Күндү ааҕааччы!

Эhиги болҕомтоҕуту гар Библия биир сүҥкэн суолта лаах
кинигэтин тылбааhын таhаардыбыт. Библия — аан дой дуга
уус-уран уонна итэҕэл сиэрин бил лэр ɵйдɵбүнньүктэриттэн
биирдэстэрэ — 77 кинигэттэн ту рар, онон сороҕор «Кинигэлэр кинигэлэрэ» диэн ааттыыл лар. «Айыл лыы» — Библияны
арыйар маҥнайгы кинигэ.
Ытык Суру йуу ну са ха лыы тыл баас таа hын ис тория та
бал тараа үйэт тэн таҕыста. Тылбаас саҕа лаач чы та уон на
кɵҕүлээччитэ Иннокентий (Вениаминов) архиепископ этэ.
Кини «Таҥараҕа үҥэр тыл-ɵс туhааннаах дьоҥҥо ɵйдɵнүмтүɵ
буолуохтаах» диэн санаа лааҕа. 1853 сыл лаах ха Ытык уонна
Таҥара сулууспатыгар туттул лар кинигэлэри тылбаастыыр
Кэмитиэт тэрил лэр. Бэрэссэдээтэлинэн свя щенник Дмитрий Васильевич Хитров (кэлин — Дьокуускай дааҕы уонна
Бүлүү тээҕи епископ Дионисий) ана нар. 5 сы лы нан, 1858
сыл бүтүүтэ Москватааҕы Синодальнай типографияҕа Саҥа
Кэс тыл кинигэлэрэ, Апока липсистан ураты, бары Эргэ Кэс
тылтан Айыл лыы уонна Саалтыыр кинигэлэрэ, Таҥара сулууспатын кинигэлэрэ, ону тэҥэ са ха ты лын азбу ката уонна
грамматиката бэчээттэммиттэрэ. 1859 сыл лаах ха от ыйын 19
кү нүгэр Иннокентий архиепископ кɵҕүлээhининэн са ха лыы
мэлиибэн ыытыл лар, онно кини бэйэтинэн Еван гелиены
(Yтүɵ су рах кинигэтин) са ха лыы ааҕар. Ол кэннэ литургия
эмиэ са ха лыы ыытыл лар, онно мустубут са ха дьонун ити
сүрдээҕин соhу тар да, дол гу тар да. Ити кэм тэн саҕа лаан
Са ха сирин Таҥара дьиэлэригэр сулууспаны са ха лыы ыытарга кыах баар буолбута. Библияны са ха лыы тылбаастааhын
XX уонна XXI үйэлэр кирбиилэригэр сɵргү түл лэр. Библия
тылбааhын Института 2004 сы ллаах ха Саҥа Кэс тыл саҥа
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тылбааhын бэлэмнээн таhаарар, оттон 2010 сыл лаах ха Псалтирь (Саалтыыр) тылбааhын таhаарар.
«Бытие» кинигэтин би лиҥҥи са ха лыы тылбааhын Россиятааҕы Библия уопсастыбата бэлэмнээтэ. Тыл үɵрэхтээхтэрэ
Библия кинигэтин тɵрүт суруйуутуттан тылбаастаары, икки
сыл устата Санк т-Петербу рг куорак ка Библия тылбаа hын
сүрүн тɵрүттэрин уонна былыргы еврей тылын үɵрэппиттэрэ.
Ол кэннэ биэс сыл устата Библия 18 кинигэтин бастакы хара
тылбааhын оҥордулар. Бу үлэҕэ тылбаасчыттары таhынан
экзегетическэй уонна филологическай редактордар кытыннылар. Экзегетика ɵттүнэн тɵhɵ сɵптɵɵхтүк тылбаастанарын
хонтуруол луур үлэни Библия уопсастыба ларын Холбоhугун
тылбааска консульта на са лай да. Оттон бы райыак үлэтин
Росси ятааҕы Библия уопсастыбатын (РБО) Санкт-Петербурдааҕы са лаата иилээн ыытта.
Соторутааҕыта биhиги тылбаасчыттарбыт үлэлэрин түмүгүн
саха дьоно-сэргэтэ билсэригэр анаан, РБО «Бытие» кинигэтин
тылбааhын боруобалаан бэчээттииргэ быhаарыныы ылыммыта. Биhиги үлэбит туhу нан араас специа листар санаа ларын
истиэхпитин баҕарабыт, холобу ра, литерату ровед учуонайдар, су руйааччы лар, итэҕэлгэ сыhыаннаах дьон кɵрɵл лɵрɵ
тоҕоостоох. Биhиги ону сиhилии чинчийэн, үɵрэтэн баран,
инникитин тылбаас үлэтигэр туhаныахпыт.
Ааҕааччыга табыгастаах буоллун диэн, тиэкиһи кэрчиктэргэ
араардыбыт, оттон кинигэ тү мү гэр кɵмɵ матырыйаал лары
булуох ха сɵп. Бу таhаарыыга Былыргы Ближнэй Восток уонна
Былыргы Палестина каарта лара, Библия уустук терминнэрин быhаарар тыл дьыт киирдилэр. Маны тэҥэ «Айыл лыы»
кинигэтин сү рүн са наатын уон на са лаа ларын наардыыр
киирии тыл су рулунна.
Ааҕаач чы лар са наа ларын, этии лэрин бу аады ры hы нан
күү тэбит:
191014, Санк т-Петербу рг, а/я 127, СПб отделение РБО
Литературнай редактор
Варвара Борисовна Окорокова
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Киирии тыл
Айыллыы кинигэтин аата уонна Библияҕа
ылар миэстэтэ
Библия бас такы ки ни гэтин аата былыргы еврей ты лыгар «бэрэшит», ол аата «аан бас таан» диэн. Былыргы кэмҥэ
кинигэни бастакы ты лынан (эбэтэр тыл ларынан) ааттыыр
үгэс баара. Оттон бу тү бэлтэҕэ ити аат бастакы тыл ларынан эрэ буолбак ка, суол тата бы дан киэҥ. Кин игэ Таҥара
норуотун, Йисраэль дьонун историятын кэпсиир Библияҕа
баар кинигэлэр бɵлɵхтɵрүн саҕа лыыр. Былыр-бы лыргыттан
бу кинигэ — Моисей Сокуоннарын тиспит биэс кинигэтин
(Пятик нижие) сорҕото. Ол эрэн биэс ки нигэттэн баста кыларыгар Моисей аата ахтыл лыбат. Арай Моисей Сокуонун
тɵрүттэниитин уонна олохтонуутун туһунан уһун историяны
хара маҥнайгыттан саҕа лаан кэпсиир.
Кинигэ сүрүн ис хоһооно
Кинигэни ик ки сү рүн түһү мэх хэ араарыах ха сɵп. Бастакы
түһү мэҕэ (1:1–11:26) аан дой ду айыл лыытын, киһи аймах
олоҕун-да һаҕын туһу нан түҥ былыргы кэпсээннэри тү мэр.
Оттон бу түһүмэх тү мү гэр дьон-сэргэ сир үрдүгэр элбээн-тэнийэн араас ты лынан кэпсэтэр буолбутун, тус-туспа уустар,
дойдулар, судаарыстыба лар үɵскээбиттэрин туһу нан кэпсэнэр. Ити кэпсээннэр быыстарыгар Адам (5 бас), Ной (10 бас)
уонна Шем (11:10–26) курдук тутаах сирэйдэр тɵрүччүлэрин
испииһэк тэрэ кии ритэлээбиттэр. Кинигэ иккис түһү мэҕэ
(11:27–50:26) Таҥара норуотун, Йисраэль уолаттарын бастакы
кɵлүɵнэлэрин туһу нан кэпсиир. Манна сү рүн дьон — Авраһаам, урук ку та Авраам, Йиц хаак, Йааков (кэлиҥҥи аата
Йисраэль) уонна Йосеф.
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Айыллыы кинигэтигэр итэҕэл суолтата
уонна сыаннаһа
Кинигэ сү рүн кэпсэнэр си рэйэ — Таҥара, Айыы Тойон.
Киниттэн ураты таҥара лар суохтар. Кинигэ тиэкиhэ атын
таҥара лар суохтарын уонна сымыйа буолал ларын чиҥэтэн
бэлиэтиир. Таҥара — аан дой ду га баар үрдү кү күүс уонна
бы лаас буоларын кинигэ тыл лара чаҕыл хайдык туоһулууллар. Таҥара тɵһɵ да хал лааҥҥа олордор, кини дьон олоҕор
айым ньы лаах тык кыт тар, аан дой ду га буолар бы һыы нымайгыны сɵптɵɵхтүк са лайан биэрэр. Таҥара аан дой ду ну
айыаҕыттан дьон олоҕун бары эй гэтигэр сабы дыал лыыр,
олоҕу са лайарга кыттар.
Кинигэ бастакы түһү мэҕэ Таҥара үчү гэй, сɵптɵɵх сиридой ду ну айбытын туһу нан кэпсээнтэн саҕа ла нар. Библия
кэпсээнэ сир-дой ду уонна дьон бүүс-бү түннүү Таҥара илиитин иһигэр, үрдүкү күүс анныгар сылдьалларын тоһоҕолоон
бэлиэтииргэ дьулуһар. Таҥара аан дой ду ну айбыт күүс,
онон аан дой ду дьылҕатын быһаарарга кини ты ла бү тэһиктээх. Бастакы түһү мэх саҕа ланыытыгар бастакы киһи олоҕо
ойуула нар. Ол кэн нэ дьон, ону кыт та сир-дой ду сидьиҥ
быһыынан туолал лар, аньыы лара-бу руйдара ахса суох үгүс
буолар. Сидьиҥ быһыы Таҥара санаатын утары барыыттан
саҕа ланар, ону ɵлɵрсүү салгыыр. Хара бастааҥҥыттан Таҥара олох тообут оҥ кулу нан орун нам мыт аан дой ду уон на
кини айымньы ларын бууннаах санаа лара утары турсал лар.
«Таҥара уолаттара» уонна «сир кыргыттара» эр-ойох буолар
кэмнэригэр, ити бууннаах санаа аан дойдуну атыйахтаах уу
курдук аймыыр кутта ла бү рүү күүр (6:1–4).
Таҥара аан дойдуну сидьиҥ быһыыттан-майгыттан Улуу мотуок кɵмɵтүнэн быыһаабыта. Улуу мотуок туһунан Библияҕа
эрэ буолбакка, түҥ былыргы сэһэннэргэ, үһү йээннэргэ эмиэ
ахтыллар. Библияҕа Улуу мотуок уратыта диэн — аан дойдуну
сидьиҥ быһыыттан быыһаан, сиргэ саҥа олоҕу тɵрүттүүргэ
анаан Таҥара ылыммыт быһаарыныыта. Уу — былыргы дьон
ɵйү гэр-са наатыгар кутта лы үɵскэтэр, урус хал лыыр ба лысхан күүс этэ. Ол да буол лар Таҥара модун күүстээх буолан
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уу күүһүн бэйэтин сыа лын ситиһэргэ туһаммытын туһунан
Библияҕа Уу мотуогун история та буолан кии рэ сыл дьар.
Итинник са наа илэ кɵстɵр, аан дой ду оҥкулун ту тан олоҕу харыстыырга анаан кытаанах быһаарыныыны ылыммыт
Таҥара ны, Айыы ны кыт та тэҥ нэһэр аан дой ду га туох да
суох. Онон Библия Таҥараны бу кэпсээҥҥэ олоҕу ран Үтүɵ
Айыы уонна кытаанах судьуйа курдук ойуулаан кɵрдɵрɵр.
Итинтэн хайа да уобараһа кини аан дой дуну са лайар үрдүк
бы лаастааҕын бэлиэтиир.
Кин игэ иккис түһү мэҕэр, ити бары та аас пы тын кэн нэ,
Таҥара бэйэтин норуотун тɵрүттүү рү гэр Авра һаам ууһун
та лан ылара кэпсэнэр. Талыллыбыт норуот Таҥара алгыһынан үйэлэргэ уостубат уйгулаах уонна дьол лоох олохтоноро
түстэниэхтээх. Кинигэҕэ ити миэстэ «кэс тыл» диэн уһулуччу
ааты ылар (15:18–21). Ити туһунан кэс тылын Таҥара бастакы
норуокка, Йисраэль тɵрүттэригэр бэйэтэ биэрэр. Библия кэпсээннэрин сюжеттара ити кэс ты лы, мэктиэни түɵрт кɵлүɵнэ
олоҕун ту хары Таҥара тиһигин быспак ка толорбутун ойуулуул лар. Онон кэс тыл диэн Таҥара бэйэтин ты ла буолара
бэлиэтэнэр, ол эбэтэр киһи сабаҕалааһына буолбатах, Таҥара
бэйэтэ эппит ты ла эбит. Кэс тыл Таҥара күүһүн уонна үтүɵ
санаатын олох хо кил лэрэр суолта ламмыта.
Кинигэ бастакы түһү мэҕэр сү рүн суолтаны утары ла һыы
ылар: Таҥара үтүɵ санаата уонна кини айымньыларын бэриммэт быһыы лара кɵстɵл лɵр. Оттон иккис түһү мэҕэр кэпсээн
сүнньэ чыҥха атын. Ол эбэтэр Таҥара үтүɵ са наата, итэҕэл,
бэриниилээх буолуу уонна Таҥара талбыт норуота кинини
би линиитэ бииргэ хаты һал лар. Таҥара кырдьыбыт уонна
оҕото суох Авра һаамҥа сири уонна уол оҕону биэриэх буолан мэктиэлиир. Ити мэктиэ тыл туолуутун уонна Авраһаам
араас эрэйгэ тэбил лэрин туһу нан ааҕабыт.
Кинигэ иккис түһү мэҕин тү мүктүүр бастарга Йосеф олоҕун туһунан кэпсэнэр (37:1–36, 39:1–50:26). Онно Таҥара үтүɵ
санаата арыый атыннык сырдатыл лар. Бу сырыыга кэпсээн
оҥкула — Таҥара оннооҕор мɵкү быһыыны–майгыны бүтэр
үһү гар үтүɵ тү мүк кэ тиэрдэр кыах тааҕар Йосеф итэҕэлэ
(45:4–8). Манны тэҥэ Йосеф Эгиипэт ыраахтааҕыта, фараон
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сирдээҕи бы лаа һын бɵҕɵргɵтɵргɵ анам мыт киһи курдук
эмиэ ойуула нар. Ол бы лаас кэлэр ɵттү гэр Йосеф бэйэтин
аймахтарын, Йисраэль дьонун утары эргийэр. Онон бу тиэкис сирдээҕи баай, бы лаас куттал лаах буолуохтарын уонна
дьоҥ ҥо түк тэринэн эргийиэх тэрин сɵбүн, тоҕо диэтэх хэ
кини лэр кы һалҕа ны, эппиэтинэһи кытта ыкса ситимнээхтэрин туһу нан бэлиэтиир.
Тылбаас принциптэрэ
Бу кин игэ былыргы еврей ты лы нан су рул лу бут тɵрүт
тиэкискэ олоҕу ран са ха лыы тылбаастанна. Тылбаас сү рүн
сыа ла — былыргы еврей ты лынан су рул лубут тиэкис суолтатын уонна ис хоһоонун саха аныгы литературнай тылынан
тɵһɵ кыалларынан чопчу тиэрдии. Онон ааҕааччы бу тылбаас
уонна Библия нуучча лыы Синодальнай тылбааһын ик ки ардыларыгар сɵп түбэспэт ɵрүттэри булуон сɵп. Тоҕо диэтэх хэ,
Синодальнай тылбаас былыргы еврей ты лынан су рул лубут
тɵрүт тиэкистэн быһаччы тылбаастамматаҕа, тылбаастыыр
принциптэрэ да биһиэниттэн эмиэ ураты этэ.
Биһиги тылбааспыт бары ɵттү нэн, ол эбэтэр былыргы тɵрүт тиэкискэ тɵһɵ сɵп тү бэһэрин, са ха ты лын нуорматын
тɵһɵ ту туһарын ик ки ɵттүттэн ква лификация лаах специалистар сы ны йан туран бэрэ биэркэлээти лэр. Ɵскɵтүн, эн
ааҕааччы, ханнык эмэ киһи уларытыах тү бэлтэтин эбэтэр
сыыһаны бэлиэтии кɵрдɵх хү нэ кинигэни таһаарбыт кыһаҕа,
ол эбэтэр Росси ятааҕы Библия Уопсастыбатыгар бил лэрэргэр кɵрдɵһɵбүт.
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Таҥара бастаан хал лааны уонна сири айбыт. 2 Сир
үрдэ иччитэх эбит, тү гэҕэ бил либэт да лай үрдүгэр
хараҥа бү рүүкээн ту рара, арай Таҥара тыына уу үрдүнэн дайа кɵтɵрɵ.
3 Таҥара: «Сырдык буолуох тун!» — диэ би ти гэр, сырдык буолбут. 4 Таҥара сырдык үтүɵтүн кɵрɵн сɵбүлээбит,
итиэннэ сырдыгы хараҥаттан араарбыт. 5 Таҥара сырдыгы — күнүс, хараҥаны — түүн диэн ааттаабыт. Киэһэ
буолбут, сарсыарда буолбут — биир күн туолбут.
6 Таҥара: «Уу хаба ортоту гар ууну уут тан араарар кытаанах араҥа баар буоллун», — диэбит. 7 Таҥара кытаанах
араҥаны айбыт, ол кэннэ араҥа аннынааҕы уонна үрдүнээҕи уулары араарбыт. Оннук буолбут. 8 Таҥара араҥаны
«хал лаан» диэн аат таабыт. Киэһэ буолбут, сарсыарда
буолбут — иккис күн туолбут.
9 Таҥара эппит: «Хал лаан анныгар баар уу биир сиргэ түмүлүннүн, кураанах кɵһүннүн». Оннук буолбут. 10 Таҥара
кураанаҕы «сир» диэн ааттаабыт, оттон түмүллүбүт ууну
«байҕал» диэн ааттаабыт. Ону кɵрɵн Таҥара сɵбүлээбит.
11 Таҥара: «Сир ача күɵҕү нэн си лиги лии үүннүн, от-мас,
туораҕын ыһан ас эгэлгэ кɵрүҥүн биэрэр мас үүннүн, ол
аһын сиэмэтэ сиртэн силистэннин», — диэбитэ, оннук
буолбут. 12 Сиртэн туорах араас кɵрү ҥүн ыһар от-мас,
туорахтаах аһы биэрэр мас эгэлгэ кɵрүҥэ быкпыт. Ону
кɵрɵн Таҥара астыммыт. 13 Киэһэ буолбут, сарсыарда
буолбут — үһүс күн туолбут.
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14 Таҥара: «Хал лаан ара ҥаты гар сырдатар эттик тэр
баар буол луннар, түү нү уонна күнүһү араарар, кэмикэрдиини, кү нү-дьы лы, бил лэрэр бэлиэ буол лун нар.
15 Хал лаан ара ҥаты гар сы дьаай дын нар, сир ньуу ру гар
тык тыннар», — диэн эппит, оннук буол бут. 16 Таҥара
ик ки улахан сырдатааччыны: ула ханын күнүһү, кыратын — түүнү салайарга анаан айбыт, итиэннэ сулустары
оҥорбут. 17 Уонна ылан олору сири сырдаттыннар диэн
хал лаан араҥатыгар олохтообут. 18 Күнүһү уонна түү нү
са лай дыннар, сырдыгы уонна хараҥаны араардыннар
диэн. Таҥара ону кɵрɵн сɵбүлээбит. 19 Киэһэ буолбут,
сарсыарда буолбут — тɵрдүс күн туолбут.
20 Таҥара эппит: «Ууга тыы нар тыыннаах күɵнэхтээтин,
оттон сир үрдүнэн халлаан араҥатыгар кɵтɵр кынаттаах
кɵччүй дүн». 21 Таҥара сүҥкэн уу кыыл ларын, тыынар
тыыннаах, хамсыыр харамай уустарын, кɵтɵр кынаттаах
эгэлгэ кɵрү ҥүн айбыт. Итиэннэ ону кɵрɵн сɵбүлээбит.
22 Итини барытын Таҥара алҕаабыт уонна: «Ууһааҥ, үксээҥ,
ууну толоруҥ. Сир үрдүгэр кɵтɵр кынаттаах тэнийдин», —
диэбит. 23 Киэһэ буолбут, сарсыарда буолбут — бэһис
күн туолбут.
24 Таҥа ра: «Сир ийэ тыы нар тыын наах эгэл гэ тин
ууһаттын: кыылы, үɵнү-кɵйүүрү, хамсыыр харамайы,
кɵрүҥнэринэн наардаатын», — диэбит, оннук буолбут.
25 Таҥара сир кыылларын бары кɵрүҥүн, сүɵһү, сир-буор
бары харамайын уустарын айбыт. Итини барытын кɵрɵн
Таҥара сɵбүлээбит.
26 Таҥара эппит: «Дьэ, бэйэбит дьүһүм мү тү гэр холоон,
бэйэбитигэр майгынныыр бодолоох киһини айыах ха,
кини уу ба лык тарын, хал лаан кɵтɵрдɵрүн, сүɵһү нү,
сири-дойдуну, сир үрдүгэр баар хамсыыр харамайы баһылаатын-кɵһүлээтин диэн». 27 Оннук Таҥара бэйэтигэр
холоон киһини, Таҥараҕа холооннооҕу айбыт: кинини
эр киһи уонна дьахтар гына айбыт. 28 Итиэннэ кинилэри
Таҥара алҕаан маннык диэбит: «Ууһааҥ-тэнийиҥ, элбээҥ,
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сиргэ олохсуйуҥ уонна уу ба лыгын, хал лаан кɵтɵрүн,
сир кыы лын баһылааҥ». 29 Ол кэннэ Таҥара: «Дьэ, мин
эһиэхэ сииргитигэр анаан сир үрдүгэр сиэмэлээн үүнэр
оту, сиэмэлээн үүнэр ас биэрэр баар ма һы барытын биэрэбин. 30 Оттон сир кыыл лара уонна хал лаан кɵтɵрдɵрɵ,
сир үрдүгэр баар тыынар тыыннаах харамайдар аһыыллары гар күɵх үүнээйини биэрэбин». Оннук буол бут.
31 Таҥара тугу айбытын барытын кɵр бү тэ — олус үчү гэй
эбит. Киэһэ буолбут, сарсыарда буолбут — алтыс күн
туолбут.
1 Хал лаан уон на сир си лик тэрэ сиппит. 2 Таҥара сэттис күн үлэтин бүтэрбит, итиэннэ бу оҥорбут үлэтин
кэнниттэн сэттис күнүгэр сынньаммыт. 3 Таҥара бу сэттис
кү нү алҕаабыт, ытык күн оҥорбут, тоҕо диэтэх хэ онно
Таҥара айан оҥорбутун ситэрбититтэн сынньаммыт.
4 Бу — сир уонна хал лаан айыл лыбытын туһу нан номох.
Айыы Тойон Таҥара сирдээх хал лааны оҥорор кэмигэр,
5 сиргэ буула та лаҕа да суоҕа, хонуу ото да үүнэ или гэ,
тоҕо диэтэх хэ Айыы Тойон Таҥара сиргэ ардаҕы-самыыры кута илигэ, сир ку нуһун сɵхсүтүɵх киһи эмиэ суоҕа.
6 Арай, сир сы лаас тыы на тахсан сир ньуу рун бары тын
сиигирдэрэ. 7 Айыы Тойон Таҥара буор күдэниттэн киһини оҥорбут. Ити кэннэ таныытын үүтү нэн олох тыынын
үрбүт. Онуоха киһи тыы нар тыыннаах буолбут. 8 Илин
диэки Тойон Таҥара Эдиэмҥэ уйгу-быйаҥ сири олохтообут, онно оҥорбут киһитин олохсуппут. 9 Тойон Таҥара
сир буоруттан киһи сииригэр уонна кɵрүɵҕэр кэрэ мас
эгэлгэтин үүннэрбит. Оттон быйаҥнаах сир хаба ортотугар олох маһын уонна үтүɵнү-мɵкүнү арааран билэргэ
аналлаах маһы олордубут. 10 Эдиэмтэн ɵрүс тахсан быйаҥнаах сири нүɵлсүтэр эбит, онтон түɵрт са лааҕа арахсар
эбит. 11 Олортон биирдэрин аата Пишон, кɵмүстээх Хавил
сирин эргийэр эбит. 12 Ол сир кɵмүһэ үтүɵтүнэн бил лэр,
онно үчүгэй сыттаах сымала, шохам диэн күндү таас баар
эбит. 13 Иккис ɵрүс аата Гихон: ол Кууш си рин эргийэ ус-
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тар эбит. 14 Үһүс ɵрүс Декель диэн ааттаах, Ашшуур илин
ɵттү гэр түһэр эбит. Оттон тɵрдүс ɵрүс Ферат. 15 Айыы
Тойон Таҥара киһини ылан быйаҥнаах сири бэрийдин
уонна кɵрдүн-харайдын диэн Эдиэмҥэ олохсуппут. 16 Кини
киһиэхэ бу курдук эппит: «Быйаҥ хайа баҕар маһыттан
ылан айаххар аһаа. 17 Ол гынан баран үтүɵнү-мɵкүнү араарар билии маһыттан сиэмэ. Ɵскɵтүн сиэтэх хинэ, сиэбит
күҥҥэр ɵлүɵҥ!» 18 Айыы Тойон Таҥара: «Киһи соҕотох
сылдьара куһаҕан буолсу, онон киниэхэ холоонноох кɵмɵлɵһɵɵччүтэ оҥоруум», — диэбит. 19 Айыы Тойон Таҥара
буорунан бары кыылы, халлаан кɵтɵрүн барытын чочуйан
оҥорбут уонна киһиэхэ ил дьибит; кини туох диэн аат тата лыырын кɵрɵɵрү. Инньэ гынан тыынар тыыннаахтары
киһи ааттаабыт. 20 Киһи сүɵһүнү барытын, хал лаан кɵтɵрүн, хонуу кыы лын барытын ааттаабыт. Оттон бэйэтигэр
холоонноох кɵмɵлɵһɵɵччү нү булбатах. 21 Онуоха Айыы
Тойон Таҥара киһини кытаа нахтык уту тан кэбиспит.
Утуйбутун кэннэ биир ойоҕоһун ороон ылан баран, ол
оннун этинэн бү рүйбүт. 22 Айыы Тойон Таҥара ол киһиттэн орообут ойоҕоһунан дьахтары оҥорбут уонна киһиэхэ
илдьибит. 23 Киһи эппит:
— Бу — мин уҥуоҕум сорҕото,
Этим-сииним сорҕото,
Эрин сорҕото буоларын туоһута
Ойох диэн буоллун кини аата.
24 Ол иһин киһи аҕа лаах ийэ тин хаал ларан ойоҕор
тардыһар, кинилиин биир таманнаах буолаары. 25 Киһи
уонна дьахтар иккиэн сыгынньах сылдьар эбиттэр уонна
онтон кыбыстыбат эбиттэр.
1 Моҕой Айыы Тойон Таҥара айбыт кыыл ларыт тан
барыларыттан саамай угаайылаах ɵйдɵɵхтɵрɵ эбит.
Кини дьахтартан ыйыппыт: «Быйаҥнаах сир хайа да маһын аһыттан сиэмэҥ диэн Таҥара эппитэ, чахчы дуо?»
2 Дьах тар моҕой го: «Биһиги быйаҥ наах сир мас тарын
аһыттан сиэхпитин сɵп. 3 Ол гынан баран, Таҥара быйаҥ-
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наах сир ортотугар ту рар мастан сиэмэҥ, таарыйымаҥ
даҕа ны — ɵлүɵх хүт, — диэ битэ». 4 Моҕой дьах тарга:
«Олох ɵлүɵх хүт суоҕа, 5 тоҕо диэтэх хэ Таҥара билэр, сиэбит күҥҥү тү гэр харах хыт аһы л лыаҕа, Таҥара курдук
үтүɵнү-мɵкү нү арааран би лэр буолуох хут», — диэбит.
6 Дьах тар бу мас аһа сииргэ үчү гэйин уон на киһи ни
кэрэхсэтэр кɵрүҥнээҕин, билиини биэрэринэн умсугутарын кɵрбүт. Итиэннэ аһыттан ылан сиэбит, ɵссɵ эригэр
биэрбитэ, анарааҥҥыта эмиэ сиэбит. 7 Онуоха ик киэннэрин хараҕа аһыл лыбыт: сыгынньахтарын билбиттэр
уонна смоковница сэбирдэҕинэн тиктэн бэйэлэрин иилии
бааммыттар. 8 Быйаҥнаах сиргэ күнүскү сɵрүүн тыал илгийбитигэр, хааман иһэр Айыы Тойон Таҥара саҥатын
истэн, киһи ойоҕунаан Айыы Тойон Таҥараттан быйаҥнаах сир мастарын быыһыгар саспыттар. 9 Айыы Тойон
Таҥара киһиэхэ туһулаан: «Ханна бааргыный?» — диэбит.
10 Кини: «Эн са ҥа ҕын быйаҥ наах сиргэ ис тээт, сы гынньахпын диэн куттанан са һан хаалбытым», — диэбит.
11 Онуоха: «Сыгын ньахх ын диэн эйиэхэ ким эттэ? Мин
боппут маспыттан сиэбэтэҕиҥ дуо?» — диэбит. 12 Киһи
эппит: «Эн миэхэ биэрбит дьахтарыҥ ол мастан ылан
биэрбитин сиэбитим». 13 Айыы Тойон Таҥара дьахтарга
эппит: «Эн ити тугу гын ныҥ?» Дьахтар: «Моҕой миигин
ымсыырдыбыта, ол иһин сиэбитим», — диэбит. 14 Айыы
Тойон Таҥара моҕойго эппит:
— Ити оҥорбутуҥ иһин, эн,
Сүɵһүттэн да, хонуу да кыылларыттан
барыларыттан ордон, эн эрэ кыран!
Ɵрɵҕɵҕɵр үнэ сырыт,
Күдэн аһылыктан!
15 Эн уонна дьахтар ыккардыгар,
Эһиги ыамаларгыт ыккардыгар
Ɵлɵр ɵстɵһүүнү олохтуом!
Дьахтар оҕото эйигин үрдүгүттэн үктээтин,
Оттон эн кини тилэҕин тэһитэ кэйиэҕиҥ!
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Оттон дьахтарга эппит:
— Хат буолар кэмҥэр эрэйгин элбэттэҕим буоллун,
Оҕо тɵрɵтɵрүҥ ыарыылаах буоллун,
Эргэр талаһарыҥ күүстээх буоллун,
Оттон эриҥ эйиэхэ тойон буоллун!
17 Оттон киһиэхэ эппит:
— Дьахтаргын истэҥҥин,
Мин «итинтэн сиэмэ» диэн
боппут маһым аһыттан сиэбиккин.
Эн буруйгуттан сылтаан сир-дойду кыранна,
Онон тыыннааҕыҥ тухары
аһыыргын эрэйинэн булуоҥ!
18 Сиргэ эрбэһин уонна хатыылаах от үүнүɵҕэ,
Эн хонуу отунан аһылыктаныаҥ.
19 Хара кɵлɵһүҥҥүнэн килиэптэниэҥ,
Ол кэннэ, сиртэн кэлбитиҥ — сиргэ тɵннүɵҥ,
Эн күдэҥҥин — күдэҥҥэ кубулуйуоҥ!
20 Адаам ойоҕун Хаа ва диэн аат таабыт. Тоҕо диэтэх хэ
кини икки атахтаах удьуорун тɵрүттээччи ийэ буолбут.
21 Айыы Тойон Таҥара киһиэхэ уон на кини ойоҕор тирии
таҥас оҥорбут уонна кинилэри таҥыннарбыт. 22 Тойон
Таҥара эппит: «Дьэ бу, киһи үтүɵнү-мɵкүнү арааран билэр
биһигиттэн биирдэспит буол ла. Аны хай дах эрэ гынан
олох ма һыгар илиитин уунан аһыттан сиэбэтэр, ɵлбɵт
эрэ үɵстэммэтэр». 23 Ол кэннэ сиртэн ылыл лыбыта — сирин-буорун кытта булкуһа сырыттын диэн, киһини Эдиэм
быйаҥнаах сириттэн киэр үүрбүт. 24 Киһини үүрэн баран,
олох ма һыгар тиэрдэр суолу манаатыннар диэн, Эдиэм
быйаҥнаах сирин илин ɵттүгэр Херувимнары уонна эргийэ ту рар уот кы лыһы ту руорбут.
1 Адаам ойоҕун Хаа ва ны кыт та хоон ньоспут. Ойоҕо
хат буолбут, Каины тɵрɵппүт уонна эппит: «Айыы
Тойон миэхэ эр киһини бэлэхтээтэ». 2 Ɵссɵ уолу гар инитин Хаве лы тɵрɵппүт. Хавель бараан ма ныыр, оттон
Каин сир үлэтигэр сыл дьар эбит.
16
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3 Күн-дьыл ааспытын кэннэ, Каин сирин аһыттан Айыы
Тойоҥҥо үүнүүтүн бэлэх илпит. 4 Оттон Хавель бастакы
тɵрүɵхтэн уонна бастыҥ сыатыттан бэлэх илпит. Айыы
Тойон Хавелы уонна кини бэлэҕин сэҥээрэ кɵрбүт. 5 Оттон
Каины да, кини бэлэҕин да кɵрɵ да барбатах. Онуоха
Каин олус абарбыт, сүɵм түспүт. 6 Айыы Тойон Каинтан: «Туохтан абардыҥ, туохтан сүɵм түстүҥ?» — диэн
ыйып пыт, 7 — «Үтүɵнү оҥорор буол лах хы на — тɵ бɵҕүн ɵн дɵт, оттон үтүɵ буол батах буол лаҕына — аан
айаҕар эйи гин аньыы кэтиир. Эйиэхэ та ла һар, эн —
киниэхэ тойоҥҥун». 8 Онуоха Каин инитигэр Хавельга:
«Хонуу га тахсыах ха», — диэн ыҥырбыт. Хонуу га тахсан баран Каин инитигэр Хавельга саба түһэн ɵлɵрɵн
кэбиспит.
9 Айыы Тойон Каинтан: «Иниҥ Хавель ханнаный?» — диэн
ыйыппыт. Каин: «Билбэппин, кинини кэтии сылдьабын
дуо?» — диэбит. 10 «Тугу оҥордуҥ? Иниҥ тохтубут хаанын
хаһыыта сиртэн миэхэ иһил лэр. 11 Билигин эн кыраннаҕыҥ буол лун! Эн илиигиттэн ɵлбүт иниҥ хаа нын
иҥэриммит сир эйигин кыраата. 12 Сиргэ үлэлээтэргин
да, урук кутун курдук эйиэхэ үүнүү түн биэриэ суоҕа.
Эн сир үрдүгэр кэрэдэк, хаамаайы буолуоҕуҥ». 13 Каин
буоллаҕына Айыы Тойоҥҥо эппит: «Сүгүɵх хэ сүдү аньыылаах эбиппин. 14 Дьэ, Эн миигин бу сиртэн үүрдүҥ, онон
эйигиттэн саһа сыл дьыам. Сир үрдүгэр кэрэдэк уонна
хаамаайы буол лум. Кɵрсүбүт эрэ киһи миигин ɵлɵрɵр
кыах тан на». 15 Онуоха Айыы Тойон киниэхэ: «Каи ны
ɵлɵрбүккэ сэттэ тɵгүл сэттээх буолуоҕа», — диэн эппит.
Итиэннэ ким да кинини кɵрсɵр тү гэнигэр ɵлɵрбɵтүн
диэн, Айыы Тойон Каиҥҥа бэлиэ уурбут. 16 Каин Айыы
Тойонтон киэр барбыт уонна Эдиэмтэн илин диэки бардах ха баар Нод диэн сиргэ олохсуйбут. 17 Каин ойоҕун
кытта хоонньоспут. Онуоха ойоҕо хат буолбут, ол кэннэ
Ханоҕу тɵрɵппүт. Каин буол лаҕына, куорат тута сылдьар эбит, онон куоратын уолун аатынан Ханох диэн
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ааттаабыт. 18 Ханохтан Ираад тɵрɵɵбүт, Ираад Михаэли тɵрɵппүт, Михаэл Мэту шаэлы, Мэту шаэл Лаамеҕы.
19 Лаамех ик ки ойох том мут: бии рин аата Аада, аты на
Цил лаа диэн эбит. 20 Аада Йаваа лы тɵрɵппүт. Йаваал
отуу олохтоох сүɵһү кɵрɵɵччүлэр тɵрүттэрэ буолбут.
21 Кини инитин аата Йуваал кы рыымпаҕа уонна ой дуоҕа
оонньооччулар тɵрүттэрэ буолбут. 22 Цил лаа Каинтан
Туваал Каины тɵрɵппүт. Кини алтаны уонна тимири
таптайар уус буолбут. Туваал Каин балта Наама эмиэ.
23 Лаамех ойох тору гар эппит:
— Аада уонна Циллаа, миигин истиҥ!
Лаамех ойохторо этэрбин болҕойуҥ!
Ɵлɵрүɵм:
Ɵскɵтүн миигин эр киһи эчэттэҕинэ,
Ɵскɵтүн уол оҕо оҕустаҕына.
24 Ɵскɵтүн Каин туһугар
Сэт-сэмэ сэттэ тɵгүл сэтэриир буоллаҕына,
Лаамех туһугар —
Сэттэ уон сэттэ тɵгүл буолуохтун.
25 Адаам ойоҕун кыт та ɵссɵ хоон ньос пут. Ойоҕо уол
оҕону тɵрɵппүт уонна Шиэт диэн ааттаабыт, ол эбэтэр:
«Кини — Таҥара миэхэ Каин ɵлɵрбүт уолун Хавель оннугар биэрбит тɵрүɵҕэ», — диэбит. 26 Шиэттэн эмиэ уол
оҕо тɵрɵɵбүт. Ону кини Энош диэн ааттаабыт. Онтон ыла
бары Айыы Тойон аатыгар үҥэр буолбуттар.
1 Бу киһи тɵрдүн туһу нан су рук. Таҥара киһини айарыгар Таҥараҕа маарыннатан оҥорбут. 2 Эр уонна
дьахтар гына айбыт уонна кинилэри алҕаабыт. Айбыт
кү нү гэр кини лэри «киһи» диэн ааттаабыт. 3 Адаамтан
сүүс отут саастааҕар бэйэтин курдук дьүһүннээх-бодолоох
уол оҕо тɵрɵɵбүт. Кинини Шиэт диэн ааттаабыт. 4 Шиэт
тɵрүɵҕүттэн Адаам аҕыс сүүс сыл олорбут. Киниттэн
ɵссɵ уолаттар, кыргыттар тɵрɵɵбүттэр. 5 Адаам олоҕун
бары күннэрэ холбоон тоҕус сүүс отут сыл буолбут. Ол
кэннэ ɵлбүт.
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6 Шиэт сүүс биэс саа һыгар уола Энош тɵрɵɵ бүт. 7 Энош
тɵрүɵҕүттэн Шиэт аҕыс сүүс сэттэ сыл олорбут. Киниттэн ɵссɵ уолаттар уонна кыргыттар тɵрɵɵбүттэр. 8 Шиэт
олоҕун уста лаах туората тоҕус сүүс уон ик ки сыл буолбут. Ол кэннэ ɵлбүт.
9 Энош тоҕус уон саа һыгар уола Кенан тɵрɵɵбүт. 10 Кенан
тɵрүɵҕүт тэн Энош аҕыс сүүс уон биэс сыл олор бут.
Киниттэн ɵссɵ уолаттар уонна кыргыттар тɵрɵɵбүттэр.
11 Энош бары та тоҕус сүүс биэс сыл олор бут. Ол кэн нэ
ɵлбүт.
12 Кенан сэт тэ уон саа һын туолуу та уола Маха лалел
тɵрɵɵбүт. 13 Маха лалел тɵрүɵҕүттэн Кенан аҕыс сүүс
түɵрт уон сыл олорбут. Киниттэн ɵссɵ уолаттар уонна
кыргыттар тɵрɵɵбүттэр. 14 Кенан барыта холбоон тоҕус
сүүс уон сыл олорбут. Ол кэннэ ɵлбүт.
15 Маха лалел алта уон биэс саа һыгар Еред тɵрɵɵ бүт.
16 Еред тɵрүɵҕүттэн Маха лалел аҕыс сүүс отут сыл олорбут. Киниттэн ɵссɵ уолаттар уонна кыргыттар тɵрɵɵбүттэр.
17 Маха лалел бары та аҕыс сүүс тоҕус уон биэс сыл олорбут. Ол кэннэ ɵлбүт.
18 Еред сүүс алта уон ик ки саа һыгар уола Ханох тɵрɵɵбүт. 19 Ханох тɵрүɵҕүттэн Еред аҕыс сүүс сыл олорбут,
киниттэн ɵссɵ уолат тар, кыргыттар тɵрɵɵбүттэр. Ол
кэннэ ɵлбүт. 20 Еред тоҕус сүүс алта уон ик китигэр диэри олорбут, онтон ɵлбүт.
21 Ханох алта уон биэс саа һыгар уола Мэту шэлах тɵрɵɵбүт. 22 Мэтушэлах тɵрүɵҕүттэн Ханох үс сүүс сыл олорбут.
Ол ту хары кини олоҕо Таҥараны кытта алтыһар эбит.
Киниттэн ɵссɵ уолаттар уонна кыргыттар тɵрɵɵбүттэр.
23 Ханох үс сүүс алта уон биэс сыл олор бут. 24 Кини олоҕо
Таҥараҕа анаммыт эбит. Ханох суох буолбут — кинини
Таҥара ылбыт.
25 Мэту шэлах сүүс аҕыс уон сэт тэ саа һыгар уола Лаамех тɵрɵɵбүт. 26 Лаамех тɵрүɵҕүттэн Мэту шэлах сэттэ
сүүс аҕыс уон икки сыл олорбут. Киниттэн ɵссɵ уолаттар
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уонна кыргыттар тɵрɵɵбүттэр. 27 Мэтушэлах тоҕус сүүс
алта уон тоҕуһугар диэри олорон баран ɵлбүт.
28 Лаа мех сүүс аҕыс уон ик китигэр уол ламмыт. 29 Кинини Ной диэн ааттаабыт итиэннэ: «Дьэ, кини биһигини
эрэйтэн, Таҥара кыраабыт сиригэр сы лаа лаах үлэттэн
уоску туо», — диэбит. 30 Ной тɵрүɵҕүттэн Лаа мех биэс
сүүс тоҕус уон биэс сыл олорбут. Киниттэн ɵссɵ уолаттар
уонна кыргыттар тɵрɵɵбүттэр. 31 Лаамех сэттэ сүүс сэттэ
уон сэттэ сааһыгар диэри олорон баран ɵлбүт.
32 Ной биэс сүүс саа һыгар уолат тара Шем, Хам, Йафет
тɵрɵɵбүттэр.
1 Сир үрдү гэр киһи эл бээн испит. Кини лэртэн кыргыт тар тɵрүүл лэр эбит. 2 Таҥара уолат тара дьон
кыргыттара үтүɵ дьүһүннээхтэрин кɵрɵн кини лэртэн
талбыттарын ойох ылал лар эбит. 3 Айыы Тойон эппит:
«Киһиэхэ мин тыыным үйэтэ суох. Кини эт эмэгэт. Онон
олоҕун күннэрэ сүүс сүүрбэ сыл буолуохтуннар». 4 Оччолорго сиргэ аарыма дьон олорбуттар. Таҥара уолаттара
сир кыргыттарыгар киирэл лэр эбит. Оттон кыргыттар
кини лэртэн оҕолонол лор эбит. Ол тɵрүɵхтэрэ бы лыргыттан күүстээхтэринэн аатыраллар эбит. 5 Айыы Тойон
сир үрдүгэр дьон хара санаата үксээбитин кɵрбүт. Дьон
санаата барыта уонна сүрэхтэрин соргута хаһан да буоллар хараҥа эрэ эбит. 6 Айыы Тойон сир үрдүгэр киһини
айбы тын кэмсим мит уон на ис сү рэҕиттэн хомойбут.
7 Айыы Тойон эппит: «Айбыт дьом мун сир үрдүттэн симэлитиэм: киһититтэн саҕалаан, сүɵһүтүгэр, харамайыгар,
хал лаан кɵтɵрү гэр тиийэ — кини лэри айбыппын кэмсинэбин». 8 Арай, Ной эрэ Айыы Тойон са наатын таппыт.
9 Бу Ной ууһун туһу нан.
Ной бэйэтин ууһу гар аньыыта-харата суох, чɵл киһи
эбит. Кини олоҕо Таҥараны кытта ыкса ситимнээх эбит.
10 Ной үс уол лаах эбит: Шем, Хам, Йафет. 11 Таҥара сирдээҕи олохтон сиргэммит: сир сидьиҥ кэмэлдьинэн туолбут.
12 Таҥара сиргэ хараҕын хатаабыта: олох түҥ нэстибит, —
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тыыннаах эрэ барыта бу сиргэ олоҕун түктэри оҥорбут.
13 Таҥара Ной га эппит: «Инчэҕэй эттээҕи ими ри эһэргэ
тиийдим. Тоҕо диэтэх хэ сир үрдүгэр сидьиҥ кэмэл дьи
кэмэ суох буолла. Дьэ онон, кинилэри сирдиин баҕастыын
симэлитиэм. 14 Бэйэҕэр гофер ма һынан аал ла оҥоһун,
аалыҥ иһигэр хосто оҥор, оттон иһин уон на таһын сымаланан сыбаа. 15 Маннык гын: үс сүүс тоҕонох усталаах,
биэс уон тоҕонох кэтиттээх, оттон үрдүгэ отут тоҕонох
буол лун. 16 Аалгар түннүктэ оҥор, ол үрдүнэн биир тоҕонох курду гу нан тү мүктээ, киирэр ааны ойоҕоһу гар
оҥор. Алын, иккис, үһүс дьаарыстаах гын. 17 Оттон, дьэ,
мин хал лаан анныгар баар бары тыынар тыыннаах буор
куттааҕы симэлитээри сиргэ улахан ууну ыытыам. Сиргэ
баар барыта имири эстиэҕэ. 18 Эйигинниин кэс тыл түһэрсиэм. Эн аалга уолаттаргын, ойох хун уонна уолаттарыҥ
ойохторун илдьэ киир. 19 Итиэннэ эйигин кытта тыыннаах
ордол лоругар аалга тыынар тыыннаахтан барытыттан
ик ки лиини: атыы рыттан уон на ты һы тыттан кил лэр.
20 Кɵтɵр, сүɵһү, сирдээҕи хара май бары кɵрүҥ нэриттэн
иккилии буолан, эйигинниин тыыннаах ордор туһугар
киирдиннэр. 21 Эн аһыыр ас эгэлгэтиттэн ылан бэйэҕэр
уонна кинилэргэ хаһаан». 22 Ной Таҥара тугу соруйбутун
барытын оҥорбут.
1 Айыы Тойон Ной га эппит: «Эн уон на эн ууһуҥ барыта аал га кии риҥ. Миэхэ дьон тон эрэ эрэл лээх
эн буоларгын кɵрдүм. 2 Ыраас кыы л-сүɵл бары кɵрүҥүттэн: атыырыттан уонна тыһытыттан сэттэлиитэ ыл,
оттон ыраа һа суохтан: атыырыттан уонна тыһытыттан
биирдиини ыл. 3 Ону тэҥэ, сир үрдү гэр тɵрүɵхтэрэ ордорун туһугар, хал лаан кɵтɵрүттэн: атыырыттан уонна
тыһытыттан сэттэлиини. 4 Тоҕо диэтэх хэ аны сэттэ күнүнэн мин сир үрдүгэр түɵрт уон күннээх түүн ардах
түһэриэм. Тугу айбыппын, баары барытын сир үрдүттэн
симэлитиэм». 5 Ной барытын Айыы Тойон соруйбу тун
хоту оҥорбут. 6 Сир үрдү гэр улахан уу кэлэригэр Ной
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алта сүүс саастаах эбит. 7 Ной, кини уолаттара, ойоҕо,
кийииттэрэ улахан ууттан кү рэнэн аалга киирбиттэр.
8 Кыы л-сүɵл ыраас да, ыраа һа да суох кɵрү ҥүттэн, кɵтɵр
кынаттаахтан, үɵнтэн-кɵйүүртэн, 9 Таҥара Нойга соруйбутун курдук, олортон иккилии: атыыра уонна тыһыта
Ной аалыгар киирбиттэр. 10 Сэттэ күнүнэн сиргэ уу бɵҕɵ
кэлбит. 11 Ной олоҕун алта сүүһүс сы лыгар, иккис ыйын
уон сэттис кү нүгэр түгэҕэ бил либэт улуу ку йаар уулара ку тул лубуттар, хал лаан үɵлэстэрэ аһыл лыбыттар.
12 Итиэннэ сир үрдү гэр түɵрт уон күн нээх түүн ардаабыт.
13 Ол ааттаах күн Ной уолат тарын: Шемы, Хамы, Йафе ты
илдьэ киирбит, Ной ойоҕо, уолаттарын ойохторо үһүɵн
эмиэ кинилэри кытта аалга киирбиттэр. 14 Кинилэрдиин
кыыл-сүɵл бары кɵрүҥэ, сүɵһү бары кɵрүҥэ, үɵн-кɵйүүр
бары кɵрү ҥэ, кɵтɵр бары кɵрү ҥэ, чыычаах барыта, кынаттаах барыта. 15 Кинилэр бары Нойга, аалга кэлбиттэр:
тыынар тыыннаахтан, эт бүттэлээхтэн барыта иккилии.
16 Таҥара соруйбутун курдук атыырыттан да, тыһытыттан
да бары кɵрүҥүттэн киирбиттэр. Айыы Тойон ол кэннэ
ааны сабан кэбиспит. 17 Сир үрдүгэр уу түɵрт уон күн бүрүүкээбит. Уу эбил лэн испит, аалы сиртэн ɵрɵ кɵтɵхпүт,
аал дагдайбыт. 18 Уу эбил лэн испит, сир үрдүн толорбут.
Аал уу үрдүнэн устан испит. 19 Сир үрдүгэр уу эбилиннэр
эбил лэн испит, хал лаан анныгар баар үрдүк хайа лары
барытын саппыт. 20 Уу уон биэс тоҕоноҕунан эбиллээтин
хайалар уунан бүрүллүбүттэр. 21 Сир үрдүгэр баар эт бүттэлээх барыта: кɵтɵрүттэн саҕа лаан сүɵһүтүгэр тиийэ,
сиргэ баар тыынар тыыннаах, үɵн-кɵйүүр барыта, дьон
барыта ɵлбүт. 22 Таныы ларыгар тыынар тыыннаах сир
олохтоохторо ɵлбүттэр. 23 Сиргэ баар барытын: киһинисүɵһүнү, харамайы, хал лаан кɵтɵрдɵрүн сир үрдүттэн
имири эспит. Сир үрдүгэр баар барыта имири эстибит,
арай Ной уонна кинилиин аалга киирбиттэр эрэ ордубуттар. 24 Улахан уу сири сүүс биэс уон күн сабардаан
турбут.
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1 Таҥара Нойу, итиэн нэ аал га баар кыы лы-сүɵлү,
сүɵһү нү бары ларын санаан, сиргэ тыа лы түһэрбитигэр уу намтаан барбыт. 2 Түгэҕэ биллибэт улуу ку йаар
харах тара, хал лаан үɵлэс тэрэ сабыл лыбыт тар. Халлаан ардаан бүппүт. 3 Сир үрдүттэн уу аргыый нал лаан
түһэн испит. Сүүс биэс уонус хонук ааспытын кэннэ уу
намтаан барбыт. 4 Сэттис ый уон сэттис күнүгэр аал Арараат хайатын үрдүгэр тохтообут. 5 Уу онус ыйга диэри
намтаатар намтаан испит. Онус ый маҥнайгы кү нүгэр
хайа лар тɵбɵлɵрɵ кɵстүбүттэр. 6 Онтон ыла түɵрт уон
күн ааспыт. Ной аалга оҥорбут түннүгүн арыйбыт. 7 Кини
суору таһаарбыта: сир үрдүнээҕи уу куу руор диэри тɵттɵрү-таары элиэтии сылдьыбыт. 8 Онтон холуубу ыыппыт,
сир ньуу руттан уу түспүтүн билээри. 9 Ол эрэн холууп
атаҕын ууруох сири булбакка, аалга тɵннүбүт. Уу ɵссɵ
даҕаны сир ньуу рун барытын сабан сытар эбит. Онон
кини холуубу бэйэтигэр аалга киллэрбит. 10 Ɵссɵ сэттэ күн
ааһарын кэтэһэн баран, холуубун аалтан эмиэ таһаарбыт.
11 Холууп киниэхэ ыкса киэһэ тɵн нү бүт: арай, тумсу гар
эдэр маслина сэбирдэҕин илдьэ кэлбит. Онуоха Ной сир
ньуу руттан уу түспүтүн билбит. 12 Кини ɵссɵ сэттэ күн
ааһарын кэтэспит уонна холуубу эмиэ ыыппыт: холууп
киниэхэ тɵннүбэтэх.
13 Ной олоҕун алта сүүс бии рис сылын бастакы ыйын
маҥнайгы күнүгэр сир ньууруттан уу барбыт. Онуоха Ной
аалын бүрүɵһүнүн арыйан кɵрбүтэ: сир ньуура кураанах
эбит. 14 Иккис ыйын сүүрбэ сэттис кү нүгэр сир куурбут.
15 Онуоха Таҥара Ной га эппит:
16 «Ойох хун, уолат таргын, кийииттэргин кыт та аал тан
таҕыс. 17 Бэйэҕин кытта баар бары кыыл ларгын, эт бүттэлээҕи барытын: кɵтɵрдɵрү, сүɵһүнү, хамсыыр харамайы,
үɵнү-кɵйүү рү та һаар. Сиргэ тарҕанан, тɵрɵɵн-үɵскээн
бардыннар». 18 Ной тахсыбыт. Кинини кытта уолаттара,
ойоҕо, кийииттэрэ эмиэ тахсыбыттар. 19 Тыынар тыыннаах,
үɵн-кɵйүүр, кɵтɵр-сүү рэр, сир харамайын бииһин ууһа
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устар улуу аалтан тахсыбыт. 20 Ной Айыы Тойоҥҥо анаан
кэрэх оҥорбут. Итиэннэ сүɵһүттэн, кɵтɵртɵн барытыттан
ыраастарын та лан ылан уот аһы лыга гыммыт. 21 Айыы
Тойон манньытар кэҥсик сытын ылан иһигэр санаабыт:
«Киһиттэн сылтаан аны сири кырыам суоҕа, тоҕо диэтэххэ
киһи ис сү рэҕин санаата — киниэхэ эрдэҕэс эрдэҕиттэн
иҥпит ɵһүɵн санаа. Аны ити курдук тыынар тыыннааҕы
самнарыам суоҕа. 22 Мантан инньэ ыһыы уонна хомуур,
тымныы уонна куйаас, сайын уонна кыһын, күнүс уонна
түүн сиргэ мэл дьи тохтообокко солбуһа ту руохтара».
1 Таҥара Нойу уон на кини уолаттарын алҕаан эппит:
«Ууһааҥ, үксээҥ, сиргэ тэнийиҥ. 2 Эһигиттэн сиргэ
баар тыынар тыыннаах барыта, хал лаан кɵтɵрɵ, сиргэ
баар үɵн-кɵйүүр барыта, уу балыга барыта куттанныннар,
салынныннар. Ол барыта эһиэхэ бэриллибитэ. 3 Хамсыыр
харамай, тыыннаах эрэ барыта эһиэхэ аһы лык буол лун.
Эһиэхэ барытын күɵх оту кэриэтэ биэрэбин. 4 Ол гынан
баран эти хаанныы баҕастыы сиэмэҥ, хааҥҥа олох тыына
баар. 5 Эһиги хааҥҥыт, тыыҥҥыт иһин эмиэ ирдэһиэм:
кыылтан да буол лун, инитин тыыныгар турбут киһиттэн да буол лун.
6 Киһи хаанын тохпут —
бэйэтин хаана киһиттэн тоҕуннун.
Тоҕо диэтэххэ киһи Таҥараҕа холонон айыллыбыта.
7 Эһиги ууһааҥ, үксээҥ, сир үрдүгэр тэнийиҥ,
онно үксээҥ».
8 Таҥара Ной га уон на кини уолат тары гар эппит: 9 «Дьэ,
мин эһигинниин, эһиги кэннэ ыччаттаргытын кытта кэс
тылбын түстүɵм. 10 Эһигинниин баар тыынар тыыннааҕы
кытта, кɵтɵрү, сүɵһүнү кытта, эһигинниин баар сир кыылларын кытта, аалтан тахсыбыттары барыларын кытта, сир
харамайын барыларын кытта. 11 Эһигинниин кэс тылбын
түстээтэхпинэ, уу ха лааныттан хайа да эт бүттэлээх эстиэ суоҕа, итиэннэ аны сир иэнэ иччитэхсийэр гына уу
халаана буолуо суоҕа». 12 Таҥара эппит: «Мин эһигинниин
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уонна тыынар тыыннааҕы кытта түһэрсибит кэс ты лым
эһиэхэ үйэ-саас ту хары буол лун. 13 Былыт быыһыгар кусту гу уурбу тум — мин уон на сир-дой ду ик ки арды гар
кэс тыл бэлиэтэ буолуоҕа. 14 Сир-дойду үрдүнэн бы лыты
мустахпына, былыт быыһынан кустук кɵстүɵҕэ. 15 Оччоҕо
мин эһиги уонна бары тыынар тыыннаах, эт бүттэлээх
икки ардыгар түһэрсибит кэс тылбын саныаҕым. 16 Былыт
быыһынан кустук тахсыбытын кɵрдɵхпүнэ, Таҥара уонна
сир үрдүгэр баар инчэҕэй эттээх, тыынар тыыннаах икки
ардыгар бэриллибит үйэлээх кэс ты лы саныаҕым. 17 Таҥара Нойга: «Бу баар — мин сир үрдүгэр баар эт бүттэлээҕи
кытта олохтообут кэс ты лым бэлиэтэ», — диэбит.
18 Аал тан тахсыбыт Ной уолат тара: Шем, Хам, Йафет
этилэр. Хам буол лаҕына Ханаан аҕата. 19 Бу үһүɵн Ной
уолаттара. Кинилэртэн аан дойдуга дьон ууһа үɵскээбитэ.
20 Ной си ри тиэрэн, виног рад олордубут. 21 Кини ары гы
иһэн итирбит уонна отуу тун иһигэр сыгынньах охтубут. 22 Ханаан аҕата Хам аҕатын сыгынньаҕын кɵрбүт.
Итиэннэ тахсан убайдарыгар иккиэннэригэр кэпсээбит.
23 Шем уон на Йафет та ҥас ылан ик киэн сан ны лары гар
бүрүнэн баран, кэннилэринэн хааман тиийэн, сыгынньах
аҕа ларын бү рүйбүттэр. Кинилэр сирэйдэринэн тɵттɵрү
хайыспыт буолан, аҕа ларын сыгынньаҕын кɵрбɵтɵхтɵр.
24 Ной ɵй дɵнɵн уһук ту бут уон на кыра уола тугу гым мытын билбит. 25 Кини эппит:
— Ханаан кыраннын,
Убайдарын кулуттарын кулута буоллун.
26 Өссɵ эппит:
«Шем Айыы Тойон Таҥарата алҕаннын,
Ханаан киниэхэ кулут буоллун.
27 Йафет Таҥарата кини ни үксүүр-тэни йэр оҥордун,
итиэннэ Шем отуутугар олохсуйдун. Оттон Ханаан кинилэргэ кулут буол лун». 28 Уу ха лаанын кэнниттэн Ной үс
сүүс биэс уон сыл буолбут. 29 Ной олоҕун күннэрэ барыта
тоҕус сүүс биэс уон сыл буолбут. Онтон ɵлбүт.
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1 Бу — Ной уолат тарын: Шем, Хам, Йафет удьуордара. Улахан уу кэн нэ кини лэр оҕоломмуттар.
2 Йафет уолат тара: Гомер, Магог, Мадай, Йаван, Тувал,
Мешех уонна Тираас. 3 Гомер уолаттара: Ашкеназ, Рифат
уон на Тогарма. 4 Йаван уолат тара: Элиша уон на Таршиш, Киттиим уонна Доданим. 5 Бу дьонтон бэйэлэрин
сирдэригэр тус-туһу нан тыл лаах, туспа уустаах дьон
арыыларынан арахсан олохсуйбуттар. 6 Хам уолаттара:
Куш, Мицраим, Фут уонна Ханаан. 7 Куш уолаттара: Сева,
Хави ла, Савта, Рама, Савте ха. Рама уолат тара: Шева
уонна Дедан. 8 Куштан Ним род тɵрɵɵбүт. Кини сиргэ
бастакы улуу сэрии һит буолбут. 9 Кини Айыы Тойон
иннигэр булчут бэрдэ буолбут. Ол иһин этэл лэр эбит:
«Нимрод курдук Айыы Тойон иннигэр күүстээх булчут», —
диэн. 10 Аан бастаан кини саарыстыбата Вавилон, Эрэх,
Аккаад уонна Калныа сирдэрэ эбиттэр. Бары Шиннаарга киирсэл лэр. 11 Ол сиртэн кини Ашшуурга тахсыбыт
уонна Ниневия, Риховот-Ир итиэннэ Калаах куораттары
туппут. 12 Онтон Ниневия уонна Калаах ик ки ардыгар
Риэсэн куораты эмиэ. Ол — улахан куорат эбит. 13 Мицраимтан Лудим, Анавиим, Лехавиим уонна Нафту хиим,
14 Пат русиим, Кас лу хиим уон на Кафториим үɵс кээбиттэр. Олортон Пилистиимнэр тахсыбыттар. 15 Ханаантан
үɵскээбиттэр: бастакы оҕото Сидуон, Хиэт, 16 йевусэйдэр,
амарыайдар уонна гиргашиилар, 17 хиввилэр, аркей дар,
синейдэр, 18 арбаадыайдар, сыамарыайдар, хамаатыайдар.
Кэлин Ханаан уустара тэнийбиттэр. 19 Ханааннар олохсуйбут сирдэрэ Сидуонтан саҕа лаан Гирээрэҕэ, Хаазаҕа
тиийэ тайыыр эбит. Онтон сал гыы Содуому, Хомуораны, Ад маа ны, Сибэйиими, Лаа ша ны хабар эбит. 20 Бу
барыта — Хам уолаттара уустарынан, тылларынан, олохсуйбут сирдэринэн, норуоттарынан арахсар удьуордара
эбит.
21 Йафет улах ан убайа, Эвердэр аҕа лара Шем эмиэ
оҕолордоох эбит. 22 Шем уолат тара: Елаам, Ашшуур,
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Арпакшаад, Лууд уонна Араам. 23 Араам уолаттара: Ууц,
Хуул, Гиэтэр уонна Мааш. 24 Арпак шаад Шалааҕы тɵрɵппүт, Шалаах Эвери тɵрɵппүт. 25 Эвертэн ик ки уол
тɵрɵɵбүт: биирин аата Пиэлэк диэн эбит — арахсыы диэн
суолта лаах, тоҕо диэтэх хэ, ол кэм ҥэ дьон-норуот олорор сирдэрин араарбыттар, оттон кини инитэ Дьактаан.
26 Дьак таан тан удьуордара: Алмараад, Шалеф, Сарм авет уонна Дьараах, 27 Дуораам, Узаал, Диик илэ, 28 Овал,
Абимаэль, Шева, 29 Офир, Хавиила, Йовав. Балар бары
Дьактаан уолаттара эбиттэр. 30 Кини лэр Мешаттан саҕа лаан Сафаар диэн илиҥҥи хайа лаах сирдэргэ тиийэ
олохсуйбуттар. 31 Бу — Шем уолаттарын уустарынан, тылларынан, арахсан тэнийбит түɵлбэлэринэн удьуордара.
32 Бу — Ной уолат тарын бэйэлэрин норуот тарын ортотугар удьуордарынан уустара. Улахан уу кэннэ кинилэртэн
сиргэ киһи аймах тэнийэн үɵскээбит.
1 Сир үрдүгэр бар дьон биир тыл лаахтар, биир саҥалаахтар эбит. 2 Кинилэр илин диэкиттэн сыҕарыйан
Шинаарга дэхси ньуурдаах сири булан олохсуйбуттар.
3 Кини лэр: «Туойу тап та йан уок ка уматыах ха», — диэн
сүбэлэспиттэр. Кини лэр таа һы кирпииччэнэн солбуйбуттар, испиэскэ оннугар сымаланы сыбах оҥостубуттар.
4 Кини лэр: «Сири-дой ду ну биир гы на ыһыл лан хаа лыахтааҕар куоратта уон на хал лааҥҥа тиийэр үрдүк тээх
дьиэтэ туттан, ааппытын үйэтитиэх хэ», — диэбиттэр.
5 Киһи аймах удьуора туппут куоратын уонна үрдүк таас
тутуутун кɵрɵɵрү Айыы Тойон үɵһэттэн түспүт 6 уонна:
«Дьэ, бу биир норуот, кини лэр бары биир тыл лаахтар.
Оттон бу үлэ — кини лэр саҕалааһыннара эрэ. Аны ылсыбыттарын ыһыктыахтара суоҕа. 7 Түһэн, бэйэ-бэйэлэрин
ɵйдɵспɵттɵрүн гына, тылларын булкуйуохха», — диэбит.
8 Айыы Тойон кини лэри ылан сир-дой ду үрдү нэн ыһан
кэбиспит. Онон кини лэр куорат ту тал лара тохтообут.
9 Ол иһин Бавель [Вави лон] диэн аат таабыт тар, тоҕо
диэтэх хэ, онно Айыы Тойон сир-дой ду тылын булкуйан

11

YOT genesis.indb 25

30.01.2012 16:49:08

26

АЙЫЛЛЫЫ 11:10 –31

кэбиспит. Айыы Тойон кини лэри, онтон сири-дойдуну
биир гына ыспыт.
10 Бу Шем ууһа. Улахан уу кэннэ ик ки сыл буолан баран
Шемтэн сүүс саастааҕар Арпак шаад тɵрɵɵбүт. 11 Шемтэн Арпак шаад тɵрүɵҕүттэн биэс сүүс сыл олорбут, ол
кэмҥэ атын уолаттар, кыргыттар тɵрɵɵбүттэр. 12 Арпакшаад отут биэс саа һыгар киниттэн Шалаах тɵрɵɵбүт.
13 Арпак шаадтан Шалаах тɵрүɵҕүттэн түɵрт сүүс үс сыл
олорбут, элбэх уол, кыыс оҕо тɵрɵɵбүт. 14 Шалаах отут
сааһыгар Эвер тɵрɵɵбүт. 15 Шалаахтан Эвер тɵрүɵҕүттэн
түɵрт сүүс үс сыл олорбут, Шалаахтан элбэх уол, кыыс
тɵрɵɵбүт. 16 Эвер отут уон түɵрдүгэр Пиэлэк тɵрɵɵбүт.
17 Эвертэн Пиэлэк тɵрүɵҕүттэн түɵрт сүүс отут сыл олорбут, киниттэн элбэх уол, кыыс оҕо тɵрɵɵбүт. 18 Пиэлэк
отут сааһыгар Реу тɵрɵɵбүт. 19 Пиэлэктэн Реу тɵрүɵҕүттэн
ыла кини ик ки сүүс тоҕус сыл олорбут, ол кэм устата
киниттэн уолаттар, кыргыттар тɵрɵɵбүттэр. 20 Реу отут
икки сааһыгар Серуг тɵрɵɵбүт. 21 Серуг тɵрүɵҕүттэн Реу
икки сүүс сэттэ сыл олорбут, ол ту хары атын уол, кыыс
ыччаттаммыт. 22 Серуг отут саа һыгар киниттэн На хуор
тɵрɵɵбүт. 23 Нахуор тɵрүɵҕүттэн ыла Серуг икки сүүс сыл
олорон үгүс ыччаттаммыт. 24 Нахуор буоллаҕына сүүрбэ
тоҕус сааһыгар Тараах тɵрɵɵбүт. 25 Нахуор Тараах тɵрүɵҕүттэн сүүс уон тоҕус сыл олорбут, киниттэн уолаттар,
кыргыттар тɵрɵɵбүттэр. 26 Тараах сэттэ уон сыл олорбут.
Киниттэн Авраам, Нахуор, Араан тɵрɵɵбүттэр.
27 Бу Тараах ууһа. Тараах тан Авраам, Нахуор уон на
Араан тɵрɵɵбүттэр. Араантан Лот тɵрɵɵбүт. 28 Араан, аҕата Тараах баарына, тɵрɵɵбүт сиригэр, Касдиим Ууругар
ɵлбүт. 29 Авраам уонна Нахуор ойох ылбыттар. Авраам
ойоҕун аата Саара, Нахуор ойоҕо Милкаа — Араан кыыһа (Араан — Милкаа уонна Иска аҕата). 30 Саараҕа оҕо
сатаан үɵскээбэт буолан оҕоломмотох эбит. 31 Тараах
уолун Авраамы, Араан тан сиэнин Лоту, Авраам кэргэнэ ки йии тин Саара ны илдьэ Кас диим Уурут тан
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тахсан Ханаан си ригэр барбыттар. Ол эрэн кини лэр
Харааҥҥа тиийээт, онно олохсуйбуттар. 32 Тараах икки сүүс биэс саа һыгар диэри олорон баран Харааҥҥа
ɵлбүт.
1 Айыы Тойон Авраам ҥа эппит: «Сиргит тэнуокк уттан, дьоҥ ҥуттан-сэргэҕиттэн, тɵрɵɵбүт
дьиэҕиттэн мин эйиэхэ ыйан биэрэр сирбэр бар. 2 Оччоҕуна
эйигиттэн улуу норуоту удьуордатыам, эйигин алҕыам,
суон сураҕырдыам, оччоҕо эн алгыстаах буолуоҥ. 3 Эйигин
алҕааччы лары алҕыам, эйигин кыраабыты кырыам. Эн
нɵҥүɵ киһи аймах барыта алҕаныаҕа». 4 Онуоха Авраам
Айыы Тойон эппитин хоту барбыт. Кинилиин Лот эмиэ
барсыбыт. Авраам Хараантан тахсарыгар сэттэ уон биэс
саастаах эбит. 5 Авраам ойоҕун Саараны, убайын уолун
Лоту, Харааҥҥа олорон муспут баай дарын-дуолларын
уонна дьонун-сэргэтин илдьэ Ханаан сиригэр тиийээри барбыттар. Кини лэр Ханаан си ригэр тиийбиттэр,
6 Авраам Шехем куорат аттынааҕы Маре аарыма ма һыгар
тиийбит. Онно оччолорго ханааннар олорбуттар. 7 Айыы
Тойон Авраамҥа кɵстүбүт уонна: «Бу сири эн ыччаккар
биэриэм», — диэбит. Кини онно, Айыы Тойон кɵстүбүт
сиригэр, кэрэх туппут. 8 Кини онтон Бэт Эль сирин илин
ɵттүгэр тайаан сытар хайа лаах сир диэки сыҕарыйбыт,
итиэннэ олохсуйар улахан отууларын ту руоруммут, ол
арҕаа ɵттүгэр Бэт Эль, оттон илин ɵттүгэр Хаай баар эбит.
Онно Айыы Тойоҥҥо кэрэх туппут уонна Айыы Тойону
ааттаан ыҥырбыт. 9 Авраам туран Негевкэ кэрийэ барбыт.
10 Ол дой ду га сут буол бут. Авраам Эгии пэк кэ быстах
кэмҥэ олохсуйа барбыт. Тоҕо диэтэх хэ, били сиргэ улуу
сут турбут. 11 Эгиипэк кэ чу га һаан иһэн кини ойоҕор
Саараҕа эппит: «Дьэ, бу мин билэбин, эн кэрэ дьүһүннээх дьахтаргын. 12 Эйигин Эгиипэк кэ кɵрдɵх тɵрү нэ:
«Бу — кини ойоҕо» диэхтэрэ уонна миигин ɵлɵрүɵхтэрэ,
эйигин тыыннаах ордоруохтара. 13 Эн, миэхэ үчү гэйи
оҥорон: «Бал табын», — диэн этээр эрэ. Мин олоҕум
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эйигиттэн тутулуктаах. 14 Авраам Эгиипэккэ киирбитин
кэннэ, олохтоохтор дьахтар үтүɵкэн бэйэлээҕин кɵрбүттэр.
15 Дьахтары фараон кулуттарын тойотторо эмиэ кɵрбүттэр
уонна фараоҥҥа тиийэн сɵҕɵн-махтайан кэпсээбиттэр.
Дьахтары фараон дьиэтигэр ылбыттар. 16 Онон Авраам
абыраммыт. Киниэхэ кыра, улахан сүɵһү, ɵсүɵл лэр, эр
дьон да, дьахтар да кулуттар, тыһы ɵсүɵллэр, тэбиэннэр
баар буолбуттар. 17 Айыы Тойон Авраам ойоҕо Саараттан
сылтаан фараоҥҥа уонна кини дьиэ кэргэнигэр ыар охсуулары оҥортообут. 18 Фараон Авраамы ыҥыран эппит:
«Бу тугу оҥордуҥ эн миэхэ? Тоҕо эппэтиҥ, кини эн ойоҕуҥ
буоларын? 19 Тоҕо кинини балтым диэтиҥ? Мин буол лаҕына кинини ойох оҥостубутум. Билигин дьэ ойох хун ыл
уонна бар». 20 Фараон дьонугар кинини утааралларыгар
дьаһал биэрбит. Онуоха кинини уонна ойоҕун, баайынма лын биэрэн туран утаарбыттар.
1 Авраам ойоҕун уонна туох баарын барытын илдьэ
Лоту кытта Эгиипэттэн Негев диэки тахсыбыттар.
2 Авраам сүɵһү тү нэн, үрүҥ да, кы һыл да кɵмүһү нэн олус
баай эбит. 3 Салгыы Негевтэн Бэт Эльгэ тиийэ барбыт.
Бэт Эль уонна Хаай ик ки ардыгар урут отуу та турбут
сиригэр, 4 аан бастаан оҥорбут кэрэҕин та һыгар тиийбит. Авраам онно Айыы Тойону аатынан ыҥырбыт. 5 Лот
Авраамы кытта сылдьан эмиэ кыра, бɵдɵҥ сүɵһүлэрдээх,
отуулардаах эбит. 6 Онон мэччирэҥ сирдэрэ кинилэргэ
тиийбэт буолбут. Тоҕо диэтэх хэ, кинилэр бииргэ батан
олорор кыахтара суох гына баайдара-дуоллара үгүс эбит.
7 Ол иһин Авраам уон на Лот сүɵһү кɵрɵɵч чүлэрин ик ки
арды ларыгар этиһии-иирсээн тахсар эбит. Ханаан уонна Феризей дьоно оччолорго онно олорбуттар. 8 Авраам
Лотка эппит: «Эн биһикки ардыбытыгар уонна сүɵһү кɵрɵɵччүлэрбит икки арды ларыгар мɵк күɵр тахсыбатын,
биһиги аймахтыы дьон буол лах пыт дии. 9 Сир-дой ду
кɵхсɵ киэҥ буолбатах дуо? Миигиттэн араҕыс. Ɵскɵтүн
эн хаҥас бардах хына, мин уҥа диэки буолуом, эн уҥа
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диэки бардах хына, мин ха ҥас диэки буолуом». 10 Лот
тулатын эргиччи кɵрбүт: Айыы Тойон Содуому уон на
Хомуора ны симэлитиэн иннинэ, Иордан сирэ Цоарга
тии йэ Айыы Тойон бы йаҥ наах си рин курдук, Эгиипэт сирин курдук нүɵл сир эбит. 11 Онон Лот бэйэтигэр
Иордан сирин та лан илин диэки барбыт. Кинилэр арахсыбыттар. 12 Авраам Ханааҥҥа олохсуйбут. Лот Иордан
эргин куораттарга олохсуйан Содуомҥа тиийэ олбоҕун
тэлгэппит. 13 Содуом дьоно Айыы Тойон иннигэр хара санаа лара уонна аньыы лара сүр эбит. 14 Лот арахсыбытын
кэннэ, Айыы Тойон Авраамҥа эппит: «Харах хын ас, ити
сиргиттэн хоту, соҕуруу, илин, арҕаа диэки кɵр. 15 Бу — эн
кɵрɵр сиргин барытын эйиэхэ, эн ыччаттаргар үйэ-саас
тухары биэрэбин. 16 Эн ыччаккын буор кыыбаҕын курдук
үксэтиэм. Ким буор бытархайын ааҕыай? Эн ыччатыҥ,
эмиэ оннук, киһи ааҕан сип пэт ахсааннаах буолуоҕа.
17 Тураҥ ҥын бу си ри уһаты-туора хаа ман кɵр, бары тын
эйиэхэ биэрэбин». 18 Онуоха Авраам отууларын хомунан, Хэвроҥҥа аарыма ытык ма һынан аатырбыт Мамре
сиригэр тиийэн олохсуйбут, онно Айыы Тойоҥҥо кэрэх
туппут.
1 Шинаар ыраах тааҕы тын Амра фэ ль кэ ми гэр,
Эллас ар ыраах тааҕы тын Ариох са ҕа на, Элам
ыраах тааҕы тын Кедорлаомер уон на гоим нар ыраахтааҕыларын Тидаал саҕана, 2 ити ыраахтааҕылар Содуом
ыраахтааҕытын Бера, Хомуора ыраахтааҕытын Биршаа,
Адмаа ыраахтааҕытын Шинаав, Цевоим ыраахтааҕытын
Шемевер, Белаа (атын бил лэр аата Цоар) ыраах тааҕы
утары сэриигэ ту руммуттар. 3 Кинилэр бары Сид диим
хочоту гар, ол эбэтэр туустаах муора он ну гар түмсүбүттэр. 4 Кини лэр уон ик ки сыл ту хары Кедорлаомер
үлэлээбиттэр, оттон уон үһүс сыл ларыгар утары турбуттар. 5 Уон тɵрдүс сыл лары гар Кедорлаомер уон на
кинини кытта баар ыраахтааҕы лар кэлэн Рефаимнары,
Аштерот-Карнаимҥа, Зуззимнары Хаамҥа, Эмиимнэри
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Шаве-Кириатаимҥа самнарбыттар. 6 Оттон Хори лары
Сеир хайатыттан саҕа лаан иччитэх сирдэргэ сытар ЭльФарааҥҥа тиийэ самнарбыттар. 7 Кинилэр Кадеш дэнэр
Эн-Мишпаат сык кыһыгар тɵн нɵн кэлбиттэр. Итиэннэ
амалыктар сирдэрин барытын тоҕу сынньыбыттар, ону
кытта Хацецон-Тамаарга олохтоох амарыайдары эмиэ.
8 Содуом, Хомуора, Адмаа, Цевоим, Белаа (билигин Цоар)
ыраахтааҕылара тахсан кинилэри кытта Сиддиим хочотугар кыргыспыттар. 9 Элам ыраахтааҕытын Кедорлаомеры
кытта, гоимнар ыраахтааҕы ларын Тида лы, шинаардар
Амрафэлларын, эллисардар Ариохтарын кытта кыргыспыттар. Түɵрт ыраахтааҕы биэһи утары. 10 Сиддиим хочото
сымалалаах хотооллордоох эбит. Содуом уонна Хомуора
ыраахтааҕылара куотан иһэн онно түспүттэр. Ордубуттара хайаҕа куоппуттар. 11 Онон хоппут ɵттɵ Содуом уон на
Хомуора баайдарын-дуолларын, астарын-үɵллэрин ылан
барбыттар. 12 Авраам убайын уолун Содуомҥа олорбут
Лоту уонна кини баайын-дуолун илдьэ барбыттар. 13 Биир
тыыннаах ордубут киһи Авраам еврейгэ кэлэн кэпсээбит.
Авраам буол лаҕына Мамре диэн ааттаах амарыай аарыма маһын аттыгар олорор эбит, оттон Мам ре инилэрин
Эшколу уонна Анеры кытта кинини ɵйɵɵччүлэр эбиттэр.
14 Авраам инитин уолун ту тан барбыттарын истэн, кини
дьиэтигэр тɵрүɵх тэриттэн олорбут үс сүүс уон аҕыс
бэриниилээх чаҕары мунньан ɵстɵɵхтɵрүн Дааҥҥа диэри батыспыт. 15 Түүн кулуттарынаан хас да бɵлɵҕү нэн
арахсан кинилэргэ саба түспүттэр уонна ɵлɵртɵɵбүттэр.
Ол кэннэ Авраамнаах кинилэри Дамааск хаҥас ɵттүгэр
сытар Ховаҕа тиийэ сойуоласпыттар. 16 Кини инитин
уолун Лоту, кини баа йын-дуолун, ону кытта дьахтал лары уонна Лот дьонун-сэргэтин эмиэ тɵннɵрбүт. 17 Авраам
Кедорлаомеры уонна атын ыраахтааҕы лары самнаран
тɵннɵн истэҕинэ, Шаве хочоту гар (би лиҥҥитэ Ыраахтааҕы хочото) киниэхэ уун-утары Содуом ыраахтааҕыта
тахсыбыт. 18 Шалеем ыраахтааҕыта Малки-Цедек килиэп
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уонна арыгы таһаарбыт. Кини Үрдүкү Таҥара алгысчыта
эбит. 19 Кини Авраамы алҕаан эппит:
— Авраам сир уонна халлаан баһылыгыттан,
Үрдүк Таҥараттан алҕаннын!
20 Ɵстɵɵхтɵргүн эн илиигэр тиксэрбит
Үрдүк Таҥараҕа айхал!
Авраам киниэхэ баа йыттан барытыттан уон гыммыт
биирин биэрбит. 21 Онуоха Содуом ыраахтааҕыта Авраамҥа эппит: «Оттон миэхэ дьом мун биэр, баайы бэйэҕэр
ыл». 22 Авраам Содуом ыраах тааҕытыгар эппит: «Үрдүкү Айыы Тойон Таҥараҕа, сирдээх хал лаан баһылыгар
андаҕайабын, 23 эн «Авраамы мин байыттым» диэбэтиҥ
гына эйигиттэн тугу даҕаны: сабы да, этэрбэс да быатын
ылыам суоҕа. 24 Арай, чаҕардар сиэбиттэрин аахпатах ха
уонна миигин кытта сыл дьыбыт дьон ɵлүү түттэн уратыны ылыам эрэ суоҕа. Анер, Эшкол, Мамре ɵлүүлэрин
ыллыннар».
1 Ити бы һы лааннар кэнни лэриттэн Авраам кɵрүүлэммит, онно Айыы Тойон киниэхэ эппит тыл лара:
«Куттаныма, Авраам. Мин эйиэхэ дурда-хах ха буолабын.
Эйиэхэ улуу махтал буолуоҕа». 2 Авраам ыйыппыт: «Айыы
Тойон Баһы лыгым, миэхэ эн тугу биэриэх хиний? Мин
оҕото-уруута суох киһибин. Мин ууспун утумнааччы Дамааск киһитэ Элиэзээр». 3 Авраам: «Дьэ, эн миэхэ ыччат
биэрбэтиҥ. Онон мин ууспун утумнааччы — кулутум», —
диэбит. 4 Онуоха Айыы Тойон киниэхэ эппит тыл лара:
«Кини эн уускун утумнуо суоҕа. Арай бэйэҥ тɵрɵппүт
эрэ оҕоҥ эйигин утумнуоҕа». 5 Итиэннэ кинини таһырдьа таһаарбыт уонна эппит: «Хал лааны кɵр эрэ уонна
сулустары аах, ааҕар кыахтаах буол лах хына». Итиэннэ
эбэн эппит: «Маннык элбэх ыччаттаныаҥ». 6 Кини Айыы
Тойоҥҥо итэҕэйбит, онуоха Айыы Тойон кини бэриниилээҕин бэлиэтии кɵрбүт. 7 Киниэхэ эппит: «Мин бу сири
эн ба һы лыыргар биэрээри эйигин Касдиим Ууруттан
таһаарбыт Айыы Тойоммун». 8 Онуоха Авраам: «Айыы
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Тойон Баһы лыгым, мин ону ба һы лыырбын хантан билиэх пиний?» 9 Айыы Тойон киниэхэ эппит: «Миэхэ үс
хаардаах тиҥэһэни, үстээх козаны, үстээх хойу, ты һы
холуубу уонна эдэр холуубу аҕал». 10 Кини ону барытын
аҕа лан ортолору нан быһа эттээбит. Аҥардарын аҥардарыгар утары-таары уурта лаабыт, арай кɵтɵрдɵрү эрэ
ортолорунан быһа эттээбэтэх. 11 Ɵлүк үрдүгэр элиэлэр
саба түһэл лэрин Авраам үүртэлиир эбит. 12 Күн киирэрин саҕа на Авраам эмис кэ утуйар уута сабардаан
кэлбит. Арай кинини улуу хараҥа кутта ла үүйэ туппут.
13 Айыы Тойон Авраам ҥа эппит: «Бил, эн ыч чатыҥ атын
сиргэ туора дьон буолуохтара, кини лэри кулут оҥостуохтара, түɵрт сүүс сыл баттыахтара-атаҕастыахтара.
14 Оттон мин кини лэри баттаан-атаҕастаан олорор норуоту дьүүл лүɵм, ол кэннэ эн ыччатыҥ онтон байан-тайан
тахсыаҕа. 15 Оттон эн этэҥҥэ ɵбү гэлэргэр аттаныаҥ, аар
сааскар тиийэн баран кɵмүл лүɵҥ. 16 Кини лэр буол лаҕына тɵрдүс кɵлүɵнэлэригэр манна тɵннүɵхтэрэ, тоҕо
диэтэх хэ, билигин амарыайдар аньыы лара ɵссɵ да туола илик». 17 Күн киирээтин хараҥарбыт. Оһох бу руота
уонна уот кыыма быста ламмыт эт быы һынан ааспыт.
18 Ол күн Айыы Тойон Авраамы кыт та кэс ты лын түһэрсибит уонна эппит: «Бу сири Эгиипэттэн саҕа лаан
Улуу ɵрүскэ — Эппэрээккэ тиийэ барытын эн ыччаккар
биэрэбин: 19 кэнэйдэр, кенизилэр, кадмонейдар, 20 хиттилэр, феризейдэр, рефаимнар, 21 амарыайдар, ханааннар,
гиргешилэр уонна йевусилар сирдэрин».
1 Авраам ойоҕо Саара оҕоломмот эбит. Кини Хагаар
диэн ааттаах Эгиипэт дьахтара кулуттаах эбит.
2 Саара Авраамҥа эппит: «Дьэ, Айыы Тойон мии гин тɵрɵɵбɵт гына хам бүɵлээбит. Онон эн мин кулут дьах тарбар
киир, баҕар, мин киниттэн уол ланыам». Авраам Саара
ты лын истибит. 3 Авраам Ханааҥҥа олохсуйбу та онус
сылыгар кини ойоҕо Саара Эгиипэттэн тɵрүттээх кулут
дьахтарын Хагаары эригэр одьулуун ойох быһыытынан
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биэрбит. 4 Авраам Хагаарга киирбит, онуоха Хагаар хат
буолбут. Хат буолбу тун би лэн баран хоту нун сэниир
буолбут. 5 Саара Авраамҥа эппит:
«Мин сэнэбилгэ сылдьарбар эн буруйдааххын.
Мин кулуппун түɵскэр түстээбит буруйдаахпын.
Онтуҥ хат буолан ханайаат миигин сэнээтэ.
Онон эн биһиккини Айыы Тойон дьүүллүɵҕэ».
6 Авраам Саара ҕа эппит: «Дьэ, кулут дьах тарыҥ бэйэҥ илиигэр баар, ону хай дах баҕарбыккынан дьаһай».
Онуоха Саара кинини ээҕин этиппит, дэлби эрэйдээбит.
Хагаар күрээн хаалбыт. 7 Кинини иччитэх сиргэ Суур суолун кытыытынааҕы уу сык кыһын аттыгар Айыы Тойон
аанньа ла булбут, 8 итиэннэ ыйыппыт: «Хагаар, Саара
кулутаа, хантан иһэҕин, ханна бардыҥ?» Хагаар эппит:
«Хотуммуттан Саараттан куоттум». 9 Онуоха Айыы Тойон
аанньа ла киниэхэ: «Хотуҥҥар тɵнүн, кинини иһит», —
диэбит. 10 Ɵссɵ айыы Тойон аанньала киниэхэ эппит: «Эн
ыччаккын ааҕан сиппэт ахсааннаах гына үксэтиэхпинэн
үксэтиэм». 11 Айыы Тойон аанньа ла эппит:
— Дьэ, эн хаккын, уолланыаҥ,
Йишмаэль диэн ааттыаҥ —
Эн эрэйгин Айыы Тойон иһиттэ.
12 кини кыыл ɵсүɵл курдук киһи буолуоҕа:
кини барыларын утары туруоҕа — бары кинини
утары туруохтара,
кини инилэриттэн туспа-туора туттуоҕа.
13 Кини лиин Айыы Тойон ааты нан кэпсэппик кэ Хагаар
аат биэрбит: «Эн миигин кɵрɵɵччү Таҥараҕын». Ол кэннэ:
«Ама, миигин кɵрɵɵччү нү манна кɵрдүм дуо?» — диэбит. 14 Ол иһин ол холуодьаһы Беэр-Ла хай-Рои [миигин
кɵрɵр тыын холуодьаһа] диир буолбуттар. Уу сык кыһа
Кадеш уонна Бааред икки ардыгар баар эбит. 15 Хагаар
Авраамтан уол оҕоломмут. Ол Хагаар тɵрɵппүт уолун
Авраам Йишмаэль диэн ааттаабыт. 16 Хагаар Йишмаэли
тɵрɵтɵрүгэр Авраам аҕыс уон алта саастаах эбит.

YOT genesis.indb 33

30.01.2012 16:49:09

34

17

АЙЫЛЛЫЫ 17:1–15

1 Авраам тоҕус уон тоҕус саа һыгар киниэхэ Айыы
Тойон кɵстүбүт уонна эппит: «Мин Модун Таҥарабын. Эн мин этэрби нэн сы рыт, оччоҕо эҥки лэ суох
буолуоҕуҥ. 2 Кэс тылбын эн биһикки ардыбытыгар олохтуом. Итиэннэ эн уускун ахса суох элбэтиэм». 3 Авраам
умса нɵрүйбүт. Таҥара кинини кытта кэпсэтэ турбут
уонна эппит: 4 «Дьэ, бу, мин эйигинниин кэс тылым — эн
үгүс норуот аҕата буолуоҕуҥ. 5 Мантан инньэ эн аатыҥ
Авраам диэн буолбатын, Авраһаам диэн буолаҕын, тоҕо
диэтэх хэ мин эйигин үгүс норуот аҕата оҥоруом.
6 Эйи гин ууһатыам, эйи гит тэн эл бэх норуот тар үɵскүɵх тэрэ, ыраах тааҕы лар тахсыах тара. 7 Эн би һик ки
ардыбытыгар уонна эн кэнчээри ыччак кын кытта кэс
тылбын үйэлэргэ олохтуом. Эйиэхэ уонна эн кэнчээри
ыччак кар Таҥара буолуом диэн үйэлээх кэс тыл бын
биэрэбин. 8 Эйиэхэ уонна кэнчээригэр кэрийэ хаампыт
сирдэргин, Ханаан си рин, үйэ-саас ту хары биэриэм,
кинилэргэ Таҥара буолуом». 9 Таҥара Авраһаамҥа эппит:
«Эн мин кэс тылбын тутус, эн уонна эйигиттэн үɵскээбит кэнчээри ыччатыҥ эмиэ. 10 Мин эйигинниин уонна
эн кэнчээригин кытта олохтообут кэс тылбынан эһиги
эр дьоҥҥутугар бары ларыгар быһыл лыы сиэрэ-туома
оҥоһуллуохтаах. Итини ту туһуох тустаах хыт. 11 УуҺуур
сэпкит тас тириитин быстарыҥ. Ол — мин эһигинниин
быспыт кэс ты лым бэлиэтэ буолуоҕа. 12 Үйэ-саас ту хары
эһиги дьиэҕитигэр тɵрɵɵбүт хайа баҕар уол оҕо итиэннэ,
эн сы дьаа ныҥ буолбак ка, атын дьонтон үрүҥ кɵмүскэ атыы ласпыт киһиҥ уол оҕолонноҕу на эмиэ ахсыс
кү нүгэр быстарыахтаах. 13 Эһиги дьиэҕит оҕото, харчыга атыы лаһыл лыбыт да оҕо булгуччу быһыл лыахтаах.
Мин кэс ты лым туоһута эһиги эккитигэр үйэлээх бэлиэ
буолуохтун. 14 Тас тириитин быстарбатах — быһыллыы
сиэрин-туомун барбатах эр киһини, мин кэс тылбын
кэспитин иһин, норуота туоратыаҕа». 15 Ити кэннэ Таҥара Авра һаамҥа эппит: «Ойох хун Саараны Саара диэн
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ааттаама. Кини аата Саарра буол лун. 16 Мин кинини
алҕыам уонна эйиэхэ киниттэн уол оҕо тɵрɵтүɵм. Кинини алҕаатах пына, киниттэн дьон-сэргэ уонна норуот
ыраахтааҕы лара тахсыахтара». 17 Авраһаам сирэйинэн
умса нɵрүйбүт, күлбүт уонна иһигэр санаабыт: «Ама,
сүүс саастаахтан оҕо тɵрɵɵтɵҕɵй, тоҕус уоннаах дьахтар Саарра хай дах оҕолонуой?» 18 Итиэннэ Авра һаам
Таҥараҕа эппит: «Йишмаэль эрэ баар буол лун, эн кɵрүүгэр». 19 Таҥара эппит: «Оннук, ойоҕуҥ Саарра эйиэхэ уол
оҕону тɵрɵтүɵҕэ, кинини Йицхаак диэн ааттаар. Мин
кинилиин үйэлэргэ кэс тылбын олохтуом уонна кини
кэнчээри ыччатын кытта эмиэ. 20 Йишмаэль туһунан эн
этэргин иһиттим, кинини алҕыам уонна тэнитиэм, олуһун үксэтиэм. Уон ик ки кинээс тɵрүɵхтэрэ, киниттэн
улуу норуоту тɵрүттүɵм. 21 Ол эрэн кэс тылбын Саарра
эһиил баччаҕа эйиэхэ тɵрɵппүт уолун Йиц хаагы кытта
түһэрсиэм». 22 Ол кэннэ Таҥара Авраһаамныын кэпсэтэн
бүппүт уонна үɵһэ тɵннүбүт.
23 Авра һаам уолун Йиш маэль, итиэн нэ кини дьиэтигэр
тɵрɵɵбүт эр дьон, ону тэҥэ харчыга атыы лаһан ылбыт
дьонун, Авра һаам ууһун эр дьонун бука бары ларын
киниэхэ Таҥара эппит күнүгэр барыларын тас тириилэрин
быспыт. 24 Авраһаам тас тириитин быстарарыгар тоҕус
уон тоҕус саастаах эбит. 25 Оттон уола Йишмаэль тас тириитин быстарарыгар уон үстээх эбит. 26 Авраһаам уонна
уола Йишмаэль эмиэ чопчу ол күн быстарбыттар. 27 Кини
дьиэтигэр тɵрɵɵбүт эр дьон уонна харчыга туора дьонтон атыы лаһыллыбыт уолаттар — бары быстарбыттар.
1 Күнүс ку йаас сатыы лаан турдаҕы на Авра һаам
отуу тун айаҕар олордоҕу на, Мам ре ытык мастарын аттыгар киниэхэ Айыы Тойон кɵстүбүт. 2 Кини
үɵһэ диэки кɵрбүтэ, арай, кини иннигэр үс киһи ту рар
эбит. Кɵрɵɵт да, кини лэргэ отуу ааныттан утары сүүрэн
тиийбит уонна сиргэ диэри умса нɵрүйбүт, 3 итиэннэ
эппит: «Тойонуом, ɵскүɵрүтүн эн са нааҕын таба тайам-
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мыт эрэ буол ларбын, кулуккун тумнан ааһыма даа. 4 Уу
аҕа лан атах хытын сууйуохтара. Онтон бу мас анныгар
сынньанаарыҥ. 5 Оттон мин ас аҕа лыам, эһиги сэниэҕитин эбиниэх хит. Ол кэннэ бараарыҥ, син биир кулуккут
аттынан ааһан иһэҕит». Кинилэр эппиттэр: «Эн этэриҥ
курдук буол лун». 6 Авра һаам отуу га Саарратыгар тиэтэйбит. Тиийээт эппит: «Түргэнник бастыҥ бурдуктан
үс мээрэйдэ ыл, тиэстэтэ мэһий уонна лэппиэскэтэ астаа». 7 Авраһаам сүɵһүлэригэр сүү рэн тиийэн сымнаҕас,
эмис эттээх ньирэйи ылан хамначчыт уолу гар биэрбит.
Онуоха бии рэ ту та астаан барбыт. 8 Кини иэдьэгэйи,
үүтү уон на астам мыт ньи рэйи ылан, кини лэр ин нилэригэр уурбут. Бэйэтэ кини лэр инни лэригэр тиийэн
мас анныгар турбут. Оттон анарааҥҥылара аһаабыттар.
9 Кини лэр: «Ойоҕуҥ Саарра хан на ный?» — диэн ыйыппыттарыгар, — «Манна отуу га», — диэбит. 10 Ол кэннэ
биирдэстэрэ: «Мин эһиил баччаҕа эмиэ эйиэхэ кэлиэҕим.
Эн ойоҕуҥ Саарра уол ланыаҕа», — диэбит. Ону Саарра
кини кэтэҕэр, отуу ааныгар туран истибит. 11 Авраһаам
уонна Саарра саастарын моҥообут кырдьаҕастар эбит.
Онон Саарраҕа дьахтар буоларын бэлиэтэ тохтообут эбит.
12 Саарра иһи гэр күлбүт уон на эппит: «Ама, аны кэлэн
күɵлэһийиэх баҕам кэлэр үһүɵ? Тойонум да кырдьаҕас».
13 Айыы Тойон Авра һаам тан ыйып пыт: «Саарра, ити,
туохтан күлэрий, «ама, кэлэн оҕолонуом дуо, кырдьан
баран» дии-дии? 14 Айыы Тойоҥҥо кыаллыбат диэн баара
дуо? Бол дьообут кэммэр эһиил эйиэхэ кэлиэҕим. Онно
Саарра оҕолоох буолуоҕа». 15 Саарра куттанан: «Күлбэтэҕим», — диэн мэл дьэспит. Онуоха анарааҥҥыта: «Суох,
күлбү түҥ», — диэбит. 16 Онтон ол дьон туран Содуом
диэки барбыттар. Авраһаам кинилэри атаарбыт. 17 Айыы
Тойон эппит: «Авра һаамтан тугу гынарбын кистиэм дуо?
18 Авра һаам тан улуу, күүс тээх норуот тар тахсыах тара.
Кининэн сир-дой ду дьоно-сэргэтэ барыта алҕа ныаҕа.
19 Кинини удьуордарыгар уонна кэнэҕэски ууһу гар Айыы
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Тойон суолун батыһан кырдьыгы уонна дьүүлү тутуһалларыгар соргу буол лун диэн талбытым. Оччоҕо Айыы
Тойон Авраһаамҥа эппитин толоруоҕа». 20 Айыы Тойон
эппит: «Содуому уон на Хомуораны үҥсэр ха һыы кэмэ
суох, аньыы лара-хара лара ыара хан. 21 Түһэн кɵрүүм эрэ:
кинилэри бу руйдаан миэхэ тиийэр ыар ынчык курдук
буруйдаахтар дуу, эбэтэр суох дуу, би лиэм». 22 Эр дьон
ол сиртэн Содуом ҥа барбыттар, оттон Авра һаам ɵссɵ
да Айыы Тойон иннигэр турбут. 23 Авраһаам чугаһаабыт
уонна эппит: «Ама бу руйдааҕы кытта буруйа суоҕу эмиэ
симэлитиэҥ дуо? 24 Баҕар, бу куоракка биэс уон бу руйа
суох дьон баара буолуо. Ама, бары ларын симэлитиэҥ
дуо? Бу сири манна баар биэс уон айыы сиэрдээх киһи
туһуттан харыстыаҥ суоҕа дуо? 25 Кэбис, оннук эрэ гыныма. Бэринии лээх киһини бу руй дааҕы кытта тэҥҥэ
симэлитиэҥ суоҕа, бэриниилээх аньыылааҕы кытта бииргэ
буолуо суоҕа. Оннук эрэ буолбатын. Сир-дойду судьуйата
түктэри дьүүллээбэтин». 26 Айыы Тойон эппит: «Ɵскɵтүн
Содуомҥа аньыыта суох биэс уон киһини буллахпына, бу
куораты кинилэр эрэ тустарыттан тыытыам суоҕа». 27 Авраһаам салгыы саҥарбыт: «Дьэ, бу мин, күдэн, күл-кɵмɵр
эрээрибин Тойоммор этэргэ быһаарынным: 28 арай, биэс
уоҥҥа биэс киһинэн тиийбэтин, ама, биэс киһи тиийбэтин
иһин куораты урусхал лыаҥ дуо?» Онуоха Айыы Тойон:
«Түɵрт уон биэс аньыыта суоҕу буллахпына, урусхаллыам
суоҕа», — диэбит. 29 Авраһаам этэрин уураппатах: «Арай,
онно түɵрт уону бул». Бии рэ: «Түɵрт уон киһи туһуттан
эмиэ оннук гыныам суоҕа». 30 Онуоха Авра һаам эппит:
«Тойонум мин этэрбэр, бука диэн, кыыһырбатын, арай,
онно отут киһи ни бул». Айыы Тойон эппит: «Отут да
киһи туһуттан урусхал лыам суоҕа». 31 Авраһаам эппит:
«Дьэ, бу мин Тойом мор этэргэ күһэл лэбин, арай, онно
сүүрбэни эрэ бул». Онуоха: «Сүүр бэни да бул лахпына
урусхал лыам суоҕа», — диэбит. 32 Авраһаам: «Тойонум,
ɵссɵ биирдэ эттэхпинэ, бука диэн, кыы һырбатын. Арай,
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онно уону эрэ бул». «Уон киһи ин ниттэн эмиэ урус халлыам суоҕа», — диэбит. 33 Айыы Тойон Авра һаамныын
кэпсэтэн бүп пүт уон на барбыт. Авра һаам дьиэтигэр
тɵннүбүт.
1 Ол ик ки Аанньал Содуом ҥа киэһэ кэлбиттэригэр,
Лот Содуом аанын айаҕар олорор эбит. Лот кɵрбүт
уонна туран утары кɵрсɵ тиийээт, сиргэ диэри сү гү рүйбүт 2 уонна эппит: «Дьэ, тойотторуом, кулуккут дьиэтигэр
тохтооҥ, хонуҥ-ɵрɵɵҥ, атах хытын суунуҥ, сарсыарда эрдэ
туран айаҥҥытын салҕаарыҥ». Онуоха кини лэр: «Суох,
биһиги та һырдьа хонуохпут», — диэбиттэр. 3 Лот олус
кɵрдɵспү тү гэр, киниэхэ кэлэн дьиэтигэр киирбиттэр.
Лот кинилэри аһынан күндүлээбит, лэппиэскэ буһарбыт,
кинилэр аһаабыттар. 4 Киэһэ сыта иликтэринэ, Содуом
олохтоохторо — эдэриттэн эмэнигэр тиийэ, куорат бары
уһугуттан кэлбит дьон барыта дьиэни тɵгү рүйэн кэбиспиттэр. 5 Кини лэр Лоту ыҥыран: «Эйиэхэ хоно кэлбит
дьон ханна ларый? Биһиэхэ таһаар, тутан-хабан кɵрүɵхпүтүн», — диэбиттэр. 6 Лот кинилэргэ тахсыбыт, аанын
саппыт 7 уон на эппит: «Кэбис, доҕот торуом, түк тэри
быһыы ла нымаҥ! 8 Ити миэхэ эр диэни билбэтэх ик ки
кыыстаахпын. Ол кэриэтэ эһиэхэ кини лэри таһаарыым.
Кинилэри хайдах гынаргыт кɵҥүлгүт. Арай, бу дьоҥҥо
тугу да оҥорумаҥ, кинилэр мин дьиэм ɵһүɵтүн күлүгэр
кэлбиттэрэ». 9 Онуоха кини лэр эппиттэр: «Киэр дьү гэлий! Эн туора киһи дьүүл дьүүл лэһээхтиэҥ дуо? Дьэ,
билигин эйиэхэ кини лэрдээҕэр ɵссɵ куһаҕан буолуо».
Кини лэр Лотка ыга кимэн испиттэр, аанын ал дьаталлара буолбут. 10 Онуоха били дьон Лоту дьиэҕэ тардан
ылбыттар, ааны хатаан кэбиспиттэр. 11 Оттон аан айаҕар
турааччылары — кыраларыттан улаханыгар тиийэ балай
оҥорбуттар. Онуоха кини лэр ааны булбакка сордоммуттар. 12 Ыалдьыттара Лоттан ыйыппыттар: «Манна, эйиэхэ
ɵссɵ ким баарый? Күтүɵккүн, уолаттаргын, кыргыттаргын,
куоракка баар дьоҥҥун барыларын мантан таһаар. 13 Бу
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куораты урусхаллыахпыт, тоҕо диэтэх хэ, Айыы Тойоҥҥо
тиийбит кинилэри бу руйдуур ыар ынчык кэмэ суох. Ол
иһин биһигини Айыы Тойон урусхал лааҥ диэн ыытта».
14 Лот тахсан, кини кыргыт тарын ылыах таах кү түɵттэрин кытта кэпсэппит уонна эппит: «Бу сиртэн туран
барыҥ, тоҕо диэтэх хэ Айыы Тойон куораты урусхал лаары гыммыт». Оттон кү түɵттэрэ ону «күлүү гынар» дии
санаабыттар.
15 Күн тахсаатын, Аанньал лар Лоту тиэтэппиттэр уонна:
«Тур, куорат аньыытын-харатын туһуттан симэлийбэтиҥ
туһугар ойох хун уонна икки кыргыттаргын илдьэ таҕыс».
16 Кини бытаанын кɵрɵн, Айыы Тойон үтүɵтү нэн, кинини,
кини ойоҕун уонна ик ки кыргыттарын илии лэриттэн
сиэтэн куорат таһыгар таһаарбыттар. 17 Ол ил дьэл лэригэр биир аанньал эппит: «Тыыҥҥын ɵрүһүн, кэннигин
хайыһыма, толооҥҥо тохтоомо, быыһанар туһугар хайаҕа
сас». 18 Онуоха Лот: «Суох, Тойонуом», — диэбит.
19 «Дьэ, бу эн кулу туҥ эйиэхэ сɵ бүлэттим: эн мин тыыммын ɵрүһүйэн, миэхэ оҥорбут үтүɵҥ улуу. Оттон мин
иэдээн ситэн сиэбэтин диэн, хайаҕа күрэнэр кыаҕым суох.
20 Ол чугас кыра куорат баар, онно куотуом. Кыра куорат
дии, онно тиийэн, тыыммын ɵрүһүнүɵм», — диэбит. 21 Ол
кэннэ киниэхэ аанньал эппит: «Дьэ, эн тускар кыһаллан
инньэ гыныам — эн эппит куораккын урусхал лыам суоҕа. 22 Тиэтэй, быыһан, тоҕо диэтэх хэ эн онно тиийиэх хэр
диэри мин сорук пун толорор кыаҕым суох». Ол иһин
бу куораты Цоар диэн ааттаабыттар. 23 Сир ньуу рун күн
сырдатарын саҕана Лот Цоарга тиийбит. 24 Оттон Айыы
Тойон Содуом ҥа уон на Хомуораҕа хал лаантан сиэрэ
уонна уот ардаҕы түһэрбит. 25 Итиэннэ бу ик ки куораты,
тула толооннорун барытын, куорат олохтоохторун барыларын буортан быкпыт үнүгэһигэр тиийэ урусхаллаабыт.
26 Лот ойоҕо сүү рэн иһэн кэн нин ха йы һан кɵрбүт уон на
туус кɵһɵҥɵ буолбут. 27 Авраһаам сарсыарда эрдэ Таҥара кɵстɵ сыл дьыбыт сиригэр тиийбит. 28 Кини Содуому,
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Хомуораны, тула толооннору кɵрбүтэ: арай, сиртэн оһох
буруолуу рун курдук бу руо тахсар эбит.
29 Таҥара куораттары, куорат тула ларын урус халл ыыр
кэмигэр, Таҥара Авраһаамы санаабыт. Онон Лот олорбут куоратын сири кытта тэҥниэн иннинэ, Лоту урусхал
ортотуттан таһааран кү рэппит. 30 Лот Цоартан тахсан
ик ки кыргыттарын илдьэ ха йа лаах сиргэ олохсуйбут.
Кини Цоарга олоруон куттаммыт. Онон ик ки кыыһын
кытта хаспах ха олорбуттар. 31 Улахан кыыһа балтыгар
эппит: «Аҕабыт кырдьаҕас. Оттон айылҕа ыйбытын курдук биһигини ылыах сир үрдүгэр ким да суох. 32 Онон
аҕабытыгар арыгы иһэрдэн баран, кини лиин хоонньоһуохха уонна аҕабытыттан ууһуох ха». 33 Кинилэр ол түүн
аҕа ларыгар арыгы иһэрпиттэр, ол кэннэ улахан кыыс
киирэн аҕатын кытта сыппыт. Аҕата кини хаһан кэлэн
сыппытын да, турбутун да билбэтэх. 34 Сарсыҥҥы кү нүгэр улахана балтыгар: «Дьэ, мин бɵлүүн аҕабын кытта
хоонньостум. Бу түүн эмиэ ары гы иһэрдиэх хэ уонна эн
киирэн сыт — аҕабытыттан ууһуох ха», — диэбит. 35 Ол
түүн аҕа ларыгар эмиэ арыгы иһэрпиттэр. Балыс кыыс
киирэн аҕатын кытта сыппыт. Аҕата кини хаһан киирэн
сыппытын да, турбутун да билбэтэх. 36 Оннук Лот кыргыттара иккиэн аҕа ларыттан хат буолбуттар. 37 Улахан
кыыс уол оҕоломмут уонна Моав диэн ааттаабыт. Кини
бүгүҥҥэ диэри Моав дьонун тɵрдɵ буолар. 38 Балыс кыыс
эмиэ уол ламмыт уонна Бен-Амми диэн ааттаабыт. Кини
бүгүҥҥэ диэри аммуон дьонун тɵрдɵ.
1 Авра һаам онтон тахсан Негев си рин диэки барбыт, итиэннэ Кадеш уонна Суур ик ки ардыгар
олохсуйбут, онтон Гераарга тиийбит. 2 Авраһаам ойоҕун
Саарра ны: «Бал тым», — диэ бит. Онон Гераар ыраахтааҕыта Авимелех Саарраны ыл лара дьонун ыыппыт.
3 Түүн Авимелех түүлү гэр Таҥара кэлбит уонна киниэхэ
эппит: «Бу ылбыт дьахтарыҥ туһуттан ɵлүɵҕүҥ, тоҕо
диэтэх хэ, кини эрдээх». 4 Авимелех дьахтарга чу гаһыы
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илик буолан эппит: «Тойонуом, ама аньыы та-бу руйа
суох дьону эмиэ ɵлɵрүɵҥ дуо? 5 Ама, кини бэйэтэ миэхэ
«мин балтым» диэн эппэтэҕэ дуо? Уонна Саарра да, эмиэ
«уба йым» диэ битэ. Мин ман нык бы һыы ла нарбар сүрэҕим кɵнɵ уонна илиим ыраас этэ». 6 Кини түүлү гэр
Таҥара эппит: «Сүрэҕиҥ кɵнɵтүнэн быһыыламмыккын
билэбин. Ол иһин миэхэ аньыы оҥорботун диэн эйигин
тохтоттум, ол иһин кинини тыытаргын кɵҥүллээбэтим.
7 Оттон билигин ойоҕун эри гэр тɵн нɵр, тоҕо диэ тэргин кини — Таҥара этитэр киһитэ, эн тускар үҥүɵҕэ,
оччоҕо эн тыыннаах буолуоҥ. Оттон тɵннɵрбɵтɵх хүнэ,
ɵлɵр ɵлүүҥ тириэҕэ, итиэннэ дьоҥҥор-сэргэҕэр эмиэ».
8 Авимелех сар сыарда эрдэ тур бут уон на ча ҕардарын
бары ларын ыҥыртаабыт. Кини лэргэ ити тыл лары барытын тиэрдибит. Ол дьон олус диэн кут таммыттар.
9 Авимелех Авра һаамы ыҥыр быт уон на киниэхэ: «Эн
тоҕо итинник быһыыланныҥ? Эйиэхэ туох аньыым иһин
миэхэ уонна саарыстыбабар улахан аньыыны аҕал лыҥ.
Ити — киһи киһиэхэ оҥоруо суохтааҕын оҥордуҥ», —
диэбит. 10 Авимелех Авра һаамҥа эппит: «Тугу түү йэн
маннык быһыыны быһыыланныҥ?» 11 Авраһаам эппит:
«Бу сиргэ Таҥараттан куттал суоҕа буолуо диэн, онон
ойоҕум туһуттан миигин ɵлɵрүɵхтэрэ диэн. 12 Итиэннэ,
кини, кырдьык, балтым — аҕам кыы һа, ол эрэн ийэм
кыы һа буолбатах. Кини ойоҕум буолбу та. 13 Миигин
Таҥара тɵрɵɵбүт дьиэбиттэн таһааран ыытарыгар мин
ойохпор: «Абыраа, ханнык да сиргэ тиийдэргин, онно
миигин уба йым диэр», — диэн эп питим», — диэ бит.
14 Авимелех Авра һаам ҥа кы ра да, улах ан да сүɵһү нү,
кулуттары биэрбит уонна ойоҕун Саарраны тɵннɵрбүт.
15 Авимелех киниэхэ: «Дьэ, эн инни гэр бу мин си рим —
сɵбүлээбит сиргэр олохсуй», — диэбит. 16 Оттон Саарраҕа:
«Дьэ, убайгар үрүҥ кɵмүһү нэн тыһыынчаны биэрдим,
ити бар дьоҥҥор эйигин сааттан-сууттан харыстыаҕа», —
диэбит. 17 Авра һаам Таҥараҕа үҥ пүт, онуоха Таҥара
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Авимелеҕи, кини ойоҕун, кулут дьахтал ларын чɵл лɵрүгэр түһэрэн, тɵрүүр-ууһуур анал ламмыттар. 18 Тоҕо
диэтэх хэ бу иннинэ Айыы Тойон Авра һаам ойоҕуттан
Саарраттан сылтаан кини ууһун дьахтал ларын тɵрɵɵбɵт гына хам баайбыт эбит.
1 Айыы Тойон, эп пи тин толорон, Саарра ны санаабыт итиэннэ Айыы Тойон Саарраҕа эппитин
оҥорбут. 2 Саарра хат буолбут. Таҥара киниэхэ эппит
болдьоҕор, кини Авраһаамҥа кырдьар сааһыгар уол оҕону тɵрɵппүт. 3 Авраһаам Саарраттан тɵрɵɵбүт уолу гар
Йицхаак диэн аат биэрбит. 4 Авраһаам Таҥара киниэхэ
соруйбутун курдук, уолу гар Йицхаакка, тɵрɵɵбүтэ ахсыс кү нүгэр быһыл лыы сиэрин-туомун оҥорбут. 5 Уола
Йицхаак тɵрүүрүгэр Авраһаам сүүс саастаах эбит. 6 Саарра буол лаҕына эппит: «Таҥара миэхэ үɵрүү нү биэрдэ.
Ким мин туспунан истибит — үɵрүɵҕэ». 7 Уонна эппит:
«Авраһаамҥа ким этиэ этэй «Саарра оҕолорун эмтэриэ»
диэн, тоҕо диэтэх хэ, мин уолбун кырдьан баран тɵрɵттүм». 8 Оҕо улаатан эмэрэ уурайбыт. Ол күн — Йиц хаак
ийэтин эмиийиттэн арахпыт күнүгэр Авраһаам улахан
ма лааһын оҥорбут. 9 Саарра Эгиипэт дьахтарын Хагаар
Авраһаамтан тɵрɵппүт уола кини уолун Йиц хаагы хаадьылыырын кɵрбүт, 10 итиэннэ Авраһаамҥа эппит: «Ити
кулут дьах таргын уонна кини уолун үүр. Ити кулут
дьахтар уола мин уолбун Йицхаагы кытта нэһилиэстибэ
был дьаспатын». 11 Онуоха Авра һаам ҥа сүрдээх ыарахан буолбут, ордук уолун туһуттан. 12 Оттон Таҥара
Авра һаам ҥа эппит: «Ити уолуҥ уон на кулут дьах тарыҥ туһуттан санаарҕаама, эйиэхэ Саарра тугу этэрин
барытын толор. Тоҕо диэтэх хэ эн удьуоруҥ Йицхаагынан салҕаныаҕа. 13 Итиэннэ кулут дьахтарыҥ уолуттан
эмиэ дьон-сэргэ таһаарыам, тоҕо диэтэх хэ, ол — эмиэ
эн хааныҥ». 14 Авраһаам сарсыарда эрдэ туран килиэп
уонна тирии мɵһɵɵччүк кэ уу ылан Хагаар сан ныгар
сүктэрбит уонна уолун кытта ыыппыт. Кини баран Беэр
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Шева иччитэх сирдэригэр му нан хаалбыт. 15 Мɵһɵɵччүгэр уута бү тэн, уолун биир та лах анныгар хаал ларбыт.
16 Бэйэтэ баран тэйиччи, ох кɵтɵн тиийэр сиригэр утары
олорунан кэбиспит уонна: «Оҕом ɵлɵрүн кɵрүɵхпүн баҕарбаппын», — диэбит. Ол кэннэ саҥа таһааран ытаабыт.
17 Онуоха Таҥара уол са ҥатын ис тибит, онтон Таҥара
аанньа ла хал лаантан Хагаары ыҥырбыт уонна эппит:
«Хагаар, туох буол луҥ? Куттаныма, Таҥара оҕо ытыырын иһиттэ. 18 Туран оҕону ту руор уонна илиититтэн
ыл, тоҕо диэтэх хэ мин киниттэн улуу норуоту үɵскэтиэм». 19 Таҥара кини хараҕын арыйбыт, арай кɵрбүтэ:
холуодьастаах уу баар эбит. Онуоха кини баран ти рии
мɵһɵɵччүгү уунан толорбут уонна уолу гар иһэрдибит.
20 Уол улаатыар диэри Таҥара кинини ара ҥаччы лаабыт.
Уол иччитэх сирдэргэ олорбут, охчут буолбут. 21 Кини
Фараан ку йаарыгар олорбут. Киниэхэ ийэтэ Эгиипэт
сириттэн ойох ылан биэрбит. 22 Ол кэмҥэ Авимелех сэриитин тойонунуун Фихол луун Авра һаамҥа: «Эн тугу
гынаргар барытыгар Таҥаралааххын, 23 дьэ, билигин миэхэ
миигин бэйэбин да, бэдэрбин да, сиэммин да түɵкэйдиэм суоҕа диэн андаҕай. Мин эйиэхэ үтүɵнү оҥорбутум
курдук, эн миэхэ уон на олорор сиргэр сыһыаннас», —
диэбит. 24 Онуоха Авра һаам: «Андаҕайабын», — диэбит.
25 Авра һаам Авим елех кулут тара холуодьас таах ууну
был дьаабыттарын Авимеле ххэ үҥсү бүт. 26 Авимелех
эппит: «Ким итинник быһыыламмытын билбэппин. Эн
миэхэ эппэтэҕиҥ. Күн бү гүҥҥэ диэри истибэк кэ сылдьыбытым». 27 Авраһаам кыра, бɵдɵҥ сүɵһүтүттэн ылан
Авимелеххэ биэрбит. Оннук гынан кинилэр илии охсуспуттар. 28 Авраһаам сэттэ эдэр хойу ылан туспа туруорбут.
29 Авимелех Авра һаам тан: «Дьэ, бу сэт тэ бараа ны ылан
тоҕо туспа туттуҥ?» — диэн ыйыппыт. 30 Биирэ эппит: «Бу
сэттэ оҕо барааны миигиттэн ыл — мин бу холуодьаһы
хаспытым туоһута буол лун диэн». 31 Бу сири Беэр Шева
диэн ааттаабыттар [ол — андаҕар холуодьаһа биитэр
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сэттэ холуодьаһа диэн суолта лаах], тоҕо диэтэх хэ, онно
иккиэн андаҕайбыттар. 32 Кинилэр Беэр Шеваҕа ил түһэрсибиттэр. Авимелех сэрии тойонунуун Фихол луун
Пилистиим сиригэр олохсуйбуттар. 33 Оттон Авра һаам
Беэр Шеваҕа улахан мас олордубут уонна онно Үйэлээх
Тойон Таҥара аатын ааттаабыт. 34 Авраһаам Пилистиим
сиригэр ɵр сыл ларга кэлии киһи буолан олорбут.
1 Дьэ, бу кэннэ маннык буолбут: Таҥара Авраһаамы
үтэн-анньан кɵрбүт. Кини: «Авраһаам», — диэбит,
онуоха биирэ: «Тугуй», — диэбит. 2 Кини эппит: «Соҕотох
таптыыр уолгун Йицхаагы ыл эрэ уонна Морийа сиригэр
тиий. Итиэннэ онно мин этэр ха йабар кинини уот аһылыга гын». 3 Авра һаам сарсыарда эрдэ туран, ɵсүɵлүн
ыҥыырдаабыт. Бэйэтин кытта икки кулуту, уолун Йицхаагы ылбыт. Уматыллар сиэртибэҕэ анаан мас хайыппыт
уонна туран Таҥара киниэхэ эппит сиригэр барбыт. 4 Үһүс
күнүгэр Авраһаам хараҕын ɵрɵ кɵрбүтэ: ыраахтан ол сир
кɵстүбүт. 5 Авраһаам чаҕардарыгар эппит: «Манна ɵсүɵлү
кытта хаа лыҥ. Оттон мин уолбунаан сүгү рүйүү сиэринтуомун толорон баран эһиэхэ тɵннүɵхпүт». 6 Авраһаам
оттук маһын ылан уолугар Йицхаакка сүктэрбит, бэйэтэ
уот уонна быһах ылбыт. Итиэннэ иккиэн барбыттар. 7 Йицхаак аҕатыгар Авраһаамҥа: «Аҕаа», — диэбитигэр, «Тугуй,
тоой уом?» — диэбит. Уола ыйыппыт: «Бу — уот уон на
мас баал лар, оттон уок ка толук бэриллиэхтээх бараан
оҕото ханнаный?» 8 Авра һаам: «Ол сиэртибэни Таҥара
бэйэтэ булан кɵрүɵҕэ, тоойуом», — диэбит. Итиэннэ иккиэн баран испиттэр. 9 Кинилэр Таҥара эппит сиригэр
кэлбиттэр. Авраһаам онно сиэртибэнньик туппут, маһын
кыстаабыт, уолун Йиц хаагы баайбыт уонна сиэртибэнньиккэ мас үрдүгэр олордон кэбиспит. 10 Авраһаам быһах
ылан уолун үрдүгэр илиитин да лаппыт. 11 Арай, кинини
халлаантан Айыы Тойон Аанньала ыҥырбыт: «Авраһаам,
Авра һаам», — диэ бит. Онуоха кини: «Тугуй», — диэбит. 12 Кини эппит: «Уолгар илиигин кɵтɵҕүмэ, киниэхэ
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тугу да гыныма! Мин эн Таҥараттан куттанаргын кɵрɵн
итэҕэйдим. Оннооҕор баар-суох уолгун мин туспар харыһыйбатыҥ». 13 Авра һаам хараҕын ɵрɵ кɵрбү тэ: арай,
кэннигэр бараан оҕото муоһунан иһирик талах быыһыгар
иилистэн турар эбит. Авраһаам баран ол барааны ылбыт
уонна уолун оннугар уок ка толук биэрбит. 14 Авраһаам
ол сири Йахве Йире [«Айыы Тойон булан кɵрүɵҕэ»] диэн
ааттаабыт. «Айыы Тойон хайатыгар кɵстүɵ» диэн билигин
да этэл лэр.
15 Айыы Тойон аанньа ла хал лаантан Авра һаамы ик кистээн ыҥырбыт. 16 «Бэйэбинэн андаҕайабын», — диэбит
Айыы Тойон уон на эппит: «Баар-суох соҕотох уол гун
харыстаабак ка маннык быһыы ламмытыҥ иһин 17 алҕаныах хын алҕан, эн уускун хал лаан сулуһун тэҥэ уонна
муора кытылын кумаҕын кэриэтэ үксэтиэхпинэн үксэтиэм.
Эн ууһуҥ ɵстɵɵхтɵрүн самнаран куораттарын ылыаҕа.
18 Эн мин этэр бин истибитиҥ иһин эн ууһуҥ нɵҥүɵ сир
үрдү гэр баар норуоттар бары алҕаныахтара», — диэн
эппит. 19 Авраһаам чаҕар уолаттарыгар тɵннүбүт. Онтон
бары туран Беэр Шеваҕа барбыттар. Авраһаам Беэр Шеваҕа олохсуйбут.
20 Бу кэн нэ «Дьэ, Мил каа инигэр, На хуорга, уолат тары
тɵрɵттɵ» диэн Авра һаамҥа тиэрдибиттэр. 21 Улахан уол
Уц, Буз — кини инитэ, итиэннэ Кэмуэль (Араам аҕата).
22 Кэсэд, Хазо, Пил дааш, Йид лаф уон на Бэтуэль. 23 Бэтуэльтэн Ривека тɵрɵɵбүт. Бу ахсыаннарын Милка Нахуорга,
Авраһаам инитигэр тɵрɵппүт. 24 Оттон Нахуор Реума диэн
ааттаах кулут дьахтарыттан Тевах, Гахам, Тахаш уон на
Маа ха тɵрɵɵбүттэр.
1 Саарра сүүс орду гу на сүүрбэ сэттэ сыл олорбут.
Бу Саарра олоҕун күн нэрэ-сыл лара. 2 Саарра
Кириат-Арбаҕа ɵлбүт. Ол — Ханаан сиригэр баар Хеврон. Авра һаам онно Саарратын ытаабыт, кутурҕаҥҥа
ыл лар быт. 3 Авра һаам ɵл бүт ойоҕут тан ара ҕан, Хет
уолаттарыгар эппит: 4 «Мин эһиэхэ олохсуйбут кэлии
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киһибин. Онон миэхэ ойох пун кистиирбэр, кɵмɵрбɵр
иин сиринэ бас биэриҥ эрэ». 5 Хет уолаттара Авраһаамҥа
хоруй даан эппиттэр: 6 «Иһит, тойоммуот, эн биһиэхэ
Таҥараттан анаммыт баһылыккын. Онон биһиги кɵмɵр
сирбит бастыҥ ɵттүгэр ойох хун кистээ. Биһигиттэн ким
да эн ойох хун кистииргэр кɵмɵр сириттэн кɵҥүɵ суоҕа».
7 Авра һаам ол дой ду дьону гар, Хет уолат тары гар махтаммыт, 8 итиэннэ кинилэргэ маннык диэбит: «Ɵскɵтүн
ойоҕум ɵлү гүн кистиирбэр сɵбүлэһэр буол лах хытына,
истиҥ мии гин. Цохар уолут тан Эфрон тан мин туспар кɵрдɵһүҥ. 9 Махпела иччитэхсийбит сирин, онно
хонуу уһу гар баар хаспаҕын миэхэ биэрдин. Кɵмɵрбɵр
анаан, эһиги кɵрɵн турдах хытына, толору тɵлɵбүрүгэр
миэхэ бас билиибэр биэрдин». 10 Эфрон Хет уолаттарын
ортолоругар олорбут. Хет киһитэ Эфрон Авра һаамҥа
хоруйдаан, Хет уолаттара истэн олордохторуна, барыларыгар, кини куоратын аанынан киирээччилэргэ эппит:
11 «Суох, тойонуом, иһит мии гин: хонуу бун эйиэхэ биэрэбин, итиэннэ онно баар хаспах сири эмиэ биэрэбин.
Ойоҕуҥ ɵлүгүн кистээ диэн, норуотум уолаттара кɵрɵн
турдахтарына, бос хо биэрэбин», — диэбит. 12 Онуоха
Авра һаам бу дой ду дьону гар сү гү рүйбүт. 13 Кини бу
дой ду дьоно истэл лэригэр Эфроҥҥа эппит: «Ол эрэн
эн мии гин иһит. Хонуу иһин үрүҥ кɵмүс биэрэбин.
Миигиттэн ыл лах хына, ойоҕум ɵлү гүн онно кистиэм».
14 Эфрон Авра һаам ҥа хоруй даан эппит: 15 «Тойонуом,
иһит миигин, ол сир түɵрт сүүс шекель үрүҥ кɵмүскэ
тэҥ. Миэхэ да, эйиэхэ да ол туох суол та лааҕый? Эн ɵлбүтү кɵмп». 16 Авраһаам Эфрону истэн баран, Эфроҥҥа
Хет уолаттара истэл лэригэр эппитин саҕа үрүҥ кɵмүһү — түɵрт сүүс ше кель үрүҥ кɵмүһү, атыы һыт тар
ааҕыы ларынан, ыйаан биэрбит. 17 Мамре утары сытар
Мах пелаҕа баар Эфрон хонуу та, хонуу ну кыт та хаспах сир эмиэ, итиэннэ ол тулатыгар баар мас барыта,
18 Хет уолат тара уон на куорат айа ҕар киир бит дьон
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бука бары кɵрɵн турдахтарына, Авра һаам бас билиитэ
буолбут. 19 Ол кэннэ Авра һаам ойоҕун Саарраны Мамре, ол эбэтэр билиҥҥитэ Ханаан Хевронун, чу гаһыгар
сытар Махпела хонуутугар баар хаспах ха кɵмпүт. 20 Бу
курдук Хет уолаттарыттан ылбыт хонуута уонна хаспаҕа Авраһаамҥа кɵмүл лэр сир быһыытынан — кини
бас билиитэ буолбуттар.
1 Авра һаам тоҥ хо йо кырдьы быт. Бары ты гар
Авра һаамы Айыы Тойон алҕаабыт. 2 Авра һаам
дьиэтигэр барытын дьаһайан олорор аҕа хамначчытыгар эппит: «Илиигин ылан ɵттүгүм анныгар уур 3 уонна
мин уолбар, миигин тула лыыр Ханаан кыргыттарыттан
ойох ылан биэриэм суоҕа диэн миэхэ Айыы Тойонунан,
хал лаан уонна сир Таҥаратынан андаҕай. 4 Ол оннугар,
уолбар Йицхаакка мин дойдубуттан ойох ылан биэрээр».
5 Онуоха хам нач чы та киниэхэ: «Арай, ол дьах тар миигин баты һан бу дой ду га кэлиэн баҕарбатын? Уол гун
эн тɵрɵɵ бүт сиргэр тɵн нɵрɵбүн дуо?» — диэн ыйыппыт. 6 Киниэхэ Авра һаам эппит: «Кэбис! Мин уол бун
онно тɵннɵрүмэ. 7 Миигин тɵрɵɵбүт дой дубуттан, аҕам
дьиэтиттэн ылбыт Айыы Тойон, хал лаан Таҥарата «бу
сири эн ыччак кар биэриэм» диэн миэхэ ан даҕайбыта.
Кини эйиэхэ аанньа лын ыытыаҕа, оттон эн мин уолбар
онтон ойохто ылан биэрээр. 8 Ɵскɵтүн ол дьахтар эйигин
батыһан кэлсиэн баҕарбатаҕына, миэхэ биэрбит андаҕаргыттан босхолоноҕун, мин уолбун онно эрэ тɵннɵрүмэ».
9 Ол хам нач чыт илиитин тойонун Авра һаам ата ҕын икки ардыгар уурбут уонна толоруох буолан ан даҕайбыт.
10 Итиэннэ бу кулут тойонун тэбиэннэриттэн уон тэбиэни
ылбыт уонна барбыт. Ону кытта Тойонун күндү баайын
эгэлгэтиттэн эмиэ ылбыт. Кини Арам Нахараим диэки,
На хуор олорор куоратыгар, барбыт. 11 Кини киэһэлик,
дьахталлар уу баһар кэмнэрин саҕана, куорат таһынааҕы
холуодьас аттыгар тэбиэннэрин бүлгүрүппүт. 12 Итиэннэ:
«Тойонум Авраһаам Айыы Тойон Таҥарата! Бүгүн миигин
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соргулаа, Тойоммор Авраһаамҥа үтүɵнү оҥор даа. 13 Дьэ,
бу мин холуодьас аттыгар турабын, куорат дьонун кыргыттара уу баһа таҕыстылар. 14 «Мин уу иһиэхпин, иһик кин
уун эрэ» диэтэхпинэ, «ис, тэбиэннэргин эмиэ уулатыам»
диэбит кыыһы — эн кулуккар Йицхаакка биэрэҕин. Мин
тойоммор үтүɵнү оҥорбуккун онно би лиэҕим». 15 Кини
ɵссɵ саҥаран да бүтэ илигинэ, арай, Авра һаам инитин
На хуор ойоҕун Милкаа уола Бэтуэль тɵрɵппүт кыы һа
Ривека санныгар иһиттээх тахсан кэлбит. 16 Кыыс дьүһүнүнэн олус кэрэ, кырыллыбытынан кыыс эбит. Кини
холуодьаска түһэн иһитин толоруммут уонна тахсан испит. 17 Онуоха хамначчыт киниэхэ утары сүүрэн тиийбит
уонна эппит: «Иһиккиттэн кыратык уута ыймахтат эрэ».
18 Ону кини: «Ис, тойонуом», — диэ бит уон на хап-сабар
иһитин илиитигэр түһэрээт уу иһэрпит. 19 Уу иһэрдэн
бүтэн баран: «Эн тэбиэннэргин эмиэ, утахтара ханыар
диэри уу баһан иһэрдиэм», — диэбит. 20 Итиэннэ хап-сабар уулаах иһитин харыытаҕа сүɵкээт холуодьастан уу
баһа сүүрбүт. Кини тэбиэннэрин барыларын уулаппыт.
21 Оттон ол киһи кин иттэн хараҕын араар бак ка, Айыы
Тойон кинини соргулаабытын дуу, суоҕун дуу би лээри, саҥата суох одуулаан турбут. 22 Тэбиэннэр уулаан
бүппүттэрин кэннэ, били киһибит шекель аҥарын саҕа,
кыра кыһыл кɵмүс мурун ытарҕатын, итиэннэ уон кɵмүс
шекель саҕа икки бɵҕɵҕү кыыска ылан биэрбит 23 уонна
ыйыппыт: «Эн ким кыыһаҕыный? Эт эрэ миэхэ, эн аҕаҥ
дьиэтигэр биһигини хоннорор кыахтаах дуо?» 24 Кыыс
киниэхэ эппит: «Мин — Мил каа На хуорга тɵрɵппүт
уолун Бэтуэль кыыһабын». 25 Кыыс киниэхэ ɵссɵ эбии:
«Биһиэхэ соломо да, сүɵһү аһы лыга да элбэх, итиэннэ
хонук да сирэ кɵстүɵҕэ», — диэбит. 26 Били киһи тɵбɵтүн
хоҥкутан Айыы Тойон иннигэр сɵһүргэстээбит 27 уонна
эппит: «Тойонум Авраһаам Айыы Тойон Таҥарата айхалланнын! Мин тойоммор эппит ты лын энчирэппэтэҕэр.
Айыы Тойон мин суолбун чопчу тойонум урууларын дьиэ-

YOT genesis.indb 48

30.01.2012 16:49:11

АЙЫЛЛЫЫ 24:28 – 42

49

тигэр са лайда». 28 Кыыс ийэтигэр сүү рэн тиийэн маны
барытын дьиэлээхтэргэ тиэрдибит. 29 Ривека Лаваан диэн
ааттаах убайдаах эбит. Лаваан ол киһиэхэ холуодьас аттыгар барбыт. 30 Кини балтын муннугар ытарҕаны уонна
харытыгар бɵҕɵхтɵрү кɵрɵн, балта Ривека «миэхэ ол киһи
маннык кэпсээбитэ» диэн эппитин истэн, тиийбитэ: ол
киһи тэбиэннэрин кытта холуодьас аттыгар ту рар эбит.
31 Онуоха Лаваан эппит: «Киир, Айыы Тойон тон алгыстаах.
Тоҕо таһырдьа тураҕын? Мин дьиэни уонна тэбиэннэр сытар сирдэрин бэлэмнээтим». 32 Хамначчыт дьиэҕэ киирбит.
Тэбиэннэрин сыбыдахтаабыттар, соломо уонна аһы лык
биэрбиттэр, оттон киниэхэ уон на дьону гар атахтарын
сууналларыгар уу биэрбиттэр. 33 Кини иннигэр ас уурбуттар, онуоха Авра һаам кулута: «Туһааннаах сорукпун этэ
иликпинэ, аһаабаппын», — диэбит. Анарааҥҥыта: «Эт», —
диэбит. 34 «Мин Авраһаам кулутабын. 35 Айыы Тойон мин
тойоммун дэлэгэйдик алҕаан, тойонум баай-та лым олохтоммута. Киниэхэ Айыы Тойон барааны, сүɵһүнү, үрүҥ,
кыһыл кɵмүһү, эр дьон, дьахтар кулуттары, тэбиэннэри,
ɵсүɵл лэри биэрбитэ. 36 Тойонум ойоҕо Саарра кырдьан
баран уол оҕону тɵрɵппүтэ. Онуоха тойонум киниэхэ баарын барытын биэрбитэ. 37 Оттон миигиттэн Тойонум, «бу
мин олорор сирбиттэн, Ханаан кыргыттарын уолбар ойох
ылыма» диэн андаҕар ылбыта. 38 «Ол оннугар мин аҕам
дьиэтигэр, мин урууларбар тиийэҥҥин, уолбар онтон
ойохто аҕал», — диэбитэ. 39 Онуоха мин тойоммор: «Арай,
ол дьах тар миигин кытта барсыбатын» — диэбиппэр,
40 кини миэхэ: «Мии гин кɵрɵр Айыы Тойон эйи гин ниин
аанньа лын ыытыаҕа, эйигин соргулуоҕа, эн мин ууспуттан, аҕам дойдутуттан мин уолбар ойох ылан биэриэҕиҥ.
41 Оччоҕо эрэ миэхэ биэр бит ан даҕаргыттан бос холонуоҥ.
Оттон мин ууспар тиийбитин кэннэ, кинилэр биэрбэтиннэр,
оччоҕо эмиэ ан даҕаргыттан босхолонуоҥ», — диэбитэ.
42 Ол иһин мин бүгүн хо луодьаска кэлбитим уонна:
«Тойонум Авраһаам Таҥарата, Айыы Тойон! Эн мин
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ирдэһэр суолбун ыйан биэрдэргин. 43 Мин бу холуодьас
үрдүгэр турабын. Уу баһа тахсыбыт кыыска мин «иһиттээх уугуттан кыратык иһэрт эрэ» диэтэхпинэ, 44 миэхэ
«эн да ис, тэбиэннэргэр да уу баһан биэриэм» диэбит
кыыс — ол Айыы Тойон тойонум уолугар анаабыт ойоҕо
буолуохтун», — 45 диэн испэр саҥаран да бүтэ иликпинэ,
кувшинын санныгар ууруммутунан, арай, Ривека тахсан
холуодьас диэки түстэ, уу баста. Онуоха мин киниэхэ
тиийэн: «Уута иһэрт эрэ», — диэтим. 46 Кини санныттан
иһитин түһэрэн баран: «Ис, тэ биэннэргин эмиэ уулатыам», — диэтэ. Мин уу истим, кини тэбиэннэрбин эмиэ
уулатта. 47 Мин киниттэн: «Эн ким кыыһаҕыный?» — диэн
ыйыппыппар, кини: «Милка Нахортан тɵрɵппүт уолун
Бэтуэль кыы һабын», — диэбитэ. Онуоха мин киниэхэ
муннугар ытарҕаны уонна харытыгар бɵҕɵхтɵрү кэтэрдибитим. 48 Тɵбɵбүн хоҥ ку тан, Айыы Тойон инни гэр
сɵһүргэстээбитим. Тойонум уруутун кыыһын тойонум
уолу гар ойох ылан биэрэрбэр сɵптɵɵх суолунан чопчу
сирдээн аҕалбытын иһин, тойонум Авраһаам Таҥаратын,
Айыы Тойону айхал лаабытым. 49 Дьэ, билигин, мин уҥа
дуу, хаҥас дуу хайыһыахпын, мин тойоммор үтүɵнэн уонна кырдьыгынан хардараргытын дуу, суох дуу миэхэ этиҥ».
50 Онуоха Лаваан уон на Бэтуэль: «Бу дьа йыы Айыы
Тойонтон айдарыылаах. Онон эйиэхэ үтүɵ дуу, мɵкү дуу
диэн этэр кыахпыт суох», — диэн хардарбыттар. 51 «Ривека
бу баар. Ыл уонна бар. Айыы Тойон эппитин хоту, кини
эн тойонуҥ уолу гар ойох буолуоҕа». 52 Авраһаам кулута
бу тыллары истэн баран Айыы Тойон иннигэр сиргэ тиийэ сɵһүргэстээбит. 53 Кулут биир иһит үрүҥ кɵмүс, биир
иһит кыһыл кɵмүс мал эгэлгэтин уонна таҥаһы таһааран
Ривекаҕа биэрбит. Маны тэҥэ кини убайыгар, ийэтигэр
күн дү бэлэх биэрбит. 54 Кини илдьэ сыл дьар дьонунуун
аһаабыттар-сиэбиттэр уонна хоммуттар. Сарсыарда туран:
«Миигин тойоммор ыытыҥ», — диэбит. 55 Онуоха кыыс
убайа уонна ийэтэ: «Кыыс биһигинниин уонча күн олор-
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дун, ол кэннэ бараар», — диэбиттэр. 56 Онуоха кинилэргэ:
«Миигин тутумаҥ, мин суолбун Айыы Тойон соргулуур.
Миигин ыытыҥ, тойоммор барыам» — диэбит. 57 Кинилэр
эппиттэр: «Кыыһы ыҥырыах ха уонна киниттэн ыйытыахха». 58 Кинилэр Ривеканы ыҥырбыттар уонна киниттэн:
«Бу киһилиин барсыаҥ дуо?» — диэн ыйыппыттарыгар,
кини: «Барсыам», — диэбит. 59 Онуоха кыыстарын Ривека ны кɵрɵɵччү дьах тарын кытта, Авра һаам кулу тун
уонна кини дьоннорун ыыппыттар. 60 Ривеканы алҕаан
ыыппыттар:
— Биһиги кыыспыт,
Эн тыһыынчаны, үтүмэни тɵрɵт,
Оттон кэнчээри ыччатыҥ
ɵстɵɵхтɵрүн сирдэрин-уоттарын баһылаатын!
61 Риве ка туран хам нач чыт дьах тал ла рын кыт та
тэбиэннэрин мэҥэстибиттэр уонна ол киһини батыһан
барсыбыттар. Ол хамначчыт Ривеканы илдьэ барбыт.
62 Йиц хаак, Беэр-Ла ха й-Рои диэн, ол эбэ тэр «Мии гин
кɵрɵр тыын холуодьа һа» диэн ааттаах сиртэн кэлбит.
Кини Негевкэ олорор эбит. 63 Киэһэрэн эрдэҕинэ, Йицхаак хонуу га тахсыбыт. Арай, одуулуу туран кɵрбү тэ,
тэбиэннэр иһэл лэр эбит. 64 Ривека Йиц хаак ка хараҕын
хатаан, тэбиэниттэн ыстанан түспүт. 65 Уонна хамначчыттан ыйыппыт: «Бу, толоон устун биһиэхэ утары иһэр
киһи кимий?» Кулут: «Кини — мин тойонум», — диэбит.
Онуоха кыыс бү рүнэр таҥаһынан сирэйин саптыбыт.
66 Хам наччыт тугу гым мы тын бары тын Йиц хаак ка кэпсээбит. 67 Кыы һы Йиц хаак ийэтин Саарра шатеру гар
киллэрбит. Кини Ривеканы ылбыт. Ривека киниэхэ ойох
буолбут. Кини ойоҕун таптаабыт. Йицхаак ийэтин ку рутуйа ахтара намыраабыт.
1 Авра һаам ɵссɵ ойох ыл быт. Кини аата Кету ра
диэн эбит. 2 Кини Зимраны, Йак шаны, Меданы
уонна Мидеаны, Йишбагы уонна Шуаҕы тɵрɵппүт. 3 Йакшаантан Шева уонна Дедан тɵрɵɵбүттэр. Дедан уолаттара
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Ашу рим, Летушим уон на Леуммим эбиттэр. 4 Мидеан
уолаттара Эйфа, Эфер, Ханох, Авида уонна Елдаҕа эбиттэр.
Кинилэр бары Кетура удьуордара. 5 Авраһаам туохтааҕын
барытын Йицхаакка биэрбит. 6 Оттон Авра һаамҥа баар
кэргэн дьахтал ларын уолаттарыгар Авраһаам бэлэх-туһах биэртэлээбит уонна тыыннаах эрдэҕинэ, уолуттан
Йицхаактан тэйитэн, илин диэки, илиҥҥи сиргэ ыыталаабыт. 7 Авраһаам олорбут олоҕун уһуна сүүс сэттэ уон
биэс сыл буолбут. 8 Кини тыына быстыбыт. Авра һаам
олоҕунан дуоһуйан, күрэҥсийэ кырдьан, сааһын моҥоон
ɵбү гэлэригэр аттаммыт. 9 Кинини уолаттара Йиц хаак
уонна Йишмаэль, Хет ки һитэ Цохар уолун Ефрон толоону гар, Мам ре чу га һы гар баар, Мах пела хаспаҕар
кɵмпүттэр, 10 Авраһаам Хет уолаттарыттан атыы ласпыт
сиригэр. Онно Авра һаам ойоҕунуун Саарра лыын кɵмүллүбүттэр. 11 Авраһаам ɵлбүтүн кэннэ, Таҥара кини уолун
Йицхаагы алҕаабыт. Йиц хаак Беэр Лахай Роэ аттыгар
олорбут.
12 Бу Авра һаам уолун, Саарра хам нач чы та — Эгиипэт
дьахтара Хагаар Авраһаамҥа тɵрɵппүт уолун Йишмаэль
удьуора. 13 Бу Йишмаэль уолаттарын ааттара. Кини лэр
тɵрɵɵбүт бэрээдэктэринэн утуу-субуу ааттаналлар: Йишмаэль улахана — Нэвайт, онтон Кедар, Адбеэль, Мивсам,
14 Мишма, Дума, Масса, 15 Ха даад, Тэйма, Иэтур, На дэши,
Кедма. 16 Кинилэр — Йишмаэль уолаттара. Кинилэр уон
ик ки уус ба һы лык тара, олохсуйбут уон на тох тообут
сирдэригэр ааттара. 17 Йишмаэль сүүс отут сэт тэ сыл
олорбут уонна тыына быстан, ɵбү гэлэригэр аттаммыт.
18 Кини лэр Хави лат тан са ҕа лаан Ашшуурга кии рии гэ
Эгиипэт иннигэр баар Шуурга тиийэ тайаан олорбуттар.
Кинилэр урууларыттан туора олорбуттар.
19 Бу — Авра һаам уолун Йиц хаак ууһа. Авра һаам тан
Йицхаак тɵрɵɵбүт. 20 Падаан-Араамтан тɵрүттээх арамыай
киһитэ Бэтуэль кыыһын, арамыай Лаваанын балтын Ривеканы ойох ыларыгар Йицхаак түɵрт уон саастаах эбит.
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21 Йиц хаак Айыы Тойоҥ ҥо ойоҕун туһу гар үҥ пүт. Тоҕо
диэтэх хэ кини сатаан оҕоломмот эбит. Ону Айыы Тойон
истибит, ол кэннэ ойоҕо Ривека хат буолбут. 22 Уолаттара
кини иһигэр сылдьан үтүрүһэн-анньыалаһан барбыттар.
Онуоха кини: «Тыый, туох буол лум бу», — диэн Айыы
Тойонтон ыйыта барбыт. 23 Айыы Тойон киниэхэ эппит:
— Эн искэр икки норуот баар,
Онон эйигиттэн икки уус үɵскүɵҕэ,
Биирэ биирин баһыйыаҕа,
Улахана оччугуйга чаҕардыаҕа.
24 Тɵрүүр бол дьоҕо туол бут, арай иһи гэр иги рэ баар
эбит. 25 Бастакы оҕо бүүс-бү түннүү тирии таҥас курдук
кытархай дьүһүннээх, баттахтаах эбит. Кини ни Эсав
диэн ааттаабыттар. 26 Ол кэннэ кини инитэ илиитинэн
Эсав ти лэҕин туппу ту нан тахсыбыт. Кинини Йаа ков
диэн ааттаабыттар. Кини лэр тɵрүүл лэригэр Йиц хаак
алта уон саастаах эбит.
27 Уолаттар улааппыттар. Эсав булчут бэрдэ, хара тыа ны
кэтэр киһи буолбут. Оттон Йаа ков чуумпу, дьиэ киһитэ буолбут. 28 Эсав бул да минньигэһин иһин, кинини
Йицхаак таптыыр эбит. Оттон Ривека Йааковы таптыыр
эбит. 29 Биирдэ Йааков хойуу миин буһара сырыттаҕына,
Эсав тыаттан хам аччык кэлбит. 30 Эсав Йааковка эппит:
«Миигин ити кытархай ɵҥнɵɵх, ити кытархай аскынан
аһат эрэ, мин дэлби аччыктаатым». Онтон ыла кинини
Эдом [кыһыл] диэн ааттаабыттар. 31 Йааков: «Оччоҕо ол
онну гар, бастакы оҕо буолан тɵрɵɵбүт аак кын бу күн
миэхэ биэр», — диэбит. 32 Эсав: «Оо-дьэ, ɵлɵрбɵр тиийдим. Тугу туһа лыай миэхэ бастакы оҕо буолан тɵрɵɵбүт
аатым?» — диэбит. 33 Йааков: «Оччоҕо бүгүн миэхэ андаҕай», — диэбит. Кини ан даҕайбыт уонна бастакы оҕо
буолан тɵрɵɵбүт аатын ас туһуттан Йааковка биэрбит.
34 Йаа ков Эсавка ки лиэби уон на итии аһы л ыгы биэрбит.
Кини аһаабыт-сиэбит уонна туран барбыт. Эсав бастакы
оҕо буолар аатын аанньа ахтыбатах.
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1 Авра һаам олор бут кэми гэр урук ку сут дьылларынааҕар ордук улахан сут турбут. Йицхаак
пилистиимнэр ыраахтааҕыларыгар Авимелехха Гераарга
барбыт. 2 Киниэхэ Айыы Тойон кɵстүбүт уонна эппит:
«Эгиипэккэ барыма, мин эйиэхэ эппит сирбэр олохсуй. 3 Бу
сиргэ олохсуй, мин эйигинниин буолуом уонна эйигин
алҕыам, тоҕо диэтэх хэ эйиэхэ уонна ыччаккар бу сирдэри барытын биэриэм, итиэннэ эн аҕаҕар Авраһаамҥа
биэрбит кэс тылбын толоруом. 4 Эн кэнчээригин халлаан
сулуһун тэҥэ хаҥатыам, ыччаккар бу сирдэри барытын
биэриэм. Эн ыччатыҥ нɵҥүɵ сир-дой ду дьоно-сэргэтэ
алҕа ныа. 5 Ити — Авра һаам мин этэр бин истибитин
уонна мин ыйаахтарбын, сокуоннарбын, такайыыбын
тутуспутун иһин». 6 Онон Йицхаак Гераарга олохсуйбут.
7 Ол сир дьоно киниттэн ойоҕун ыйыппыттарыгар, кини:
«Бу бал тым», — диэ бит. Тоҕо диэтэх хэ бу сир дьоно
Ривека туһуттан миигин ɵлɵрбɵтүннэр диэн, «ойоҕум»
диэҕин куттаммыт. Тоҕо диэтэххэ кини дьүһүнүнэн кэрэ
эбит. 8 Кини онно олохсуйбута ба лай да дьыл буолтун
кэн нэ, пил истиим ыраах тааҕы та Авимелех түн нү гүнэн кɵрбү тэ: арай, Йиц хаак ойоҕун Ривека ны кыт та
имэрийсэ сыл дьар эбит. 9 Авимелех Йицхаагы ыҥыран
ылбыт уонна эппит: «Дьэ, ити кини чах чы ойоҕуҥ эбит
дии. Тоҕо эн кини ни балтым диэбик киний?» Онуоха
Йицхаак киниэхэ: «Кини туһуттан ɵлү мээрибин эппитим», — диэбит. 10 Авимелех эппит: «Эн бу биһиэхэ тугу
гынныҥ? Арай, мин дьоммуттан биир эмэ киһи эн ойоххун кытта хоонньоспута буол лар, эн биһигини буруйга
анньаҕын». 11 Авимелех бар дьонугар дьаһайан эппит:
«Бу киһини уонна кини ойоҕун таарыйбыт — ɵлɵрүү гэ
уурул луоҕа!» 12 Йицхаак ол дьыл ол сиргэ ыспытыттан
сүүс тɵгүл элбэх ньэчимиэни хомуйбут, тоҕо диэтэх хэ
кинини Айыы Тойон алҕаабыт. 13 Бу киһибит баайа үүнэүксүү турбут, онон улуу баай киһи буол бут. 14 Киниэхэ
кыра да, бɵдɵҥ да сүɵһү үɵрэ уонна кулута элбэх эбит.
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Онуоха пилистиим дьоно киниэхэ ымсыырар буолбуттар. 15 Онон, кини аҕатын Авраһаам кулуттара хаспыт
холуодьастарын бары тын пилис ти им нэр бүɵлээ биттэр уонна буору нан толорбуттар. 16 Онуоха Авимелех
Йиц хаак ка: «Эн би һигиннээҕэр та һыччы кыаҕырдыҥ,
онон биһигиттэн бар», — диэбит. 17 Йицхаак ол сиртэн
барбыт уонна Гераар хочотугар тиийэн отууларын туруоран, онно олохсуйбут. 18 Йицхаак аҕатын Авраһаам
кэминээҕи уу холуодьастарын, кэлин пилистиимнэр
бүɵлээн кэ биспиттэрин, хат таан хаспыт уон на олорго аҕата иҥэрбит ааттарын биэртэлээбит. 19 Ол хочоҕо
Йицхаак кулуттара хаспыттар уонна кинилэр онно уу
сыккыһын булбуттар. 20 Онуоха Гераар маныыһыттара
Йицхаак маныыһыттарын кытта мɵккүспүттэр, «биһиги
уубут» диэ биттэр. Онон мɵк күɵр тахсыбытын туоһулаан, Йиц хаак ол холуодьа һы Эсек диэн аат таабыт.
21 Атын холуодьа һы хаспыт тар уон на ол туһуттан эмиэ
мɵк күспүттэр, ону Сит на [Утарсыы] диэн аат таабыт.
22 Кини онтон сал гыы баран, атын холуодьа һы хаспыт.
Ол туһу нан мɵк күɵр суох буолбут. Ону Реховот диэн
ааттаабыт уонна эппит: «Айыы Тойон биһиэхэ киэҥ сири биэрдэ, онон сир үрдүгэр элбиэхпит». 23 Кини онтон
Беэр Шеваҕа [Вирсавияҕа] кɵспүт. 24 Киниэхэ ол түүн
Айыы Тойон кɵстү бүт уон на эппит: «Мин — эн аҕаҥ
Авра һаам Таҥаратабын. Мин эйи гин кыт та баарбын,
куттаныма. Эйигин алҕыам уонна ыччаккын кулутум
Авра һаам туһу гар үксэтиэм». 25 Кини онно сиэртибэнньик туппут уонна Айыы Тойон аатын ааттаабыт. Онно
отуутун туруорбут, Йицхаак дьоно холуодьас хаспыттар.
26 Киниэхэ Ге раар тан Авимелех сү бэһи тин Аху з заты
уонна сэриитин тойонун Фихолу илдьэ кэлбит. 27 Йицхаак кини лэргэ эппит: «Тоҕо миэхэ кэл лигит? Эһиги
миигин абааһы кɵрбүккүт, киэр үүрбүккүт». 28 Кинилэр
эппиттэр: «Айыы Тойон эн аттыгар баарын илэ кɵрдүбүт.
Онон эн биһикки андаҕар бэрсиэх хэ, ил лэ олохтуох ха.
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29 Ол эбэтэр, биһиги эйи гин тыып патах пы тын, эйиэхэ
үтүɵнү эрэ оҥорбуппутун уонна эйигин этэҥҥэ ыыппыппытын курдук, эн эмиэ биһиэхэ хара санааны тутуом
суоҕа диэн андаҕай. Эйигин билигин Айыы Тойон алҕаата».
30 Йиц хаак кини лэр гэ ма лаа һын оҥор бут, кини лэр
аһаабыттар-сиэбиттэр. 31 Сарсыарда эрдэ туран бэйэбэйэлэригэр андаҕар бэрсибиттэр. Йицхаак кинилэри
атаарбыт. Кинилэр этэҥҥэ барбыттар. 32 Ол күн Йицхаак
үлэһиттэрэ кэлбиттэр. Кинилэр сыккыс үрдүгэр хаспыт
холуодьастарын туһунан эппиттэр. Итиэннэ: «Биһиги
уу буллубут», — диэбиттэр. 33 Кини ону Шева, ол эбэтэр
андаҕар диэн ааттаабыт. Ол иһин ол куорат бу күҥҥэ
диэри Беэр Шева диэн ааттанар.
34 Эсав тɵрүɵҕүттэн түɵрт уон саа һа эбит. Кини Хет киһитин Беэр кыыһын Йехудиты уонна Хет киһитин Елон
кыыһын Басемааты ойох ылбыт. 35 Ол дьахтал лар Йицхаакка уонна Ривекаҕа элбэх эрэйи аҕалбыттар.
1 Йиц хаак кырдьан хараҕа мɵл тɵɵбүт. Кини улахан уолун Эсавы ыҥыран: «Тоой уом», — диэбит,
онуоха кини: «Тугуй?» — диэбит. 2 Кини эппит: «Дьэ, мин
кы рый дым. Хаһан ɵлɵр бүн билбэппин. 3 Билигин эн
саа дах хын, ох хун ыл уонна тыаҕа тахсан миэхэ бултаан
киир. 4 Итиэннэ миэхэ мин таптыыр аспын буһаран аҕал.
Ɵлүɵм иннинэ эйигин алгыырым туһугар». 5 Ривека, Йицхаак уолугар Эсавка эппитин истибит. Эсав тыаҕа бултуу
тахсыбыт. 6 Ривека уолу гар Йааковка эппит: «Дьэ, аҕаҥ
убайгар Эсавка этэрин иһиттим. Маннык: 7 «Миэхэ бултаан
аҕал уонна аста буһар. Мин эйигин ɵлүɵм иннинэ Айыы
Тойон иннигэр алҕыам» — диэн. 8 Онон билигин уолум
эрэ буол ларгын, мин эйиэхэ тугу гы ныахтаах хын иһит!
9 Коза үɵрүт тэн тиийэн миэхэ ик ки бастыҥ ньи рэй дэри
аҕал. Мин онон аҕаҕар, кини хайдах таптыырын курдук,
амтаннаах аһы бэлэмниэм. 10 Эн аҕаҕар ил дьэн биэриэҥ,
ɵлүɵн иннинэ эйигин алҕаары сиэҕэ. 11 Йааков ийэтигэр
Ривекаҕа эппит: «Убайым Эсав түүлээх киһи, оттон мин
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суох. 12 Арай, аҕам таарыйан кɵрдүн, оччоҕо мин кини хараҕар түɵкүн буолабын. Оччоҕо алгыс оннугар кырыыска
тиксиэм». 13 Ийэтэ онуоха киниэхэ эппит: «Эн кы рыыһыҥ
мин үрдүбэр түстүн, уолчааныам. Мин этэрбин эрэ иһит,
баран миэхэ аҕал». 14 Кини баран ылбыт уонна ийэтигэр
аҕалбыт. Ийэтэ, аҕата таптыыр аһын буһарбыт. 15 Ривека
улахан уола Эсав дьиэҕэ баар мааны таҥаһын ылан, кыра
уолугар Йааковка кэтэрдибит. 16 Итиэннэ уолун илиитин,
ньалҕааркай моонньун коза ньирэйин тириитинэн саба
уурбут. 17 Онтон бэлэмнээбит аһын уонна килиэбин уолун
Йааков илиитигэр биэрбит. 18 Кини аҕатыгар киирбит
уонна: «Аҕаа», — диэ бит. Онуоха: «Тугуй? Эн ким ҥиний, тоойуом?» — диэбит. 19 Йааков аҕатыгар: «Эн улахан
уолуҥ Эсавпын. Миэхэ эппиккин толордум. Мин куппун
алгыырыҥ туһугар туран олор уонна мин булпуттан сиэ».
20 Йиц хаак уолут тан: «Хай дах бач ча түргэн ник бул луҥ,
тоойуом?» — диэн ыйыппыт. Онуоха кини: «Тоҕо диэтэххэ,
эн Айыы Тойон Таҥараҥ миэхэ утары уунна», — диэбит. 21 Йицхаак Йааковка эппит: «Чуга һаа, эрэ, тоой уом,
таарыйан кɵрүɵх пүн: чахчы уолум Эсав дуу, суох дуу
диэн», — диэбит. 22 Йааков аҕатыгар Йицхаакка чугаһаабыт. Кини уолун ту тан-хабан кɵрбүт уонна: «Куола һа,
куолаһа Йааков, оттон илиитэ, илиитэ Эсав», — диэбит.
23 Кинини билбэтэх, тоҕо диэтэх хэ илиитэ — убайа Эсав
илиитин курдук түүлээх эбит, онон кинини алҕаабыт.
24 Эппит: «Эн, уолум, Эсавкын дуо?» Кини: «Мин», — диэбит. 25 Онуоха: «Эйигин алгыахпын, уолум булдуттан сиэм
этэ, ылан кулу», — диэбит. Йааков аҕатыгар ууммутун
аҕата сиэбит, арыгы аҕалбытын испит. 26 Аҕата Йицхаак
киниэхэ эппит: «Чуга һаа, эрэ, тоой уом, миигин сыл лаа».
27 Кини чу га һаан аҕатын сыл лаабыт. Онуоха аҕата кини
таҥаһын сытын ылбыт уонна кинини алҕаабыт. Итиэннэ:
«Уолум сыта —
Айыы Тойон алҕаабыт
толоонун курдук», — диэбит, —
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«Таҥара эйиэхэ —
Халлаан сиигиттэн,
Сир сүмэтиттэн
ɵлгɵм үүнүүнү,
элбэх арыгыны биэрдин!
29 Эйиэхэ норуоттар хамначчыт буоллуннар,
уустарыҥ сүгүрүйдүннэр!
Инилэргэр тойон буол!
Эн норуотуҥ уолаттара эйиэхэ сүгүрүйдүннэр!
Эйигин кыраабыт кыраннын!
Эйигин алҕаабыт алҕаннын!»
30 Йиц хаак Йаа ковы алҕаан бүппү тү гэр Йаа ков аҕатыттан тахсан бараатын, убайа Эсав бултаан кэлбит. 31 Кини
эмиэ амтаннаах аһы лык бэлэмнээн баран аҕатыгар илдьибит уонна киниэхэ: «Аҕаа, туран уолуҥ бул дуттан
сиэ, онтон миигин алҕаар», — диэбит. 32 Онуоха аҕата
Йицхаак киниэхэ: «Эн кимҥиний?»- диэбит. Кини: «Мин,
эн улахан уолуҥ, Эсавп ын», — диэбит. 33 Онуоха Йицхаак олус ула ханнык соһуйан дьигиһийэ түспүт уонна:
«Оччоҕо ким этэй, миэхэ булт бултаан аҕалбыт? Мин ону
барытын сиэбитим уонна эн кэлиэҥ иннинэ кинини алҕаабытым. Онон кини алҕанна». 34 Эсав аҕатын тылларын
истээт, сүрдээх улаханнык абатыйар хаһыытын түһэрбит,
итиэннэ аҕатыгар: «Аҕаа, мии гин эмиэ алҕаа», — диэбит. 35 Онуоха кини эппит: «Иниҥ ал быннаан киирэн
эн алгыскын ыл ла». 36 Эсав эппит: «Ол иһин кини аата
Йааков — тилэхтэн харбыыр диэн суолта лаах буол лаҕа,
мин иккитэ тилэхпиттэн харбаттым: бастакы оҕо буолбут
ааппын былдьаата, онтон аны алгыспын ылла. Ама, миэхэ
алгыс хаал ларбатыҥ дуо?» — диэн ыйыппыт. 37 Йицхаак
Эсавка хоруйдаан эппит: «Мин кинини эйиэхэ тойонунан
анаатым, аймахтарын барытын киниэхэ хамначчыттата
биэрдим, ас да, арыгы да барыта кини дьаһа лыгар киирдэ. Ити кэннэ эйиэхэ тугу биэриэмий, тоойуом?» 38 Эсав
аҕаты гар: «Аҕаа, эйиэхэ соҕо тох эрэ алгыс баар дуо,
28
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ама? Миигин эмиэ алҕаа, аҕаа», — диэбит уонна Эсав
ытаан тоҕу барбыт. 39 Аҕата Йицхаак киниэхэ хоруйдаан
эппит:
«Дьэ, эн олохсуйар дойдуҥ
ɵҥ сиртэн тэйиччи буолуоҕа,
халлаантан таммах да түһүɵ суоҕа.
40 эн кылыскынан олоруоҥ,
инигэр хамначчыт буолуоҥ.
арай, кэмэ кэллэҕинэ кɵҥүл барыаҥ,
моойгуттан бурҕалдьытын киэр илгиэҥ».
41 Аҕата Йаа ковы алҕаабы тыт тан, Эсав киниэхэ ɵс түйбүт. Эсав «аҕам ɵлɵрɵ чу гаһаата, онон инибин Йааковы
ɵлɵрүɵм» диэн иһигэр санаабыт. 42 Ривекаҕа улахан уолун
Эсав тыл ларын тиэрпиттэр. Кини кыра уолун Йаа ковы
ыҥыртаран ылбыт, уонна киниэхэ эппит: «Дьэ, уба йыҥ
Эсав иэстэһэн эйигин ɵлɵрɵɵрү гынар. 43 Билигин, уолчааныам, мин этэрбин иһит. Мин убайбар Лавааҥҥа куот,
Харааҥҥа. 44 Кинилиин аҕыйах күн олоро түс, убайыҥ
кыыһырбыта ааһыар диэри, 45 эйиэхэ уордайбыта уҕарыйыар диэри. Эн киниэхэ оҥорбук кун умнуоҕа, оччоҕо
мин эйигин онтон ыҥыртара ыытыам. Туох иһин мин
биир күн иһигэр икки оҕобуттан биирдэ матыахпыный».
46 Оттон Йиц хаак ка Ривека: «Ити, хет кыргыт тарыт тан
сылтаан олоҕум да олох буолбатах: арай, Йааков эмиэ
хет кыргыттарыттан, бу дой ду кыргыттарыттан ойох
ыллын? Оччоҕо олорон да диэн», — диэбит.
1 Йиц хаак Йаа ковы ыҥыр быт уон на алҕаабыт.
Итиэннэ киниэхэ: «Ханаан кыргыттарыттан ойох
ылаайаҕын», — диэн кэс ты лын эппит. 2 «Оттон билигин
Па даан-Араамҥа ийэҥ аҕатын Бэтуэль дьиэтигэр тиий.
Уонна онтон бэйэҕэр ийэҥ убайын Лаваан кыргыттарыттан ойохто ыл. 3 Модун Таҥара эйигин алҕаан ууһаттын
уонна үксэттин. Эйигиттэн норуоттар хаҥыы турдуннар.
4 Таҥара Авра һаам ҥа биэр бит си рин, эн хонор хоноһо
буола сылдьыбыт сиргин эн баһылыырыҥ туһугар Таҥара
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Авраһаамҥа биэрбит алгыһын эйиэхэ уонна эн ыччаккар
биэриэҕэ», — диэбит.
5 Йицхаак Йааковы ыыппыт. Онуоха кини Па даан-Араамҥа Йааков уонна Эсав ийэтин Ривека убайыгар, араам
киһитин Бэтуэль уолу гар Лавааҥҥа барбыт. 6 Йицхаак
Йааковы алҕыырын уонна кинини Падаан-Араамтан ойох
ыл лын диэн онно ыыппы тын уонна киниэхэ «Ханаан
кыргыттарыттан ойох ылыма» диэн кэс ты лын эппитин
Эсав билбит. 7 Йаа ков аҕа лаах ийэтин истибит уонна
Па даан-Араамҥа барбыт. 8 Аҕата Йиц хаак Ханаан кыргыттарын иһигэр киллэрбэтин Эсав билбит. 9 Онон кини
Йишмаэльга тиийбит уонна Авраһаам уолун Йишмаэль
кыыһын, Невайот балтын Маха лааты ойохторугар эбии
ойох ылбыт.
10 Йааков Беэр Шеваттан тахсан Харааҥҥа барбыт. 11 Күн
киирэн, кини аара биир сиргэ хоно хаалбыт. Кини ол
сир тааһын ылан тɵбɵтүн анныгар ууруммут уонна онно
сыппыт. 12 Кини түүл түһээбит: арай, сиртэн халлааҥҥа
тиийэр кирилиэс тардыллан турар эбит. Ол устун арай
Таҥара аанньаллара үɵһэ тахсаллар, аллара түһэллэр
эбит. 13 Арай ол үрдүгэр Айыы Тойон турар эбит. Уонна эппит: «Мин — Айыы Тойоммун, эн аҕаҥ Авраһаам
Таҥаратабын, Йицхаак Таҥаратабын. Бу — эн сытар сиргин эйиэхэ уонна эн ыччаккар биэрэбин. 14 Эн ыччатыҥ
буор бытархайын курдук элбиэҕэ, эн удьуордарыҥ арҕаа,
илин, хоту уонна соҕуруу диэки тэнийиэхтэрэ. Эйигинэн
уонна эн ыччаккынан сир-дойду уустара алҕаныахтара.
15 Эн ханна сылдьаргар барытыгар эйигинниин буолуом,
эйигин араҥаччылыам уонна бу сиргэ тɵннɵрүɵм. Эйиэхэ
эппиппин толоруохпар диэри эйигин хаалларыам суоҕа».
16 Йааков уһуктан кэлбит уонна: «Чахчы даҕаны бу сиргэ Айыы Тойон баар эбит, мин билбэтэхпин», — диэбит.
17 Куттаммыт: «Тугун сү рэй манна? Бу чах чы даҕаны
Таҥара дьиэтэ, халлаан аартыга буолбаат!» — диэбит.
18 Йааков сарсыарда эрдэ туран били тɵбɵтүн анныгар
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сыттаммыт тааһынан ылан ытык тааһы туруорбут уонна
үрдүгэр олива арыытын куппут. 19 Уонна ол сири Бэт Эль
ол аата Таҥара Дьиэтэ диэн ааттаабыт. Ол иннинэ бу
куорат Лууз диэн ааттааҕа үһү. 20 Йааков андаҕар эппит:
«Ɵскɵтүн Таҥара миигин кытта буоллаҕына уонна бу
айаммын араҥаччылаатаҕына, миэхэ ас-таҥас биэрдэҕинэ,
21 мин аҕам дьиэтигэр этэҥҥэ тɵнүннэхпинэ, Айыы Тойон
мин Таҥарам буолуоҕа, 22 бу ытык тааһым миэхэ Таҥара
Дьиэтэ буолуоҕа. Итиэннэ эн миэхэ тугу биэрэргиттэн
барытыттан уон гыммытын эйиэхэ ɵлүүлүɵм«.
1 Йаа ков сал гыы барбыт. Илиҥ ҥи дьон си ри гэр
тиийбит, 2 кɵрбүтэ: арай, толооҥҥо холуодьас баар
эбит, оттон ол аттыгар кыра сүɵһү үс үɵрэ сытар эбит,
тоҕо диэтэххэ, ол холуодьастан сүɵһүнү уулаталлар эбит.
Оттон холуодьас айаҕар улахан таас сытар эбит. 3 Онно
сүɵһү үɵрэ барыта муһуннаҕына, маныыһыттар ол тааһы холуодьас үрдүттэн түһэрэл лэр эбит уонна сүɵһүнү
уулатан баран ол таа һы тɵттɵрү он ну гар, холуодьас
айаҕар уурал лар эбит. 4 Йааков кини лэртэн ыйыппыт:
«Убайдарыам, хантан сылдьаҕыт?» Ону кинилэр: «Биһиги
Хараантан», — диэбиттэр. 5 Кини: «Эһиги Нахуор уола
Лавааны билэҕит дуо?» — диэн ыйыппытыгар, кинилэр:
«Билэбит», — диэбиттэр. 6 Кини буоллаҕына: «Этэҥҥэ дуо,
кини», — диэн ыйыппытыгар, анарааҥҥылара: «Этэҥҥэ,
бу кыыһа Рахель сүɵһүтүн үɵрүн кытта иһэр», — диэбиттэр. 7 Йааков: «Күн ɵссɵ да уһун, сүɵһүнү мунньар кэм
буолбатах. Сүɵһүлэргитин уулатыҥ уонна баран мэччитиҥ», — диэбит. 8 Кинилэр эппиттэр: «Сүɵһү үɵрэ барыта
мустуор диэри сатаммат. Тааһы холуодьас айаҕыттан түһэрдэхтэринэ, сүɵһүнү уулатыахпыт». 9 Кинилэр кэпсэтэ
турдахтарына, Рахель аҕатын барааннарын үɵрүн илдьэ
кэлбит, кини ма ныыһыт эбит. 10 Йааков ийэтин убайа
Лаваан кыыһын Рахели уонна ийэтин инитэ Лаваан сүɵһүлэрин кɵрɵн, холуодьас айаҕыттан били тааһы түһэрбит
уонна ийэтин убайын Лаваан барааннарын уулаппыт.
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11 Йаа ков Рахе ли сыл лаан ылбыт уон на ытаан тоҕу барбыт. 12 Йааков Рахельга аҕатын аймаҕа уонна Ривека уола
буоларын эппит. Оттон Рахель сүү рэн тиийэн аҕатыгар
кэпсээбит. 13 Лаваан балтын уола Йааков кэлбитин истэн,
кинини кɵрсɵ охсон, ыга кууспут, сыллаабыт уонна дьиэтигэр киллэрбит. Онуоха кини Лавааҥҥа маны барытын
саас-сааһынан кэпсээбит. 14 Лаваан Йааковка: «Эн — чахчы
мин аймаҕым буолаҕын: мин уҥуоҕум уҥуохтааххын, мин
этим эттээххин», — диэбит. Йааков киниэхэ ый устата
олорбут. 15 Лаваан Йааковка: «Ама да аймаҕым буолбутуҥ
иһин, босхо үлэлиэҥ дуо? Үлэҥ иһин тугу эрэйэргин эт», —
диэбит. 16 Лаваан икки кыыстаах эбит: улахана Лия диэн
ааттаах, кырата — Рахель диэн эбиттэр. 17 Лия хараҕынан
мɵлтɵх эбит, оттон Рахель быһыытынан-таһаатынан да,
дьүһүнүнэн да кэрэ эбит. 18 Йааков Рахели таптаабыт, онон
эппит: «Сэттэ сыл эн кыра кыыһыҥ Рахель туһугар эйиэхэ
үлэлиэм». 19 Онуоха Лаваан: «Сɵп, атын киһиэхэ биэриэм
оннугар кинини эйиэхэ биэриэм, биһиэхэ хаал», — диэбит. 20 Йааков Рахель туһугар сэттэ сыл үлэлээбит. Ол
киниэхэ, Рахели таптыыра бэрдиттэн, аҕыйах күн кэриэтэ
ааспыт. 21 Онуоха Йааков Лавааҥҥа: «Ойохпун аҕал, болдьоҕо туолла, киниэхэ киириэм этэ», — диэбит. 22 Лаваан
дьонун-сэргэтин мунньан малааһын оҥорбут. 23 Киэһэ
буолбутугар кини кыыһын Лияны ылбыт уонна Йааковка
илпит, Йааков киниэхэ киирбит. 24 Лаваан кыыһыгар Лияҕа
бэйэтин кулут дьахтарын Зилфааны кулуттата биэрбит.
25 Йааков сарсыарда кɵрбүтэ: арай, аттыгар Лия сытар
эбит. Кини Лавааҥҥа: «Тоҕо итинник гынныҥ? Ама, мин
эйиэхэ Рахель туһугар үлэлээбэтэҕим дуо? Тоҕо миигин
албыннаатыҥ?» — диэбит. 26 Лаваан: «Биһиги дойдубутугар маннык гымматтар: улаханы ойох биэриэх иннинэ
кыраны биэрбэттэр, 27 уруу сэттэ күнэ аастын, оччоҕо
кинини эмиэ биэриэхпит, ол туһугар миэхэ ɵссɵ сэттэ сыл
үлэлиэҕиҥ», — диэбит. 28 Йааков уруу сэттэ күнэ ааһарын
кэтэспит. Онуоха Лаваан кыыһын Рахели ойох биэрбит.
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29 Лаваан кыыһыгар Рахельга бэйэтин кулут дьахтарын
Билхааны кулуттата биэрбит. 30 Йааков Рахельга киирбит,
кини Рахели Лиятааҕар ордук таптаабыт, онон Лавааҥҥа
ɵссɵ сэттэ сыл үлэлээбит. 31 Айыы Тойон Лия кɵйгɵтүллэ
сылдьарын кɵрбүт уонна кини киэлитин арыйбыт, оттон
Рахель тɵрɵɵбɵт тɵлкɵлɵммүт. 32 Лия хат буолбут, онтон
уол оҕону тɵрɵппүт. Оҕотун Реувен диэн ааттаабыт. Тоҕо
диэтэххэ, кини: «Айыы Тойон мин эрэйбин кɵрдɵ, эрим дьэ
таптыаҕа», — диэбит. 33 Кини ɵссɵ хат буолбут уонна уол
оҕону тɵрɵппүт: «Айыы Тойон мин сириллэ сылдьарбын
истэн бу миэхэ ɵссɵ оҕо биэрдэ», — диэбит уонна оҕотун
Шимеон диэн ааттаабыт. 34 Онтон ɵссɵ хат буолан уол
оҕону тɵрɵппүт уонна: «Билигин баҕас, эрим миэхэ дьэ
сыстар ини: мин киниэхэ үс уолу тɵрɵттүм«, — диэбит.
Ол иһин кинини Левий диэн ааттаабыт. 35 Ɵссɵ хат буолан уолу тɵрɵппүт уонна: «Дьэ билигин Айыы Тойону
айхал лыыбын», — диэбит. Ол иһин уолун Йехуда диэн
ааттаабыт. Ол кэннэ тɵрɵɵн бүппүт.
1 Рахель Йаа ковка сатаан оҕолом мо тун би лэн
эдьиийигэр күнүүлээбит. Кини Йааковка: «Миэхэ
оҕото биэр, эбэтэр мин ɵлүɵм», — диэбит. 2 Йааков Рахельга кыыһырбыт уонна: «Мин эйиэхэ Таҥара үһүбүн дуо,
оҕо биэрэр?» — диэбит. 3 Рахель эппит: «Ити мин кулутум
Билхаа баар, киниэхэ киир. Мин кини кɵмɵтү нэн оҕолонорум туһугар, кини мин түһэхпэр тɵрɵɵтүн». 4 Кини
кулутун Бил хааны эригэр кэргэн биэрбит, онуоха Йааков киниэхэ киирбит. 5 Бил хаа хат буолбут, Йаа ковка
уол оҕону тɵрɵппүт. 6 Рахель эппит: «Таҥара миигин ɵйдɵɵтɵ-дьүүл лээтэ, мин этэрбин истэн, миэхэ уол оҕону
биэрдэ», — диэбит, ол иһин уолун Даан диэн аат таабыт.
7 Рахель кулу та Бил хаа хат буолбут, Йаа ковка иккис уолу
тɵрɵппүт. 8 Онуоха Рахель: «Эдьиийбин кытта Таҥара
кү рэҕэр кү рэстэстим уонна хоттум», — диэбит уонна
уолун Нафталии диэн ааттаабыт. 9 Лия тɵрɵɵн бүппүтүн
билбит уонна кулут дьахтарын Зилфааны ылан Йааковка
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кэргэн биэрбит. 10 Лия кулута Зилфаа хат буолбут уонна Йааковка уол оҕону тɵрɵппүт. 11 Онуоха Лия: «Соргу
тосхойдо!» — диэбит уонна уолун Гаад [ол аата Соргу]
диэн ааттаабыт. 12 Лия кулута Зилфаа Йаа ковка иккис
оҕотун тɵрɵппүт. 13 Онуоха Лия: «Аата, дьол лоннохпуон,
миигин дьахтал лар дьол лоох диэхтэрэ», — диэбит, уонна уолун Ашер [ол аата Дьол] диэн аат таабыт. 14 Реувен
сэлиэһинэй хомуурун саҕана хонуу га барбыт, онно оҕо
үɵскүү рүн кɵҕүтэр ман драгора диэн үүнээйини булбут.
Ону ийэтигэр Лияҕа аҕалбыт. Рахель эдьиийигэр Лияҕа:
«Уолуҥ булбут үүнээйитин миэхэ биэр», — диэбит. 15 Лия
Рахельга: «Мин эрбин ылбытыҥ кыра дуо? Аны мин уолум
булбут үүнээйитигэр ымсыырдыҥ дуо?» — диэбит. Онуоха
Рахель: «Оччоҕо эн уолуҥ үүнээйитин оннугар, эрим бу
түүн эйигинниин сыттын», — диэбит. 16 Йаа ков киэһэ
хонууттан кэлбит. Лия киниэхэ утары тахсан: «Миэхэ
киир, мин эйигин уолум булбут отоннору гар атастастым», — диэбит. Ол түүн кини Лиялыын хоммут. 17 Таҥара
Лияны истибит: кини хат буолбут, Йааковка бэһис уолун
тɵрɵппүт. 18 Лия: «Ити мин кулут дьахтарбын эрбэр биэрбитим иһин Таҥара миигин манньа лаата», — диэбит,
онон уолун Иссахаар [Манньа] диэн ааттаабыт. 19 Лия
ɵссɵ хат буолбут, уонна Йааковка алтыс оҕотун тɵрɵппүт.
20 Лия эппит: «Таҥара миэхэ үтүɵ бэлэҕи биэрдэ — эрим
миигин ɵрɵ ту туоҕа, тоҕо диэтэх хэ, мин киниэхэ алта
уолу тɵрɵттүм», — диэбит уонна уолун Зевулон [Ɵрɵ тутуу] диэн ааттаабыт. 21 Ол кэннэ кыыс оҕоломмут уонна
Дина диэн аат таабыт. 22 Онтон Таҥара Рахе ли са наабыт. Таҥара кинини истибит уонна тɵрүүр тɵлкɵлɵɵбүт.
23 Кини хат буолан уол оҕону тɵрɵппүт уон на: «Таҥара
миигин сааттан-сууттан босхолоото», — диэбит. 24 Кини
уолун Йосеф [Эбил лии] диэн ааттаабыт уонна: «Айыы
Тойон миэхэ эбии уол ла биэрдэр», — диэбит. 25 Рахель
Йосебы тɵрɵппүтүгэр, Йааков Лавааҥҥа эппит: «Дой дубар барарбын кɵҥүллээ. 26 Эйиэхэ үлэлээбит манньабар
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ойохторбун уонна оҕолорбун биэр. Мин эйиэхэ хай дах
үлэлээбиппин билэҕин». 27 Киниэхэ Лаваан эппит: «Бука
диэн болҕойон истэриҥ буол лар, эн баар буолаҥҥын
бай дым уонна Айыы Тойонтон алҕанным». 28 Итиэннэ
кини: «Тɵһɵ тɵлɵбү рү кɵрдүүргүн биэриэм», — диэбит.
29 Киниэхэ Йаа ков эппит: «Мин эйиэхэ хай дах үлэлээбиппин уонна мин баарбына эн сүɵһүҥ туруга хайдаҕын
билэҕин. 30 Мин иннибинэ аҕыйах этэ, онтон үксээбитэ.
Мин кэлэммин, эйигин Айыы Тойон алҕаата. Бэйэм ууспар хаһан маннык үлэлиибин?» 31 Онуоха Лаваан киниэхэ:
«Тугу биэрэбин эйиэхэ», — диэбит. Йааков: «Миэхэ тугу
да биэримэ. Арай, ɵскɵтүн мин этэр бин толордох хуна, мин эмиэ эн барааннаргын мэччиппитим курдук
мэччитиэм, манаабытым курдук маныам. 32 Мин бүгүн
сүɵһүҥ үɵрүн баран кэрийэрбин кɵҥүллээ. Эн тыһы барааннартан толбонноохторун уонна эриэннэрин барытын
итиэннэ хара дьүһүннээх атыыр барааннары, атыыр, тыһы козалартан эриэннэрин уонна толбонноохторун ылан
туспа араар. Ол — миэхэ тɵлɵбүрүҥ буолуоҕа. 33 Мантан
инньэ эйиэхэ бэйэм оннугар үтүɵ суобаһым хоруйдуоҕа.
Ол курдук ɵскɵтүн бэлиэтэ, эриэнэ суох коза лар уонна
хараттан ураты дьүһүннээх сүɵһү баарын кɵрдɵх хү нэ:
«Кини мии гит тэн уор бут диэр», — диэ бит. 34 Лаваан
эппит: «Сɵп, эн эппитиҥ курдук буол лун». 35 Итиэннэ ол
күн кини эриэн-дьу раа уонна эбирдээх коза лары, толбонноохтору уонна маҥан эбирдээхтэри, ону тэҥэ хара
барааннары барытын туспа арааран ылан уолаттарыгар
маната биэрбит. 36 Бэйэтин уонна Йааков икки ардыгар
үс күннүктээх суолу олохтообут. Йааков Лавааҥҥа хаалбыт сүɵһүнү кɵрбүт. 37 Йааков тэтиҥи, эриэхэлээх ма һы
уонна эрмон диэн бɵдɵҥ сэбирдэхтээх ма һы ылан, мас
этэ маҥ хайан кɵстүɵр диэри үрүҥ суба ларын сулу йа
хастаабыт. 38 Сулул лубут суба лаах мастары, уу иһээри
кэлбит сүɵһүлэр кɵрдүннэр диэн уулуур хорууда лар иннилэригэр уурталаабыт. Онно уулуу кэлбит сүɵһү буоһуур
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сирэ эбит. 39 Сүɵһү эриэн мас иннигэр буоһуур буолан,
эриэн-дьу раа, бэлиэлээх сүɵһү үɵскүүр буолбут. 40 Йааков ол барааннары арааран, Лавааҥҥа баар эриэн уонна
хара сүɵһүлэрин иннигэр ту руортаабыт. Кини бэйэтин
үɵрүн, Лаваан сүɵһүтүн кытта буолбакка, туспа тутар
эбит. 41 Бɵҕɵ-таҕа сүɵһү буоһууругар анаан, Йааков онно
эриэн лабаа лары, сүɵһү кɵрɵрүн гына, хорууда иннигэр
уурталыыр эбит. 42 Оттон мɵлтɵх сүɵһү буоһууругар уурбат эбит. Оччоҕо мɵлтɵх сүɵһү Лавааҥҥа, күүстээх сүɵһү
Йааковка тиксэр эбит. 43 Дьэ бу киһи инньэ гынан тиэрэ
байбыт: сүɵһүтүн үɵрэ ха ҥаабыт, кулуттара диэн, хамначчыт дьахтал лара диэн, тэбиэннэрэ диэн, ɵсүɵл лэрэ
диэн.
1 Лаваан уолаттара: «Аҕабыт баарын барытын Йааков ыл ла. Ити баайын-дуолун барытын биһиги
аҕабытыттан оҥоһунна», — диил лэрин Йааков истибит.
2 Лаваан киниэхэ сы һыана урук ку ту нааҕар уларыйбытын,
Йааков кини сирэйиттэн-хараҕыттан кɵрɵн билбит. 3 Айыы
Тойон Йааковка эппит: «Тɵрɵɵбүт дойдугар, урууларгар
тɵнүн. Мин эйи гин кыт та буолуом». 4 Йаа ков онуоха,
сүɵһүлэрэ мэччийэр хонууларыгар, Рахе ли уонна Лияны ыҥыттара ыыппыт. 5 Кинилэргэ эппит: «Эһиги аҕаҕыт
миэхэ сы һыана урук ку ту нааҕар тосту уларыйбыт, ол
эрэн аҕам Таҥарата миигин кытта баар. 6 Эһиги аҕаҕытыгар мин хай дахтаах курдук кыһаллан үлэлээбиппин
билэҕит. 7 Оттон эһиги аҕаҕыт миигин албынныыр: үлэм
иһин үлэхтээх тɵлɵбү рүн уончата уларытта. Ол эрэн
миэхэ ɵһүɵннэниэҕин, Таҥара боппута. 8 Ɵскɵтүн кини:
«Эн тɵлɵбүрүҥ бэлиэлээхтэр буол луннар», — диэтэҕинэ,
сүɵһү барыта бэлиэлээх буолан тɵрүү рэ, оттон «эриэн
сүɵһү эйиэхэ тɵлɵбүр буоллун» диэтэҕинэ, сүɵһү барыта
эриэн буолан тɵрүү рэ. 9 Таҥара итинник гынан, эһиги
аҕаҕыт сүɵһүлэрин ылан миэхэ биэрбитэ.
10 Биирдэ, сүɵһү буоһуур кэми гэр түүл тү һээн кɵрбү түм: арай, коза лары сабар козел лар бары эриэннэр,
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бэлиэлээхтэр уонна ала эриэннэр эбит. 11 Онуоха түүлбэр
Таҥара Аанньа ла: «Йааков», — диэн ыҥырда. Мин: «Бу
баарбын», — диэтим. 12 «Дьэ, ити кɵр, коза лары сабар козеллар бары эриэннэр, бэлиэлээхтэр уонна ала эриэннэр.
Лаваан эйиэхэ тугу оҥорорун барытын кɵрɵбүн, 13 мин
Бэт Эль Таҥаратабын. Эн онно ытык тааска арыы кутан
миэхэ ан даҕайбытыҥ. Билигин буол лаҕына тур уонна
бу сиртэн бар, тɵрɵɵбүт дой ду гар тɵнүн», — диэбитэ.
14 Рахель уон на Лия киниэхэ хоруй даан эп питтэр: «Ама,
аны кэлэн аҕабыт дьиэтин баайын-дуолун, нэһилиэстибэтин бас би лэр үһүбүт дуо?» 15 Кини биһигини туора
дьон курдук кɵрɵр, тоҕо диэтэх хэ биһигини атыы лаабыта, ол тɵлɵбүрүн бэйэтигэр иҥэриммитэ. 16 Онон, Таҥара
биһиги аҕабытыттан был дьаабыт баайа биһиэнэ уонна
биһиги оҕолорбут киэнэ. Оттон эн билигин Таҥара этэрин оҥор». 17 Йааков туран оҕолорун уонна ойохторун
тэбиэннэргэ мэҥэһиннэрбит. 18 Сүɵһүтүн барытын үүрэн,
Падаан-Араамҥа бас билбит малын барытын ылан Ханаан
сиригэр аҕатыгар Йиц хаак ка барбыт. 19 Оттон Лаваан
барааннарын кырыйтара барбыт, онон туһанан, Рахель
аҕатын үҥэр та ҥара ларын эмэгэт тэрин уоран илдьэ
барбыт. 20 Йааков араам киһитин Лавааны албыннаабыт:
киниэхэ тугу да эппэккэ күрээбит. 21 Туох баарын барытын
илдьэ кү рээбит. Ɵрүһү туораан баран Гилаад хайатын
дабайбыт.
22 Ол үһүс кү нү гэр Лавааҥ ҥа Йаа ков кү рээбитин туһунан эппиттэр. 23 Лаваан аймахтарын илдьэ Йааковы
эккирэппиттэр. Айаннарын сэттис күнэ ааспытын кэннэ,
Йааковы Гилаад хайатыгар сиппиттэр. 24 Ол түүн, араам
киһитигэр, Лавааҥҥа түүлү гэр Таҥара кэлбит уонна
киниэхэ эппит: «Йаа ковка тугу эмэ оҥоруоҥ да, бүк
сэрэн!» 25 Лаваан Йаа ковы сиппит: «Йаа ков ордуу тун
ха йаҕа оҥосту бут, оттон Лаваан ай мах тарын кыт та
Гилаад хайалаах сиригэр тохтообут», — диэбит. 26 Лаваан
Йааковка: «Туох буолан, миигин албыннаатыҥ? Кыргыт-
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тарбын тоҕо сэрии үүрүү түн курдук кү рэтэн бардыҥ?
27 Тоҕо мии гит тэн кү рээтиҥ? Тоҕо мии гин та лаатыҥ?
Мин эйигин күпсүүр уонна кырыымпа доҕуһуолунан
ыл лыы-ыл лыы үɵрүү нү кытта ыытыам этэ. 28 Кыргыттарбын да, сиэннэрбин да сыл лаппакка илдьэ бардыҥ.
Мээнэ бас баттах быһыы ламмыккын. 29 Эһиэхэ ɵһүɵнү
оҥоруох күүс илиибэр баар. Ол эрээри эн аҕаҥ Таҥарата
бэҕэһээ миэхэ: «Йааковка тугу эмэ оҥоруоҥ да, сэрэн», —
диэбитэ. 30 Эн барар эрэ буол ларгын бардаҕыҥ дии, аҕаҥ
дьиэтин ахтыбытыҥ сүрдээх этэ. Ол эрэн тоҕо мин таҥара ларбын уордуҥ?» 31 Йааков Лавааҥҥа хоруйдаан:
«Кыргыттаргын миигиттэн былдьаан ылыаҥ дии санаан
куттаммытым. 32 Таҥара ларгын кимтэн булуоҥ да, ол
тыыннаах хаа лыа суоҕа. Аймахтарым туоһу буол луннар: миигин ньэҥнийэн кɵр уонна миэнэ диэбик кин
ыл», — диэбит. Рахель уорбу тун Йаа ков билбэт эбит.
33 Лаваан Йаа ков отуу ту гар, Лия отуу ту гар уон на ик ки
кулут дьахтал лар отууларыгар киирбит да, булбатах.
Кини Лия отуу туттан тахсаат Рахель киэнигэр киирбит. 34 Рахель та ҥара ларын ылан тэбиэн ыҥыы рыгар
кистээбит уонна үрдүгэр олорунан кэбиспит. Лаваан
шатеру барытын ньэҥнийбит да булбатах. 35 Рахель аҕаты гар: «Тойонум киир би ти гэр, кыа йан ту рар кыа ҕа
суох пар уорда йы ма, дьах тарга буолар кы һалҕам тирээтэ», — диэбит. Лаваан кɵрдɵɵбүт да, таҥара ларын
булбатах. 36 Онуоха Йааков киниэхэ кыыһыран иирсибит.
Йааков Лавааҥҥа эппит: «Туох бу руйдаах, аньыы лаах
буоламмын эн миигин эккирэтэҕин? 37 Эн мин туох баар
малбын барытын ньэҥнийдиҥ, эн дьиэҥ ма лыттан манна тугу бул луҥ? Кɵрдɵр манна, аймахтарыҥ иннигэр.
Эн биһиккини кинилэр дьүүл лээтиннэр. 38 Бу сүүрбэ
сыл мин эйиэхэ сы рыттым. Ол ту хары барааннарыҥ
да, коза ларыҥ да тɵрүɵхтэрэ амньыраабатаҕа. Эн барааннарыҥ үɵрүттэн мин сиэбэтэҕим. 39 Кыыл тардыбыт
сүɵһүтүн мин эйиэхэ аҕалбат этим, бэйэм тɵлүү рүм.
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Күнүс да сүппүтү, түүн да сүппүтү эн миигиттэн ирдиириҥ. 40 Күнүс куйаастан эстэрим, түүн — тымныыттан,
онон утуйар уум кɵтɵн хаа лара. 41 Сүүрбэ сы лы быһа
миэхэ итинник этэ эн дьиэҕэр. Мин эйиэхэ кыргыттарыҥ туһугар уон түɵрт сыл үлэлээтим уонна алта сыл
сүɵһүлэриҥ туһу гар. Оттон эн ман ньабын уон тɵгүл
уларыттыҥ. 42 Ɵскɵтүн миигин кытта аҕам Авра һаам
Таҥарата уонна Йицхаак сү рэ суоҕа буол лар, эн миигин ту га да суох ыытыаҥ этэ. Ол эрэн Таҥа ра мин
эрэйбин уонна сырабын кɵрɵр буолан, бэҕэһээ миигин
кɵмүскээбитэ». 43 Лаваан Йаа ковка хоруй даан: «Кыргыттарым — миэннэрэ, оҕолорум — миэннэрэ, сүɵһүм
эмиэ миэнэ. Бу эн кɵрɵрүҥ барыта миэнэ. Ама, бэйэм
кыргыттарбар уонна сиэннэрбэр туох куһаҕа ны оҥоруохпунуй? 44 Билигин эн биһикки кэс тыл ла бэрсиэх хэ,
биһикки ардыбытыгар туоһу баар буол лун», — диэбит.
45 Йаа ков таас ылан ытык бэ лиэ ту руор бут. 46 Йаа ков
аймахтарыгар: «Тааста мунньуҥ», — диэбит. Кинилэр
таастары ылбыттар уонна чɵмɵхтүү уурбуттар. Ол кэннэ
ол үрдэл аттыгар аһаабыттар-сиэбиттэр. 47 Лаваан ону
Йегар-Сахадуута [Туоһу хайата] диэн ааттаабыт. Оттон
Йааков Гал-Эд, ол эбэтэр [Туоһу таас] диэн ааттаабыт.
48 Лаваан эппит: «Бу таас ɵрɵ һɵ тɵ эн биһиэхэ бүгүн
туоһу буол ла. Ол иһин Гал-Эд диэн ааттанна». 49 Ɵссɵ
Мицпаа диэбиттэр, тоҕо диэтэх хэ Лаваан эппит: «Айыы
Тойон бэйэ-бэйэбитин сүтэрсэр тү гэммитигэр миигин
уонна эйигин кɵрɵ сырыттын. 50 Ол эбэтэр, ɵскɵтүн эн
мин кыргыттарбын атаҕастаатах хына, эбэтэр кинилэр
кэннэ эбии ойох тоннох ху на ɵй дɵɵ: эн биһиэхэ киһи
туоһу буол батах, Таҥара туоһу». 51 Итиэн нэ Лаваан
Йаа ковка эппит: «Кɵр, бу таас чɵмɵҕɵ уон на бу мин
туруорбут ытык тааһым — 52 бу таас чɵмɵҕɵ уонна ытык
таас туоһу буолал лар. Эн биһигиттэн хайабыт даҕаны,
бу таас чɵмɵҕүн уонна ытык таас нɵҥүɵ түһэн, бэйэбэйэбитигэр ɵһүɵннээҕи оҥоруо суохтаахпыт туоһута.
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53 Авра һаам Таҥарата уон на Нахуор Таҥарата — кинилэр аҕа ларын Таҥара лара эн биһиккини дьүүл лээтин».
Йааков аҕатын Йицхаак итэҕэлинэн андаҕайбыт. 54 Йааков хайа үрдүгэр сиэртибэ аҕалбыт уонна аймахтарын
аһата-сиэтэ ыҥыртаабыт. Кини лэр аһаан-сиэн баран
ол хайаҕа хоммуттар.
1 Сарсыныгар Лаваан эрдэ туран сиэттэрин уонна
кыргыттарын сыл лаан-уураан баран алҕаабыт,
итиэннэ дьиэтигэр тɵннүбүт. 2 Йааков бэйэтин суолунан
барбыт. Кинини Таҥара аанньаллара кɵрсүбүттэр. 3 Йааков кини лэри кɵрɵɵт «Таҥара сэриитэ» дии са наабыт
уонна Маханаим диэн ааттаабыт.
4 Кини Эдом дой ду тун Сеир си ригэр уба йы гар Эсавка
илдьиттэрин ыыппыт. 5 Итиэннэ кинилэргэ маннык этиҥ
диэн соруйбут: «Тойонум Эсав, кулутуҥ Йааков күн бүгүҥҥэ диэри Лавааҥҥа олорон кэл лэ, 6 миэхэ ɵсүɵл лэр
да, сүɵһү да, кулуттар да бааллар. Ол туһунан тойоммор
Эсавка, санаатын таба тайанаары, биллин диэн иһитиннэрэ ыыттым». 7 Илдьиттэрэ Йааковка тɵннɵн кэлэн: «Биһиги
эн убайгар Эсавка сырыттыбыт, ону кини эйиэхэ түɵрт
сүүс киһилээх номнуо утары иһэр», — диэбиттэр. 8 Йааков олус диэн куттаммыт, дьиксиммит. Кини дьоннорун,
сүɵһүтүн, тэбиэннэрин икки аҥыы араарбыт. 9 Итиэннэ:
«Ɵскɵтүн Эсав бии ригэр саба түстэҕинэ, ик киһэ быыһаныаҕа», — диэбит. 10 Йааков эппит: «Аҕам Авра һаам
Таҥарата уонна аҕам Йиц хаак Таҥарата, «бэйэҥ сиргэр,
тɵрɵɵбүт дойдугар тɵнүн, оччоҕо эйиэхэ үтүɵнү оҥоруом»
диэбит Айыы Тойон, 11 эн кулуккар — миэхэ оҥорор бары
үтүɵҕэр, ɵҥɵҕɵр холооно суох пун, тоҕо диэтэх хэ мин
Иордаҥҥа мас тайахтаах кэлбитим, оттон билигин ик ки
үрбэлээх иһэбин. 12 Убайым Эсав илиититтэн кɵмүскээ.
Кини кэлэн, биһигини, ийэлиин-оҕолуун барыбытын,
кыргыаҕа диэн куттанабын. 13 Эн миэхэ үтүɵнү үксэтиэх
уонна мин ыччаппын муора кумаҕын курдук киһи ааҕан
сиппэт гы на ха ҥатыах буолбу туҥ». 14 Ол түүн Йаа ков
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онно хом мут. Ол кэн нэ сүɵһү түн үɵрүттэн ылан убайыгар Эсавка кэһии ыыппыт: 15 икки сүүс тыһы козаны,
сүүрбэ козе лу, ик ки сүүс ты һы хойу, сүүрбэ барааны,
16 отут ыанар тэ биэни оҕолорун кыт та, түɵрт уон ынаҕы, уон оҕуһу, сүүрбэ тыһы ɵсүɵлү, уон атыыры. 17 Хас
биирдии сүɵһү үɵрүн кулуттарынан наардаабыт уонна
кини лэргэ эппит: «Мин ин нибэр барыҥ, бэйэ-бэйэҕититтэн тэйиччи сылдьыҥ». 18 Бастакы киһиэхэ: «Ɵскɵтүн
мин убайым Эсав кɵрсɵн: «Кимиэнэ буолаҕын? Ханна
бардыҥ? Иннигэр ким сүɵһүтүн үүрэн иһэҕин?» — диэн
ыйыттаҕына, 19 «Бу эн кулутуҥ Йааков киэнэ, тойоммор
Эсавка бэлэх ыытта, кини бэйэтэ кэннибитигэр иһэр»
диэн хоруйдаа диэн соруйбут. 20 Эсавы кɵрүстэх хитинэ
маннык диэриҥ диэн сорудаҕы иккис, үһүс кулуттарыгар уонна сүɵһү үүрэн иһэр бары кулуттарыгар эппит.
21 Итиэн нэ: «Биһиги кэн нибититтэн эн кулу туҥ Йаа ков
иһэр» диэн этээриҥ», — диэбит, уонна: «бастаан бэлэҕинэн күндүлүɵм, онтон эрэ бэйэтин кɵрүɵм, оччоҕо, баҕар,
миигин үчү гэй дик кɵрсүɵ», — диэн са наабыт. 22 Кини
бэлэҕэ барбыт, оттон бэйэтэ ордуутугар хоно хаалбыт.
23 Кини ол түүн ик ки ойоҕун, ик ки кэргэн дьах тарын
уонна уон биир уолаттарын ылан баран Йаббок диэн
ɵрүһү уҥуордаабыт. 24 Кинилэри барыларын уонна туох
баарын барытын ылан үрэх нɵҥүɵ туораппыт. 25 Йааков соҕотох хаалбыт. Онно кини лиин ким эрэ са һарҕа
тахсыар диэри тустубут. 26 Уонна кыайар кыаҕа суоҕун
билэн, Йааков кинини кытта туста сырыттаҕына, кини
Йаа ковы ɵттү гүн уҥуоҕун охсон эчэппит. 27 Ол кэннэ:
«Миигин ыыт, са һарҕа таҕыста», — диэбит. Онуоха Йааков: «Миигин алгыы иликкинэ ыытыам суоҕа», — диэбит.
28 Кини: «Аатыҥ ки мий?» — диэн ыйып пы ты гар, «Йааков», — диэбит. 29 Онуоха кини: «Мантан инньэ аатыҥ
Йаа ков буолбатах, Йисраэль диэн буол лун, тоҕо диэтэх хэ, эн Таҥараны уонна дьону кытта туһуннуҥ уонна
кыайдыҥ». 30 Онтон Йааков: «Эн аатыҥ кимий?» — диэн
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ыйытааччы буолбут. Онуоха биирэ: «Мин ааппын тоҕо
туоһуластыҥ?» — диэбит уонна онно кинини алҕаабыт.
31 Йаа ков Таҥара ны кыт та сирэй си рэй гэ кɵрсɵн баран,
тыыннаах хаалбытын туоһулаан, ол сири Пэниэль диэн
ааттаабыт. 32 Кини Пэниэли ааһарын кытта күн тахсыбыт,
кини ɵттүгүнэн доҕолоҥнуур эбит. 33 Ол иһин Йисраэль
уолаттара иҥиири, ɵттүккэ баар иҥиири күн бү гүҥҥэ
диэри сиэбэттэр эбит. Тоҕо диэтэх хэ ол киһи Йаа ков
ɵттүгүн иҥиирин таарыйбыт эбит.
1 Йаа ков кɵр бү тэ, арай Эсав түɵрт сүүс ки һилээх иһэр эбит. Онуоха кини Лия уон на Рахель
оҕолорун, итиэннэ икки кулут дьахтал ларын оҕолорун
тус-туспа ту руортаабыт. 2 Кулут дьах тал ларын уонна
кинилэр оҕолорун бастаппыт, кинилэр кэннилэриттэн
Лия оҕолорунуун буолбуттар, ол кэннигэр Рахель уонна
Йосеф испиттэр. 3 Бэйэтэ кини лэр иннилэригэр испит,
убайыгар чугаһаан иһэн, сиргэ диэри сэттэ тɵгүл сɵһүргэстээбит. 4 Оттон Эсав киниэхэ утары сүү рэн тиийбит,
кууһан ылбыт уонна моонньугар ыйана түһэн сыл лаануураан барбыт, иккиэн ытаспыттар. 5 Кини дьахталлары
уонна оҕолору кɵрɵн: «Бу кимнээҕий?» — диэн ыйыппыт.
Йааков: «Таҥара эн кулуккар биэрбит оҕолоро», — диэбит. 6 Кини кулут дьахтал лара уонна кинилэр оҕолоро
кэлэн сɵһүргэстээбиттэр. 7 Лия оҕолорунуун кэлэн эмиэ
сɵһүргэстээбиттэр, ол кэннэ Йосеф уонна Рахель кэлэн
сɵһүргэстээбиттэр. 8 Эсав: «Оттон миигин аара кɵрсүбүт
уһун үрбэлээх дьон туох ха этэй?» — диэн ыйыппытыгар
Йааков: «Тойонум са наатын манньытаары», — диэбит.
9 Онуоха Эсав эппит: «Миэхэ бэ йэ бэр да эл бэх, эйиэнэ
бэйэҕэр хаал лын». 10 Йааков эппит: «Кэбис даа, ɵскɵтүн
эн са нааҕын манньыппыт буол лах пына, биэрэр бэлэхпин ыл. Эн дьүһү ҥҥүн кɵрбүтүм, Таҥараны кɵрбүк кэ
тэҥ, эн миигин үтүɵнэн кɵрүстүҥ. 11 Мин эйиэхэ аҕалбыт алгыспын ыл, тоҕо диэтэх хэ миигин Таҥара ɵлгɵм
ɵлүүлээбитэ — миэхэ барыта баар», — диэбит уонна олус
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кɵрдɵспүтүгэр кини ылбыт. 12 Эсав Йааковка: «Чэ, барыахха, мин эмиэ эйигинниин барсыам», — диэбит. 13 Йааков
киниэхэ: «Оҕолор мɵлтɵхтɵрүн, кыра да, бɵдɵҥ да сүɵһүм
ыанарын тойонум билэр ини. Биир күнүнэн үүрэн илтэххэ, сүɵһүм барыта ɵлүɵҕэ. 14 Тойонум, кулутуҥ иннигэр
бардаргын. Оттон мин сүɵһүлэрбин, оҕолорбун манаан
бытааннык тойом мор Сеиргэ тиийиэҕим», — диэбит.
15 Эсав: «Мин илдьэ сыл дьар дьом мут тан эйиэхэ хаалларыам», — диэбит. Йааков: «Ол тоҕо? Тойонум миигин
туох иһин итинник үтүɵлүɵхтээҕий?» — диэбит. 16 Ол
күн Эсав кэлбит суолу нан Сеиргэ тɵн нү бүт. 17 Оттон
Йааков Сук куот диэки барбыт. Бэйэтигэр дьиэ туттубут,
оттон сүɵһүтү гэр сарай туппут. Ол иһин ол си ри Суккуот диэн ааттаабыт. 18 Йааков Падаан-Араамтан тɵннɵн
Ханаан сиригэр баар Шехем куоракка этэҥҥэ тиийбит
уонна куорат иннигэр ордууламмыт. 19 Кини Шехем аҕата Хамуор уолаттарыттан сир ɵлүү түн атыы лаһан онно
отуутун ту руорбут. 20 Онно кэрэх аспыт уонна ол сири
Эл-Элохе-Йисраэль диэн ааттаабыт.
1 Лия Йаа ковка тɵрɵппүт кыы һа Дина ол дой ду
кыргыттарын кɵрɵ-истэ тахсыбыт. 2 Онуоха кинини ол дой ду баһы лыгын хивви киһитин Хамуор уола
Шехем кɵрбүт уонна ту тан ылан күүһү нэн хоонньоспут. 3 Ол кэннэ кини Йааков кыыһыгар, Динаҕа, кутун
туттаран, кыыһы таптаабыт уонна кыыс санаатын хоту
эппит-тыыммыт. 4 Шехем аҕатыгар Хамуорга: «Миэхэ бу
кыыһы ойох ылан биэр», — диэн эппит. 5 Кыыһын Динаны
кини саакка-суукка ыыппытын туһунан Йааков билбит,
ол эрээри уолаттара сүɵһүлэрин кытта хонууга сылдьар
буоланнар, кинилэр кэлиэхтэригэр диэри саҥарбакка
сылдьыбыт. 6 Шехем аҕата Хамуор Йааковка кэпсэтэ тахсыбыт. 7 Йааков уолаттара хонууттан кэлбиттэр уонна
истээт эр бэртэрэ кыһыйбыттар да, абарбыттар да: тоҕо
диэтэх хэ, кини Йааков кыыһын кытта хоонньоһон Йисраэльга сиэрэ суох сидьиҥ быһыыны оҥорбут. Маннык
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быһыы — кэрээнэ суох. 8 Хамуор кинилэргэ: «Мин уолум
Шехем эһиги кыыскытыгар кутун туттарбыт, кыыскытын киниэхэ ойох биэриҥ. 9 Аймахтаһыаҕыҥ: биһиэхэ
кыргыттаргытын биэриҥ, оттон биһиги кыргыттарбытын бэйэҕитигэр ылыҥ. 10 Биһигинниин бииргэ олоруох.
Сир-дой ду эһи ги ин ниги тигэр: олохсу йуҥ, эрги ниҥ,
ба һы лааҥ», — диэбит. 11 Оттон Ше хем кыыс аҕатыгар
уонна убай дарыгар эппит: «Эһи ги эрэ са нааҕыт хоту
буол лун: этэргитин эрэ барытын биэриэм. 12 Тɵһɵ да
улахан энньэни-сулуу ну эрэй дэх хитинэ, эппик китин
биэриэм, кыыскытын эрэ ойох биэриҥ». 13 Балыстарын
Динаны саакка-суукка анньыбытын иһин, Шехемҥэ уонна кини аҕатыгар Хамуорга Йааков уолаттара кɵл дьүн
хоруйу биэрбиттэр. 14 Кинилэр эппиттэр: «Кыал лыбат:
балтыбытын бы һыл лыы сиэрин барбатах эр киһиэхэ
биэрэр кыахпыт суох, биһиэхэ ол — саат-суут. 15 Эһиги
эмиэ биһиги курдук буол лах хытына: эр дьоҥҥутугар
быһыллыы сиэрин оҥордоххутуна, биирдэ сɵбүлэһиэхпит.
16 Оччоҕо кыргыт тар бы тын эһиэхэ биэриэх пит уон на
эһиэннэрин ылар буолуохпут, эһигинниин биир норуот
буолан олоруох пут. 17 Оттон биһиги этэрбитин ылымматах хытына, быстарбат буол лах хытына, кыыспытын
ылыах пыт да бара ту руох пут». 18 Бу тыл лары Хамуор
уонна Хамуор уола Ше хем сɵбүлүү истибиттэр. 19 Уол
Йаа ков кыы һын ылыан баҕарара бэрдиттэн, тох тоон
турбакка тута толорбут. Кини аҕатын ууһу гар барыларынааҕар ордук ытык та нар эбит. 20 Хамуор уолу наан
Шехемниин куораттарын ааныгар тиийбиттэр уонна куорат олохтоохторугар эппиттэр: 21 «Ол дьон биһигинниин
ил лээх тэр. Бу сиргэ олохсу йдуннар, үлэлээтиннэр —
кинилэр иннилэригэр сир-дойду киэҥ нэлэмэн. Кинилэр
кыргыт тарын бэйэбитигэр ылыах пыт уон на бэйэбит
кыргыттарбытын кинилэргэ ойох биэриэхпит. 22 Ол гынан баран ол дьон биһигинниин биир норуот буолан
олохсуйал ларыгар, бэйэлэрин курдук биһиги эр дьом-
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му тут тан эмиэ бы һыл лыы сиэрин оҥор торол лорун
ирдиил лэр. 23 Кини лэр үɵрдэрэ-сүɵһүлэрэ, баай дарадуол лара, ама, би һиэнэ буолуо суоҕа дуо? Кини лэр
ирдэбил лэрин толоруохпут эрэ кэрэх — биһигин ниин
олохсуйуохтара». 24 Хамуору уонна кини уолун Ше хеми
кытта куорат аанынан тахсааччылар сɵбүлэспиттэр: эр
дьон барыта быстарбыт — куорат олохтоохторо бары.
25 Үһүс кү нү гэр — бары ыал дьан сыттах тары на, Йаа ков
икки уолаттара: Шимеон уонна Левий, Дина убай дара
кылыстарын ылан, куоракка харса суох саба түспүттэр
уонна эр дьону барытын кыргыбыттар. 26 Хамуору уонна
кини уолун Шехеми кы лыһынан ɵлɵрбүттэр. Динаны
Шехем дьиэтиттэн ылан барбыттар. 27 Ол кэннэ Йааков
уолаттара ɵлбүттэргэ тɵн нɵн, Дина ны атаҕастаабыттарын иэстэһэн куораты та лаабыттар. 28 Кинилэр кыра
да сүɵһүнү, бɵдɵҥү да, ɵсүɵл лэри да — куоракка уонна куорат эргин баары барытын ылбыттар. 29 Кинилэр
баайдарын-дуол ларын, ойохторун, оҕолорун барытын
үүрүүлэммиттэр, дьиэлэрин ма лын барытын ха лаабыттар. 30 Онуоха Йааков Шимеоҥҥа уонна Левийгэ эппит:
«Эһиги миигин бу дойду олохтоохторугар: ханаан уонна
феризей дьонугар абааһы кɵрдɵрɵн, миигин иэдээҥҥэ
тириэртигит. Мин дьонум ахсаа на бил лэр, кини лэр
миигин утары түмсэн самнарыахтара, оччоҕо мин уонна
ууһум эстиэхпит». 31 Онуоха уолаттара: «Оттон бал тыбытыгар сэлээрчэх хэ курдук сыһыаҥҥыт сиэргэ батар
дуо?» — диэбиттэр.
1 Йааковка Таҥара эппит: «Туран, Бэт Эльгэ тахсан
олохсуй. Ини гит тэн Эсавтан кү рэнэргэр кɵстүбүт Таҥараҕа, онно кэрэхтэ тут». 2 Йааков бэйэтин
ууһун дьону гар уон на киниэхэ баар дьоҥ ҥо бары лары гар туһаа йан эппит: «Илдьэ сыл дьар туора-туспа
таҥара ларгытын хаал ларыҥ, ыраастаныҥ, таҥаскытын
уларыттыҥ, 3 Бэт Эльгэ тахсыах пыт. Онно мин кэрэх
тутуом: эрэйбин-кыһалҕабын истибит уонна мин сыл-
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дьыбыт суолбун арыаллаабыт Таҥараҕа». 4 Кинилэр илдьэ
сыл дьар туора-туспа эмэгэттэрин барытын, кулгаахтарыттан ытарҕаларын устан Йааковка биэрбиттэр. Йааков
ону ылан Шэхем чу гаһынааҕы дууп мас анныгар кистээбит. 5 Кини лэр айаҥҥа ту руммуттар. Чугас эргин
куораттарга Таҥара үлүгэрдээх куттала суоһаан Йааков
уолаттарын сойуоласпатахтар. 6 Йааков дьонун кытта
Ханаан сиригэр баар Лууз диэн сиргэ, ол эбэтэр Бэт
Эльгэ тиийбит. 7 Онно кэрэх туппут уонна ол сири Эль
Бэт Эль диэн ааттаабыт, тоҕо диэтэх хэ кини убайыттан
куотан истэҕинэ ол сиргэ киниэхэ Таҥара кɵстү бүт
эбит. 8 Ривеканы эмтэрэн аһаппыт кулут дьахтар, Девора, ɵлбүт. Кинини Бэт Эль аннынан, дууп мас анныгар
кɵмпүттэр. Ону Йаа ков Аллуон Бахуут [ытабыл маһа]
диэн ааттаабыт. 9 Йааков Падаан-Араамтан кэлбитигэр
Таҥара киниэхэ эмиэ кɵстүбүт уонна кинини алҕаабыт.
10 Таҥара киниэхэ: «Эн аатыҥ Йаа ков. Ман тан инньэ эн
Йаа ков диэн аат там мак кын, Йис раэль диэн буолуоҕуҥ», — диэбит уонна кинини Йисраэль диэн ааттаабыт.
11 Таҥара киниэхэ: «Мин Модун Таҥарабын. Ууһаа, тэний.
Эн үгүс норуоттар тɵрүттэрэ буолуоҥ, эйигиттэн ыраахтааҕылар үɵскүɵхтэрэ. 12 Авраһаамҥа уонна Йицхаакка
биэрбит сирбин эйиэхэ биэриэҕим, итиэннэ ол сири
эн кэнчээри ыччаккар аныаҕым», — диэбит. 13 Таҥара
тыл эппит оннуттан ɵрɵ тахсан симэлийбит. 14 Таҥара
тыл эппит сиригэр Йааков, ɵй дɵбүнньүк гына сымара
таас ту руорбут, үрдүгэр арыгы уонна арыы кутан арчылаабыт. 15 Йааков ол сири, Таҥара киниэхэ тыл эппит
сирин, Бэт Эль, ол эбэтэр Таҥара дьиэтэ диэн ааттаабыт.
16 Кини лэр Бэт Эльтэн барбыттар. Эфрата си ригэр тиийиэхтэрэ ɵссɵ ба лай да хаалтын кэннэ, Рахель тɵрɵɵбүт,
ыара ханнык оҕоломмут. 17 Кини тɵрүү рү гэр эрэй дэнэ
сыттаҕына, тɵрɵтɵɵччү дьахтар киниэхэ эппит: «Куттаныма, бу оҕоҥ эмиэ уол буолуоҕа», — диэн. 18 Кини
ɵлɵɵрү сытан, тыына быстан эрдэҕинэ, уолун Бэн Они
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[ол эбэтэр Эрэй уола] диэн ааттаабыт. Оттон аҕата кинини Бэнийэмиин [ол эбэтэр Уҥа уол] диэн аат таабыт.
19 Рахель ɵлбүт, кини Эфрата лыыр суол га, ол эбэтэр Бэт
Лэхиэмҥэ кɵмүллүбүт. 20 Йааков кини уҥуоҕар ытык таас
туруорбут. Ол — кини уҥуоҕун үрдүгэр туруоруллубут
ытык таас күн бү гүҥҥэ диэри баар. 21 Йисраэль барбыт
уонна Мигдал-Эдер аттынан ордууламмыт. 22 Йисраэль
ол дой дуга олохсуйбут кэмигэр, Рувен баран аҕатын
кулут дьахтарын, Бил хааны, кытта хоонньоспут. Ону
Йисраэль истибит.
Йааков уон икки уоллаах эбит. 23 Лия уолаттара: Йааков
улахана Рувен, онтон Шимеон, Левий, Йехуда, Иссахаар
уонна Зевулон. 24 Рахель уолаттара: Йосеф уонна Бэнийэмиин. 25 Рахель кулут дьахтарын Билхаа уолаттара:
Даан уонна Нафталии. 26 Лия кулутун Зилфаа уолаттара:
Гаад уонна Асер. Бу — Йаа ков Падаан-Араамҥа тɵрɵɵбүт оҕолоро. 27 Йаа ков аҕаты гар Йиц хаак ка тиийбит,
Кириат-Арба Мамраатыгар, ол эбэтэр Авра һаам уонна
Йицхаак сыл дьыбыт сирдэригэр, Хевроҥҥа. 28 Йицхаак
саа һа сүүс орду гу на аҕыс уон сы ла эбит. 29 Йиц хаак
тоҥхойо кырдьан баран ɵлбүт, ɵбү гэлэригэр олоҕунан
дуоһуйан тɵннүбүт. Кинини уолаттара Эсав уонна Йааков кɵмпүттэр.
1 Бу — Эсав ууһа, атын нык эттэх хэ, Эдом ууһа.
2 Эсав Ханаан кыргыт тарыттан ойох ылбыт: Хет
киһитэ Элон кыыһын Ааданы, хивви киһитэ Цивон кыыһа Аанаттан тɵрɵɵбүт Ахаливааманы, 3 Невайот балтын,
Йишмаэль кыыһын Басемааты. 4 Аада Эсавка Элифаһы
тɵрɵппүт, оттон Басемаат Реуэли. 5 Ахаливааматтан Йеуш,
Йалаам уонна Кораах тɵрɵɵбүттэр.
Бу — Эсав Ханааҥҥа тɵрɵɵбүт уолаттара.
6 Эсав ойох торун, уолат тарын, кыргыттарын, үɵрдэрин,
сүɵһүлэрин уонна Ханаан сиригэр булуммут баа йындуолун барытын ылан, инититтэн тэйэн, атын дой дуга
барбыт. 7 Кинилэр бииргэ батан олоруохтарын, баайдара-
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дуоллара элбэҕэ бэрт эбит: олохсуйбут сирдэрэ кинилэр
сүɵһүлэригэр кыараҕас эбит. 8 Онон Эсав (атын аата Эдом)
Сеир хайатыгар олохсуйбут.
9 Бу — Сеир хайатынааҕы Эдом дьонун аҕаларын Эсав
ууһа. 10 Оттон бу — Эсав уолаттарын ааттара: Элифаз —
Эсав Аадаттан уола, Реуэль — Эсав Басемааттан уола.
11 Элифаз уолаттара: Теман, Омар, Цефо, Гаттаам уонна
Кенааз. 12 Оттон Элифаз кэргэн дьахтара Тимнаа киниэхэ
Амалегы тɵрɵппүт. Бу — Эсав ойоҕун Аада уолаттара.
13 Бу — Реуэль уолаттара: Нахаат, Зераах, Шаммаа уонна
Миззаа. Кинилэр Эсав ойоҕуттан Басемааттан тɵрɵɵбүттэр.
14 Цивон кыыһа Аана тɵрɵппүт кыыһа Ахаливааматтан
Эсавка Йеуш, Йалаам уонна Кораах тɵрɵɵбүттэр.
15 Бу — Эсав удьуор уустара:
Эсав улахан уолун Элифазтан:
Теман ууһа, Омар ууһа, Цефо ууһа, Кенааз ууһа, 16 Кораах
ууһа, Гаттаам ууһа уонна Амалек ууһа. Бу — Элифаз
ууһаабыт удьуордар, Эдом сиригэр олохсуйбут Аада
ыччаттара.
17 Эсав уолун Реуэльтэн:
Нахаат ууһа, Зераах ууһа, Шаммаа ууһа уонна Миззаа
ууһа. Бу — Реуэль ууһун аҕа баһылыктара, Эсав ойоҕо
Басемааттан тэнийэн Эдомҥа олохсуйбут ыччаттар.
18 Бу — Эсав ойоҕо Ахаливааматтан тэнийбит уус:
Йеуш ууһа, Йалаам ууһа уонна Кораах ууһа. Бу — Эсав
ойоҕо Ахаливааматтан, Аана кыыһыттан үɵскээбит
тɵрүттэр.
19 Бу — Эсав, ол эбэтэр Эдом, удьуорун уустара.
20 Оттон бу — ол сир гэ олорбут хоррей киһитэ Сеир
уолаттара: Лотан, Шовал, Цивон, Анаа, 21 Дишон, Эцер
уонна Дишан. Кинилэр — Сеир уолаттара, Эдом сиригэр
олорор хоррейдар аҕа баһылыктара. 22 Лотан уолаттара:
Хори уонна Хемам. Лотан балта Тимнаа диэн ааттаах эбит.
23 Шовал уолаттара:
Алван, Манахаат, Эвал, Шефо уонна Онам.
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24 Цивон уолаттара:
Айаа, Анаа (Анаа — аҕатын Цивон ɵсүɵллэрин маныы
сылдьан иччитэх сиргэ уу сыккыһын булбут уол).
25 Анаа уолаттара:
Дишон уонна Аана кыыһа Ахаливаама. 26 Дишон уолаттара: Хемдан, Эшбан, Йитран уонна Керан.
27 Эцер уолаттара:
Билхаан, Заһаваан уонна Акаан.
28 Дишан уолаттара:
Уц уонна Араан.
29 Бу хоррейдар удьуор уустара:
Лотан ууһа, Шовал ууһа, Цивон ууһа, Анаа ууһа, 30 Дишон
ууһа, Эцер ууһа уонна Дишан ууһа. Бу — Сеир сиригэр
олорбут хоррейдар аҕа уустара.
31 Бу — Йисраэллэргэ ыраахтааҕылар суох эрдэхтэринэ,
Эдом сиригэр баһылаан-кɵһүлээн олорбут ыраахтааҕылар
манныктар: 32 Эдомҥа Беор уола Белаа ыраахтааҕылаан
олорбут. Куораттара — Динхаваа эбит. 33 Белаа ɵлбүтүн
кэннэ Бацараа киһитин Зераах уола Йовав ыраахтааҕы
буолбут. 34 Йовав ɵлбүтүн кэннэ Теман сириттэн тɵрүттээх Хушаам ыраахтааҕылаабыт. 35 Хушаам ɵлбүтүн кэннэ
Моав сиригэр мидианнары кыргыбыт Бедад уола Хадаад
ыраахтааҕылаабыт. Онно куораттара Авит диэн эбит.
36 Хадаад ɵлбүтүн кэннэ Масрекааттан тɵрүттээх Самлаа ыраахтааҕылаабыт. 37 Самлаа ɵлбүтүн кэннэ ɵрүс
аттынааҕы Реховот сириттэн Шаул ыраахтааҕылаабыт.
38 Шаул ɵлбүтүн кэннэ Ахбор уола Баал-Ханаан ыраахтааҕылаабыт. 39 Ахбор уола Баал-Ханаан ɵлбүтүн кэннэ
Хадаар ыраахтааҕы буолбут. Кини куората Пау диэн
ааттаах эбит. Оттон ойоҕо — Ме-Захав кыыһын Матред
кыыһа Мехетавэль эбит.
40 Бу — Эсав аҕа уус та рын олох суй бут сир дэ ри нэн
ааттара-суоллара:
Тимнаа аҕа ууһа, Алваа аҕа ууһа, Этет аҕа ууһа, 41 Ахаливаама аҕа ууһа, Элаа аҕа ууһа, Пинон аҕа ууһа, 42 Кенааз
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аҕа ууһа, Темаан аҕа ууһа, Мивцаар аҕа ууһа, 43 Магдиэль
аҕа ууһа уонна Ираам аҕа ууһа. Бу бас билэр сирдэригэр
олохсуйбут Эдом аҕа уустара. Эдомнар тɵрүттэрэ — Эсав.
1 Йаа ков, аҕата кэрийэн олохсуйа сыл дьыбыт сиригэр, Ханааҥҥа олорбут.
2 Йаа ков ууһун олоҕо-дьа һаҕа.
Йосеф уон сэттэ саастааҕар, эрдэҕэс оҕо сыл дьан убайдарын кытта: аҕатын ойохторун Бил хаа уонна Зилфаа
уолаттарын кытта сүɵһү манаабыт. Ол сыл дьан Йосеф
кинилэри аҕатыгар хобуоччулуур эбит. 3 Йисраэль уолаттарыттан Йосебы ордук таптыыр эбит, тоҕо диэтэххэ, кини
кырдьан баран тɵрɵппүт оҕото эбит, онон киниэхэ мааны
таҥаһы биэрбит. 4 Убайдара, аҕата кинини барыларыттан
ордук таптыырын кɵрɵн, кинини абааһы кɵрбүттэр, кинилиин эйэ-дэмнээхтик кэпсэппэт да буолбуттар. 5 Йосеф
түүл түһээбит, онтун убайдарыгар кэпсээбитигэр кинини
ɵссɵ абаа һы кɵрбүттэр. 6 Йосеф кини лэргэ: «Истиҥ эрэ,
мин түһээбит түүлбүн: 7 арай, биһиги хонуу ортотугар
бурдук баайа сыл дьабыт, арай мин баай ыым туран
кэл лэ уонна чиккэйдэ, оттон эһиги баайыыларгыт мин
сүү мэхпэр тɵгү рүччү туран сү гү рүйдүлэр», — диэбит.
8 Онуоха убай дара киниэхэ: «Ама, эн биһи ги ни ба һылыаҥ дуо? Эн биһигини са лайыаҥ дуо?» — диэбиттэр
уонна Йосебы түүлүн уонна ити тылларын иһин абааһы
кɵрɵл лɵрɵ ɵссɵ күүһүрбүт. 9 Кини ɵссɵ түүл түһээбит,
ону эмиэ убай дарыгар кэпсээбит: «Арай күн, ый уонна
уон биир сулус — бары миэхэ сү гү рүйэл лэр», — диэн.
10 Кини аҕаты гар уон на убай дарыгар кэпсээбит. Онуоха
аҕата мɵхпүт уонна: «Ити туох түүлүн түһээтиҥ? Ама,
мин, ийэҥ уон на убай дарыҥ буолан эйиэхэ тии йэн
сиргэ тиийэ сү гү рүйүɵхпүт дуо?» 11 Убайдара киниэхэ
ɵһүрбүттэр, оттон аҕата кини ити кэпсээнин ɵйү гэр
хатаабыт.
12 Убай дара аҕа ларын сүɵһүлэрин ма ныы Шехемҥэ барбыттар. 13 Йисраэль Йосефка эппит: «Убайдарыҥ Шехемҥэ
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сүɵһү маныыллар буолбатах дуо? Бар, мин эйигин кинилэргэ ыытабын». Онуоха кини: «Сɵп», — диэ бит. 14 Аҕата
киниэхэ: «Баран кɵр, убай дарыҥ этэҥ ҥэ сыл дьал лар
дуо уонна сүɵһү этэҥҥэ дуо? Ол кэннэ хардатын аҕал».
Кинини аҕата Хеврон толоонуттан Шехемҥэ ыыппыт.
15 Хонуу га му на сы рыттаҕына, кинини биир киһи булбут
уонна ыйыппыт: «Тугу кɵрдүүгүн?» 16 Кини: «Убайдарбын
кɵрдүүбүн. Эт эрэ, ханна сүɵһү маныылларый?» — диэбит.
17 Онуоха ол киһи: «Кини лэр мантан барбыттара, Дотаҥҥа
бардыбыт дэһэллэрин истибитим», — диэбит. Йосеф убайдарын батыһан Дотаҥҥа барбыт, онно тиийэн кинилэри
булбут. 18 Кинини ыраахтан кɵрбүттэр уонна чу гаһаан
эрдэҕинэ, кинини ɵлɵрɵргɵ са наммыттар. 19 Кини лэр
бэйэ-бэйэлэригэр: «Түүл дьүт ол иһэр. 20 Сибилигин тиийэн ɵлɵрүɵх хэ уонна биир эмэ уу мун ньар холуодьаска
быраҕан кэбиһиэх хэ. Ол кэннэ адьырҕа кыыл сиэбитэ
диэхпит: уонна, дьэ, кɵрүɵхпүт, кини түүлэ тɵһɵ туоларын», — дэспиттэр. 21 Ону Реувен истибит уонна Йосебы
ɵрүһүйбүт, кини эппит: «Тыы нын быһар табыл лыбат».
22 Реу вен (кини ни быы һаан, аҕаты гар тɵнүн нэрээри)
кинилэргэ эппит: «Хааны тоҕумаҥ: иччитэх сиргэ баар уу
мунньар холуодьаска быраҕан кэбиһиҥ, киниэхэ илиигитин кɵтɵҕү мэҥ». 23 Йосеф убай дарыгар кэлбитигэр,
киниттэн таҥаһын — кэтэ сылдьар күндү таҥаһын устан
ылбыттар 24 уонна кинини ылан холуодьаска бырахпыттар.
Холуодьас уута суох, ку раанах эбит. 25 Оттон бэйэлэрэ
аһаары олорон кɵрбүттэрэ: арай Гилаадтан Йишмаэль
дьонун каравана иһэр эбит. Тэбиэннэригэр сыттаах сыма ланы, сыттаах сыма латтан бальзамы уонна лаа даны
мэҥэһиннэрэн Эгиипэккэ илдьэн иһэллэр эбит. 26 Онуоха
Йехуда эппит: «Инибитин ɵлɵрɵн, кини хаанын кистээн
тугу туһа ныах пытый? 27 Ол кэриэтин кинини ил дьэн
Йишмаэль дьону гар атыы лыах ха, оччоҕо илиибит да
хааннаныа суоҕа. Тɵһɵтүн да иһин биир хаан буол лахпыт». Ини лэрэ кинини истибиттэр. 28 Кинилэр, Мидиан
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атыыһыттара ааһан истэхтэринэ, Йосебы холуодьастан
ороон таһааран йишмаэл лэргэ сүүрбэ үрүҥ кɵмүс манньыакка атыылаан кэбиспиттэр. Олор Йосебы Эгиипэккэ
илдьэ барбыттар. 29 Оттон Реу вен аппаҕа кэлбитэ: арай,
Йосеф суох. Кини ку рутуйан таҥаһын тырыта-хайыта
тардыммыт. 30 Инилэригэр тɵннүбүт уонна эппит: «Уолбут
суох. Оттон мин, мин хайдах буолабын?» 31 Кинилэр Йосеф
таҥаһын ылбыттар, козелу ɵлɵрбүттэр уонна ол хааҥҥа
таҥа һы илиппиттэр, 32 ол кэн нэ күн дү та ҥа һы Йосеф
аҕатыгар ил дьэн тиксэрбиттэр уонна: «Бу — бул лубут.
Эн уолуҥ таҥаһа буолбатах дуо, кɵр эрэ?» — диэбиттэр.
33 Онуоха кини бил бит: «Мин уолум та ҥа һа. Йосе бы
адьырҕа кыыл сиэбит, тырыта тыыппыт», — диэн саҥа
таһаарбыт. 34 Йааков курутуйан таҥаһын тырыта-хайыта
тардыммыт уонна ɵттүгэр ɵрбɵҕү сɵрүү баанан баран
уолун ɵр күннэргэ ытаабыт. 35 Кини санаатын чэпчэтээри уолаттара, кыргыттара бары мустубуттар. Ол эрэн
кини са наата чэп чээбэтэх: «Кутурҕам мын кыт та анараа дойдуга уолбар аттаныам», — диэбит. Аҕата уолун
оннук ытаабыт. 36 Оттон ми дианнар Йосебы Эгиипэккэ
илдьэн, фараон үлэһитигэр, харабыл тойонугар, Потифарга атыы лаабыттар.
1 Ол сах ха Йехуда, бииргэ тɵрɵɵбүттэриттэн тэйэн,
Хира диэн ааттаах Одул лаам куорат киһитин
атты гар олохсуйбут. 2 Йехуда онно Шуа диэн Ханаан
олохтооҕун кыыһын кɵрсɵн ойох ылан киниэхэ киирбит.
3 Ойоҕо хат буолбут, уол оҕо тɵрɵппүт, Йехуда оҕотун Эр
диэн ааттаабыт. 4 Ɵссɵ хат буолбут, уол оҕо тɵрɵппүт уонна
Онан диэн ааттаабыт. 5 Ол кэннэ ɵссɵ уол ламмыт уонна
Шела диэн ааттаабыт. Кини оҕолоноругар Йехуда Хезивкэ
баар эбит. 6 Йехуда улахан уолугар Эргэ ойох ылан биэрбит — кини аата Тамаар диэн эбит. 7 Йехуда улахан уола
Эр Айыы Тойоҥҥо куһаҕан сыһыаннаах буолан, кинини
Айыы Тойон ɵлɵрɵн кэбиспит. 8 Онуоха Йехуда Онаҥҥа
эппит: «Убайыҥ ойоҕун кытта олор, ойох ыл. Убай гын
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ааттатан, кини ууһун ха ҥат». 9 Онан бэйэтин ууһа салҕамматын билэр буолан, убайын ойоҕор хас киирдэҕин
ахсын уллуругун убайыгар биэримээри сиргэ тоҕор эбит.
10 Оннук гы нара — Айыы Тойон инни гэр куһаҕан эбит,
онон Айыы Тойон кинини эмиэ ɵлɵрбүт. 11 Онуоха Йехуда кийиитигэр Тамаарга эппит: «Уолум Шела улаатыар
диэри баран аҕаҥ дьиэтигэр огдообо буолан олор». Кини
«кырам эмиэ убай дарын курдук ɵлбɵтɵр» дии санаабыт.
Тамаар аҕатын дьиэтигэр баран олохсуйбут. 12 Күн-дьыл
ба лай эмэ ааспыт. Йехуда ойоҕо — Шуа кыы һа ɵлбүт.
Йехуда уоскуйан баран доҕорун, Одул лаам олохтооҕун
Хираны, кытта Тимнааҕа барааннарын кырыйааччыларга
барбыт. 13 Тамаарга, «тойонуҥ Тимнааҕа сүɵһүтүн кырыйа
барда» диэн тиэрпиттэр. 14 Онуоха Тамаар кэтэ сылдьыбыт
огдообо таҥаһын устубут, итиэннэ сирэйин таҥаһынан бүрүнэн баран, Тимнаалыыр суолга Энайим ааныгар тиийэн
олорбут. Тоҕо диэтэх хэ Шела тɵһɵ да улааппытын үрдүнэн, кинини Шелаҕа ойох биэрэ иликтэр эбит. 15 Йехуда
кинини кɵрбүт эрээри, сирэйэ сабыылааҕын иһин содур
дьахтар дии санаабыт. 16 Киниэхэ суол диэки эргил лэн:
«Хоонньоһуохха», — диэбит, кийиитэ буоларын билбэтэх. Онуоха кини: «Миигин кытта хоонньостох хуна тугу
биэриэҥий?» — диэн ыйыппыт. 17 Йехуда: «Үɵрбүттэн коза
оҕотун ыытыам», — диэбит. Кини: «Ɵскɵтүн ону ыытыаххар диэри тугу эмэ мэк тиэлээн биэрдэх хинэ», — диэбит.
18 Кини: «Туох мэк тиэтин эйиэхэ биэрэбин?» — диэн ыйыппытыгар, Тамаар: «Быалаах мэҥэ бэлиэҕин, тута сылдьар
тайах хын», — диэбит. Кини биэрбит, хоонньоспуттар.
Тамаар хат буолбут. 19 Тамаар туран барбыт, сирэйин
сабыытын устан, огдообо таҥаһын таҥныбыт. 20 Йехуда,
биэрбит мэктиэтин тɵттɵрү ылаары, доҕорунан, Одуллаам киһитинэн, коза оҕотун ыыппыт да, биирэ булбатах.
21 Кини олохтоох дьонтон: «Энайим суолугар олорор содур
дьахтар ханнаный?» — диэн ыйыта сатаабыт да, «манна
содур дьахтар суоҕа», — диэн хоруйдаабыттар. 22 Кини
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Йехудаҕа тɵннүбүт уонна: «Кинини булбатым. Олохтоох
дьон «манна содур дьахтар суоҕа» диэти лэр», — диэн
тиэрдибит. 23 Йехуда эппит: «Биһигини күлбэттэрин туһугар, ол мал киниэхэ хаал лын. Мин ити коза оҕотун
ыыппытым да, эн ол дьахтары булбатыҥ». 24 Үс ый ааспытын кэннэ Йехудаҕа кийиитиҥ Тамаар содур буолбут, ол
сылдьан хат буолбут диэн тиэрпиттэр. Йехуда: «Таһааран
уоттаан кэбиһиҥ», — диэбит. 25 Кинини таһаарбыттарыгар, тойону гар «мин бу ма лы бас би лэр киһиттэн хат
буолбутум» диэн ил дьит ыыппыт. Кини ыйыппыт: «Бу
ким быалаах мэҥэ бэлиэтэ уонна тайаҕа буоларын билэҕин дуо?» 26 Йехуда билбит уонна: «Кырдьык — кини
туһатыгар, тоҕо диэтэх хэ мин кинини уолбар Шелаҕа
ойох биэрбэтэҕим», — диэбит. Йехуда ол кэн нэ кинилиин булсубатах.
27 Тɵрүүр бол дьоҕо кэлбит, арай билбиттэрэ, иһигэр игирэ сыл дьыбыт эбит. 28 Тɵрүүр кэмигэр тɵрɵтɵр дьахтара
оҕону илиититтэн тардан ылан кыһыл быанан баайбыт
уонна: «Бу оҕо бастакы таҕыста», — диэбит. 29 Оҕо илиитэ
тɵттɵрү киирэн хаалбытыгар, кини инитэ тахсан кэлбит. Онуоха дьахтар: «Хайдах тɵлɵ кɵттүҥ?» — диэбит.
Кинини Фарес диэн аат таабыттар [Тɵлɵ кɵтүү диэн
суолта лаах эбит]. 30 Ол кэннэ илиитигэр кы һыл быалаах кини убайа тахсыбыт. Кинини Зараах [Ɵрɵ тахсыы]
диэн ааттаабыттар.
1 Йосебы Эгиипэк кэ ил дьибиттэр. Кинини фараон
үлэһитэ, харабыл тойоно, Эгиипэт киһитэ Потифар
йишмаэллэртэн атыыласпыт. 2 Айыы Тойон Йосебы кытта
буолан, табыллан сылдьыбыт, кини тойонугар — Эгиипэт
киһитигэр олорор эбит. 3 Айыы Тойон алгыһа киниэхэ баарын, кини тугу гыммыта барыта, Айыы Тойон кɵмɵтүнэн,
табыллан иһэрин тойоно кɵрбүт. 4 Тойонугар сɵбүлэппит,
киниэхэ үлэлиир эбит. Тойоно кинини дьиэтигэр бас-кɵс
киһи оҥорбут уонна баарын барытын киниэхэ итэҕэйбит.
5 Ол күн тэн ыла, дьиэтигэр бас-кɵс киһи оҥос туоҕуттан,
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баарын барытын киниэхэ итэҕэйиэҕиттэн ыла, Йосеф туһуттан Эгиипэт киһитигэр баары барытын: кини дьиэтин,
сирин-уотун Айыы Тойон алҕаабыт. 6 Онон тойоно баарын
барытын Йосефка дьаһайтарар буолан, аһыыртан атыны
тугу да билбэт буолбут.
Йосеф буол лаҕына быһыылаах мааныта, дьүһүннээх
үтүɵтэ эбит. 7 Йосебы тойонун ойоҕо сɵбүлүү кɵрɵн:
«Миигин кытта хоонньос», — диэбит. 8 Кини сɵбүлэммэтэх уонна тойонун ойоҕор эппит: «Дьэ, тойонум дьиэҕэ
тугу да дьа һайбат, баарын барытын мин илиибэр туттарбыта. 9 Бу дьиэҕэ мин киниэхэ ба һы лыкпын, кини
миигиттэн тугу да кис тээбэт, эйигиттэн ураты — эн
ойоҕо буол лаҕыҥ. Хай дах Таҥара иннигэр бачча үлүгэр аньыыны оҥоруомуй?» 10 Күннэтэ дьахтар Йосефтан
ааттастаҕын ахсын, кини бу дьахтардыын хоонньоһорго,
сыл дьыһарга буолуммат эбит. 11 Арай биир күн Йосеф
үлэтин толороору дьиэҕэ киирбитигэр, дьиэлээх дьонтон
дьиэҕэ ким да суох эбит. 12 Дьахтар кинини таҥаһыттан
тардан ылан: «Хоонньоһуох», — диэбит. Онуоха Йосеф
таҥа һын кини илиитигэр хаал ларан баран та һырдьа
ойбут. 13 Дьахтар, илиитигэр кини та ҥаһа хаалбытын
уонна кини та һырдьа ойбутун кɵрɵн баран, 14 дьиэлээх
дьонун ыҥыртаабыт уон на кини лэргэ эппит: «Кɵрүҥ
эрэ, биһигини сэнэтээри манна еврей киһитин аҕалбыт.
Кини миигин кытта хоонньоһоору миэхэ кэлбитин, мин
хаһыытаатым. 15 Онон эрэ, мин ытыыр, хаһыытыыр саҥабын истэн, таҥаһын миэхэ хаал ларан таһырдьа куотта».
16 Итиэннэ тойоно дьиэҕэ кэлиэр диэри таҥа һы бэйэтигэр
хаалларбыт. 17 Эригэр эмиэ ол эппитин хатылаабыт: «Эн
аҕалбыт еврей кулутуҥ миигинэн саатанаары, манна
кэлэ сырытта. 18 Арай мин ула ханнык хаһыытаабыппар,
таҥаһын миэхэ хаал ларан баран та һырдьа куотта», —
диэбит. 19 Тойоно, ойоҕо киниэхэ «эн кулу туҥ миэхэ
маннык быһыыланна» диэбитин истэн баран ула ханнык
уордайбыт. 20 Тойоно Йосебы ылан ыраахтааҕы бу руй-
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даахтара хааллан сытар хаайыыларыгар биэрбит. Кини
хаайыл лыбыт. 21 Ол эрэн киниэхэ Айыы Тойон ал гыһа
баар буолан, үтүɵнү түстээн, хаайыы баһылыга кинини
сɵбүлээбит. 22 Хаайыы тойоно хаайыылаахтары барыларын Йосеф кɵрүүтүгэр туттарбыт. Кини хаайыылаахтар
дьаһалта лара буолбут. 23 Хаайыы тойоно бас би лэрин
кэтээн да кɵрбɵт, тоҕо диэтэх хэ, Йосебы кытта Айыы
Тойон баар эбит, онон кини тугу гы нара барыта, Айыы
Тойон кɵмɵтүнэн табыл лан иһэр эбит.
1 Ол кэннэ, утаакы буолаат, Эгиипэт ыраахтааҕытын
утах оҥорооччуларын уонна килиэп астааччыларын тутаах дьонноро тойоннорун иннигэр — Эгиипэт
ыраах тааҕытыгар бу руй даммыттар. 2 Онуоха фараон
дыбарыаһын тутаах үлэһиттэригэр: утах оҥорооччуга
уонна килиэп астааччыга уордайбыт. 3 Кинилэри харабыллар тойоннорун дьиэтигэр кэтэбилгэ биэрбит, Йосеф
хаайыллан сытар сиригэр. 4 Харабыл тойоно кинилэргэ
Йосебы сулууспаҕа биэрбит, Йосеф кинилэргэ үлэлээбит.
Кинилэр кэтэбилгэ ба лай да сылдьыбыттар. 5 Арай биир
түүн Эгиипэт ыраах тааҕытын утах оҥорооччуларын
тойонноро уонна килиэп астааччылар са лайааччылара
хаайыл ла сытан түүл түһээбиттэр. Иккиэннэригэр тустуспа суолта лаах түүл кɵстүбүт. 6 Сарсыарда кинилэргэ
Йосеф кэлбит, кɵрбүтэ: дьоно кэри-куру курдуктар эбит.
7 Йосеф кини ни кыт та бииргэ тойонун дьиэти гэр хаайыллан сытар фараон тутаах үлэһиттэриттэн ыйыппыт:
«Сирэйгит-хараххыт бүгүн туохтан мɵлтɵɵтɵй?» 8 Онуоха
кинилэр: «Түүл түһээтибит да, тойоннуох айы лаах ким
да суох», — диэн хардарбыттар. Йосеф кинилэргэ: «Таҥара тойоннуоҕун, миэхэ кэпсээҥ эрэ», — диэбит. 9 Утах
оҥорооччулар тойонноро Йосефка түүлүн кэпсээбит:
«Түүлбэр, арай мин иннибэр виноград лабаата баар эбит.
10 Лабаа үс аҥыы са лаа лаах эбит, си тэн барда, си бэккилэннэ, үүнэн си лигилээн астанна. 11 Оттон илиибэр
фараон ымыйата баар эбит. Мин отону ылан фараон
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ымыйатыгар ыктым уонна ону ылан фараоҥҥа биэрдим».
12 Йосеф киниэхэ эппит: «Түүл гүн тойон ноотох хо, маннык: үс лабаа — үс күн; 13 аны үс күнүнэн фараон эйигин
ыҥыран, оннугар тɵннɵрүɵҕэ. Оттон эн, урук куҥ курдук, фараоҥҥа утах уунааччы буолуоҥ. 14 Эйиэхэ үчү гэй
буоллаҕына, миигин санаар уонна миэхэ үтүɵнү оҥорон,
мин туспунан фараоҥҥа кэпсээр уонна бу хаайыыттан
таһаараар. 15 Миигин еврейдэр сирдэриттэн уорбуттара.
Манна хаайыыга быраҕыл лыах тугу да оҥорботоҕум».
16 Килиэп ас таач чы ту таах киһи кини үчү гэй дик тойоннообутун кɵрбүт, онон Йосефка эппит: «Мин эмиэ
түһээбитим: арай, тɵбɵм үрдү гэр үс ɵрүл лүбүт иһит
баар. 17 Үрдү кү иһик кэ, фараон сиир бурдук аһа барыта баар, ол эрэн ону мин тɵбɵм үрдүгэр баар иһиттэн
кɵтɵрдɵр тобуйдулар». 18 Йосеф хоруйдаан эппит: «Түүлүҥ номоҕо маннык: үс иһит — үс күн. 19 Үс кү нү нэн
фараон эйигин ыҥыран ылан маска ыйыаҕа, оттон эн
эккинэн кɵтɵрдɵр аһылыктаныахтара». 20 Үһүс кү нүгэр,
фараон тɵрɵɵбүт күнэ үүнэн, кини чыыннаах-хааннаах
үлэһиттэригэр ма лааһын оҥорбут. Кини ол күн кулуттарын ортотугар арыгы кутааччы уонна килиэп астааччы
тутаах үлэһиттэрин ыҥыртарбыт. 21 Арыгы кутааччытын
оннугар тɵннɵрбүт, кини фараон ыты һыгар ымыйаны
уурбут, 22 килиэп астааччы тутаах үлэһитин, Йосеф тойоннообутун курдук, ыйаабыт. 23 Оттон арыгы кутааччы
тутаах үлэһит Йосебы санаабатах, умнубут.
1 Ол кэм тэн ик ки сыл аас пыт. Фараон түүл түһээбит: арай, ɵрүс үрдү гэр турдаҕына, 2 ɵрүстэн
сэттэ үтүɵ дьүһүннээх, эмис эттээх ынах тахсан иһирик
та лах быыһыгар мэччийэн барбыттар. 3 Ол кэннэ мɵлтɵх
дьүһүннээх, кɵтɵх эттээх сэт тэ атын ынах тахсан, били
ынахтар аттыларыгар ɵрүс кыты лыгар турбуттар 4 уонна
ол — мɵлтɵх дьүһүннээх, кɵтɵх эттээх ынахтар били толуу
дьүһүннээх, эмис эттээх ынах тары сиэн кэбиспиттэр, —
фараон уһуктан кэлбит 5 уонна эмиэ утуйбут, ик киһин
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түһээбит: арай, биир умнастан сэттэ эмис, үчү гэй куолас
үүнэн тахсыбыт. 6 Онтон, арай, сэттэ синньигэс, тыал
охсон куурдубут куоластара үүнэн тахсыбыттар, 7 уонна
ол синньигэс куоластар эмис, толуу куоластары ылан
ыйыстан кэбиспиттэр, — фараон уһуктан кэлбитэ: түүл
эбит.
8 Сарсы ны гар фараон ку та кɵтɵн, Эгиип эт кɵр бүɵч чүлэрин, ɵркɵн ɵйдɵɵхтɵрүн барыларын ыҥыттаран ылбыт
уонна кинилэргэ түүлүн кэпсээбит да, фараон түүлүн
тойоннуох ким да суох эбит. 9 Онуоха арыгы ку тааччы
тутаах үлэһитэ фараоҥҥа эппит: «Аньыы лаахпын аны
кэлэн ɵйдɵɵтүм: 10 фараон үлэһиттэригэр уордайан, миигин килиэп астааччы сү рүн үлэһитин кытта хаа йыы
тойону гар туттарбыта. 11 Ол түүн ик киэн: кини уонна
мин түүл түһээбиппит, ик киэн тус-туспа суолта лаах
түүллэри кɵрбүппүт. 12 Онно биһигини кытта еврей уола
баара — хаайыы тойонун кулута. Биһиги киниэхэ түүлбүтүн кэпсээбиппит, ону кини хас биирдиибит түүлүн
тойонноон биэрбитэ. 13 Биһиэхэ, кини хай дах тойоннообутун курдук, буолбута: мин оннубар тɵннүбүтүм, оттон
кинини ыйаабыттара».
14 Фараон Йосе бы ыҥыт тара ыып пыт. Кини ни түргэн
үлү гэрдик түрмэттэн таһаарбыттар. 15 Фараон Йосефка
эппит: «Түүл түһээтим да, тойоннуох айылаах суох. Оттон
эйигин «иһиттэ да тойоннуур» диил лэрин истибитим».
16 Онуоха Йосеф фараоҥҥа: «Кэбис, оннук буолбатах, этэҥҥэ буол лаҕына, фараоҥҥа Таҥара хоруйдуоҕа», — диэн
эппит. 17 Фараон Йосефка эппит: «Түүлбэр, арай, ɵрүс
кыты лыгар ту рар эбиппин. 18 Арай, ɵрүстэн эмис эттээх,
үтүɵ дьүһүннээх сэттэ ынах тахсан хомус оту мэччийэн
барды лар. 19 Кинилэр кэннэ аны атын ырыган, дьүһүннэринэн олус мɵлтɵх, кɵтɵх эттээх сэт тэ ынах таҕыста.
Оннук ынахтары мин бү түн Эгиипэт сиригэр кɵрбɵтɵҕүм. 20 Кɵтɵх, мɵлтɵх ынахтар били эмис ынахтары сиэн
кэбистилэр. 21 Кинилэр истэригэр киирдилэр, киирбит-
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тэрэ бил либэтэ: ынахтар бастаан хайдахтара да, оннук
ырыган хаал лы лар. Онтон мин уһук тан кэл лим. 22 Ол
кэннэ кɵрбүт түүлбэр, арай, биир умнастан сэттэ толуу,
үчү гэй куолас үүнэн тахсыбыт; 23 онтон сэттэ хаппыт,
синньигэс, тыал охсон куурдубут куоластара үүннүлэр
24 уонна синньигэс куоластар сэттэ үчү гэй куолаһы ыйыстан кэбистилэр. Мин итини кɵрбүɵччүлэргэ кэпсээтим
да, быһааран биэриэх ким да суох».
25 Онуоха Йосеф фараоҥҥа эппит: «Фараон түүлэ биир —
Таҥара фараоҥҥа тугу оҥороору сыл дьарын тиэрдибит.
26 Сэт тэ үчү гэй ынах — сэт тэ сыл, оттон сэт тэ үчү гэй
куолас — эмиэ сэттэ сыл, ити биир түүл. 27 Оттон кинилэр кэннэ тахсыбыт сэттэ ырыган, мɵлтɵх ынах, сэттэ
синньигэс, тыалтан куурбут куолас — эмиэ сэттэ сыл,
сэттэ сут сы ла. 28 Ити — мин фараоҥҥа эппит тыл ларым:
Таҥара тугу гыныахтааҕын фараоҥҥа тиэрдэр, — диэн.
29 Дьэ, Эгии пэт си ри гэр бүт түү нү гэр үүнэр сэт тэ сыл
ɵлгɵм буолсу. 30 Ол кэннэ сэттэ сут сы ла ту руоҕа: Эгиипэт сиригэр ɵлгɵм олох умнууга хаа лыаҕа, сут барытын
симэлитиэҕэ. 31 Сут иннинэ ɵлгɵм буолбута бил лиэ да
суоҕа — сут оннук ыара хан буолуоҕа. 32 Оттон фараон
түүлэ икки тɵгүл хатыламмыта — бу Таҥара эппит тылын бэрт сотору бигэ толорорун бэлиэтэ.
33 Онон билигин фараон ɵй дɵɵх, муударай киһи ни
таба кɵрɵн Эгиипэт сиригэр ту руоруохтаах. 34 Фараон
дойду үрдүнэн тойоттору ту руортардын уонна сэттэ ɵлгɵм сыл ту хары Эгиипэт сирин аһыттан бэһис ɵлүү түн
хомуйтардын. 35 Кинилэр ɵлгɵм сыл ларга кэлбит астан
барытыттан хомуйдуннар уонна фараон аһылыгын уурар
сиригэр харайдыннар. 36 Ол аһылык Эгиипэт сиригэр сэттэ
сыллааҕы сут кэмигэр, дойду аас-туор кэмҥэ эстибэтин
диэн хаһаас буол лун».
37 Фараон уон на кини кулут тара ити тыл лары сɵ бүлүү истибиттэр. 38 Фараон кулуттарыгар эппит: «Иһигэр
Таҥара кутун иҥэринэ сылдьар киһини булуохпут дуо?»
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39 Фараон Йосефка эппит: «Итини барытын Таҥара эйиэхэ
биллэрбитин кэннэ эйиэхэ тэҥнээх ɵйдɵɵх, муударай суох.
40 Мин дой дубун са лай, мин дьонум эн этэргин ту тустуннар, ол эрэн мин олбоҕум эйиэниттэн үрдүк буолуоҕа».
41 Фараон Йосефка эппит: «Кɵр, эйи гин Эгиипэт си ригэр
баһы лык оҥоробун». 42 Фараон илиититтэн биһилэҕин
устан Йосефка биэрбит. Йосефка чараас лүɵн та ҥа һы
та ҥыннарбыт уонна кы һыл кɵмүс сыабы моонньу гар
кэтэрдибит. 43 Итиэннэ кинини бэйэтин иккис кɵлɵтүгэр
олордол лору гар уон на инни гэр сыл дьан «Сɵһүргэстээҥ!» диэн ха һыы тыыл лары гар модьуйбут. Кини ни
фараон Эгиипэт си рин үрдү нэн ту руорбут. 44 Фараон
Йосефка: «Мин фараоммун. Эйигинэ суох Эгиипэт сирин
үрдүнэн ким да илиитин да, атаҕын да ɵрɵ кɵтɵҕүɵ суохтаах», — диэбит. 45 Фараон Йосефка Цафнат-Панеах диэн
аат биэрбит уонна киниэхэ Уон диэн дойду алгысчытын
Поти-Фера кыыһын Асенааты ойох ылан биэрбит. 46 Йосеф
Эгиипэт ыраахтааҕытыгар, фараоҥҥа сулууспа лыырыгар саа һа оту та эбит. Йосеф фараонтан тахсан баран
Эгиипэт сирин-дойдутун барытын эргийбит. 47 Сир-дойду сэттэ үүнүүлээх сылга ытыс му ҥунан ɵл лɵйɵр эбит.
48 Эгиипэт си ригэр буолбут сэт тэ сыл иһи гэр кини астан
барытыттан хомуйбут уонна ону куораттарга биэрбит,
хас куорат ахсын — тулатынааҕы хонуулар астарын хомуйбут. 49 Йосеф муора кумаҕын курдук элбэх аһы, киһи
ааҕан сиппэтин, хомуйбут, ааҕартан ааспыт. 50 Сут сыллар
иннинэ Йосеф Уон алгысчытын Поти-Фера кыыһыттан,
Асенааттан икки уол ламмыт. 51 Йосеф Таҥара мин эрэйбин уонна аҕам ууһун барытын умнарбар кыах биэрдэ
диэн улахан уолун Менаше диэн ааттаабыт. 52 Итиэннэ
Таҥара мии гин муҥ нам мыт сир бэр уйгулаата диэн
иккис уолун Ефраим диэн ааттаабыт. 53 Эгиипэт сиригэр
турбут сэттэ ɵлгɵм сыл ааспыт. 54 Йосеф эппитин курдук
сэттэ сут сы ла сатыылаабыт. Сиргэ-дойдуга сут буолбут,
арай Эгиипэккэ эрэ килиэп баар эбит. 55 Эгиипэт сирэ ач-
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чыктаан барбытыгар, дьон фараонтан килиэп кɵрдɵɵн
суланар буолбут. Онуоха фараон: «Йосефка барыҥ уонна
кини этэрин толоруҥ», — диэбит. 56 Сир үрдү гэр барытыгар сут турбут. Йосеф ха һаастарын арыйан Эгиипэт
дьону гар атыы лаан барбыт. Эгиипэк кэ сут күүһү рэн
испит. 57 Сир-дойду аайыттан дьон Эгиипэккэ Йосефтан
килиэп атыы лаһа кэлэр буолбут, тоҕо диэтэх хэ сир-дойду аайы сут сүрдэммит.
1 Йааков Эгиипэккэ ас баарын туһунан истэн баран
уолаттарыгар: «Тугу кɵрɵн ту руох хутуй?» — диэбит. 2 Итиэннэ: «Дьэ, мин Эгиипэккэ ас баарын туһунан
иһиттим. Онно баран ɵлбɵк кɵ тыыннаах ордорбут туһугар килиэптэ атыы лаһан аҕа лыҥ», — диэбит. 3 Йосеф
уон убайдара Эгиипэккэ ас атыылаһа барбыттар. 4 Оттон
Бэнийэмиини, Йосеф инитин, ал дьархайга түбэһиэҕэ
диэн Йааков кинилэри кытта ыыппатах. 5 Йисраэль уолаттара атыттары кытта эмиэ ас атыы лаһа кэлбиттэр, тоҕо
диэтэх хэ Ханаан сиригэр сут турбут. 6 Йосеф ол сиргэ
баһы лык буолан, дьоҥҥо барытыгар бурдук туораҕын
атыы лыыр эбит. Йосеф убайдара кэлэн киниэхэ сиргэ
диэри сү гү рүйбүттэр. 7 Йосеф убайдарын кɵрɵн билбит,
ол эрэн билбэт курдук туттан: «Хантан кэл лигитий?» —
диэн кытаанахтык ыйыппыт. Кинилэр: «Ханаан сириттэн
ас атыылаһа кэллибит», — диэбиттэр. 8 Йосеф убайдарын
билбит, оттон кинилэр кинини билбэтэхтэр. 9 Йосеф кинилэр тустарынан түһээбит түүллэрин санаан кэлбит уонна
кини лэргэ: «Түɵкүттэр, сирбит ханан кэбирэҕин кɵрɵ
сылдьаҕыт дуо?» — диэбит. 10 Онуоха кинилэр эппиттэр:
«Суох, тойоммуот, кулуттарыҥ ас атыы лаһа кэл лилэр,
11 биһиги бары биир киһи оҕолоробут, киһи итэҕэйэр дьонобут, эн кулуттарабыт, түɵкүн буолбатахпыт». 12 Онуоха
Йосеф кинилэргэ: «Суох, эһиги бу сир уйаҕас ɵттүн кɵрɵистэ кэлбиккит», — диэбит. 13 Кинилэр буол лаҕына: «Эн
кулуттарыҥ, биһиги — уон ик ки ини-биилэрбит, Ханаан
сиригэр биир киһи оҕолоробут, арай кырабыт билигин
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аҕатынаан, оттон биирбит суох», — диэбиттэр. 14 Йосеф
кинилэргэ эппит: «Итини эттим дии эһиэхэ — түɵкүттэргит диэн. 15 Эһиги кырдьыккытын туоһулуох хут, фараон
тыынынан андаҕайабын: эһиги аччыгыйгыт кэлиэр диэри,
мантан тахсыаххыт суоҕа. 16 Бииргитин ыытан инигитин
аҕалтарыҥ, оттон эһиги хаайыллыах хыт. Эһиги этэргит
тɵһɵ кырдьыктааҕа биллиэҕэ. Оттон оннук буолбатаҕына,
фараон тыынынан андаҕайабын, эһиги — түɵкүттэргит».
17 Итиэн нэ кини лэри ылан Йосеф үс күҥ ҥэ хаайтарбыт.
18 «Үһүс кү нү гэр Йосеф кини лэргэ эппит: «Таҥараттан куттанабын, онон тыыннаах хаа лар туһугар маннык гыныҥ:
19 ɵскɵтүн, киһи итэҕэйэр дьоно буол ларгыт, эһи гит тэн
бииргит бу хаайыллан сытар дьиэҕитигэр хааллын, оттон
атыттар дьиэҕит дьоно аччыктаабатын туһугар аста илдьиҥ. 20 Уонна этэргит кырдьыктааҕын туоһулаан итиэннэ
ɵлбɵт туһугар инигитин миэхэ аҕа лыҥ». Кинилэр этэрин
хоту гыммыттар. 21 Итиэннэ бэйэ-бэйэлэригэр: «Чахчы,
инибит иннигэр иэспитин тɵлɵɵн эрдэхпит: биһиги кини
эрэй дэнэрин кɵрбүппүт, кини аат та һарын истибэтэхпит. Ол иһин биһигини бу сор буулаата», — дэспиттэр.
22 Реу вен кини лэргэ хоруй даан эппит: «Эппэ тэҕим дуо
эһиэхэ, оҕону утары аньыыны оҥороҕут диэн? Эһи ги
истибэтэх хит, билигин кини хаа на эһигиттэн ирдэнэн
эрдэҕэ». 23 Кинилэр Йосебы кытта тылбаасчыттаах быһаарсар буолан, Йосеф кини лэри ɵйдүү рүн билбэттэр эбит.
24 Йосеф кини лэртэн тɵт тɵрү ха йы һан баран ытаабыт.
Онтон кини лэргэ тɵннɵн, тиийэн кэпсэппит. Итиэннэ
Шимеону ылан кинилэр кɵрɵн турдахтарына кэлгийтэрбит. 25 Ол кэннэ Йосеф кини лэр иһиттэрин аһы лыгынан
толорол лору гар, үрүҥ кɵмүстэрин хас биирдии лэрин
мɵһɵɵччүгэр тɵннɵрɵллɵрүгэр уонна суолга ыһык биэрэллэригэр дьаһайбыт. Ону толорбуттар. 26 Кинилэр астарын
ɵсүɵл лэригэр мэҥэһиннэрээт барбыттар. 27 Кинилэртэн
биирдэстэрэ хонук сиргэ тиийэн ɵсүɵлү гэр ас биэрээри
мɵһɵɵччүгүн арыйбыт, кɵрбүтэ, арай, мɵһɵɵччүгүн айа-
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ҕар үрүҥ кɵмүһэ баар эбит. 28 Кини дьонугар: «Бу, үрүҥ
кɵмүһүм тɵннүбүт, мɵһɵɵччү гүм иһигэр сыл дьар», —
диэбит. Кинилэр сүрэхтэрэ айахтарыгар тахсыбыт уонна
куттана-куттана бэйэ-бэйэлэригэр: «Таҥара, бу биһиэхэ
тугу гынна?» — дэспиттэр. 29 Кинилэр Ханаан сиригэр
тиийэн аҕа ларыгар Йааковка туох буолтун барытын кэпсээбиттэр: 30 «Ол дойду тойоно биһигинниин хаҕыстык
кэпсэттэ, биһигини ол сири кэтиир түɵкүттэр курдук
кɵрдɵ. 31 Ону биһиги киниэхэ, киһи итэҕэйэр дьонобут,
түɵкүттэр буолбатахпыт диэтибит. 32 Биһиги аҕабытыгар
уон икки ини-бии уолаттарбыт, биирбит суох, оттон кырабыт аҕатынаан Ханааҥҥа хаалбыта диэтибит. 33 Онуоха ол
дойду тойоно биһиэхэ: «Эһиги тɵһɵ кырдьыгы этэргитин
мин хантан билиэмий? Миэхэ биирдэскитин хаалларыҥ
уонна дьиэҕит дьоно аччыктаабаттарын иннигэр аһылыкта ылыҥ уонна барыҥ. 34 Итиэннэ инигитин миэхэ
аҕа лаарыҥ, оччоҕо эһигини түɵкүн буолбатахтар, киһи
итэҕэйэр дьоно эбит диэн би лиэм. Иниги тин эһиэхэ
тɵннɵрүɵм, ол кэн нэ бу дой дуга эргиниэх хитин сɵп», —
диэбитэ. 35 Онтон мɵһɵɵччүктэрин арыйбыттара: арай,
үрүҥ кɵмүстээх баайыылара хас биирдиилэригэр баар
эбит. Ол үрүҥ кɵмүстээх баайыыларын кɵрɵн кинилэр
уонна аҕа лара эмиэ куттаммыттар. 36 Аҕа лара Йааков
кини лэргэ: «Эһиги миигин оҕото суох хаал ларан эрэҕит: Йосеф суох, Шимеон эмиэ суох, аны Бэни йэмиини
ылаҕыт — аата, барыта мин үрдүбү нэн буол лаҕай!» —
диэбит. 37 Онуоха Реувен аҕатыгар: «Ɵскɵтүн мин кинини
эйиэхэ аҕалбатах пы на, мин ик ки уолат тарбын ɵлɵр
даҕа ны. Кинини мин илиибэр биэр, мин эйиэхэ тɵннɵрүɵм», — диэбит. 38 Аҕата: «Мин уолум эһи гинниин
барыа суоҕа, тоҕо диэтэх хэ, кини убайа ɵлбү тэ, кини
соҕотох. Ɵскɵтүн эһиги айанныыр суолгутугар кини туох
эмэ ал дьархайга түбэстэҕинэ, кыырыктыйбыт бэйэбин
кутурҕаҥҥа суулааҥҥыт анараа дойдуга атаарыаххыт», —
диэбит.
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Сиргэ-до й ду га ыар сут буол бут. 2 Кини лэр
Эгиипэттэн аҕалбыт астарын сиэбиттэрин кэннэ, аҕа лара кинилэргэ: «Баран кыратык эмэ аһы лыкта
атыылаһан аҕа лыҥ», — диэбит. 3 Онуоха Йехуда киниэхэ
эппит: «Ол киһи биһигини сэрэтии бɵҕɵ сэрэппитэ уонна «инигитин илдьэ кэлиэх хитигэр диэри мин харахпар
кɵстүмэҥ» диэбитэ. 4 Ɵскɵтүн инибитин биһигинниин
ыытар буол лах хына, баран эйиэхэ ас атыы ла һыахпыт,
5 оттон ыыппатах хына барбаппыт, тоҕо диэтэх хэ ол киһи
«инигитин илдьэ кэлиэх хитигэр диэри миэхэ кɵстүмэҥ»
диэбитэ. 6 Йисраэль эппит: «Ол киһиэхэ ɵссɵ инилээхпит
диэҥҥит, тоҕо миигин маннык эрэйдээтигит?» 7 Кинилэр:
«Ол киһи биһиги тɵрүппүт туһунан туоһуласпыта аҕай,
«аҕаҕыт билигин да тыыннаах дуо?», «эһиги инилээх хит
дуо?» диэн ыйыппыта. Кини ол ыйытарын хоту хоруйдаан
истэхпит дии. Хантан билиэхпитий, «инигитин аҕа лыҥ»
диэҕин». 8 Йехуда аҕатыгар Йисраэльгэ эппит: «Уолу миигин кытта ыыт. Биһиги барыахпыт, ɵлүɵр сыл дьыахпыт,
биһиги да, эн да, биһиги оҕолорбут да ɵлүɵх пүт суоҕа. 9 Мин кини иннигэр хоруйдуом, миигиттэн ирдээр.
Ɵскɵтүн кинини эйиэхэ аҕалбатахпына, үйэм ту хары эн
иннигэр бу руйдаах буолуом. 10 Маннык айгыстыбаппыт
буоллар, икки тɵгүл кырыммыт буолуо этибит». 11 Аҕалара
Йисраэль кинилэргэ эппит: «Оччотугар маннык гыныҥ:
бу дойду үүнүү түттэн ылыҥ уонна ол киһиэхэ сыттаах
сыма латтан бальзамна, кыра эмит мүɵттэ, сыттаах сыма лата уон на лаа данна, фисташката уон на мин даль
туораҕына кэһиитэ ил дьиҥ. 12 Үрүҥ кɵмүстэ эбии ылан
барыҥ, оттон били мɵһɵɵччүк күт баайыытыгар тɵттɵрү кутан биэрбит кɵмүстэрин бэйэҕит тɵннɵрүҥ, баҕар,
ситэ кɵрбɵтɵхтɵрɵ буолуо. 13 Инигитин ылан ол киһиэхэ
барыҥ. 14 Модун Таҥара кɵмɵтү нэн, ол киһи эһи гини
аһыннын, итиэн нэ атын да ини гитин, Бэнийэмиини
эмиэ ыыттын. Оттон мин оҕото суох да хаа лар буол лахпына, буол лун». 15 Онуоха ол дьоннор били бэлэхтэрин,
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мɵһɵɵччүк тээх үрүҥ кɵмүстэрин ылбыттар, Бэнийэмиини эмиэ уонна туран Эгиипэккэ барбыттар, Йосефка
тиийбиттэр. 16 Йосеф кинилэр ортолоругар Бэнийэмиини
кɵрɵн баран дьиэтин тойонугар эппит: «Ити дьону дьиэҕэ кил лэр уонна сүɵһүтэ астаа, ити дьон миигин кытта
күнүс аһыахтара». 17 Ол киһи Йосеф эппитин хоту оҥорбут: били дьону Йосеф дьиэтигэр кил лэрбит. 18 Кинилэр
Йосеф дьиэтигэр киирбиттэриттэн куттанан: «Ити урут
биһиги мɵһɵɵччүктэрбитигэр тɵннɵрбүт кɵмүстэриттэн
сылтаан баайсаары, саба түһэн биһигини кулут оҥостоору,
ɵсүɵл лэрбитин ылаары манна кил лэрдилэр», — дэспиттэр. 19 Кинилэр Йосеф дьиэтин тойоно киһиэхэ тиийэн аан
айаҕар кэпсэппиттэр. 20 Итиэннэ эппиттэр: «Болҕой эрэ,
тойоммуот, биһиги урут ас атыы лаһа кэлбиппит. 21 Онтон
хонук сирбитигэр тиийэн мɵһɵɵччүктэрбитин аспыппыт:
арай, хас биирдиибит кɵмүһэ мɵһɵɵччүкпүт айаҕар баар
эбит, кɵмүспүт хай дах ыйам мы тынан кээмэйин тɵннɵрɵбүт. 22 Оттон ас атыы ла һарга атын кɵмүстээхпит.
Мɵһɵɵччүктэрбитигэр кɵмүспү түн ким тɵн нɵрбү түн
билбэппит». 23 Киһи эппит: «Уоскуйуҥ, куттанымаҥ. Эһиги
Таҥараҕыт уонна эһиги аҕаҕыт Таҥарата эһиги мɵһɵɵччүк тэргитигэр баай бэрсибит, эһиги кɵмүскүт миэхэ
кэл лэ. Итиэннэ кинилэргэ Шимеону таһаарбыт. 24 Кини
бу дьону Йосеф дьиэтигэр кил лэрбит уонна уу биэрбит.
Кинилэр атахтарын сууммуттар, ол киһи ɵсүɵл лэргэ ас
биэрбит. 25 Оттон кини лэр Йосеф күнүс дьиэҕэ кэлиэр
диэри кэһиилэрин бэлэмнээбиттэр, тоҕо диэтэх хэ онно
килиэп сиэх пит диэн истибиттэр. 26 Йосеф дьиэтигэр
кэлбит, оттон кини лэр дьиэҕэ кэһии аҕалбыттар уонна
сиргэ диэри сү гү рүйбүттэр. 27 Кини этэҥҥэ сыл дьаҕыт
дуо диэн туоһуласпыт уонна: «Кырдьаҕас аҕа лаах пыт
диэбиккит, этэҥҥэ дуо, ɵссɵ да тыыннаах дуо?» — диэн
ыйыппыт. 28 Онуоха кини лэр: «Эн кулутуҥ, биһиги аҕабыт этэҥҥэ, билигин да тыыннаах», — диэбиттэр уонна
сүгү рүйэн тоҥхойбуттар. 29 Йосеф тɵбɵтүн кɵтɵҕɵн ини-
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тин Бэнийэмиини, ийэтин уолун кɵрбүт уонна: «Бу баар
дуо, миэхэ кэпсээбит инигит?» — диэбит. Итиэннэ эппит:
«Таҥара эйигин арыаллаатын, уолчааныам». 30 Йосеф ыктарбыт, тоҕо диэтэх хэ инитигэр истиҥ иэйиитэ уһуктан
ытыах курдук буолбут, онон тү гэх хоско киирэн, онно
ытаабыт. 31 Сирэйин суунаат тахсыбыт, кытаатан биэрбит
уонна: «Аһы лыгы тардыҥ», — диэбит. 32 Йосефка туспа
уурбуттар, кинилэргэ туспа, кинилэри кытта аһыы олорор эгиипэттэргэ туспа — тоҕо диэтэх хэ, Эгиипэт дьоно
еврейдэри кытта аһыыр кыахтара суох, сиргэнэллэр эбит.
33 Кини иннигэр саастарынан сааһы ла нан: ула ха ныттан
кыратыгар тиийэ олорбуттар уонна бэйэ-бэйэлэриттэн
соһуйбуттар. 34 Кинилэргэ Йосеф ас ыыппыт, Бэнийэмиин
ɵлүүтэ барыларынааҕар биэс тɵгүл элбэх эбит. Кинилэр
Йосебы кытта испиттэр-аһаабыттар.
1 Йосеф дьиэтин са ла йааччыты гар соруйбут: «Бу
дьон мɵһɵɵччүгүн, тɵһɵ кыайалларынан, аһынан
толор, итиэннэ хас биирдии лэригэр мɵһɵɵччүктэрин
айаҕар үрүҥ кɵмүстэ кут. 2 Оттон мин чааскыбын, үрүҥ
кɵмүс чааскыбын кыра уол мɵһɵɵччүгүн айаҕар атыыласпыт үптэрин кытта ук». Кини Йосеф эппитин хоту
оҥорбут. 3 Сарсыарда сырдаабытыгар бу дьону ыыппыттар,
кинилэри кытта ɵсүɵл лэрин эмиэ. 4 Кинилэр куораттан
ыраата иликтэринэ, Йосеф дьиэтин са лайааччытыгар:
«Бар, ити дьону эккирэт, ситтэх хинэ «тоҕо хара дьайынан үтүɵҕэ хоруйдаатыгыт» диэ. 5 «Ама, итинтэн мин
тойонум иһэр буолбатах дуо, ама итиннэ кини билгэлэнэр буолбатах дуо? Эһиги ити куһаҕаны оҥордугут»
диэ. 6 Кини ол дьону сиппит уонна ити тыл лары эппит.
7 Онуоха кини лэр: «Тоҕо тойом мут итин ник тыл ла һарый? Кулуттарыҥ итинник быһыыланар кыахтара суох.
8 Ити мɵһɵɵч чүк тэрбит айах тарыттан булбут үрүҥ кɵмүспүтүн Ханаан сириттэн эйиэхэ тɵттɵрү аҕалбыппыт.
Эн тойонуҥ дьиэтиттэн үрүҥ кɵмүһү дуу, кы һыл кɵмүһү дуу хай дах уоруохпутуй? 9 Биир эмэ кулуккуттан
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уорул лубуту бул лах хына — кини ɵл лүн, оттон биһиги
тойоммутугар кулут буолуохпут», — диэбиттэр. 10 Кини:
«Дьэ, эһиги этэргит буол лун: кимтэн булабыт да — ол
миэхэ кулут буол лун, оттон эһиги буруйгут суох», — диэбит. 11 Хас биирдиилэрэ түргэн соҕустук мɵһɵɵччүктэрин
сиргэ түһэрээт арыйа баттаабыттар. 12 Кини ньэҥнийэн
барбыт: ула ханнарыттан саҕа лаан кыранан бү тэрбит.
Чааскыны Бэнийэмиин мɵһɵɵччүгүттэн булбут. 13 Онуоха
кини лэр та ҥастарын тырыта таппыттар уонна ɵсүɵллэрин мэҥэһиннэрэн куоракка тɵннүбүттэр. 14 Йехуда
инилэрин кытта Йосеф дьиэтигэр кэлбиттэр. Йосеф дьиэтигэр баар эбит. Бары кини иннигэр умса нɵрүйбүттэр.
15 Йосеф кини лэргэ: «Ити туох бы һыы тын бы һыы лан ныгыт? Мин курдук киһи таа йыа диэн, ама, билбэк кит
дуо?» — диэбит. 16 Йехуда эппит: «Тойом мут угар туох
диэхпитий? Тугу этиэхпитий? Хай дах кырдьыкпытын
этиэхпитий? Таҥара эн кулуттарыҥ кɵл дьүннэрин тутта. Онон биһиги уон на чаас кы ны илдьэ сыл дьыбыт
киһи — бары тойоммутугар кулут буолабыт». 17 Онуоха
Йосеф: «Оннук эрэ буолбатын. Кимтэн чааскыны булбуппут — ол миэхэ кулут буолуоҕа. Оттон эһиги этэҥҥэ
аҕаҕытыгар тɵннүҥ», — диэбитигэр, 18 Йехуда киниэхэ
чугаһаан: «Тойонуом, эн кулгаах хар сибигинэйиэхпин
кɵҥүллээ, итиэннэ кулуккар уордайыма, эн — фараон
тэҥэ буол лаҕыҥ. 19 Тойом мут кулут тарыт тан «эһи ги
аҕа лаах хыт эбэтэр ини лээх хит дуо?» диэн ыйыппыта.
20 Онуоха биһиги тойом мут угар «биһиги кырдьаҕас аҕалаахпыт уонна кини кырдьан баран тɵрɵппүт уола баар,
кини убайа ɵлбүтэ, онон кини ийэтиттэн соҕотох хаалбыта, аҕабыт кинини олус таптыыр» диэбиппит. 21 Ону
эн кулут таргар «миэхэ аҕа лан кɵрдɵрүҥ» диэ битиҥ.
22 Онуоха биһиги тойоммут угар «эрдэҕэс оҕо аҕатын хаалларар кыаҕа суох, хаал лардаҕына, аҕата ɵлɵн хаа лыа»
диэбиппит. 23 Оттон эн кулуттаргар «ɵскɵтүн эһигини
кытта ини гит кэлсибэт буол лаҕына, миэхэ кэлимэҥ
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даҕаны» диэбитиҥ. 24 Тойонум ити эппитин барытын эн
кулуккар, аҕабытыгар, тиийэн кэпсээбиппит. 25 Аҕабыт:
«Баран ɵссɵ кыратык аста атыылаһан кэлиҥ», — диэбитэ.
26 Онуоха биһиги: «Барар кыах пыт суох. Инибит барсар
эрэ буол лаҕына барабыт, тоҕо диэтэх хэ кинитэ суох
тиийдэхпитинэ, ол киһи хараҕын утары кɵрɵр кыахпыт
суох», — диэбиппит. 27 Онуоха эн кулутуҥ, аҕабыт эппитэ: «Мин ойоҕум миэхэ ик ки уолу тɵрɵппүтүн билэҕит.
28 Биирэ мии гиттэн барбыта, ону мин, кырдьык даҕа ны,
кинини кыыл тарпыт диэ битим уон на күн бү гүҥ ҥэ
диэри кɵрɵ илик пин. 29 Аны бу уол бун харах пыт тан
араардах хытына, кини туох ха эрэ түбэстэҕинэ, кыырыктыйбыт бэйэбин кутурҕаҥҥа суулааҥҥыт иинниэх хит».
30 Оттон билигин мин эн кулук кар, аҕабар, кини ку тун
ылларбыт күндү киһитин хаалларан тиийдэхпинэ, 31 ону
кɵрɵɵт кини ɵлүɵҕэ, оччоҕо эн кулут тарыҥ эн кыырык тыйбыт кулук кун, биһиги аҕабы тын, ку ру ту йан
туран ииҥ ҥэ кил лэриэх тэрэ. 32 Эбиитин эн кулу туҥ,
мин, эрдэҕэс уол туһуттан аҕабар тылбын биэрбитим:
кинини эйиэхэ аҕалбатах пы на үйэм-саа һым ту хары
аньыы лаах буолуом диэн. 33 Онон, эн кулутуҥ — мин,
эрдэҕэс уол оннугар эйиэхэ кулут буолуум, оттон кини
убайдарын кытта тɵнүннүн. 34 Аҕабар хайдах кинитэ суох
тɵннүɵхпүнүй? Аҕам муҥатыйарын кɵрɵр кыаҕым суох», —
диэбит.
1 Йосеф аттыгар баар туора дьон ортотугар кыайан
туттунар кыаҕа суоҕуттан: «Киэр барыҥ», — диэн
хаһыытаабыт. Онон кини ини-бии лэригэр билинэригэр
аттыгар туора дьон суох эбит. 2 Ол эрэн кини марылаччы
ытыырын Эгиипэт олохтоохторуттан саҕа лаан фараон
дьиэтигэр тиийэ истибиттэр. 3 Йосеф ини-бии лэригэр:
«Мин Йосефпын, аҕам ɵссɵ да тыын наах дуо?» — диэбит. Оттон кинилэр симиттэн кыайан хоруйдаабатахтар.
4 Йосеф ини-бии лэри гэр: «Мин ат ты бар кэлиҥ эрэ», —
диэбитигэр кинилэр чугаһаабыттар. Онуоха кини: «Мин
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Йосефпын, эһиги Эгиипэккэ атыылаабыт инигит буолабын.
5 Оттон билигин кэмсинимэҥ, тоҕо диэтэх хэ миигин Таҥара эһиги тускутугар, эһиги тыыҥҥытын араҥаччылата
ыыппыт. 6 Билигин сир үрдүгэр сут сатыылаабыта икки
эрэ сыл буол ла. Үүнүү тэ да, хомуу ра да суох аны ɵссɵ
биэс сыл баар. 7 Миигин Таҥара эһиги тускутугар, эһиги
сиргэ хаа ларгыт туһугар, тыыннаах хаа ларгыт туһугар
улуу абырал буоллун диэн ыыппыта. 8 Онон, миигин эһиги буолбатах, Таҥара ыыппыта, итиэннэ фараоҥҥа аҕа,
кини дьиэтигэр тойон, Эгиипэт сиригэр баһылык оҥорбута. 9 Мин аҕабар бара охсуҥ уонна: «Эн уолуҥ Йосеф
маннык этэр диэҥ: «Миигин Таҥара Эгиипэт баһылыга
оҥордо. Миэхэ кэл, бытаарыма. 10 Эн Гошен сиригэр олоруоҥ, мин аттыбар буолуоҥ, эн оҕолоруҥ, эн оҕолоруҥ
оҕолоро эмиэ, кыра уонна бɵдɵҥ сүɵһүҥ, итиэннэ туох
баарыҥ барыта. 11 Сут аны биэс сыл устата буолуоҕа, эн
ууһуҥ дьа дайбатын туһугар уонна эйиэнэ барыта амньыраабатын туһугар эйиэхэ тугу барытын оҥоруом». 12 Дьэ,
бу эһиги уонна мин иним Бэнийэмиин мин эһиэхэ этэрбин илэ кɵрɵҕүт. 13 Аҕабар Эгиипэккэ мин албан аатым
туһунан уонна тугу кɵрбүккүтүн барытын тиэрдиҥ уонна
аҕабын түргэнник аҕа лыҥ», — диэбит. 14 Кини инитин
Бэнийэмиин моонньу гар саба түһэн ытаабыт, Бэнийэмиин эмиэ ытаабыт. 15 Кини ини-биилэрин бары ларын
сыллаталаабыт уонна куустуһан туран ытаабыт. Ол кэннэ
ини-биилэрэ кинини кытта кэпсэппиттэр.
16 «Йосеф ини-бии лэрэ кэлбиттэр» диэн су рах фараон
дьиэтигэр тиийбитигэр фараон кулуттарынаан сɵбүлүү
истибиттэр. 17 Фараон Йосефка эппит: «Убай даргар «сүɵһүлэргитигэр аста мэҥэһиннэрэн баран Ханаан сиригэр
барыҥ диэн эт. 18 Баран аҕаҕытын ылан миэхэ кэлиҥ:
мин эһиэхэ Эгиипэккэ бастыҥ сири биэриэм, эһиги сир
сү мэтиттэн аһыах хыт» диэ. 19 Кини лэргэ бу курдук эт
диэн эйигин соруйабын: «Маннык гыныҥ: оҕолоргутун
уонна ойохторгутун тиэйэргэ Эгиипэт сириттэн кɵлɵтɵ
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илдьэ барыҥ, аҕаҕытын аҕа лыҥ уон на кэлиҥ. 20 Малгытын аһыйымаҥ, эһиэхэ Эгиип эт сириттэн үтүɵтүн
биэриэм», — диэн.
21 Йисраэль уолат тара инньэ гым мыт тар. Фараон дьаһа лы нан, Йосеф кини лэргэ кɵлɵ уон на суол лары гар
ыһык биэрбит. 22 Хас биирдиилэригэр уларыттар таҥас,
Бэнийэмииҥҥэ буол лаҕына үс сүүс үрүҥ кɵмүс шекели
уонна биэстэ уларыттар таҥаһы биэрбит. 23 Оттон аҕатыгар
Эгиипэт баайын мэҥэстибит уон ɵсүɵлү, бурдугу, килиэби уонна аһылыгы мэҥэстибит уон тыһы ɵсүɵлү ыыппыт.
24 Ини-бии лэрин ыыппыт, барбыттар. Итиэннэ кини лэргэ:
«Суолга иирсимэҥ», — диэбит. 25 Кини лэр Эгиипэттэн
тахсан Ханаан сиригэр аҕаларыгар Йааковка тиийбиттэр.
26 Киниэхэ: «Эн уолуҥ Йосеф тыын наах, итиэннэ билигин
Эгиипэт баһылыга», — диэн тиэрдибиттэр. Кини сү рэҕэр
ыттарбыт, кини лэргэ итэҕэйбэтэх. 27 Онуоха уолаттара
киниэхэ Йосеф тугу эппитин барытын тиэрдибиттэр, ол
эрэ кэннэ уонна Йосеф кинини аҕалтара ыыппыт кɵлɵтүн
кɵрɵн эрэ баран аҕа ларын Йааков тыына дьэ кэҥээбит.
28 Йисраэль: «Түксү, уолум Йосеф тыын нааҕы на, бэйэм
ɵлɵ иликпинэ баран кɵрүɵм», — диэбит.
1 Йисраэль баарын бары тын илдьэ Беэр Шева ҕа
тиийбит уонна аҕатын Йицхаак Таҥаратыгар сиэртибэ биэрбит. 2 Йисраэльгэ түүн Таҥара кɵстүбүт уонна:
«Йааков, Йааков!» — диэбит. Онуоха кини: «Тугуй?» — диэбит. 3 «Мин Таҥарабын, эн аҕаҥ Таҥаратабын. Эгиипэккэ
барартан куттаныма, тоҕо диэтэх хэ мин онно эйигиттэн
улуу норуоту тэнитиэм. 4 Мин эйигин кытта Эгиипэккэ барсыам, итиэн нэ мин эйи гин онтон та һаарыам.
Эн харах хын Йосеф бэйэтин илиитинэн сабыаҕа», —
диэбит.
5 Йаа ков Беэр Шеваттан ту руммут. Йисраэль уолаттара
фараон ыыппыт кɵлɵтүгэр аҕа ларын Йааковы, оҕолорун,
ойохторун тиэнэн барбыттар. 6 Йааков ыччатын барытын
кытта Ханаан сиригэр булуммут сүɵһүлэрин, баайдарын-
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дуолларын ылан Эгиипэккэ тиийбиттэр. 7 Кини Эгиипэккэ
уолаттарын, кыргыттарын, сиэннэрин, ыччатын барытын
илдьэ тиийбит.
8 Бу баал лар Эгиипэк кэ кɵс пүт Йис раэль уолат тарын
ааттара:
Йааков уолаттарын кытта:
Йааков улахан уола Реу вен. 9 Реувен уолаттара:
Ханох уонна Фал лу, Хецрон уонна Харми.
10 Шимеон уолат тара:
Йэмуэль уонна Йамин, Охад, Йахин, Цохар, итиэн нэ
Ханаан дьахтарыттан уола Саул.
11 Левий уолат тара:
Гершон, Кахаат уонна Мерари.
12 Йехуда уолат тара:
Эр, Онан, Шела, Ферец уон на Заара. Ол эрэн Эр уонна
Онан Ханааҥҥа ɵлбүттэр.
Ферец уолаттара:
Хецрон уонна Хамуул.
13 Иссахаар уолат тара:
Тола, Фува, Иов уонна Шимрон.
14 Зевулон уолат тара:
Серед, Элон уонна Йах лиэль.
15 Оттон бу — Лия Падаан-Араам ҥа олорон Йаа ковка
тɵрɵппүт уолаттара уонна киниттэн кыыһа Дина. Уолаттарын уонна кыргыттарын ахсаана — барыта отут үс.
16 Гаад уолат тара:
Цифрон, Хааги, Шуни, Эцбон, Эри, Ароди уонна Арели.
17 Ашер уолат тара:
Йимнаа, Йишеваа, Йишвии, Берийаа уонна балтылара
Шераах. Берийаа уолаттара: Хевер уонна Малкиэль.
18 Бу — Лаваан кыы һы гар Лия ҕа хам нач чыт биэр бит
дьахтарын Зилфаа уолаттара. Кини Йаа ковка барыта
уон алта оҕону тɵрɵппүтэ.
19 Йаа ков ойоҕун Рахель уолат тара:
Йосеф уонна Бэнийэмиин.
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20 Эгиипэт сиригэр Йосефка Уон диэн дойду алгысчытын
Поти-Фера кыыһа Асенаат тɵрɵппүт уолаттара: Менаше
уонна Эфраим.
21 Бэнийэмиин уолат тара:
Белаа, Бехер уонна Ашбел, Гера уонна Нааман, Эхии
уонна Рош, Муппим, Хуппим уонна Аард.
22 Бу — Йаа ковка Рахель тɵрɵппүт уолат тара: бары та
уон түɵрт киһи.
23 Даан уола:
Хушим.
24 Нафта лии уолат тара:
Йахциэль, Гуни, Йэцер уон на Шил лем.
25 Бу — Лаваан кыы һы гар Рахельга хам наччыт биэрбит
дьахтарын Билхаа тɵрɵппүт уолаттара. Кини Йааковка
барыта сэттэ оҕону тɵрɵппүт.
26 Йаа ковы кыт та Эгиипэк кэ кэлсибит, кини ыч чатын
ахсаана, уолаттарын ойохторун аахпакка туран, барыта
алта уон алта киһи. 27 Йосеф Эгиипэккэ тɵрɵппүт уолаттара — ик килэр. Эгии пэк кэ барсыбыт Йаа ков ууһун
дьонун ахсаана — сэттэ уон киһи. 28 Оттон Йехуданы
кини бэйэтин иннигэр Гошеҥҥа сирдээтин диэн Йосефка
ыыппыт. Кини лэр Гошен сиригэр тиийбиттэр. 29 Йосеф
кɵлɵтүн кɵлүнэн аҕатын Йисраэли кɵрсɵ Гошеҥҥа тахсыбыт. Итиэннэ кɵрɵɵт да, кини моонньугар ыйана түспүт
уонна уйа-хайа суох ытаабыт. 30 Йисраэль Йосефка эппит:
«Билигин ɵлүɵх пүн да сɵп. Эйигин кɵрдүм, тыыннаах
эбик кин». 31 Йосеф убай дарыгар уонна аҕатын ууһу гар
эппит: «Мин фараоҥҥа тахсан иһитиннэриэм, миэхэ
Ханаан сиригэр олорбут убай дарым уонна аҕам ууһа
кэл лилэр диэн этиэм. 32 Бу дьон бараан маныыһыттара,
сүɵһүнэн ииттэр дьон, барааннарын үɵрүн уонна адаар
муостаахтарын үүрэн кэллилэр диэҕим. 33 Ɵскɵтүн фараон
эһигини ыҥыран: «Туох дьарыктааххытый?» — диэн ыйыттаҕына, 34 эһиги: «Кулуттарыҥ, биһиги уонна ɵбүгэлэрбит,
эрдэҕэс сааспытытыттан күн бү гү нү гэр диэри сүɵһү
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кɵрɵбүт», — диэҥ, оччоҕо эһигини Гошеҥҥа олохсутуохтара, тоҕо диэтэх хэ, Эгиипэт дьоно бараан маныыһытын
сүɵргүлүүл лэр.
1 Йосеф тиийэн фараоҥҥа кэпсээбит. Кини: «Аҕам,
ини-бии лэрим кыра, бɵдɵҥ сүɵһүлэрин уонна
баардарын барытын илдьэ Ханаан сириттэн кэл лилэр.
Кинилэр Гошеҥҥа баал лар», — диэбит. 2 Кини убай дарыттан биэс киһини илдьэ фараоҥҥа тиийбит. 3 Фараон
кини убайдарыттан: «Туох дьарыктаах хытый?» — диэн
ыйыппыт. Онуоха кини лэр фараоҥҥа: «Эн кулуттарыҥ,
биһиги даҕаны, ɵбүгэлэрбит даҕаны, бараан маныыһыттарабыт», — диэбиттэр. 4 Кини лэр фараоҥҥа: «Биһиги
бу сиргэ кɵһɵн кэл либит. Кулуттарыҥ сүɵһү мэччитэр
сирдэрэ суох, тоҕо диэтэх хэ Ханааҥҥа ыар сут буол ла.
Онон бука диэн кулуттаргын Гошен сиригэр олохсут», —
диэбиттэр. 5 Фараон буол лаҕына Йосефка эппит: «Аҕаҥ
уонна убай дарыҥ эйиэхэ кэл ли лэр. 6 Эгиипэт сирэ эн
иннигэр. Аҕаҕын уонна убайдаргын бастыҥ сиргэ олохсут. Гошен сиригэр олохсуйдуннар. Итиэннэ, кини лэр
быыстарыгар кыахтаах дьон баарын бил лэх хинэ, мин
сүɵһүлэрбин кɵрɵргɵ анаа».
7 Йосеф аҕатын Йаа ковы фараоҥҥа аҕалбыт, онуоха Йааков фараону алҕаабыт. 8 Фараон Йааковтан: «Сааһыҥ тɵһɵ
буол лай?» — диэн ыйыппыт. 9 Онно Йааков: «Кэрийбит
сааһым сүүс отут сыл. Олоҕум күннэрэ аҕыйах уонна
эрэйдээх этилэр, ɵбүгэлэрим кэрийбит саастарын билигин
ситэ иликтэр», — диэн фараоҥҥа хардарбыт. 10 Йааков
фараону алҕаабыт уонна тахсан барбыт.
11 Йосеф аҕатын уонна убайдарын олохсуппут, кинилэргэ,
фараон соруйбутун курдук, Эгиипэк кэ бастыҥ сири —
Раамсес сирин бас биэрбит. 12 Йосеф аҕатын, убайдарын
уонна аҕатын ууһун барытын, айахтарын ахсаанынан
кɵрɵн, аһы лыгынан хааччыйар эбит.
13 Сиргэ бүт түү нү гэр аһыыр ас суох буол бут, тоҕо диэтэххэ сут ɵссɵ күүһүрбүт. Эгиипэт, Ханаан сирдэрэ сукка
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ылларбыттар. 14 Йосеф килиэп манньатыгар мэнэйдэһэн
Эгиипэккэ уонна Ханааҥҥа баар үрүҥ кɵмүһү барытын
хому йан фараоҥҥа аҕалбыт. 15 Эгиипэт да, Ханаан да
сирдэригэр үрүҥ кɵмүс бараммыт. Онуоха Эгиипэт олохтоохторо Йосефка кэлэн уонна:
— Аһы лыкта биэр, кɵмүспүт бүппүтүн аанньа эйиэхэ
кɵрдɵрбүтүнэн ɵлүɵх пүт дуо? — диэбиттэр.
16 Йосеф:
— Ɵскɵтүн үрүҥ кɵмүскүт бараммыт буоллаҕына, сүɵһүгүтүн үүрэн аҕалыҥ, сүɵһүгүт манньатыгар биэриэм, —
диэбит.
17 Онуоха кини лэр сүɵһүлэрин Йосефка үүрэн аҕа лар
буолбуттар, оттон Йосеф кини лэргэ сылгы ларын, кыра,
бɵдɵҥ сүɵһүлэрин, ɵсүɵл лэрин оннугар килиэп биэрэр
эбит. Кини ол сыл устата сүɵһүлэрин барытын манньатыгар килиэбинэн хааччыйбыт.
18 Сыл ааспыт. Онтон эһиил ги сы лы гар киниэхэ кэлэн
эппиттэр:
— Тойоммутуттан кистээбэппит: тойоммутугар уунуох
кɵмүспүт да, сүɵһүбүт да үɵрэ баранна. Эт бэйэбититтэн уонна сирбититтэн ураты тойом мут угар биэриэх
туохпут да хаалбата. 19 Эн кɵрɵн турдах хына, биһиги да,
сир-дойду да тоҕо ɵлүɵхтээхпитий? Онон биһигини уонна
сирдэрбитин килиэп манньатыгар атыылас. Биһиги сирдэрбитин кытта фараоҥҥа кулут буолуохпут. Оттон эн
биһиги тыыннаах хаа ларбыт туһугар, ɵлбɵппүт иннигэр
уонна сир ку раанахсыйбатын туһугар туораахта биэр.
20 Йосеф Эгиип эт си рин бары тын фараоҥ ҥа атыы ласпыт, тоҕо диэтэх хэ, сут наһаалаан, Эгиипэт хас биирдии
олохтооҕо сирин атыы лаабыт. Сир фараон бас би лиитэ
буолбут. 21 Эгиипэт биир уһу гуттан атын уһу гар диэри
олорор дьону кини кулут оҥостубут. 22 Арай, алгысчыттар
сирдэрин атыы ласпатах. Тоҕо диэтэх хэ, алгысчыттарга
фараон сир аныыр эбит. Кини лэр фараон ɵлүүлээбит сириттэн аһыыллар эбит, онон сирдэрин атыылаабатахтар.
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23 Йосеф норуок ка эппит:
— Дьэ, бу мин эһигини уонна эһиги сирдэргитин фараоҥҥа атыы ластым. Итиэннэ сиргэ ыһыҥ диэн эһиэхэ
туораах биэрэбин. 24 Хомуур буол лаҕына, хомуургут бэһис ɵлүү түн фараоҥҥа биэриэх хит, оттон биэс гым мыт
түɵрдүн бэйэҕитигэр хаалларыҥ: ыһыыга анаан, бэйэҕит,
дьиэлээхтэргит уонна оҕолоргут аһыыл ларыгар.
25 Кини лэр:
— Эн биһигини абыраатыҥ. Тойоммут санаатын хоту
сырыттарбыт уонна фараоҥҥа кулут буолларбыт, —
диэбиттэр.
26 Йосеф Эгиипэт си ригэр күн бү гү нү гэр диэри сокуон
олохтообут: бэһис ɵлүүнү — фараоҥҥа. Арай, алгысчыттар сирдэрин фараон бас билбэт эбит.
27 Йисраэль Эгиипэт сиригэр Гошеҥҥа олорбут. Ол сири бас билбиттэр, олус диэн ууһаабыттар-тэнийбиттэр.
28 Йааков Эгиипэккэ уон сэттэ сыл олорбут. Сааһа сүүс
түɵрт уон сэттэтэ буолбут. 29 Йисраэль ɵлɵр күнэ үүнэн,
уолун Йосебы ыҥыттарбыт уонна:
— Ɵскɵтүн эн сүрэҕиҥ миэхэ чугас буол лаҕына, илиигин ɵттүгүм анныгар уураҥҥын миэхэ үтүɵнү оҥоруох
буолан андаҕай: ɵл лɵх пү нэ Эгиипэт сиригэр кɵмүɵм
суоҕа диэн. 30 Ɵбүгэлэрбин кытта сытарым туһугар, миигин Эгиипэттэн таһаараар уонна кинилэр уҥуохтарын
иинигэр кɵмɵɵр, — диэбит.
Йосеф:
— Эппитиҥ хоту гыныам, — диэбит.
31 Аҕата:
— Андаҕай, — диэбит. Кини андаҕайбыт. Йисраэль оронун баһыгар үҥпүт.
1 Йосефка: «Аҕаҥ ыарыйда», — диэбиттэригэр кини
ик ки уолаттарын: Мена шены уонна Эфраимы
илдьэ тиийбит. 2 Йаа ковка: «Эйиэхэ уолуҥ Йосеф кэллэ», — диэн тиэрдибиттэригэр, Йисраэль күүһүн хомунан
оронугар олорбут. 3 Йааков Йосефка эппит: «Ханаан си-
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ригэр Луузка миэхэ Модун Таҥара илэ кɵстɵн алҕаабыта
4 уон на миэхэ: «Дьэ, Мин эйи гин ууһатыам, эл бэтиэм,
эйигиттэн му ҥура суох ахсааннаах норуоту үɵскэтиэм,
итиэннэ бу сири эн кэнчээри ыччак кар үйэ-саас ту хары баһы лыыл ларыгар биэриэм», — диэбитэ. 5 Билигин,
бу Эгиипэт сиригэр, мин манна эйиэхэ кэлиэм иннинэ,
тɵрɵɵбүт эн икки уолаттарыҥ: Эфраим уонна Менаше —
Реувен уонна Шимеон курдук эмиэ миэннэрэ. 6 Кинилэр
кэнни лэриттэн эйиэхэ тɵрɵɵбүт оҕолор — эйиэн нэрэ,
кинилэр бу уолаттарга ини буолал ларын быһыытынан,
ɵлүүлэрин кинилэртэн ылыахтара. 7 Мин Падаантан баран
истэхпинэ, аара суолга Ханаан сиригэр, Эфратаҕа бэрт
кыранан тиийбэккэ, Рахелим ɵлбүтэ. Мин кинини онно
Эфрата, билиҥҥитэ Бэт Лэхиэм, суолугар кɵмпүтүм».
8 Йисраэль Йосеф уолат тарын кɵрɵн баран: «Бу ким нээҕий?» — диэн ыйыппыт. 9 Йосеф аҕатыгар: «Бу — Таҥара
миэхэ манна биэрбит уолаттара», — диэбит. Онуоха аҕата:
«Миэхэ чу гаһат эрэ, алгыахпын», — диэбит. 10 Йисраэль
хараҕа, кырдьан, мɵлтɵɵбүт, онон кыайан кɵрбɵт эбит.
Йосеф уолаттарын чу гаһаппытыгар кинилэри сыл лаабыт уонна кууһута лаабыт. 11 Итиэннэ Йисраэль Йосефка
эппит:
— Эн дьүһүҥҥүн да кɵрүɵм диэн эрэммэтэҕим, оттон
Таҥара эн оҕолоргун кытта кɵрдɵрдɵ.
12 Йосеф оҕо лорун аҕатын түһэҕит тэн ыл быт уон на
киниэхэ сиргэ диэри сүгүрүйбүт. 13 Йосеф иккиэннэрин:
Эфраимы уҥа илии тигэр ылан Йис раэль ха ҥа һы гар,
Менашены хаҥас илиитигэр ылан Йисраэль уҥатыгар
туттарбыт. 14 Онуоха Йисраэль уҥа илиитин ылан Эфраим
тɵбɵтүгэр уурбут, кини тɵһɵ да ба лыһын үрдүнэн, оттон
хаҥас илиитин Менашеҕа. Кини Менаше бастакы оҕо
буоларын билэ-билэ итинник гыммыт. 15 Йосебы алҕаан
эппит: «Мин ɵбү гэлэрим Авраһаам уонна Йицхаак Таҥара лара, оччоттон күн бү гүҥҥэ диэри миигин манаабыт
Таҥара, 16 туох баар хара дьайтан миигин абырыыр Аан-
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ньал бу уолаттары алҕаатын; кинилэргэ мин аатым уонна
мин ɵбү гэлэрим Авраһаам, Йицхаак ааттара ааттаннын,
бу сиргэ кинилэр үксүү тэнийдиннэр».
17 Йосеф, аҕата уҥа илиитин Эфраим тɵбɵтүгэр уурбутун
кɵрɵн, хараастыбыт. Кини аҕатын илиитин, Эфраим тɵбɵтүттэн Менаше тɵбɵтүгэр кɵһɵрɵɵрү ылбыт, 18 итиэннэ
Йосеф аҕатыгар эппит:
— Аҕаа, маннык буолбатах, бу баар бастакы оҕом, кини
тɵбɵтүгэр уҥа илиигин уур.
19 Онуоха аҕата хоруй даан:
— Билэбин, тоой уом, билэбин, киниттэн эмиэ норуот
тахсыаҕа, ону ааһан улуу норуот буолуоҕа. Оттон кыра
инитэ кинитээҕэр ордук элбиэҕэ, киниттэн муҥура суох
ахсааннаах ыччат тэнийиэҕэ, — диэбит.
20 Кини ол күн кини лэри алҕаан эппит:
— Эйигинэн Йисраэль алҕаан этиэҕэ: Таҥара эйигин
Эфраимҥа уонна Менашеҕа холоонноох оҥордун, — диэн.
Итиэннэ Эфраимы Мена ше иннигэр урут ту руорбут.
21 Онтон Йис раэль Йосефка эппит:
— Дьэ, бу мин ɵлɵрүм кэл лэ. Таҥара эһигинниин буолуоҕа уонна эһигини ɵбүгэлэргит сирдэригэр тɵннɵрүɵҕэ.
22 Мин эйиэхэ, убай даргыт тан ордорон, Шехем си рин
биэрэбин. Ол си ри мин амарыай дартан кы лыспынан
уонна охпунан былдьаабытым.
1 Йаа ков уолат тарын ыҥырбыт уон на эппит:
— Түмсүҥ, кэлэр кэмҥэ эһигини туох күү тэрин
этиэм,
2 хомул луҥ уон на истиҥ, Йаа ков уолат тара,
аҕаҕытын Йисраэли болҕойуҥ.
3 Реувен — мин улаханым. Эн бааргын — мин күүһүм,
мин күүһүм үнүгэһэ,
барҕа баарым бастыҥа,
кɵмүскэлим үрдүгэ;
4 ол эрэн эн халаан уутун курдук хаҥылгын,
бастыаҥ суоҕа,
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аҕаҥ оронугар тахсан,
сытар олбохпун тэбистиҥ.
5 Шимеон уонна Левий — ини-биилэр,
кырыктарын ɵргɵһɵ — кылыстара.
6 кинилэр эйгэлэригэр киириэм суоҕа,
кинилэр кэккэлэригэр
мин ытык аатым кыттыһыа суоҕа —
уордайбыт омуннарыгар киһини ɵлɵрɵллɵр,
атаҕын иҥиирин быһа охсон
оҕуһу кытта охтороллор.
7 Кырыктаах дьайдара кыраннын,
уорааннаах уохтара умса бардын.
кинилэри Йааков ууһугар ыскайдыам,
Йисраэль иһигэр тарҕатыам.
8 Йехуда, эйигин инилэриҥ айхаллыахтара.
Эн илииҥ ɵстɵɵхтɵрүҥ сүнньүгэр,
эн аҕаҥ уолаттара эйиэхэ сүгүрүйүɵхтэрэ.
9 Уолан хахай Йехуда
Уолум булду кыайа-хото тутаҕын.
Хахай курдук дархаһыйан,
сүһүɵҕүн бокутан сыппытын
аймыах айылаах, ама, баар үһүɵ?
10 Шило кэлиэр диэри,
норуоттар бэриниэхтэригэр диэри,
Йехуда баһылыыр тайаҕын ыһыктыбатын,
дьаһалтатын намыраппатын.
11 Виноград лабаатыгар ɵсүɵл оҕотун баайар,
бастыҥ уохтаах отоҥҥо тыһы ɵсүɵл оҕотун иҥэрэр,
таҥаһын арыгыга сууйар,
уохтаах отон сүмэтигэр сайҕыыр.
12 Арыгыттан хараҕа килбэчийэр,
үүттэн тииһэ маҥхайар.
13 Зевулон муора кытылыгар олохсуйуоҕа онно уу ааллара тиксэллэр,
ол сир Сидуоҥҥа тиийэн муҥурданар.
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Иссахаар — уу сүүрүгүн быыһыгар сытар
бɵҕɵх ɵсүɵл.
15 кини сынньанар үтүɵтүн,
сир кэрэтин кɵрбүт киһи.
сүгэһэри уйунарга саннын нүксүппүт,
иэс толугар бэриммит.
16 Даан норуотун салайыаҕа,
Йисраэль уустарыттан биирдэрин.
17 Даан — суол моҕойо,
айан моһоло,
ат тилэҕин кэйиэҕэ,
айанньыты суулларыаҕа.
18 Айыы Тойон, эн кɵмɵҕɵр эрэнэбин.
19 Гаады түɵкүттэр түбүлүɵхтэрэ эрээри,
кини да хаалсыа суоҕа, ситиһиэҕэ.
20 Ашер аһа ɵлгɵм,
ыраахтааҕы аһын биэриэҕэ.
21 Нафталии — кэрэ лабаатын тэниппит
кɵҥүл таба.
22 Йосеф — үүнүү уола,
уу сыккыһыттан угуттанар,
лабаалара эркини сабардыыллар.
23 кинини атаҕастаабыттара,
ытыалаабыттара,
охчуттар ɵстɵспүттэрэ.
24 Ол эрэн кини оҕо кытаанах этэ,
илиитин былчыҥа сымса,
ол — Йааков илиитин күүһүттэн,
Йисраэль бɵҕɵ Маныыһыта эмиэ онтон.
25 Кини — эн аҕаҥ Таҥарата, эйиэхэ кɵмɵлɵһүɵ,
Кини — модун, эйигин алгыаҕа:
Үɵһэттэн халлаан алгыһынан,
Түгэҕэ кɵстүбэт дириҥ алгыһынан,
эмпит эмсэххинэн,
үɵскээбит киэлигинэн,
14
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былыргы хайалар алгыстарыттан,
үйэлээх үрдэллэр үтүɵ кɵстүүлэриттэн
үрдүк алгыһынан — аҕаҥ алгыһынан.
ол барыта — Йосеф тɵбɵтүгэр түстүн,
убайдарыттан талыллыбыт чулуу дьулайыгар.
27 Бэнийэмиин адьырҕа бɵрɵ:
сарсыарда бултаабытын сиир,
киэһэ тарпытын тиниктиир.
28 Бу — бары Йис раэль уус тара уон на аҕа лара эппит
алгыстара. Уус уус аайы туспа алгыс.
29 Кини лэргэ кэс ты лын эппит:
— Мин дьоммор аттанан эрэбин, миигин Хет киһитэ
Эфрон хонуу ту гар баар хаспах ха ɵбү гэлэрбин кытта
кɵмɵɵрүҥ. 30 Били Авраһаам Хет киһититтэн Эфронтан
хонууну кытта кɵмɵргɵ анаан атыы ласпыт, Ханаан сиригэр Мамре иннигэр баар Мах пела хонуу ту гар баар
хаспах ха. 31 Онно Авраһаамы, кини ойоҕун Саараны кɵмпүттэрэ, онно Йиц хаагы уонна кини ойоҕун Ривеканы
кɵмпүттэрэ, мин онно Лияны кɵмпүтүм. 32 Ол хонууну
уонна онно баар хаспаҕы Хет уолаттара атыылаа-быттара.
33 Йаа ков кэс ты лын уолат тарыгар этэн баран орону гар
сыппыт уонна ɵлбүт, ɵбү гэлэригэр аттаммыт.
1 Йосеф аҕатыгар саба түһэн ытыы-ытыы си рэйиттэн сыллаабыт. 2 Йосеф кулуттарыгар — эмчиттэргэ аҕатын этин бальзамныылларыгар соруйбут. Эмчиттэр
Йисраэли бальзамнаабыттар. 3 Түɵрт күнэ туолбут — оччо
күн бальзамныырга барар эбит. Эгиипэт олохтоохторо
кинини аһыйан сэттэ уон күн ытаабыттар. 4 Кутурҕан
күннэрэ ааспыттарын кэннэ, Йосеф фараон чу гаһынааҕыларыгар эппит:
— Ɵскɵтүн эһиги санааҕытын таба тайаммыт буол ларбын, фараоҥҥа маннык этиҥ: 5 «Аҕам: бу ɵлɵн эрэбин,
онон миигин Ханааҥҥа бэлэмнээбит хаспахпар кистээр, —
диэн кэс тылын эппитэ. Онон, мин билигин баран аҕабын
кɵмɵн кэлиэхпин баҕарабын».
26
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6 Фараон эппит:
— Тахсан аҕаҕын кистээ, ан даҕаргын толорон.
7 Йосеф аҕатын тахсыбыт. Кини ни кыт та фараон кулуттара, фараон ууһун аҕа ба һылыктара уонна Эгиипэт
бары аҕа баһы лыктара барсыбыттар. 8 Ону тэҥэ Йосеф
ууһа барыта, кини убайдара уонна аҕатын ууһа. Гошен
сиригэр оҕолорун уонна кыра-бɵдɵҥ сүɵһүлэрин хаалларбыттар. 9 Кинини кытта кɵлɵлɵр уонна аттаах дьон
барсыбыттар, онон сүрдээх үгүс кэтит кэк кэ буолбут.
10 Кинилэр Иорданы уҥуордаан Горен-Атадка тиийбиттэр,
онно сүрдээх күүскэ ытаабыттар-соҥообуттар. Йосеф
сэттэ күн устата аҕатын кутурҕанын тэрийбит. 11 Ханаан
олохтоохторо Горен-Атад ка ку турҕа ны кɵрɵн: «Эгиипэттэр ытабыллара ыар да эбит», — диэбиттэр. Ол иһин
ол Иордан уҥуор сири Авел-Мицраим [Эгиипэттэр ытабыллара] диэн ааттаабыттар. 12 Йааков уолаттара кини
соруйбутун хоту оҥорбуттар. 13 Уолаттара кинини Ханаан
сиригэр таһаарбыттар уонна Мамре утары, Авраһаам
Хет киһититтэн Эфронтан кɵмɵргɵ анаан атыы ласпыт
сиригэр Махпелга баар хаспах ха харайбыттар.
14 Йосеф аҕатын кɵмɵн баран Эгиипэк кэ тɵннүбүт, кини
уонна убайдара, итиэннэ кини аҕатын кɵмɵ барса сылдьыбыттар бары тɵннүбүттэр. 15 Аҕа лара ɵлбү түн дьэ
ɵйдɵɵн, Йосеф убай дара санааҕа ыл ларбыттар: «Арай,
Йосеф абаа һы кɵрдүн биһигини, итиэннэ биһиги оҥорбут хара дьайбыт иһин иэстэһиэн баҕардын?» — диэн.
16 Кини лэр Йосефка ил дьит ыып пыт тар: «Аҕаҥ ɵлүɵн
иннинэ кэс ты лын эппитэ: 17 «Йосефка этиҥ: убай дарыҥ бу руй дарын-аньыы ларын, эйиэхэ оҥор бут хара
дьайыы ларын бы растыы гын даа. Билигин бы растыы
гын даа, эн аҕаҥ Таҥаратын кулуттарын бу руйдарын».
Ону эппиттэригэр Йосеф ытаабыт. 18 Убайдара бэйэлэрэ
кэлэн кини иннигэр сɵһүргэстээбиттэр уонна: «Бу баарбыт, эн кулут тарыҥ», — диэбиттэр. 19 Онуоха Йосеф
эппит:
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— Куттанымаҥ, тоҕо диэтэх хэ мин Таҥараттан куттанабын. 20 Эһиги миигин утары хара санааны санаммыккыт,
ол эрэн үгүс дьон олоҕун быыһыыр туһуттан Таҥара ону
үтүɵ са нааҕа кубулутта. 21 Куттанымаҥ — мин эһигини
уонна оҕолоргутун аһатыам.
Кинилэри уоскуппут, санаа ларын хоту саҥарбыт.
22 Йосеф аҕатын ууһун кытта Эгиипэк кэ олорбут. Йосеф
сүүс уон сыл олорбут. 23 Кини Эфраим уолаттарын үһүс
кɵлүɵнэлэрин кɵрбүт, ол курдук Менаше уолун Махир
уолаттара Йосеф түһэҕэр тɵрɵɵбүттэр. 24 Йосеф убайдарыгар эппит:
— Мин ɵлɵн эрэбин, ол эрээри Таҥара кэлэн эһигини
бу сиртэн Авраһаамҥа, Йицхаакка уонна Йааковка эппит
сиригэр таһаарыаҕа.
25 Йосеф Йис раэль уолат тары гар кэс ты лын эппит:
— Таҥара эһиэхэ кэлиэн кэлиэҕэ. Мин уҥуох пун мантан таһаарыҥ.
26 Йосеф сүүс уон саастааҕар ɵлбүт. Кини этин баль замнаан баран Эгиипэт сиэринэн мас холбуйаҕа кистээбиттэр.
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