 
бы һа ытаабыттара-соҥообуттара. 11 Ха наан олох тоох то ро 
Горен-гаатад ат ты гар ытаан сы на лы йар дьо ну кө рөн: «Еги-
пет тэр олус да аһыйан-кутуйан эрэл лэр!» – дэ һэл лэ рэ. (Ол 
иһин ити Иор дан уҥуор гу таа ҕы сир Авел-Мицраим* диэн 
аат там мыт.)

12 Уолат тар, аҕа ла рын кэ риэ һин то ло рон, 13 ки ни ни Ха-
нааҥ ҥа ил дьи бит тэ рэ. Он но ха һан эрэ Ав раам өл бүт дьо ну 
ха ра йар сир оҥос тоо ру хет Еф рон тан атыы лас пыт Мам ре 
та һы наа ҕы Мах пе ла хо нуу ту гар баар сы ма ра таас хас па ҕар 
кис тээ бит тэ рэ. 14 Аҕа тын ха ра йан ба ран, Иосиф ини-бии-
лэ рин уон на ки ни ни арыал лаан бар сы быт дьо нун ба ры ла-
рын кыт та Еги пет си ри гэр төн нү бү тэ.

УбайдараИосифтанбырастыыгынарыгаркөрдөһөллөр

15 Аҕа ла ра өл бү түн кэн нэ, Иосиф убай да ра: «Арай Ио-
сиф урут ку һа ҕа ны оҥор буп пу ту гар өһү рэн, би ли гин биһи-
гит тэн иэс тэ һиэн ба ҕар дын?» – диэн са наа ҕа ыл лар быт-
та ра. 16 Онон ки ниэ хэ ил дьит ыып пыт та ра: «Аҕаҥ өлүөн 

* 50:11 Авел-Мицраим– дьэ би риэй дии «Еги пет дьо нун ыта бы ла» 
диэн суол та лаах си тим ниин дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал 
аат. 
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ин ни нэ кэ риэ һин этэн, 17 Иосиф ка тиэр дээ риҥ: „Көр дө-
һө бүн, убай да рыҥ аньыыларын-буруйдарын, эйиэ хэ ку һа-
ҕа ны оҥор бут та рын бы рас тыы гын,“ – диэ би тэ. Онон, бу-
ка диэн, аҕаҥ Та ҥа ра тын ку лут та рын, би һи ги ни бы рас тыы 
гын». Иосиф, убай да ра ыып пыт ил дьит тэ рин, ытыы-ытыы 
ис ти би тэ. 18 Он тон ини-биилиилэр, аны бэ йэ лэ рэ тии йэн 
кэ лэн, ки ни ин ни гэр сө һүр гэс тээн ту ран, сир гэ диэ ри сү-
гү рүй бүт тэ рэ уон на: «Ман тан ыла би һи ги эйиэ хэ ку лут 
буо ла быт», – диэ бит тэ рэ.

19 Иосиф убай да ры гар эп пи тэ: «Мии гит тэн кут та ны маҥ, 
мин Та ҥа рат тан тол лор ки һи бин. 20 Эһи ги мии гин ута ры 
ку һа ҕа ны оҥо рор го са нам мык кыт гы нан ба ран, Та ҥа ра 
ону үтүө ҕэ ку бу луп пу та. Онон тө һө лөөх эл бэх ки һи оло-
ҕо быы һам мы та буо луой? 21 Кут та ны маҥ. Мин эһи ги ни да, 
оҕо лор гу тун да көрө-истэ сыл дьыам». Ити кур дук кэпсэ-
тэн-ипсэтэн, убай да рын са наа ла рын ула хан нык кө төх пү тэ, 
уос куп пу та.

Иосифөлүүтэ

22 Дьэ, онон Иосиф аҕа тын дьиэ кэр гэ нин кыт та Еги пет 
си ри гэр оло рон хаал бы та. Ки ни сүүс уон саа һы гар тиий би-
тэ; 23 хос сиэн нэ рин, Еф рем уолат та рын, көр бү тэ, Ма нас сия 
уолун Ма хир са ҥа тө рөө бүт оҕо ло рун ньил бэ гэр кө төх пү тэ.* 
24 «Мин со то ру өлүөм, – диэ би тэ Иосиф ини-биилэригэр, – 
ол эрээ ри Та ҥа ра эһиэ хэ кө мө лө һүө, эһи ги ни бу дой дут-
тан та һаа ран, Ав раам ҥа, Исаак ка, Иаков ка биэ риэх буо лан 
ан да ҕай быт си ри гэр ил дьэ ба рыа ҕа». 25 Итиэн нэ Из раиль 
уолат та рын: «Кэ лин Та ҥа ра эһиэ хэ кө мө лөс тө ҕү нэ мин кы-
рам та бын ил дьэ ба раа рыҥ», – диэн ан да ҕап пы та.

* 50:23 ...саҥатөрөөбүтоҕолорунньилбэгэркөтөхпүтэ.– Ол аа та бы-
лыр гы но руот үгэ һи нэн Ма хир са ҥа тө рөө бүт оҕо ло ро Иосиф оҕо-
ло ро дэ нил ли бит тэр. 
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26 Иосиф сүүс уон саа һы гар өл бү тэ. Ки ни ни, баль за мы-
нан аҕы ныах таан ба ран, Еги пет си рин дьи лэй таас хо руо-
бу гар ха рай быт та ра.
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Тахсыы

Моисей иккис кинигэтэ

Израильудьуордарахалыҥноруотбуолаллар

1  1 Иако вы кыт та Еги пек кэ бар сы быт Из раиль уолат та-
рын ааттара-суоллара бу баал лар (хас биир дии лэ рэ дьиэ 

кэр гэн нэ рин ил дьэ бар быт та ра): 2 Ру вим, Си меон, Ле вий, 
Иу да, 3 Ис са хар, За ву лон, Ве ниа мин, 4 Дан, Неф фа лим, 
Гад, Асир. 5 Иаков удьуор да ра ба ры хол боон сэт тэ уон* ки-
һи буол бут та ра. Иосиф ити кэм ҥэ Еги пек кэ этэ. 6 Он тон 
Иосиф, ки ни убай да ра, ини тэ уон на ол кө лүө нэ дьон бу-
ка ба ры өл бүт тэ рэ. 7 Ол гы нан ба ран Из раиль удьуор да ра 
төрөөн-ууһаан, ах саан на ра үк сээн, улам кыа ҕы ран, дой ду-
ну бү түн нүү то лор бут та ра.

* 1:5 Сэттэуон– бы лыр гы грек тии тыл баас ка Сеп туа гин та ҕа: «сэт тэ 
уон биэс» (ман на эр дьон ах саа на эрэ киир бит). 
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Норуотбатталгатүбэһэр

8 Еги пет бү рүс түө лү гэр кэ лин Иоси бы бил бэт са ҥа 
ыраах таа ҕы олор бу та. 9 Ки ни но руо ту гар эп пи тэ: «Из-
раиль дьоно-сэргэтэ хай дах кур дук эл бээ би тин, би һи гин-
нээ ҕэр күү һүр бү түн кө рүҥ. 10 Сал гыы үк сээн ис пэт тэ рин 
ту һу гар, ки ни лэ ри оҕу рук туо ҕуҥ. Ин ньэ гым ма тах ха, 
сэ рии буол ла ҕы на, өс төөх төр бү тү гэр хол бо һон, би һи ги-
ни ута ры ту руох та ра, дой ду бу тут тан ба ран хаал ыах та ра». 
11 Из раиль удьуор да рын ыара хан үлэ нэн бо ҕу тун на раа ры, 
Еги пет дьо но ки ни лэр гэ кэ тээн үлэ лэ тээч чи лэ ри ту руор-
бут та ра. Фа раоҥ ҥа анаан, ха һаас бур дук, ас-үөл ыс кы-
лаат та ра буо лар Пи фом, Раам сес куо рат та ры тут та ртаа-
быт та ра. 12 Ол эрээ ри, тө һө нөн күүс кэ кы һа рыл лар да, 
но руот соч чо нон тэ ни йэн, үүнэн-үксээн ис пи тэ. Еги пет 
олох тоох то ро ки ни лэр тэн дьаар ха нар буол бут та ра. 13 Дьэ, 
ол иһин Из раиль дьо нун ыара хан үлэ ҕэ кы таа нах тык ум са 
ан ньан, 14 олох то рун сордоох-муҥнаах ыар үлэ ҕэ ку бу луп-
пут та ра: туой мэ һий тэ рэл лэ рэ, кир пиич чэ үк тэ тэл лэ рэ, 
хо нуу га үлэ лэ тэл лэ рэ – бу кү һэ лэҥ үлэ ҕэ ким да ки ни лэ-
ри аһым мат этэ.

15 Еги пет ыраах таа ҕы та дьэ би риэй дьах тал ла ры гар оҕо 
кө тө ҕөөч чү лэ ргэ (олор тон биир дэс тэ рин аа та Шиф ра, ик-
ки һэ Фуа диэн нэ рэ) ман нык дьа һай бы та: 16 «Дьэ би риэй 
дьах тал ла ры гар оҕо кө тө ҕөр гү тү гэр ким тө рүү рүн кө рүҥ. 
Уол буол ла ҕы на – өлө рүҥ, от тон кыыс буол ла ҕы на – 
тыын наах хаал лын». 17 Ол эрээ ри оҕо кө тө ҕөөч чү лэр Та ҥа-
рат тан тол лон нор, Еги пет ыраах таа ҕы тын дьа һа лын то лор-
бок ко лор, са ҥа тө рүүр уолат та ры тыын наах хаал ла рал ла ра. 
18 Еги пет ыраах таа ҕы та ки ни лэ ри ыҥыр та ран ылан ба ран: 
«Эһи ги то ҕо итин ник бы һыы ла на ҕыт? Уолат та ры то ҕо 
тыын наах хаал ла ра ҕыт?» – диэн ыйып пы та.

19 «Дьэ би риэй дьах тал ла ра Еги пет дьах тал ла рын кур дук 
буол ба тах тар, түр гэн ник оҕо ло нол лор, – диэ бит тэ рэ оҕо 
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кө тө ҕөөч чү лэр фа раоҥ ҥа. – Би һи ги тии йиэх пи ти гэр диэ-
ри, тө рүү ох су бут буо лал лар».

20 Ити иһин оҕо кө тө ҕөөч чү лэ ргэ Та ҥа ра үтүө нэн хар-
да ра ра. Из раиль но руо та өс сө үк сээн, кыа ҕы ран ис пи тэ. 
21 Оҕо кө тө ҕөөч чү лэр Та ҥа рат тан тол лол ло рун иһин, Ки ни 
дьах тал лар га бэ йэ лэ ри гэр эмиэ оҕону-урууну бэ лэх тии рэ.

22 Фа раон буол ла ҕы на но руо ту гар бүт түү нү гэр: «Са ҥа 
тө рүүр дьэ би риэй уолат та рын ба ры ла рын өрүс кэ бы ра ҕат-
таан иһиҥ, кыр гыт та ры эрэ тыын наах хаал ла рыҥ!» – диэн 
дьа һай бы та.

Моисейтөрүүр

2  1 Ол са ҕа на Ле вий удьуор да рыт тан биир ки һи бэ йэ тин 
ууһун дьах та рын ба ран ойох ыл бы та. 2 Дьах тар ыара хан 

буо лан, уол оҕо ну тө рөп пү тэ. Оҕо тун, үчү гэ й кээ нэ бэр дин 
иһин, кис тээн үс ый ту ха ры ил дьэ сыл дьы бы та. 3 Он тон хай-
дах да сал гыы кис тиир кыа ҕыт тан тах сан, өрүс хо му һут тан 
өрүл лү бүт хоп по ну ылан, ону сы ма ла лаан, оҕо тун он но уган 
ба ран, Нил өрүс кы ты лы гар хо мус быы һы гар хаал лар бы та. 
4 Оҕо эдьии йэ ыраах тан сал гыы туох буо ла рын кэ тээн тур бу та.

5 Ити кэм ҥэ өрүс кэ фа раон кыы һа суу на киир би тэ, ки-
ни ча ҕар дьах тал ла ра кы тыл ус тун хаам са сыл дьы быт та ра. 
Фа раон кыы һа хо мус быы һы гар хоп по ту ра рын көр бү тэ 
уон на ку лут кыы һы гар ону аҕа лар га со руй бу та. 6 Аҕал бы-
ты гар хоп по ну арый бы та – арай кы ра оҕо сы та ра ытаан бэ-
бээр би тэ. Фа раон кыы һа оҕо ну аһым мы та. «Бу дьэ би риэй 
уол чаа на эбит», – диэ би тэ.

7 Онуо ха оҕо эдьии йэ ки нит тэн: «Мин ба ран эйиэ хэ 
анаан оҕо ну аһа та ры гар дьэ би риэй дьах тал ла рыт тан оҕо 
эмиий дээч чи ни ыҥы ран аҕа ла бын дуо?» – диэн ыйып пы та.

8 «Чэ, ыҥыр», – диэ би тэ фа раон кыы һа. Онуо ха кыыс 
ба ран ийэ тин ыҥы ран аҕал бы та. 9 Фа раон кыы һа дьах-
тар га: «Бу оҕо ну ылан, миэ хэ анаан эм тэр, мин эйиэ хэ 
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тө лүөм», – диэ би тэ. Дьах тар оҕо ну бэ йэ ти гэр ылан эмиий-
дээн бар бы та. 10 Бо роох туй бу тун кэн нэ, уол чаа ны фа раон 
кыы һы гар аҕа лан биэр би тэ. Фа раон кыы һа уо лу иитэ ыл-
бы та. «Ки ни ни уут тан та һаар бы тым» дии са наан, Мои сей* 
диэн аат таа бы та.

МоисейМадиансиригэркүрүүр

11 Он тон ыла эл бэх сыл аас пы та. Мои сей, улаа тан ба-
ран, биир дэ хаан-уруу дьо ну гар дьэ би риэй дэр гэ тии йэн, 
ки ни лэр на һаа ыара хан үлэ ни үлэ лиил лэ рин көр бү тэ. Ол 
сыл дьан Мои сей Еги пет ки һи тэ ки ни но руо тун ки һи тин, 
дьэ би риэ йи, кыр быы ту ра ры гар тү бэс пи тэ. 12 Ту ла өт түн 
кө рү тэ лээ би тэ – атын ким да суо ҕа, онон ки ни Еги пет ки-
һи тин өлө рөн ба ран, ку мах ха кө мөн кэ бис пи тэ. 13 Сар сы-
ны гар эмиэ он но тиий би тэ – арай ик ки дьэ би риэй ох су һа 
сыл дьал ла ра. «Эн та баа рыс кын то ҕо кыр быы гын?» – Мои-
сей ата ҕас таач чыт тан ыйып пы та.

14 Ана рааҥ ҥы та: «Ким эйи гин то йон оҥо рон, би һи ги ни 
дьүүл лүүр бы раа бы биэр би тэй? Еги пет ки һи тин өлөр бү түҥ 
кур дук, аны мин тыым мар ту руох хун ба ҕар дыҥ дуо?» – 
диэ би тэ. Мои сей, ту гу оҥор бу тум чах чы бил ли бит эбит 
диэн, ула хан нык дьу ла йа са наа быта.

15 Фа раон эмиэ ити ту һу нан ис тэн, Мо ис ейы өлө рөр гө 
ууруон ба ҕар бы та да, Мои сей фараон тан тыы нын тэс ки-
лэ тэн Ма диан си ри гэр бар бы та. Он но тии йэн, хо луо дьас 
та һы гар олор бу та.

16 Та ҥа ра Ма диан наа ҕы үлэ һи тэ сэт тэ кыыс таа ҕа. Ол кыр-
гыт тар хо луо дьас ка тии йэн кэ лэн, аҕа ла рын ба раан на рын** 

* 2:10 Моисей(Мошэ)– дьэ би риэй дии «та һаар бы тым» диэн тыл лыын 
дьүө рэ лэ һэр дор ҕоон нор доох анал аат. 
** 2:16 Бы лыр гы дьэ би риэй ты лы нан су рул лу бут тө рүт тиэ кис бу 
кэр чи гэр атыыр да, ты һы да ба раа ны, ко за ны, ко зёлу ба ры тын 
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уула таа ры, сүө һү уулуур иһи ти гэр то ло ру уу тас пыт та ра. 17 Ити 
кэм ҥэ ма ныы һыт тар кэ лэн ки ни лэ ри үүрээ ри гым мыт та ра, 
онуо ха Мои сей кыр гыт та ры кө мүс кэ һэн ба ран, ба раан на рын 
уула тан биэр би тэ.

18 Кыр гыт тар аҕа ла ры гар Ра гуил га тии йэн кэл бит тэ ри-
гэр аҕа ла ра: «Ха йа, бү гүн то ҕо бач ча эр дэ кэл ли гит?» – 
диэн ыйып пы та.

19 «Биир Еги пет ки һи тэ би һи ги ни ма ныы һыт тар тан кө-
мүс кээ тэ уон на өс сө уу ба һан, ба раан нар бы тын уула тан 
биэр дэ», – дэс пит тэ рэ кыр гыт тар.

20 «Тыый, ол ки һи хан на ный? – аҕа ла ра ыйып пы та. – 
Эһи ги ки ни ни то ҕо он но хаал лар ды гыт? Ыҥы рыҥ, кэ лэн 
аһаа тын».

21 Мои сей Ма диан ки һи ти гэр оло ро рун сө бү лээ би тэ. 
Ана рааҥ ҥы та ки ниэ хэ кыы һын Сеп фо ра ны ойох биэр-
би тэ. 22 Сеп фо ра уол оҕо ну тө рөп пү тэ. Мои сей: «Мин бу 
дой ду га кэ лии ки һи бин», – диэн, уолун Гир сам* диэн 
аат таа бы та.

ТаҥараИзраильдьонунумнубат

23 Эл бэх сыл аас пы тын кэн нит тэн, Еги пет ыраах таа ҕы та 
өл бү тэ. Из раиль дьо но ыара хан үлэт тэн эстэн-быстан энэ-
ли йэн, кө мө көр дө һөр үөгү лэ рэ Та ҥа ра ҕа тиий би тэ. 24 Та-
ҥа ра ки ни лэр ын чык та рын ис тэн, Ав раам ҥа, Исаак ка, 
Иаков ка эп пит кэс ты лын – ки ни лэ ри кыт та сө бү лэ һии-
тин – өй дөөн кэл би тэ, 25 Та ҥа ра Из раиль дьо нун кө рөн, 
ки ни лэр гэ кө мө лө һүөн ба ҕар бы та.

тү мэн аат тыыр «цон» диэн тыл тут тул лу бут. Бу ты лы Та хсыы ки-
ни гэ тин 2:17, 19; 3:1; 9:3; 10:9; 12:21, 38; 22:1, 4, 30; 34:3 кэр чик тэ-
ри гэр көр сүөх хэ сөп. 
* 2:22 Гирсам(Гершом)– «кэ лии ки һи» диэн тыл лыын дьүө рэ лэ һэр 
дор ҕоон нор доох анал аат.
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Моисейумайатурарыарҕаныкөрөр

3  1 Мои сей аҕа кын нын, Та ҥа ра Ма диан наа ҕы үлэ һи тин 
Иофор,* ба раан на рын ма ныы ра. Биир дэ ки ни ба раа-

нын үөрүн үүрэн, ыраах ку раа йы ку йаар уҥуо ру гар, Та ҥа ра 
ха йа та Хо рив та һы гар, тиий би тэ. 2 Он но ки ниэ хэ ха тыы-
лаах ыар ҕа ҕа күү дэп чи лэ нэ ума йар уот тө лө нүн бы ыһыт-
тан АЙЫЫ ТО ЙОН аан ньа ла көс тү бү тэ. Мои сей көр дө-
ҕү нэ, ыар ҕа уо ту нан кы тыас та ра эрээ ри ума йан хаал бат 
этэ. 3 «Бэ йи ити сө ҕү мэр дьик ти ни ба ран кө рүүм, – дии 
са наа быта ки ни. – Уот ыар ҕа ны то ҕо сиэн кэ бис пэ тий?»

4 Мои сей ону кө рөө рү иһэ рин кө рөн, АЙЫЫ ТО ЙОН 
ума йа ту рар ыар ҕа угун бы ыһыт тан: «Мои сей, Мои сей!» – 
диэн ыҥыр бы та.

«Бу баар бын!» – диэн хар дар бы та Мои сей.
5 Онуо ха Та ҥа ра эп пи тэ: «Ман на чу га һаа ма. Эн сибэ тиэй 

сир гэ үк тэ нэн ту ра ҕын, онон ата ҕыҥ та ҥа һын уһул». 6 Он тон 
сал гыы: «Мин эн аҕаҥ Та ҥа ра та, Ав раам Та ҥа ра та, Исаак Та-
ҥа ра та уон на Иаков Та ҥа ра та буо ла бын», – диэ би тэ. Мои сей 
Та ҥа ра ны көр үөн дьу ла йан, си рэ йин са ба тут ту бу та.

7 АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «Но руо тум Еги пек кэ со ру кө-
рөн оло ро рун көр дүм, кэ тээн үлэ лэ тээч чи лэр бат тал ла рыт тан 
кө мө эрэ йэр энэл гэ нин иһит тим. Ки ни хай дах кур дук эрэй-
дэ нэ рин би лэ бин. 8 Онон Мин но руоп пун Еги пет дьо нут тан 
өрү һү йэн, ити сир тэн атын, үчү гэй, киэҥ-куоҥ, үүтүнэн-
мүөтүнэн ал лар дой ду га – ха на ней дар, хет тэр, амор рей дар, 
фе рез тэр, хив вей дэр уон на иевус тар дой ду ла ры гар ил дьээ ри 
түс түм. 9 Из раиль дьо нун үөгүтүн-ынчыгын иһит тим: Еги пет 
олох тоох то ро ки ни лэ ри хай дах бат тыыл ларын Мин кө рө бүн. 
10 Онон айаҥ ҥа тур: эйи гин фа раоҥ ҥа ыыта бын. Ба ран, но-
руоп пун, Из раиль дьо нун, Еги пет тэн та һаар».

* 3:1 Иофор– Мои сей аҕа кын нын Ра гуил атын аа та. Хорив– Си най 
ха йа та. 
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11 Мои сей Та ҥа ра ҕа: «Из раиль дьо нун Еги пет тэн та һаа-
ра фа раоҥ ҥа ба рар ол мин ким ми ний?» – диэ би тэ.

12 Онуо ха Та ҥа ра эп пи тэ: «Мин эйи гин кыт та биир гэ 
буо луом, онон но руо ту Еги пет тэн та һаар дах хы на, эһи ги бу 
ха йа ҕа кэ лэҥ ҥит Миэ хэ су луус па оҥо руох хут. Эйи гин чах-
чы Мин ыып пы тым бэ лиэ тэ ол буо луо».

13 Мои сей Та ҥа рат тан ыйып пы та: «Өс кө түн мин Из-
раиль дьо ну гар тии йэм мин: „Мии гин эһиэ хэ өбү гэ лэр гит 
Та ҥа ра та ыыт та“, – диэ тэх пи нэ, мии гит тэн: „Ки ни аа та 
ким диэ ний?“ – диэн ыйы тыах та ра. Оч чо ҕу на мин ки ни-
лэр гэ туох дии бин?»

14 Та ҥа ра Мои сей га эп пи тэ: «„МИН БААР БЫН“ ДИЭН 
ОЛ МИН.* Из раиль дьо ну гар мии гин эһиэ хэ ЭХ ЙЕ 
(МИН БААР БЫН) ыыт та диэн эт».

15 Та ҥа ра Мои сей га өс сө ман нык эп пи тэ: «Из раиль дьо-
ну гар мии гин эһиэ хэ ЯХВЕ (АЙЫЫ ТО ЙОН), эһи ги өбү гэ-
лэр гит Та ҥа ра та – Ав раам Та ҥа ра та, Исаак Та ҥа ра та, Иаков 
Та ҥа ра та – ыыт та диэн эт. Бу Мин үйэ т тэн үйэ ҕэ аат та нар 
аа тым. Мии гин кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ бу аап пы нан ах-
тыах хыт. 16 Би ли гин ба ран Из раиль аҕа баһы лык та рын мус. 
АЙЫЫ ТО ЙОН, өбү гэ лэр гит Та ҥа ра та, Ав раам, Исаак, 
Иаков Та ҥа ра ла ра, эйиэ хэ көс төн ман нык эп пи тин тиэрт: 
„Мин кэ лэ сыл дьан, Еги пет дьо но эһиэ хэ хай дах сы һыан-
на һал ла рын көр дүм“. 17 Мин эһи ги ни Еги пет ата ҕас та бы-
лыт тан ха на ней дар, хет тэр, амор рей дар, фе рез тэр, хив вей-
дэр, иевус тар сир дэ ри гэр, үүтүнэн-мүөтүнэн ал лар дой ду га, 
та һаа рыам. 18 Аҕа ба һы лык тар эн этэр гин ис тиэх тэ рэ, онон 
эйи гин кыт та Еги пет ыраах таа ҕы ты гар бар сыах та ра. Оч чо-
ҕо эһи ги ыраах таа ҕы га: „Би һи ги ни АЙЫЫ ТО ЙОН, дьэ-
би риэй Та ҥа ра та, ыҥыр да. Онон бу ка диэн би ли гин би һи ги 

* 3:14 «МИНБААРБЫНДИЭНОЛМИН»– бу дьэ би риэй дии «ЭХ-
ЙЕ АШЕР ЭХ ЙЕ» диэн этии гэ «ЭХ ЙЕ» диэн тыл Та ҥа ра «ЯХВЕ» 
диэн аат там мат ытык аа ты гар маа рын ныыр. 
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ку раа йы ку йаар га, ман тан үс күн нүк тээх сир гэ ба рар бы тын 
кө ҥүл лээ, би һи ги он но АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра бы ты гар то-
лук биэ риэх пит этэ“, – диэх хит. 19 Ол гы нан ба ран Еги пет 
ыраах таа ҕы та, Мин ки ни ни мо дун күүс пү нэн кү һэй иэх пэр 
диэ ри, эһи ги ни ыып па тын би лэ бин. 20 Оч чо ту гар Мин ох сор 
илии бин өрө уу нан, он но эҥин дьик ти ни оҥо рон Еги пе ти 
сам на рыа ҕым – дьэ, ол кэн нит тэн ки ни эһи ги ни ыытыа-
ҕа. 21 Мин Еги пет дьо нун бу но руок ка үчү гэй дик сы һыан на-
һал ла рын кур дук оҥо руом, онон эһи ги Еги пет тэн ку раа нах 
ытыс таах тах сыах хыт суо ҕа. 22 Хас биир дии дьах тар ыал лыы 
оло рор Еги пет дьах тал ла рыт тан үрүҥ да, кы һыл да кө мүс 
си мэ ҕи, таҥаһы-сабы көр дөөн ыл лын, ону эһи ги уолат-
таргытыгар-кыргыттаргытыгар кэ тэр диэх хит. Ин ньэ гы нан 
эһи ги Еги пет дьо нун суй даан ба рыах хыт».

ТаҥараМоисейгаулуукыаҕыбэлэхтиир

4  1 Мои сей: «Арай ки ни лэр мии гин итэ ҕэй бэ тин нэр, 
мин этэр бин ис ти бэк кэ „АЙЫЫ ТО ЙОН эйиэ хэ көс-

тү бэ тэ ҕэ“ диэ тин нэр?» —диэ би тэ.
2 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН: «Илии гэр ити ту гу ту тан ту-

ра ҕы ный?» – диэн ыйып пы та.
«Бу мин та йах ма һым», – диэн хар дар бы та Мои сей.
3 «Ити ни сир гэ бы рах», – диэ би тэ АЙЫЫ ТО ЙОН. 

Мои сей та йа ҕын сир гэ бы рах пы ты гар ма һа эриэн үөҥ ҥэ 
ку бу луй бу та. Мои сей эриэн үөн тэн киэр куоп пу та.

4 АЙЫЫ ТО ЙОН ки ниэ хэ: «Илии гин уунаҥ ҥын ку ту-
ру гут тан хар баа», – диэ би тэ. Мои сей илии тин уу нан эриэн 
үөнү ку ту ру гут тан хар баа бы ты гар үө нэ төт тө рү та йах мас 
буо лан хаал бы та.

5 «Из раиль дьо но Мин АЙЫЫ ТО ЙОН, ки ни лэр өбү гэ-
лэ рин Та ҥа ра та, Ав раам Та ҥа ра та, Исаак Та ҥа ра та уон на 
Иаков Та ҥа ра та, эйиэ хэ чах чы көс тү бүп пүн итэ ҕэ йэл лэ-
рин ту һу гар, бу ки ни лэр гэ бэ лиэ буо лар».
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6 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га: «Илии гин хоон ньу-
гар ук», – диэ би тэ. Мои сей илии тин хоон ньу гар ук тан ба-
ран та һаар бы та, арай илии тэ, араҥ ыарыы буу лаан, хаар 
ма ҥан буо лан хаал быт этэ.

7 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га: «Илии гин хоон ньу-
гар хат угун», – диэ би тэ. Мои сей илии тин хоон ньу гар хат 
ук тан ба ран та һаар бы та, илии тэ атын чэ гиэн этин кур дук, 
чө лү гэр түс пү тэ.

8 АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «Өс кө түн эйи гин итэ ҕэй бэк-
кэ бас та кы дьик ти ни аахай ба тах та ры на, ки ни лэ ри ик кис 
дьик ти итэ ҕэ тиэн сөп. 9 От тон, бэл, бу ик ки дьик ти ни итэ-
ҕэ й бэ тэх тэ ри нэ, эйи гин ис ти бэ тэх тэ ри нэ, эн өрүс уутут тан 
сом сон ылан ку раа нах сир гэ ыһаар, оч чо ҕо ол ыс пыт ууҥ 
хааҥ ҥа ку бу лу йуо».

10 «Оо, Айыы То йон! – диэ би тэ Мои сей АЙЫЫ ТО ЙОҤ-
ҤО. – Мин уус ты лым суох, ха һан да* са таан саа һы лаан са-
ҥар ба тах ки һи бин. Бу би ли гин да ҕа ны, Эн ку лук кун кыт та 
кэп сэ тэр гэр, ту гу да кыа йан бу лан этэр кыа ҕым суох. Мин 
са таан ып са ран са ҥар бап пын, тылым-өһүм кө лөт тү гэс».

11 АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «Тылы-өһү ки һиэ хэ ким 
биэр би тэй? Ким ки ни ни ты ла суох, дьү лэй, сы тыы ха рах-
таах бии тэр ха ра ҕы нан көр бөт оҥо ро руй? Мин АЙЫЫ 
ТО ЙОН буол ба тах дуо? 12 Онон айаҥ ҥа тур. Эн са ҥа рар 
кэм ҥэр Мин эйи гин кыт та биир гэ буо луом, ту гу этиэх-
тээх хин эйиэ хэ үөрэ тиэм».

13 Ол эрээ ри Мои сей: «Айыы То йон! Аат та һа бын, мии-
гит тэн ура ты атын ки һи ни, ки ми ба ҕа рар, ыыт», – диэ би тэ.

14 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га уор да йан эп пи тэ: 
«Эн Аарон диэн ле вит убай даах хын буол ба тах дуо? Ки ни са-
ҥа рар кыах таа ҕын Мин би лэ бин. Би ли гин ки ни эйиэ хэ ута-
ры тах сыа, эйи гин кө рөн ис сү рэ ҕит тэн үөрүө. 15 Эн ки ниэ хэ 

* 4:10 ...хаһанда...– ту руо ру тыл баас таа тах ха: «бэ ҕэ һээ да, ил лэ рээ 
күн да». 
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ба ры тын кэп сиэҥ итиэн нэ туох диэн этиэх тээ ҕин тиэр-
диэҥ. Эһи ги са ҥа рар кэм ҥи ти гэр Мин эһи ги ни ик киэҥ ҥи-
тин кыт та биир гэ буо луом, ту гу гы ныах таах хы тын үөрэ тиэм. 
16 Но руо ту кыт та эн он ну гар Аарон кэп сэ тэн, этэр гин тиэр-
диэ ҕэ, онон эн ки ниэ хэ Та ҥа ра кэ риэ тэ буо луоҥ. 17 Та йах 
мас кын ил дьэ сы рыт, эн бу та йах кө мө тү нэн дьик ти суол-
ла ры оҥо руоҥ».

МоисейЕгипеккэтөннөр

18 Мои сей дьиэ тигэр кэ лэн, аҕа кын ныт тан Ио фор тан: 
«Бу ка диэн мин Еги пек кэ хаан-уруу дьом мор төн нөр бүн 
кө ҥүл лээ. Тыын наах тар дуу, суох дуу, ба ран кө рүөм», – 
диэн көр дөс пү тэ.

«Эйэ ни кыт та айан наа», – диэ би тэ Иофор.
19 Ити ин ни нэ, Мои сей өс сө да Ма диан си ри гэр эр дэ-

ҕи нэ, АЙЫЫ ТО ЙОН ки ниэ хэ: «Еги пек кэ тө нүн, эйи гин 
өлө рүөх тэ рин ба ҕар быт дьон ба ры өл лү лэр», – диэн эп пи-
тэ. 20 Онон Мои сей ойо ҕун, уолат та рын ылан өсүөл гэ олор-
дон Еги пек кэ айан наа бы та. Ки ни Та ҥа ра эп пит та йа ҕын 
ма һын ту тан бар бы та.

21 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Еги пек кэ тө нүн-
нэх хи нэ, Мин эйиэ хэ оҥор то ро биэр бит дьик ти суол лар-
бын ба ры ла рын фа раоҥ ҥа оҥо рон көр дө рөөр. Ол эрээ ри, 
Мин фа раон сү рэ ҕин дьэ бир си тэм мин, ки ни но руо ту ыы-
тыа суо ҕа. 22 Оч чо ҕо эн фа раоҥ ҥа ман нык диэр: „АЙЫЫ 
ТО ЙОН этэр: Из раиль – Мин уо лум, бас та кы оҕом. 23 Мин 
эйиэ хэ этэ бин: Миэ хэ су луус па оҥо ро ба рыа ҕын уол бун 
кө ҥүл лээн ыыт. От тон ыып па тах хы на, Мин эн бас та кы 
уол гун өлө рүө ҕүм“, – диир диэ».

24 Аа ра суол га, түүн тох тообут сир дэ ри гэр, АЙЫЫ ТО-
ЙОН Мои сей га ута ры кэ лэн, ки ни ни өлө рүөн ба ҕар бы та. 
25 Онуо ха Сеп фо ра таас бы һа ҕы ылан уолу гар бы һыл лыы 
сиэрин-туомун оҥо рон ба ран, ол бы һан ыл быт ти рии тин 
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Мои сей* ата ҕар бы рах пы та уон на: «Эн, бу хаан тох тон, мин 
эр гэ тах сыах таах ки һим буо ла ҕын», – диэ би тэ. 26 АЙЫЫ 
ТО ЙОН Мо ис ейы тыын наах хаал лар бы та. (Ити тү гэҥ ҥэ 
Сеп фо ра, бы һыл лыы сиэрин-туомун оҥор бут буо лан, «Эн бу 
хаан тох тон, мин эр гэ тах сыах таах ки һим буо ла ҕын» диэ би тэ.)

МоисейАароннуункөрсүһэр

27 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Аароҥ ҥа эп пи тэ: «Ба ран, Мо-
ис ейы ку раа йы ку йаар га ута ры кө рүс!» Аарон айаҥ ҥа ту-
ран Та ҥа ра ха йа тын** та һы гар Мо ис ейы көр сөн, ки ни ни 
уураан ыл бы та. 28 Мои сей АЙЫЫ ТО ЙОН ки ни ни Еги-
пек кэ ыыта ры гар туох диэ би тин, туох бэ лиэ дьа йыы ны 
оҥо рор го со ру й бу тун ба ры тын Аароҥ ҥа кэп сээ би тэ.

29 Мои сей даах Аарон Еги пек кэ тии йэн, Из раиль но руо-
тун аҕа баһы лык та рын ба ры ла рын мус пут та ра. 30 Аарон ки-
ни лэр гэ АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га ту гу эп пи тин бү түн-
нүү түн кэп сээн ба ран, дьон кө рөн тур да ҕы на, би ли бэ лиэ 
дьа йыы ла ры оҥо рон көр дөр бү тэ. 31 Онон бар дьон итэ ҕэ йэн, 
АЙЫЫ ТО ЙОН Из раиль но руо тун өйдөөн-санаан кэл би-
тин, ки ни лэр эрэйдэрин-муҥнарын көр бү түн ис тэн, сө һүр-
гэс тээн ту ран АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО сир гэ диэ ри сү гү рүй бү тэ.

МоисейдаахАаронфараоҥҥакиирэллэр

5 1 Бу кэн нит тэн Мои сей Аа рон нуун фа раоҥ ҥа кии рэн: 
«АЙЫЫ ТО ЙОН, Из раиль Та ҥа ра та, ман нык этэр: 

„Миэ хэ анаан ку раа йы ку йаар га бы раа һын ньык оҥо ро ба-
рыа ҕын но руоп пун ыыт“ диир», – диэ бит тэ рэ.

* 4:25 ...Моисейатаҕар...– бы лыр гы дьэ би риэй ты лы нан су рул лу бут 
тө рүт тиэ кис кэ: «ки ни ата ҕар».
** 4:27 Таҥарахайата– Хо рив, Си най ха йа та, буо луон сөп. 
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2 «Ки мий ол АЙЫЫ ТО ЙОН диэн? – фа раон хар дар бы-
та. – Мин то ҕо Ки ни ты лын ис тэм мин Из раи лы ыытыах 
тус таах пы ный? Мин АЙЫЫ ТОЙО НУ бил бэп пин, онон 
Из раи лы ыып пап пын».

3 Мои сей даах Аарон: «Дьэ би риэй Та ҥа ра та би һи ги ни 
ыҥыр да, – диэ бит тэ рэ. – Онон, Ки ни би һи ги ни ыа рыы-
нан бии тэр сэ рии нэн суу һар ба тын ту һу гар, АЙЫЫ ТО-
ЙОҤ ҤО, бэ йэ бит Та ҥа ра бы ты гар, то лук биэ риэх пи тин, 
би һи ги ни, бу ка диэн, ку раа йы ку йаар га, үс күн нүк тээх 
сир гэ, кө ҥүл лээн ыыт».

4 Онуо ха Еги пет ыраах таа ҕы та эп пи тэ: «Бу эһи ги, Мои-
сей даах Аарон, дьо ну то ҕо үлэ лэ рит тэн арал дьы та ҕы тый? 
Ба ран үлэ лээҥ!» 5 Ити кэн нэ эп пи тэ: «Көр эрэ, но руот 
итич чэ эл бээ би тин кэн нэ, эһи ги өс сө үлэ тин тох то то са-
тыы сыл дьа ҕыт!»

Норуотукэтээнүлэлэтээччилэргэыйыы-кэрдии

6 Си ти күн фа раон но руо ту кэ тээн үлэ лэ тээч чи лэр гэ 
уон на ыс таа рыс та лар га ман нык со рудах таа бы та: 7 «Кир-
пиич чэ үк түүл лэ ри гэр аны ки ни лэр гэ со ло мо ну биэ ри-
мэҥ – бэ йэ лэ рэ хо му йан аҕал лын нар. 8 Ол гы нан ба ран 
кир пиич чэ лэ рин ах саа нын урук ку кур дук ир дээҥ, ирээт тэ-
рин ач ча ты маҥ. Ил лэҥ нэ рэ бэрт буо лан: „Та ҥа ра бы ты гар 
то лук биэ рэ ба рыах ха,“ – диэн ха һыы та һал лар. 9 Үлэ лэ рин 
ыара тан биэр дэх хи ти нэ – үлэ лиэх тэ рэ, ол-бу хо й гур ты лы 
ис тиэх тэ рэ суо ҕа».

10 Ити кэн нит тэн дьо ну кэ тээн үлэ лэ тээч чи лэр уон на 
ыс таа рыс та лар тах сан но руок ка эп пит тэ рэ: «Фа раон ман-
нык этэр: „Аны эһиэ хэ со ло мо ну биэр бэп пин, 11 бэ йэ ҕит 
ба ран хан тан ба ҕа рар хо му йуҥ, от тон кир пиич чэ ни, тө һө-
нү оҥор бук кут са ҕа ны, син биир оҥо руҥ“».

12 Онон дьон Еги пет ус тун сыл дьан, со ло мо он ну гар бур-
дук ха дьы ма лын үр гээн хо му й бут та ра. 13 Кэ тээн үлэ лэ тээч-
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чи лэр: «Урут со ло мо бэ рил лэрин са ҕа на, тө һө кир пиич чэ ни 
оҥо рор эти ги тий да – би ли гин эмиэ оч чо ну оҥо руҥ!» – 
диэн кү һэ йэл лэ рэ. 14 Фа раон кэ тээн үлэ лэ тээч чи лэ рэ Из-
раиль дьо нун са лай та раа ры дьэ би риэй дэр тэн бэ йэ лэ риттэн 
ту руор бут ыс таа рыс та ла рын, үлэ ни ир дээн, кыр быыр буол-
бут та ра. «Үлэ лиэх тээх үлэ ҕи тин то ҕо то лор бок ку туй? Урут 
тө һө кир пиич чэ ни оҥо рор эти гит – соч чо ну оҥо руҥ!» – 
диэн ых хайал ла ра.

15 Из раиль дьо нун ыс таа рыс та ла ра фа раоҥ ҥа үҥ сэ бар-
быт та ра: «Эн би һиэ хэ, ку лут тар гар, то ҕо ман нык сы һыан на-
һа ҕы ный? – диэ бит тэ рэ. – 16 Би һиэ хэ, эн ку лут тар гар, со ло-
мо биэр бэт тэр, уон на кир пиич чэ ир диил лэр. Ку лут та ргын 
би һи ги ни кыр быыл лар. Дьо нуҥ аньыы ны оҥо рол лор».

17 «Эһи ги ил лэҥ ҥит бэрт! – диэ би тэ фа раон. – Иллэҥ 
буо лан: „АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО то лук биэ рэ ба рыа ҕыҥ“, – 
дэ һэ ҕит. 18 Ба ран үлэ лээҥ. Эһиэ хэ аны со ло мо бэ рил ли бэт, 
от тон оҥо руох таах кир пиич чэ ҕи тин оҥо руҥ!»

19 Урут тө һө нү оҥо рол ло рой да, күн аайы соч чо кир пиич-
чэ ни оҥо руох таах та рын ис тэн нэр, Из раиль ыс таа рыс та-
ла ра ал дьар хай га тү бэс пит тэ рин өй дөө бүт тэ рэ. 20 Итиэн нэ 
фараон тан тах саат, ки ни лэ ри кэ тэ һэн ту рар Мои сей даах 
Аароҥ ҥа кэ лэн: 21 «Ту гу оҥор бук ку тун АЙЫЫ ТО ЙОН 
кө рөн дьүүл лээ тин! – диэ бит тэ рэ. – Эһи гит тэн сыл таан 
фа раон үлэ һит тэ ри нээн би һи ги ни абаа һы көр дү лэр. Эһи ги 
ки ни лэр гэ би һи ги ни өлө рөр сыл та ҕы биэр ди гит!»

МоисейАЙЫЫТОЙОҤҤОүҥэр

22 «Оо, Айыы То йон! – диэ би тэ Мои сей АЙЫЫ ТО-
ЙОҤ ҤО. – Эн бу но руо ту то ҕо ман нык ал дьар хай га 
тиэр тиҥ? Мии гин то ҕо ман на ыып пык кыный? 23 Мин фа-
раоҥ ҥа Эн ил дьи тиҥ буо лан кэ лиэх пит тэн ки ни бу но-
руок ка ор дук ку һа ҕан нык сы һыан на һар. Эн но руок кун 
өрү һүй бэ тиҥ».
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6  1 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Би ли-
гин Мин фа рао ну хай дах гы нар бын эн кө рүөҥ! Ки ни, 

Мин күүс тээх илии бит тэн дьу ла йан, но руоп пун ыытыа. 
Мин күүс тээх илии бит тэн дьу ла йан, ки ни лэ ри дой ду тут-
тан киэр үүрүө!»

ТаҥараМоисейыөссөбиирдэыҥырар

2 Та ҥа ра Мои сей га эп пи тэ: «Мин АЙЫЫ ТОЙО ММУН. 
3 Мин Ав раам ҥа, Исаак ка, Иаков ка көс төн, Сү дү Күүс-
тээх Та ҥа ра* буо лар бын бил лэр би тим, от тон АЙЫЫ 
ТО ЙОН диэн аап пын арый ба та ҕым. 4 Мин ки ни лэр гэ 
кэ лии дьон бы һыы ты нан айан ныы сыл дьы быт си рдэ рин 
Ха наа ны биэ риэх буо лан, сө бү лэ һии кэс ты лын эп пи тим. 
5 Мин Из раиль но руо та Еги пет би һи ги ни ку лут оҥо һун-
на диэн энэ ли йэр са ҥа тын ис тэм мин, эһи гин ниин сө-
бү лэ һиим кэс ты лын өйдөөн-санаан кэл лим. 6 Онон эн 
Из раиль дьо ну гар эт: „Мин АЙЫЫ ТОЙО ММУН. Мин 
эһи ги ни Еги пет ха ба ла тыт тан та һаа ран, ку лут таа һын-
тан бос хо луом; күүс тээх илии бин өрө кө тө ҕөн, эһи ги ни 
быы һыам уон на Еги пет дьо нун дьу лаан наах тык на каас-
тыам! 7 Мин эһи ги ни но руот оҥос тон, эһи ги Та ҥа ра-
ҕыт буо луом. Дьэ, оч чо ҕо Еги пет ха ба ла тыт тан эһи ги ни 
Мин, АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра ҕыт, та һаар бып пын би-
лиэх хит. 8 Мин эһи ги ни Ав раам ҥа, Исаак ка, Иаков-
ка биэ риэх буо лан ан да ҕай быт сир бэр ил дьэм мин, ол 
си ри эһи ги бас би лии ги ти гэр биэ риэм. Мин АЙЫЫ 
ТОЙО ММУН“».

9 Мои сей ити ни Из раиль дьо ну гар тиэр ди би ти гэр ана-
рааҥ ҥы лар, кут та нан уон на ыар үлэ ҕэ бо ҕут та ран, ки ни ни 
ис ти бэ тэх тэ рэ.

* 6:3 СүдүКүүстээхТаҥара– Тө рү ттэнии ки ни гэ тин 17:1 кэр чи гин 
бы һаа рыы тын көр. 
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10 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: 11 «Еги пет 
ыраах таа ҕы ты гар фа раоҥ ҥа кии рэн, Из раиль но руо тун 
дой ду гут тан ыыт диэн эт».

12 Онуо ха Мои сей АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр ту ран: «Бэл, 
Из раиль дьо но мин этэр бин ис ти бэт буол лах та ры на, эгэ 
фа раон мии гин хай дах ис тиэ ҕэй? Мин са таан ып са ран са-
ҥар бап пын эбээт», – диэ би тэ.

13 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей даах Аа рон нуун кэп сэ тэн, 
Из раиль дьо нун Еги пет си рит тэн та һаа рар ту һу гар ки ни-
лэ ри Из раиль но руо ту гар уон на Еги пет ыраах таа ҕы ты гар 
фа раоҥ ҥа ба рыҥ диэн со руй бу та.

МоисейдаахАаронтөрүччүлэрэ

14 Из раиль уус та рын аҕа ба һы лык та ра ман нык тар.
Из раиль бас та кы уолун Ру вим уолат та ра: Ха нох, Фал лу, 

Хец рон, Хар ми. Бу – Ру вим дьиэ кэр гэт тэ рэ.
15 Си меон уолат та ра: Иемуил, Иамин, Огад, Иахин, Цо-

хар уон на Ха наан дьах та рын уола Саул. Бу – Си меон дьиэ 
кэр гэт тэ рэ.

16 Ле вий уолат та ра, аҕа уус та ры нан аат таа тах ха, Гир сон, 
Кааф, Ме ра ри диэн нэр. Ле вий сүүс отут сэт тэ саа һы гар 
диэ ри олор бу та.

17 Гир сон уолат та ра: Лив ни, Ши меи уон на ки ни лэр дьиэ 
кэр гэт тэ рэ.

18 Кааф уолат та ра: Ам рам, Иц гар, Хев рон, Узиил. Кааф 
сүүс отут үһү гэр тиий би тэ.

19 Ме ра ри уолат та ра: Мах ли, Му ши. Бу – Ле вий аҕа тын 
уус та рын дьиэ кэр гэт тэ рэ.

20 Ам рам Ио ха ве да ны, тас тыҥ аҕа һын, ойох ыл бы та. 
Иоха ве да ки ниэ хэ Ааро ну уон на Мо ис ейы тө рөп пү тэ. Ам-
рам сүүс отут сэт тэ саа һы гар диэ ри олор бу та.

21 Иц гар уолат та ра: Ко рей, Не фег, Зих ри.
22 Узиил уолат та ра: Ми саил, Ел ца фан, Сиф ри.
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23 Аарон Ами на дав кыы һын, Наас сон бал тын Елис а ве та-
ны ойох ыл бы та. Ели са ве та ки ниэ хэ На дав, Авиуд, Елеа-
зар, Ифамар диэн уолат та ры тө рөп пү тэ.

24 Ко рей уолат та ра: Асир, Ел ка на, Авиа саф. Бу – Ко рей 
дьиэ кэр гэт тэ рэ.

25 Аарон уола Елеа зар Фу тиил биир кыы һын ойох ыл бы-
та. Ойо ҕо ки ниэ хэ Финеес диэн уо лу тө рөп пү тэ. Ле вит тэр 
кө лүө нэ лэ рин аҕа ба һы лык та ра уон на ки ни лэр дьиэ кэр-
гэт тэ рэ итин ник тэр.

26 Аарон наах Мои сей – АЙЫЫ ТО ЙОН Из раиль уолат-
та рын уус та рын Еги пет тэн та һаа рыҥ диэн со руй бут дьо но. 
27 Бу Мои сей даах Аарон Еги пет ыраах таа ҕы ты гар фа раоҥ-
ҥа тии йэн нэр, Из раиль дьо нун Еги пет тэн та һаа рар ту һу-
нан эп пит тэ рэ.

АЙЫЫТОЙОНМоисейдаахАаронуфараоҥҥаыытар

28 Дьэ, онон АЙЫЫ ТО ЙОН Мо ис ей дыын Еги пек кэ 
кэп сэ тэ ри гэр 29 эп пи тэ: «Мин АЙЫЫ ТОЙО ММУН! Мин 
эйиэ хэ ту гу этэр бин ба ры тын Еги пет ыраах таа ҕы ты гар фа-
раоҥ ҥа тиэрт».

30 От тон Мои сей буол ла ҕы на АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр 
ту ран: «Мин са таан ып са ран са ҥар бат ки һи бин эбээт. Фа-
раон мин этэр бин хай дах ис тиэ ҕэй?» – диэ би тэ.

7  1 Ол гы нан ба ран АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: 
«Көр, Мин эйи гин фа раоҥ ҥа Та ҥа ра кэ риэ тэ оҥо робун, 

от тон уба йыҥ Аарон эйиэ хэ бо ро руо гуҥ буо луо. 2 Мин эйиэ-
хэ ту гу со ру йар бын ба ры тын эн Аароҥ ҥа этиэҥ. От тон уба-
йыҥ Аарон ону фа раоҥ ҥа, ки ни Из раиль дьо нун дой ду тут тан 
ыыта рын ту һу гар, тиэр диэ. 3 Ол эрээ ри Мин фа раон сү рэ ҕин 
дьэ бир си тиэм, онон Мин тө һө да Еги пет си ри гэр эл бэх бэ-
лиэ дьа йыы ны, эҥин дьик ти ни көр дөр бү түм үр дү нэн, 4 ки ни 
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эһи ги ни ис тиэ суо ҕа. Оч чо ҕо Мин Еги пе ти ыара хан нык на-
каас тыам уон на Еги пет си рит тэн Бэ йэм сэ рии бин, но руоп-
пун – Из раиль дьо нун – та һаа рыам. Мин дьүү лүм дьу лаан 
дьүүл буо луо ҕа! 5 Дьэ, он но Еги пек кэ ыар дык та йа нан, Из-
раиль дьо нун ха ба лат тан та һаар дах пы на, Еги пет олох тоох то-
ро Мин АЙЫЫ ТО ЙОН буо лар бын би лиэх тэ рэ».

6 Мои сей даах Аарон ити ни то лор бут та ра, ба ры тын, 
АЙЫЫ ТО ЙОН хай дах со ру й бу тун кур дук, оҥор бут та ра. 
7 Фа рао ну кыт та кэп сэ тэл лэ ри гэр Мои сей аҕыс уон саас-
таа ҕа, от тон Аарон аҕыс уон үһэ этэ.

Ааронтайаҕаэриэнүөҥҥэкубулуйар

8 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей даах Аароҥ ҥа эп пи тэ: 9 «Өс-
кө түн фа раон дьик ти тэ көр дө рүҥ диэ тэ ҕи нэ, эн, Мои сей, 
Аароҥ ҥа: „Та йах мас кын фа раон ин ни гэр бы рах“, – диэр, 
оч чо ҕо та йа ҕа эриэн үөҥ ҥэ ку бу лу йуо».

10 Мои сей даах Аарон фа раоҥ ҥа кии рэн нэр, АЙЫЫ ТО-
ЙОН со ру й бу тун то лор бут та ра. Аарон ту та сыл дьар та йа ҕын 
фа раон уон на ки ни үлэ һит тэ рин ин ни лэ ри гэр сир гэ бы рах-
пы ты гар та йа ҕа эриэн үөҥ ҥэ ку бу луй бу та. 11 Онуо ха фа раон 
мууда рай өй дөөх тө рүн, ап таах дьо нун ыҥы ран ыл бы та. 
Олор, Еги пет ап таах та ра, хо му һун на рын күү һү нэн эмиэ он-
нук дьик ти ни оҥо рон көр дөр бүт тэ рэ. 12 Хас биир дии лэ рэ та-
йах мас та рын сир гэ бы рах пыт та ры гар та йах та ра эриэн үөн 
буо лан хаал быт та ра, ол гы нан ба ран Аарон та йа ҕа ки ни лэр 
та йах та рын ба ры ла рын мэ ҥиэс тэн кэ бис пи тэ. 13 Фа раон, сү-
рэ ҕэ дьэ бир си йэн, Мои сей даах Ааро ну ис ти бэ тэ ҕэ. Ба ры та, 
АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тин кур дук, буол бу та.

Бастакыалдьархай:уухааҥҥакубулуйар

14 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Фа раон өсө һөр, но-
руо ту ыытыан ба ҕар бат. 15 Сар сын фа раон өрүс кэ кии рэ ри гэр 
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эн ки ниэ хэ ута ры тиий. Аа һар суо лу гар кы тыл га кэ тэ һэн тур. 
Он тон эриэн үөн буо ла сыл дьы быт та йах мас кын илии гэр 
ту тан ту ран, 16 фа раоҥ ҥа эт: „АЙЫЫ ТО ЙОН, дьэ би риэй-
дэр Та ҥа ра ла ра, мии гин эйиэ хэ ил дьи тин тиэр тэ рэ ыыт та. 
Ку раа йы ку йаар га Миэ хэ су луус па оҥо ро ба рыа ҕын – Мин 
но руоп пун ыыт диэн ил дь ит тиир. Ол эрээ ри эн ону бач-
чааҥ ҥа диэ ри то ло ро илик кин“. 17 Онон АЙЫЫ ТО ЙОН 
эйиэ хэ: „АЙЫЫ ТО ЙОН диэн ки мин эн би ли гин би-
лиэҥ“, – диир. Мин бу ту тан ту рар та йах мас пы нан ууну 
оҕус тах пы на, уу хааҥ ҥа ку бу лу йуо. 18 Өрүс ба лы га ба ры та 
өлүө ҕэ, өрүс тэн ыны рык таах сыт-сымар аҥы лы йан, Еги-
пет олох тоох то ро ууну кыа йан ис пэт буо луох та ра».

19 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Аароҥ-
ҥа эт: та йах ма һын ылан, Еги пет уутун – өрүс тэ рин, ха-
наал ларын, күөл лэ рин уон на үрэх тэ рин – диэ ки да лай-
дын. Оч чо ҕо уула ра ба ры та хааҥ ҥа ку бу лу йуо. Еги пет 
си рин бы ла һын ту ха ры мас да, таас да иһит тэр гэ өһөх 
хаан ту руо».

20 Мои сей даах Аарон АЙЫЫ ТО ЙОН со ру й бу тун то-
лор бут та ра. Фа раон уон на ки ни үр дүк со ло лоох то ро кө рөн 
тур дах та ры на, Аарон* та йах ма һын өрө уу нан ба ран өрүс 
уутун ох су бу та. Онуо ха уу ба ры та кыа хаа ны нан ус ту бу та. 
21 Өрүс ба лы га атан тах сы бы та, уу сы тый быт сы ты нан аҥы-
лый бы та, онон Еги пет дьо но ууну кыа йан ис пэт буол бут-
та ра. Бү түн Еги пет ус ту нан ха ра хаан хал ый бы та.

22 Ол эрээ ри Еги пет ап таах та ра хо му һун на рын күү һү-
нэн эмиэ итин ник дьик ти ни оҥор бут та ра. Фа раон, сү рэ ҕэ 
дьэ бир си йэн, АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тин кур дук, Мои сей-
даах Ааро ну ис ти бэ тэ ҕэ. 23 Киэр ха йы һаат, ды ба рыа һы гар 
кии рэн хаал бы та – туох буо ла ту ра ры гар кы һам ма та ҕа 
да ҕа ны. 24 От тон Еги пет дьо но бу ка ба ры, өрүс тэн ууну 

* 7:20 Аарон– бы лыр гы дьэ би риэй ты лы нан су рул лу бут тө рүт тиэ-
кис кэ: «ки ни».
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ба һар кыах та ра суох буо лан, ту ла хо луо дьас хас тан бар-
быт та ра.

25 АЙЫЫ ТО ЙОН өрүс уутун хааҥ ҥа ку бу лу туо ҕут тан 
сэт тэ хо нук аас пы та.

Иккисалдьархай:харабаҕабуулуур

8  1 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Фа раоҥ-
ҥа кии рэн эт: „АЙЫЫ ТО ЙОН ман нык диир: Миэ хэ 

су луус па оҥо ро ба рыа ҕын но руоп пун ыыт. 2 Ыытар га сө бү-
лэс пэт буол лах хы на, көр, Мин эн дой ду гар бү түн нүү тү гэр 
ха ра ба ҕа ла ры ыытыа ҕым. 3 Нил өрүс бү түн нүү ба ҕа нан ор-
гу йан оло руо ҕа. Ха ра ба ҕа лар кы тыл га тах сан, ды ба рыас-
кар, уту йар хос кор, ороҥ ҥор кии риэх тэ рэ. Үр дүк со ло лоох 
үлэ һит тэ риҥ, но руо туҥ дьиэлэрэ-уоттара эмиэ ха ра ба ҕа-
ла ры нан туо луох та ра. Оһох ху ту гар, тиэс тэ ҕит иһи ти гэр ба-
ры ты гар ба ҕа лар си мил лиэх тэ рэ. 4 Эйиэ хэ бэ йэ ҕэр, эн но-
руок кар, үлэ һит тэр гэр ба ҕа лар ыт тыах та ра“».

5 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Аароҥ ҥа эт: та йа-
ҕын Еги пет ба ры уутун, өрүс тэ рин, өрүс тэ рин са лаа ла рын, 
күөл лэ рин диэ ки да ла йа ту тан, Еги пек кэ ха ра ба ҕа ла ры та-
һаар дын».

6 Аарон ту тан ту рар та йа ҕы нан Еги пет уула рын диэ ки 
да лай бы ты гар уут тан ха ра ба ҕа лар тах сан, Еги пет си рин 
бүт түү нүн то ло рон кэ бис пит тэ рэ. 7 Ол эрээ ри ап таах дьон 
хо му һун на рын күү һү нэн эмиэ он ну гу оҥор бут та ра: Еги пет 
си ри гэр ха ра ба ҕа ла ры та һаар быт та ра.

8 Фа раон, Мои сей даах Ааро ну ыҥы ран ылан, эп пи тэ: 
«АЙЫЫ ТОЙО НТОН көр дө һүҥ, мии гит тэн, мин но руоп-
пут тан бу ха ра ба ҕа ла ры киэр гын нын! Оч чо ҕу на мин эһи-
ги но руок ку тун ыытыа ҕым. Ба раҥ ҥыт АЙЫЫ ТО ЙОҤ-
ҤО то лук биэ риэх хит».

9 «Эн тус кар, эн үлэ һит тэ риҥ уон на но руо туҥ тус та ры-
гар көр дө һүөм, – диэ би тэ Мои сей фа раоҥ ҥа. – Ха ра ба ҕа-
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лар эһи гит тэн, дьиэҕититтэн-уоккутуттан сү түөх тээх күн-
нэ рин бэ йэҥ бол дьоо. Ба ҕа лар өрүс кэ эрэ хаал ыах та ра».

10 «Күн сар сын!» – диэ би тэ фа раон.
«Эн эп пик ки нэн буо луо, – диэн хар дар бы та Мои сей. – 

Дьэ, оч чо ҕо би һи ги АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра бы ты гар тэҥ-
нээх суо ҕун өй дүө ҕүҥ. 11 Ха ра ба ҕа лар эйи гит тэн, эн ды ба-
рыаскыт тан, эн үлэ һит тэр гит тэн уон на но руок кут тан киэр 
ба рыах та ра, өрүс кэ эрэ хаал ыах та ра».

12 Мои сей даах Аарон фараон тан тах сан бар быт та ра. 
Мои сей АЙЫЫ ТОЙО НТОН, фа раоҥ ҥа ыып пыт ба ҕа-
ла рын суох оҥо ро рун ту һу гар көр дө һөн, үҥп ү тэ. 13 АЙЫЫ 
ТО ЙОН Мои сей көр дө һүү түн ылым мы та, онон дьиэ лэр гэ, 
тиэр гэн нэр гэ, хо нуу га сыл дьы быт ба ҕа лар ба ры өлөн хаал-
быт та ра. 14 Өл бүт ба ҕа ла ры хо му йан чө мөх төө бүт тэ ри гэр 
бү түн дой ду ус ту нан амы рыын сыт-сымар бө ҕө буол бу та. 
15 Ол эрээ ри фа раон ал дьар хай аас пы тын кө рөн, эмиэ дьэ-
бир си йэн, АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тин кур дук, Мои сей даах 
Аарон ты лла рын ис ти бэ тэ ҕэ.

Үһүсалдьархай:кыымаайыүөнбуулуур

16 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Аароҥ ҥа эт: 
та йа ҕын күө рэч чи ту тан ба ран, си ри бү рү йэн сы тар быы лы 
оҕус тун, оч чо ҕо ол быыл Еги пет си ри гэр ба ры ты гар кыы-
маа йы га ку бу лу йуо». 17 Ки ни лэр ити этил ли би ти то лор бут-
та ра. Аарон та йах ма һын өрө уу нан ба ран сир быы лын ох су-
бу ту гар кыы маа йы үөн киһиэхэ-сүөһүгэ са ба кө төн кэл би тэ. 
Сир-дойду быы ла кыы маа йы буо лан, бү түн Еги пет си рин 
са бар даа бы та. 18 Еги пет ап таах та ра эмиэ хо му һун на рын күү-
һү нэн кыы маа йы ны тү һэ рэ са таа быт та ра да, кыай ба тах та ра.

Кыы маа йы киһини-сүөһүнү ба ры тын буу лаа бы та. 19 «Бу 
Та ҥа ра оҥо руу та!» – диэ бит тэ рэ ап таах дьон фа раоҥ ҥа. 
Ол эрээ ри фа раон, сү рэ ҕэ дьэ бир си йэн, АЙЫЫ ТО ЙОН 
эп пи тин кур дук, ки ни лэ ри бу да сы рыы га ис ти бэ тэ ҕэ.
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Төрдүсалдьархай:тигээйибуулуур

20 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Сар сын сар сыар-
да эр дэ ту ран фа раоҥ ҥа ута ры тиий. Өрүс кэ кэ лэн ис тэ-
ҕи нэ, ки ниэ хэ эт: „АЙЫЫ ТО ЙОН ман нык диир: Миэ-
хэ су луус па оҥо ро ба рыа ҕын – но руоп пун ыыт. 21 От тон 
ыып па тах хы на, Мин эйиэ хэ, эн үлэ һит тэр гэр, но руок кар, 
дьиэ лэр гэр ти гээ йи лэ ри ыытыа ҕым. Еги пет ба ры олох-
тоох то рун дьиэлэрэ-уоттара, оло рор сир дэ рэ бү түн нүү тэ 
ти гээ йи нэн туо луо ҕа. 22 От тон но руо тум оло рор Ге сем си-
рин-уотун Мин ха рыс тыа ҕым: бу сир гэ Мин АЙЫЫ ТО-
ЙОН буо лар бын эн би лэ риҥ ту һу гар, он но ти гээ йи тү һүө 
суо ҕа. 23 Ин ньэ гы нан Мин Бэ йэм но руоп пар уон на эн но-
руок кар тус-туспатык сы һыан на һыа ҕым. Бу бэ лиэ дьа йыы 
күн сар сын буо луо ҕа“».

24 АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тин то лор бу та. Фа раон ды ба-
рыа һын, ки ни үлэ һит тэ рин дьиэ лэ рин, бү түн Еги пет си-
рин ба ры тын кый ма кур дук ти гээ йи бии һэ буу лаа бы та. 
Дой ду бүт түү нэ ти гээ йит тэн эс тэ ри гэр тиий би тэ.

25 Фа раон Мои сей даах Ааро ну ыҥыр та ран ылан: «Ба-
рыҥ, Та ҥа ра ҕы ты гар биэ риэх тээх то лук ку тун ман на, би-
һи ги сир би ти гэр, биэ риҥ», – диэ би тэ.

26 Мои сей эп пи тэ: «Он нук гы нар быт са там мат: би һи ги 
АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра бы ты гар то лук биэ рэр би тин Еги-
пет дьо но абаа һы кө рөл лөр. Сүө һү нү то лук тут тар сиэрби-
тин-туоммутун ки ни лэр ха рах та рын да лы гар оҥор дох пу-
ту на, би һи ги ни таа һы нан там ныах та ра суо ҕа дуо? 27 Онон 
ман тан үс күн нүк айан наах ку раа йы ку йаар га тии йэм мит 
АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра бы ты гар, Ки ни би һиэ хэ Бэ йэ тэ 
хай дах этэ ри нэн, то лук биэ риэх пит».

28 «Мин эһи ги ни ыыта бын, – диэ би тэ фа раон. – Ку раа-
йы ку йаар га ба раҥ ҥыт АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра ҕы ты гар 
биэ риэх тээх то лук ку тун биэ риҥ. Ол эрээ ри на һаа ыраа ты-
маҥ. Уон на мин тус пар үҥээ риҥ!»
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29 Онуо ха Мои сей: «Мин эйи гит тэн тах сан, АЙЫЫ ТО ЙОН-
ТОН көр дө һүөм. Оч чо ҕо сар сын эһи ги ба ры – фа раон, эн 
үлэ һит тэ риҥ уон на Еги пет бүт түүн но руо та – ти гээ йит тэн 
быы һа ныах хыт, – диэн хар дар бы та. – Ити гы нан ба ран 
фа раон би һи ги ни аны ал бын наа ба тын, би һи ги но руоп пут 
АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО то лук биэ рэ ба ра рын мэ һэй дээ бэ тин».

30 Мои сей фараон тан тах сан АЙЫЫ ТОЙО НТОН көр-
дөс пү тү гэр, 31 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей ты лын ылы нан, 
ти гээ йи лэ ри фараон тан, ки ни үлэ һит тэ рит тэн, Еги пет но-
руо тут тан киэр тэ йип пи тэ. Он но биир да ти гээ йи ор ду ба-
та ҕа. 32 Ол эрээ ри фа раон бу да сы рыы га дьэ бир си йэн, но-
руо ту ыып па та ҕа.

Бэһисалдьархай:сүөһүдьаҥабуулуур

9  1 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Фа раоҥ-
ҥа кии рэн эт: АЙЫЫ ТО ЙОН, дьэ би риэй дэр Та ҥа-

ра ла ра, ман нык диир: „Миэ хэ су луус па оҥо ро ба рыа ҕын 
Мин но руоп пун ыыт“. 2 От тон ыып па тах хы на, кэм да ту та 
сыл дьар буол лах хы на, 3 сэ рэ тэ бин, АЙЫЫ ТО ЙОН эн сүө-
һү гэр ыар дык та йа ныа ҕа: ат та рыҥ, өсүөл лэ риҥ, тэ биэн нэ-
риҥ, ынах та рыҥ, ба раан на рыҥ сүр дээх ыара хан дьаҥ ҥа 
ыл ла рыах та ра. 4 АЙЫЫ ТО ЙОН Из раиль дьо нун сүө һү түн 
Еги пет сүө һү түт тэн араа рыа: Из раиль дьо нун сүө һү түт тэн 
биир да өлүө суо ҕа».

5 Итиэн нэ АЙЫЫ ТО ЙОН бол дьоон: «Ити ни Мин, 
АЙЫЫ ТО ЙОН, сар сын бу дой ду га бүт түү нү гэр оҥо руо-
ҕум», – диэ би тэ.

6 Сар сы ны гар АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тин то лор бу та: Еги-
пет сүө һү тэ ба ры та өл бү тэ, от тон Из раиль дьо ну гар биир 
да ох ту ба та ҕа. 7 Фа раон ки һи ыытан көр дөр бү тэ – чах чы, 
Из раиль дьо ну гар биир да сүө һү өл бө төх этэ. Ол эрээ ри 
фа раон эмиэ урук ку тун кур дук сү рэ ҕэ дьэ бир си йэн, но-
руо ту ыып па та ҕа.
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Алтысалдьархай:дьонуоннадьиэсүөһүтүнэтэбааһырар

8 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей даах Аароҥ ҥа эп пи тэ: «Оһох 
кү лүн ытыс кы тын то ло ру ба һан ылыҥ. Ону Мои сей, фа-
раон кө рө рү гэр, үө һэ сал гыҥ ҥа ыс тын. 9 Ол күл Еги пет си-
рин үр дү нэн кү дэн буо лан кө түө, оч чо ҕо киһи-сүөһү ти-
рии ти гэр ири ҥэ лээх баас үөс күө».

10 Ки ни лэр оһох кү лүн ыты һан ылан ба ран, кэ лэн фа-
раон ин ни гэр тур бут та ра. Мои сей кү лүн үө һэ ыс пы ты гар 
дьон да, дьиэ сүө һү түн да ти рии тэ ири ҥэ лээх аһа ҕас баа-
һы нан бү рүл лү бү тэ. 11 Еги пет аптаахтара-хомуһуннаахтара 
Мо ис ейы кыт та кү рэс тэ һэр кыах та ра суо ҕа: ки ни лэр бэ йэ-
лэ рэ, Еги пет атын дьо нун ба ры тын кур дук, эмиэ бар баас 
буол бут та ра. 12 Ол эрээ ри фа раон, сү рэ ҕин АЙЫЫ ТО ЙОН 
дьэ бир си тэн, АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тин кур дук, 
бу да сы рыы га ки ни лэ ри ис ти бэ тэ ҕэ.

Сэттисалдьархай:тобурахтоҕутасынньар

13 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Сар сын 
эр дэ ту ран фа раоҥ ҥа тии йэн эт: АЙЫЫ ТО ЙОН, дьэ би-
риэй дэр Та ҥа ра ла ра, ман нык диир: „Миэ хэ су луус па оҥо ро 
ба рыа ҕын Мин но руоп пун ыыт! 14 Бү түн сир үр дү нэн Миэ хэ 
хо лоон ноох ким да суо ҕун өй дөө түн диэм мин, Мин эйи гин 
тус бэ йэ ҕин, эн үлэ һит тэр гин уон на бү түн но руок кун бу сы-
рыы га саа май ыны рык ал дьар ха йы нан на каас тыам.

15 Мин ох сор илии бин өрө кө тө ҕөн эйи гин да, но руок-
кун да чу маа ыа рыы нан суу һар бы тым эби тэ буол лар, эһи ги 
сир үр дүт тэн си мэ ли йиэ эти гит. 16 Ол эрээ ри, Мин аа тым 
бү түн сир үр дү нэн иһил лэ рин ту һу гар, эйиэ хэ Бэ йэм күүс-
пүн көр дө рөө рү, эйи гин тыын наах хаал лар бы тым. 17 Эн 
буол ла ҕы на, кэм да Мин но руоп пар улуу тум су йан, ки ни ни 
ыытыах хын ба ҕар бак кын. 18 Дьэ, оч чо ту гар Мин сар сын бу 
кэм ҥэ Еги пек кэ олус күүс тээх тобу ра ҕы, Еги пет үөс күө-
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ҕүт тэн тү һэ илик то ло ну, тү һэ риэ ҕим. 19 Онон сүө һү лэ риҥ 
үөрүн, аһа ҕас хал лаан ан ны гар баа ры ба ры тын ха рай тар. 
Аһа ҕас хал лаан ан ны гар хаал быт киһи-сүөһү тобу рах ха тү-
бэ һэн өлүө ҕэ“».

20 АЙЫЫ ТО ЙОН ты лыт тан кут та нан, фа раон со рох 
үлэ һит тэ рэ бэрт тиэ тэ ли нэн ку лут та рын, сүөһүлэрин-аста-
рын хах ха сир гэ хор ҕоп пут та ра. 21 От тон АЙЫЫ ТО ЙОН 
этии ти гэр кы һам ма тах өт тө ку лут дьо нун да, сүө һү түн да 
аһа ҕас хал лаан ан ны гар хаал лар бы та.

22 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Илии гин хал-
лааҥ ҥа уун, оч чо ҕо Еги пет си ри гэр ба ры ты гар тобу рах тү-
һэн, бү түн Еги пет ус тун дьо ну да, сүө һү нү да, үүнээ йи ни да 
то ҕу та сын ньыа ҕа».

23 Мои сей та йа ҕын хал лааҥ ҥа өрө уум му ту гар АЙЫЫ 
ТО ЙОН сир гэ эти ҥи, тобу ра ҕы ыып пы та, ча ҕыл ҕа ны кү-
лүм нэп пи тэ. АЙЫЫ ТО ЙОН Еги пет си рин үр дү нэн тобу-
ра ҕы куп пу та. 24 Тобу рах түс пү тэ, ол быы һы гар ча ҕыл ҕан 
кур буу лаа бы та – ман нык ула хан то ло ну Еги пет но руо та 
бу сир гэ үөс күө ҕүт тэн кө рө или гэ. 25 Тобу рах бү түн Еги-
пет ус тун аһа ҕас сир гэ баа ры ба ры тын – дьо ну, сүө һү нү, 
үүнээ йи ни – то ҕу та сын ньы бы та, үүнэн ту рар мас та ры ал-
дьап пы та. 26 Арай Из раиль дьо но оло рор Ге сем си ри гэр эрэ 
түс пэ тэ ҕэ.

27 Фа раон ки һи ыытан Мои сей даах Ааро ну ыҥыр та ран 
ылан эп пи тэ: «Бу сы рыы га мин аньыы ны оҥор дум. АЙЫЫ 
ТО ЙОН кыр дьык таах, от тон мин но руоп пу наан бу руй-
даах пыт. 28 АЙЫЫ ТОЙО НТОН көр дө һүҥ: бу иэ дээн нээх 
этиҥ, бу тобу рах тох тоо тун. Мин эһи ги ни ыыта бын, аны 
ту та са таа бап пын».

29 Мои сей ки ниэ хэ эп пи тэ: «Мин куо рат тан та ҕыс тым 
да, ик ки илии бин АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО өрө уу нан ту ран 
көр дө һүөм. Бу сир гэ АЙЫЫ ТО ЙОН баһы лык тыы рын эн 
өй дүү рүҥ ту һу гар, этиҥ этэ рэ уурай ыа, тобу рах тү һэ рэ тох-
туо. 30 Ол гы нан ба ран мин би лэ бин: эн да, үлэ һит тэ риҥ да 



Тахсыы 10

167

АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа рат тан би ли гин да тол ло илик кит!»
31 (Нэ чи миэн ха йыы үйэ куо лас там мыт, лүөн эмиэ си-

бэк ки лии тур бут буо лан тобу рах ха эс ти бит тэ рэ. 32 От тон 
сэ лиэ һи нэй ба ры кө рү ҥэ, хо йут ыһыл лан, туох да буол ба-
та ҕа).

33 Мои сей, фа рао ну хаал ла ран, куо рат тан тах сы бы та 
уон на ик ки илии тин өрө уу нан ту ран АЙЫЫ ТОЙО НТОН 
көр дөс пү тэ. Этиҥ этэ рэ, тобу рах тү һэ рэ тох тообу та, ку ру-
лач чы ку та тур бут ардах эмиэ ас ты бы та. 34 Фа раон тобу-
рах таах ардах тү һэ рэ, этиҥ этэ рэ тох тообу тун көр бү тэ, ол 
эрээ ри аньыы ны оҥо ро рун уурап па та ҕа. Ки ни да, үлэ һит-
тэ рин да сү рэх тэ рэ өс сө ор дук ты йы һыр бы та. 35 Ити кур дук 
фа раон өһөс хаа нын кил лэ рэн, АЙЫЫ ТО ЙОН Мо ис ейы-
нан этит тэр би тин кур дук, Из раиль дьо нун ыып па та ҕа.

Ахсысалдьархай:буораһыҥа

10  1-2 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Фа-
раоҥ ҥа киир. Мин ки ни лэр гэ бу бэ лиэ дьа йыы-

лар бын көр дө рөө рү, ол кэн нэ эн уол гар уон на уо луҥ 
уолу гар Мин Еги пек кэ ту гу оҥор буп пун, ки ни лэр ор то-
ло ру гар туох бэ лиэ дьа йыы лар бын көр дөр бүп пүн кэп-
сии риҥ итиэн нэ эһи ги Мин АЙЫЫ ТО ЙОН буо лар бын 
би лэр гит ту һу гар, фа раон уон на ки ни үлэ һит тэ рин сү рэх-
тэ рин дьэ бир сип пи тим».

3 Мои сей даах Аарон фа раоҥ ҥа кии рэн эп пит тэ рэ: 
«АЙЫЫ ТО ЙОН, дьэ би риэй дэр Та ҥа ра ла ра, ман нык диир: 
„Ха һааҥ ҥа диэ ри эн Миэ хэ ута ры ла һа ҕын? Миэ хэ су луус па 
оҥо ро ба рыа ҕын но руоп пун ыыт. 4 От тон ыып пат буол лах-
хы на, сар сын эн уоба лас кар буор аһы ҥа ны тү һэ риэм. 5 Буор 
аһы ҥа, сир ньуу ра көс тү бэт буо луор диэ ри, сири-дойдуну 
са бар дыа, тобу рах тан орду бут күө ҕү бү түн нүү түн сиэ, хо нуу-
га үүнэн ту рар ма һы эмиэ ба ры тын мэ ҥиэс тиэ. 6 Буор аһы-
ҥа эн ды ба рыас кын, үр дүк со ло лоох то руҥ бу ка ба ры ла рын 
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дьиэ лэ рин, Еги пет бар дьо нун дьиэ лэ рин то ло руо. Эһи ги 
аҕа лар гыт да, эһэ лэр гит да, бу сир гэ олор бут та рын ту ха-
ры, он ну гу кө рө илик тэ рэ“». Ман нык этэн ба ран, Мои сей 
фараон тан тах сан бар бы та.

7 Онуо ха фа раон үр дүк со ло лоох үлэ һит тэ рэ то йон но ру-
гар эп пит тэ рэ: «Ха һааҥ ҥа диэ ри ки ни би һи ги ни сор дуу-
руй? Ити дьо ну ыытан кэ бис, ба ран АЙЫЫ ТО ЙОН Та-
ҥа ра ла ры гар су луус па оҥор дун нар. Еги пет эс тэн эрэ рин 
эн көр бөк күн дуо?»

8 Мои сей даах Ааро ну фа раоҥ ҥа төт тө рү кэ лиҥ диэн 
дьа һай быт та ра. Фа раон эп пи тэ: «Ба ран, АЙЫЫ ТО ЙОН 
Та ҥа ра ҕы ты гар су луус па ҕы тын оҥо руҥ. Эһи гит тэн ким-
нээх ба рал ла рый?»

9 «Оҕону-оҕонньору, уолу-кыыһы – ба ры тын ил дьэ ба-
ра быт, – диэн хар дар бы та Мои сей. – Ба раан нар бы тын, 
ынах тар бы тын, атын да сүө һү бү түн эмиэ ил дьиэх пит. Би-
һи ги АЙЫЫ ТО ЙОН бы раа һын ньы гар ба ра быт».

10 Онуо ха фа раон: «Оҕоҕутун-ойоххутун эһиэ хэ биэ рэн 
ыытыам кэ риэ тин, АЙЫЫ ТО ЙОН эһи гин ниин биир гэ 
буо луо! – диэ би тэ. – Сэ рэ ниҥ эрэ, эһи ги туох эрэ ку һа-
ҕа ны оҥо рор дуу куо мун на һа ҕыт. 11 Суох, эһи ги эр дьон 
бэ йэ ҕит эрэ ба ран, ити көр дөс пүк күт кур дук, АЙЫЫ ТО-
ЙОҤ ҤО су луус па лааҥ». Уон на ик киэн нэ рин үүрэн кэ-
бис пит тэ рэ.

12 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Илии гин 
Еги пет си рин диэ ки уун. Он но буор аһы ҥа тү һэн туох баар 
үүнээ йи ни, тобу рах тан ор ду бу ту ба ры тын сиэ тин».

13 Мои сей та йах ма һын Еги пет диэ ки уум му ту гар АЙЫЫ 
ТО ЙОН илиҥ ҥи тыалы тү һэ рэн ол сир гэ күнү-түүнү бы-
һа тыа лыр бы та. Сар сыар да ты гар илиҥ ҥи тыал буор аһы-
ҥа ны үүрэн аҕал бы та. 14 Еги пет си ри гэр ба ры ты гар аһы ҥа 
тү һэн, дой ду ну биир гы на то лор бу та. Урут ха һан да тү һэ 
илик, кэ лин да тү һэ рэ бил ли бэт ба һаам эл бэх буор аһы ҥа 
этэ. 15 Аһы ҥа си ри ба ры тын бү рү йэн, сир ньуу ра көс тү бэт 
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буол бу та. Буор аһы ҥа би ли тобу рах тан орду бут үүнээ йи ни, 
мас ото нун ба ры тын сиэн кэ бис пи тэ. Еги пет си рин үр дү-
нэн мас сэ бир дэ ҕэ да, күөх от да ор ду ба та ҕа.

16 Фа раон бэрт тиэ тэ ли нэн Мои сей даах Ааро ну ыҥыр та-
ран ылан эп пи тэ: «Мин АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра ҕыт ин ни-
гэр уон на эһи ги ин ни ги ти гэр аньыы ны оҥор дум. 17 Би ли-
гин мин аньыы бын бы рас тыы гы ныҥ итиэн нэ, мии гин бу 
өлүүт тэн өрү һү йэ рин ту һу гар, АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра ҕы-
тыт тан көр дө һүҥ!»

18 Мои сей фараон тан тах сан, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО үҥп ү-
тэ. 19 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН ар ҕаат тан олус күүс тээх тыа-
лы тү һэ рэн, ол тыал аһы ҥа ны ба ры тын үл тү сө рөөн ылан, 
Кы һыл муо ра ҕа* ил дьэн куп пу та. Еги пет үр дү нэн биир да 
аһы ҥа үөн хаал ба та ҕа. 20 Ол гы нан ба ран фа раон, сү рэ ҕин 
АЙЫЫ ТО ЙОН дьэ бир си тэн, Из раиль дьо нун ыып па та ҕа.

Тохсусалдьархай:имбалайхараҥа

21 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га: «Илии гин хал лааҥ-
ҥа уун, оч чо ҕо Еги пет си рин им ба лай, ки һи илии тин ими-
нэн би гээн сыл дьар ыас ха ра ҥа са бар дыа ҕа», – диэ би тэ. 
22 Мои сей илии тин хал лаан диэ ки өрө уум му ту гар Еги пет 
си рин үс күн нээх түүн ус та та им ба лай ха ра ҥа са бар даан 
тур бу та. 23 Ки һи ки һи ни кыа йан көр бөт ха лыҥ ха ра ҥа та са-
ба ха лы йан, үс түүн нээх күн ус та тын ту ха ры ким да он нут-
тан хам саа ба та ҕа. Арай Из раиль дьо но оло рор си ри гэр эрэ 
сыр дык этэ.

24 Фа раон Мо ис ейы ыҥы ран ылан: «Ба ран АЙЫЫ ТО-
ЙОҤ ҤО су луус па ҕы тын оҥо руҥ. Оҕо лор гут эһи ги ни 
кыт та бар сыах та рын сөп, от тон кы ра да, бө дөҥ да сүө һү гүт 
хаал лын», – диэ би тэ.

* 10:19 ...Кыһылмуораҕа...– бы лыр гы дьэ би риэй ты лы нан су рул лу бут 
тө рүт тиэ кис кэ: «Хо мус таах муо ра ҕа». 
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25 Онуо ха Мои сей эп пи тэ: «Би һи ги АЙЫЫ ТО ЙОН Та-
ҥа ра бы ты гар бү түн нүү ума тыл лар то лу гу кыт та атын да 
то лу гу биэ рэр бит ту һу гар, эн би һи ги ни сүө һү лээх ыыт. 
26 Сүө һү бүт үөрэ ба ры та ба рыах таах, ту йах таах ман на биир 
да хаа лыа суох таах. Би һи ги он но тии йэн эрэ ба ран, АЙЫЫ 
ТО ЙОН Та ҥа ра бы ты гар то лук тут тар сүө һү бү түн та ла быт. 
Он но тии йиэх пи ти гэр диэ ри, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО хан нык 
сүө һү нү биэ рэр би тин бил бэп пит».

27 Ол эрээ ри АЙЫЫ ТО ЙОН фа раон сү рэ ҕин дьэ бир си-
тэн, ки ни Из раиль дьо нун ыытыан ба ҕар ба та ҕа. 28 Фа раон 
Мои сей га: «Мии гит тэн киэр буол! – диэ би тэ. – Аны ман-
на миэ хэ кэ ли мэ. Кэ лиэҥ да – сол күн өлүөҥ».

29 «Эн эп пик ки нэн буол лун, – диэн хар дар бы та Мои-
сей. – Мин аны эйи гин кө рүөм суо ҕа».

Египетбастакыуолоҕолороөлөллөрүнтуһунан

11  1 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Мин 
фа раоҥ ҥа уон на Еги пет дьо ну гар өс сө биир ал дьар-

ха йы ааҥ на тыам. Дьэ, ол кэн нит тэн ки ни эһи ги ни ман-
тан ыытыа ҕа. Көн нө рү да ыытыа суо ҕа – бэрт тиэ тэ ли нэн 
үүрүө ҕэ. 2 Онон но руок ка эт: хас биир дии эр ки һи да, дьах-
тар да ыал ла рыт тан үрүҥ кө мүс, кы һыл кө мүс ма лы көр-
дөөн ыл лын».

3 АЙЫЫ ТО ЙОН оҥо руу ту нан, Еги пет олох тоох то ро 
Из раиль дьо нун көр дө һүү түн дьэл лэм ник ылым мыт та ра. 
Еги пек кэ ким ба ры та – фа раон үлэ һит тэ рэ да, олох тоох 
но руот да – Мо ис ейы улуу ки һи нэн ааҕал ла ра.

4 Мои сей эп пи тэ: «АЙЫЫ ТО ЙОН ман нык диир: „Түүн 
үөһү гэр Мин Еги пет ус тун ааһыам. 5 Онуо ха Еги пет ыал-
ла рын бас та кы уол оҕо ло ро – бү рүс түөл гэ оло рор фа раон 
бас та кы уол оҕо тут тан са ҕа лаан, суо ру на тар да ту рар ку лут 
дьах тар бас та кы уол оҕо ту гар тии йэ, ону аа һан сүө һү бас-
та кы атыыр тө рүө ҕэ ба ры өлүөх тэ рэ. 6 Бү түн дой ду үр дү нэн 
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ким да, ха һан да урут ис тэ илик, кэ лин да ис ти бэт улуу 
энэл гэ нэ буо луо ҕа. 7 Эһи ги АЙЫЫ ТО ЙОН Еги пет дьо-
ну гар уон на Из раиль но руо ту гар тус-туспатык сы һыан-
на һа рын кө рөр гүт ту һу гар, Из раиль дьо нун да, ки ни лэр 
сүө һү лэ рин да ба ры ла рын биир да ыт үрүө суо ҕа“. 8 Бу үлэ-
һит тэ риҥ бу ка ба ры миэ хэ кэ лэн сир гэ тии йэ сү гү рүйэн 
ба ран: „Эн ман тан тах сан, баһыл ыыр но руок кун ил дьэ 
бар“, – диэн аат та һыах та ра. Дьэ, ол кэн нэ мин ба рыа ҕым». 
Мои сей, уор да йан, фараон тан тах сан бар бы та.

9 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га: «Еги пет си ри гэр Мин эл-
бэх дьик ти дьай ыым көс тө рүн ту һу гар, фа раон эһи ги ни 
ис тиэ суо ҕа», – диэ би тэ.

10 Мои сей даах Аарон ити дьик ти дьа йыы ны ба ры тын 
фа раон кө рө рү гэр оҥор бут та ра. Ол эрээ ри фа раон, сү рэ-
ҕин АЙЫЫ ТО ЙОН дьэ бир си тэн, Из раиль дьо нун дой ду-
тут тан ыып па та ҕа.

Паасхабырааһынньыгынолохтооһун

12  1 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Еги пет си ри гэр Мои-
сей даах Аароҥ ҥа эп пи тэ: 2 «Бу ый эһиэ хэ бас та кы 

ый – сыл маҥ най гы ыйа буо луох таах. 3 Из раиль бар дьо-
ну гар этиҥ: хас биир дии ыал бу ый онус кү нү гэр сүө һү-
түн үөрүт тэн биир дии ба раан оҕо тун ыл лын. 4 Бү түн ба раан 
оҕо тун сиир кыа ҕа суох дьо ҕус дьиэ кэр гэн саа май чу гас 
ыалын кыт та ки һи тин ах саа ны нан, биир сүө һү этит тэн 
ким тө һө нү сии ри нэн суот таан, кыт тыс тын. 5 Ба раан оҕо то 
туох да дьиэ гэ суох, биир саас таах, атыыр буо луох таах; ба-
раан оҕо тун он ну гар ко за оҕо тун ылыах ха эмиэ сөп. 6 Ону, 
бу ый уон төр дүс кү нүн кэ тэ һэн ба ран, киэ һэ бо ру ҥу й га 
өлөр дүн нэр: Из раиль но руо ту гар кии рэр хас биир дии ки-
һи сүө һү түн он нук өлө рүөх тээх. 7 Он тон хаа ныт тан ылан, 
этин сиэх тээх дьиэ лэ рин кии рии аанын ик ки чан чы гын 
уон на үөһээ хо луо да тын сот тун нар. 8 Этин, аһа ҕас уок ка 
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үтэн, кө төх тө рүү тэ суох бу һа рыл лы быт ки лиэ би, аһыы ам-
тан наах ту ма оту кыт та ол түүн сиэ тин нэр. 9 Сии кэ рик тии 
сиэ бэк кит, уу га бу һар бак кыт – тө бө түн, иһин, атах та рын 
кыт та аһа ҕас уок ка үтэн сии гит. 10 Сар сыар дааҥ ҥа диэ ри 
ту гун да ор до ру маҥ, сар сыар дааҥ ҥа диэ ри ту гу кыа йан 
сиэ бэ тэх хи тин ума тан кэ би һиҥ. 11 Сиир ги ти гэр айаҥ ҥа ту-
ру нар дыы – кур гу тун кур да нан, атах хыт та ҥа һын кэ тэн, 
та йах мас кы тын ту тан оло рон – тиэтэйэ-саарайа сии гит. 
Бу – АЙЫЫ ТО ЙОН Паас ха та.

12 Мин бу түүн Еги пет ус тун ба ран, дой ду олох тоох то-
рун бас та кы нан тө рөө бүт уол оҕо ло рун уон на сүө һү лэ рин 
атыыр тө рүөх тэ рин ба ры ла рын өлө рүө ҕүм, Еги пет та ҥа-
ра ла рын ба ры ла рын дьүүл лүө ҕүм: Мин АЙЫЫ ТО ЙОМ-
МУН. 13 От тон эһи ги оло рор дьиэ лэр гит хаа ны нан бэ лиэ-
тэм мит буо луох та ра, Мин ол хаа ны кө рөм мүн та һы нан ааһа 
ту руо ҕум. Ити кур дук Еги пе ти суу һа рыам, от тон эһи ги ни 
өлөр өлүү тум нуо. 14 Бу үйэ-саас ту ха ры эһиэ хэ ум нул лу бат 
күн буо луох таах. Онон эһи ги бу күн АЙЫЫ ТО ЙОН бы-
раа һын ньы гын бэ лиэ тээҥ, ону кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ сы-
лын ах сын ылар буо луҥ. Бу ир дэ би ли эһи ги үйэ т тэн үйэ ҕэ 
ту ту һуох таах хыт».

Көтөхтөрүүтэсуохкилиэпбырааһынньыга

15 «Сэт тэ күн кө төх тө рүү тэ суох ки лиэ би сиэҥ. Маҥ най-
гы күҥ ҥэ дьиэ ҕи тит тэн аһы тыы гы тын ба ры тын суох гы-
ныҥ. Ким бу сэт тэ хо нук ка кө төх тө рүү лээх ки лиэ би сиэ-
бит – Из раиль но руо тут тан киэр үүрүл лүө ҕэ. 16 Маҥ най гы 
уон на сэт тис күн нэр гэ эһи ги ба ры, биир гэ Миэ хэ, АЙЫЫ 
ТО ЙОҤ ҤО, сү гү рү йэ түм сүөх тээх хит. Бу күн нэр гэ туох 
да үлэ ни то ло руо суох таах хыт, аһыыр ас кы тын эрэ бэ лэм-
ниэх хи тин, итин ник эрэ үлэ ни то ло руох ху тун сөп.

17 Кө төх тө рүү тэ суох ки лиэп бы раа һын ньы гын бэ лиэ-
тиир буо луҥ: Мин бу күн эһи ги уус тар гы тын Еги пет тэн 



Тахсыы 12

173

та һаар бы тым. Онон бу кү нү үйэ лэр гэ кө түл лү бэт ир дэбил 
бы һыы ты нан кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ бэ лиэ тии сыл дьыҥ. 
18 Бас та кы ый уон төр дүс күн киэ һэ тит тэн сүүр бэ бии рис 
күн киэ һэ ти гэр диэ ри эһи ги кө төх тө рүү тэ суох ки лиэ би эрэ 
сиэх тээх хит. 19 Сэт тэ күн эһи ги дьиэ ҕи ти гэр аһы тыы диэн 
суох буо луох таах. Ити күн нэр гэ кө төх тө рүү лээх ки лиэ-
би сиэ бит ки һи – атын сир тэн кэ лии да, бии тэр олох тоох 
да ки һи буол лун – Из раиль но руо тут тан киэр үүрүл лүө. 
20 Хан на да олор бук кут иһин, бу күн нэр гэ кө төх тө рүү лээх 
ки лиэ би сиэ мэҥ – кө төх тө рүү тэ суо ҕу сиэҥ».

ИзраильдьоноПаасхабарааныноҕотунөлөрөллөр

21 Он тон Мои сей Из раиль аҕа баһы лык та рын ба ры ла-
рын ыҥы ран ки ни лэр гэ ман нык эп пи тэ: «Хас биир дии дьиэ 
кэр гэн ба раан оҕо тун бии тэр ко за оҕо тун та лан ылан өлөр-
дүн – Паас ха ны бэ лэм нээ тин. 22 Он тон ис соп* сүү мэ ҕин 
ылан, ону ол гу й га ку тул лу бут ба раан оҕо тун хаа ны гар уган 
ыла-ыла, дьиэ ҕит аанын үөһээ хо луо да тын, ик ки чан чы гын 
со ту та лааҥ. Сар сыар дааҥ ҥа диэ ри эһи гит тэн ким да та һыр-
дьа тах сы ба тын. 23 АЙЫЫ ТО ЙОН Еги пет дьо нун өлөрө-
өһөрө кэл лэ ҕи нэ, аан на рын үөһээ хо луо да та, чан чык та ра 
хаа ны нан со тул лу бут дьиэ лэ ри кө рөн, ааһа ту руо ҕа, онон 
өлүү аан ньа лын кил лэ рэн эһи ги ни өлөр тө рүө суо ҕа.

24 Эһи ги ыч чат тар гы ты ныын бу со куо ну үйэ лэр ту ха ры 
ту ту һуҥ. 25 АЙЫЫ ТО ЙОН Бэ йэ тэ эрэн нэр би тин кур дук 
эһиэ хэ биэ рэр си ри гэр тиий дэх хи ти нэ, бу сиэри-туому 
то ло ро сыл дьаа рыҥ. 26 Өс кө түн оҕо лор гут эһи гит тэн: „Бу 
туох суол та лаах сиэрий-туомуй?“ – диэн ыйыт тах та ры на, 
27 „Би һи ги АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО Паас ха таа ҕы то лу гу биэ-
рэ бит, то ҕо диэ тэх хэ АЙЫЫ ТО ЙОН Еги пет дьо нун өлө-
рө рү гэр Из раиль дьо нун дьиэ лэ рин ааһа бар бы та, би һи ги 

* 12:22 Иссоп– бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка көр. 
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дьиэ кэр гэт тэр би тин ха рыс таа бы та“ диэн этэр буо луҥ». 
Ити ни ис тэн ба ран но руот сө һүр гэс тээн, АЙЫЫ ТО-
ЙОҤ ҤО сү гү рүй бү тэ.

28 Из раиль дьо но ба ран ити этил ли би ти ба ры тын, үк чү 
АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей даах Аароҥ ҥа эп пи тин кур дук, 
оҥор бут та ра.

Онусалдьархай:Египетбастакытөрүөхтэрэөлөллөр

29 Түүн үөһү гэр АЙЫЫ ТО ЙОН Еги пет си рин бас та-
кы оҕо ло рун ба ры ла рын суу һар бы та. Бү рүс түөл гэ оло рор 
фараон тан са ҕа лаан ха ра ҥа хаа йыы га сы тар ки һиэ хэ тии йэ 
маҥ най гы уол оҕо ло рун тыы на быс ты бы та. Сүө һү бас та кы 
атыыр тө рүө ҕэ ба ры та өл бү тэ. 30 Ол түүн фа раон, ки ни үлэ-
һит тэ рэ уон на Еги пет дьо но бу ка ба ры тур бут та ра. Бү түн 
Еги пет үр дү нэн ки һи өл бө төх дьиэ тэ диэн суох буол бу та. 
Дой ду үр дү нэн улуу энэл гэн са ҕа лам мы та.

Египеттэнтахсыы

31 Түүн фа раон Мои сей даах Ааро ну ыҥыр та ран ылан эп-
пи тэ: «Биһи гит тэн ба ра ох суҥ, Из раиль дьо нун ба ры ла рын 
ил дьэ ба рыҥ! Эппик кит кур дук АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО ба-
ран, су луус па та оҥо руҥ. 32 Кы ра да, бө дөҥ да сүө һү бү түн 
ил дьэ ба рыах пыт этэ диэн көр дөс пүк күт – ону ил дьэ ба-
рыҥ. Ман тан ба рыҥ уон на миэ хэ эмиэ ал гыс та көр дө һүҥ!»

33 Еги пет олох тоох то ро Из раиль дьо нун дой ду бу тут тан 
түр гэн ник ба ра ох суҥ диэн тиэ тэп пит тэ рэ. «Бар ба тах хы-
ты на, би һи ги ба ры өлө бүт!» – диэ бит тэ рэ олох тоох тор. 
34 Онон Из раиль дьо но кө тө ҕүл лэ илик тиэс тэ лээх иһит-
тэ рин ылан, та ҥас та ры гар суу лаан сан ны ла ры гар сү-
гэн бар быт та ра. 35 Ки ни лэр Мои сей эп пи тин то ло рон, 
Еги пет ыал ла рыт тан үрүҥ кө мүс, кы һыл кө мүс си мэх тэ-
ри, таҥаһы-сабы көр дөөн ыл быт та ра. 36 АЙЫЫ ТО ЙОН 
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оҥо руу ту нан, Еги пет олох тоох то ро Из раиль дьо ну гар ту гу 
көр дөө бүт тэ рин ба ры тын дьэл лэм ник биэр бит тэ рэ, онон 
Из раиль дьо но Еги пет тэн ба рал ла ры гар дой ду баа йын суй-
даан ыл быт та ра. 37 Ки ни лэр Раам сес куо рат тан Сок хоф диэ-
ки айан наа быт та ра. Оҕону-дьахтары аах па тах ха, ал та сүүс 
ты һыын ча са тыы эр дьон эти лэр. 38 Дьэ би риэй дэ ри кыт та 
эл бэх атын биис ууһун дьо но бар сы быт та ра, ба ры ба һаам 
эл бэх ба раан да, ынах да сүө һү үөр дэ рин үүрэн ил дьи бит-
тэ рэ. 39 Еги пет тэн сү гэн та һаар быт тиэс тэ лэ ри нэн Из раиль 
дьо но кө төх тө рүү тэ суох лэп пиэс кэ ас там мыт та ра. Тиэс-
тэ лэ рэ өс сө аһы йа или гэ. Ки ни лэр Еги пет тэн үүрүл лү бүт 
буо лан тох туу тү һэр кыах та ра суо ҕа, онон, бэл, өйүө лэ рин 
эр дэт тэн кыа йан бэ лэм нэм мэ тэх тэ рэ.

40 Из раиль дьо но Еги пек кэ түөрт сүүс отут сыл олор-
бут та ра. 41 Түөрт сүүс отут сыл ла ра то ло ру туол бут кү нү-
гэр АЙЫЫ ТО ЙОН но руо тун уус та ра бу ка ба ры Еги пет 
си рит тэн тах сы быт та ра. 42 Бу – АЙЫЫ ТО ЙОН Из раиль 
дьо нун Еги пет тэн та һаар быт түү нэ, АЙЫЫ ТО ЙОН түү нэ 
этэ. Онон Из раиль дьо но, кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ бу түү нү 
АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО анаан, утуй бат тар.

Паасхатуһунаныйыы-кэрдии

43 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей даах Аароҥ ҥа эп пи тэ: «Паас-
ха ус таа ба ман нык. Паас ха аһы лы гын туо ра дой ду ки һи тэ 
сиэ суох таах. 44 От тон атыы ла һан ыл быт ку лу туҥ, өс кө түн 
ки ниэ хэ бы һыл лыы сиэрин-туомун оҥор бут буол лах хы на 
эрэ, Паас ха аһын аһыан сөп. 45 Эйиэ хэ атын сир тэн кэ лэн 
оло рор хам нач чыт Паас ха аһын ам са йыа суох таах. 46 Ба-
раан оҕо тун дьиэ иһи гэр сиэ нил лэр. Этин дьиэт тэн та һаа-
ры маҥ, уҥуо ҕун ал дьа ты маҥ. 47 Из раиль но руо та бүт түү нэ 
Паас ха бы раа һын ньы гын ылыах таах. 48 Өс кө түн эн дьиэ-
ҕэр оло рор кэ лии ки һи Паас ха ны бы раа һын ньык тыан ба-
ҕа рар буол ла ҕы на, ки ни дьиэ кэр гэ ни гэр баар эр дьоҥ ҥо 
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ба ры ты гар бы һыы сиэрэ-туома оҥо һул луох таах. Оч чо ҕо 
эрэ ки ни, эһи ги дой ду гут олох тоо ҕун кур дук, бу бы раа һын-
ньыгы ылыан сөп. Бы һыл лы ба тах дьон тон ким да Паас ха 
аһын аһыа суох таах. 49 Эһи ги дой ду гут тө рүт олох тоох то ру-
гар да, атын сир тэн кэ лэн эһи ги ор то ҕу ту гар оло рор дьоҥ-
ҥо да со куон биир».

50 Из раиль дьо но ба ры тын, АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей-
даах Аароҥ ҥа дьа һай бы тын кур дук, то лор бут та ра. 51 Бу күн 
АЙЫЫ ТО ЙОН Из раиль дьо нун ха лыҥ уус та рын Еги пет 
си рит тэн та һаар бы та.

ИзраильбастакытөрүөхтэрэТаҥараҕаананаллар

13  1 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: 2 «Из раиль дьо-
нун бас та кы тө рүөх уол оҕо ло рун уон на сүө һү лэ рин 

атыыр тө рүөх тэ рин ба ры ла рын Миэ хэ анааҥ. Ки ни лэр – 
Миэн нэ рэ».

Көтөхтөрүүтэсуохкилиэптуһунан

3 Мои сей но руок ка эп пи тэ: «Бу кү нү, АЙЫЫ ТО ЙОН 
мо дун күүс тээх илии ти нэн эһи ги ни Еги пет тэн, ку лут таа-
һын тан, та һаар быт кү нүн, өйдүү-саныы сыл дьыҥ. Бу күн 
кө төх тө рүү лээх ки лиэ би сиэ мэҥ. 4 Эһи ги бү гүн авив* ыйы-
гар та ҕыс ты гыт.

5 АЙЫЫ ТО ЙОН өбү гэ лэр ги ти гэр ха на ней дар, хет тэр, 
амор рей дар, хив вей дэр уон на иевус тар оло рор дой ду ла-
рын – үүтүнэн-мүөтүнэн ал лар си ри – биэ риэх буо лан 
ан да ҕай бы та. Ки ни эһи ги ни ол сир гэ тиэр тэ ҕи нэ, эһи ги 
бу ый га ман нык сиэри-туому ту ту һуох тус таах хыт: 6 сэт-
тэ күн кө төх тө рүү тэ суох ки лиэ би сии гит, он тон сэт тис 
кү нү гэр АЙЫЫ ТО ЙОН бы раа һын ньы гын бэ лиэ тии-

* 13:4 Авив– бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка көр. 
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гит. 7 Сэт тэ күн кө төх тө рүү тэ суох ки лиэ би сиэх тээх хит: 
эһи ги оло рор сир ги ти гэр хан на да кө төх тө рүү лээх ки-
лиэп, аһы тыы суох буо луох таах. 8 Хас биир дии гит бу күн 
уолат тар гы ты гар: „Ма ны, АЙЫЫ ТО ЙОН мин Еги пет-
тэн тах сар бар анаан ту гу оҥор бу тун өйдөөн-санаан, оҥо-
робун,“ – диэн этиэх тээх хит. 9 АЙЫЫ ТО ЙОН эһи ги ни 
мо дун күүс тээх илии ти нэн Еги пет тэн та һаар бы та. Онон 
бу бы раа һын ньыгы ылар үгэс кит эһи ги ха ры гы ты гар кэ-
тэр, сүүс кү тү гэр баа нар өй дө бүн ньүк бэ лиэ ҕит кэ риэ тэ 
буо луох таах. АЙЫЫ ТО ЙОН Со куо на уос ку тут тан түс-
пэ тин. 10 Бу ус таа бы сыл тан сыл ах сын анам мыт кэ ми гэр 
ту ту һар буо луҥ».

БастакытөрүөхтэриТаҥараҕааныыртуһунансокуон

11 «АЙЫЫ ТО ЙОН эһи ги ни Ха наан дьо но оло рор си-
ри гэр тиэр тэ ҕи нэ (Ки ни ол си ри эһиэ хэ биэ риэх буо лан, 
эһиэ хэ да, өбү гэ лэр ги ти гэр да ан да ҕа йан ту рар), 12 эһи ги 
бас та кы нан тө рөө бүт уолат та ры ба ры ла рын АЙЫЫ ТО-
ЙОҤ ҤО аныах тус таах хыт. Сүө һү гүт бас та кы атыыр тө-
рүө ҕэ ба ры та эмиэ АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО ана нар. 13 Өсүөл 
бас та кы тө рөө бүт атыыр оҕо тун ба раан оҕо ту нан то лу-
йан ылыҥ, от тон то луй уох ху тун ба ҕар бат буол лах хы ты на, 
өсүөл оҕо тун сүн ньүн бул гу эри йиҥ. Бас та кы уол оҕо лор-
гу тун эмиэ ба ры ла рын то лу йан ылыҥ.

14 Кэ лин уолат тар гыт эһи гит тэн: „Бу аа та ту гуй?“ – 
диэн ыйыт тах та ры на, ки ни лэр гэ ман нык этиҥ: „АЙЫЫ 
ТО ЙОН би һи ги ни мо дун күүс тээх илии ти нэн Еги пет тэн, 
ку лут таа һын уйа тыт тан, та һаар бы та. 15 Фа раон өсө һөн би-
һи ги ни ыытыан ба ҕар ба та ҕар АЙЫЫ ТО ЙОН Еги пек кэ 
бас та кы нан тө рөө бүт тэ ри: уол оҕо ло ру, сүө һү атыыр тө-
рүөх тэ рин – бу ка ба ры ла рын өлөр бү тэ. Ол иһин би һи ги 
АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО сүө һү бүт бас та кы атыыр тө рүөх тэ рин 
то лук биэ рэ бит, от тон бас та кы уолат тар бы тын то лу йан 
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ыла быт“. 16 АЙЫЫ ТО ЙОН би һи ги ни Еги пет тэн мо дун 
илии ти нэн сиэ тэн та һаар бы та, онон бу үгэс би һиэ хэ ха-
ры бы ты гар кэ тэр бэ лиэ бит, сүүс пү тү гэр баа нар баа ныы-
быт буо луох таах».

АЙЫЫТОЙОНноруотунарыаллыыр

17 Фа раон Из раиль дьо нун Еги пет тэн ыып пы ты гар Та-
ҥа ра ки ни лэ ри, бы һа та бэрт диэн, Фи лис тим си ри нэн ил-
дьи бэ тэ ҕэ. Та ҥа ра: «Сэ рии суо һуу рун көр дөх тө рү нэ Из-
раиль дьо но, са наа ла ра ула ры йан, Еги пек кэ төн нүөх тэ рин 
ба ҕа рыах та ра», – диэ би тэ. 18 Ол иһин ки ни лэ ри ку раа йы 
ку йаа ры нан Кы һыл муо ра ны кы йан ил дьэ бар бы та. Из-
раиль дьо но Еги пет тэн сэ рии лэ һэр сэптээх-сэбиргэллээх 
тах сы быт та ра.

19 Бы лыр Иосиф: «Та ҥа ра эһиэ хэ кө мө лөс тө ҕү нэ, ман-
тан мин кы рам та бын ил дьэ ба раа рыҥ», – диэн Из раиль 
но руо тун ан да ҕап пы тын иһин Мои сей Еги пет тэн Иосиф 
кы рам та тын ил дьэ бар бы та.

20 Из раиль дьо но Сок хоф тан хоҥ нон, ку раа йы ку йаар 
уһу гар баар Ефам ҥа тии йэн тох тообут та ра. 21 Күнүстэ-
ри-түүннэри айан наа тын нар диэн, АЙЫЫ ТО ЙОН ки-
ни лэ ри Бэ йэ ти нэн сир дии рэ: кү нү һүн өрө унаа ран тах сар 
су бур хай бы лыт буо лан суол ла рын ыйа ра, от тон түү нүн 
уот ба ҕа на буо лан сыр да та ра. 22 Ол кү нүс кү унаар хай бы-
лыт да, түүҥ ҥү уот ба ҕа на да Из раиль дьо нут тан тэ й бэ-
тэх тэ рэ.

ИзраильдьоноКыһылмуоранытуорууллар

14  1 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: 2 «Из-
раиль дьо ну гар эт. Төн нөн Пи-Гахироф ат ты гар, 

Миг дол уон на Кы һыл муо ра ик ки ар ды гар Ваал-Цефон ат-
ты гар, тох тоо тун нар. Он но тии йэн муо ра кы ты лы гар түөл-
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бэ лэ нэн ту руҥ. 3 Фа раон „Из раиль дьо но бу сир гэ мун ну-
лар, ку раа йы ку йаар га хаай тар ды лар“ дии са ныа ҕа. 4 Мин 
ки ни сү рэ ҕин дьэ бир си тиэм, онон эһи ги ни эк ки рэ тэн 
ба рыа. Дьэ, онуо ха Мин фа рао ну, ки ни сэ рии тин сам на-
ран кил биэн нээх күүс пүн көр дө рүөм. Оч чо ҕо Еги пет дьо-
но Мин АЙЫЫ ТО ЙОН буо лар бын би лиэх тэ рэ!» Из раиль 
дьо но Ки ни эп пи тин то лор бут та ра.

5 Еги пет ыраах таа ҕы ты гар Из раиль но руо та ба ран хаал-
бы тын ту һу нан эп пит тэ рэ. Онуо ха ки ни үр дүк со ло лоох то-
ру нуун өй дө нөн кэ лэн: «Бу аа та би һи ги ту гу оҥо һун ну бут? 
Из раиль дьо нун ыытан, үлэ һит тэ рэ суох хаа лл ыбыт буол-
баат!» – дэ һис пит тэ рэ.

6 Фа раон сэ рии тин кө лөөс кө түн кө лүй тэр би тэ, дьо нун 
хо муй бу та; 7 Еги пет кө лөөс кө лөөх сэ рии тин ба ры тын, 
ал та сүүс бас тыҥ кө лөөс кө лөөх ат та рын ылан бар бы та. 
Хас кө лөөс кө ах сын үөрү йэх сэ рии һит тэр тур бут та ра. 
8 АЙЫЫ ТО ЙОН Еги пет ыраах таа ҕы тын фа рао ну, сү-
рэ ҕин дьэ бир си тэн, ки ни Из раиль дьо нун эк ки рэп пи тэ. 
От тон Из раиль дьо но, туох тан да кут там мак ка, хол ку-
тук* айан наан ис пит тэ рэ. 9 Еги пет дьо но – фа раон ба ры 
кө лөөс кө тө, ба ры ат таах дьо но, ба ры сэ рии тэ – ки ни лэ-
ри эк ки рэп пит тэ рэ. Итиэн нэ муо ра кы тыы ты гар тох тоон 
тур дах та ры на, Пи-Гахироф чу га һы гар баар Ваал-Цефон 
ат ты гар сип пит тэ рэ.

10 Фа раон улам чу га һаан ис пи тэ. Из раиль дьо но кэн-
ни лэ рин ха йы һан көр бүт тэ рэ – ки ни лэ ри Еги пет сэ рии-
тэ эк ки рэ тэн иһэ рэ. Онуо ха Из раиль дьо но, уо лу йа кут-
та нан, АЙЫЫ ТОЙО НТОН кө мө көр дөс пүт тэ рэ 11 уон на 
Мои сей га: «Эн би һи ги ни Еги пек кэ ха рал лар сир дэ рэ 
суох, онон ку раа йы ку йаар га өл лүн нэр диэн ман на аҕал-
бы тыҥ дуо? – диэ бит тэ рэ. – Бу ту гу оҥор дуҥ, би һи ги-

* 14:8 ...туохтандакуттаммакка,холкутук...– эбэ тэр «(Та ҥа ра) 
күүс тээх илии ти гэр кө мүс кэ тэн» диэн тыл баас тыах ха эмиэ сөп. 
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ни то ҕо Еги пет тэн та һаар дыҥ? 12 Би һи ги өс сө Еги пек кэ 
сыл дьан эйиэ хэ: „Би һи ги ни хаал лар, Еги пет дьо ну гар 
ку лут туох пут!“ – диэн эп пэ тэх пит этэ дуо? Ку раа йы ку-
йаар га өлүөх кэ риэ тэ, Еги пет дьо ну гар ку лут таа быт ор-
дук этэ!»

13 «Кут та ны маҥ! – диэ би тэ Мои сей но руок ка. – Тох-
тооҥ, АЙЫЫ ТО ЙОН эһи ги ни би ли гин хай дах быы-
һыы рын кө рүҥ! Эһи ги бу Еги пет дьо нун тиһэх тө гүл 
кө рө ҕүт – аны ки ни лэ ри ха һан да ха рах тыах хыт суо ҕа. 
14 Эһи ги тус ку ту гар АЙЫЫ ТО ЙОН Бэ йэ ти нэн сэ рии лэ-
һиэ ҕэ! Уос ку йуҥ!»

15 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Эн мии гин то-
ҕо ыҥы ра ҕын? Из раиль дьо ну гар сал гыы айан нааҥ диэн 
эт. 16 Та йах мас кын өрө уу нан, муо ра диэ ки да лай, оч чо ҕо 
муо ра уута си лэл лэн биэ риэ. Из раиль дьо но муо ра ны тү-
гэ ҕи нэн, ку раа нах сир кур дук, са тыы туо руох та ра. 17 Мин 
Еги пет сэ рии һит тэ рин өсө һүн нэ рэм мин, ки ни лэр эһи-
ги ни эк ки рэ тэн ба рыах та ра. Дьэ, онуо ха Мин фа рао ну, 
ки ни сэ рии һит тэ рин, кө лөөс кө лө рүн, ат таах сэ рии тин 
суу һа ран, кил биэн нээх күүс пүн көр дө рүөм. 18 Фа рао ну, 
ки ни кө лөөс кө лө рүн уон на ат таах сэ рии һит тэ рин сам на-
ран кил биэн нээх күүс пүн көр дө рдөх пү нэ, Еги пет дьо но 
АЙЫЫ ТО ЙОН Ки мин би лиэх тэ рэ!»

19 Из раиль сэ рии тин ин ни гэр ис пит Та ҥа ра аан ньа-
ла, көй эл бэх дьон кэн ни гэр ба ран, тур бу та. Ин ни лэ ри-
гэр унаа ран ис пит бы лыт кэн ни лэ рин диэ ки сы ҕа ры йан, 
20 Еги пет сэ рии лэ рин уон на Из раиль дьо нун ик ки ар ды ла-
ры гар тох тообу та. Бы лыт Еги пет дьо но ту рар си рин ха ра-
ҥар ды бы та, от тон из раил лар га сыр дык сы дьаа йа ра. Онон 
ол түүн ик ки сэ рии кыа йан тик сис пэ тэх тэ рэ.

21 Дьэ, он тон Мои сей муо ра диэ ки илии тин да лай бы-
ты гар АЙЫЫ ТО ЙОН илин тэн күүс тээх тыалы тү һэ-
рэн, тыал түү нү бы һа муо ра уутун үүр бү тэ. Онон уу ик ки 
аҥыы си лэл лэн, муо ра тү гэ ҕэ көс тү бү тэ. 22 Из раиль дьо но, 
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ку раа нах си ри нэн ба рар кур дук, муо ра тү гэ ҕи нэн хаа ман 
бар быт та ра: уу ки ни лэр уҥа да, ха ҥас да өт тү лэ ри нэн эр-
кин буо лан тур бу та. 23 Еги пет дьо но – фа раон ба ры кө-
лөөс кө лө рө уон на ат таах сэ рии тэ бу ка ба ры – эмиэ эк ки-
рэ тэн муо ра тү гэ ҕэр сүүр дэн киир бит тэ рэ.

24 Хал лаан сыр дыан аҕай ин ни нэ, АЙЫЫ ТО ЙОН уот 
ба ҕа на уон на унаар хай бы лыт иһит тэн Еги пет сэ рии тин 
кө рөн, ки ни лэр ор то ло ру гар улуу ай мал ҕа ны та һаар бы та. 
25 Ки ни оҥо руу ту нан Еги пет сэ рии тин кө лөөс кө лө рө ба ры 
кө лө һө лө рө тул лан ба тыл лан хаа лан, дьон кө лөөс кө лө рү 
бэрт эрэ йи нэн сос пут та ра.

«Из раил лар тан куо та ох суо ҕуҥ! – диэн ай ма лас пыт та ра 
Еги пет дьо но. – АЙЫЫ ТО ЙОН ки ни лэр диэ ки: Бэ йэ ти-
нэн би һи ги ни ута ры сэ рии лэ һэн эрэр!»

26 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Илии-
гин муо ра диэ ки уун – уу төн нөн Еги пет дьо нун, ки ни-
лэр кө лөөс кө лө рүн, сэ рии һит тэ рин ти мир тин». 27 Мои сей 
илии тин муо ра диэ ки уум му ту гар сар сыар да уу төн нөн 
кэл би тэ. Еги пет сэ рии лэ рэ уу га уун-утары сүүр дэн киир-
бит тэ рин АЙЫЫ ТО ЙОН муо ра ор то ту гар ти мир дэн кэ-
бис пи тэ. 28 Уу төн нөн, муо ра тү гэ ҕи нэн Из раиль дьо нун 
эк ки рэ тэн ис пит кө лөөс кө лө рү, ат таах та ры – фа раон сэ-
рии тин ба ры тын са ба ох су бу та. Биир да ки һи лэ рэ тыын-
наах ор ду ба та ҕа.

29 От тон Из раиль дьо но муо ра ны тү гэ ҕи нэн, ку раа нах 
сир кур дук, са тыы туо раа быт та ра: муо ра уута ки ни лэр 
уҥа да, ха ҥас да өт тү лэ ри гэр эр кин буо лан тур бу та. 30 Ити 
кур дук АЙЫЫ ТО ЙОН ол күн Из раиль но руо тун Еги пет 
сэ рии тит тэн өрү һүй бү тэ. Из раиль дьо но муо ра кы ты лы-
гар Еги пет сэ рии һит тэ рин өлүк тэ рэ ыһыл лан сы тал ла рын 
көр бүт тэ рэ. 31 АЙЫЫ ТО ЙОН мо дун күүс тээх илии ти нэн 
Еги пет сэ рии тин суу һар бы тын кө рөн, Из раиль но руо-
та АЙЫЫ ТОЙО НТОН ула хан нык дьу лай бы та, АЙЫЫ 
ТОЙО НУ, Ки ни ку лу тун Мо ис ейы итэ ҕэй би тэ.



182

Тахсыы 15

Моисеймуоракытылыгартуран
ыллаабытырыата

15  1 Онуо ха Мои сей уон на Из раиль дьо но АЙЫЫ ТО-
ЙОҤ ҤО ыл лаа быт та ра:

«АЙЫЫ ТОЙОҤҤО мин ырыа ыллыыбын.
Кини – улуу:
Кини аттаах дьоннору муораҕа түһэрдэ!

2 АЙЫЫ ТОЙОН – мин күүһүм-күдэҕим, 
албан аатым —

миигин быыһаан ылла.
Кини мин Таҥарам —

мин Кинини айхаллыам!
Аҕам Таҥарата —

мин Кинини уруйдуом.
3 АЙЫЫ ТОЙОН – сэрииһит!

Кини аата АЙЫЫ ТОЙОН диэн.
4 Кини фараон көлөөскөлөрүн, бары сэриитин 

муораҕа түһэрдэ,
чулуу сэрииһиттэрин Кыһыл муораҕа 

тимиртэ.
5 Дириҥ далай кинилэри ыйыһынна:

байҕал түгэҕэр таастыы бардылар.
6 АЙЫЫ ТОЙОН! Эн илииҥ бөҕө-таҕа, күүстээх,

АЙЫЫ ТОЙОН! Эн илииҥ өстөөҕү сууһарда!
7 Эн улуугун!

Өстөөхтөргүн самнардыҥ,
уоруҥ-кылыныҥ күөдьүйэн, кинилэри 

соломолуу уматтыҥ.
8 Эн тыыныҥ сиккиэриттэн уу икки аҥыы силэллэн 

биэрдэ,
байҕал долгуна эркин буолан тохтоон турда,
дириҥ далай кытаанах сиргэ кубулуйда.
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9 „Эккирэтиэм, ситиэм, – диэбитэ өстөөх, —
баайдарын талыам, баҕарбыппын ылыам!
Кылыспын таһааран, барыларын кыргыам!“

10 Эн тыыныҥ сиккиэрэн, кинилэри муора 
бүрүйдэ —

дириҥ далайга сибиньиэстии түстүлэр.
11 Ким баарый таҥаралар ортолоругар Эйиэхэ 

холоонноох, АЙЫЫ ТОЙОН?
Ким баарый сибэтиэйдэр ортолоругар Эйиэхэ 

тэҥнээх, Модун Күүстээх?
Эн курдук сүдү килбиэннээх ким да суох,

Эн курдук эҥин дьиктини оҥорор кыахтаах 
ким да суох!

12 Уҥа илиигин ууммуккар —
сир өстөөхтөрү ыйыһынна!

13 Эн өрүһүйэн ылбыт норуоккун сирдээн бардыҥ,
көмүскүүр, таптыыр буолан, сибэтиэй сиргэр 

батыһыннардыҥ.
14 Норуоттар, итини истэн, салҕалас буоллулар,

Филистим олохтоохторо уолуйдулар,
15 Эдом кинээстэрэ дьиксиннилэр,

Моав баһылыктара айманнылар,
Ханаан дьоно ыар санааҕа хам баттаттылар.

16 Кинилэр улуу кутталга, уолусхаҥҥа ыллардыннар!
Эн норуотуҥ, норуот оҥостубут дьонуҥ

кинилэр аттыларынан ааһар кэмнэригэр
бары Эн ыарахан илииҥ анныгар 

тааһыра таалан турдуннар!
17 Эн норуоккун Бэйэҥ хайаҕар олохтуоҕуҥ —

онно, АЙЫЫ ТОЙОН, Эн дьиэ туттубутуҥ,
онно, Аҕа Баһылык, ытык дьиэҕин 

туруорбутуҥ!
18 АЙЫЫ ТОЙОН үйэттэн үйэлэр тухары 

ыраахтааҕылыа!»
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Мариамырыата

19 Фа раон кө лөөс кө лө рө, ат таах сэ рии һит тэ рэ муо ра тү-
гэ ҕэр кө тү тэн киир бит тэ ри гэр, АЙЫЫ ТО ЙОН ки ни лэр гэ 
ууну төт тө рү ыып пы та. От тон Из раиль дьо но муо ра тү гэ-
ҕи нэн, ку раа нах си ри нэн кур дук, хаа ман туо раа быт та ра.

20 Аарон эдьии йэ бо ро руок Ма риам тим па нын ыл бы ты-
гар дьах тал лар бу ка ба ры, үҥкүүлүү-үҥкүүлүү, тим пан на-
рын туп пу ту нан ки ни ни ба тыс пыт та ра. 21 Ма риам ки ни лэр 
ин ни лэ ри гэр сыл дьан ырыа ыл лаа бы та:

«АЙЫЫ ТОЙОҤҤО ырыа ыллааҥ!
Кини – улуу:
Кини аттаах дьоннору муораҕа түһэрдэ!»

Аһыыамтаннаахуу

22 Мои сей Из раиль дьо нун Кы һыл муо рат тан Сур ку-
раа йы ку йаа ры гар ил дьэ бар бы та. Үс кү нү бы һа ки ни лэр 
ку раа йы ку йаа ры нан айан наа быт та ра, ол ту ха ры хан тан 
да иһэр ууну бул ба тах та ра. 23 Он тон Ма ра диэн сир гэ кэл-
бит тэ рэ. Бу сир уутун, аһыы та бэрт буо лан, кыа йан ис пэ-
тэх тэ рэ. (Ол иһин, сир аа та Ма ра* диэн буол бут.) 24 Дьон 
Мои сей га му ҥа ты йан: «Би һи ги ту гу иһэн та мах пы тын 
сии гир дэ бит?» – дэ һэл лэ рэ.

25 Мои сей АЙЫЫ ТОЙО НТОН көр дөс пү тү гэр АЙЫЫ 
ТО ЙОН ки ниэ хэ биир ма һы ыйан көр дөр бү тэ. Мои сей ол 
мас ла баа тын ылан, уу га бы рах пы ты гар аһыы уу ки һи иһэр 
уута буо лан хаал бы та.

Бу сир гэ АЙЫЫ ТО ЙОН но руок ка со куон на ры, ыйыы-
ла ры-кэр дии лэ ри биэр би тэ, бу сир гэ ки ни лэ ри тур гу-
тан көр бү тэ. 26 АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «АЙЫЫ ТО ЙОН 

* 15:23 Мара– дьэ би риэй дии «аһыы-кутуу» диэн суол та лаах тыл. 
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Та ҥа ра ҕыт ты лын иһи ттэх хи ти нэ, ту гу сөп төөх дии рин 
оҥор дох ху ту на, Ки ни ыйаах та рын бол ҕо йон, биэр бит 
со куон на рын ту тус тах хы ты на, Мин Еги пек кэ ыып пыт 
ыарыы бын-дьаҥ мын эһиэ хэ ыытыам суо ҕа. Мин эһи ги-
ни үтүөр дэр АЙЫЫ ТОЙО ММУН», – диэ би тэ.

27 Из раиль дьо но Елим ҥэ кэл бит тэ рэ. Он но уон ик ки 
дьүүк тэ уон на сэт тэ уон фи ник пальма та баал ла ра. Ки ни-
лэр ол дьүүк тэ лэр ат ты ла ры гар быс тах кэм ҥэ тох тоон тур-
бут та ра.

Халлаантантүспүтмааннауоннакуруппааскылар

16  1 Елим тэн сал гыы айан наан, Из раиль дьо но бүт түү нэ 
Елим уон на Си най ха йа тын ик ки ар ды ла ры гар баар 

Син ку раа йы ку йаа ры гар кэл бит тэ рэ. Ити ки ни лэр Еги-
пет тэн тах сы быт та ра ик кис ыйын уон бэ һис кү нү гэр этэ. 
2 Он но ку раа йы ку йаар га Из раиль дьо но ба ры Мои сей даах 
Ааро ну мө ҕүт тэн бар быт та ра. 3 «Оо, бу кэ риэ тэ Еги пек кэ 
АЙЫЫ ТО ЙОН илии тит тэн өл бүп пүт буол лар! – диэн су-
лам мыт та ра. – Он но би һи ги эт тээх кө һү йэ ту ла оло рор-
бут, ки лиэ би тото-хана сиир бит! От тон эһи ги буол ла ҕы на 
би һи ги ни бу ку раа йы ку йаар га бу ка ба ры бы тын хор гу тан 
өлөр төө рү аҕал бык кыт».

4 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Мин эһиэ хэ арда-
ҕы кур дук хал лаан тан ки лиэ би тү һэ риэм. Дьон күн аайы 
тах сан нар, күҥ ҥэ тө һө сөп буо ла ры нан хо муй уох та ра. Дьэ, 
он но Мин ки ни лэр Со куом мун тө һө ту ту һал ла рын тур-
гу тан кө рүө ҕүм. 5 Нэ диэ лэ ал тыс кү нү гэр ас та рын бэ лэм-
ниил лэ ри гэр урук ку ла ры наа ҕар ик ки тө гүл эл бэ ҕи хо му й-
бут та рын кө рүөх тэ рэ».

6 Мои сей даах Аарон Из раиль бар дьо ну гар эп пит тэ рэ: 
«Эһи ги ни Еги пет тэн АЙЫЫ ТО ЙОН та һаар бы тын бу киэ-
һэ би лиэх хит, 7 он тон сар сыар да эһи ги Та ҥа ра Кил биэ нин 
кө рүөх хүт. АЙЫЫ ТО ЙОН эһи ги Ки ни ни мө ҕүт тэр ги тин 
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иһит тэ. Бу би һи ги ким-туох айы лаах буо лам мыт, эһи ги би-
һи ги ни мө ҕүт түөх хү түй?»

8 Мои сей эп пи тэ: «Киэ һэ АЙЫЫ ТО ЙОН эһиэ хэ эти, 
от тон сар сыар да дэ лэй ки лиэ би ыытыа ҕа. Эһи ги киҥир-
хаҥыр тыл ла һар гы тын Ки ни иһит тэ. Би һи ги ким-туох 
айы лаах үһү бү түй? Эһи ги би һи ги ни буол бак ка, АЙЫЫ 
ТОЙО НУ мө ҕүт тэ ҕит!» – диэ би тэ.

9 Мои сей Аароҥ ҥа эп пи тэ: «Из раиль дьо ну гар тии йэн 
ба ры ла ры гар: „АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр ту руҥ, Ки ни эһи-
ги са ҥа ҕы тын иһит тэ“, – диэ».

10 Аарон ону Из раиль дьо ну гар бүт түү нү гэр тиэр ди битэ. 
Дьон ку раа йы ку йаар диэ ки ха йыс пыт та ра – арай он но 
бы лыт тан ки ни лэр гэ АЙЫЫ ТО ЙОН Кил биэ нэ сы дьаа-
йан көс тү бү тэ.

11 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: 12 «Мин Из раиль 
дьо нун са ҥа тын иһит тим. Ки ни лэр гэ: „Киэ һэ эт сиэх хит, 
от тон сар сыар да дэ лэй ки лиэп тээх буо луох хут. Дьэ, оч чо ҕо 
Мин, АЙЫЫ ТО ЙОН, эһи ги Та ҥа ра ҕыт буо лар бын өй-
дүөх хүт“, – диэ».

13 Киэ һэ хо нуу ку руп паас кы ла ра кө төн кэ лэн нэр, ол си-
ри бү түн нүү то ло рон кэ бис пит тэ рэ. От тон сар сыар да лаа-
ҕыр ту ла ты гар сиик түс пү тэ. 14 Сиик көп пү түн кэн нэ, көр-
бүт тэ рэ: ку раа йы ку йаар ньуу ра ба ры та кы рыа ны са на тар 
ма ҥан өҥ нөөх чап-чараас ха чы гы рас ту гу нан эрэ бү рүл лү-
бүт этэ. 15 Из раиль дьо но, ол ту гун өй дөө бөк кө, бэ йэ-бэ-
йэ лэ ри гэр: «Бу аа та ту гуй?» – дэс пит тэ рэ. Онуо ха Мои сей 
ки ни лэр гэ: «Бу АЙЫЫ ТО ЙОН эһи ги ни аһа таа ры ыып-
пыт ки лиэ бэ, – диэ би тэ. – 16 АЙЫЫ ТО ЙОН хас биир-
дии гит итин тэн дьиэ кэр гэ нэ тө һө нү сии ри нэн хо муй дун, 
ки һи ах сын биир дии го мо ры нан* ааҕан, сурт иһи гэр тө һө 
ки һи баа ры нан ыл лын диир».

* 16:16 Гомор– биир түү тэх бур ду гу сыс тах ха тах сар туо раах бур дук 
кээ мэ йэ буо луон сөп. 
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17 Из раиль дьо но ону то лор бут та ра. Ким эрэ эл бэ ҕи, ким 
эрэ аҕы йа ҕы хо муй бу та, 18 ол гы нан ба ран хо му й бут та рын 
го мо ры нан кэм нээ бит тэ ри гэр эл бэ ҕи ыл быт тар га ор ду ба-
та ҕа, аҕы йа ҕы кут ту бут та рга итээ бэ тэ ҕэ. Ки һи ба ры та дьиэ 
кэр гэ ни гэр тө һө сөп буо ла ры нан хо муй бу та.

19 «Итин тэн ту гу да сар сыар дааҥ ҥа диэ ри хаал ла ры-
маҥ», – диэ би тэ Мои сей. 20 Ол эрээ ри дьон ки ни ни ис-
ти бэ тэх тэ рэ: хо му й бут та рын со ро ҕун сар сыҥ ҥы га ор до-
рум мут та ра, он ту ка ла ра сар сыар да сыты йан хаал бы та, үөн 
ыс пы та. Мои сей ол дьоҥ ҥо уор дай бы та.

21 Сар сыар да аайы ону хас биир дии лэ рэ дьиэ кэр гэ ни гэр 
тө һө сөп буо ла рын хо му йал ла ра, от тон хо мул лу бак ка хаал-
бы та ба ры та кү нүс күн уоту гар уул лан иһэ рэ. 22 Нэ диэ лэ ал-
тыс кү нү гэр ик ки тө гүл эл бэ ҕи – ки һи ба һы гар ик ки лии 
го мо ры – хо му й бут та ра. Ол ту һу нан но руот ба һы лык та ра 
ба ры Мои сей га кэ лэн эп пит тэ ри гэр 23 Мои сей ки ни лэр-
гэ: «АЙЫЫ ТО ЙОН ити ту һу нан ман нык эп пи тэ: сар сын 
сын ньа лаҥ кү нэ, АЙЫЫ ТО ЙОН ытык су буо та та. Онон, 
бу һа ры ныах хы тын ба ҕа рар бур дук ас кы тын, ту гу аһыах хы-
тын ба ҕа рар гы тын бү гүн бу һа ры ныҥ, кыа йан сиэ бэ тэх хи-
тин сар сыҥ ҥы га ха һаа ныҥ», – диэ би тэ. 24 Дьон, Мои сей 
дьа һай бы тын кур дук, сиэ бэ тэх тэ рин сар сыҥ ҥы га ха һаам-
мыт та ра. Бу сы рыы га уу рум мут та ра сы тый ба та ҕа, үөн да 
ыс па та ҕа.

25 «Бү гүн эһи ги ити ни сиэҥ, – диэ би тэ Мои сей. – Бү гүн 
АЙЫЫ ТО ЙОН су буо та та, онон эһи ги сир гэ ту гу да ҕа ны 
бу луох хут суо ҕа. 26 Ити ни ал та күн хо му йа ҕыт, от тон сэт тис 
күн – су буо та, онон ити күн ту гу да ҕа ны бу луох хут суо ҕа».

27 Ону ис ти бэк кэ, со рох дьон нэ диэ лэ сэт тис кү нү гэр ас 
хо му йа тах сы быт та ра да – ту гу да бул ба тах та ра. 28 Онуо ха 
АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Ха һааҥ ҥа диэ ри эһи ги 
Мин ыйаах тар бын, со куон нар бын то ло рор тон ак каас та нар 
буо ла ҕы тый? 29 Өй дөөҥ: АЙЫЫ ТО ЙОН эһиэ хэ су буо та-
ны биэр би тэ, ол иһин ал тыс күҥ ҥэ ки лиэ би ик ки хо нук ка 
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анаан биэ рэр. От тон сэт тис күҥ ҥэ эһи ги ба ры дьиэ ҕи ти гэр 
оло руох тус таах хыт, хан на да ба рыа суох таах хыт», – диэ би-
тэ. 30 Онон но руот сэт тис күҥ ҥэ сын ньам мы та.

31 Из раиль дьо но ити аһы маан на диэн аат таа быт та ра. 
Маан на ко риандр сиэ мэ тин кур дук ма ҥан дьү һүн нээ ҕэ, 
ам та на мүөт тээх лэп пиэс кэ ни са на та ра. 32 Мои сей эп пи тэ: 
«АЙЫЫ ТО ЙОН ман нык дьа һа йар: „Мин эһи ги ни Еги-
пет тэн та һаа ран ба ран ку раа йы ку йаар га аһап пыт ки лиэп-
пин кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ бу ка ба ры кө рө сыл дьал ла рын 
кур дук, биир го мор маан на эһиэ хэ ха рал лан сыт тын“».

33 Он тон Мои сей Аароҥ ҥа: «Иһит тэ ылан он но биир го-
мор маан на ны то ло ру ку тан ба ран, кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ 
ха рал лан сы та рын кур дук, АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр ууран 
кэ бис», – диэ би тэ. 34 Аарон, АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га со-
ру й бу тун кур дук, маан на лаах иһи ти Кэс тыл хоп по тун ин-
ни гэр уур бу та.

35 Из раиль дьо но, киһилээх-сүөһүлээх сир гэ тии йиэх тэ ри-
гэр диэ ри түөрт уон сыл ус та та маан на нан аһы лык там мыт та-
ра. Ха наан си ри гэр үк тэ ниэх тэ ри гэр диэ ри ки ни лэр маан на 
аһы лык таах та ра. 36 (Го мор – эфа уон гым мыт бии рэ.)

АЙЫЫТОЙОНочуостануутаһаарар

17  1 Син ку раа йы ку йаа рыт тан хоҥ нуох та рыттан Из-
раиль но руо та бүт түү нэ, АЙЫЫ ТО ЙОН ый бы тын 

кур дук, кыра-кыратык ба ран бы таан нык айан наа бы та. 
Ки ни лэр Ре фи дим ҥэ тии йэн тох тоон тур бут та ра. Ол гы-
нан ба ран бу сир гэ утах та рын хан на рыах та рын – уу суо ҕа. 
2 Дьон Мо ис ейы сэ мэ лээн: «Иһиэх пи тин уута аҕал, би һи ги 
уу иһиэх пи тин ба ҕа ра быт», – дэс пит тэ рэ.

Онуо ха Мои сей ки ни лэр гэ: «Эһи ги мии гин то ҕо сэ мэ-
лии гит? – диэ би тэ. – АЙЫЫ ТОЙО НУ то ҕо тур гу та ҕыт?»

3 Ула хан нык утап пыт дьон Мои сей га: «Би һи ги ни Еги-
пет тэн то ҕо та һаар бык кыный? Оҕо лор бу тун, сүө һү лэр би-
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тин кыт та ман на та мах пы тын ха та ран өлө рөө рү дуо?» – 
диэн су ла нан бар быт та ра.

4 Мои сей АЙЫЫ ТОЙО НУ ыҥы ран: «Мин бу но руо ту 
хай дах гы на бын? – диэн ыйып пы та. – Мии гин таа һы нан 
там ныыл ла ра буол ла!»

5 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Из раиль хас да аҕа 
ба һы лы гын ылан, но руот ин ни гэр тах сан тур. Өрүс уутун 
ох су бут та йах мас кын ил дьэ сы рыт. 6 Дьэ, он но Хо рив ка 
Мин эн ин ни гэр очуос үрдү гэр ту руо ҕум. Эн та йах хы-
нан очуо һу ох соор, оч чо ҕо таас тан уу сүү рүө ҕэ. Дьон ол 
ууну ис тин». Из раиль аҕа ба һы лык та ра кө рөн тур дах та-
ры на, Мои сей ити ни ба ры тын то лор бу та. 7 Он тон ыла ити 
сир, Из раиль дьо но су ла ды йан ба ран Та ҥа ра ны тур гу тан: 
«АЙЫЫ ТО ЙОН би һи ги ни кыт та биир гэ дуу, суох дуу?» – 
диэ бит тэ рин иһин, Масса-Мерива* диэн аат там мыт.

Амаликдьонункыайыы

8 Он тон Ре фи дим ҥэ Ама лик дьо но кэ лэн, Из раиль но-
руо ту гар сэ рии нэн са ба түс пүт тэ рэ. 9 Мои сей Иис ус ка**: 
«Ама ли гы ута ры ох су һа ба рар дьоҥ ҥун сүү мэр дээ. От тон 
мин сар сын, Та ҥа ра та йа ҕын туп пу ту нан, бул гун ньах үрдү-
гэр тах сан ту руом», – диэ би тэ. 10 Иис ус Мои сей дьа һай бы-
тын то ло рон, Ама лик дьо нун ута ры кыр гы һыы га киир би-
тэ. Мои сей Аарон наах Ору кыт та бул гун ньах үрдү гэр тах сан 
тур бу та. 11 Мои сей илии тин өрө уун на ҕы на – Из раиль хо-
то ро, от тон ал ла ра сан ньыт та ҕы на – Ама лик дьо но ба һый-
бы ты нан ба рал ла ра. 12 Он тон ик ки илии тэ сы ла йан ыараан 
хаал бы ты гар ат ты гар сы ма ра таа һы аҕа лан уур бут та ра. Мои-
сей ол таас ка олор бу та. Аарон наах Ор ки ни ни ик ки өт түт тэн 

* 17:7 Масса– дьэ би риэй дии «тур гу туу», «Ме ри ва» – «иирээн». 
** 17:9 Иисус– Мои сей кө мө лө һөөч чү тэ Иис ус На вин (ол аа та Иисус, 
Нун уола). 
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илии тит тэн өйөөн тур бут та ра. Күн кии риэр диэ ри, Мои сей 
илии тин өрө уу нан олор бу та. 13 Онон Иис ус Ама ли гы кыай-
бы та, ки ни но руо тун кы лы һы нан кы дый бы та.

14 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Ма ны ба ры тын, 
бу кыа йыы ум нул лу ба тын кур дук, ки ни гэ ҕэ су руй. Мин 
Ама лик дьо нун сир үр дүт тэн ими ри со туом, онон ки ни лэр 
ааттыын-суоллуун ум нул луох та ра. Бу эп пип пин Иисус-
ка тиэрт». 15 Онон Мои сей аал таар оҥо рон ба ран, ону 
Яхве-Нисси* диэн аат таа бы та. 16 «Бу аат АЙЫЫ ТО ЙОН 
дуо ҕа тын үр дүк түк ту туҥ диэн суол та лаах. АЙЫЫ ТО ЙОН 
Ама ли гы ута ры сэ рии тэ кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ ба ра ту-
руо ҕа»,— диэ би тэ ки ни.

МоисейИофордуункөрсүһэр

18  1 Та ҥа ра Ма диан наа ҕы үлэ һи тэ Иофор, Мои сей аҕа 
кын на, Та ҥа ра Мои сей га уон на Бэ йэ тин но руо ту-

гар, Из раиль га, ту гу оҥор бу тун – АЙЫЫ ТО ЙОН Из раи-
лы Еги пет тэн та һаар бы тын – ис ти би тэ. 2 Ио фо ру кыт та 
Мои сей ойо ҕо Сеп фо ра (ити ин ни нэ Мои сей ки ни ни аҕа-
ты гар төт тө рү ыып пы та) 3 уон на ик ки уола баал ла ра (биир-
дэс тэ рин аа та Гир сам** – «мин туо ра дой ду га кэ лэн олох-
суй дум», 4 аты нын аа та дьэ би риэй дии Елие зер*** – «аҕам 
Та ҥа ра та миэ хэ кө мө ҕө кэ лэн, мии гин фа раон кы лы һыт-
тан өрү һүй дэ» диэн суол та лаах). 5 Иофор ки ни лэ ри ку раа-
йы ку йаар га Мои сей лаа ҕы ра баар ха йа тын тэл лэ ҕэр ил дьэ 
кэл би тэ.

6 Иофор Мои сей га ки һи ыытан: «Мин, аҕа кын ныҥ Ио-
фор, ойох хун, ик ки уол гун ил дьэ кэ лэн иһэ бин», – диэн 

* 17:15 Яхве-Нисси–«АЙЫЫ ТО ЙОН – мин дуо ҕам (зна мям)» диэн 
суол та лаах. 
** 18:3 Гирсам– дьэ би риэй дии «кэ лии ки һи» диэн суолталаах анал аат.
*** 18:4 Елиезер– «Мин Та ҥа рам көмөлөһөр» диэн суолталаах анал аат.
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ил дьит тээ би тэ. 7 Мои сей аҕа кын ны гар ута ры тах сан сү-
гү рүйэн ба ран, ки ни ни уураан ыл бы та. Хай дах сыл дьал-
ла рын хар да ры та ыйы та ла һан ба ран, ик киэн сурт иһи гэр 
киир бит тэ рэ. 8 Мои сей аҕа кын ны гар АЙЫЫ ТО ЙОН Из-
раиль но руо тун кө мүс кээн фа рао ну уон на Еги пет дьо нун 
хай дах гым мы тын, бэ йэ лэ рэ ку раа йы ку йаа ры нан айан-
ныыл ла ры гар туох мо һол ло ру көр сү бүт тэ рин, АЙЫЫ ТО-
ЙОН ки ни лэ ри хай дах өрү һүй бү түн ту һу нан кэп сээ би тэ. 
9 АЙЫЫ ТО ЙОН Из раиль но руо тун Еги пет дьо нут тан 
өрү һү йэн эл бэх үтүө нү оҥор бу тун Иофор үөрэ ис ти би тэ. 
10 «Эһи ги ни Еги пет дьо нут тан, фараон тан быы һаа быт, но-
руок ку тун Еги пет тэн өрү һүй бүт АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО ай хал 
буол лун! – диэ би тэ ки ни. – 11 Би ли гин мин АЙЫЫ ТО-
ЙОН ба ры та ҥа ра лар тан үр дү гүн бил лим: АЙЫЫ ТО ЙОН 
но руо ту ки ни лэр гэ бэр дим сий бит Еги пет дьо нут тан быы-
һаан ыл быт!»

12 Иофор, Мои сей аҕа кын на, Та ҥа ра ҕа бү түн нүү ума-
тыл лар то лу гу кыт та эйэ лэ һии то лу гун биэр би тэ. Он тон 
Аарон Из раиль аҕа баһы лык та ры ныын кэ лэн нэр, бу ка 
ба ры Мои сей аҕа кын нын кыт та Та ҥа ра ин ни гэр оло рон 
биир гэ аһаа быт та ра.

ИофорсүбэтинэнМоисейсудьуйаларыаныыр

13 Нө ҥүө кү нү гэр Мои сей Из раиль дьо но бэйэ-бэйэлэ-
рин үҥ сү һүү лэ рин ырып пы та. Сар сыар дат тан киэ һээҥ ҥэ 
диэ ри ки һи ба ры та ки ни ни ту ла тө бү рүөн нээн тур бу та. 
14 Ону кө рөн аҕа кын на Мо ис ей тан: «Эн ити дьо ну кыт-
та ту гу гына ҕы ный? – диэн ыйып пы та. – То ҕо кү нү бы-
һа ки ни лэр ин ни лэ ри гэр со ҕо то ҕун оло ро ҕун? От тон бар 
дьон ха ра сар сыар дат тан киэ һээҥ ҥэ диэ ри эн ин ни гэр ту-
рар дии?»

15 «Дьон миэ хэ Та ҥа рат тан ыйыт та раа ры кэ лэр, – диэ-
би тэ Мои сей. 16 Туох эмэ дьыала-куолу үөс кээ тэ да, миэ хэ 
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кэ лэл лэр. Онон мин ки ни лэр мөк күө рдэ рин бы һаа ра бын, 
ки ни лэ ри Та ҥа ра ыйыыларыгар-кэрдиилэригэр, со куон-
на ры гар үөрэ тэ бин».

17 «Эн сыы һа гы нар эбик кин, – диэ би тэ аҕа кын на. – 
18 Бэ йэ ҕин да, дьо ну да эрэй дии гин. Ити эйиэ хэ ыара-
хан, итин ни ги со ҕо то ҕун кыай бак кын. 19 Иһит эрэ, мин 
эйиэ хэ сү бэ лиим. Та ҥа ра эйи гин кыт та биир гэ буол лун! 
Эн бу но руот уон на Та ҥа ра ик ки ар ды ла ры гар тик си-
һин нэ рээч чи буо лан, дьон мөк күө рүн Та ҥа ра кө рүү тү гэр 
биэр. 20 Ки ни лэр гэ ыйыылары-кэрдиилэри, со куон на ры 
бы һаар, хан нык суо лу нан ба рыах таах та рын, ту гу гы ныах-
таах та рын үө рэт. 21 Ол гы нан ба ран, Та ҥа рат тан тол лор, 
кыр дьы гы кө рөр, бэ рик ыл бат, дьо ҕур даах дьо ну, но руот-
тан та лаҥ ҥын ки ми эрэ ты һыын ча лыы, ки ми эрэ сүүс түү, 
биэс уон нуу, ки ми эрэ уон нуу ки һи лээх бө лөх төр баһы-
лык та ры нан ана та лаа. 22 Ки ни лэр но руо ту кыт та мэл дьи 
биир гэ буо лан, дьон-сэргэ мөк күө рүн бэ йэ лэ рэ кө рөн 
бы һаа рыах та ра, боч чум наах та рын эйиэ хэ тиэр диэх тэ рэ, 
судур гу өт түн бэ йэ лэ рэ дьүүл лүөх тэ рэ. Оч чо ҕо сү гэ һэ риҥ 
чэп чии тү һүө – ону ки ни лэр эйи гин ниин үл лэс тиэх тэ рэ. 
23 Итин ник дьа һан нах хы на, Та ҥа ра эйиэ хэ ыйан-кэрдэн 
биэ риэ. Оч чо ҕо бэ йэҥ да ту лу һуоҥ, бар дьо нуҥ да ас ты-
нан, эйэ дэм нээх тик тар ҕа һыа».

24 Аҕа кын нын ис тэн, Мои сей ки ни эп пи тин то лор бу-
та: 25 бү түн Из раиль но руо тут тан дьо ҕур даах дьо ну та лан, 
ки ми ты һыын ча лыы, ки ми сүүс түү, ки ми биэс уон нуу, 
ки ми уон нуу ки һи лээх бө лөх төр баһы лык та ры нан ана та-
лаа бы та. 26 Ки ни лэр мэл дьи но руот ор то ту гар сыл дьал ла-
ра, дьон-сэргэ мөк күө рүн дьүүл лүүл лэ рэ, уус тук дьыа ла-
ны ба ры тын Мои сей га биэ рэл лэ рэ, от тон судур гу өт түн 
бэ йэ лэ рэ бы һаа рал ла ра. 27 Он тон Мои сей аҕа кын нын 
кыт та бы рас тыы ла һан, кын на дьиэ тигэр, сиригэр-уотугар 
төн нү бү тэ.
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Синайхайатыгар

19  1 Еги пет си рит тэн тах сы быт та ра үһүс ыйын бас та кы 
кү нү гэр Из раиль дьо но Си най ку раа йы ку йаа ры гар 

кэл бит тэ рэ. 2 Ре фи дим тэн айан наан кэ лэн Си най ку раа йы 
ку йаа ры гар, ха йа тэл лэ ҕэр тох тообут та ра. 3 Мои сей үө һэ 
Та ҥа ра ны көр сө тах сы бы та. Он но АЙЫЫ ТО ЙОН ки-
ниэ хэ хайа ттан ман нык эп пи тэ: «Иаков дьиэ кэр гэ ни гэр, 
Из раиль дьо ну гар, эт: 4 „Мин Еги пет олох тоох то рун хай-
дах гым мып пын, хай дах эһи ги ни хо той кы на ты гар олор-
дон ман на Бэ йэ бэр аҕал бып пын көр дү гүт. 5 Өс кө түн Мин 
тыл бын ис тэн, Мии гин ниин сө бү лэс пит кэс тыл гы ты гар 
эрэл лээх буол лах хы ты на, эһи ги сир ба ры но руот та рын 
ор то ло ру гар Мин күн дү баа йым буо луох хут. Сир бүт түү-
нэ Миэ нэ, 6 от тон эһи ги Мин үлэ һит тэ рим саа рыс ты ба та, 
сибэ тиэй но руот буо луох хут“. Бу эп пип пин Из раиль дьо-
ну гар тиэрт».

7 Мои сей хайа ттан тү һэн, АЙЫЫ ТО ЙОН дьа һа лын 
то ло рон, аҕа баһы лык та ры мун ньан ки ни лэр гэ ити этил-
ли би ти тиэр ди битэ. 8 Онуо ха но руот бүт түү нэ биир ки һи 
кур дук: «Би һи ги АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тин ба ры тын то ло-
руох пут», – диэн хар дар бы та. Мои сей бар дьон хар да тын 
АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО тиэр ди битэ.

9 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Но руот 
Мин эйи гин ниин кэп сэ тэр бин ис тэн ин ни ки тин эйи гин 
өрүү итэ ҕэ йэ рин ту һу гар, Мин хо йуу былык ка кии рэн 
эйиэ хэ кэ лиэ ҕим». Мои сей АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО дьон хар-
да тын тиэр ди би ти гэр 10 АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «Но руок-
ка ба ран, бүгүн-сарсын ки ни лэ ри си бэ тии гын. Таҥаста-
рын-саптарын суу нан, 11 өйүүҥ ҥү күҥ ҥэ бэ лэм буол лун нар: 
ол күн дьон бүт түү нэ кө рө рү гэр АЙЫЫ ТО ЙОН Си най 
хайа ты гар тү һүө ҕэ. 12 Ки ни лэр гэ анаан ха йа ту ла ты нан 
чэр чи тэ тарт, ха йа ҕа тах сы бат та рын, хайа ны таа ры йан да 
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көр бөт тө рүн кур дук, сэ рэт. Хайа ны таа рый быт ки һи өлө-
рүл лүөх тээх. 13 Ол ки һи ни илии ги ти нэн таа рый бак кыт – 
таа һы нан там наан бии тэр оно ҕо һу нан ытан өлө рө ҕүт. Ким 
да, туох да буол лун – ки һи да, сүө һү да – тыын наах хаа лыа 
суох таах. Муос тур ба уһун нук тыа һаа та ҕы на эрэ, дьон ха-
йа ҕа тах сыах таах тар».

14 Мои сей хайа ттан тү һэн, но руо ту си бэ тии гым мы та. 
Дьон нор таҥастарын-саптарын суум мут та ра. 15 Мои сей ки-
ни лэр гэ: «Өйүүҥ ҥү күҥ ҥэ бэ лэм буо луҥ. Бу үс күн дьах-
тар га чу га һаа маҥ», – диэн эп пи тэ.

АЙЫЫТОЙОНСинайхайатыгартүһэр

16 Үһүс кү нү гэр сар сыар да эр дэт тэн этиҥ эп пи тэ, ча ҕыл ҕан 
ча ҕы лый бы та, хайа ны хо йуу бы лыт бү рүй бү тэ. Күүс тээх тур-
ба тыа һа са та раа бы ты гар лаа ҕыр дьо но кут тал ла рыт тан өрө 
ти ти рэс тэ һэ түс пүт тэ рэ. 17 Мои сей лаа ҕыр тан но руо ту ил-
дьэ, Та ҥа ра ны көр сөр дүү, ута ры бар бы та. Ба ры ха йа ан ны гар 
тии йэн тур бут та ра. 18 АЙЫЫ ТО ЙОН уот кур дук ха йа оро йу-
гар тү һэн, Си най ха йа та ба ры та бу руо нан бү рүл лү бү тэ. Ха йа, 
оһох кур дук буруолуу-буруолуу, бү түн бэ йэ тэ өрө дьи ги һи йэ 
тур бу та. 19 Муос тур ба тыа һа улам күү һүр дэр күү һү рэн ис пи тэ. 
Мои сей са ҥар да ҕы на, Та ҥа ра ки ниэ хэ сүл лэр этиҥ ньир гиэ-
рин са на тар куо ла һы нан хар да ра ра. 20 АЙЫЫ ТО ЙОН Си най 
ха йа тын чып чаа лы гар тү һэн ба ран, Мо ис ейы Бэ йэ ти гэр ха йа 
оро йу гар ыҥыр бы та. Мои сей ха йа ҕа ыт ты бы та.

21 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Тү һэн дьоҥ ҥун 
сэ рэт, ким да АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО чу га һыы да, Ки ни ни 
кө рө да со рум ма тын. Он нук гын нах та ры на, эл бэх ки һи 
өлүө ҕэ. 22 От тон Та ҥа ра үлэ һит тэ рэ АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО 
чу га һыах та рын ин ни нэ, АЙЫЫ ТО ЙОН ки ни лэ ри суу-
һар ба тын ту һу гар, бэ йэ лэ рин си бэ тии гы ныах таах тар».

23 «Но руот Си най хайа ты гар тах сыа суо ҕа, – диэ би тэ 
Мои сей АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО. – Эн би һи ги ни сэ рэп пи тиҥ, 
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онон мин хайа ны ту ла чэр чи тар дан, дьоҥ ҥо бу ытык ха йа 
диэн бил лэр би тим».

24 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Ба ран ал ла ра тү-
һэн, Ааро ну ман на ил дьэ кэл. От тон Та ҥа ра үлэ һит тэ рэ да, 
атын дьон да АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО тах са со рум ма тын нар. 
Та ҕыс тах та ры на, АЙЫЫ ТО ЙОН ки ни лэ ри ими ри эһиэ-
ҕэ». 25 Мои сей тү һэн, ити этил ли би ти но руок ка тиэр ди битэ.

Таҥарауоныйааҕа

20  1 Та ҥа ра эп пит ты ла ба ры та бу баар: 2 «Мин эйи гин 
Еги пет си рит тэн, ку лут таа һын уйа тыт тан, та һаар-

быт АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа раҥ буо ла бын.
3 Мии гит тэн атын та ҥа ра лар га үҥүмэ-сүктүмэ.
4 Үө һэ хал лааҥ ҥа бии тэр ал ла ра сир гэ, уу га бии тэр 

сир ан ны гар баа ры дьү һү йэн эмэ гэт оҥос ту ма. 5 Мин, эн 
АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа раҥ, кү нүү һүт Та ҥа ра бын, онон ки-
ни лэр гэ үҥүмэ-сүктүмэ, су луус па лаа ма. Мии гин киэр ан-
ньы быт аҕа ла рын аньыы ла ры гар Мин ки ни лэр оҕо ло рун, 
сиэн нэ рин, хос сиэн нэ рин на каас тыы бын. 6 От тон Мии-
гин тап тыыр, Мин ыйаах тар бын то ло рор дьон удьуор да-
ры гар ты һыын ча кө лүө нэ ҕэ тии йэ би гэ тап тал бын көр дө-
рө бүн.

7 АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа раҥ аатын мээ нэ аат таа ма. Ки ни 
аатын мээ нэ аат тыыр дьо ну АЙЫЫ ТО ЙОН на каас та бы ла 
суох хаал ла рыа суо ҕа.

8 Су буо та ытык күн буо ла рын өй дөө. 9 Ал та күн үлэ лээ, 
ба ры үлэҕин-түбүккүн бүтэр-оһор, 10 от тон сэт тис күн – су-
буо та, АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра ҕар анам мыт күн. Бу күн 
ким да – эн бэ йэҥ да, уо луҥ да, кыы һыҥ да, ку лут эр ки-
һиҥ, ку лут дьах та рыҥ, сүө һүҥ да, эн дьиэ ҕэр баар кэ лии 
ки һи да – үлэ лиэ суох таах. 11 То ҕо диэ тэх хэ хал лаа ны, си-
ри, бай ҕа лы уон на он но баа рын ба ры тын АЙЫЫ ТО ЙОН 
ал та күн ай бы та, от тон сэт тис кү нү гэр сын ньам мы та. Онон 
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АЙЫЫ ТО ЙОН су буо та кү нү ал ҕаа бы та, ытык күн гым-
мы та.

12 АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа раҥ эйиэ хэ биэ рэр сиригэр-
уоту гар уһун нук оло рор ту һу гар аҕа лаах ийэ ҕин ытык таа.

13 Өлө рү мэ.
14 Көс сүү лэ һи мэ.
15 Уо рума.
16 Чу гас таа ҕы гын ута ры сы мы йа нан туо һу лаа ма.
17 Чу гас таа ҕыҥ дьиэтигэр-уотугар ым сыы ры ма, ки ни 

ойо ҕор, ку лут эр дьо ну гар, ку лут дьах тал ла ры гар, оҕу һу-
гар, өсүө лү гэр – ту гар да ҕа ны ым сыы ры ма».

18 Но руот бүт түү нэ этиҥ этэ рин, тур ба тыа һыы рын ис ти-
би тэ, ча ҕыл ҕан ча ҕы лы йа рын, ха йа бу руо луу рун көр бү тэ. 
Онон ба ры ыраах тэ йэн тур бут та ра. 19 «Би һи ги ни кыт та эн 
бэ йэҥ кэп сэт, эн этэр гин ис тиэх пит, – диэн ки ни лэр Мои-
с ей тан көр дөс пүт тэ рэ. – Та ҥа ра би һи гин ниин кэп сэ тэ рэ 
та был лы бат, аны өлөн хаа лыах пыт».

20 «Кут та ны маҥ, – диэ би тэ Мои сей. – Та ҥа ра эһи ги-
ни тур гу тан кө рөө рү, эһи ги Та ҥа рат тан тол лон аны ин-
ни ки тин аньыыны-хараны оҥор бок кут ту һу гар, кэл лэ». 
21 Но руот тэ йич чи тур бу та, от тон Мои сей Та ҥа ра баар 
си ри гэр, этиҥ нээх бы лы ты са на тар им ба лай ха ра ҥа ҕа, 
киир би тэ.

Таҥарааалтаардарауоннаэмэгэттэр

22 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Из раиль дьо-
ну гар эт: „Мин хал лаан тан эһи ги ни кыт та кэп сэппип-
пин көр дү гүт. 23 Мии гин дьү һү йү мэҥ – үрүҥ да, кы һыл 
да кө мүс та ҥа ра ла ры оҥос ту маҥ!“* 24 Миэ хэ буор аал таар 

* 20:23 Миигиндьүһүйүмэҥ–үрүҥда,кыһылдакөмүстаҥараларыоҥос-
тумаҥ!– Эбэ тэр: «Үрүҥ да, кы һыл да кө мүс та ҥа ра ла ры оҥос ту-
маҥ, ки ни лэ ри Мин ат ты бар ту руо рум аҥ!» 
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оҥо рон, он но үөр дэ риҥ кы ра да, бө дөҥ да сүө һү лэ рит тэн 
аҕа лан, бү түн нүү ума тыл лар то лу гу кыт та эйэ лэ һии то-
лу гун биэр. Мин хан на ба ҕа рар, Бэ йэм аап пын арый быт 
сир бэр, эйиэ хэ кэ лэн, эйи гин ал гыа ҕым. 25 Миэ хэ анаан 
таа һы нан аал таар оҥо рор буол лах хы на, суо рул лу бут таа-
һы тут ту ма: суо раҥ ҥын таа һы кир ти тиэҥ. 26 Сы гын ньах 
этиҥ көс тү бэ тин ту һу гар, Мин аал таар бар үк тэ ли нэн тах-
сы ма».

Кулутдьэбириэйдэртустарынан

21  1 «Дьоҥ ҥо бил лэ риэх тээх со куон на рыҥ бу баал лар. 
2 Ку лут дьэ би риэ йи атыы лас пыт буол лах хы на, ки-

ни эйиэ хэ ал та сыл үлэ лээ тин, от тон сэт тис сы лы гар туох 
да то лу га суох бос хо луох таах хын. 3 Со ҕо то ҕун кэл бит буол-
ла ҕы на, со ҕо то ҕун бар дын, ойох тоох кэл бит буол ла ҕы на, 
ойо ҕо ба рыс тын. 4 От тон ойо ҕун ки ниэ хэ то йо но биэр бит 
уон на ойо ҕо эрит тэн оҕо лом мут буол ла ҕы на, дьах тар оҕо-
ло ру наан тойо нун бас би лии тэ буо лал лар. Онон ку лут бэ-
йэ тэ эрэ ба рыах таах.

5 Арай ку лут: „То йом мор уба нан хаал бып пын, ойох пун, 
оҕо лор бун тап тыы бын, онон кө ҥүл гэ ба ҕар бап пын“, – 
диэн эт тэ ҕи нэ, 6 то йо но ки ни ни Та ҥа ра ҕа сү гү рү йэр сир-
гэ* ил дьэн ааҥ ҥа бии тэр аан чан чы гар аҕа лан ба ран, кул-
гаа ҕын бүр гэ һи нэн үүт тээ тин. Оч чо ҕо ки һи саа һын ту ха ры 
тойо ну гар ку лу ту нан хаа лар.

7 От тон ким эрэ кыы һын ха йа эрэ ки һиэ хэ ку лут гын-
на ра атыы лаа быт буол ла ҕы на, кыыс то йо нут тан ку лут эр 
дьон кур дук ба ран хаал бат. 8 Ки ни тойо ну гар сө бү лэп пэ-
тэ ҕи нэ, от тон ана рааҥ ҥы та бу кыы һы ойох ылар дыы са-
на нан сыл дьы быт эбит буол ла ҕы на, то йо но ки ни ни аҕа та 

* 21:6 ...Таҥараҕасүгүрүйэрсиргэ– эбэ тэр: «судьу йа лар га» (бу ки ни гэ 
22:8,9 кэр чи гин көр). 
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төт тө рү атыы ла һан ыла ры гар кыах биэр дин. Бэ йэ тэ ак каас-
та нан ба ран кыы һы туо ра дьоҥ ҥо атыы лыыр бы раа ба суох. 
9 От тон уолу гар ойох биэ рэр буол ла ҕы на, ки ниэ хэ тө рөп-
пүт кыы һы гар кур дук сы һыан на һыах таах. 10 То йо но атын 
дьах та ры ойох ыл ла ҕы на, кыы һы, бы раа бын бы һан, аһыыр 
аһыт тан, таҥ нар та ҥа һыт тан уон на ки ни ни кыт та биир гэ 
оло рор дьиэтиттэн-уотуттан ма та рыа суох таах. 11 От тон бу 
үс суол тан ма та рар буол ла ҕы на, кыыс, хар чы тө лөө бөк кө, 
то йо нут тан кө ҥүл ба рыан сөп».

Өлөрүүуоннадаатыныарбуруйуоҥоруутуһунан

12 «Ки һи ни өлө рөр дүү ох су бут ки һи бул гуч чу өлө рүл-
лүөх тээх. 13 От тон со ру йан өлөр бө төх буол ла ҕы на (Та ҥа-
ра кө ҥү лү нэн он нук буол бут буол ла ҕы на), ки ни куо тар 
си ри бу луон сөп. Мин эһиэ хэ он нук си ри аныам. 14 От тон 
со ру йан өлөр бүт ки һи ни, Мин аал таар бар сүү рэн кэ лэн 
кө мүс кэл көр дөө бү түн да иһин, өлө рөр гө уурул луох-
таах.

15 Аҕа ты гар бии тэр ийэ ти гэр илии тин кө төх пүт ки һи 
бул гуч чу өлө рүл лүөх тээх.

16 Ки һи ни уоран ылан атыы лаа быт бии тэр ки ни ни бэ йэ-
ти гэр ту та сыл дьы быт ки һи бул гуч чу өлө рүл лүөх тээх.

17 Аҕа тын бии тэр ийэ тин үөҕэр ки һи бул гуч чу өлө рүл-
лүөх тээх.

18 Ким эрэ ки ми эмэ кыт та иир сэн ба ран ох су бу ту гар ол 
ки һи тэ, өл бөк кө, суор ҕан наах тэл лэх хэ сы тан ба ран 19 ту-
ран, та йах ха тэп тэ рэн, дьиэ тит тэн тах сар буол бут тү бэл тэ-
ти гэр – ох су бут ки һи бу руй дам мат. Ол гы нан ба ран ки ни 
ол ки һи ыал дьан үлэ лээ бэ тэх уон на эм тэм мит орос куо тун 
тө лүөх тээх.

20 Ха йа эрэ ки һи ку лу тун бии тэр ку лут дьах та рын ма-
һы нан ох сон биир ты ла суох ыып пыт буол ла ҕы на – өлөр-
бү түн иһин бу руй да ныах таах. 21 От тон ку лут бии тэр ку лут 
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дьах тар ох суу кэн нит тэн биир-икки хо нон ба ран тыы на 
бы һын на ҕы на, ох су бут ки һи бу руй дам мат. Ки ни ку лу тун 
сү тэ рэн, сөп төө ҕүн на каас там мыт.*

22 Эр дьон ох су һа сыл дьан хат дьах та ры таа рый дах та ры-
на, он тон сыл таан дьах тар тан оҕо куот та ҕы на, от тон бэ-
йэ тэ эч э й бэ тэ ҕи нэ, бу руй даах ки һи, дьах тар эрэ тө һө нү 
ир дии ри нэн уон на су дьу йа лар хай дах бы һаа рал ла ры нан, 
хар чы тө лүөх тээх. 23 От тон дьах тар өл лө ҕү нэ, ки ни оло-
ҕун то лу гар оло ҕу биэ рэ ҕин. 24 Ха рах иһин – ха рах, тиис 
иһин – тиис, илии иһин – илии, атах иһин – атах. 25 Уок-
ка сиэ тии иһин – уок ка сиэ тии, баас иһин – баас, эч э йии 
иһин – эч э йии.

26 То йо но ку лу тун бии тэр ку лут дьах та рын ох сон ха ра-
ҕын өлөр бүт буол ла ҕы на, ол ха ра ҕын иһин ки ни лэ ри бос-
хо лоон ыытыах таах. 27 Ку лут ки һи тин эбэ тэр ку лут дьах-
та рын тии һин кө тү рү ох су бут ки һи ол дьо нун кө түл лү бүт 
тиис тэ рин иһин бос хо лоон ыытыах таах».

Дьонуэчэппитсүөһүтуһунан

28 «Оҕус эр ки һи ни бии тэр дьах та ры кэ йэн өлөр дө ҕү нэ, 
ол оҕу һу таа һы нан там наан өлө рүл лүөх тээх. Этин сиэ нил-
ли бэт. Оҕус таах ки һи бу ру й га тар дыл лы бат. 29 Ол эрээ ри 
оҕус урук кут тан кэ йиик буол ла ҕы на, уон на ол ту һу нан 
этил ли би тин үр дү нэн, ич чи тэ оҕу һун көр бөк кө, оҕус эр 
ки һи ни бии тэр дьах та ры кэ й бит тү бэл тэ ти гэр оҕу һу таа һы-
нан там на ныл лыах таах, от тон ич чи тэ өлө рөр гө уурул луох-
таах. 30 Оҕус ич чи тин хар чы нан то лу нар га бы һаар дах та ры-
на, ки ни, тө һө нү диэ бит тэ ри нэн тө лөөн, оло ҕун то лу нан 
ыл лын. 31 Оҕус ким эрэ уолун бии тэр кыы һын кэй дэ ҕи-
нэ, эмиэ итин ник гын ыл лыах таах. 32 Өс кө түн оҕус ку лут эр 

* 21:21 ...киникулутунсүтэрэн,сөптөөҕүннакаастаммыт– эбэ тэр: 
«ку лут – ки ни бас би лэр баа йа». 



200

Тахсыы 22

ки һи ни эбэ тэр ку лут дьах та ры кэй дэ ҕи нэ, оҕус таах ки һи 
ку лу ту бас би лээч чи гэ отут үрүҥ кө мүс ше кели тө лүөх тээх, 
от тон оҕу һу таа һы нан там наан өлө рүл лүөх тээх.

33 Ким эрэ уу оҥ ку ча ҕын сап па тах тү бэл тэ ти гэр бии тэр 
оҥ ку чах хас тан ба ран ону аһа ҕас хаал лар бы ты гар оҕус дуу, 
өсүөл дуу тү һэн өл бүт буол ла ҕы на, 34 ол оҥ ку ча ҕы хас пыт 
бии тэр сап пак ка бар быт ки һи оҕус, өсүөл ич чи ти гэр сүө һү 
сыа на тын тө лүөх тээх. От тон этин бэ йэ ти гэр ыл лын.

35 Оҕус атын ки һи оҕу һун кэ йэн өлөр дө ҕү нэ, ик ки ха-
һаа йын тыын наах оҕу һу атыы лаан ба ран, хар чы тын тэҥ-
ҥэ үл лэ һин нин нэр, өл бүт оҕус этин аҥаар дас тын нар. 36 Ол 
эрээ ри, кэ йии гэ эр дэт тэн би ллэ рин үр дү нэн, ич чи тэ ону 
көр бө төх тү бэл тэ ти гэр оҕу һу оҕу һу нан тө лөө түн. От тон 
этин бэ йэ ти гэр ыл лын».

Уоруу,мэччирэҥитэбистэрии,уотуыытыытуһунан

22  1 «Ким эрэ оҕу һу бии тэр ба раа ны уоран ылан өлөр-
бүт эбэ тэр атыы лаа быт буол ла ҕы на, ки ни ол биир 

оҕус он ну гар биэс оҕу һу, биир ба раан он ну гар түөрт ба раа-
ны биэ риэх тээх.

2 Ким эрэ, түүн дьиэ ни ал дьа тан кии рэн эрэр уору йа ҕы 
ту тан ылан өлөр бүт буол ла ҕы на, бу руй дам мат, 3 от тон күн 
тах сы бы тын кэн нэ өлөр бүт буол ла ҕы на, бу руй да нар.

Уору йах уор бу тун ту гу нан да тө лүүр кыа ҕа суох тү бэл тэ-
ти гэр бэ йэ тин ку лут таа һыҥ ҥа атыы ла ныах таах.

4 От тон уор бут сүө һү түн ки нит тэн бу лан ыл лах та ры на – 
оҕус буол лун, өсүөл эбэ тэр ба раан буол лун – уору йах биир 
сүө һү он ну гар ик ки сүө һү нү биэ риэх тээх.

5 Ким эрэ атын ки һи баа һы на тын бии тэр би нэ ги рээ тин 
си рин тэ бис тэр бит, сүө һү түн мэч чи тэ ыытан* туо ра ки һи 
си рин буор ту гым мыт буол ла ҕы на, ол хо ром ньу ну бэ йэ тин 

* 22:5 ...сүөһүтүнмэччитэыытан– эбэ тэр: «уо ту ыытан». 
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баа һы на тыт тан бии тэр би нэ ги рээ тин си рит тэн хо му й бут 
бас тыҥ үүнээ йи ти нэн тө лүөх тээх.

6 Ким эрэ умап пыт уота өрө ту ран, ыар ҕа ны, бу гу лу бии-
тэр хо мул лу бут бур ду гу, баа һы на ны бү түн нүү сиэ тэ ҕи нэ, 
ол уо ту ыып пыт ки һи хо ром ньу ну тө лүөх тус таах.

7 Ки һи ки миэ хэ эрэ үрүҥ кө мү һү бии тэр туох эмэ ма лы 
уур да ра биэр би тэ ол ки һи дьиэ тит тэн уорул лу бут тү бэл тэ-
ти гэр ону уор бут ки һи ту ту лун на ҕы на, ол уору йах ба ры-
тын ик ки бүк тө лүөх тээх. 8 От тон уору йах көс тү бэ тэ ҕи нэ, 
ол ма лы уура ыл быт ки һи Та ҥа ра* ин ни гэр ту ран, ки ни ни 
эрэм мит ки һи ма лы гар ха ра ҥар ба та ҕын ан да ҕа йыах таах. 
9 Оҕус, өсүөл, ба раан – атын да мал-сал, таҥас-сап сүп пү-
түн ту һу нан хан нык ба ҕа рар мөк күөр дээх дьыа ла, өс кө түн 
ха һаа йы на суук ка бу мин бас би лиим диэ тэ ҕи нэ, Та ҥа ра-
ҕа** бэ рил лиэх тээх: Та ҥа ра ки ми бу руй дуур да, ол ки һи сү-
тү гү ик ки бүк тө лүөх тээх.

10 Ким эрэ ха йа эрэ ки һиэ хэ көр дө рө биэр бит өсүө лэ, 
оҕу һа, ба раа на, атын да сүө һү тэ өлөн хаал ла ҕы на эбэ тэр 
эм сэ ҕэ лээ тэ ҕи нэ, эбэ тэр өс төө ҕө уор да ҕы на, ону туо һу-
лаач чы суох буо лар тү бэл тэ ти гэр 11 ол сүө һү нү кө рө ыл-
быт ки һи атын дьон баа йы гар ым сыы ран аньыыга-хараҕа 
киир бэ тэ ҕин АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр ан да ҕай дын. Сүө-
һү лээх ха һаа йын сүө һү түт тэн туох ор ду бу тун ыл лын, оч-
чо ҕо сүө һү нү кө рө ыл быт ки һи ту гу да тө лөө бөт. 12 От тон 
уор бут тү бэл тэ ти гэр сүө һү нү кө рөөч чү ки һи ха һаа йыҥ ҥа 
хо ром ньу тун тө лүөх тээх. 13 Сүө һү нү адьыр ҕа кыыл тар ды-
быт тү бэл тэ ти гэр ки һи ону туо һу лаан сүө һү сэм нэ ҕин көр-
дө рүөх тээх, оч чо ҕо ки ни хо ром ньу ну тө лүө суох таах.

14 Ким эрэ атын ки һит тэн улар сан ыл быт сүө һү тэ ич чи тэ 
суо ҕар эм сэ ҕэ лээ тэ ҕи нэ бии тэр өлөн хаал ла ҕы на, сүө һү нү 

* 22:8 ...Таҥара...– эбэ тэр: «су дьу йа лар». 
** 22:9 ...Таҥараҕа...– эбэ тэр: «судьу йа лар га». ...Таҥара...– эбэ тэр: 
«су дьу йа лар». 
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улар сы быт ки һи ол хо ром ньу ну тө лүөх тээх. 15 Улар сы лл ыбыт 
сүө һү эм сэ ҕэ лии ри гэр бии тэр өлө рү гэр ич чи тэ ат ты гар баар 
эбит буол ла ҕы на, ки ни тө лөө бөт. От тон сүө һү нү хар чы га улар-
сы быт буол лах та ры на, ол тө лө бү рэ ич чи ти гэр бэ рил лиэх тээх».

Сиэр-майгытуһунан

16 «Эр гэ тах са илик кыы һы ал бын наан хоон ньос пут ки-
һи кыыс ка эн ньэ биэ рэн, ки ни ни ойох ылыах таах. 17 От-
тон аҕа та кыы һын ки ниэ хэ биэ риэн ба ҕар бат тү бэл тэ ти гэр 
кыы һы буор ту гым мыт ки һи ки ниэ хэ саат кут тар быт та ры-
нан үрүҥ кө мү һү нэн тө лүөх тээх.

18 Абы-хомуһуну тут тар дьах та ры тыын наах хаал ла ры ма.
19 Имэ ҥи рэн сүө һү нү кыт та сыл дьы һар ки һи бул гуч чу 

өлө рүл лүөх тээх.
20 АЙЫЫ ТОЙО НТОН ура ты атын та ҥа ра лар га то лук 

биэ рээч чи кы рыыс ка ту руо рул лан өлө рүл лүөх тээх.
21 Кэ лии дьо ну күөм чү лээ мэ, ата ҕас таа ма. Эһи ги Еги-

пек кэ бэ йэ ҕит кэ лии дьон буо ла сыл дьы бык кыт.
22 Огдообону-тулаайаҕы ата ҕас таа ма. 23 Ата ҕас таа тах хы-

ты на, ки ни лэр Мии гит тэн кө мүс кэл көр дө һүөх тэ рэ, оч-
чо ҕо Мин ки ни лэ ри ис тиэм. 24 Мин уор да йан, эһи ги ни 
кы лы һы нан кэр диэ ҕим, дьэ, оч чо ҕо ойох тор гут ог дообо 
буо луох та ра, оҕо лор гут ту лаа йах хаал ыах та ра.

25 Мин но руо тум дьа да ҥы ки һи ти гэр хар чы иэс биэр бит 
буол лах хы на, бы ры һыан ньыт кур дук ки нит тэн бы ры һыан ир-
дээ мэ. 26 Ким эрэ со нун со луок ыл быт буол лах хы на ону, күн 
кии риэн ин ни нэ, төн нөр. 27 Ол сон ки ни сы гын ньах этин бү рү-
нэр та ҥа һа буо лар. Та ҥа һа суох хай дах утуй уой? Мин ама рах са-
наа лаах пын, онон ки ни Мии гин ыҥыр да ҕы на, Мин ис тиэ ҕим.

28 Та ҥа ра ны* үөҕү мэ, но руо туҥ ба һы лы гын ку һа ҕан нык 
са ҥа ры ма.

* 22:28 ...Таҥараны...– эбэ тэр: «судьу йа ла ры». 
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29 Туо раах бур дук кут тан уон на бинэ ги рээ тиҥ сү мэ һи-
нит тэн Миэ хэ аҕа лар гын ута лы ты ма.

Бас таан тө рөө бүт уолат тар гын Миэ хэ биэр. 30 Бө дөҥ да 
сүө һү, ба раан нар да тус та ры нан ту һу нан этэр буол лах ха, 
бас та кы атыыр тө рүөх сэт тэ хо нук ка ийэ тин кыт та сы рыт-
тын, от тон ах сыс кү нү гэр ону Миэ хэ биэр.

31 Эһи ги Мин сибэ тиэй дьо нум буо луох таах хыт: кыыл 
тар ды быт сүө һү түн этин сиэ мэҥ – ык ка бы ра ҕыҥ».

Кырдьыктаахбуолуутуһунан

23  1 «Хо й гур хобу-сиби тар ҕа ты ма. Сы мы йа ны туо һу-
лаан бу руй даах ха кө мө лө һү мэ.

2 Дьон үгүс өт тө өйөө тө эрэ диэн мө кү дьыа ла ны өйөө мө. 
Бө лөх дьоҥ ҥо бэрт буо лан суук ка сы мы йа нан туо һу лаа ма. 
3 Бу руй даа ҕы дьүүл лүүр гэ, дьа да ҥы диэн, ки ни диэ ки ох ту ма.

4 Өс төө ҕүҥ оҕу һа бии тэр өсүө лэ му нан сыл дьа рын көр-
дөх хү нэ, ону ич чи ти гэр ил дьэн биэр. 5 Өс төө ҕүҥ өсүө лэ 
ын дыы тын кыай бак ка ох ту бу тун көр дөх хү нэ, ааһа ба ры-
ма – ту руо ра ры гар кө мө лөс.

6 Суук ка дьа да ҥы ки һи дьыа ла тын кө рөр гөр кыр дьык-
таах буол. 7 Сымы йа бу руй даа һы ны өйөөн, бу ру йа суох кө-
нө ки һи ни өлө рөр гө ууру ма. Мин ха ра дьай даа ҕы син биир 
куот та рыам суо ҕа. 8 Бэ ри ги ылы ма. Бэ рик кө рө рү да көр-
бөт гы нар, кыр дьык таах көр дө рүү нү мөл тө төр.

9 Кэ лии ки һи ни ата ҕас таа ма. Эһи ги Еги пет си ри гэр 
кө һөн оло ро сыл дьы бык кыт, онон туо ра дой ду га оло руу 
ыара ха нын би лэ ҕит».

Сэттиссылуоннасэттискүнуоскулаҥа

10 «Баа һы на ҕар ал та сыл ыһан үүнүү хо муй, 11 он тон сэт-
тис сы лы гар сир гин сын ньат – үүнүү түн кыам мат дьо нуҥ 
ас гын нын нар, от тон ки ни лэр тэн ор ду бу ту кыыл-сүөл 
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ха рай дын. Бинэ ги рээ тиҥ си рин, оли ваҥ ма һын эмиэ он-
нук дьа һай.

12 Нэ диэ лэ ҕэ ал та күн үлэ лээ, от тон сэт тис күн эйиэ хэ уос-
ку лаҥ кү нэ буол лун: оҕу һуҥ да, өсүө лүҥ да сын ньан нын нар, 
ку лут дьах та рыҥ уола да, кэ лии ки һи да тыын ыла түс түн нэр.

13 Мин эһиэ хэ эп пип пин ба ры тын ту ту һуҥ. Атын та ҥа-
ра ла ры ыҥы ры маҥ, аат та рын да аат таа маҥ».

Үсулуубырааһынньык

14 «Сыл га үс тэ Мин бы раа һын ньык тар бын бэ лиэ тээ.
15 Кө төх тө рүү тэ суох ки лиэп бы раа һын ньы гын ыл. Мин 

эйиэ хэ дьа һай бы тым кур дук, тус таах кэм ҥэ авив ыйы гар 
(эн ити ый га Еги пет тэн тах сы бы тыҥ) сэт тэ күн ус та та кө-
төх тө рүү тэ суох ки лиэ би сиэ.

Мин ин ни бэр ку раа нах илии лээх кэл бэ тин нэр.
16 Баа һы на ҕа ыс пыт бур ду гуҥ маҥ най гы куо ла һын хо-

муй дах хы на, Бас та кы үүнүү хо муу рун бы раа һын ньы гын бэ-
лиэ тээ.

Сыл бү түү тэ, баа һы наҥ үүнүү түн хо му йан бүт тэх хи нэ, 
Үүнүү бы раа һын ньы гын бэ лиэ тээ. 17 Онон сыл га үс тэ эр дьон 
бу ка ба ры АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра ин ни гэр мус туох таах тар.

18 Миэ хэ то лук биэ рэр гэр – өлөр бүт сүө һүҥ хаа нын 
аһыт ыы лаах ки лиэп кэ то ҕу ма.

Бы раа һын ньык ка Миэ хэ то лук биэ рэр сүө һүҥ сыа тын 
сар сыар дааҥ ҥа диэ ри хаал ла ры ма.

19 Си риҥ маҥ най гы үүнүү түт тэн бас ты ҥын та лаҥ ҥын 
АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа раҥ дьиэ тигэр аҕал.

Ко за оҕо тун ийэ тин үүтү гэр бу һа ры ма».

АЙЫЫТОЙОНноруотугаркөмөлөһүөхбуолар

20 «Бу, Мин эһи ги ни суол гу ту гар ара ҥач чы лаа тын, 
Мин бэ лэм нээ бит сир бэр тиэр тин диэн, эһи ги ин ни-
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ги ти гэр аан ньа лы ыыта бын. 21 Ки нит тэн тол луҥ, этэр 
ты лын ис тиҥ, ки ниэ хэ ута ры ла һы маҥ. Эһи ги бас бэ-
рим мэ тэх хи ти нэ, ки ни бы рас тыы гы ныа суо ҕа, то ҕо 
диэ тэх хэ Мин ки ниэ хэ то ло ру былаа һы биэ рэ бин. 22 От-
тон ки ни ты лын иһи ттэх хи ти нэ, Мин этэр бин ба ры тын 
то лор дох ху ту на, Мин эһи ги өс төөх төр гүт өс төө ҕө, утар-
саач чы лар гыт утар саач чы та буо луо ҕум. 23 Мин ыып пыт 
аан ньа лым, эһи ги ин ни ги ти гэр ба ран, эһи ги ни амор рей-
дар га, хет тэр гэ, фе рез тэр гэ, ха на ней дар га, хив вей дэр гэ, 
ие вус тар га сир дээн ил дьиэ ҕэ, оч чо ҕо Мин ол но руот-
та ры ими ри эһиэ ҕим. 24 Эһи ги ки ни лэр та ҥа ра ла ры гар 
сү гү рү йү мэҥ, су луус па лаа маҥ, ити но руот тар үгэс тэ рин 
үтүк тү мэҥ. Ки ни лэр та ҥа ра ла рын суох гы ныҥ, ытык 
таас та рын ал дьа тыҥ. 25 АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра ҕы ты гар 
су луус па лааҥ – оч чо ҕо Ки ни эһи ги сиир ки лиэп ки тин, 
иһэр уугу тун ал гыа, эһи ги ни ыа рыыт тан быы һыа. 26 Оч-
чо ҕо эһи ги оло рор сир ги ти гэр хат дьах тар тан оҕо куо-
туу та бии тэр оҕо лом мот буо луу диэн суох буо луо. Мин 
эһиэ хэ уһун үйэ ни бэ лэх тиэм.

27 Мин эһи ги ни ута ры ту рар но руот та ры, эһи гит тэн 
кут та нал ла рын кур дук, оҥо руо ҕум. Эһи ги аа ра суол га 
көр сөр но руот тар гы тын ай мыа ҕым, онон өс төөх төр гүт 
бу ка ба ры эһи гит тэн куо туох та ра. 28 Эһи ги ин ни ги ти гэр 
ти гээ йи лэр үөр дэ рин* ыытам мын, хив вей дэри, ха на ней-
дары, хет тэ ри үүр дэ риэ ҕим. 29 Ол эрээ ри сир ич чи тэх-
сий бэ тин, эһи ги ни кыыл-сүөл эл бээн эрэй дээ бэ тин ту-
һу гар, Мин ки ни лэ ри биир сыл иһи гэр үүрэн кэ би һиэм 
суо ҕа. 30 Эһи ги ууһаан-тэнийэн, ол дой ду ну ба ры тын 
ба һы лыах хы ты гар диэ ри, ити но руот та ры сыыйа-баайа 
үүр тэ лиэ ҕим.

* 23:28 ...тигээйилэрүөрдэрин...– эбэ тэр: «су ту йар ыарыы ны», «кут та-
лы». 
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31 Эһи ги бас би лэр сир гит кы ра ныыс са ты нан Кы һыл 
муо ра ны, Фи лис тим муо ра тын,* Ку раа йы куй аа ры уон на 
Ев фрат өрү һү оҥо руо ҕум. Ол сир дэр олох тоох то рун эһи-
ги илии ги ти гэр биэ риэм, оч чо ҕо эһи ги ки ни лэ ри киэр 
үүрүөх хүт. 32 Ки ни лэ ри да, ки ни лэр та ҥа ра ла рын да кыт та 
сөбүлэһиигэ кииримэҥ. 33 Эһи ги ни Мии гин ута ры аньыыга- 
хараҕа ук куй бат та рын ту һу гар, ол но руот тар эһи ги сир ги ти-
гэр оло руо суох таах тар. Ки ни лэр та ҥа ра ла ры гар сү гү рү йэр 
буол лу гут да, эһи ги кэн тик кэ кии рэн биэ риэх хит».

Сөбүлэһиикэстылынбигэргэтии

24  1 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Ааро ну, На-
да вы, Авиу ду уон на Из раиль сэт тэ уон аҕа баһы-

лык та рын ылан, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО үө һэ та ҕыс. Ха йа ҕа 
тах сан АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО ыраах тан сү гү рү йүҥ. 2 Ол гы-
нан ба ран АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО эн, Мои сей эрэ, чу га һыах-
таах хын! Атын ким да чу га һаа ба тын, но руот ха йа ҕа ыт тыа 
суох таах».

3 Мои сей, но руок ка кэ лэн, АЙЫЫ ТО ЙОН ту гу эп пи-
тин, Ки ни со куон на рын ба ры тын тиэр ди битэ. Онуо ха бар 
дьон биир ки һи кур дук: «Би һи ги АЙЫЫ ТО ЙОН этии тин 
то ло руох пут», – дэс пит тэ рэ.

4 Мои сей АЙЫЫ ТО ЙОН ту гу эп пи тин ба ры тын су рум-
му та. Сар сы ны гар эр дэ ту ран, ха йа ан ны гар аал таар оҥор-
бу та уон на Из раиль уон ик ки ууһун ах саа ны нан уон ик ки 
ытык таа һы ту руор бу та.

5 Он тон ки ни Из раиль эдэр уолат та ры гар оҕус та ры аҕа-
лан, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО бү түн нүү ума тыл лар то лу гу уон на 
эйэ лэ һии то лу гун биэ риҥ диэн дьа һай бы та. 6 Сүө һү хаа нын 
аҥаа рын Мои сей иһит тэр гэ куп пу та, атын аҥаа рын аал-

* 23:31 Филистиммуората–бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар 
тыл дьык ка көр. 
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таа р га ыс пы та. 7 Он тон но руот ба ры та ис тэ ри гэр сө бү лэ-
һии кэс ты лын ки ни гэ тин ылан дор гуч чу аах пы та. Онуо ха 
дьон: «Би һи ги АЙЫЫ ТО ЙОН ту гу эп пи тин ба ры тын то-
ло руох пут», – диэ бит тэ рэ. 8 Он тон Мои сей иһит тээх хаа ны 
ылан дьоҥ ҥо ибиир ди би тэ уон на: «Бу – АЙЫЫ ТО ЙОН 
эһи ги ни кыт та сө бү лэ һии тин би гэр гэ тэр хаан. Ки ни эп пит 
тыл ла ра сө бү лэ һии усу луо бу йа та буо лал лар», – диэ би тэ.

9 Ити кэн нэ Мои сей, Аарон, На дав, Авиуд уон на Из-
раиль сэт тэ уон аҕа ба һы лык та ра ха йа ҕа тах сан, 10 Из раиль 
Та ҥа ра тын көр бүт тэ рэ. Ки ни ата ҕын ан ны гар хал лаан ныы 
ып-ыраас, сап фир таа һы са на тар кэ тит үк тэл муос та баа ра. 
11 Та ҥа ра Из раиль аҕа баһы лык та рын тыын наах хаал лар-
бы та: ки ни лэр Та ҥа ра ны кө рөн ба ран, аһаа быт та ра, би нэ-
ги рээт ары гы тын ис пит тэ рэ.

МоисейСинайхайатыгар

12 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Миэ хэ ха йа үрдү-
гэр та ҕыс, он но Мин эйиэ хэ бу но руок ка анаан су ру й бут 
ыйыыларым-кэрдиилэрим, ыйаах та рым таас би лии тэ лэ-
рин биэ риэм». 13 Мои сей кө мө лө һөөч чү түн Иис у һу кыт та 
Та ҥа ра хайа ты гар ыт тар га бэ лэм нэм ми тэ. 14 «Би һи ги кэ-
лиэх пи ти гэр диэ ри, эһи ги ман на оло руҥ, – диэ би тэ Мои-
сей аҕа ба һы лык тар га. – Эһи ги ни кыт та Аарон наах Ор 
хаал ал лар, онон ту гу эмэ бы һаар та рар даах буол лах хы ты на, 
ки ни лэр гэ тии йээ риҥ».

15 Мои сей үө һэ тах сы бы ты гар хайа ны бы лыт бү рүй бү-
тэ: 16 ити АЙЫЫ ТО ЙОН Кил биэ нэ Си най хайа ты гар сы-
дьаа йан түс пү тэ. Ал та күн ус та та ха йа бы лы ты нан бү рүл-
лэн тур бу та, от тон сэт тис кү нү гэр АЙЫЫ ТО ЙОН бы лыт 
быы һыт тан Мо ис ейы ыҥыр бы та. 17 Из раиль дьо нун ха рах та-
ры гар АЙЫЫ ТО ЙОН Кил биэ нэ ха йа үрдү гэр кы тыас тар 
уот буо лан көс тү бү тэ. 18 Мои сей былык ка кии рэн, ха йа ҕа 
ыт ты бы та, он но түөрт уон түүн нээх күн буол бу та.
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АЙЫЫТОЙОНЫтыкСурдатутуллуохтааҕынтуһунан

25  1 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: 2 «Из раиль дьо-
но Миэ хэ биэ рэр бэ лэх тэ рин хо му йал ла рын кур дук, 

дьа һай: хас биир дии ки һи ту гу ба ҕа ра рын биэр дин. 3 Эһи-
ги ки ни лэр тэн ман нык бэ лэх тэ ри ылыах таах хыт: кы һыл 
кө мү һү, үрүҥ кө мү һү, ал та ны, 4 хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү-
йэр ха ра ҥа кы һыл уон на уот кы һыл өҥ нөөх түү сап та ры, 
күн дү ча раас лүө нү, ко за түү түн, 5 или тэн та ҥас там мыт ба-
раан ти рии тин, ара ҥа лам мыт ча раас ти рии ни,* ака ция ма-
һы, 6 сибэ тии лин ньик кэ ку тул лар оли ва арыы тын, аҕыыр 
арыы га бул кул лар уон на дыр гыл сыт таах бу руо ну унаар-
дар га анал лаах оту, 7 эфо ду итиэн нэ түөс кэ кэ тил лэр тү һү-
лү гү киэр гэ тэр гэ анаан иигэ угул лар оникс таа һы уон на да 
атын күн дү таас та ры.

8 Мин Из раиль дьо нун ор то ту гар оло ро рум ту һу гар, ки-
ни лэр Миэ хэ Ытык Сур ду тут тун нар. 9 Эһи ги Мин оло рор 
Сур пун уон на ол иһи гэр баа ры ба ры тын, Мин би ли гин 
эйиэ хэ көр дө рө рүм кур дук, оҥо руох тус таах хыт».

Кэстылхоппото

10 «Ака ция ма һы нан хоп по оҥор дун нар: ол ус та та ик ки 
аҥаар то ҕо нох, кэ ти тэ бал та раа то ҕо нох, от тон үрдү гэ бал-
та раа то ҕо нох буо луох таах. 11 Ону иһин-таһын ыраас кы-
һыл кө мү һү нэн бү рүй уон на үө һэ өт тү нэн кур дуу ба рар кы-
һыл кө мүс хай мыы лаа. 12 Кы һыл кө мү һү нэн түөрт тиэр бэ һи 
оҥо рон, оло ру хоп по түөрт ата ҕар тут тар: ик ки тиэр бэ һи 
хоп по биир өт түт тэн, ик ки ни нө ҥүө өт түт тэн. 13 Ака ция 
ма һы нан ик ки ура ҕа һы оҥо рон, оло ру кы һыл кө мү һү нэн 

* 25:5 ...араҥаламмытчараастириини...–бы лыр гы дьэ би риэй ты-
лы нан су рул лу бут тө рүт тиэ кис бу ты лла рын ис хо һоо но чуол кай 
бил ли бэт. 
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бү рүй, 14 уон на, хоп по ну кө тө ҕөн ил дьэ сыл дьар ту һу гар, 
оло ру хоп по ик ки ойо ҕо һу нан тиэр бэс тэр гэ кэ тэрт. 15 Бу 
ура ҕас тар хоп по тиэр бэс тэ ри гэр өрүү угул лан ту руох таах-
тар, он тон ылыллыа суох таах тар. 16 Хоп по иһи гэр Мин кэс 
ты лым – эйиэ хэ биэ рэр ыйаах та рым – су рул лу бут ик ки 
суо руу таа һын ууруо ҕуҥ.

17 Хоп по хап па ҕын* ыраас кы һыл кө мү һү нэн оҥор: ус-
та та —ик ки аҥаар то ҕо нох, туо ра та – бал та раа то ҕо нох. 
18 Эмиэ кы һыл кө мү һү нэн хап пах ик ки уһу гар, өтү йэ нэн 
тап та йан, ик ки хе ру вимы оҥор: 19 бии рин биир уһу гар, аты-
нын нө ҥүө уһу гар ту руор. Ки ни лэр хап па ҕы кыт та биир 
кэ лим буо луох таах тар, 20 ик киэн бэйэ-бэйэлэрин диэ ки ха-
йы һан, хап па ҕы кө рөн, ол үр дү нэн кы нат та рын са раа ды-
тан ту руох таах тар.

21 Мин эйиэ хэ биэ рэр Со куо нум су рул лу бут суо руу 
таас та рын хоп по иһи гэр ук уон на хап па ҕын са бан кэ бис. 
22 Эйи гин кыт та көр сөр кэм мэр Из раиль но руо ту гар ту гу 
ыйарбын-кэрдэрбин ба ры тын эйи ги нэн тиэр дэр бэр Мин 
он но Кэс тыл хоп по тун хап па ҕын үр дү нэн ик ки хе ру вим 
ор то ту гар баар буо луо ҕум».

Таҥаракилиэбэуурулларостуола

23 «Ака ция ма һы нан ос туол ла оҥор: ус та та ик ки то ҕо-
нох, кэ ти тэ биир то ҕо нох, үрдү гэ бал та раа то ҕо нох буо-
луох таах. 24 Ос туо лу ыраас кы һыл кө мү һү нэн бү рүй уон-
на тө гү рүч чү эмиэ ыраас кы һыл кө мү һү нэн хай мыы лаа. 
25 Ос туо лу ту ла өт тү нэн биир ытыс үр дүк эр кин нээх гы на 
оҥор, ол эр ки нин эмиэ кы һыл кө мү һү нэн хай мыы лаа. 
26 Түөрт кы һыл кө мүс тиэр бэ һи оҥо рон, оло ру ос туол 
түөрт мун ну гар атах та рын үр дү лэ ри нэн тут та ртаа. 27 Тиэр-
бэс тэр ос туол эр ки ни гэр хам сыс тан сыл дьыах таах тар; 

* 25:17 Хоппохаппаҕын...–эбэ тэр: «то лу йан ылар си ри». 
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ос туо лу кө тө ҕөр гө ол тиэр бэс тэр гэ ура ҕас та ры угул луох-
таах. 28 Ос туо лу кө тө ҕөр ура ҕас та ры ака ция ма һы нан 
оҥо рон ба ран, кы һыл кө мү һү нэн бү рүй. 29 Ыраас кы һыл 
кө мү һү нэн бү лүү дэ лэ ри, куоп сук та ры уон на би нэ ги рээт 
ары гы та бэ лэх ку тул лар куп суун на рын, куу бак та рын оҥор. 
30 Мин ин ни бэр сы тыах таах ки лиэ би эн өрүү бу ос туол га 
ууран ис».

Сибэтиилинньик

31 «Си бэ тии лин ньи ги ыраас кы һыл кө мү һү тап та-
йан оҥор. Ум на һа, ла баа ла ра, чаас кы ла ра, чааскыларын 
төрдүлэрэ уон на эмин ньэх тэ рэ биир кэ лим буо луох таах-
тар. 32 Си бэ тии лин ньик ал та ла баа лаах буо луох таах: биир 
ойо ҕо һут тан үс, нө ҥүө ойо ҕо һут тан үс ла баа тах сыах таах. 
33 Ал та ла баа ҕа хас биир дии лэ ри гэр мин даль си бэк ки тин 
кур дук төрдүлээх, эмин ньэх тээх үс түү чаас кы лаах буо-
лар. 34 Сибэ тии лин ньик кэ бэ йэ ти гэр мин даль си бэк ки тин 
кур дук төрдүлээх уон на эмин ньэх тээх түөрт чаас кы баар. 
35 Бас та кы ик ки ла баа ан ны гар – биир чааскы төрдө, атын 
ик ки ла баа ан ны гар – ик кис чааскы төрдө, үһүс ик ки ла-
баа ан ны гар – эмиэ чааскы төрдө баар буо лар. Си бэ тии-
лин ньик ал та ла баа тын ан на ба ры та итин ник буо луох таах. 
36 Чааскыларын төрдүлэрэ уон на ла баа ла ра си бэ тии лин-
ньи ги кыт та биир кэ лим буо луох таах тар, ити ба ры та ыраас 
кы һыл кө мү һү нэн тап та йан оҥо һул луох таах.

37 Сэт тэ лам паа да ны оҥо рон, ту ла өт тү лэ рин сыр да-
тал ла рын кур дук, сибэ тии лин ньик кэ ту руор таа. 38 Би ти ил 
сып сы ла ра, ха дьыы ла лар ыраас кы һыл кө мүс буо луох таах-
тар. 39 Си бэ тии лин ньи ги уон на ки ни туох баар тэ ри лин 
оҥо рор го биир ыраас кы һыл кө мүс та лаа ны биэр. 40 Көр, 
ити ни ба ры тын, эйиэ хэ ха йа ҕа хай дах көр дө рүл лү бү түн 
кур дук, оҥор».
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АЙЫЫТОЙОНолоруохтаахЫтыкСурда

26  1 «Ытык Сур ду ту тар га анаан ча раас лүө нү нэн, хал-
лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл уон на уот 

кы һыл дьү һүн нээх түү са бы нан өрүл лү бүт уон бо ло ту на 
та ҥа һы бэ лэм нээ. Он но туп са ҕай гы на хе ру вим нар быы-
са бай да ныах таах тар. 2 Хас биир дии бо ло ту на ус та та сүүр-
бэ аҕыс то ҕо нох, кэ ти тэ түөрт то ҕо нох буо лар; ба ры ла рын 
кээ мэ йэ тэҥ буо луох таах. 3 Биэс бо ло ту на биир гэ ти гил лэн 
биир ула хан бо ло ту на буо лал лар, атын биэс бо ло ту на эмиэ 
бэйэ-бэйэлэригэр хол бо нол лор. 4 Бас та кы ула хан бо ло ту-
на тас кы тыы ты нан хал лаан күө ҕэ дьү һүн нээх биэ ти лэ лэ-
ри оҥор, атын ула хан бо ло ту на кы тыы ты нан эмиэ он нук 
биэ ти лэ лэ ри оҥор. 5 Бас та кы бо ло ту на кы тыы ты нан биэс 
уон биэ ти лэ, атын бо ло ту на кы тыы ты нан эмиэ биэс уон 
биэ ти лэ баар буо луох таах – биэ ти лэ ута ры биэ ти лэ ба рар. 
6 Кы һыл кө мү һү нэн биэс уон кү рү чүө гү оҥо рон ити ик ки 
ула хан бо ло ту на ны хол боот тоо, оч чо ҕо Сурт биир кэ лим 
буо лан тах сыа ҕа.

7 Ко за түү тү нэн уон биир бо ло ту на ны өрөн оҥор, ити 
Ытык Сурт үрүт са быы та буо луо ҕа. 8 Хас биир дии бо ло ту на 
ус та та отут то ҕо нох, кэ ти тэ түөрт то ҕо нох буо лар; уон биир 
бо ло ту на ба ры ла рын кээ мэ йэ биир. 9 Итин тэн биэс бо ло-
ту на ны хол буу тик, он тон ал та атын бо ло ту на ны хол бо то-
лоо (ал тыс бо ло ту на ны ик ки хос тут – кии рэр ааҥ ҥа ыйа-
ныа ҕа). 10 Маҥ най гы ула хан бо ло ту на кы тыы ты нан биэс 
уон биэ ти лэ ни оҥор, атын ула хан бо ло ту на кы тыы ты гар 
эмиэ оч чо биэ ти лэ лээ. 11 Ал та ны нан биэс уон кү рү чүө-
гү оҥо рон, оло ру биэ ти лэ лэр гэ угу та лаа. Биир кэ лим са-
быы буо ла рын кур дук, ик ки бо ло ту на ны хол боо. 12 Са быы 
уһу нут тан ор ду бу та (бо ло ту на аҥаа ра) Сурт кэ тэх өт тү гэр 
ыйа ныах таах, 13 от тон са быы ула хан бо ло ту на ла рын ус та-
ла рыт тан ор ду бу тун (биир өт түт тэн биир то ҕо нох, нө ҥүө 
өт түт тэн эмиэ биир то ҕо нох), Сур ду бү түн нүү түн бү рү йэр 
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кур дук, ойо ҕос то ру нан ыйа ныах таах. 14 Үө һээҥ ҥи бү рүө 
са быы ны или тил лэн та ҥас там мыт ба раан ти рии ти нэн, от-
тон ол үрдү гэр уурул лар са быы ны ча раас тык ара ҥа лам мыт 
ти рии нэн оҥор».

ЫтыкСуртараамаларыноҥоруу

15 «Ака ция ма һы нан Сурт араа ма ла рын оҥор. 16 Хас 
биир дии араа ма ус та та уон то ҕо нох, туо ра та бал та раа то ҕо-
нох буо лар. 17 Хас биир дии лэ рэ хол бом мут ик ки лии бу руус 
мас таах тар. Сурт араа ма та ба ры та итин ник буо луох таах. 
18 Сурт со ҕу руу эр ки ни гэр сүүр бэ араа ма ны оҥор, 19 уон на 
олор ан ны ла ры гар үрүҥ кө мү һү нэн түөрт уон ти рэх оло ҕу 
оҥо ро ҕун – араа ма ах сын ик ки лии оло ҕу, ол аа та ик ки бу-
руу һу гар биир дии ни. 20 Эмиэ си ти кур дук Сурт ик кис хо ту 
эр ки ни гэр сүүр бэ араа ма ны оҥор. 21 Олор го түөрт уон үрүҥ 
кө мүс ти рэх оло ҕу, араа ма ах сын ик ки лии оло ҕу, оҥор. 
22 Кэ тэ ҕи нэн, Сурт ар ҕаа эр ки ни гэр анаан, ал та араа ма ны 
оҥор. 23 Ону та һы нан кэ тэх мун нук тар га өс сө ик ки араа ма-
ны ту руор. 24 Бу мун нук тар араа ма ла рын алла раа өт тү лэ рэ 
ик ки аҥыы ба рал лар, от тон үөһэ тэ (бас та кы тиэр бэс баар 
си рэ) биир кэ лим буо лар. Ман нык араа ма ик ки, ол аа та 
мун нук ах сын биир дии буо луох таах. 25 Бу аҕыс араа ма ҕа 
уон ал та үрүҥ кө мүс ти рэх олох оҥо һул лар, хас биир дии-
лэ рин ан ны гар – ик ки лии олох.

26 Ака ция ма һы нан туо рай мас тар да оҥор: биэс туо рай 
ма һы Сурт биир эр ки нин араа ма ла рын хол буур га, 27 биэс 
туо рай ма һы Сурт ик кис эр ки нин араа ма ла рын хол буур га, 
итиэн нэ Сурт кэ тэх ар ҕаа өт тү нээ ҕи араа ма ла ры гар эмиэ 
биэс туо рай ма һы. 28 Ор то ку туо рай мас эр кин биир уһу гут-
тан нө ҥүө уһу гар диэ ри араа ма ла ры хол буох таах. 29 Араа-
ма ла ры кы һыл кө мү һү нэн бү рүй уон на ки ни лэр гэ туо рай 
мас та ры угар кы һыл кө мүс тиэр бэс тэ ри оҥо рон ба ран, 
туо рай мас та ры эмиэ кы һыл кө мү һү нэн бү рүй.
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30 Дьэ, онон Ытык Сур ду, эйиэ хэ ха йа ҕа көр дө рүл лү бү-
түн кур дук, ту руор».

Быыссабыыта

31 «Хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл уон на 
уот кы һыл дьү һүн нээх түү са бы нан уон на ча раас лүө нү нэн 
быыс са быы тын өрөн оҥор. Он но туп са ҕай гы на хе ру вим-
нар быы са бай да ныах таах тар. 32 Бу быы һы ака ция ма һы нан 
оҥо һул лу бут уон на кы һыл кө мү һү нэн бү рүл лү бүт түөрт 
ба ҕа на кы һыл кө мүс кө хө лө рү гэр ыйаа. Ити ба ҕа на лар-
га түөрт үрүҥ кө мүс ти рэх олох оҥо һул луох таах. 33 Са быы 
быыс кө мүс кө хө лөр гө ыйам мы тын кэн нэ, быыс кэн ни гэр 
Кэс тыл хоп по тун ту руор. Бу са быы быыс Сибэ тиэй хос тон 
Си бэ тиэ й тэн Сибэ тиэй хо һу араа рыа ҕа. 34 Си бэ тиэ й тэн 
Сибэ тиэй хос иһи гэр ту рар Кэс тыл хоп по тун үрдү гэр хап-
па ҕын са ба уур. 35 Быыс ин ни гэр ки лиэп ос туо лун, от тон 
ос туо лу ута ры си бэ тии лин ньи ги ту руор. Си бэ тии лин ньик 
Сурт со ҕу руу эр ки ни гэр ту руох таах, от тон ос туол – хо ту 
өт тү гэр.

36 Ытык Сурт аанын са быы тын оҥор. Бу са быы араас 
өҥ нөөх – хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл, уот 
кы һыл дьү һүн нээх – түү са бы нан итиэн нэ ча раас лүө нү нэн 
өрүл лү бүт буо луох таах. 37 Аан са быы та ыйа на ры гар ака ция 
ма һы нан кы һыл кө мүс кө хө лөөх эмиэ кы һыл кө мү һү нэн 
бү рүл лү бүт биэс ба ҕа на ны ту руор. Ол ба ҕа на лар га анаан 
ал та ны нан ку тан ти рэх олох то ру оҥор».

Аалтаар

27  1 «Аал таа ры ака ция ма һы нан оҥор. Аал таар тэҥ 
өрүт тэр дээх түөрт мун нук буо луох таах – биэс то ҕо-

нох ус та лаах, биэс то ҕо нох кэ тит тээх, от тон үрдү гэ үс то-
ҕо нох буол лун. 2 Түөрт мун нук та рын муос таа – ол муос тар 
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аал таа ры кыт та биир кэ лим буо луох таах тар, он тон ба ры-
тын ал та ны нан бү рүй. 3 Күл ку тар таас та ры, лап паа кы ла-
ры, хаа ны ыһар га анал лаах кы ты йа ла ры, эт биил кэ лэ-
рин уон на чох собуок та рын оҥор. Ити тэ ри ли ба ры тын 
ал та ны нан оҥор. 4 Аал таа р га эрэ һиэҥ кэ тэ оҥор – ал тан 
сиэк кэ тэ. Уон на ол түөрт мун ну гар түөрт ал тан тиэр бэ һи 
тут тар. 5 Сиэк кэ ни аал таар хай мыы тын ан ны нан, тү гэ ҕэр 
тиэр ди бэк кэ, аал таар ор то ту гар диэ ри буо ла рын кур дук, 
тут тар. 6 Аал таа р га ака ция нан ура ҕас тар да оҥо рон ба ран, 
ол ура ҕас та ры ал та ны нан бү рүй. 7 Ура ҕас тар аал таа ры кө-
һө рөр гө ойо ҕос тиэр бэс тэр гэ кэ тэр дил лиэх тэ рэ. 8 Аал таа-
ры хап та һы ны нан ис өт түн көҥ дөй гы на, эйиэ хэ ха йа ҕа 
хай дах көр дө рүл лү бү түн кур дук, оҥор дун нар».

ЫтыкСурттиэргэнэ

9 «Ытык Сур ду ту ла тиэр гэн нээ. Со ҕу руу өт тү нэн тиэр гэ ни 
кы йа сүүс то ҕо нох ус та лаах ча раас лүө нү нэн өрүл лү бүт са быы 
ба рыах таах. 10 Ити са быы сүүр бэ ба ҕа на ҕа ыйа нар. Ба ҕа на лар 
төр дү лэ ри гэр сүүр бэ ал тан ти рэх олох оҥо һул луох таах; ба-
ҕа на кө хө лө рө, хол бо нор ура ҕас та ра үрүҥ кө мүс буо лал лар. 
11 Хо ту өт тү нэн тиэр гэ ни кы йа эмиэ сүүр бэ ба ҕа на ҕа ыйа-
нар сүүс то ҕо нох ус та лаах са быы ба рар. Ба ҕа на лар төр дү лэ-
ри нэн сүүр бэ ал тан ти рэх олох оҥо һул луох таах; ба ҕа на лар 
кө хө лө рө, хол бо нор ура ҕас та ра үрүҥ кө мүс буо луох таах тар.

12 Ар ҕаа өт түт тэн тиэр гэ ни туо ра ты нан биэс уон то ҕо-
нох ус та лаах са быы ба рыах таах, ба ҕа на та уон буо лар. Ол 
ба ҕа на лар ан ны ла ры гар уон ти рэх олох оҥо һул луох таах. 
13 Тиэр гэн илин өт түн кэ ти тэ биэс уон то ҕо нох буо луох-
таах. 14 Тиэр гэн аанын биир өт тү нэн уон биэс то ҕо нох ус-
та лаах са быы ба рыах таах. Ба ҕа на та үс буо лар, олор го үс ти-
рэх олох оҥо һул луох таах. 15 Атын өт тү гэр уон биэс то ҕо нох 
ус та лаах са быы ба рыах таах. Эмиэ үс ба ҕа на лаах буо лар. 
Олор го үс ти рэх олох баар буо луох таах.
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16 Тиэр гэн ааны гар ыйыыр га анаан хал лаан күө ҕэ, кө-
ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл, уот кы һыл өҥ нөөх түү са бы нан 
уон на ча раас лүө нү нэн са быы быыс та өр дөр. Ити кии рии 
ааҥ ҥа түөрт ба ҕа на, олор ан ны ла ры гар түөрт ти рэх олох 
оҥо һул луох таах. 17 Тиэр гэ ни ту ла ба рар ба ры ба ҕа на ла ры 
хол буур ура ҕас тар уон на кө хө лөр ба ры үрүҥ кө мүс, от тон 
ба ҕа на лар ти рэх олох то ро ал тан буо луох таах тар. 18 Тиэр гэн 
ус та та сүүс то ҕо нох, туо ра та биэс уон то ҕо нох, ча раас лүөн 
са быы үрдү гэ биэс то ҕо нох буо лар. Ба ҕа на лар ти рэх олох-
то ро ал та ны нан оҥо һул луох таах. 19 Ытык Сурт ба ры тэ ри-
лэ, ти рээбил үөр бэ лэ рэ, тиэр гэ ни кы йа ыйа нар са быы ти-
рээ бил лэ рэ ба ры та ал тан буо луох таах».

Сибэтиилинньикарыыта

20 «Си бэ тии лин ньик лам паа да ла рын уота ку руук умул лу-
бак ка ума йа рын ту һу гар, Из раиль дьо но ыгы лл ыбыт оли ва 
ыраас арыы тын эйиэ хэ мэл дьи аҕа ла ту рал ла ры гар дьа һай. 
21 Аарон уолат та ры наан Көр сү һүү Сур ду гар Кэс тыл хоп по-
то баар са быы тын ин ни гэр лам паа да лар АЙЫЫ ТО ЙОН 
ин ни гэр киэ һэт тэн сар сыар дааҥ ҥа диэ ри ума йал ла рын кө-
рө сыл дьыах тус таах тар. Из раиль дьо но бу ир дэ би ли үйэ-
саас ту ха ры кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ то ло руох тус таах тар».

Таҥараүлэһитинтаҥаһа

28  1 «Из раиль дьо нут тан убай гын Ааро ну уон на ки ни 
уолат та рын На да вы, Авиу ду, Елеа за ры, Ифама ры 

Мин үлэ һит тэ рим буо лар га ыҥыр. 2 Сү дү кэ рэ көс түү лэ-
нэ рин ту һу гар, убай гар Аароҥ ҥа су луус па ҕа кэ тэр ытык 
та ҥа һын бэ лэм нээ. 3 Аарон, си бэ тии буо лан Миэ хэ су-
луус па лыы ры гар кэ тэр та ҥа һын Мин ура ты дьо ҕу ру бэ лэх-
тээ бит уран тар бах таах дьом мор оҥор тор. 4 Ки ни лэр убай-
гар Аароҥ ҥа уон на ки ни уолат та ры гар Мин үлэ һит тэ рим 
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буо лан су луус палыыл лары гар кэ тэр ытык та ҥас та рын – 
тү һү лү гү, эфо ду, эфод иһи нэн кэ тил лэр сиэ ҕэ суох уһун 
та ҥа һы, оһуор даах ыр баа хы ны, тюр ба ны, ку ру – бэ лэм-
нээ тин нэр. 5 Онуо ха кы һыл кө мү һү, хал лаан күө ҕэ, кө ҕө-
рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл, уот кы һыл өҥ нөөх сап та ры, лүө нү 
тут туох таах тар».

Эфод

6 «Эфо ду кы һыл кө мүс са бы нан, хал лаан күө ҕэ, кө ҕө-
рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл, уот кы һыл өҥ нөөх түү са бы нан 
уон на ча раас лүө нү нэн туп са ҕай гы на өрүл лү бүт оһуор даан 
бэ лэм нээ тин нэр. 7 Эфод ка ик ки өт тү нэн, биир кэ лим та-
ҥас буо ла рын ту һу гар, са рын үрүт тут та рыыла ра ти гил-
лиэх тээх тэр. 8 Туп са ҕай дык оҥо һул лу бут ку ра эмиэ эфод 
бэ йэ тин кур дук кы һыл кө мүс са бы нан, хал лаан күөх, кө-
ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл, уот кы һыл өҥ нөөх түү са бы нан 
уон на ча раас лүө нү нэн өрүл лүөх тээх; бу кур эфо ду кыт та 
биир кэ лим буо луох таах.

9 Ик ки оникс таа һы ылан, он но Из раиль уолат та рын 
аат та рын оҥон су руй. 10 Аҕа саас таах та рыттан са ҕа лаан 
маҥ най гы таас ка ал та ки һи аатын, ик кис таас ка эмиэ ал та 
ки һи аатын су ру йа ҕын. 11 Таас уус та ра бэ чээ ти бы һан оҥо-
рол ло рун кур дук, бу таас тар га Из раиль уолат та рын аат та-
рын дьө лө ха һан су руй. Ба ры ла рын оһуор даах кы һыл кө мүс 
иигэ олор дон ба ран, 12 эфод сан нын үрүт тут та рыы ла ры гар 
иҥин нэр. Бу таас тар Из раиль уолат та рын өйдөтө-саната 
ту руох та ра, онон Аарон, ки ни лэ ри са на тар өй дө бүн ньүк 
кур дук, таас та ры АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр өрүү сан ны гар 
ил дьэ сы рыт тын. 13 Таас тар га анаан оһуор даах кы һыл кө-
мүс иилэ ри оҥор, 14 итиэн нэ ыраас кы һыл кө мү һү нэн син-
ньи гэс быа кур дук эрил лэ ҕэс кыа ба ка ла ры оҥо рон ба ран, 
ити иилэр гэ тут та ртаа».
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Түһүлүк

15 «Та ҥа ра ту гу ыйа рын би лэр гэ анал лаах тү һү лүк тэ* 
оҥор. Ону эмиэ, эфод кур дук, кы һыл кө мүс са бы нан, хал-
лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл, уот кы һыл өҥ-
нөөх түү са бы нан уон на ча раас лүө нү нэн туп са ҕай гы на 
өрүл лүөх тээх. 16 Тү һү лүк тэҥ өрүт тэр дээх түөрт мун нук туу 
бы һыы лаах, биир ха рыс ус та лаах, биир ха рыс кэ тит тээх гы-
на ик ки хос та ҥа һы нан ти гил лиэх тээх. 17 Тү һү лүк кэ түөрт 
кэк кэ нэн күн дү таас та ры олор дор уйа ла ры оҥор. Бас та кы 
кэк кэ ҕэ – ру бин, то паз, изум руд, 18 ик кис кэ – кар бун кул, 
сап фир, ал маас, 19 үһүс кэ – яхонт, агат, аме тист, 20 төр дүс-
кэ – хри зо лит, оникс, яш ма. Бу таас тар ба ры оһуор даах 
кы һыл кө мүс иилээх буо луох таах тар. 21 Из раиль уолат та-
рын аат та ра оҥо бы һыл лы быт таа һын ах саа на уон ик ки 
буо луох таах. Хас биир дии лэ ри гэр, бэ чээк кэ бы һар кур дук, 
Из раиль уон ик ки уус та рыт тан биир дэс тэ рин аа та оҥо бы-
һыл лар.

22 Тү һү лүк кэ анаан ыраас кы һыл кө мүс тэн быа кур-
дук эрил ли бит кыа ба ка лар да оҥор. 23 Ик ки кы һыл кө мүс 
тиэр бэ һи оҥо рон, тү һү лүк ик ки үө һээҥ ҥи уһу гар тут тар, 
24-25 ик ки кы һыл кө мүс өрүү кыа ба ка нан ик ки иини кыт та 
хол боон ба ран, эфод сан нын тут та рыы ла ры гар ин нин диэ-
ки нэн иҥин нэр. 26 Он тон өс сө ик ки кы һыл кө мүс тиэр бэ һи 
оҥо рон, тү һү лүк ик ки ал ла рааҥ ҥы уһу гар эфод ка сыс тар ис 
өт тү нэн тут тар. 27 Эбии ик ки кы һыл кө мүс тиэр бэ һи оҥо-
рон, оло ру са рын тут та рыы ла рын алла раа эҥээ ри гэр эфод 
ку ру гар ти ги лли бит сир дэ ри нэн үөһэ нэн хол боо. 28 Тү һү лүк 
эфод ку рун үр дү нэн буо ла рын, эфод ка сыс та сы та рын кур-
дук, ки ни тиэр бэс тэ рин эфод тиэр бэс тэ ри гэр хал лаан күө-
ҕэ өҥ нөөх түү быа нан хол бон нун нар. 29 Аарон Сибэ тиэй 

* 28:15 Түһүлүк– бы һаа рыы тын ки ни гэ кэн ни гэр баар тыл дьык ка көр. 
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хос ко кии рэ ри гэр, Из раиль уолат та рын аат та рын АЙЫЫ 
ТО ЙОҤ ҤО өрүү са на та ту рар кур дук, тү һү лү гэр ил дьэ сы-
рыт тын.

30 АЙЫЫ ТО ЙОН ту гу ыйан биэ рэ рин көр дө рөр тү һү-
лүк кэ ури мы уон на тум ми мы ук – Аарон Сибэ тиэй хос ко 
Миэ хэ кии рэ ри гэр олор мэл дьи ки ни түө һү гэр сыл дьыах-
таах тар. Аарон, АЙЫЫ ТО ЙОН Из раиль но руо ту гар ту гу 
ыйа рын тиэр дэр ту һу гар, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО кии рэ ри гэр 
тү һү лү гүн түө һү гэр мэл дьи ил дьэ сы рыт тын».

Таҥараүлэһитинатынтаҥаһа

31 «Эфод иһи нэн кэ тил лэр сиэ ҕэ суох уһун күөх та ҥа һы 
бү түн нүү түн хал лаан күө ҕэ өҥ нөөх түү са бы нан өр. 32 Бу та-
ҥас ор то ту нан ки һи тө бө тө ба тар ха йа ҕас таах буо луох таах, 
ол ха йа ҕа һын ту ла та, ха йа бар ба тын диэн, сэ рии та ҥа һы-
ныы бө ҕө гы на ти гил лэр. 33 Тэл лэ ҕи нэн тө гү рүч чү хал лаан 
күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл уон на уот кы һыл өҥ-
нөөх түү са бы нан гра нат ото нун кур дук тө гү рүк тэ ри оҥор, 
олор ик ки ар ды ла ры нан кы һыл кө мүс чуо раанчык та ры 
ыйа та лаа. 34 Кы һыл кө мүс чуо раанчык тар уон на гра нат 
отон но ро ити та ҥас тэл лэ ҕин бүү рү гүн кы йа сол бу һа ба-
рыах таах тар. 35 Аарон су луус па оҥо ро ру гар бу та ҥа һы кэ-
тиэх тээх. Ки ни, иһир дьэ өл бө түн ту һу гар, Сибэ тиэй хос ко 
АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО кии рэ ри гэр да, он тон тах са ры гар да 
чуо раанчык та ра тыа һыы сыл дьыах таах тар.

36 Кы һыл кө мү һү нэн си бэкки оҥо рон, он но бэ чээт су ру-
гун кур дук „АЙЫЫ ТО ЙОН си бэ тиин ньэ тэ“ диэн оҥо бы-
һан су руй. 37 Ол си бэкки гэ, ки ни тюр бан үр дү нэн илин өт-
тү нэн баа йыл ла рын кур дук, хал лаан күө ҕэ быа ны иҥин нэр, 
38 оч чо ҕо си бэ тиин ньэ Аарон сүү һү гэр тү бэ һиэ. Аарон Из-
раиль дьо но Миэ хэ ытык бэ лэ ҕи биэ рэл лэ ри гэр оҥо рор ба-
ры сыыһаларын-халтыларын иһин эп пиэ ти нэ һи сү гэр, дьэ, 
ол иһин Из раиль дьо нун бэ рим ньи тэ АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО 
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сө бү лэ тэ рин ту һу гар, кы һыл кө мүс си бэкки мэл дьи ки ни 
сүү һү гэр сыл дьыах таах.

39 Аароҥ ҥа анаан оһуор даах ча раас лүөн ыр баа хы та өр. 
Эмиэ ча раас лүөн тюр бан на оҥор уон на дьэ рэк ээн өҥ нөөх 
кур да өр.

40 Сү дү кэ рэ көс түү лэ нэл лэ рин ту һу гар, Аарон уолат-
та ры гар ыр баа хы ла рын, ку рда рын уон на тө бө ҕө баа нар 
та ҥас та рын өрөн оҥор. 41 Убай гар Аароҥ ҥа уон на ки-
ни уолат та ры гар бу та ҥас та рын та ҥын нар. Ааро ну уон на 
уолат та рын арыы нан аҕаан, Та ҥа ра үлэ һит тэ рэ буо лал ла-
рын кур дук, си бэ тии гын. Ки ни лэр Мин үлэ һит тэ рим буо-
луох та ра.

42 Сы гын ньах эт тэ рэ көс тү бэ тин диэн, кур да нал ла рыт-
тан тобук та ры гар диэ ри ки ни лэр гэ лүөн ыс таан на оҥор. 
43 Аарон да, уолат та ра да ону Көр сү һүү Сур ду гар кии рэл лэ-
ри гэр эбэ тэр Сибэ тиэй хос ко су луус па лаан аал таа р га чу га-
һыыл ла ры гар кэт ти н нэр. Ки ни лэр он нук гым ма тах та ры на, 
бу ру йу сү гэн өлүөх тэ рэ. Бу дьа һа лы Аарон удьуор да ры наан 
үйэ-саас ту ха ры ту ту һуох таах тар».

АаронууоннакиниуолаттарынТаҥараҕаанааһын

29  1 «Ки ни лэ ри, Та ҥа ра үлэ һит тэ рэ буо лал ла рын ту-
һу гар, эн ман нык сиэри-туому оҥо рон си бэ тии 

гы ныах таах хын. Туох да дьиэ гэ суох биир оҕус ты һа ҕа һы 
уон на ик ки ба раа ны та лан ыл. 2 Оли ва арыы ты гар ох сул лу-
бут кө төх тө рүү тэ суох ки лиэ би, кө төх тө рүү тэ суох лэп пиэс-
кэ лэ ри уон на оли ва арыы ты нан со тул лу бут эмиэ кө төх тө-
рүү тэ суох ча раас лэп пиэс кэ лэ ри ылан (ити ба ры та бас тыҥ 
сэ лиэ һи нэй бур ду гу нан бу һа рыл лыах таах), 3 биир тым тай га 
ук. Бу тым тай га баар аһы оҕу һу уон на ик ки ба раа ны кыт-
та биир гэ биэ рэ ҕин. 4 Ааро ну уолат та рын кыт та Көр сү һүү 
Сур дун ааны гар аҕа лан, ки ни лэ ри уу нан сууй уу сиэрин-
туомун оҥор. 5 Аароҥ ҥа таҥаһын-сабын – ыр баа хы тын, 



220

Тахсыы 29

эфод иһи нэн кэ тэр сиэ ҕэ суох уһун та ҥа һын, эфо дун уон-
на тү һү лү гүн – кэ тэрт. Эфо дун ку ру нан кур даа. 6 Тө бө тү гэр 
тюр ба ны кэ тэрт, от тон тюр баҥ ҥа ытык мэн ньиэ һи* тут тар. 
7 Он тон, дьэ, арыы нан аҕаа һыҥ ҥа киир: аҕыыр га тут тул лар 
оли ва арыы тын ылан, Аарон тө бө тү гэр кут. 8 Аарон уолат-
та рын аҕа лан, ыр баа хы ла рын кэ тэрт. 9 Он тон Аароҥ ҥа да, 
ки ни уолат та ры гар да ку рда рын кур даа итиэн нэ тө бө лө-
рү гэр баа нар та ҥас та рын баай. Ман тан ыла үйэ лэр ту ха ры 
ки ни лэр гэ Та ҥа ра үлэ һи тин со ло то иҥэ рил лэр. Ма нан эн 
ки ни лэ ри Мин үлэ һит тэ рим буо лар га анаа тыҥ.

10 Он тон Көр сү һүү Сур ду гар оҕу һу аҕал. Аарон уолат та-
ры наан ол оҕус тө бө тү гэр илии лэ рин уур дун нар. 11 Оҕу һу 
Сурт ааны гар АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр өлөр, 12 итиэн-
нэ тар бах хы нан оҕус хаа нын ой моон ылаҥ ҥын, аал таар 
муос та рын сот, он тон хаан ор ду гун аал таар төр дү гэр ыс. 
13 Ити кэн нит тэн оҕус иһин сыа тын, быа рын ту лаа йа ҕын 
уон на ик ки бүө рүн сыа ла ры бы һан ылан, аал таа р га умат. 
14 Оҕус этин, ти рии тин, ха ра иһин түөл бэ та һы гар та һаа-
ран умат. Бу – аньыыттан-хараттан ыраа һы рар ту һу гар 
бэ рил лэр то лук.

15 Он тон ба раан нар тан биир дэс тэ рин ыл, Аарон уолат-
та рын кыт та илии лэ рин ол ба раан тө бө тү гэр уур дун нар. 
16 Өлө рөн ба ран, хаа нын аал таа р га ту ла өт түт тэн ыс. 17 Он-
тон эт тээ. Иһин, атах та рын суу йан ба ран, ону тө бө түн уон-
на атын этин үрдү гэр уур 18 уон на ити ни ба ры тын аал таа р га 
умат. Бу АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО анаан бү түн нүү ума тыл лар 
то лук, Ки ниэ хэ сө бү лэ тэр үчү гэй сыт, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО 
бэ лэх буо лар.

19 Он тон ик кис ба раа ны ыл, Аарон уолат та ры наан илии-
лэ рин ба раан тө бө тү гэр уур дун нар. 20 Ба раа ны өлөр. Хаа-
ныт тан ылан, Ааро ну уон на уолат та рын уҥа кул гаах та рын 

* 29:6 ...ытыкмэнньиэһи...– бу «АЙЫЫ ТО ЙОН СИ БЭ ТИИН НЬЭ-
ТЭ» диэн су рук таах кы һыл кө мүс си бэкки ту һу нан этил лэр.
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эмин ньэ ҕин, уҥа илии лэ рин эр бэ ҕин, уҥа атах та рын ула-
хан тар бах та рын хаа ны нан бис. Хаал быт хаа ны аал таа р-
га ту ла өт түт тэн ибиир. 21 Он тон аал таар тан хаа ны уон на 
аҕыыр оли ва арыы ны ылан, Аароҥ ҥа бэ йэ ти гэр да, та ҥа-
һы гар да ибиир дэн ыс, он тон уолат та ры гар уон на ки ни лэр 
та ҥас та ры гар ибиир. Ити нэн эн Ааро ну, ки ни таҥаһын-са-
бын, Аарон уолат та рын, ки ни лэр таҥастарын-саптарын 
си бэ тии гы ныаҥ.

22 Ба раан сыа тын, хоҥ хо чо ҕун сыа тын, иһин сыа тын, 
быа рын ту лаа йа ҕын, ик ки бүө рүн сыа ла ры ыл. Бу ба-
раан – Та ҥа ра ҕа ана ныы то лу га, онон уҥа буу тун эмиэ 
ыл. 23 АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр уурул лу бут кө төх тө рүү тэ 
суох ки лиэп тээх тым тай тан биир ки лиэ би, оли ва арыы ты-
гар ох сул лан оҥо һул лу бут биир лэп пиэс кэ ни, биир кө төх-
тө рүү тэ суох ча раас лэп пиэс кэ ни ылан, 24 Аароҥ ҥа уон на 
уолат та ры гар тут тар. Ону, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО бэ рил-
лэрин бы һыы ты нан, ки ни лэ ри кыт та биир гэ үө һэ күө рэч-
чи тут. 25 Он тон ити ни ки ни лэр илии лэ риттэн төт тө рү ылан 
ба ран, бү түн нүү ума тыл лар то лу гу кыт та биир гэ аал таар 
үрдү гэр умат. Бу АЙЫЫ ТО ЙОН сө бү лүүр үтүө кэн сы-
та, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО бэ рил лэр бэ лэх буо лар. 26 Ааро ну 
Мин үлэ һип пи нэн анаа һын то лу гун, ба раан түө һүн, ылан, 
бэ лэх бы һыы ты нан, АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр күө рэч чи 
уун. Бу – эн ылар өлүүҥ.

27 АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр күө рэч чи ту тул лу бут ба раан 
түө һүн уон на бэ лэх бэ рил ли бит буу тун – Ааро ну уон на ки-
ни уолат та рын Та ҥа ра үлэ ти гэр анаа һын то лу гун күө рэч-
чи ту тул лан бэ лэх тэм мит миэс тэ лэ рин – эн си бэ тиин ньэ 
диэн бил лэ риэх тээх хин. 28 Бу Из раиль дьо нун бэ лэ ҕэ, Аа-
рон уолат та рын кыт та үйэ лэр ту ха ры ылыах таах өлүү лэ рэ 
(Из раиль дьо но эйэ лэ һии то лу гун биэ рэл лэ ри гэр он тон 
эмиэ АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО бэ лэх биэ риэх тээх тэр).

29 Аарон ытык та ҥа һа ба ры та удьуор да ры гар тик сиэх-
тээх: ону ки ни лэр арыы нан аҕаа һын кэн нэ Та ҥа ра үлэ ти гэр 
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ана нал ла ры гар кэ тиэх тэ рэ. 30 Аарон Та ҥа ра үлэ һи тэ буол бут 
кэ нэ ҕэс ки удьуо ра Көр сү һүү Сур ду гар кии рэн, Сибэ тиэй 
хос ко су луус па лыы ры гар бу та ҥа һы сэт тэ күн су бу руч чу кэ-
тиэх тус таах.

31 Та ҥа ра үлэ ти гэр ана ныы сиэригэр-туомугар тут тул-
лар ба раан этин ылаҥ ҥын сибэ тиэй сир гэ, Ытык Сурт 
тиэр гэ ни гэр, бу һар. 32 Бу эти уон на тым тай даах ки лиэ би 
Аарон уолат та ры наан Көр сү һүү Сур ду гар кии рэр аан та-
һы гар сиэх тээх тэр. 33 Ыраа һы ран Та ҥа ра үлэ ти гэр ана нал-
ла ры гар, си бэ тии буо лал ла ры гар тут тул лу бут то лук сүө һү 
этин ки ни лэр бэ йэ лэ рэ сиэх тээх тэр. Бу то лук этэ си бэ-
тиин ньэ буо лар, онон атын ки һи ону сиир кыа ҕа суох. 
34 Өс кө түн Та ҥа ра үлэ ти гэр ана ныы то лу гун этэ бии тэр ки-
лиэ бэ сар сыар дааҥ ҥа диэ ри ор то ҕу на, туох ор ду бу тун ба-
ры тын ума тан кэ бис. Ити си бэ тиин ньэ, онон ким да ити ни 
сиэ суох таах.

35 Мин со ру й буп пун ба ры тын Аароҥ ҥа уон на ки ни уолат-
та ры гар оҥор. Ки ни лэ ри Та ҥа ра үлэ һи тэ буо лар га аныыр 
сиэр-туом сэт тэ күн ба рыах таах. 36 Аньыы ла ра бы рас тыы 
гы ныл ла рын ту һу гар, күн ах сын оҕу һу то лук тут туох таах-
тар: ити нэн эн аал таа ры ыраа һыр дыы уон на то луй уу сиэ рин 
то ло ро ҕун. Аал таа ры си бэ тии гы нар ту һу гар арыы нан аҕаа. 
37 Ону сэт тэ күн ус та та күн аайы ыраас таан си бэ тии гы на-
ҕын, оч чо ҕо аал таар улуу кан наах си бэ тиин ньэ буо лар. Аал-
таа ры таа рый быт ба ры та си бэ тии буо луо ҕа».

Күннэтэбэриллэртолук

38 «Аал таа р га мэл дьи ууран иһиэх тээх то лу гуҥ ман нык: 
күн аайы биир саас таах ик ки ба раан оҕо то. 39 Бас та кы тын 
сар сыар да, от тон ик ки һин киэ һэ биэ рэ ҕин. 40 Бас та кы ба-
раан оҕо тун аал таа р га уурар гар гин* чиэп пэ рэ ыгы лл ыбыт 

* 29:40 Гин– бы һа хо лоон 4 л. кэ ри ҥэ. 
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оли ва арыы ты гар бул кул лу бут, эфа уон гым мыт бии рэ сэ-
лиэ һи нэй бур ду гу биэ рэ ҕин уон на гин чиэп пэ рэ би нэ ги-
рээт ары гы тын аал таа р га ку та ҕын. 41 Ик кис ба раан оҕо тун 
киэ һэ то лук тут та ҕын: эмиэ сар сыар дааҥ ҥы кур дук бур-
дук бэ рим ньи лээх уон на бэлэх ку туу лаах буо луох таах. Бу 
АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО сө бү лэ тэр үтүө кэн сыт, АЙЫЫ ТО-
ЙОҤ ҤО бэ рим ньи буо лар.

42 Ман нык бү түн нүү ума тыл лар то лу гу эһи ги ку руук, кө-
лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ, АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр, Көр сү һүү 
Сур ду гар кии рэр аан ат ты гар, Мин эһи ги ни кыт та көр сөр, 
эйи гин ниин кэп сэ тэр сир бэр, биэ риэх тээх хит. 43 Мин Из-
раиль дьо нун кыт та көр сү һэр бэр он но баар буо луом, оч чо-
ҕо ол сир, Мин Кил биэ ним сы дьаа йан, сибэ тиэй буо луо ҕа.

44 Мин Көр сү һүү Сур дун, аал таа ры си бэ тии гы ныам 
итиэн нэ, Мин үлэ һит тэ рим буо лал ла рын ту һу гар, Ааро-
ну уон на уолат та рын эмиэ си бэ тии гы ныам. 45 Из раиль 
но руо тун кыт та биир гэ оло рон, Мин ки ни лэр Та ҥа ра ла-
ра буо луом. 46 Оч чо ҕо дьон Мин, АЙЫЫ ТО ЙОН, ки ни-
лэр ор то ло ру гар оло роо ру ки ни лэ ри Еги пет тэн та һаар быт 
Та ҥа ра ла ра буо лар бын өйдүү-саныы сыл дьыах та ра. Мин, 
АЙЫЫ ТО ЙОН, ки ни лэр Та ҥа ра ла ра буо ла бын».

Үчүгэйсыттаахбулкадаһыгыуматараалтаар

30  1 «Ака ция ма һы нан үчү гэй сыт таах бул ка да һы гы 
ума тар аал таар да оҥор. 2 Бу аал таар тэҥ өрүт тээх 

түөрт мун нук буо луох таах: биир то ҕо нох ус та лаах, биир 
то ҕо нох кэ тит тээх, от тон үрдү гэ ик ки то ҕо нох буол лун. 
Мун нук та ры нан тах сар муос та ра аал таар дыын биир кэ лим 
буо луох таах тар. 3 Үрдүн, ойо ҕос то рун, муос та рын ыраас 
кы һыл кө мү һү нэн бү рүй итиэн нэ үөһээ өт тү нэн тө гү рүч-
чү кы һыл кө мүс хай мыы лаа. 4 Кы һыл кө мү һү нэн ик ки 
тиэр бэ һи оҥо рон, ол хай мыы тын ан ны нан ик ки ойо ҕо һу-
гар тут тар, ити тиэр бэс тэр гэ аал таа ры кө тө ҕөр ура ҕас тар 
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угул луох та ра. 5 Ура ҕас та ры ака ция ма һы нан оҥо рон ба ран, 
кы һыл кө мү һү нэн бү рүй. 6 Аал таа ры Кэс тыл хоп по то ту-
рар быы һын ин ни гэр ту руор. Бу Мин эйи гин кыт та көр сөр 
си рим буо луо ҕа.

7 Аарон хас сар сыар да аайы, лам паа да ла ры көн нө рө кэ-
лэ ри гэр, бу аал таа р га үчү гэй сыт таах бул ка да һы гы ума-
тыах таах, 8 киэ һэ ах сын лам паа да ла ры ума та кэ лэ ри гэр 
эмиэ он нук гы ныах таах. АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр үчү гэй 
сыт таах бул ка да һык бу руо тун унаар дыы кө лүө нэт тэн кө-
лүө нэ ҕэ то ло рул ла ту руох таах сиэр-туом буо лар. 9 Бу аал-
таа р га атын ту гу да ума ты маҥ, бү түн нүү ума тыл лар то лу-
гу да, бурдук бэ рим ньи ни да умап пат буо луҥ, би нэ ги рээт 
ары гы та бэ лэ ҕи эмиэ ку ту маҥ. 10 Сыл га биир дэ Аарон 
аньыыт тан ыраа һы рар ту һу гар бэ рил ли бит сүө һү хаа ны нан 
аал таар түөрт муо һун со тон аал таа ры то лу йар сиэри-туому 
оҥо руох таах. Ман нык сиэр-туом хас сыл аайы үйэ-саас ту-
ха ры оҥо һул ла ту руох таах. Бу аал таар АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО 
ана нан улуу кан наах си бэ тиин ньэ буо лар».

Тыынтолугарбэриллэрүрүҥкөмүс

11 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: 12 «Из раиль дьо-
нун ах саа нын ааҕан биэ рэ пис ыытар гар хас биир дии лэ рэ 
АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО бэ йэ тин ту һу гар то лук биэр дин. Оч-
чо ҕо ки ни лэр гэ биэ рэ пис ту һут тан туох да ал дьар хай ааҥ-
ныа суо ҕа. 13 Су ру й та ра кэ лэр хас биир дии ки һи, сибэ тиэй 
ше кели нэн* аах тах ха, ше кель аҥаа рын кил лэ рдин (биир 
ше кельгэ сүүр бэ ге ра** кии рэр); бу ше кель аҥаа ра АЙЫЫ 
ТО ЙОҤ ҤО бэ рил лэр. 14 Сүүр бэ тин туол бут уон на он тон 
аҕа саас таах ки һи ба ры та биэ рэ пис кэ кии рэ ри гэр АЙЫЫ 
ТО ЙОҤ ҤО итин ник бэ рим ньи ни ил дьэ кэ лиэх тээх. 

* 30:13, 24 ...сибэтиэйшекелинэн...–эбэ тэр: «Ытык Сурт ше кели нэн». 
** 30:13 Гера– ыйаа һын кээ мэ йэ. Ше кель сүүр бэ гым мыт бии рэ. 
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15 АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО бу хар чы ны, тыыҥ ҥыт то лу гун, 
биэ рэр ги ти гэр, баай ки һи ше кель аҥаа рыт тан эл бэ ҕи, от-
тон дьа да ҥы ки һи он тон аҕы йа ҕы биэр бэ тин. 16 Из раиль 
дьо нут тан бу тыын то лу га хар чы ны ылаҥ ҥын, Көр сү һүү 
Сур дун үлэ ти гэр ту тун. Бу хар чы Из раиль дьо но олох то рун 
то лу нан ыл быт та рын АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО өй дө тө ту руо-
ҕа».

Суунаргааналлаахалтанчаан

17 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: 18 «Суу нар га анал-
лаах ал тан чаа ны уон на ол ан ны гар уурул лар ал тан оло-
ҕу оҥор. Ону Көр сү һүү Сур дун уон на аал таар ик ки ар ды-
гар ту руо ран ба ран, то ло ру уута кут. 19 Аарон уолат та рын 
кыт та он но илиилэрин-атахтарын суун нун нар. 20 Ки ни лэр, 
өл бөт ту һу гар, Көр сү һүү Сур ду гар кии риэх тэ рин ин ни нэ 
суу нуох таах тар. АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО бэ рил лэр то лу гу ума-
тан су луус па ыытаа ры аал таа р га чу га һыах та рын ин ни нэ, 
21 өл бөт ту һу гар, илиилэрин-атахтарын суу нуох таах тар. Бу 
Аароҥ ҥа уон на ки ни удьуор да ры гар анал лаах үйэ-саас ту-
ха ры кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ ту ту һул луох таах ус таап».

Аҕыыргатуттулларытыкарыы

22 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: 23 «Саа май үчү гэй 
сыт таах та ры: биэс сүүс ше кель уба ҕас мир ра ны, мин ньи-
гэс сыт таах ко ри ца ны ик ки тө гүл кыра ны – ик ки сүүс 
биэс уон ше кели, ону кыт та ик ки сүүс биэс уон ше кель 
үчү гэй сыт таах хо му һу, 24 биэс сүүс ше кель кас сия ны (бу 
ба ры та сибэ тиэй ше кели нэн), ону кыт та биир гин оли-
ва арыы тын ыл, 25 итиэн нэ ити ни ба ры тын са та был лаах-
тык хол боон, аҕыыр га тут тул лар ытык арыы ны оҥор. Бу 
оли ва ытык арыы та – 26 ма нан Көр сү һүү Сур дун уон на 
Кэс тыл хоп по тун со то ҕун, 27 ону та һы нан ос туо лу ба ры 
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иһитин-хомуоһун кыт та, си бэ тии лин ньи ги ба ры тэ ри лин 
кыт та уон на үчү гэй сыт таах бул ка да һы гы ума тар аал таа-
ры, 28 бү түн нүү ума тыл лар то лук аал таа рын ба ры тэ ри лин 
уон на суу нар чаа ны оло ҕун кыт та со то ҕун. 29 Он тон ма-
ны ба ры тын си бэ тии гын, оч чо ҕо бу ба ры та улуу кан наах 
си бэ тиин ньэ буо луо ҕа. Бу тэ ри ли таа рый быт туох ба ры та 
сибэ тиэй буо лар.

30 Ааро ну уон на ки ни уолат та рын, Миэ хэ су луус па-
лыыр га анаан, ити арыы нан аҕаан си бэ тии гын. 31 От тон 
Из раиль дьо ну гар эт: „Бу эһиэ хэ үйэ ту ха ры, кө лүө нэт-
тэн кө лүө нэ ҕэ аҕыыр га ту һа ныл лар оли ва арыы та, ытык 
бул ка да һык. 32 Атын дьо ну ма нан со тул лу бат. Бэ йэ ҕи ти-
гэр ман нык бул ка да һы гы оҥос туо суох таах хыт: бу си бэ-
тиин ньэ, онон эһиэ хэ эмиэ си бэ тиин ньэ буо луох таах. 
33 Бэ йэ ти гэр ман нык бул ка да һы гы оҥос ту бут эбэ тэр ма-
нан атын ки һи ни соп пут ки һи но руо тут тан киэр үүрүл-
лүө ҕэ“».

Үчүгэйсыттаахбулкадаһыгыуматыы

34 Он тон АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Дыр гыл 
сыт таах на таф сы ма ла ны, ха ба хаа тын ше хе ле ти уон-
на хал ван сы ма ла ны кыт та ыраас лаа да ны ба ры тын тэҥ 
өлүүс кэ нэн ылан, 35 үчү гэй сыт таах бу руо ну унаар дар га, 
туус та эбэн биэ рэн, са та был лаах тык хол бом мут ыраас, 
ытык бул ка да һы гы оҥор. 36 Ма ны ба ры тын бы тар хай гы-
на мэ ли йэн ба ран, Көр сү һүү Сур ду гар, Кэс тыл хоп по-
тун ин ни гэр, Мин эйи гин көр сөр сир бэр, уур. Бу үчү гэй 
сыт таах бул ка да һык эһиэ хэ улуу кан наах си бэ тиин ньэ 
буо луох таах. 37 Ман ны гы бэ йэ ҕи ти гэр оҥос ту бак кыт – 
эһиэ хэ бу бул ка да һык АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО анам мыт си-
бэ тиин ньэ буо луох таах. 38 Бэ йэ тэ үчү гэй сы ты сыт тыы 
сыл дьаа ры ман ны гы оҥос ту бут ки һи но руо тут тан киэр 
үүрүл лүө ҕэ».
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ВеселеилуоннаАголиав

31  1 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: 2 «Көр, Мин Иу да 
ууһут тан тө рүт тээх Ве се леи ли, Ури уолун, Ор сиэ нин, 

та лан ылам мын, 3 ки ни ни Та ҥа ра тыы ны нан то лор дум – ки-
ниэ хэ мууда ра һы, мын дыр өйү, би лии ни уон на туох ха ба ры-
ты гар са та бы лы биэр дим. 4 Онон ки ни кы һыл кө мү һү нэн, 
үрүҥ кө мү һү нэн, ал та ны нан дэ гит тэр уһа нар, 5 иигэ олор дул-
лар таа һы са таан бы һар, ону та һы нан ма һы нан кы һар – ту-
гу ба ры тын са тыыр. 6 Мин ки ниэ хэ кө мө лө һөөч чү нэн Аго-
лиа вы, Дан ууһут тан тө рүт тээх Ахи са мах уолун, ту руор дум.

Атын да кыах таах дьоҥ ҥо эмиэ уһа нар дьо ҕу ру биэр дим. 
Ки ни лэр ба ры тын, Мин эйиэ хэ со ру й бу тум кур дук, оҥор дун-
нар: 7 Көр сү һүү Сур дун, Кэс тыл хоп по тун уон на хоп по хап-
па ҕын, Сурт ба ры тэ ри лин, 8 ос туо лу иһит тэ рин кыт та, ыраас 
кы һыл кө мүс си бэ тии лин ньи ги ба ры тэ ри лин кыт та, үчү гэй 
сыт таах бу руо ну унаар дар аал таа ры, 9 бү түн нүү ума тыл лар то-
лук аал таа рын ба ры тэ ри лин кыт та, суу нар чаа ны оло ҕун кыт-
та, 10 итиэн нэ су луус па та ҥа һын – Та ҥа ра үлэ һи тэ Аарон уон-
на ки ни уолат та ра су луус па лыыр га кэ тэр ытык та ҥас та рын; 
11 ону та һы нан аҕыыр га анал лаах оли ва арыы тын уон на сибэ-
тиэй сир гэ ума тыл лар үчү гэй сыт таах бул ка да һы гы. Ити ни 
ба ры тын, Мин эйиэ хэ со ру й бу тум кур дук, оҥо руох таах тар».

Субуота

12 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га ман нык эп пи тэ: 13 «Из-
раиль дьо ну гар Мин су буо та бын ту ту һуох таах та рын ту-
һу нан эт. Кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ су буо та Мин, АЙЫЫ 
ТО ЙОН, эһи ги ни Бэ йэ бэр анаан си бэ тии гым мып пын 
өйдүү-саныы сыл дьар гыт ту һу гар, Мин уон на эһи ги ик ки 
ар ды бы ты гар олох том мут бэ лиэ буо луо ҕа.

14 Су буо та ны ту ту һуҥ: су буо та эһиэ хэ ытык күн буо-
луох таах. Ким су буо та ны кэс пит өлө рөр гө уурул луох таах, 
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ким су буо та күн үлэ лээ бит но руо тут тан киэр үүрүл лүөх-
тээх. 15 Ал та күн үлэ лээ тин нэр, от тон сэт тис күн – су буо та, 
уос ку лаҥ кү нэ, АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО анам мыт күн. Бу күн 
үлэ лээ бит хас биир дии ки һи өлө рөр гө уурул луох таах. 16 Из-
раиль дьо но су буо та ны кө лүө нэт тэн кө лүө нэ ҕэ ту тус тун-
нар – бу үйэ саас ту ха ры кө түл лү бэт сө бү лэ һии кэс ты ла. 
17 Бу мин уон на Из раиль но руо тун ик ки ар ды бы ты гар үйэ-
лэр гэ би гэр гэм мит бэ лиэ. То ҕо диэ тэх хэ АЙЫЫ ТО ЙОН 
сири-халлааны ал та күн айан оҥор бу та, от тон сэт тис кү нү-
гэр үлэ тин тох топ пу та, сын ньам мы та».

18 Он но, Си най ха йа тын үрдү гэр, Мо ис ей дыын кэп сэ-
тэн бү тэн ба ран, АЙЫЫ ТО ЙОН ки ниэ хэ кэс тыл ик ки 
таа һын – Та ҥа ра Бэ йэ тэ су ру й бут су рук таах ик ки суо руу 
таа һы биэр би тэ.

Кыһылкөмүсоҕус

32  1 Мои сей ха йа ҕа тах сан олус уһаа бы тын иһин, дьон 
Ааро ну ту ла үмүөрү һэн ту ран: «Би һиэ хэ сир диир 

та ҥа ра та оҥор. Би ли би һи ги ни Еги пет тэн та һаар быт ки-
һи Мои сей туох ха тү бэс пи тин бил бэп пит», – диэ бит тэ рэ. 
2 Онуо ха Аарон: «Ойох тор гут, уолаттаргыт-кыргыттаргыт 
кул гаах та ры гар кэ тэ сыл дьар ытар ҕа ла рын ус тан миэ-
хэ аҕал ыҥ», – диэн дьа һай бы та. 3 Дьон кул гаах та рыт тан 
кы һыл кө мүс ытар ҕа ла рын ус тан, Аароҥ ҥа биэр бит тэ рэ. 
4 Аарон ону ылан, уул ла ран оҕус ты һа ҕа һы ку тан оҥор бу-
ту гар дьон: «Бу баар эн та ҥа раҥ, Из раиль! Бу ки ни эйи-
гин Еги пет тэн та һаар бы та!» – дэ һис пит тэ рэ. 5 Ону кө рөн, 
Аарон оҕус ты һа ҕас ин ни гэр аал таар оҥор бу та уон на: 
«Сар сын АЙЫЫ ТО ЙОН бы раа һын ньы га!» – диэн бил-
лэр би тэ. 6 Сар сыҥ ҥы кү нү гэр, сар сыар да эр дэ ту ран, ки ни-
лэр Та ҥа ра ҕа бү түн нүү ума тыл лар то лу гу кыт та эйэ лэ һии 
то лу гун биэр бит тэ рэ. Он тон сал гыы аһаан-сиэн, ары гы 
иһэн ба ран, со дур дук көрүлээн-нарылаан бар быт та ра.
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7 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Түр гэн ник ха-
йат тан түс. Но руо туҥ, Еги пет си рит тэн та һаар быт бар 
дьо нуҥ, са та ры йда. 8 Мин үөрэппит-такайбыт суол бут тан 
түр гэн ник да туо раа ты лар! Кы һыл кө мүс оҕус ты һа ҕа һы 
ку тан оҥос тон ба ран, он но сүгүрүйэ-сүгүрүйэ, сүө һү нү бэ-
лэх-туһах биэ рэл лэр, „Дьэ, бу баар эн та ҥа раҥ Из раиль, бу 
ки ни эйи гин Еги пет тэн та һаар бы та!“, – дэ һэл лэр!»

9 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га: «Мин бу но руот өсө һүн 
көр дүм, – диэ би тэ. – 10 Ки ни лэ ри, уор да йан, ба ры ла рын 
кыр ган кэ би һиэх пин, эн Миэ хэ мэ һэй дэ һи мэ. Мин эйи-
гит тэн улуу но руо ту үөс кэ тиэм».

11 Ол эрээ ри Мои сей АЙЫЫ ТО ЙОН Та ҥа ра тыт тан: 
«АЙЫЫ ТО ЙОН! Эн Бэ йэ лээх бэ йэҥ дьоҥ ҥор, Еги пет тэн 
улуу кыах хы нан, мо дун күүс тээх илии ги нэн та һаар быт но-
руок кар, ха йаан уор дай да ҥый? – диэн көрдөһөн-ааттаһан 
бар бы та. – 12 Еги пет дьо но Эйи гин ити но руо ту өлө рө ил-
дьи бит эбит, ха йа ҕа ил дьэн кыр ган кэ бис тэ, сир үр дүт тэн 
си мэ лит тэ диил лэ рин ту һу гар дуо? Уор дай ы ма, аһын-ха-
рыһый, но руок кун эһи мэ! 13 „Эһи ги удьуор гу тун хал лаан 
су лу һу нуу эл бэ тиэм, эһиэ хэ биэ риэх буо лан эрэн нэр бит 
сир бин кэн чээ ри ыч чак кыт үйэ лэр ту ха ры бас би лиэх тэ-
рэ“ диэн ку лут тар гар Ав раам ҥа, Исаак ка уон на Из раиль га 
Бэ йэҥ аак кы нан ан да ҕай бык кын са наа».

14 АЙЫЫ ТО ЙОН но руо ту гар ааҥ на тыах буол бут ал-
дьар ха йын ааҥ нап па та ҕа.

Моисейноруотуннакаастыыр

15 Мои сей ик ки өт тү нэн су рук таах кэс тыл ик ки суо руу 
таа һын туп пу ту нан хайа ттан түс пү тэ. 16 Бу Та ҥа ра Бэ йэ ти-
нэн дэх си лээн оҥор бут дьи лэй таас та ра этэ, он но су рул-
лу бут су ру гу Та ҥа ра оҥо бы һан су руй бу та. 17 Ити кэм ҥэ 
Иис ус ал ла ра дьон ай ма ла һар са ҥа тын ис тэн, Мои сей га: 
«Лаа ҕыр га кыр гыс ай даа на иһил лэр!» – диэ би тэ.
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18 Мои сей эп пи тэ: «Суох, ити кыа йыы да ай даа на, кыай-
та рыы да ай мал ҕа на буол ба тах. Мин үүнэ-тэһиинэ суох 
бар быт дьон ырыа тын ис тэ бин».

19 Лаа ҕыр га чу га һаан ба ран, Мои сей кы һыл кө мүс оҕус 
ту ра рын, ол ат ты гар дьон үҥ күү лүү сыл дьа рын көр бү тэ. 
Ки ни уор да йан, ил дьэ иһэр таас та рын сир гэ, ха йа тэл лэ-
ҕэр, үл тү бы рах пы та. 20 Он тон оҕус ты һа ҕа һы уок ка ума тан 
ба ран, кү лүн уу га ыс пы та уон на ол уут тан ба һан ылан, кү-
һэ йэн ту ран, Из раиль дьо ну гар иһэр ди би тэ.

21 «Бу но руот эн ин ни гэр туох бу ру йу оҥор бу ту гар ки-
ни ни ман нык ыар аньыы га кил лэ рдиҥ?» – диэн Мои сей 
Аа рон тан ыйып пы та.

22 «То йо нуом, уор дай ы ма! – диэ би тэ Аарон. – Ки ни лэр 
аньыы га тар ды һыы лаах та рын бэ йэҥ би лэ ҕин. 23 Миэ хэ: „Би-
һи ги ни сир диир та ҥа ра та оҥор. Би ли би һи ги ни Еги пет тэн 
та һаар быт ки һи Мои сей туох ха тү бэс пи тин бил бэп пит“, – 
диэн көр дөс пүт тэ рэ. 24 Ол иһин мин ким кы һыл кө мүс тээх 
миэ хэ ол симэх хи тин аҕал ыҥ диэ би тим. Кө мүс тэ рин ку таа 
уок ка бы рах пы тым, он тум бу ту рар оҕус буо лан тах сы бы та».

25 Мои сей, өс төөх төр үөрүөх тэ рин ин ни гэр, Аарон но-
руо ту най ыытан кэ би һэн, дьон үүнэ-тэһиинэ суох бар-
бы тын көр бү тэ. 26 Онон ки ни лаа ҕыр тиэр гэ нин ааны гар 
ту ран: «Ким АЙЫЫ ТО ЙОН диэ ки, олор ба ры миэ хэ кэ-
лиҥ!» – диэн дьа һай бы та. Ле вий уолат та ра ба ры Мои сей 
ту ла мус ту бут та ра.

27 Мои сей ки ни лэр гэ: «АЙЫЫ ТО ЙОН, Из раиль Та-
ҥа ра та, этэр: „Кы лыс кы тын ылан лаа ҕыр баһыт тан ата ҕар 
диэ ри ба рыҥ! Хас биир дии гит инитин-биитин өлөр дүн, до-
ҕо рун өлөр дүн, ыалын өлөр дүн!“ – диир», – диэ би тэ. 28 Ле-
вий уолат та ра Мои сей дьа һа лын то ло рон, ити күн үс ты-
һыын ча кэ ри ҥэ ки һи ни кыр гы быт та ра. 29 Мои сей ки ни лэр гэ 
ман нык эп пи тэ: «Би ли гин уолат тар гыт, ини-биилэргит 
олох то рун то лук биэ рэн, АЙЫЫ ТО ЙОН үлэ һит тэ рэ буо-
лар га ана ныҥ, оч чо ҕо эһиэ хэ ал гыс тос хо йуо!»
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Моисейноруотухаткөмүскэһэр

30 Сар сы ны гар Мои сей но руок ка: «Эһи ги ыар аньыы ны 
оҥор ду гут! – диэбитэ. – Мин АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО үө һэ 
тах сыам; ба ҕар, аныы гы тын сот то рор кыал лыа». 31 АЙЫЫ 
ТО ЙОҤ ҤО, төн нөн кэ лэн, Мои сей эп пи тэ: «Кы һыл кө-
мүс та ҥа ра ны оҥос тон, но руот ыар аньыы га киир дэ. 32 Эн 
ки ни лэ ри бы рас тыы гы ныаҥ дуо? Бы рас тыы гым мат буол-
лах хы на, мии гин эмиэ Бэ йэҥ Ки ни гэ ҕит тэн со тон кэ бис!»

33 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «Ки ни гэ бит тэн Мии-
гин ута ры аньыы ны оҥор бут та ры со туо ҕум. 34 Онон но руо-
ту Мин эйиэ хэ эп пит сир бэр ил дьэ бар. Мин аан ньа лым 
эн ин ни гэр ба рыа ҕа. Дьэ, он тон на каас та был кү нэ үүн нэ-
ҕи нэ, Мин ки ни лэр гэ ити аньыыларын-хараларын иһин 
ыар дык ыал дьыт таан ааһыа ҕым». 35 (АЙЫЫ ТО ЙОН Из-
раиль но руо тун, би ли Аарон оҥо рон биэр бит оҕус ты һа ҕа-
һын иһин, ыара хан нык на каас таа бы та.)

Таҥараноруотуайаҥҥатураргаыҥырар

33  1 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Еги пет тэн та-
һаар быт но руок кун кыт та ман тан Мин Ав раам ҥа, 

Исаак ка, Иаков ка ан да ҕа йан ки ни лэр удьуор да ры гар биэ-
риэх буол бут сир бэр ба рыҥ. 2 Мин эн ин ни гэр аан ньал бын 
ыытыа ҕым, ха на ней дары, амор рей дары, хет тэ ри, фе рез тэ-
ри, хив вей дэри, ие вус та ры киэр үүр тэ лиэ ҕим. 3 Эһи ги ол 
үүтүнэн-мүөтүнэн ал лар сир гэ ба рыҥ. Мин эһи гин ниин 
бар сы бап пын. Эһи ги өһөс но руок кут, онон аны ба рыс тах-
пы на эһи ги ни аа ра кыр ган кэ би һиэм».

4 Дьон бу суос таах тыл лары ис тэн, ула хан нык са ҥа та һаа-
ран ытаһан-соҥоһон бар быт та ра, кэ тэ сыл дьар си мэх тэ рин 
ус ту бут та ра. 5 То ҕо диэ тэх хэ ити ин ни нэ АЙЫЫ ТО ЙОН 
Мои сей га эп пи тэ: «Из раиль дьо ну гар тиэрт: эһи ги өһөс 
но руок кут, онон Мин, Бэ йэм эһи гин ниин ба рыс тах пы на, 
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эһи ги ни кыл тү гэ ни гэр ими ри эһэн кэ би һиэм. Симэх хи-
тин ус туҥ. Он тон Мин эһи ги ни хай дах гы нар бын кө рүөм». 
6 (Ол иһин Из раиль дьо но си мэх тэ рин Хо рив ха йа тын ан-
ны гар ус тан ба ран, ха һан да кэп пэ тэх тэ рэ.)

КөрсүһүүСурда

7 Мои сей лаа ҕыр тан тэ йич чи тус па сур ду ту руо ран ба ран 
Көр сү һүү Сур да диэн аат таа бы та. АЙЫЫ ТОЙО НТОН ыйы-
тар даах хас биир дии ки һи лаа ҕыр тан тах сан, Көр сү һүү Сур-
ду гар тии йэ рэ. 8 От тон Көр сү һүү Сур ду гар Мои сей ба ра ры гар 
дьон ба ры сур та рын ааны гар ту ран нар, ки ни иһир дьэ кии-
риэр диэ ри, кэн нит тэн ба ты һа кө рөн хаал ал ла ра. 9 Мои сей 
киир би тин кэн нэ, Сурт ааны гар ба ҕа на ны са на тар унаар хай 
бы лыт тү һэ рэ. Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН Мо ис ей дыын кэп-
сэ тэ рэ. 10 Ба ҕа на бы лы ты кө рөн дьон ба ры, сур та рын ат ты-
гар сө һүр гэс тээн ту ран, сир гэ ум са нө рү йэн сү гү рү йэл лэ рэ. 
11 АЙЫЫ ТО ЙОН Мо ис ей дыын ута ры көр сөн, ки һи до ҕо-
ру нуун кэп сэ тэ рин кур дук, кэп сэ тэ рэ. Ол кэн нит тэн Мои-
сей лаа ҕыр га төн нөн кэ лэ рэ, от тон Мои сей кө мө лө һөөч чү тэ 
Иис ус На вин* диэн эдэр уол Сур тан тэй бэт этэ.

Моисейноруотунтуһугаркөрдөһөр

12 Мои сей АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО: «Эн миэ хэ бу но руо ту 
сал гыы сир дээ диэн со ру й бу туҥ, ол гы нан ба ран мии гин 
кыт та ки ми ыытар гын эп пэ тэ ҕиҥ, – диэ би тэ. – Эн миэ хэ 
Мин эн аак кын би лэ бин, эн Мин са наа бын тап пы тыҥ диэн 
эп пи тиҥ. 13 Он нук буол ла ҕы на, мин Эйи гин би лэ рим, Эн 
сө бү лүүр гүн оҥо ро рум ту һу гар, миэ хэ Бэ йэҥ суол гун көр-
дөр. Бу дьон Эн но руо туҥ эбээт».

* 33:11 Навин– бу дьэ би риэй дии аат «Нун уола» (бин Нун) диэн 
суол та лаах. 
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14 АЙЫЫ ТО ЙОН: «Мин Бэ йэм эһи ги ни кыт та бар сан, 
эйиэ хэ кө мө лө һүөм», – диэ би тэ. 15 Мои сей эп пи тэ: «Бэ-
йэҥ би һи гин ниин бар сы бат буол лах хы на, ман тан ба рар га 
би һи ги ни кү һэ йи мэ. 16 Мин уон на бу но руо туҥ Эн ама рах 
ал гыс кын ыл бып пы тын хай дах би лиэх пи тий? Эн би һи ги-
ни кыт та ба рыс тах хы на эрэ буол ба тах этэ дуо? Ити нэн Эн 
би һи ги бу сир гэ оло рор атын но руот та ртан ура ты лаах пы-
тын көр дө рүөҥ».

17 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Эн Миэ хэ са наам 
иһи нэн кии рэ ҕин. Мин эйи гин аак кы нан чу гас тык би лэ-
бин, онон көр дө һүү гүн то ло руом».

18 «Миэ хэ Кил биэҥ ҥин көр дөр», – диэн көр дөс пү тэ 
Мои сей.

19 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН: «Мин Кэ рэ мэн Кил биэм мин 
эн ин ни ги нэн аһар дыам, эн ин ни гэр АЙЫЫ ТО ЙОН диэн 
аап пын аат тыам, – диэ би тэ. – Мин ки ми аһы ныах пын ба-
ҕа рар бын аһы на бын, ки миэ хэ ама рах тык сы һыан на һыах-
пын ба ҕа рар бар ама рах тык сы һыан на һа бын. 20 Ол эрээ ри 
Мин си рэй бин кө рө рүҥ са там мат, – диэ би тэ АЙЫЫ ТО-
ЙОН Мои сей га. – Ки һи, Мии гин кө рөн ба ран, тыын наах 
хаа лар кыа ҕа суох. 21 Ман на Мин ат ты бар биир сир баар, – 
диэ би тэ АЙЫЫ ТО ЙОН. – Эн ба ран ол оч уос ка ту раар. 
22 Мин Кил биэ ним эн ат ты гы нан кэ лэн ааһа ры гар Мин 
эйи гин он но ха йа хап чаа ны гар са һыа ран, илии би нэн кү-
лүк түү ту туо ҕум. Он тон аас тах пы на 23 илии бин ылыа ҕым. 
Оч чо ҕо эн Мии гин кэн ни бит тэн кө рүө ҕүҥ, от тон си рэй-
бин кө рүөҥ суо ҕа».

Суруктаахсаҥатаастар

34  1 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Би ли урук ку 
таас тар кур дук ик ки таас би лии тэ ни суо ран оҥор. 

Мин он но эн урут үл тү бы рах пыт таас тар гар баар тыл-
лары су руй уо ҕум. 2 Сар сыар дааҥ ҥа диэ ри бэ лэм буол. 
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Сар сыар да Си най ха йа тын үрдү гэр тах сан, Мин ин ни бэр 
ха йа чып чаа лы гар ту руоҥ. 3 Эйи гин кыт та ким да үө һэ 
тах сы ба тын, ким да ха йа ҕа көс тү бэ тин. Сүө һү – ба раан 
да, ынах да – ха йа ат ты гар мэч чи йиэ суох таах».

4 Мои сей, АЙЫЫ ТО ЙОН со ру й бу тун кур дук, ик ки са-
ҥа таас би лии тэ ни суо ран оҥор бу та, итиэн нэ сар сыар да 
эр дэ ту ран, ону туп пу ту нан, Си най хайа ты гар тах сы бы та. 
5 АЙЫЫ ТО ЙОН бы лы ты кыт та тү һэн, Мои сей ат ты гар 
тох тообу та уон на Бэ йэ тин АЙЫЫ ТО ЙОН диэн аатын 
аат таа бы та. 6 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей ин ни нэн аа һан ба-
ран эп пи тэ: «АЙЫЫ ТО ЙОН, АЙЫЫ ТО ЙОН, аһы ны гас 
са наа лаах, ама рах май гы лаах, улуу ту луур даах, би гэ тап тал-
лаах, дьиҥ эрэл лээх Та ҥа ра! 7 Ки ни би гэ тап та ла ты һыын-
ча нан кө лүө нэ ҕэ ула рый бат. Ки ни ку һа ҕа ны оҥо руу ну, 
аньыыны-хараны, бу ру йу бы рас тыы гы нар, ол гы нан ба-
ран бу руй даа ҕы на каас та бы ла суох хаал лар бат: аҕа ла рын 
бу руй да ры гар оҕо ло рун, удьуор да рын – сиэн нэ рин, хос 
сиэн нэ рин – на каас тыыр».

8 Мои сей сон но сө һүр гэс тии тү һэн сир гэ тии йэ сү гү-
рүйэн ба ран, 9 эп пи тэ: «Айыы То йо нуом, Эн миэ хэ үтүө 
сы һыан наах буол лах хы на, би һи ги ни кыт та ба рыс! Ити 
өһөс но руот, ол да буол лар Эн би һи ги аньыыбытын-хара-
бытын, оҥор бут бу ру й бу тун бы рас тыы гын! Би һи ги ни но-
руот оҥо һун!»

10 Онуо ха АЙЫЫ ТО ЙОН эп пи тэ: «Мин би ли гин эһи-
гин ниин сө бү лэ һии кэс ты лын этэ бин. Эн но руо туҥ бүт-
түү нэ кө рө рү гэр Мин сир гэ ха һан да, ха йа да но руок ка 
буол ба тах эҥин дьик ти ни оҥо руом. Бу эйи гин ту ла лыыр 
но руот бүт түү нэ АЙЫЫ ТО ЙОН эйи ги нэн оҥор то рор дьа-
йыы ла рын дьулайа-куттана кө рүө ҕэ.

11 Би ли гин эйиэ хэ ту гу со ру йар бын ба ры тын то лор. Мин 
амор рей дары, ха на ней дары, хет тэ ри, фе рез тэ ри, хив вей-
дэри, ие вус та ры эйи гит тэн куо тар га кү һэй иэм. 12 Сэ рэх-
тээх буол, тии йэр сир гит олох тоох то рун кыт та сө бү лэ һии гэ 
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киир си мэ. Ол эһиэ хэ угаа йы буо луо. 13 Аал таар да рын үрэ-
йиҥ, ытык таас та рын ал дьа тыҥ, Аше ра та ҥа ра ҕа анам-
мыт ба ҕах та рын кэр диҥ. 14 Туо ра та ҥа ра лар га үҥүмэҥ-сүк-
түмэҥ. То ҕо диэ тэх хэ АЙЫЫ ТО ЙОН аа та Кү нүү диэн; 
Ки ни – Кү нүү һүт Та ҥа ра.

15 Ол дой ду олох тоох то ру наан хан нык да сө бү лэ һии гэ 
киир си һи мэҥ. Ки ни лэр үҥэр та ҥа ра ла ры наан со дур даан,* 
бэлэх-туһах биэ рэл лэр. Эһи ги ни бэ йэ лэ ри гэр ыҥыр дах та-
ры на, ки ни лэр бэлэх-туһах биэр бит эт тэ рит тэн сиэх хит. 
16 Кыр гыт та ра эмиэ ол та ҥа ра ла ры кыт та со дур дуул лар. 
Ки ни лэ ри уолат тар гы ты гар ойох биэр дэх хи ти нэ, ол кыр-
гыт тар эһи ги уолат тар гы тын эмиэ он нук бы һыы га үөрэ-
тиэх тэ рэ.

17 Бэ йэ ҕэр хан нык да та ҥа ра ны ку тан оҥос ту ма.
18 Кө төх тө рүү тэ суох ки лиэп бы раа һын ньы гын бэ лиэ тээ. 

Мин эйиэ хэ эп пи тим кур дук, тус таах кэм ҥэ, авив ыйы гар, 
сэт тэ күн кө төх тө рүү тэ суох ки лиэ би сиэ. То ҕо диэ тэх хэ эн 
бу авив ыйы гар Еги пет тэн тах сы бы тыҥ.

19 Ийэ бас та кы нан тө рөп пүт уолат та ра, ынах та рыҥ, ба-
раан на рыҥ бас та кы атыыр тө рүөх тэ рэ ба ры Миэ хэ ана-
нал лар. 20 Өсүөл бас та кы оҕо тун ба раан оҕо ту нан то лу йан 
ыл, от тон то луй уох хун ба ҕар бат буол лах хы на, өсүөл оҕо тун 
моон ньун бул гу эрий. Бас та кы нан тө рөө бүт уолат тар гын 
то лу йан ыл. Ким да ҕа ны Миэ хэ ку раа нах илии лээх кэ лиэ 
суох таах.

21 Ал та күн үлэ лээ, от тон сэт тис күҥ ҥэр сын ньан. Баа-
һы на ҕын хо ру тар, бур дук кун хо му йар да кэм ҥэр сын ньан.

22 Хас саас аайы Нэ диэ лэ лэр бы раа һын ньык та рын – 
сэ лиэ һи нэй бур ду гуҥ маҥ най гы үүнүү түн быс пыт бы-
раа һын ньык кын – бэ лиэ тээ. Сыл бү түү тэ Үүнүү хо муу-
рун бы раа һын ньы гын ыл. 23 Сыл га үс тө гүл эр дьон ба ры 

* 34:15 ...таҥараларынаансодурдаан...– сымы йа та ҥа ра лар га сү гү рү-
йүү со дур бы һыы га тэҥ нэ нэр. 
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Айыы То йон – АЙЫЫ ТО ЙОН, Из раиль Та ҥа ра тын* – 
ин ни гэр мус туох таах тар. 24 Мин атын но руот тар си рдэ рин 
эһиэ хэ биэ риэм, бас би лэр сир ги тин кэ ҥэ тиэм. Эн сыл га 
үс тэ АЙЫЫ ТО ЙОН ТА ҤА РАҤ ин ни гэр кэ лэр буол лах-
хы на, ким да туо рат тан эһи ги сир ги ти гэр са на нан кэ лиэ 
суо ҕа.

25 Миэ хэ то лук биэ рэр гэр ол хаа нын кө төх тө рүү лээх ки-
лиэп кэ то ҕу ма. Паас ха бы раа һын ньы гар тут тул лу бут то лу-
гу сар сыар дааҥ ҥа диэ ри хаал ла ры ма.

26 Си риҥ маҥ най гы үүнүү түт тэн бас ты ҥын Та ҥа раҥ – 
АЙЫЫ ТО ЙОН – дьиэ тигэр аҕал.

Ко за оҕо тун этин ийэ тин үүтү гэр бу һа ры ма».
27 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: «Бу тыл лары су-

рун. Бу – Мин эйи гин ниин уон на Из раил лыын сө бү лэ-
һиим кэс ты ла».

28 Мои сей АЙЫЫ ТОЙО НУ кыт та түөрт уон күн нээх 
түүн буол бу та, ол ту ха ры ки лиэп да сиэ бэ тэ ҕэ, уу да ис пэ-
тэ ҕэ. Ки ни суо руу таас би лии тэ ҕэ сө бү лэ һии ты лла рын – 
уон ыйаа ҕы – су руй бу та.

Моисейсирэйэсардаҥанансыдьаайар

29 Мои сей, кэс тыл ик ки таа һын туп пу ту нан, Си най ха-
йа тыт тан түс пү тэ. АЙЫЫ ТОЙО ННУУН кэп сэп пи тин 
кэн нит тэн, си рэ йэ сар да ҥа нан сы дьаа йа рын Мои сей бил-
бэт этэ. 30 Аарон да, Из раиль дьо но да, ки ни си рэ йэ сыр ды-
гы нан сы дьаа йа рын кө рөн, чу га һыах та рын тол лу бут та ра. 
31 Ол иһин Мои сей ки ни лэ ри бэ йэ ти гэр ыҥы ран ыл бы-
та. Аарон уон на но руот ба һы лык та ра бу ка ба ры чу га һаан 
кэл бит тэ ри гэр Мои сей ки ни лэр диин кэп сэ тэн бар бы та. 

* 34:23 ...АйыыТойон–АЙЫЫТОЙОН,ИзраильТаҥаратын...– дьэ-
би риэй дии ты лы нан су рул лу бут бы лыр гы тө рүт тиэ кис кэ: «Айыы 
То йон – ЯХВЕ, Из раиль Та ҥа ра тын». 



Тахсыы 35

237

32 Из раиль дьо но ба ры ту ла мус тан тур бут та ра. Мои сей 
ки ни лэр гэ Си най хайа ты гар АЙЫЫ ТО ЙОН туох ыйыы-
ны-кэрдиини биэр би тин ба ры тын иһи тин нэр би тэ. 33 Кэп-
сэ тэн бү тэн ба ран, Мои сей си рэ йин та ҥа һы нан сап тан 
кэ бис пи тэ. 34 АЙЫЫ ТОЙО ННУУН кэп сэ тээ ри Ки ниэ хэ 
чу га һыы ры гар Мои сей си рэ йин са быы тын ылан кэ би һэ-
рэ, он тон төн нөн тах сан ба ран, Из раиль дьо ну гар АЙЫЫ 
ТО ЙОН ту гу со ру й бу тун этэ рэ. 35 Он но Из раиль уолат та-
ра көр дөх тө рү нэ, Мои сей си рэ йэ сыр ды гы нан сы дьаа йа ра. 
Мои сей АЙЫЫ ТОЙО НУ кыт та аны гыс кы кэп сэ тии ти гэр 
диэ ри си рэ йин эмиэ та ҥа һы нан сап тан кэ би һэ рэ.

Субуотасокуона

35  1 Мои сей Из раиль дьо нун ба ры ла рын мун ньан ба-
ран эп пи тэ: «АЙЫЫ ТО ЙОН ман нык дьа һай да: 

2 ал та күн үлэ лээҥ, от тон сэт тис күн – АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО 
ана нар сибэ тиэй күн, уос ку лаҥ кү нэ. Ким бу күн үлэ лээ-
бит, ол өлө рүл лэр гэ уурул луо ҕа. 3 Су буо та күн дьиэ ҕи ти гэр 
уок ку тун да ума тыа суох таах хыт».

ЫтыкСурттутуутугаранаммытбэлэхтэр

4 «АЙЫЫ ТО ЙОН ман нык дьа һай да, – диэ би тэ Мои-
сей Из раиль бар дьо ну гар. – 5 АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО биэ-
рэр бэ лэх хи тин хо му йуҥ. Хас биир дии гит, ким ба ҕа лаах, 
АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО ман нык бэ лэ ҕи биэр дин: кы һыл кө-
мү һү, үрүҥ кө мү һү, ал та ны, 6 хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр 
ха ра ҥа кы һыл эбэ тэр уот кы һыл өҥ нөөх түү са бы, ча раас 
лүө нү, ко за түү түн, 7 та ҥас там мыт ба раан ти рии тин, ара-
ҥа лам мыт ча раас ти рии ни, ака ция ма һын, 8 сибэ тии лин-
ньик кэ ку тул лар оли ва арыы тын, аҕыыр арыы га уон на 
үчү гэй сыт таах бэ лэ ҕи бу руо ла тар га анал лаах оту, 9 иигэ 
кэ тэр дэн ба ран эфо ду итиэн нэ тү һү лү гү киэр гэ тэр гэ оникс 
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уон на да атын күн дү таас та ры. 10 Эһи ги уран тар бах таах 
уус тар гыт кэ лэн нэр, АЙЫЫ ТО ЙОН со ру й бу тун ба ры-
тын оҥор дун нар: 11 Ытык Сур ду, Сурт са быы тын, үрүт бү-
рүө түн, кө хө лө рүн, араа ма ла рын, туо рай мас та рын, ба ҕа-
на ла рын уон на олор ти рэх олох то рун, 12 хоп по ну уон на 
хоп по ура ҕас та рын, хап па ҕын, са быы быы һын, 13 ос туо лу 
ура ҕас та рын, ба ры тэ ри лин кыт та, АЙЫЫ ТО ЙОН ин-
ни гэр уурул лан сы тыах таах ки лиэ би, 14 си бэ тии лин ньи-
ги ба ры тэ ри лин кыт та, лам паа да ла ры, си бэ тии лин ньик 
арыы тын, 15 үчү гэй сыт таах бэ лэ ҕи ума тар аал таа ры, ки ни 
ура ҕас та рын, аҕыыр арыы ны, ума тыл лар үчү гэй сыт таах 
бул ка да һы гы, Ытык Сурт кии рэр аанын са быы тын, 16 бү-
түн нүү ума тыл лар то лук аал таа рын, ол ал тан эрэ һиэҥ кэ-
тин, ура ҕас та рын, ба ры тэ ри лин, суу нар чаа ны оло ҕун 
кыт та, 17 тиэр гэн са быы быыс та рын, ба ҕа на ла рын, ол ба-
ҕа на лар ти рэх олох то рун, тиэр гэн аанын са быы быы һын, 
18 Ытык Сурт үөр бэ лэ рин, тиэр гэн са быы та ҥас та рын үөр-
бэ лэ рин итиэн нэ олор быа ла рын, 19 Сибэ тиэй хос ко су-
луус па лыыр га кэ тил лэр та ҥа һы, Та ҥа ра үлэ һи тэ Аарон 
уон на ки ни уолат та ра су луус па ҕа кэ тэр ытык та ҥас та рын, 
оҥо ро ҕут».

20 Ити кэн нит тэн Из раиль дьо но бу ка ба ры тар ҕас пыт-
та ра, 21 он тон хас биир дии лэ рэ сү рэх тэ рин ыйыы ты нан 
АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО ту гу бэ лэх тиэх тэ рин ба ҕар быт та рын, 
Көр сү һүү Сур ду гар, он но су луус па лыыр га итиэн нэ ытык 
та ҥас ка туох наа да буо ла рын аҕал быт та ра. 22 Ким ба ҕа лаах 
ба ры та кэл би тэ: эр дьон нор да ҕа ны, дьах тал лар да ҕа ны. 
Итиэн нэ кы һыл кө мүс си мэх тэ ри – киэр гэл бу лаап ка ла-
ры, ытар ҕа ла ры, би һи лэх тэ ри, моо й го кэ тил лэр оҕу руо ла-
ры – аҕал быт та ра. Ол кы һыл кө мү һү ки ни лэр бэ лэх бы-
һыы ты нан АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр күө рэч чи туп пут та ра. 
23 Ким бул бут, ол хал лаан күө ҕэ, ха ра ҥа кы һыл уон на уот 
кы һыл өҥ нөөх түү сап та ры, ча раас лүө нү, ко за түү түн, та-
ҥас там мыт ба раан ти рии тин уон на ара ҥа лам мыт ча раас 
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ти рии ни аҕал бы та. 24 Ким кыах таах АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО 
үрүҥ кө мү һү эбэ тэр ал та ны бэ лэх аҕал бы та. Араас үлэ ҕэ 
тут та рга сөп төөх ака ция мас таах дьон ол мас та рын ил дьэ 
кэл бит тэ рэ. 25 Уран тар бах таах дьах тал лар өрөл лө рө, хал-
лаан күөх, кө ҕө рүм тү йэн көс төр ха ра ҥа кы һыл, уот кы һыл 
өҥ нөөх түү са бы уон на ча раас лүө нү аҕа лал ла ра, 26 от тон 
атын дьах тал лар – ким са тыыр уон на ба ҕа лаах – ко за түү-
тү нэн та ҥас өр бүт тэ рэ. 27 Аҕа уус та рын ба һы лык та ра эфо ду 
уон на тү һү лү гү киэр гэ тэр гэ анаан иигэ олор дул лар оникс 
таа һы уон на да атын күн дү таас та ры аҕал быт та ра. 28 Ону 
та һы нан сыр да тар га, аҕыыр га анал лаах арыы ны, үчү гэй 
сыт таах бул ка да һы гы ума тар га тут тул лар мин ньи гэс сыт-
таах оту аҕал быт та ра. 29 АЙЫЫ ТО ЙОН Мо ис ейы эти тэн 
оҥор то рор үлэ ти гэр кыт тыах та рын ба ҕа рар Из раиль эр 
дьо но итиэн нэ дьах тал ла ра бу ка ба ры АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО 
бэ лэх тэ рин аҕа лан биэр бит тэ рэ.

ЫтыкСурдутутааччылар

30 Мои сей Из раиль дьо ну гар эп пи тэ: «Эһи ги би лиэх тус-
таах хыт: АЙЫЫ ТО ЙОН Иу да удьуо рут тан тө рүт тээх Ури 
уолун, Ор сиэ нин Ве се леи ли та лан ылан, 31 ки ни ни Та ҥа-
ра Тыы ны нан то ло рон, мууда ра һы, мын дыр өйү, би лии ни, 
ба ры үлэ ҕэ са та бы лы биэр дэ. 32 Онон кы һыл да, үрүҥ да 
кө мү һү нэн, ал та ны нан дэ гит тэр уһа нар, 33 иигэ кэ тэр дил-
лэр таа һы са таан бы һар итиэн нэ ма һы нан кы һар, он тон да 
араас уран үлэ ни оҥо рор кыах таах. 34 АЙЫЫ ТО ЙОН ки-
ниэ хэ уон на Дан ууһут тан Ахи са мах уола Аго лиав ка атыт-
та ры уһу йар дьо ҕу ру биэр дэ. 35 АЙЫЫ ТО ЙОН ки ни лэр гэ 
кы һар дьо ҕу ру, оһуор даах та ҥа һы өрөр, хал лаан күө ҕэ, кө-
ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл, уот кы һыл өҥ нөөх түү сап тан, 
ча раас лүөн тэн араас өҥ нөөх уон на бо рос туой да та ҥа һы 
өрөр са та бы лы – маас тар дар, уран тар бах таах тар ту гу са-
тыыл ларын ба ры тын – биэр дэ.



240

Тахсыы 36

36  1 АЙЫЫ ТО ЙОН Ытык Сур ду ту тар га мууда ра һы, 
мын дыр өйү биэр бит дьо но Ве се леил, Аго лиав уон-

на атын уус дьон ба ры тын АЙЫЫ ТО ЙОН хай дах эп пи ти-
нэн оҥо руох таах тар».

2 Мои сей Ве се леи ли, Аго лиа вы, АЙЫЫ ТО ЙОН са та-
бы лы биэр бит уус дьо нун, үлэ ҕэ ту ру нуох та рын ба ҕа раач-
чы ла ры бу ка ба ры ла рын ыҥы ран ыл бы та. 3 Ки ни лэр Мои-
сей тан Из раиль дьо но Ытык Сур ду ту туу га анаан аҕал быт 
бэ лэх тэ рин ыл быт та ра. Ол эрээ ри дьон сар сыар да аайы са-
ҥат тан са ҥа бэ лэ ҕи аҕа ла ту рал ла ра. 4 Ытык Сур ду ту тар 
уус тар үлэ лэ рин тох то тон ба ран Мои сей га кэ лэн: 5 «Дьон 
АЙЫЫ ТО ЙОН то лор то рор үлэ ти гэр наа да буо ла ры наа-
ҕар эл бэ ҕи аҕал лы лар», – диэн эп пит тэ рэ.

6 Онуо ха Мои сей эр дьон да ҕа ны, дьах тал лар да ҕа ны 
Ытык Сурт ту туу ту гар аны ту гу да аҕа лыа суох таах та рын 
ту һу нан лаа ҕыр га бү түн нүү тү гэр бил лэ рэр гэ дьа һай бы та. 
Ин ньэ гы нан дьон тон бэ лэ ҕи ту та ры тох топ пут та ра: 7 сөп-
төөх хо мул лу бу та, ону аа һан өс сө аһа ра эл бэх буол бу та.

ЫтыкСурдубэлэмнээһин

8 Үлэ ҕэ ту рум мут уус дьон Ытык Сурт ка анаан ча раас 
лүөн тэн, хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл уон-
на уот кы һыл дьү һүн нээх түү сап тан уон бо ло ту на ны өр-
бүт тэ рэ. Хас бо ло ту на ах сын туп са ҕай гы на хе ру вим на ры 
өрөн оҥор бут та ра. 9 Хас биир дии бо ло ту на ус та та сүүр бэ 
аҕыс то ҕо нох, кэ ти тэ түөрт то ҕо нох буол бу та. Ба ры ла рын 
кээ мэ йэ тэҥ этэ. 10 Биэс бо ло ту на ны, биир кү дьүс буо ла-
рын кур дук, хол буу тик пит тэ рэ, атын биэс бо ло ту на ны 
эмиэ хол бообут та ра. 11 Биир са быы уһук бо ло ту на тын кы-
тыы ты нан күөх дьү һүн нээх биэ ти лэ лэ ри оҥор бут та ра, он-
нук биэ ти лэ лэ ри атын са быы бо ло ту на тын уһу гар эмиэ 
оҥор бут та ра. 12 Хас биир дии ула хан бо ло ту на уһук та ҥа һын 
кы тыы ты нан биэс уон биэ ти лэ, атын ула хан бо ло ту на уһук 
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та ҥа һы нан эмиэ оч чо биэ ти лэ су бу руч чу ба ра ра. 13 Биэс 
уон кы һыл кө мүс кү рү чүө гү оҥо рон, ик ки ула хан бо ло ту-
на ны, биир кэ лим Сурт буо ла рын кур дук, хол бообут та ра.

14 Он тон ко за түү тү нэн Ытык Сур ду бү рү йэр уон биир 
бо ло ту на ны өр бүт тэ рэ. 15 Хас биир дии бо ло ту на ус та та отут 
то ҕо нох, кэ ти тэ түөрт то ҕо нох этэ, ба ры тэҥ кээ мэй дээх 
эти лэр. 16 Олор тон биэс бо ло ту на ны биир гэ тик пит тэ рэ, 
атын ал та ны эмиэ он но хол бообут та ра. 17 Маҥ най гы ула-
хан бо ло ту на кы тыы ты нан биэс уон биэ ти лэ ни тик пит тэ-
рэ, атын ула хан бо ло ту на кы тыы ты нан эмиэ биэс уон биэ-
ти лэ лээ бит тэ рэ. 18 Ал та ны нан биэс уон кү рү чүө гү оҥо рон, 
ик ки ула хан бо ло ту на ны хол боон, биир кэ лим бү рүө һүн 
оҥор бут та ра. 19 Үө һээҥ ҥи бү рүө са быы ны или тэн та ҥас-
там мыт ба раан ти рии ти нэн, от тон ол үрдү гэр уурул лар са-
быы ны ча раас тык ара ҥа лам мыт ти рии нэн оҥор бут та ра.

20 Ытык Сурт араа ма ла рын ака ция ма һы нан оҥор бут та-
ра. 21 Хас биир дии араа ма ус та та уон то ҕо нох, кэ ти тэ бал-
та раа то ҕо нох этэ. 22 Хас биир дии лэ рин ик ки бу руус ма-
һы нан хол бообут та ра. Ытык Сурт араа ма та ба ры та он нук 
этэ. 23 Ытык Сурт со ҕу рууҥ ҥу эр ки ни гэр сүүр бэ араа ма ны, 
24 олор ан ны ла ры нан үрүҥ кө мү һү нэн түөрт уон ти рэх оло-
ҕу – хас араа ма ах сын ик ки лии оло ҕу, ол эбэ тэр ик ки бу-
руу һу гар биир дии ни – оҥор бут та ра. 25 Ытык Сурт ик кис 
хо ту гу эр ки ни гэр сүүр бэ араа ма ны оҥор бут та ра 26 итиэн-
нэ түөрт уон үрүҥ кө мүс ти рэх оло ҕу (араа ма ах сын ик ки-
лии ни) оҥор бут та ра. 27 Кэ тэ ҕи нэн, Ытык Сурт ар ҕаа эр-
ки ни гэр анаан, ал та араа ма ны оҥор бут та ра, 28 от тон кэ тэх 
мун нук та ры гар өс сө ик ки араа ма ны ту руор бут та ра. 29 Ол 
мун нук тар араа ма ла рын алла раа өт тү лэ рэ ик ки аҥыы ба-
ра ра, от тон үөһээ өт тү лэ рэ (бас та кы тиэр бэс баар си рэ) 
биир кэ лим эти лэр. Итин ник ик ки (мун нук ах сын биир-
дии) араа ма баа ра. 30 Ити аҕыс араа ма ҕа уон ал та үрүҥ кө-
мүс ти рэх оло ҕу (хас араа ма ан нын ах сын ик ки лии ти рэ ҕи) 
оҥор бут та ра.
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31 Ака ция нан туо рай мас та ры оҥор бут та ра. Биэс туо рай 
ма һы Ытык Сурт биир эр ки нин ус тун ба рар араа ма ла рын 
хол буур га, 32 биэс туо ра йы Ытык Сурт атын эр ки нин ус-
тун араа ма ла рын хол буур га, итиэн нэ Ытык Сурт кэ тэх 
өт тү нээ ҕи ар ҕаа эр ки нин араа ма ла рын хол буур га эмиэ 
биэс туо рай ма һы. 33 Ор то ку туо рай мас араа ма ла ры эр кин 
биир уһу гут тан нө ҥүө уһу гар диэ ри хол буу ра. 34 Араа ма-
ла ры кы һыл кө мү һү нэн бү рүй бүт тэ рэ уон на он но туо рай 
мас та ры тут та рар кы һыл кө мүс тиэр бэс тэ ри оҥор бут та ра. 
Туо рай мас та ры эмиэ кы һыл кө мү һү нэн бү рүй бүт тэ рэ.

35 Хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл уон на 
уот кы һыл өҥ нөөх түү са бы нан, ча раас лүө нү нэн өрөн, 
быыс са быы тын оҥор бут та ра, он но сүр дээх туп са ҕай-
дык хе ру вим на ры өр бүт тэ рэ. 36 Бу быыс ка анаан ака ция 
ма һы нан түөрт ба ҕа на ны оҥо рон кы һыл кө мү һү нэн бү-
рүй бүт тэ рэ, ба ҕа на лар га кы һыл кө мүс кө хө лө рү уон на 
үрүҥ кө мүс тэн ку тан ти рэх олох то ру бэ лэм нээ бит тэ рэ. 
37 Ытык Сурт аанын са быы тын хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм-
тү йэр ха ра ҕа кы һыл уон на уот кы һыл дьү һүн нээх түү са-
бы нан итиэн нэ ча раас лүө нү нэн араас өҥ нөөх гы на өр-
бүт тэ рэ. 38 Кө хө лөр дөөх биэс ба ҕа на ны оҥо рон, үөһээ 
да, алла раа да өт тү лэ рин кы һыл кө мү һү нэн бү рүй бүт тэ рэ 
уон на бу ба ҕа на лар га анаан ал та ны нан биэс ти рэх оло ҕу 
оҥор бут та ра.

Кэстылхоппото

37  1 Ве се леил ака ция нан ик ки аҥаар то ҕо нох ус та-
лаах, бал та раа то ҕо нох туо ра лаах, бал та раа то ҕо-

нох үр дүк тээх хоп по ну оҥор бу та. 2 Ол иһин-таһын ыраас 
кы һыл кө мү һү нэн бү рүй бү тэ, та һы нан ту ла кы һыл кө мүс 
хай мыы лаа бы та. 3 Эмиэ кы һыл кө мү һү нэн түөрт тиэр бэ-
һи оҥо рон, хоп по түөрт ата ҕар тут тар бы та: ик ки тиэр бэ һи 
хоп по биир өт тү нэн, ик ки ни нө ҥүө өт тү нэн. 4 Ака ция нан 
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ик ки ура ҕа һы оҥо рон, оло ру кы һыл кө мү һү нэн бү рүй бү тэ 
5 итиэн нэ хоп по ну кө тө ҕөр гө хоп по ойо ҕо һу наа ҕы тиэр-
бэс тэ ри гэр кэ тэр ди битэ.

6 Ки ни хоп по ҕо анаан ыраас кы һыл кө мү һү нэн ик ки 
аҥаар то ҕо нох ус та лаах, бал та раа то ҕо нох туо ра лаах хап-
па ҕы оҥор бу та. 7 Хап пах ик ки уһу гар кы һыл кө мү һү нэн 
тап та йан ик ки хе ру вимы оҥор бу та: 8 бии ри бэ тэ рээ уһук ка, 
ик ки һи ана раа уһук ка. Хе ру вим нар хоп по хап па ҕын кыт та 
биир кэ лим нэ рэ, 9 бэйэ-бэйэлэригэр ута ры хап па ҕы кө рөн 
хоп по үр дү нэн кы нат та рын бы лас таан ту рал ла ра.

Остуол

10 Ве се леил ака ция нан ик ки то ҕо нох ус та лаах, биир то-
ҕо нох кэ тит тээх, бал та раа то ҕо нох үр дүк тээх ос туо лу оҥор-
бу та. 11 Си рэ йин кы һыл кө мү һү нэн бү рүй бү тэ, эмиэ кы һыл 
кө мү һү нэн тө гү рүч чү хай мыы лаа бы та. 12 Кы тыы өт тү нэн 
биир ытыс үр дүк тээх эр кин нээ би тэ уон на ону эмиэ кы һыл 
кө мүс хай мыы лаах гым мы та. 13 Кы һыл кө мү һү нэн түөрт 
тиэр бэ һи ку тан, ос туол түөрт мун ну гар атах та рын үр дү нэн 
тут тар бы та. 14 Ос туо лу кө һө рөр гө бу тиэр бэс тэр гэ ура ҕас 
угул луох таа ҕа. Тиэр бэс тэр эр ки ни гэр сыс та сыл дьал ла ра. 
15 Ака ция нан ос туо лу кө тө ҕөр ура ҕас та ры оҥо рон, кы һыл 
кө мү һү нэн бү рүй бү тэ. 16 Ыраас кы һыл кө мү һү нэн ос туол га 
ту руох таах иһит тэ ри: бү лүү һэ лэ ри, хо муос та ры уон на бэ-
лэх тэм мит би нэ ги рээт ары гы та ку тул луох таах куу бак та-
рын, куп суун на рын – оҥор тообу та.

Сибэтиилинньик

17 Ве се леил ыраас кы һыл кө мү һү нэн тап та йан си бэ тии-
лин ньик оҥор бу та. Си бэ тии лин ньик ум на һа, ла баа ла ра, 
чаас кы ла ра, чаас кы лар төр дү лэ рэ, эмин ньэх тэ рэ биир кэ-
лим эти лэр. 18 Си бэ тии лин ньик ал та ла баа лаа ҕа: үс ла баа 
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биир ойо ҕо һут тан, үс ла баа нө ҥүө ойо ҕо һут тан тах са ра. 
19 Ал та ла баа ҕа хас биир дии лэ ри гэр мин даль си бэк ки тин 
кур дук төр дү лээх уон на эмин ньэх тээх үс түү чаас кы баа ра. 
20 От тон сибэ тии лин ньик кэ бэ йэ ти гэр мин даль си бэк ки-
тин кур дук төр дү лээх уон на эмин ньэх тээх түөрт си бэкки 
баа ра. 21 Бас та кы ик ки ла баа ан ны гар биир чаас кы тын 
төр дө, ик кис ик ки ла баа ан ны гар ик кис чаас кы тын төр-
дө, үһүс ик ки ла баа ан ны гар эмиэ чаас кы тын төр дө баа-
ра. Ал та ла баа тын ан на ба ры та итин ник этэ. 22 Чаас кы лар 
төр дү лэ рэ уон на ла баа лар си бэ тии лин ньи ги кыт та биир 
кү дьүс ба ры та ыраас кы һыл кө мү һү нэн тап тал лан оҥо-
һул лу бут эти лэр.

23 Ве се леил сэт тэ лам паа да ны кыт та ыраас кы һыл кө мү-
һү нэн би ти ил сып сы ла рын, ха дьыы ла ла ры оҥо рон бэ лэм-
нээ би тэ. 24 Сибэ тии лин ньик кэ уон на ол тэ ри ли гэр ба ры та 
биир та лаан ыраас кы һыл кө мүс тут тул лу бу та.

Үчүгэйсыттаахбулкадаһыгыуматараалтаар

25 Ве се леил өс сө үчү гэй сыт таах бэ лэ ҕи ума тар аал таа ры 
ака ция нан оҥор бу та. Ол аал таар тэҥ өрүт тээх кө нө мун-
нук туу бы һыы лаа ҕа, биир то ҕо нох ус та лаа ҕа, биир то ҕо-
нох кэ тит тээ ҕэ, ик ки то ҕо нох үр дүк тээ ҕэ. Аал таар түөрт 
уһу гун муо һа аал таа ры кыт та биир кэ лим эти лэр. 26 Үрдүн, 
ойо ҕос то рун, муос та рын ыраас кы һыл кө мү һү нэн бү рүй бү-
тэ, ту ла тын кы һыл кө мүс хай мыы лаа бы та. 27 Ик ки кы һыл 
кө мүс тиэр бэ һи оҥо рон, хай мыы тын ан ны нан ойо ҕос то-
ру нан ура ҕа һы уган аал таа ры ил дьэ сыл дьар га анаан тут-
тар бы та. 28 Ол ура ҕас та ры ака ция нан оҥо рон кы һыл кө мү-
һү нэн бү рүй бү тэ.

29 Ки ни өс сө аҕыыр га анал лаах ытык оли ва арыы тын 
уон на ума тыл лан үчү гэй сыт таах бу руо ну та һаа рар, са та-
был лаах тык хол бо нон оҥо һул лу бут бул ка да һы гы бэ лэм-
нээ би тэ.
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Бүтүннүүуматыллартолукаалтаара

38  1 Ве се леил бү түн нүү ума тыл лар то лук аал таа рын 
ака ция ма һы нан тэҥ өрүт тээх, түөрт мун нук туу бы-

һыы лаах, биэс то ҕо нох ус та лаах, биэс то ҕо нох кэ тит тээх, 
үс то ҕо нох үр дүк тээх гы на оҥор бу та. 2 Түөрт мун нук та-
ры нан муос таа бы та, ол муос тар аал таа ры кыт та биир кэ-
лим эти лэр, итиэн нэ ити ни ба ры тын ал та ны нан бү рүй бү-
тэ. 3 Аал таа р га тут тул лар тэ ри ли: ол гуй да ры, күр дьэх тэ ри, 
хаа ны ыһар га анал лаах иһит тэ ри, эт биил кэ лэ рин, күл 
собуок та рын – оҥор бу та. Бу тэ ри ли ба ры тын ал та ны нан 
оҥор бу та. 4 Аал таа р га эрэ һиэҥ кэ ни – ал тан сиэк кэ ни – 
оҥо рон, аал таар иһи нээ ҕи хай мыы тын ан ны нан, тү гэ ҕэр 
тиэр ди бэк кэ, аал таар ор то ту гар тии йэ рин кур дук, ту руор-
бу та. 5 Ура ҕас тар га анаан түөрт тиэр бэ һи ку тан, ал тан эрэ-
һиэҥ кэ түөрт мун ну гар тут тар бы та. 6 Ол ура ҕас та ры ака-
ция нан оҥо рон, ал та ны нан бү рүй бү тэ. 7 Аал таа ры кө тө ҕө 
сыл дьар га ура ҕас та ры аал таар ойо ҕо һу наа ҕы тиэр бэс тэр гэ 
кэ тэр ди битэ. Аал таар хап та һы ны нан ис өт тө көҥ дөй гы на 
оҥо һул лу бут этэ.

8 Ити ни та һы нан өс сө суу нар чаа ны уон на чаан оло ҕун 
оҥор бу та. Онуо ха Көр сү һүү Сур дун аанын та һы гар үлэ лиир 
дьах тал лар га баар сиэр ки лэ лэр ал тан на ра тут тул лу бу та.

Сурттиэргэнэ

9 Он тон аны тиэр гэн оҥор бу та. Тиэр гэн со ҕу руу өт тү-
нэн сүүс то ҕо нох ус та лаах ча раас лүөн са быы бар бы та. 10 Бу 
са быы ал тан ти рэх атах тар даах сүүр бэ ба ҕа на ҕа ыйа на ра. 
Ба ҕа на лар кө хө лө рө уон на сис ура ҕас та ра үрүҥ кө мүс этэ. 
11 Хо ту өт тү нэн эмиэ сүүс то ҕо нох ус та лаах са быы ба ра ра, 
ону ыйыыр га сүүр бэ ба ҕа на тур бу та. Бу ба ҕа на лар сүүр бэ 
ти рэх олох то рун ал та ны нан оҥор бу та, ба ҕа на лар кө хө лө-
рүн, сис ура ҕас та рын үрүҥ кө мү һү нэн куп пу та. 12 Тиэр гэн 
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ар ҕаа өт тү нэн уон ти рэх олох тоох уон ба ҕа на ҕа биэс уон 
то ҕо нох ус та лаах са быы ба ра ра. Ба ҕа на лар кө хө лө рө уон-
на сис ура ҕас та ра үрүҥ кө мүс этэ. 13 Илин эҥээр биэс уон 
то ҕо нох ус та лаа ҕа. 14 Тиэр гэн аанын биир өт тү гэр эмиэ 
уон биэс то ҕо нох ус та лаах са быы ба ра ра, ол үс ти рэх олох-
тоох үс ба ҕа на лаа ҕа. 15 Тиэр гэн аанын ик кис өт тү гэр эмиэ 
уон биэс то ҕо нох ус та лаах са быы ба ра ра, ол эмиэ үс ти рэх 
олох тоох үс ба ҕа на лаа ҕа.

16 Тиэр гэн ту ла тын са быы та ба ры та ча раас лүөн этэ. 
17 Ба ҕа на лар ал ла рааҥ ҥы ти рэх олох то ро ал та ны нан, от тон 
ба ҕа на лар кө хө лө рө уон на сис ура ҕас та ра үрүҥ кө мү һү нэн 
оҥо һул лу бут та ра, ба ҕа на лар үр дү лэ рэ үрүҥ кө мү һү нэн бү-
рүл лү бүт тэ рэ. Тиэр гэн ба ры ба ҕа на ла ра үрүҥ кө мүс сис 
ура ҕас та ры нан хол бом му та.

18 Тиэр гэн аанын са быы та араас өҥ нөө ҕө – хал лаан 
күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл уон на уот кы һыл дьү-
һүн нээх түү са бы нан уон на ча раас лүө нү нэн өрүл лү бү тэ. 
Сүүр бэ то ҕо нох ус та лаа ҕа. Үрдү гэ тиэр гэн са быы быы-
һын кур дук биэс то ҕо нох этэ. 19 Кии рэр ааҥ ҥа түөрт ал тан 
ти рэх олох хо ту рар түөрт ба ҕа на баа ра. Олор үрүҥ кө мүс 
кө хө лөр дөөх тө рө. Ба ҕа на лар үр дү лэ рэ үрүҥ кө мү һү нэн бү-
рүл лү бү тэ, сис ура ҕас та ра үрүҥ кө мүс эти лэр. 20 Ытык Сур-
ду уон на тиэр гэ ни ту ла ба рар са быы быы һын үөр бэ лэ рэ 
ба ры та ал тан этэ.

Туттуллубутматырыйаал

21 Ытык Сурт ка – Кэс Тыл Сур ду гар – туох тут тул лу бу тун 
Мои сей дьа һа лы нан, Та ҥа ра үлэ һи тин Аарон уола Ифа-
мар са лал та ты нан ле вит тэр ааҕан оҥор бут ис пии һэк тэ рэ 
ман нык. 22 Ити үлэ ни ба ры тын Иу да ууһут тан тө рүт тээх Ор 
сиэ нэ, Ури уола Ве се леил, АЙЫЫ ТО ЙОН Мо ис ейы нан 
хай дах со ру й тар бы тын кур дук, то лор бу та. 23 Ки ни ни кыт-
та кы һан оҥо рор дьо ҕур даах, хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр 
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ха ра ҥа кы һыл, уот кы һыл түү са бы нан итиэн нэ ча раас лүө-
нү нэн оһуор даах уон на араас өҥ нөөх та ҥа һы өрө рү са тыыр 
Дан ууһут тан тө рүт тээх Ахи са мах уола Аго лиав үлэ лээ би тэ.

24 Ытык Сур ду ту тар га тут тул лу бут кы һыл кө мүс – бэ-
лэх кэл бит кы һыл кө мүс – сүүр бэ то ҕус та лаан уон на сэт тэ 
сүүс отут ше кель (сибэ тиэй сир ше кели нэн) буол бу та.

25 Бар дьон биэ рэ пи һин оҥо рор го хо мул лу бут үрүҥ кө-
мүс сүүс та лаан уон на ты һыын ча сэт тэ сүүс сэт тэ уон биэс 
ше кель (сибэ тиэй ше кели нэн) буол бу та. 26 Ах сааҥ ҥа киир-
бит сүүр бэ лээх уон на он тон аҕа саас таах ал та сүүс үс ты-
һыын ча биэс сүүс биэс уон ки һит тэн хас биир дии лэ рит тэн 
биир дии бе ка (сибэ тиэй ше кель аҥаа ра) хар чы хо мул лу бу-
та. 27 Сүүс та лаан үрүҥ кө мүс Ытык Сурт ба ҕа на ла рын ти-
рэх олох то рун, са быы ыйа нар ба ҕа на ла рын ти рэх олох то-
рун оҥо рор го тут тул лу бу та: сүүс ти рэх олох хо сүүс та лаан, 
ти рэх олох ах сын биир дии та лаан. 28 Ты һыын ча сэт тэ сүүс 
сэт тэ уон биэс ше кель үрүҥ кө мү һү ба ҕа на лар кө хө лө рүн, 
сис ура ҕас та рын оҥо рор го уон на ба ҕа на лар тө бө лө рүн бү-
рү йэр гэ тут ту бут та ра.

29 Бэ лэх кэл бит ал тан сэт тэ уон та лаан уон на ик ки ты-
һыын ча түөрт сүүс ше кель буол бу та. 30 Ити нэн Көр сү һүү 
Сур ду гар кии рэр аан ба ҕа на ла рын ти рэх олох то ро, ал тан 
аал таар, ол эрэ һиэҥ кэ тэ, тэ ри лэ, 31 тиэр гэн са быы тын, 
тиэр гэн аанын ба ҕа на ла рын ти рэх олох то ро, Ытык Сурт 
уон на тиэр гэ ни ту ла ба рар са быы лар үөр бэ лэ рэ оҥо һул лу-
бут та ра.

Таҥараүлэһиттэринтаҥастарынбэлэмнээһин

39  1 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га со ру й бу тун кур дук, 
хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл уон на 

уот кы һыл өҥ нөөх түү са бы нан өрөн Сибэ тиэй хос иһи-
гэр су луус па лыыр га кэ тил лэр та ҥа һы – Аарон ытык та ҥа-
һын – бэ лэм нээ бит тэ рэ.
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Эфод

2 Кы һыл кө мү һү нэн, хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха-
ра ҥа кы һыл, уот кы һыл өҥ нөөх түү са бы нан уон на ча раас 
лүө нү нэн эфод өр бүт тэ рэ. 3 Он но анаан кы һыл кө мү һү, 
хас да ча раас лиис буо ла рын кур дук, хап тач чы тап та йан 
ба ран, олор тон сап утах та рын бы һан ылан, хал лаан күө ҕэ, 
кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл, уот кы һыл өҥ нөөх түү са бы 
уон на ча раас лүө нү кыт та хол боон нор, туп са ҕай ойуу лаах 
та ҥа һы өр бүт тэ рэ. 4 Эфод ка ик ки өт тү нэн сан ны ла ры гар 
үрүт тут та рыы ла рын тик пит тэ рэ. 5 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои-
сей га со ру й бу тун кур дук, эфод туп са ҕай дык оҥо һул лу бут 
ку ра эмиэ эфо ду кыт та биир кэ лим буол бу та, кы һыл кө-
мүс ута ҕы нан, хал лаан күөх, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы-
һыл уон на уот кы һыл түү са бы нан уон на ча раас лүө нү нэн 
өрүл лү бү тэ.

6 Оһуор ойуу лаах кы һыл кө мүс иилэр гэ угул лу бут оникс 
таас та ры бэ лэм нээ бит тэ рэ. Ол таас тар га, бэ чээ ти бы һан 
оҥо рор кур дук, Из раиль уолат та рын аат та рын бы һан су-
руй бут та ра. 7 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га со ру й бу тун кур-
дук, таас та ры Из раиль уолат та рын са на тар өй дө бүн ньүк 
бы һыы ты нан эфод сан нын үрүт тут та рыы ла ры гар иҥин-
нэр бит тэ рэ.

Түһүлүк

8 Тү һү лү гү эмиэ, эфод кур дук, кы һыл кө мүс сап ута-
ҕы нан, хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл, уот 
кы һыл түү са бы нан уон на ча раас лүө нү нэн, туп са ҕай 
оһуор даан оҥор бут та ра. 9 Тү һү лүк тэҥ өрүт тэр дээх түөрт 
мун нук туу бы һыы лаа ҕа, биир ха рыс ус та лаа ҕа, биир ха-
рыс кэ тит тээ ҕэ уон на ик ки хос та ҥа һы нан ти ги лли бит 
этэ. 10 Он но түөрт кэк кэ нэн күн дү таас та ры тут тар быт та ра. 
Бас та кы кэк кэ ҕэ ру бин, хри зо лит уон на изум руд, 11 ик кис-
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кэ би рю за, сап фир уон на га гат, 12 үһүс кэ яхонт, агат уон на 
хал це дон, 13 төр дүс кэ то паз, оникс уон на яш ма. Бу таас тар 
ба ры оһуор даах кы һыл кө мүс иилээх тэ рэ. 14 Из раиль уолат-
та рын аат та ра оҥо бы һан су рул лу бут таа һын ах саа на уон 
ик ки этэ. Хас биир дии лэ ри гэр, бэ чээк кэ кур дук, Из раиль 
уон ик ки ууһут тан биир дэс тэ рин аа та оҥо бы һыл лан су-
рул лу бу та.

15 Тү һү лүк кэ анаан ыраас кы һыл кө мү һү нэн быа кур дук 
эрил лэ ҕэс кыа ба ка ла ры оҥор бут та ра. 16 Кы һыл кө мү һү нэн 
оһуор дуу ойуу лаах ик ки иини оҥор бут та ра. Эмиэ кы һыл 
кө мү һү нэн ик ки тиэр бэ һи оҥо рон, тү һү лүк ик ки уһу гар 
тут тар быт та ра 17 уон на ик ки кы һыл кө мүс кыа ба ка нан 18 ик-
ки иини кыт та хол бообут та ра. От тон ол иилэ ри эфод сан-
нын тут та рыы ла ры гар, си рэй өт тү нэн, иҥин нэр бит тэ рэ. 
19 Өс сө ик ки кы һыл кө мүс тиэр бэ һи оҥо рон нор, тү һү лүк 
ик ки атын уһу гар тү һү лүк ис, эфод ка сыс та сы тар өт тү нэн 
хол бообут та ра. 20 Эмиэ ик ки кы һыл кө мүс тиэр бэ һи оҥо-
рон нор, оло ру тү һү лүк ин ни нэн са рын үрүт тут та рыы ла-
рын алла раа эҥээ ри гэр үө һэт тэн эфод ку ру гар ти ги лли бит 
сир дэ ри нэн тут тар быт та ра. 21 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га 
со ру й бу тун кур дук, тү һү лүк эфод ку рун үр дү нэн буо ла рын, 
эфод ка сыс та сы та рын кур дук, тиэр бэс тэ рэ эфод тиэр бэс-
тэ ри гэр хал лаан күө ҕэ өҥ нөөх түү быа нан хол бом мут та ра.

Атынтаҥас-сап

22 Эфод ан ны нан кэ тил лэр сиэ ҕэ суох уһун та ҥа һы бү-
түн нүү түн хал лаан күө ҕэ өҥ нөөх түү са бы нан өр бүт тэ рэ. 
23 Тө бө түн ха йа ҕа һын ту ла тын, ха йа бар ба тын диэн, сэ рии 
та ҥа һы ныы, бө ҕө гы на тик пит тэ рэ. 24 Та ҥас тэл лэ ҕи нэн 
тө гү рүч чү хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл 
уон на уот кы һыл түү са бы, ча раас лүө нү ха тан нар, гра-
нат мас ото нун кур дук тө гү рүк тэ ри оҥор бут та ра. 25 Гра нат 
отон но рун быыс та ры нан та ҥас тэл лэ ҕин ти ли йэ ыраас 
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кы һыл кө мү һү нэн ку тул лан оҥо һул лу бут чуо раанчык та-
ры ыйа та лаа быт та ра. 26 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га со ру й-
бу тун кур дук, чуо раанчык тар уон на гра нат отон но ро Та-
ҥа ра су луус па ты гар кэ тил лэр сиэ ҕэ суох та ҥас тэл лэ ҕин 
кы йа сол бу һа бар быт та ра.

27 Аароҥ ҥа уон на ки ни уолат та ры гар лүөн ыр баа хы ла ры 
өр бүт тэ рэ, 28 лүөн тюр бан на ры, тө бө ҕө баа ныл лар лүөн та-
ҥас та ры, ча раас лүөн ыс таан на ры тик пит тэ рэ. 29 АЙЫЫ ТО-
ЙОН Мои сей га со ру й бу тун кур дук, ча раас лүө нү нэн уон на 
хал лаан күө ҕэ, кө ҕө рүм тү йэр ха ра ҥа кы һыл, уот кы һыл өҥ-
нөөх түү нэн ха тан араас өҥ нөөх кур да ры оҥор бут та ра.

30 Си бэ тиин ньэ мэн ньиэ һин – кы һыл кө мүс си бэк ки-
ни – оҥо рон, «АЙЫЫ ТО ЙОН си бэ тиин ньэ тэ» диэн, бэ-
чээк кэ су ру йар кур дук, оҥо бы һан су руй бут та ра. 31 Он но 
хал лаан күө ҕэ быа ны иҥин нэр бит тэ рэ, онон си бэкки тюр-
бан үр дү нэн ин ни гэр баа йыл ла ра. АЙЫЫ ТО ЙОН Мои-
сей га итин ник со руй бу та.

ЫтыкСуртүлэтэтүмүктэнэр

32 Ытык Сурт – Көр сү һүү Сур дун – үлэ тэ тү мүк тэм ми тэ. 
Из раиль дьо но ба ры тын үк чү, АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей-
га хай дах со ру й бу ту нан, оҥор бут та ра. 33 Ол оҥор бут та рын 
ки ни лэр Мои сей га аҕал быт та ра: Сур ду, Сурт бү рүө һүн 
са быы ла рын, ба ры тэ рил лэ рин – кү рү чүөк тэ рин, араа ма-
ла рын, туо рай мас та рын, ба ҕа на ла рын, ти рэх олох то рун, 
34 ону та һы нан та ҥас там мыт ба раан ти рии ти нэн, ара ҥа ла-
ры нан араа рыл лы быт ча раас ти рии нэн оҥо һул лу бут бү рүө-
һүн нэ рин, са быы быыс та рын, 35 Кэс тыл хоп по тун уон на 
ки ни ура ҕас та рын, хап па ҕын, 36 ос туо лу, ол ба ры тэ ри лин, 
АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр уурул лар ки лиэ би, 37 ыраас кы һыл 
кө мүс си бэ тии лин ньи ги, он но уурул луох таах лам паа да ла-
ры, си бэ тии лин ньик ба ры тэ рил лэ рин уон на арыы тын, 
38 кы һыл кө мүс аал таа ры, аҕыыр арыы ны, ума тыл лар үчү-
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гэй сыт таах бул ка да һы гы, итиэн нэ Сурт аанын са быы тын, 
39 ал тан эрэ һиэҥ кэ лээх ал тан аал таа ры, ол ура ҕас та рын 
уон на ба ры тэ ри лин, суу нар чаа ны, чаан оло ҕун, 40 тиэр гэн 
са быы ла рын, ба ҕа на ла рын, ба ҕа на лар ти рэх олох то рун, 
тиэр гэн аанын са быы тын, быа ла рын, үөр бэ лэ рин уон на 
Ытык Сурт ка, Көр сү һүү Сур ду гар, су луус па лыыр га тут тар 
тэ рил лэри, 41 Сибэ тиэй хос иһи гэр Та ҥа ра су луус па тын 
ыытар га кэ тил лэр та ҥа һы – Та ҥа ра үлэ һи тэ Аарон уон на 
ки ни уолат та ра су луус па ҕа кэ тэр ытык та ҥас та рын.

42 Из раиль дьо но ба ры тын, АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га 
хай дах со ру й бу тун кур дук, оҥор бут та ра. 43 Мои сей ки ни лэр 
үлэ лэ рин көрбүтэ-истибитэ: ба ры та, үк чү АЙЫЫ ТО ЙОН 
эп пи тин кур дук, оҥо һул лу бут этэ. Онон Мои сей ки ни лэ ри 
ал ҕаа бы та.

ЫтыкСурдутуруоруу

40  1 АЙЫЫ ТО ЙОН Мои сей га эп пи тэ: 2 «Маҥ най гы ый 
бас та кы кү нү гэр Ытык Сур ду – Көр сү һүү Сур дун – 

ту руор. 3 Он но Кэс тыл хоп по тун кил лэ рэн, быы һын сап. 
4 Ос туо лу он но кил лэр, ба ры тэ ри лин үрдү гэр уур, си бэ тии-
лин ньи ги аҕа лан лам паа да ла рын ту руор. 5 Кэс тыл хоп по тун 
ин ни гэр үчү гэй сыт таах булкадаһыгы ума тар кы һыл кө мүс 
аал таа ры ту руор. Ытык Сурт ааны гар са быы тын ыйаа.

6 Ытык Сурт – Көр сү һүү Сур дун – аанын ин ни гэр бү-
түн нүү ума тыл лар то лук аал таа рын ту руор. 7 Көр сү һүү Сур-
дун уон на аал таар ик ки ар ды ла ры гар суу нар чаа ны ту руор, 
он но то ло ру уута кут. 8 Тө гү рүч чү тиэр гэн нээ, тиэр гэн 
ааны гар са быы ыйаа.

9 Он тон аҕыыр га анал лаах арыы ны ылаҥ ҥын, Ытык Сур-
ду уон на он но баа ры ба ры тын аҕаа. Ытык Сур ду уон на Сурт 
тэ ри лин ба ры тын си бэ тии гын, оч чо ҕо ити ба ры та си бэ-
тиин ньэ буо луо. 10 Бү түн нүү ума тыл лар то лук аал таа рын, ол 
тэ ри лин ба ры тын аҕаа: аал таа ры ыраа һыр дар сиэри-туому 
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оҥор, оч чо ҕо аал таар улуу си бэ тиин ньэ буо луо ҕа. 11 Суу нар 
чаа ны, ол чаан оло ҕун эмиэ си бэ тии гын.

12 Он тон Ааро ну уолат та ры ныын Көр сү һүү Сур ду гар 
кии рэр ааҥ ҥа аҕа лан, уу нан сууй. 13 Аароҥ ҥа ытык та ҥа-
һын кэ тэр дэн ба ран, ки ни ни арыы нан аҕаа – Мин үлэ-
һи тим буо ла рын ту һу гар, ки ни ни си бэ тии гын. 14 Ки ни 
уолат та рын аҕа лаҥ ҥын ыр баа хы ла рын кэ тэрт. 15 Мин үлэ-
һит тэ рим буо лал ла рын ту һу гар, аҕа ла рын арыы нан аҕаа-
бы тыҥ кур дук, ки ни лэ ри эмиэ аҕаа. Бу аҕаа һын ки ни лэр 
удьуор да ры наан үйэ лэр ту ха ры Та ҥа ра үлэ һит тэ рэ буо лал-
ла рын бэ лиэ тиэ ҕэ». 16 Мои сей ба ры тын чоп чу, АЙЫЫ ТО-
ЙОН со ру й бу тун кур дук, оҥор бу та.

17 Ытык Сурт ки ни лэр Еги пет тэн тах сы быт ик кис сыл-
ла рын бас та кы ыйын маҥ най гы кү нү гэр ту руо рул лу бу та. 
18 Ытык Сур ду Мои сей ту руор бу та. Ти рэх олох то рун олор-
дон ба ран, олор го араа ма ла рын ууран, туо рай мас та ры нан 
хол бообу та, ба ҕа на ла ры ту руор бу та, 19 он тон Ытык Сур ду 
са быы нан сап пы та, үрдүн эмиэ, АЙЫЫ ТО ЙОН ки ниэ хэ 
хай дах со ру й бу тун кур дук, бү рүй бү тэ.

20 Мои сей Кэс Ты лы ылан, хоп по ҕо ук пу та. Хоп по ҕо 
ура ҕас та ры кэ тэр ди битэ уон на үрдү гэр хап па ҕын са ба уур-
бу та. 21 Хоп по ну Ытык Сурт ка кил лэр би тэ уон на, АЙЫЫ 
ТО ЙОН дьа һай бы ты нан, Кэс тыл хоп по то көс тү бэ тин 
кур дук, са быы быы һы ыйаа бы та.

22 Ытык Сурт, Көр сү һүү Сур дун, хо ту өт тү нэн быыс ин-
ни нэн Мои сей ос туол ту руор бу та 23 уон на он но, АЙЫЫ 
ТО ЙОН дьа һай бы тын кур дук, АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр 
ки лиэ би кэк кэ лэч чи уур бу та.

24 Ытык Сурт, Көр сү һүү Сур дун, со ҕу руу өт тү гэр ос туо-
лу ута ры Мои сей си бэ тии лин ньи ги ту руор бу та. 25 Итиэн нэ, 
АЙЫЫ ТО ЙОН ки ниэ хэ со ру й бу тун кур дук, ол лам паа да-
ла рын АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр олор ду бу та.

26 Көр сү һүү Сур ду гар, быыс ин ни нэн, кы һыл кө мүс 
аал таа ры ту руор бу та, 27 уон на, АЙЫЫ ТО ЙОН со ру й бу тун 
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кур дук, он но үчү гэй сыт таах бул ка да һы гы умап пы та. 28 Ытык 
Сурт иһи гэр кии рэр ааҥ ҥа са быы ыйаа бы та.

29 Ытык Сурт ка – Көр сү һүү Сур ду гар – кии рэр ааҥ ҥа 
бү түн нүү ума тыл лар то лук аал таа рын ту руор бу та. Он но, 
АЙЫЫ ТО ЙОН со ру й бу тун кур дук, бү түн нүү ума тыл лар 
то лу гу умап пы та уон на бур дук бэ рим ньи биэр би тэ.

30 Көр сү һүү Сур дун уон на аал таар ик ки ар ды нан чаан ту-
руор бу та, он но суу нар га анаан уу куп пу та. 31-32 Мои сей, Аа-
рон уон на Аарон уолат та ра Көр сү һүү Сур ду гар кии рээ ри 
бии тэр аал таа р га чу га һаа ры гын нах та ры на, АЙЫЫ ТО ЙОН 
со ру й бу тун кур дук, он но илиилэрин-атахтарын суу нал ла ра.

33 Ытык Сур ду уон на аал таа ры ту ла Мои сей тиэр гэн 
оҥор бу та, тиэр гэн ааны гар са быы ыйаа бы та.

АЙЫЫТОЙОНКилбиэнэ

Мои сей үлэ тин тү мүк тээби ти гэр 34 Көр сү һүү Сур дун бы-
лыт кэ лэн бү рүй бү тэ, Ытык Сурт иһин АЙЫЫ ТО ЙОН 
Кил биэ нэ то лор бу та. 35 Бы лыт Көр сү һүү Сур дун бү рү йэн, 
АЙЫЫ ТО ЙОН Кил биэ нэ Ытык Сур ду то ло рон, Мои сей 
он но кыа йан киир бэ тэ ҕэ.

36 Ол бы лыт Ытык Сурт үр дү нэн өрө унаа ры йан тах сан 
бар да ҕы на, Из раиль дьо но суол га ту ру нал ла ра, айан на рын 
сал гыыл ла ра.

37 Бы лыт үө һэ тах сы ба та ҕы на, ки ни лэр айан на рын тох-
то тол ло ро, бы лыт өрө тах са рын кэ тэ һэл лэ рэ. 38 Кү нүс Сурт 
үр дү нэн АЙЫЫ ТО ЙОН бы лы та ту ра рын, от тон түү нүн ол 
бы лыт иһи гэр уот кү лүм нүү ума йа рын Из раиль дьо но ба ры 
кө рөл лө рө. Айан на рын бы ла һын ту ха ры өрүү он нук этэ.
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Тыллары быһаарыы

Аал таар (нууч. жертвенник, лат. altarium) – Та ҥа ра ҕа 
то лук биэ рэр гэ ана нан үр дүк сир гэ ту рар, ула хан ос туо лу 
са на тар оҥо һук. Ол үрдү гэр то лук тут тул лу бут сүө һү нү бү-
түн нүү түн эбэ тэр сүө һү со рох миэс тэ тин уок ка уматалла-
ра. Эр гэ Кэс Тыл га аал таар ик ки сү рүн кө рү ҥэ ах тыл лар. 
Бии рэ кэ лим таа һы нан, ик ки һэ ти мир киллэһиктэрдээх 
ма һы нан оҥоһуллара. Он нук көһөрүллэ сыл дьар аалтаар-
дар Ытык Сурт (Ски ния) иһи гэр ту рал ла ра. Ону тэ ҥэ атын 
кы ра со ҕус ура ты ал тан аалтаардар эмиэ баал ла ра. Олор го 
Та ҥа ра ҕа анаан үчү гэй сыт таах бул ка да һы гы уматаллара. 
Кэ лин бу ты лы нан, иһи гэр аал таар ту ра рын иһин, пра-
вос лав най Та ҥа ра дьиэ тин илиҥ ҥи сү рүн чаа һа, ханастаас 
быыстаах улаҕа хос, аат там мыт.

Аан ньал – Та ҥа ра ҕа су луус па лаан Ки ни ил дьи тин дьоҥ-
ҥо тиэр дэр, кө мө лө һөр, айыл ҕа ҕа суох ду хуо бу най ха ра май. 
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Таасаалтаар

Тимиркиллэһиктэрдээхмасаалтаар
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Бу тыл «малах» диэн бы лыр гы дьэ би риэй ты лыт тан үөс кээ-
бит. Грек тии «ан ге лос», «ил дьит» диэн суол та лаах.

Авив ый, ни сан ый – авив ый дьэ би риэй халандаарынан 
сыл бас та кы ыйа (ку лун ту тар ор то тут тан муус ус тар ор то-
ту гар диэ ри). Атын аа та – ни сан ый.

Ав рам, Ав раам – дьэ би риэй но руо тун улуу төр дө. Та ҥа ра 
ки һи ай мах тан Ав ра мы та лан, ки ниэ хэ Сө бү лэ һии (Дуо-
га бар) кэс ты лын эп пит уон на кэ лин ки ни аатын Ав раам 
диэн уларыппыт. Бии би ли йэ ҕэ Ав раам хан нык да тү гэҥ ҥэ 
Та ҥа ра ҕа ис сү рэх тэн бас бэ ри нии, Ки ни ба ры со ру да ҕын 
то ло рор го бэ лэм буо луу ча ҕыл хай хо лобу ра буо лар.

Аҕа баһыл ык – бас таан дьиэ кэр гэн, ай мах, уус саа май 
аҕа саас таах ки һи тин ман нык аат тыыл ла ра. Он тон кэ лин 
дьэ би риэй но руо тун уон на биир дии лээн түмсүүлэр баһы-
лык та рын (сирдьитт эрин) аат тыыр буол бут тар. Мои сей 
суут дьыалатын-куолутун быһаарарыгар кө мө лө һөр гө сэт-
тэ уон аҕа баһы лы гы анаа быт.

АЙЫЫ ТО ЙОН (ЯХВЕ) – Та ҥа ра анал аа та. Бу аат бы-
лыр хай дах этиллэ рин уон на ки ни төр дүн ту һу нан би лиҥ-
ҥэ диэ ри мөккүһэллэр. Со рох тор «Яхве» (бии тэр «Иегова») 
диэн этиллэрэ, «Өрүү баар» диэн суол та лаа ҕа диил лэр. Бу 
ааты Та ҥа ра Мои сей га, ума йа ту рар та лах уотун тө лө нү гэр 
дьик ти тик көс төн, арый быт. Кэ лин дьэ би риэй дэр Та ҥа ра 
ытык аатын са ҥа та һаа ран ааттаабат ту һу гар, атын «Адонай» 
диэн ты лы тут тар буол бут тар. «Адонай», тыл баас таа тах ха, 
«То йон, Аҕа Баһыл ык» диэн суол та лаах. Эр гэ Кэс Тыл уон-
на Са ҥа Кэс Тыл грек тии тыл баа һы гар Та ҥа ра бу аа та «ки-
риос» диэн бэ рил лэр («То йон» диэн суол та лаах). Ити ни та-
һы нан, «адонай» диэн тыл үр дүк со ло лоох дьоҥ ҥо, хо лобур, 
ыраах таа ҕы лар га ту һу лаан этэр гэ эмиэ тут тул ла ра.
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Аҕаа һын арыы та, оли ва арыы та – бы лыр гы Из раиль га 
си бэ тии лин ньи ги ума тар га, баа һы оһорорго, ти рии ыарыы-
тын эмтииргэ тут тал ла ра. Баай дьон бу арыы бас тыҥ суор-
тарынан эт тэ рин соттоллоро. Үр дүк хаачыстыбалаах оли ва 
арыы тын ки һи ыраах таа ҕы нан, Та ҥа ра үлэ һи ти нэн эбэ тэр 
бо ро руо гу нан тал ыл лар сиэрин-туомун кэ ми гэр тө бө тү гэр 
куталлара. Он но ту һа ныл лар ытык тээбирини ыраас тыыр-
га эмиэ тут тал ла ра.

Ас паал – миньэрээл бөһүйбүт сы ма ла та, ньиэп бии һин 
ууһа.

Бас та кы уол бы раа ба – ыал ула хан уола аҕа тын үр дү кү 
ал гы һын, дьо нун бас тыҥ баайын-дуолун ыла ра.

Бас та кы үүнүү хо муу рун бы раа һын ньы га – «Биэс уонус 
күн бы раа һын ньы га». Иудей дар биир сү рүн бы рааһын-
ньык та ра, дьэ би риэй дии аа та – «шавуот». Бур дук ыһыы-
тын кэн нит тэн сэт тэ нэ диэ лэ буо лан ба ран, ол эбэ тэр Кө-
төх тө рүү тэ суох ки лиэп бы раа һын ньы гар бас та кы түү тэх 
бур ду гу аҕа лыы кэн нит тэн биэс уонус кү нү гэр, са ҕа ла нар. 
Дьон Та ҥа ра ҕа араас аһы – бас та кы үүнүү туо раах бур ду-
гун, ки лиэ би – аҕа лал ла ра.

Бы һыы, бы һыл лыы (нууч. об ре за ние) – уол оҕо, эр ки-
һи ууһа тар уорганын тө бө түн ти рии тин бы һыы. Та ҥа ра 
Ав раам ҥа биэр бит ыйааҕар этиллэ ри нэн, дьэ би риэй хас 
биир дии уола тө рөө бү тэ ах сыс кү нү гэр быһыллыахтааҕа. 
Бы һыл лыы Та ҥа ра уон на Ав раам удьуор да рын ик ки ар-
ды ла ры наа ҕы сө бү лэ һии бэ лиэ тэ этэ. Ол кэн нэ ки һи дьиэ 
кэр гэ нин кыт та Та ҥа ра но руо ту гар киир сэн, Ки ни үөрэ-
ҕин ту ту һуох таа ҕа. Дьэ би риэй дэ ри «бы һы лл ыбы ттар», от-
тон Та ҥа ра ны бил бэт но руот та ры, ол аа та эл бэх та ҥа ра-
лаах та ры, «бы һыл лы ба тах тар» диэн аат тыыл ла ра.
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Из раиль уон ик ки ууһа – кэ лин Из раиль диэн ааты ыл быт 
Иаков удьуор да ра. Иаков уолат та ра: Ру вим, Си меон, Ле вий, 
Иу да, За ву лон, Ис са хар, Дан, Гад, Асир, Неф фа лим, ону тэ-
ҥэ Еф рем уон на Ма нас сия. Иаков тап тал лаах уолун Иосиф 
оҕо ло рун, Ефремнаах Ма нас сия ны, оҕо гым мыт.

Ис соп – үчү гэй сыт таах на мы һах от үүнээ йи. Бу оту 
ыраас та ныы сиэрин-туомун кэ ми гэр уу га эбэ тэр хааҥ ҥа 
уган ылан ба ран ки һи ни, малы-салы ибиир дэр гэ тут тал ла ра.

Куо рат аанын айа ҕа – куо рак ка кии рэр ол буор аанын 
ин ни нээ ҕи аһа ҕас сир эл бэх дьо ну көр сөр гө саа май та-
бы гас таах сир этэ. Ол иһин мун ньах, суут, дьыала-куолу 
кэпсэтиһиитэ ба ры та куо рат аанын айа ҕар ыытыл ла ра.

Көтөхтөрүү – тиэс тэ көтөхтөрөр ту һа лаах бактыарыйа-
лаах доруоһа. Бы лыр дьон кө төх тө рүү лээх тиэс тэ тобо ҕун 
аны гыс кы тиэстэҕэ хаал ла рал ла ра. Паас ха ки лиэ бэ до-
руоһата суох астаныллыахтааҕа. Онон бу бы раа һын ньык 
ин ни нэ иудей дар эр гэ көтөхтөрүүнү ба ры тын суох гы нар 
үгэс тээх тэ рэ.

Кө төх тө рүү тэ суох ки лиэп бы раа һын ньы га – бу бы раа-
һын ньык дьэ би риэй халандаарынан сыл бас та кы ыйын 
авив (ни сан) 15 кү нүт тэн 21 кү нү гэр диэ ри бэ лиэ тэ нэ рэ. 
Паас ха кэн нит тэн ту та са ҕа ла на ра. Нэ диэ лэ ни бы һа Из-
раиль дьо но Та ҥа ра ки ни лэ ри Еги пет тэн та һаар бы тын ах-
таллара. Бу күн нэр гэ дьиэ ҕэ кө төх тө рүү лээх ас суох буо-
луох таа ҕа. Кэ лин, Са ҥа Кэс Тыл кэ ми гэр, Паас ха уон на 
Кө төх тө рүү тэ суох ки лиэп бы раа һын ньы га силбэһэн биир 
бы раа һын ньык буол бут тар.

Куш – Нил өрүс ба һы гар, Еги пет тэн со ҕу руу диэ ки (би-
лиҥ ҥи Судан уон на Эфио пия си ри гэр) баар дой ду.
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Кэс тыл хоп по то – Из раиль но руо тун сү рүн си бэ тиин-
ньэ тэ, кы һыл кө мү һү нэн бү рүл лү бүт мас хоп по. Та ҥа ра но-
руок ка Сө бү лэ һии кэс ты лын этэ ри гэр Си най хайа ты гар 
Мои сей га биэр бит уон ыйаа ҕа ик ки суо руу таас би лии тэ ҕэ 
су рул лан ба ран бу хоп по иһи гэр ха рал лан сы та ра. Хоп по 
Си бэ тиэ й тэн Сибэ тиэй хос ко – Ытык Сурт, от тон кэ лин 
Та ҥа ра Дьиэ тин саа май ытык улаҕа хо һу гар – ту ра ра.

Кэстылхоппото
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Лаа дан – олус сэдэх үүнээйиттэн ыл ыл лар хап пыт сы-
ма ла. Уматтахха, үчү гэй сыт таах. Бу күн дү лаа да ны ума тыы 
Ытык Сурт уон на кэ лин Ие ру салим Та ҥа ра тын Дьиэ тин 
су луус па ты гар то лук биир кө рү ҥэ этэ. Лаа дан атын аа та – 
фи миам.

Ле вит тэр – Иаков үһүс уолун Ле вий удьуор да ра. Мои-
сей кэ ми гэр Та ҥа ра Ле вий ууһут тан тө рүт тээх Аарон 
удьуор да рын Та ҥа ра үлэ һит тэ рэ буол лун нар диэн та лан 
ыл быт. Ле вий атын удьуор да ра ба ры (ки ни лэ ри ле вит тэр 
диил лэр) Та ҥа ра үлэ һит тэ ри гэр Ытык Сурт су луус па ты гар 
көмөлөһүөхтээхтэрэ. Бу эрэ уус дьо но Из раиль га өл бү гэ 
сир дэ рэ суо ҕа. Ки ни лэр Ытык Сурт, кэ лин Та ҥа ра Дьиэ-
тин су луус па тын то ло руу нан эрэ дьарыктаныахтаахтара. 
Атын дьэ би риэй дэр итин ник су луус па лыыр бы раап та ра 
суо ҕа. Ону та һы нан ле вит тэр Та ҥа ра Со куо нун чин чи йэл-
лэ рэ уон на но руо ту үөрэ тэл лэ рэ. Өл бү гэ сир он ну гар ле-
вит тэр гэ Из раиль атын уус та рын куо рат та ра, хо нуу сир дэ-
рэ бэ рил ли бит тэр.

Ман дра гор – Сре ди зем нэй муо ра кы ты лы гар тар ҕам мыт 
үүнээ йи. Бы лыр он ноо ҕу дой ду лар олох тоох то ро бу дьии-
кэй үүнээ йи бө дөҥ ара ҕас ты ҥы ото нун сиэ бит дьах тар 
төрүүр-ууһуур кыах та нар диэн итэ ҕэйэл лэ рэ.

Ме со по та мия – Ев фрат уон на Ти гр быы һы гар сы тар 
уоба лас. Аны гы Ирак си рэ.

Мои сей – Та ҥа ра Ле вий ууһут тан та лан ыл быт ки һи тэ. 
Из раиль но руо тун Еги пет ха ба ла тыт тан бос хо лообут, ку-
раа йы ку йаа ры нан айан ныыр кэм нэ ри гэр сир дээ бит улуу 
бо ро руок. Мои сей Из раиль дьо ну гар Та ҥа рат тан ыл быт 
Со куо нун тиэр ди бит. Бу Со куон Бии би ли йэ ҕэ Мои сей ки-
ни гэ лэ рэ, Мои сей Со куо на эбэ тэр көн нө рү Үөрэх (То ра) 
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диэн аат та нар Биэс Ки ни гэ ҕэ кии рэ сыл дьар. Мои сей бэ-
йэ тэ Ха нааҥ ҥа – Та ҥа ра но руо ту гар эрэн нэр бит дой ду ту-
гар – тиий бэк кэ өл бүт. Ки ни ол си ри ыраах тан көр бүт эрэ.

Не гев – Эр гэ Кэс Тыл ки ни гэ лэ ри гэр Па лес ти на со-
ҕу руу өт тү гэр баар ку раа йы ку йаар ман нык аат та нар. Не-
гев – бы лыр гы дьэ би риэй дии аат. Онон Эр гэ Кэс Тыл га 
баар «со ҕу руу ба рыы» диэн этии «Не гев кэ ба рыы» диэн 
өй дө нөр.

Одьу луун (нууч. наложница) – ойох тоох эр ки һи эбии 
оҕо төрөтөөрү дьиэ тигэр олор дор дьах та ра. Одьу луун чоп-
чу бырааптардааҕа. Ки ни ку лут дьах тар тан үр дү кү, эр ки һи 
ойо ҕут тан алын ту ра ра.

Отуу бы раа һын ньы га – Из раиль дьо но бу күн дьиэ лэ рит-
тэн тах сан, Та ҥа ра ҕа ту һаан наах то лу гу биэ рэн, нэ диэ лэ-
ни бы һа отуу га оло рол ло ро. Бы раа һын ньык туо раах бур дук 
уон на мас аһа үүнүү тэ хо мул лан бү түү тэ, би нэ ги рээт хо мул-
лар кэ ми гэр, кү һүҥ ҥү ардах ин ни нэ буо ла ра. Ол иһин бу 
бы раа һын ньыгы атын нык «Үүнүү бы раа һын ньы га» эбэ тэр 
«Хо муур бы раа һын ньы га» диэн аат тыыл ла ра. Бу күн нэр гэ 
Из раиль дьо но урут Еги пет ха ба ла тыт тан тах сан Ха нааҥ-
ҥа ба рал ла ры гар ку раа йы куй аа ры кэ ри йэ сыл дьан отуу-
га олор бут та рын са ныыл ла ра. Ону тэ ҥэ ыл быт үүнүү лэ рин 
иһин Та ҥа ра ҕа махтаналлара. Отуу бы раа һын ньы гын дьэ-
би риэй дии аа та – «сук кот».

Паас ха – дьэ би риэй дэр бы лыр Еги пет кулуттааһыныт-
тан бос хо лом мут та рын бэ лиэ тиир сү рүн бы рааһын ньык та-
ра. Паас ха ны киэ һэ, дьэ би риэй халандаарынан сыл бас-
та кы ыйын – авив (ни сан) ыйын – уон төр дүс кү нү гэр 
бэ лиэ тиил лэ рэ. Ол киэ һэ Из раиль дьо но Та ҥа ра ки ни-
лэ ри ку лут таа һын тан босхолообутун уон на дьэ би риэй дэр 
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Еги пет тэн тах сыах та рын ин ни нээ ҕи түүн ба раан оҕо тун 
хаа нын то лук биэ рэн нэр бас та кы тө рүөх тэ рэ өлөрүттэн 
быыһаммытын саныыл лар. Ба раан оҕо тун (эбэ тэр ко за 
оҕо тун ) то лук тут тан, биир да уҥуо ҕун алдьаппакка, бү-
түн нүү бу һа рал ла ра. Бу ба раан оҕо тун бы раа һын ньык ка 
сиил лэ рэ. Дьэ би риэй дии «Пе сах» (грек тии «пасха») диэн 
то лук тут тул лу бут ба раан оҕо тун аат тыыл ла ра. «Пе сах» – 
туохтуур. Тыл баас таа тах ха, «үр дү нэн аас» диэн суол та лаах.

Ре фаим нар – Из раиль но руо та сэ рии лээн ылыан ин-
ни нэ Ха наан си ри гэр олор бут но руот та ртан биир дэс тэ рэ. 
Эмиэ енактар кур дук, үр дүк уҥуохтаахтарынан бил лэл лэ-
рэ. Өс сө «ре фаим нар» диэн Эр гэ Кэс Тыл дьэ би риэй дии 
тө рүт тиэ ки һи гэр өл бүт тэр саа рыс ты ба ла ры гар сыл дьар 
өл бүт дьон дуу һа ла рын аат тыыл лар.

Сен наар – Ти гр уон на Ев фрат өрүс тэр ик ки ар ды ла ры-
наа ҕы сир со ҕу руу өт тө.

Сибэ тиэй – Бии би ли йэ ҕэ бу тыл «араа рыл лы быт, сир-
дээ ҕи өйдөбүлтэн атын, бу аан дой ду га сы һыа на суох, ол 
иһин тыытыллыбат» диэн суол та лаах. Бас та тан ту ран, бу 
Та ҥа ра ҕа сы һыан наах тыл. Эр гэ Кэс Тыл ки ни гэ лэ ри гэр 
Та ҥа ра ҕа, ону тэ ҥэ Ытык Сурт, Та ҥа ра Дьиэ тин су луус-
па тын тэрил лэри гэр сы һыан наан тут тул лар. Ол са ҕа на си-
бэ тиэй дэр диэн Та ҥа ра ҕа сү гү рү йээч чи лэр бу ка ба ры аат-
таналлара (Эр гэ Кэс Тыл га Из раиль но руо та, от тон Са ҥа 
Кэс Тыл га Айыы Тойо ну Иис ус Хрис то һу итэ ҕэ йээч чи-
лэр). Дьон да, мал-сал да си бэтиин ньэ ни таа рый дах та ры-
на эмиэ сибэ тиэй буо лал ла ра. Ки ни лэр туох эмэ кирдээххэ 
сыстыахтарыгар диэ ри сибэ тиэй дэ нэл лэ рэ. От тон киртий-
дэхтэринэ, ыраас тыыр сиэр-туом оҥо һул лу бу тун эрэ кэн-
нэ, Та ҥа ра су луус па ты гар кыт тыах та рын эбэ тэр тут тул-
луох та рын сө бө.
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Си бэ тиэ й тэн Сибэ тиэй хос – Ытык Сурт (кэ лин Та ҥа-
ра Дьиэ тин) саа май ытык миэс тэ тэ. Он но Кэс тыл хоп-
по то ту ра ра. Бу улаҕа хос атын Сибэ тиэй хос тон ула хан 
та ҥас быы һы нан араарыллара. Со ло муон туп пут Та ҥа ра-
тын Дьиэ тигэр Си бэ тиэ й тэн Сибэ тиэй хос ко өс сө кы һыл 
кө мүс хе ру вим нар ту рал ла ра. Со куон бы һыы ты нан, Си бэ-
тиэ й тэн Сибэ тиэй хос ко сыл га биир дэ, Ыраас та ныы кү нү-
гэр, Та ҥа ра үр дү кү үлэ һи тэ эрэ кии рэр кыахтааҕа. Ки ни, 
он но кии рэн, бү түн но руо ту аньыыт тан ыраас тыыр сиэ-
ри-туому толороро.

Сибэ тиэй хос – Ытык Сурт, кэ лин Та ҥа ра Дьиэ тин иһи-
гэр баар хос. Та ҥа ра си бэ тии гым мыт ки лиэбин, үчү гэй 
сыт таах бул ка да һы гы ума тар кы һыл кө мүс аал таар уон на 
кы һыл кө мүс си бэ тии лин ньик уурул лар си рэ. Бу хос тү-
гэх Си бэ тиэ й тэн Сибэ тиэй хос тон ула хан быы һы нан араа-
рыл ла ра. Со куон бы һыы ты нан Та ҥа ра үлэ һи тэ Сибэ тиэй 
хос ко биир дэ сар сыар да уон на биир дэ киэ һэ кы һыл кө мүс 
аал таа р га лаа дан ума та кии рэ рэ. Сибэ тиэй хос ко кии рии 
Та ҥа ра үлэ һи ти гэр эрэ кө ҥүл лэ нэ рэ. Со ро ҕор «Сибэ тиэй 
хос» диэн өйдөбүл Ытык Сурт ка ба ры ты гар эбэ тэр Та ҥа ра 
Дьиэ тигэр сы һыан наан тут тул ла ра. Он нук суол та ҕа Сибэ-
тиэй хос Та ҥа ра баар си рэ диэн өй дө нө рө.

Си най ха йа та – атын аа та Хо рив диэн са ба ҕа лыыл лар. Бу 
ха йа би лиҥ ҥи Еги пек кэ Си най тумул арыы ты гар, Та ҥа ра 
Из раиль но руо тун кыт та Сө бү лэ һии дуогабарын тү һэр си-
бит уон на Мо ис ейы нан Со куо ну бэр дэр бит си ри гэр, баар. 
Мои сей Синай га Та ҥа ра Уон ыйаа ҕа су рул лу бут суо руу таа-
һын – Кэс тыл ик ки би лии тэ тин – ылаа ры тах сы быт.

Со муо ку ба ма һа – уһун намылхай ла баа лаах, олус иҥэм-
тэ лээх, мин ньи гэс ас таах лаглаҕар мас. Па лес ти на чуум пу, 
уй гу лаах оло ҕун уоба ра һа.
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Сө бү лэ һии кэс ты ла, Кэс тыл – Та ҥа ра уон на дьон ик-
ки ар ды гар Сө бү лэ һии (Дуо га бар). Бу тү гэҥ ҥэ Та ҥа ра 
үксүгэр эрэн нэ рэр, от тон дьон бы раа бы ла ны, Со куо ну 
ту ту һуох буо лал лар. Сө бү лэ һии биир эрэ өт түт тэн буо-
луон эмиэ сөп этэ (ол аа та Та ҥа ра ки һиэ хэ эрэн нэ рии кэс 
ты лын этэр). Со ро ҕор Сө бү лэ һии ни си ти һээ ри, Та ҥа ра-
ҕа ту гу эрэ то лук биэ рэл лэ рэ. Си най хайа ты гар Та ҥа ра 
Мои се йы нан сирэй дээн бү түн дьэ би риэй но руо тун кыт та 
дуо га бар дас пыт. Та ҥа ра ки ни лэ ри харыстыах, өс төөх тө-
рүт тэн ара ҥач чы лыах буол бут, от тон дьэ би риэй дэр Ки-
ниэ хэ бэ рин ии лээх буолуохтаахтара, Ки ни биэр бит Со-
куо нун толоруохтаахтара. Бу Сө бү лэ һии уон на Сө бү лэ һии 
ир дэ би лин то ло руу ту һу нан ки ни гэ лэр хомуурунньуктара 
Эр гэ Кэс Тыл диэн аат та нар.

Сэ рии кө лөөс кө тө (нууч. ко лес ница) – ак ка көлүллэр 
ик ки көлөһөлөөх бобуоска. Кыр гы һыы га эбэ тэр көн нө рү 
айаҥ ҥа тут тул ла ра. 

Сэриикөлөөскөтө
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Со куон – бы лыр гы дьэ би риэй дии «То ра», ол аа та Үөрэх, 
а.э., Со куон. Та ҥа ра Бэ йэ тэ та лан ыл быт но руо тут тан 
туох- ханнык оло ҕу, хай дах сүгүрүйэри күү тэ рин ту һу нан 
үөрэх. Со куо ну Та ҥа ра Из раиль но руо ту гар Мо ис ейы нан 
бэр дэр бит. Эр гэ Кэс Тыл га бу үөрэх уон на ону бэлэх-
тээһин ту һу нан сүрүннээн Биэс Ки ни гэ ҕэ – Бии би ли йэ 
бас та кы биэс ки ни гэ ти гэр – су рул лар. Бу биэс ки ни гэ ни 
со ро ҕор Со куон диэн аат тыыл лар. Со куон Из раиль но-
руо ту гар, ки ни лэр итэ ҕэ ллэ рин, уопсастыбаннай олох-
то рун са ла йан үөрэтэр-такайар, сиэр дээх быһыы-майгы 
нуорматын олох туур.

Су буо та – дьэ би риэй дии «ша б бат». Дьэ би риэй нэдиэ-
лэтин сэт тис кү нэ. Ытык күн. Мои сей Со куо на этэ ри нэн, 
бу күн бү түн нүү Та ҥа ра ҕа ана ныах таа ҕа, онон су буо та ҕа 
үлэ лиир көҥүллэммэтэ. Су буо та, Из раиль но руо ту гар эмиэ 
атын күн нэр кур дук, бээтинсэҕэ күн киириититтэн са ҕа ла-
нан су буо та ҕа күн кии рии тэ тү мүк тэ нэ рэ.

Та ма риск – ку раа йы ку йаар га үүнэр кэ рэ көс түү лээх 
намчы мас. Олус иҥэм тэ лээх кы ра кый сэбирдэхтэринэн 
ко за лар аһы лык та нал лар.

Та ҥа ра үлэ һи тэ (нууч. свя щен ник) – Ытык Сурт уон-
на Ие ру салим Та ҥа ра тын Дьиэ тин су луус па тын, ду хуо-
бу най сиэрин-туомун то ло рор анал бы раап таах ки һи. 
Мои сей Со куо ну гар этиллэ ри нэн, Из раиль га Та ҥа ра ҕа 
итин ник су луус па лыыр дьо ну нан Аарон – Мои сей уба-
йын – удьуор да ра эрэ буо лар кыах таах та ра. То ҕо диэ тэх хэ 
Ааро ну бу үлэ ҕэ Та ҥа ра Бэ йэ тэ тал быт. Үлэ һит тэр Та ҥа ра 
су луус па тын ыытыы, то лук биэр ии, итэ ҕэл сиэрин-туомун 
то ло руу иһин эппиэттииллэрэ. Ки ни лэр гэ ле вит тэр кө мө-
лө һөл лө рө. Та ҥа ра үлэ һит тэ рэ эрэ Ытык Сурт (кэ лин Та-
ҥа ра Дьиэ тин) Сибэ тиэй хо һу гар кии рэр кыах таах та ра.
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Та ҥа ра үр дү кү үлэ һи тэ (нууч. пер вос вя щен ник) – Аарон 
ууһут тан тө рүт тээх сү рүн су луус па лаач чы. Та ҥа ра үр дү кү 
үлэ һи тэ. Со куон этэ ри нэн, ки ни эрэ со рох ура ты сиэ ри-
туо му то ло рор кыахтааҕа. Хо лобур, ки ни эрэ сыл га биир дэ 
Си бэ тиэ й тэн Сибэ тиэй хос ко – Ытык Сурт (кэ лин Та ҥа ра 
Дьиэ тин) саа май ытык тү гэх хо һу гар – кии рэ рэ.

То лук, бэ рим ньи – Мои сей Со куо ну нан, Из раиль дьо но 
Та ҥа ра ҕа эҥ ки лэ суох үчү гэй сүө һү нү, кө тө рү то лук биэ-
рэл лэ рэ. Ону өлө рөн ба ран, со ро ҕун эбэ тэр бү түн нүү түн 
аал таа р га уматаллара. Ор ду гун (өс кө түн ордор буол ла ҕы-
на) дьон сиэн сө бө. Та ҥа ра, Мои сей кэм ит тэн са ҕа лаан, 
то лук биир сир гэ эрэ бэ рил лэрин ирдээбит. Бас таан ону 
Ытык Сурт тиэр гэ ни гэр биэ рэл лэ рэ, он тон кэ лин Та ҥа ра 
Дьиэ тэ ту тул лу бу тун кэн нэ, ол тиэр гэ ни гэр көһөрбүттэр. 
То лук биэр ии сиэрин-туомун Та ҥа ра үлэ һит тэ рэ эрэ оҥо-
рор кыах таах та ра. Сүө һүт тэн, кө төр төн ура ты туо раах бур-
ду гу, би нэ ги рээт ары гы тын, оли ва арыы тын, са ҥа үүнүү 
бас та кы аһын биэ риэх тэ рин сөп этэ. То лук араас кө рү ҥэ 
баа ра. Ол хас биир дии тэ ура ты суол та лаа ҕа: аньыыт тан 
ыраа һы рыы, Та ҥа ра ҕа үтүө көмөтүн иһин мах та ныы, ан-
да ҕа ры то ло руу эбэ тэр тус ба ҕа нан бэ лэх биэр ии. Тус ба-
ҕа нан бэ рил лэр бэ лэх символ бы һыы ты нан Та ҥа ра уон на 
ки һи биир гэ аһыыл ларын кур дук кө рүл лэ рэ. Ити ни та һы-
нан Та ҥа ра үлэ һит тэ рэ уон на ле вит тэр Из раиль дьо но Та-
ҥа ра ҕа бэ лэх биэр бит ас та рыт тан ылал ла ра кө ҥүл лэ нэ рэ.

Эр гэ Кэс Тыл га то лук (хо лобур, сүө һү, кө төр) уон на бэ-
рим ньи (туо раах бур дук, би нэ ги рээт ары гы та, оли ва арыы-
та) сү рүн кө рүҥ нэ рэ ман нык тар:

1. Аньыыт тан ыраа һы рыы то лу га – бу то лук анала – аньыы 
кирин-дьайын суох гы ныы, ки һи кутун-сүрүн ыраа һыр дыы.

2. Ба ҕа өт тү нэн бэ рил лэр бэ лэх, бэ рим ньи – ки һи үтүө 
ба ҕа ты нан Та ҥа ра Дьиэ тигэр туо раах бур ду гу, арыы ны, 
би нэ ги рээт ары гы тын эбэ тэр хар чы ны биэриитэ.
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Таҥараүрдүкүүлэһитэ
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3. Бур дук бэ рим ньи – бэ рим ньи толуктан ура ты та: бэ-
рим ньи гэ сүө һү нү, кө тө рү өлө рөр ирдэммэт. Бур дук бэ-
рим ньи сү рүн тү гэ нэ – Та ҥа ра ҕа (ол кэн нэ Та ҥа ра үлэ-
һит тэ ри гэр) бэ лэх биэр ии. Үксүгэр бу үүнүү иһин мах тал 
бэ лиэ тэ буо ла ра. Бур дук бэ рим ньи диэн ыһаа ры лам мыт 
туо раах бур дук эбэ тэр тар дыл лы быт дуу, бу һа рыл лы быт 
дуу туо раах бур дук туус тумаланан арыы га уон на лаадаҥҥа 
быламмыта буо луон сөп диэн сабаҕаланар.

4. Бү түн нүү ума тыл лар то лук – сүө һү нү, кө тө рү өлө рөн 
ба ран, аал таа р га бү түн нүү уматаллара (то лук биэр ии атын 
көрүҥэр сүө һү сор ҕо то эрэ уматыллара, ор ду гун дьон сиирэ). 
Хал лааҥ ҥа унаа ры йан тах сар бу руо мин ньи гэс сы та Айыы 
То йоҥ ҥо сө бү лэ тэр бэ лэх дэ нэ рэ.

5. Ку тул лар убаҕас бэ лэх – уба ҕас аһы, хо лобу ра, би нэ-
ги рээт ары гы тын уон на оли ва арыы тын, аал таа р га ку тан 
Та ҥа ра ҕа бэлэхтииллэрэ.

6. Эйэ лэ һии то лу га – бу то лу гу Та ҥа ра ны кыт та сөп төөх, 
эйэ-дэмнээх сы һыаны харыстаары, Ки ни ни кыт та эйэ лэ рэ 
чө лү гэр түс пү түн бэлиэтээри биэ рэл лэ рэ. Сүө һү нү өлө рөн 
ба ран сор ҕо тун аал таа р га уматаллара. Ол ор ду гун то лук биэр-
бит ки һи, ки ни дьиэ кэр гэ нэ уон на Та ҥа ра үлэ һи тэ сиил лэ рэ.

Та ҥа ра Кил биэ нэ – бу тыл лар Та ҥа ра сү дү сы дьаа йын, 
Ки нит тэн кэ лэр сандаарар сыр ды гы бэлиэтииллэр. Бии-
би ли йэ ҕэ Айыы То йон кил биэ нэ сан даар хай бы лыт эбэ-
тэр Ки ниэ хэ үҥэр-сүктэр сир гэ сы дьаа йар сыр дык кур дук 
ойуу ла нар. Ки һи ону ту лу йан кыа йан көрүмүөҕүн сөп.

Та ҥа ра ыйаах та ра – үксүгэр бу тыл Та ҥа ра дьоҥ ҥо 
биэр бит дьа һа ла диэн суол та лаах. Та ҥа ра Си най хайа ты-
гар Из раиль но руо тун кыт та Сө бү лэ һии тин кэс ты лын 
этэ ри гэр Мои сей га уон ыйаа ҕы биэр бит. Бу Та ҥа ра уон-
на ки һи сыһыаннаһыытын сү рүн өт тө этил лэр ыйаах та ра 
Мои сей Со куо нун сү рүн чаа һа буол бут тар. Ити ни та һы нан 
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Со куоҥ ҥа атын ыйаахтар эмиэ баал лар: со рох то ро уоп сай 
ис хоһоонноохтор, со рох то ро чоп чу бы раа бы ла, уу раах, 
ыйыы-кэрдии уон на ус таап буо лал лар.

Тим пан – дүҥүргэ маа рын ныыр муу су ка тэ ри лэ.

Тү һү лүк (нууч. нагрудник) – Бии би ли йэ ҕэ Та ҥа ра үр-
дү кү үлэ һи тэ түө һү гэр та ҥа һын та һы нан кэ тэр сиэбэ. Тү-
һү лүк кэ ытык урим, тум мим баал ла ра. Олор кө мө лө рү нэн 
Та ҥа ра кө ҥү лүн (Ки ни ту гу ба ҕа ра рын, ту гу ыйа рын) би-
лэл лэ рэ. Тү һү лүк Из раиль уус та рын ах саа ны нан уон ик ки 
күн дү таастааҕа. Онон үр дү кү үлэ һит Та ҥа ра ҕа кии рэ ри гэр 
ол таас та ры өрүү түө һү гэр ил дьэ сыл дьа ра.

Урим, тум мим – Та ҥа ра кө ҥү лүн би лэр гэ анал лаах мал-
лар. Бу туох мал лар буо лал ла ра, хайдахтара би ли гин чоп-
чу бил ли бэт. Та ҥа ра үр дү кү үлэ һи тэ урим наах тум ми мы 
та ҥа һын та һы нан түө һү гэр кэ тэр ытык сиэбигэр тү һү-
лүк кэ ил дьэ сыл дьа ра. Ону атын нык «дьүүл лүүр тү һү лүк» 
диэн аат тыыл ла ра. Бу малларынан сэ рэ биэй кэ би һэл лэ рэ. 
Биир дэс тэ рэ «сөп», от тон ик ки һэ «суох» диэн суол та лаа ҕа.

Фа раон – Еги пет ыраах таа ҕы та.

Фи лис тим муо ра та – Сре ди зем нэй муо ра ны ман нык аат-
тыыл ла ра.

Ха наан – Хам уолун Ной сиэннэриттэн биир дэс тэ рин 
аа та. Ки ни удьуор да ра (ха на ней дар) бас таан олор бут сир-
дэ рин аа та эмиэ Ха наан диэн этэ. Ха наан Сре ди зем нэй 
муо ра уон на Иор дан өрүс ик ки ар ды гар баа ра. Бу си ри 
Та ҥа ра Ав раам ҥа уон на ки ни удьуор да ры гар бас бил лэ рэ 
биэ риэх буол бут. Из раиль но руо та кэ лин Ха наа ны сыы йа-
баа йа сэ рии лээн ыл быт.
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Хе ру вим – Бии би ли йэ ҕэ хе ру вим нар диэн Та ҥа ра ҕа 
олус чу гас ту рар, хал лааҥ ҥа баар ха ра май дар аат та нал лар. 
Из раиль дьо но хе ру вим на ры Та ҥа ра бү рүс түө лэ ту рар кө-
лөөс кө түн (колесницатын) хол бо нон сыл дьар сүү нэ ула-
хан, кы нат таах кыыл лар кур дук өйдүүллэрэ. Ол иһин ик ки 
кы һыл кө мүс хе ру вим Та ҥа ра бү рүс түө лүн бэ лиэ тээн көр-
дө рөр сү рүн си бэ тиин ньэ – Кэс тыл хоп по тун – хап па ҕар 
туруоруллубуттар.

Хо рив – Си най ха йа тын өс сө биир аа та. Дьэ би риэй дии 
«хорев». Бу тыл «ку раан», «кураанахсыйыы» диэн суол та-
лаах буо луон сөп.

Цит ра – кы ра кый аар па ҕа маа рын ныыр муу су ка тэ ри лэ.

Ыраас, ыраа һа суох – Эр гэ Кэс Тыл га бу сүрүннээн сиэр- 
туом оҥо рон ыраа һы рыы эй гэ ти гэр сы һыан наах тыл лар. 
Мои сей Со куо на этэ ри нэн, Из раиль дьо но ыраа һы уон на 
ыраа һа суо ҕу (кир дээ ҕи, бы р та ҕы) араарыахтаахтара. Со рох 
кыыл, кө төр, ба лык, мал-сал, аһыл ык, ону тэ ҥэ со рох дьон 
эмиэ ыраа һа суох дэ нэл лэ рэ. Ки һи, он нук аһы аһаа бат, ти-
рии ыа рыылаах ки һи ни эбэ тэр өл бүт ки һи ни таа рый ба тах, 
хаан оҕуолуу сыл дьар баа һа суох буол ла ҕы на, ыраас буо ла-
ра. Дьах тар ый да нар кэ ми гэр уон на тө рөөн ба ран ыраа һа 
суох дэ нэ рэ. Эмтэммэт ти рии ыа рыылаах та ры уон на да атын 
ыарыы лаах та ры эмиэ итин ник аат тыыл ла ра. Ки ни лэр Та ҥа-
ра сиэригэр-туомугар кыт тар кыах та ра суо ҕа, ыраа һы ту гу 
да тыы тыа суох таах та ра. Ыраа һы рар ту һу гар ки һи анал сиэ-
ри-туому ааһыахтааҕа, ону та һы нан Та ҥа ра ҕа то лук биэ риэх-
тээ ҕэ. Ки ни ни, ис соп угу нан хаа ны ыһан, ыраастыыллара. 
Ки һи ону тэ ҥэ этин-сиинин, таҥаһын-сабын суунуохтааҕа.

Ытык ки лиэп, уон ик ки ки лиэп – Ытык Сурт (кэ лин Та-
ҥа ра Дьиэ тин) иһи гэр анал ос туол га уурул лар кө төх тө рүү тэ 
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суох уон ик ки лэп пиэс кэ. Бу ки лиэп ос туол га биир нэ диэ-
лэ ни бы һа ту ра ра. Он тон эмиэ уон ик ки си биэ һэй килиэ-
би нэн солбуллара. Ки лиэ би анал остуолтан хо мул лу бу тун 
кэн нэ Та ҥа ра үлэ һит тэ рэ эрэ сиил лэ рэ кө ҥүл лэ нэ рэ.

Ытык Сурт (Ски ния) – көһөрүллэ сыл дьар, сүү нэ ула хан 
балаакканы са на тар сурт (нууч. шатер, грек.скене). Тиэр-
гэн нээх, ту ла олбуордаах. Атын нык өс сө Туо һу лаа һын, 
Түм сүү Сур да эбэ тэр Арыл лыы Сур да диэн аат тыыл ла ра. 
Бу Сурт Из раиль дьо но Та ҥа ра үлэ һит тэ рин кө мө лө рү нэн 
Та ҥа ра ны кыт та көр сөр сир дэ рэ этэ. Иһи гэр Сибэ тиэй 
хос уон на Си бэ тиэ й тэн Сибэ тиэй хос баал ла ра. Сибэ тиэй 
хос ко уон ик ки ки лиэп уурул лу бут ос туо ла, то лук биэ рэр 
кэм ҥэ тут тул лар тээбириннэр, үчү гэй сыт таах бул ка да һы-
гы ума тар аал таар уон на си бэ тии лин ньик ту рал ла ра. Та-
ҥа ра ый бы тын то ло рон, Из раиль дьо но ку раа йы куй аа ры 
кэ ри йэ сыл дьар кэм нэ ри гэр Ытык Сур та рын өрүү ил дьэ 
сыл дьыбыт тар.

ЫтыкСурт(Скиния)
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Ытык таас – саа май кыл гас өт тү нэн сир гэ тирэнэн ту-
рар үр дүк таас. Ки һи кө мүл лү бүт си рин бэлиэтииргэ ту-
һа нал ла ра. Ону тэ ҥэ туох эрэ ула хан суол та лаах тү бэл тэ 
эбэ тэр ки һи ум нул лу ба тын ту һу гар туруораллара. Ман нык 
таа һы ытык диил лэ рэ эрээ ри, өй дө бүн ньүк таас ка сү гү рү-
йэр та был лы бат этэ. Ону Та ҥа ра Со куо на бобо ро.

Эдом – бу тыл үөскээһининэн дьэ би риэй дии «кы һыл» 
диэн суол та лаах ты лы кыт та си тим нээх буо луон сөп. Бу 
тыл Исав уон на ки ни удьуор да рын, чу гас ай мах та рын – 
Из раиль дьо нун – хос аа та буо лар. «Едом» (би лиҥ ҥи су-
руллуутунан, «Эдом») диэн ааты Исав бас та кы уол буол-
бут бы раа бын кы һыл өҥ нөөх чэ чэ бииссэ миинигэр ту ран 
биэр би тин иһин ыл быт. Исав уон на ки ни удьуор да ра олор-
бут уоба лас та рын эмиэ Эдом диэн аат тыыл ла ра. Бу уоба-
лас Ара ва хо чо тун ик ки өт тү нэн Сеир ха йа ла ры нан та йаан 
сы та ра. Хо ту өт тү нэн Эдом Өл бүт муо ра ны уон на Моавы, 
со ҕу руу Эйлат хомотун, илин со ҕу руу Иор дан уҥуор баар 
ку раа йы куй аа ры, от тон ар ҕаа Кадес-Варнеһы, Ор ха йа тын 
уон на Цин ку раа йы ку йаа рын кыт та быысаһара.

Эр гэ Кэс Тыл – Та ҥа ра Еги пет тэн тах сы быт Из раиль но-
руо тун кыт та Си най хайа ты гар Сө бү лэ һии тэ. Сү рүн чаа һа – 
Со куон. Эр гэ Кэс Тыл диэн бу Сө бү лэ һии уон на ону Из раиль 
дьо но хай дах ту ту һуох таах та рын кэп сиир ки ни гэ лэр хомуу-
рунньуктара эмиэ аат та нар. Бу үгүс үйэ ту ха ры араас дьон су-
ру й бут хо муу рун ньу га. Эр гэ Кэс Тыл ки ни гэ лэ рэ Са ҥа Кэс 
Ты лы кыт та хол буу хри с тиан нар Биибилийэлэрэ буо лар.

Эфод – Та ҥа ра үлэ һит тэ рэ су луус па лыыр кэм нэ ри гэр 
кэ тэр, баартыгы са на тар, сиэ ҕэ суох таҥастара. Кур даа ҕа, 
уһу на тобук та ры гар тиий бэт этэ. Бу та ҥа һы Та ҥа ра кө ҥү-
лүн, Ки ни но руок ка ту гу ыйарын-кэрдэрин би лэр ту һу гар 
кэ тэл лэ рэ.
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