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ЯАГААД БҮХЫ ЮУМЭН ЭХИЛЭЭБ
Оршолон юртэмсые бүтээлгэ

1  1 Эхи нэй эхин дэ Бур ха най ор шо лон юр тэм сые бүтээжэ 
за хал ха да, 2 га зар дэл хэйн үшɵɵ мүндэлɵɵдүйдэ, оёор гүй 

гүн зэ гы уһан дээ гүүр — ха ран хы, ган сал Бур ха най һүл дын уһан 
дээ гүүр элин бай ха да, 3 Бур хан:

— Туяа гэ рэл ор шог! — гэжэ ай лад ха ба. Туяа гэ рэл бии бо ло бо. 
4 Бур хан туяа гэ рэ лэй һай хан бай һые ха раад, тэ рэ нээ ха ран хы-
һаа ил ган амяар ла ба. 5 Тии гээд Тэрэ туяа гэ рэ лые «үдэр» гэжэ 
нэр лэ бэ, ха рин ха ран хые «һүни» гэбэ.

Иигээд үдэ шэ үнгэржэ, һүни бо лоод, үглɵɵ эхи лэн, нэ гэ дэ хи 
үдэр дүү рэ бэ.

6 Хоёр до хи үдэрɵɵ Бур хан:
— Уһан хоёр тээ шээ ху баа раг! — гэжэ за хир ба. 7 Удаань Бур-

хан уһые хоёр тээ шэнь ху баа ха даа, нэ гы ень дээ рэ тогтоожо, 
нүгɵɵдыень доро бол го бо. 8 Хоёр уһа ил га һан зүй лые Тэрэ 
«тэн гэ ри» гэжэ нэр лэ бэ. Иигээд үдэ шэ үнгэржэ, һүни бо лоод, 
үглɵɵ эхи лэн, хо ёр до хи үдэр үн гэр бэ.

9 Гур ба да хи үдэрɵɵ Бур хан:
— Тэн гэ ри до ро хи уһан нэгэ га зар та сугларжа, хуу рай га зар 

үзэг дэг! — гэжэ ай лад ха ба. Ай лад ха лайнь ёһоор энэ бү тэ бэ. 
10 Бур хан хуу рай га за рые «га зар түби» гэжэ нэр лэ бэ, суг лар һан 
уһан да «да лай» гэжэ нэрэ үгэ бэ. Ха ра һан зүйлɵɵрɵɵ Бур хан 
сэдьхэлээ ха нан ги бай гаа бэ лэй. 11 Удаань Бур хан:

— Энэ га зар ур га са тай бай ха бол то гой! Эл дэб ян зын үбһэ 
но гоон, жэмэстэ эл дэб мо дон ур гаг!— гэжэ за хир ба. Энэнь 
бү тэ бэ. 12 Тиигэжэ га за рай хүрьһэнһɵɵ янза бү риин ур га мал 
ур га ба. Эдэ бү хэ нэй хэр зэр гэ һай хан бо ло һые Бур хан ан ха-
раад, сэдьхэлээ ха на ба.

13 Иигээд үдэ шэ үнгэржэ, һүни бо лоод, үглɵɵ эхи лэн, гур ба-
да хи үдэр үн гэр бэ.
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14 Дүр бэ дэ хи үдэр Бур хан:
— Үдэр, һү ниие ил га руул хын, саг бол зор, ула ри лай шэнжэ 

ха руул хын, хо ног, жэлнүүдые хэмжүүрлэхын ту ла да тэн гэ ри дэ 
яла гар дэн гүүд бии бо ло хонь бол то гой! 15 Тэн гэ риин орой һоо 
ялал зан, га зар дэл хэйе тэдэ гэ рэл түү лэг! — гэбэ. Тон тии мээр 
бү тэ бэ. 16 Иигэжэ Бур хан аса ри томо хоёр яла гар дэн бии бол гоо 
бэ лэй: хур са гэ рэл тэйнь үдэ рые зон хил хо, бү рүүл гэ рэл тэйнь 
һү ниие зон хил хо гэбэ, мүн одо мү шэ дые бии бол го бо.

17 Бур хан тэ дэ нээ тэн гэ ри һээ га зар дэл хэйе гэ рэл түүл хын, 
18 үдэр, һү ниие зон хил хын, үдэ рэй тодо гэ рэ лые һү ниин шэб 
ха ран хы һаа ил га хын тула та би ба. Эдэ бү гэ дые Тэрэ ха ра ха даа, 
сэдьхэлээ ха нан ги үлэ бэ.

19 Иигээд үдэ шэ үнгэржэ, һүни бо лоод, үглɵɵ эхи лэн, дүр бэ-
дэ хи үдэр үн гэр бэ.

20 Та ба да хи үдэрɵɵ Бур хан:
— Да лайн уһан соо гуур ами тад би сал ха бол то гой! Түби дэл-

хэй дээ гүүр, ог тор гойн орьёлоор жэгүүртэн нии дэг! — гэжэ 
ай лад ха ба. 21 Тии гээд Тэрэ да лайн аса ри томо бо лон янза 
бү риин уһа най ами та дые бии бол гоод, тэ дэнь уһан соо гуур 
би са лан бай ба, мүн баһа янза бү риин жэгүүртэниие Тэрэ бии 
бол го бо. Тии гээд Бур хан эдээ ниие һай хан гэжэ үзээд, 22 эдэ 
бү гэ дэ еэ адис лан:

— Уһа най ами тад олон боложо, үнэржэжэ, да лай дүү рэн бо-
лог ты! Мүн түби дэл хэй гээр жэгүүртэн оло шо рог лэ! — гэжэ 
үреэ бэ.

23 Иигээд үдэ шэ үнгэржэ, һүни бо лоод, үглɵɵ эхи лэн, та ба да-
хи үдэр үн гэр бэ.

24 Зур гаа да хи үдэ рынь Бур хан:
— Га зар дэл хэй дэ эл дэб ян зын — гэрэйшье, зэрлигшье, бага, 

ехэшье — ами тад бии бо лог! — гэжэ ай лад ха ба. Тон тии мээр 
бү тэ бэ. 25 Иигэжэ Бур хан эл дэб тү рэ лэй ан, адуу мал бо лон 
мүл хи дэг ами та дые га зар дэл хэй дээ рэ бии бол го һон гээ шэ. 
Тии гээд эдэ бүгэдɵɵр сэдьхэлээ ха нан ги Тэрэ бай гаа бэ лэй.

26 Удаань Бур хан:
— Хүн гэ дэ гые Ɵɵртɵɵ адли түхэлтэйгɵɵр бии бол гоё. Да лайн 

за га һа дые, ог тор гойн шу буу дые, зэр лиг бо лон тэжээмэл ами-

ЭХИНЭЙ ЭХИН 1:14 – 26
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та дые, га за раар мүл хи дэг ха маг ами та дые бо лон бүхы түби 
дэл хэйе Тэрэ захиран-зонхилон байг! — гэжэ ай лад ха ба.
 27 Бур хан Ɵɵртɵɵ адли түһɵɵтэйгɵɵр

хү ниие бү тээ бэ.
Эрэ хү ниие, эхэ нэ рые
Тэрэ бии бол го бо.

28 Тии гээд Бур хан тэ дэ ниие үреэн:
— Уг удамтнай олошоржо, үнэр үд хэн бо лоод, га зар дэл хэй 

дүү рэн та раг ты, тэрэниие эзэ лэг ты. Да лайн за га һа дай, ог тор-
гойн шу буу дай, га зар дэл хэйн ха маг ами та дай эзэд бо лог ты. 
29 Таа над та эдеэ хоол гэжэ үрэ та ряа най ур га мал, жэмэстэ ха маг 
мо до дые үгэ нэб. 30 Ха рин га зар дэл хэйн ан гууд та, ог тор гойн 
жэгүүртэндэ — бүхы ами ды ами тай ай маг та би эдеэ хоол бол-
гон ур га са но гоо үгэ нэб, — гэжэ ай лад хал буул га ба.

Ай лад ха һа найнь ёһоор хэ рэг бү тэ бэ. 31 Бур хан Ɵɵрынгɵɵ бү-
тээ һэн юумэ ха раад, сэдьхэлээ ха нан ги үлɵɵ һэн.

Иигээд үдэ шэ үнгэржэ, һүни бо лоод, үглɵɵ эхи лэн, зур гаа да-
хи үдэр үн гэр бэ.2  1 Иигэжэ ор шо лон юр тэм сэ бү тээг дэ һэн гээ шэ. 2 До лоо до хи 

үдэр бо ло хо до, Бур хан ажалаа дүүр гэ һэн байжа, тэрэ үдэрɵɵ 
амар ба. 3 Бур хан до лоо до хи үдэ рые үреэжэ, тус хай нан гин үдэр 
гээд то дор хойл бо, юун дэб гэ хэ дэ, энэ үдэр хэжэ бай һан ажалһаа 
Тэрэ ама раа ха юм: бү тээл гэ бай гуул гын хэ рэг түгэсɵɵ. 4 Иимэл 
даа, ор шо лон юр тэм сын бай гуу лаг да һан түү хэ.

Эдемэй сэсэрлиг
Эзэн Бур ха най га зар дэл хэй бо лон ог тор гой бү тээ хэ дэнь, 

5 га зар дээ рэ нэгэшье һɵɵг бур гаа һан, нэгэшье но гоон үгы һэн. 
Эзэн Бур хан га зар та бо роо оруу лаа гүй мүн баһа та ряа та ри ха 
хүн гэ дэ гые бии бол гоо дүй бай гаа. 6 Ган сал гүн гүнзэгыһɵɵ 
нэб тэ рэн гаража бай гаа ма нан уурал га за рые шиигтүүлжэ 
бай гаа бэ лэй.

7 Тии гээд Эзэн Бур хан хү ниие га за рай шо рой һоо бии болгожо, 
ха мар руунь ами да ра лай амис хал үлеэжэ оруул ба. Хүн ами дыр-
ба. 8 Тэрэ зүүн зүг тэ хи Эдем гэ дэг тэ сэ сэр лиг һуул ган та ряад, 

ЭХИНЭЙ ЭХИН 1:27 – 2:7
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тэн дээ Ɵɵрынгɵɵ бии бол го һон хүн гэ дэ гые байр луул ба. 9 Энэ 
сэ сэр лиг соо гоо Эзэн Бур хан ха ра ха да ая тай, эди хэ дэ ам та тай 
жэмэстэ мо до дые ур гуул ба. Сэ сэр ли гэй дун да ажамидарал 
үршɵɵдэг мо дон ба һайн, мууе ойл го хо бол го дог эр дэ мэй мо-
дон һуул гаг даа һэн.

10 Эде мэй сэ сэр ли гээр гол урдажа, сэ сэр ли гые уһал на, саа шал-
ха даа, дүр бэн һа лаа гол бо лон ур да на. 11 Тэдэ го лойнь нэ гэн 
Пишоон гэг дэ дэг, Хавилааһ гэжэ ню таг оро ноор ур да даг бэ лэй. 
12 Тэрэ га зар орон до сэ бэр ал тан, гү гэл бо лон мана шу луун бай даг 
һэн. 13 Хоёр до хи го лынь Ги хоон гэжэ нэ рэ тэй, Куш гэжэ орон 
дай дые той рон ур да даг. 14 Гур ба да хи го лынь Тигр, Ас си ри һаа 
зүүн тээ шэ ур да на. Дүр бэ дэ хи го лынь — Евфрат.

15 Эде мэй сэ сэр лиг һэр гээн харууһалжа бай хы ень Эзэн Бур хан 
хү ниие тэн дэ байр луу лаад, 16 иимэ за хяа үгэ бэ:

— Энэ сэ сэр ли гэй ямаршье алим жэмэс эди хэ дэш бо ло хо. 
17 Зүгɵɵр һайн муу гай ил гаае мэ дэ рүүл дэг мо до ной жэмэсэй 
ой ронь хүрэжэ бо ло хо гүй. Тэ рэ ниие орой доо бү эди. Эдеэ һаа, 
тэ рэл үдэртɵɵ үхэ хэш.

18 Тии гээд Эзэн Бур хан:
— Хү нэй ган саа раа бай хань муу. Ɵɵртэнь таа ра ха хани бии 

бол го хом ни, — гэжэ ай лад хан шии дэ бэ. 19 Тии гээд Тэрэ га зар 
шо рой һоо эл дэб тү рэ лэй ан, шу буу дые бии бол гоод, тэ дээн дэ 
хүн ямар нэрэ үгэг шэ ааб гэжэ мэ дэ хэ еэ ой ронь асар ба. Иигэжэ 
ами ды амис хал та бү хэн нэ рэ тэй бо ло бо. 20 Хүн адуу мал, ан гууд-
та бо лон жэгүүртэ шу бууд та тус тус тань нэрэ ол го бо, зүгɵɵр 
тэ дээн соо һоо ɵɵртэнь таа ра ха хани оло бо гүй.

21 Тии хэ дэнь Эзэн Бур хан хү ниие гүн зэ гы ной роор ун туу лаад, 
нэгэ хаб һы ень абажа, шар хы ень юушьегүй бо ло то рынь эдэ-
гээ гээд, 22 тэрэ хаб һаа раа эхэ нэ рые бү тээ бэ. Тии гээд тэ рэ нээ 
хүн дэ асар ба. 23 Хүн тэрэниие ха раад:

— Зай, энэ ми нии яһан һаа та һар һан яһан,
мя хан һаам та һар һан мя хан.
Эрэ нам һаа аб та һан энэ хүн
эхэ нэр гэжэ нэ рэ тэй бо лог, — гэбэ.

24 Эгээл иимэ һээ хүн гээ шэ эхэ, эсэ гэ еэ орхижо, һам ган та яа 
нэ гэн хүн шэн ги бо ло дог ушар тай.

ЭХИНЭЙ ЭХИН 2:8 – 24
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25 Хүн мүн тэ рэ нэй һам ган хо юу лаа ша раа ню сэ гэ нүүд бай гаа, 
зүгɵɵр эшэ хэ гээ шые мэ дэ дэг гүй нүүд бэ лэй.

Түрүүшын нүгэл ба хойшолонгынь

3  1 Эзэн Бур ха най бии бол го һон га за рай ами тад соо һоо эгээл 
мэ хэ тэйнь мо гой һэн. Тэрэ эхэ нэр һээ асуу ба:

— Энэ сэ сэр ли гэй ямаршье мо дон һоо үрэ жэмэс эди хые тнай 
Бур хан зүбшɵɵнэгүй гэжэ үнэн гү? 2 — Сэ сэр ли гэй алишье 
мо до ной үрэ жэмэс эди хэ дэм най бо ло хо. 3 Зүгɵɵр сэ сэр ли гэй 
тэг дун да хи мо до ной үрэ жэмэс эдижэ бо ло хо гүй, тэ рээн һээ 
бай ха энэ мо дон до дүтэлжэшье бо ло хо гүй, тии гэ бэл, үхэ хэт 
гэжэ Бур хан ай лад хаа һэн, — гэжэ эхэ нэр ха рюу са ба.

4 — Үгы, үхэ хэ гүйт, — гэжэ мо гой эхэ нэр тэ хэ лэ бэ. 5 — Зүгɵɵр 
тэ дэ ниие эди хэ дээ таа над тэрэ үдэр нюдɵɵ гэн тэ нээ һэн дэл 
юумэ боложо, һайн муу хоё рые ил га ха ша да ба ри тай Ɵɵртэнь 
адли бо ло хот гэжэ Бур хан мэ дэ нэ.

6 Энэ мо до ной үрэ жэмэс эди хэ дэ һайн, харахадашье ая тай 
мүн эр дэм мэ дэ сэ үгэ дэг гэ һэн бо дол до эхэ нэр аб та ба. Тии гээд 
нэгэ алим жэмэс таһалжа абаад эдижэрхибэ. Мүн үбгэндɵɵшье 
энэ алим үгэ бэ — тэ рэнь эди бэ. 7 Нюдɵɵ нээ һэн юу мэд тэл, бэе 
бэе ын гээ ню сэ гэн бай һа ниие тэдэ обёоржо, инжир мо до ной 
наб ша һаар хал хаб ша хэжэ, ню сэ гэн га баа хал хал ба.

8 Сэ сэр лиг соо үдэ рэй һэб шээн дэ Эзэн Бур ха най яба хые со-
но соод, мо дод соо гуур тэдэ хор го до бод.

9 — Хаа наб ши? — гэжэ Эзэн Бур хан эрэ хү ниие оо гол бо.
10 — Сэ сэр лиг соо Та най абяа шэ мээ дуу лаад, ню сэ гэн бай һан-

даа эшээд, бэ еэ нюу гааб, — гэжэ тэ рэнь ха рюу са ба.
11 — Ню сэ гэн ши гэжэ хэн шам да хэ лээб? — гэжэ Эзэн Бур хан 

асуу ба. — Хо рюул тай мо до ной алим эдеэ ал тайш?
12 — Та най нам да үршɵɵһэн һам ган тэрэ мо дон һоо алим үгɵɵ, 

тии хэ дэнь би эдеэ һэм, — гэжэ хүн ха рюу са ба.
13 — Юун дэ ши тии гэ бэш? — гэжэ Эзэн Бур хан эхэ нэр һээ 

асуу ба.
— Ми нии ухаае мо гой тɵɵрюулээ, үгэ дэнь орожо эдеэл би 

даа, — гэжэ тэрэ эхэ нэр ха рюу саа бэ лэй.

ЭХИНЭЙ ЭХИН 2:25 – 3:13
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3:20 Ев рей хэ лэн дээ рэ Ада май нэрэ «хүн», Евын нэрэ «ами да рал» гэ-
һэн уд ха тай.

14 Эзэн Бур хан мо гойе ха раа ба:
— Ши хэ һэн энэ хэ рэ гэйн гээ түлɵɵ ха раал да хүр тэ хэш ни: 

арьяатан, адуу һа мал соо эгээл до ройнь боложо, гэ дэ һэн дээ рээ 
мүл хин яба хаш, ха маг на һаа раа то бо рог шо рой гоор хоол ло хош. 
15 Би эхэ нэр та хоё рые эб сэ шэ гүй дай сад бол го хоб. Таа на дай үри 
һа да һад хоо рон доо дай сад бо ло хо, тэ рэ нэй хү бүүд тол гой еш 
би зал ха, ха рин ши тэ дэ нэй хү лэй улые хадхаха-хазахаш.

16 Эхэ нэр тэ Тэрэ ай лад хал буул га ба:
— Ши нии хээ ли тэй бо ло хые хэм гүй зо бо лон той бол го хоб, 

зобожо, үбдэжэ хүү гэ дые тү рэ дэг бо ло хош, үб гэ еэ хо до доо 
хү сэн бай хаш, үбгэншни ши нии эзэн бо ло хо.

17 Хүн дэ Эзэн Бур хан ай лад ха ба:
— Һам га найн гаа үгэ дэ орожо, Ми нии хо рюул тай гэ һэн алим 

эди һэ нэйш түлɵɵ,
шам һаа уршагтажа,
энэ га зар ха раал да хүр тэ бэ,
шэ мэ тэ үры ень ша дал шэ нээ гээ гар ган,
зобожо аба даг бай хаш.

 18 Адаал хай һɵɵгүүд, бог үб һэн эндэ ган сал ур га ха,
ада гай но гоо гоор хоол ло хо бо ло нош.

 19 Хүлһɵɵ ад хан эдеэ хоол оло дог бай хаш.
Га зар һаа аб та һан ха даа
да хи наа га зар таа бу са хаш.
Юуб гэ бэл, ши то бо рог шо рой гээ шэш,
иимэл ёһон һоо юрын лэ шо рой тоо һон бо ло хош.

20 Тии гээд Адам һам ган даа Ева гэжэ нэрэ үгэжэ, хүн тү рэл тэ-
нэй иза гуур эхэ бол го бо.

21 Эзэн Бур хан ами та най ар һаар хуб са һа хээд, Ада мые, һам-
гы ень хуб са луул ба.

22 Тии гээд Эзэн Бур хан ай лад ха ба:
— Зай, эдэ зон маа над тал адли һайн, мууе танижа ил га руул-

даг бо ло бо. Ажамидарал үгэ дэг мо до ной алим жэмэс таһалжа 
эдеэд, үхэл мэ дэ хэ гүй, мүн хэ боложо ма гад!

23 Тиигэжэ Эзэн Бур хан болгоомжолоод, тэдэ хоё рые Эде мэй 

ЭХИНЭЙ ЭХИН 3:14 – 23

BUR.indb   12BUR.indb   12 18.11.2009   15:05:5718.11.2009   15:05:57



13

сэ сэр лиг соо һоо үл дэ бэ: га зар һаал аб та һан ха даа тэрэ га за раа 
элдүүрилжэ байг. 24 Хү ниие үлдɵɵд, ажамидаралай һүл дын мо-
дон до хэнииешье дү тэ лүүл хэ гүйн тула сэ сэр ли гэй зүүн та лын 
зам хаража хам гаал ха үүр гэ тэй, байм га эрьелдэжэ-хүдэлжэ 
бай даг гал та һэл мэ тэй, га лаар дү лэ тэ һэн амитад-харуулые 
Тэрэ та би ба.

Адам Ева хоёрой хүбүүдэй түүхэ

4  1 Адам Ева һам ган та яа унтажа, тэ рэнь хээ ли тэй бо лоод, 
хү бүү түрэжэ:

— Эзэн на майе үршɵɵжэ, хү бүү тэй бо ло боб! — гэбэ. Тии гээд 
тэ рээн дээ Хаин гэжэ нэрэ үгэ бэ. Энэнь «хү бүү тэй бо ло һон» 
гэ һэн уд ха тай нэрэ юм. 2 Ева баһа нэгэ хү бүү түрɵɵд, Һээвэл 
нэрэ үгэ бэ. Томо бо ло хо доо, Һээвэл хо ни шон, Хаин та ряа шан 
бо ло бо.

3 Хожомынь нэгэ үдэр Хаин Эзэн дэ та лар ха лаа элир хэйл-
хэ гэжэ га за райн гаа ур га са һаа үр гэ бэ. 4 Ха рин Һээвэл хо нин 
һүрэгэйнгɵɵ тү рүү шын тү лэй ха ма гай тар га нии ень шэ лээд, 
Эзэн дэ үр гэ бэ. Һээвэлэй үр гэл Эзэн дэ һай шааг да ба, 5 ха рин 
Хаинай үр гэл һай шааг да ба гүй. Энээн дэ Хаин ехэ уурлажа, 
шэг ша райнь ба рай ба.

6 — Ши юун дэ уур ла баш? — гэжэ Эзэн Хаинһаа асуу ба. — Юун-
дэ шэгшни ху бил баб? 7 Хэр бээ зо хис той хэ рэг хэ һэн һаа, ши 
энеэжэ бай ха һэн ши. Ха рин ши нии зо хис гүй хэ рэг хэ һэн 
ушар һаа нү гэл хэхэ гэ һэн хүсэлшни үүдэ нэй хажууда отожо, 
зэр лиг ами тан мэтэ ша майе хүлеэжэ бай на. Гэбэшье ши тэрэ 
хүсэлɵɵ да бан дии лээ рэй.

8 Хаин Һээвэл дүү дээ хэ лэ бэ:
— Хээ рэ тала га рая.
Тэ дэ нэр хээ рэ тала га ра ба. Тэн дэ Хаин гэн тэ Һээвэлдэ доб-

то лоод, алажархиба.
9 Эзэ нэй Хаинһаа:
— Һээвэл дүүш ни хаа наб? — гэжэ асуу ха да,
— Мэ дэ нэ гүйб! Би дүү гэйн гээ ха руул шан юм гүб? — гэжэ 

Хаин ха рюу са ба.
10 — Ямар юумэ хэбэ гээ шэб ши? — гэбэ Эзэн. — Дүү гэйш ни 

ЭХИНЭЙ ЭХИН 3:24 – 4:10

BUR.indb   13BUR.indb   13 18.11.2009   15:05:5718.11.2009   15:05:57



14

ами шу һан нам руу га зар һаа хашхаржа бай на! 11 Одоо Би га зар 
хүрьһэнтэйш хам та шам да ха раал шэн гээ хэм. Ала һан дүү гэйш 
шу һан энэ га зар та нэб тэ рэн хэй. 12 Ши нии хэдышье энэ га зар 
үй лэд бэ рил хэ дэ, тэ рэш ни ша майе тэжээхэ, хоол луул ха гүй. 
Энэ саг һаа хой шо ши орон ню таг гүй зай гуул, тэ нүүл бо ло-
 бош.

13 — Энэ хэ һээл тэ нам да ай хаб тар хү шэр хүн дэ, — гэжэ Хаин 
Эзэн дэ хэ лэ бэ. — Энээ ниие би даажа ша да ха гүйб. 14 Энэ орон 
ню таг һаа, Ɵɵрһɵɵ на майе үл дэ нэт. Тии гэ бэл, орон ню таг гүй 
золь бо, дай рал да һан лэ хүн на майе ала ха бшуу.

15 Зүгɵɵр Эзэн ха рюу са ба:
— Тиимэшье бэшэ. Хэн ша майе ала наб, до лоо да хин гэ мынь 

ехэ бол гоод, тэ рээн һээ үһɵɵгɵɵ аба хаб.
Тии гээд Эзэн уул за һан зо ной Хаиниие ала ха гүйн тула тэ-

рээн дэ тус хай тэм дэг та би ба. 16 Хаин Эзэн һээ хо ло дон, Эдем һээ 
зүүлжээ Ноод гэжэ га зар та байр ла ба.

17 Хаин һам ган та яа Ноодто амидаржа, һам га ниинь хү бүү 
түрэжэ, Ха ноох гэжэ нэр лэ бэ. Хаин хото бал гаа һа барижа, 
тэ рэ нээ хү бүү нэйн гээ нэ рээр Ха ноох гэжэ нэр лэ бэ.

18 Ха ноох Ираад гэжэ хү бүү тэй бо ло бо. Ираадһаа Ме ху-
яээл, Ме хуяээлһээ — Метушаээл, Метушаээлһээ Лаа мех га-
 ра ба.

19 Лаа мех хоёр һам га аба һан юм: нэ гэ нэйнь нэрэ Адаа, хо ёр до-
хинь Циллаа гэжэ нэ рэ тэй. 20 Адаа гээ шэ һээ Яваал гэжэ хү бүүн 
тү рэ бэ: эгээл тэ рээн һээ май хан соо бай даг, мал адуул даг хү нүүд 
га ра һан юм. 21 Яваал Юваал гэ дэг хү бүүн дүү тэй һэн: тэ рээн һээ 
ята га бо лон лим бэ дээ рэ наа да даг зон үдэ бэ.

22 Лаа ме хэй хоёр до хи һам ган Циллаа хүү гэд тэй боложо, 
Тувал-Хаин гэ дэг нэрэ үгэ бэ. Тувал-Хаин тү мэр шэ дар хан 
боложо, гуу лин, түмэрɵɵр олон ян зын багажа хэ рэг сэл хэ дэг 
һэн. Тувал-Хаин На һа маа гэжэ дүү ба са га тай һэн.

23 Нэгэ үдэр Лаа мех һам гад таа иигэжэ хэ лэ бэ:
— Адаа Циллаа хо ёр ни! Шаг наг ты на майе! На майе айлгажа 

һүр дүүл хэ гэ һэн нэгэ за луу хү ниие би алааб. 24 Хаиниие ала һан 
хүн до лоо да хин хүндɵɵр сүүд лүү лэг дэ хэ һаа, на майе ала һан 
хүн да лан до лоо да хин хүн дэ хэ һээл тэ ама са ха.
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4:25 Шеэдэй нэрэ «үгэ һэн» гэжэ уд ха тай.

25 Ада май һам ган да хин нэгэ хү бүү түрɵɵд:
— Хаинда алуул һан Һээвэл хү бүү нэйм орон до Бур хан нам-

да үшɵɵ нэгэ хү бүү үршɵɵгɵɵ, — гэжэ хэ лэн, тэ рээн дээ Шеэт 
гэжэ нэрэ үгэ бэ.

26 Шеэт хожом хү бүү тэй бо лоод, тэ рээн дээ Эноош гэжэ нэрэ 
үгэ бэ.

Тэрэ саг һаа хой шо зон Бур хан да мүргэхэдɵɵ, «Эзэм ни» гэжэ 
со лынь дуудан-дурдан хүн дэл дэг бо лоо бэ лэй.

Адамай угай бэшэг

5  1 Энэ бол бол Ада май угай бэ шэг юм. Бур хан зо ниие бии 
бол го хо доо, Ɵɵрынгɵɵ дүрэ үгэжэ бү тээ һэн гэхэ. 2 Тэрэ 

эрэ, эмэ зо ниие бүтээжэ, «хүн» гэжэ нэр лэн, һайн һай ха ниие 
үреэ һэн гээ шэ.

3 Адам зуун гуша на һа тай бай ха даа, ɵɵртɵɵ ехэ ад ли хан хү-
бүү тэй боложо, тэ рээн дээ Шеэт гэжэ нэрэ үгэ бэ. 4 Тэ рээн һээ 
хой шо Адам үшɵɵ най ман зуун жэл ами дар ха даа, хэ дэн хү бүүд, 
ба са гад тай бо лоо бэ лэй. 5 Иигээд юһэн зуун гуша на һа тай даа 
Адам наһа ба раа һэн.

6 Шеэт зуун таба на һа тай бай ха даа, Эноош гэжэ хү бүү тэй бо лоо. 
7 Эноошой га ра һа най һүүл дэ Шеэт үшɵɵ най ман зуун до лоон жэл 
ами да ран, үшɵɵ хэ дэн хү бүүд, ба са гад тай бо лоо һэн. 8 Юһэн зуун 
ар бан хоёр на һа тай бо лоод, Шеэт нүгшɵɵ бэ лэй.

9 Эноош ерэ тэй бай ха даа, Хая наан гэжэ хү бүү тэй боложо, 
10 тэ рээн һээ хой шо най ман зуун ар бан та бан жэл ами да раад, 
хэ дэн хү бүүд, ба са гад тай бо лоод, наһа ба раа. 11 Юһэн зуун та-
ба тай даа Эноош наһа ба раа бэ лэй.

12 Хая наан да ла тай даа Маһалалээл гэ дэг хү бүү тэй бо ло бо. 
13 Тэ рээн һээ хой шо Хая наан хэ дэн хүү гэд тэй боложо, үшɵɵ 
най ман зуун дү шэн жэл ажаһуугаа. 14 Юһэн зуун арба на һа тай-
даа Хая наан наһа ба раа.

15 Маһалалээл жаран таба на һа тай даа Яаред гэ дэг хү бүү тэй 
боложо, 16–17 тэ рээн һээ хой шо най ман зуун гу шан жэлэй удаа 
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5:29 Ев рей хэ лэн дээ рэ Ноа хай нэрэ «һа наа за һа ха» гэ дэ гые һа-
  нуул на.

най ман зуун ерэн таба хүрɵɵд, нүгшɵɵ. Тэ рээн дэ баһа олон 
хүү гэд бай гаа юм.

18 Яаред зуун жаран хоёр на һа тай бай ха даа, Ха ноох гэжэ хү-
бүү тэй боложо, 19–20 тэ рээн һээ хой шо най ман зуун жэлэй удаа 
юһэн зуун жаран хоёр на һан даа нүг шэ бэ. Тэ рээн дэ баһа хэ дэн 
хү бүүд, ба са гад бии һэн.

21 Ха ноох жаран та ба тай даа Ме ту ше лах гэжэ хү бүү тэй боложо, 
22 Бур ха най за хяа заа ба ри са хин ажамидараа. Тэрэ үшɵɵ гур-
бан зуун жэл ами да ран, хэ дэн хүү гэд тэй бо лоо һэн. 23 Гур бан 
зуун жаран таба на һа тай дань 24 Бур хан тэрэниие Ɵɵртɵɵ абаа 
бэ лэй.

25 Ме ту ше лах зуун наян до лоо той бай ха даа, Лаа мех гэжэ хү-
бүү тэй боложо, 26–27 тэ рээн һээ хой шо до лоон зуун наян хоёр 
жэлэй удаа юһэн зуун жаран юһэн на һан даа нүгшɵɵ. Лаамехһаа 
гад на тэрэ хэ дэн хүү гэд тэй бай гаа.

28 Лаа мех зуун наян хо ёр той бай ха даа, хү бүү тэй бо ло бо.
29 — Эзэ нэй га за рай хүрьһэ ха раал да хүр тээ һэн ушар һаа 

бидэ саг үргэлжэ хүн дэ хү шэр ажалда яба наб ди. Энэ хү бүүн 
ажалыемнай жаахашье һаа хүнгэлжэ ма гад, — гэжэ Лаа мех 
хэ лээд, хү бүүн дээ Ноах гэжэ нэрэ үгэ бэ.

30–31 Ноа хай тү рэ һэ нэй һүү лээр Лаа мех үшɵɵ та бан зуун ерэн 
та бан жэл ажаһуугаад, олон хүү гэд тэй бо лоод, до лоон зуун 
да лан до лоон на һан даа гээг дээ бэ лэй.

32 Ноах та бан зуу на һа тай бай ха даа, Шеэм, Хаам ба Еэпэт 
гэ дэг гур бан хү бүү тэй бо лоо һэн.

Хэһээлтэ ба найдуулга
Хүнэй нүгэлтэ хэрэгүүд

6  1 Түби дэл хэй дээ рэ зон олошоржо эхил бэ. Ба са гад тай тэ-
дэ нэй бо ло хо донь, 2 хү мүүн ба са га дай сэ бэр һай ха ниие 

тэн гэ риин хү бүүд анхаржа, ду ра тай ба са га дые шэ лэн, һам га 
аба даг бо ло бо. 3 Тии хэ дэнь Эзэн зар лиг буул га ба:
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— Хүн гээ шэ юрэ бу сын ами тан, тии мэ һээ иимэ удаан тэ дэ ниие 
байл га ха хэ рэг гүй. Энээн һээ хой шо хү нэй ами на һа най бол зор, 
ами ды яба ха, ажамидарха са гынь зуун хо рин жэл бо лог.

4 Бур ха най хү бүүд хүн тү рэл тэ нэй ба са гад тай ха ни лан, тэ дэнь 
түрэжэ, хүү гэ дынь абар га ман тан бэе тэй нүүд һэн. Тэдэ эртэ 
ур дын нэрэ со ло той баа тар нууд бо ло но.

5 Түби дэл хэй дээ рэ хүн зо ной муу үйлэ хэ хые, тэ дэ нэй хү сэл 
һанааншье бу руу шэг лэл тэй гэжэ Эзэн ха ра ха даа, 6 га зар дэл-
хэй дээ рэ хүн гээ шые бии бол го һон доо хара буу ба. Тэрэ угаа 
ехээр гэм шэн, 7 иигэжэ ай лад ха ба:

— Би га зар дэл хэйн ню руу һаа ха маг хүн зо ниие, тэ дэн тэй 
хам та адуу мал, арьяатаниие, шу буу дые ог то лон үгы бол го хоб. 
Эдэ ниие бай гуул һан даа гол хор ноб.

8 Ган сал Ноах эдээн соо һоо Эзэ нэй һа наан да таа руу, ая тай 
бай гаа бэ лэй.

Ноахай үнэн шударга байлга
9 Энэ бол бол Ноа хай түү хэ юм.
Тэрэ са гай хүн зон соо ган сал Ноах үнэн шу дар га ба ямаршье 

ɵɵ мɵɵгүй бай гаа, Бур хан тай эб тэй эе тэй ажаһуугаа. 10 Тэрэ 
Шеэм, Хаам ба Еэпэт гэ дэг гур бан хү бүү тэй бэ лэй.

11 Ииһээр Бур ха най урда хүн тү рэл тэн ёро муу яба дал тан 
боложо, ала ха, һүйд хэхэ ушар нууд хаа-хаанагүй дэл гэр бэ. 
12 Хүн бү хэн ёро муу хэ рэг тэ да шуур ба. Иигэжэ хүн тү рэл тэн 
га зар дэл хэйе бу зар лаа һэн. Бур хан энээ ниие ха раад, 13 Ноах да 
ай лад ха ба:

— Хүн тү рэл тэн хаа-хаанагүй ёро то муу хэ рэг үй лэ дэ нэ, тии мэ-
һээ Би тэ дэ ниие дуу һынь хю да хам. 14 Ха рин ши һайн ша нар тай 
бүхэ мо доор аб дар мэтэ он го со ɵɵртɵɵ бүтээжэ, тэ рээн соо гоо 
та һал га нуу дые хээд, он го сын гоо га заа, до соо та лые да бир хай-
да. 15 Тэ рэш ни утаа шаа гур бан зуун то хой, хүндэлɵɵшɵɵ та бин 
то хой, үндэрɵɵрɵɵ гу шан то хой байгуужаг. 16 Абдар-онгосошни 
ху шал та орой той бай ха, ху шал та ба ха на нуу дай хоо рон до нэгэ 
то хой зай үлɵɵгɵɵрэй. Хажуу та ла һаань үүдэ хэ хэш. Абдар-
онгосошни гур бан даб хар тай байгуужан. 17 Ами ды ха ма гые үгы 
хэ хэ еэ Би түби дэл хэй дэ уһан га лаб — аса ри ехэ үер буул га хаб. 
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Энэ дэл хэй дээ рэ бай гаа ами тан бүхыдɵɵ хо сор хо. 18 Зүгɵɵр 
Би шам тай хэл сээ ба тал хаб. Тии мэ һээ ши абдар-онгосо руу 
һам ган та яа, хү бүүд тэ еэ, бэ реэд тэ еэ хам та оро хош. 19–20 Бүхы 
ами тад һаа — жэгүүртэ шу бууд һаа, адуу мал һаа, зэр лиг ами-
тад һаа тү рэл түрэлɵɵрнь — эрэ, эмые ɵɵртɵɵ абал са хаш. Эдэ 
шам тай хам та ами ды үлэ хэ ёһо той. 21 Ɵɵртɵɵшье, бэшэндээшье 
хүрэхɵɵр эл дэб эдеэ аба хаш.

22 Бур ха най зар ли гые Ноах дүүр гэ хэ еэ орол доо һэн.

Уһан галаб

7  1 Эзэн Ноах да ай лад ха ба:
— Зай, гэр бү лэеэ абаад, абдар-онгосо руу гаа оро. Энэ 

үеын зо ной дун да ган сал ша майе Би үнэн зүб юумэ хэ хэ-
еэ эрмэлзэжэ яба даг, гэм зэ мэ гүй хүн гэжэ хаража бай наб. 
2 Он го со до оро хо доо, ши бу зар гүй ами тад һаа эрэ, эмые, хам та 
дээ рээ нэгэ тү рэ лэй до лоон эрэ, эмэ зүй лые, тии хэ дэ бу зар тай 
ами тад һаа тү рэл түрэлɵɵрнь хоёролжон зүй лые нэгэ нэ гээр 
абаа рай. 3 Шу буу дай янза бү риин до лоон зүйл нүү дые хо ёр лон 
абдар-онгосо руу гаа аба хаш. Иигэжэ түби дэл хэй дэ ами та дай, 
шу буу дай уг бү та һал даг. 4 До лоон хо но гой удаа Би энэ дэл хэй-
дэ үер бо роо оруулжа эхил хэб. Дү шэн үдэр, дү шэн һүни тэрэ 
үргэлжэлхэ. Иигэжэ Би Ɵɵрынгɵɵ бии бол го һон ха маг ами та-
дые га зар дай да һаа үгы хэн хю да хаб.

5 Эзэ нэй зар ли гые Ноах дүүр гэ хэ еэ орол доо һэн.
6 Уһан га ла бай эрьеһэн тэрэ үедэ Ноах зур гаан зуу на һа тай 

бай гаа.
7 Уһан га ла бай эрьехын ур да ха на Ноах, һам га ниинь, мүн хү-

бүү дынь, бэ реэ дынь абдар-онгосо руу хо рон оро бо. 8–9 Бур ха най 
зар ли гаар Ноах янза бү риин сээр тэй, сээр гүй ан ами та дые, 
мүл хиг шэ дые, жэгүүртэниие абдар-онгосодоо хоёр-хоёроор 
оруул ба.

10 До лоон хо ног үнгэрɵɵд, дэл хэй дээ рэ уһан га лаб эхил бэ.
11 Ноа хай зур гаан зуу да хи на һан да, жэлэй хо ёр до хи һа рын ар-

бан до лоон до оёор гүй гүн гүнзэгыһɵɵ, мүн ог тор гойн орьёлһоо 
уһан ад ха раад, 12 аадар бо роо түби дэл хэй дэ дү шэн үдэр, дү шэн 
һүни орожол бай ба. 13 Уһан га ла бай эхил һэн үдэр Ноах һам-
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ган та яа, Шеэм, Хаам, Еэпэт хү бүүд тэ еэ, гур бан бэ реэд тэ еэ 
абдар-онгосо руу оро бо. 14 Мүн энэ дэл хэй дэ ами дар даг янза 
бү риин тэжээмэл, зэрлигшье ами тад, мүл хиг шэд, шу бууд он-
го со руу оро бо. 15 Амин гол той гэ дэг зүйл бү риин ами тад хоёр 
хоё роо роо Ноах тай хам та иигэжэ абдар-онгосо руу ороо бэ лэй. 
16 Тиигэжэ ай лад ха лай ёһоорнь янза бү риин ами та дые эрэ, 
эмээрнь хоёр хоё роор Ноа хай абдар-онгосо руу оруул һа най 
удаа Эзэн Бур хан он го сын үүдэ хаа ба.

17 Га ла бай эхил һээр дү шэн хо ног соо уһан улам нэмэжэ, 
абдар-онгосонь дол гин до аб тан, та ма ран ур да ба. 18 Уһан ехэ 
үер бо ло һоор ха маг га зар дэл хэйе шэн гээ бэ. Абдар-онгосо 
ойро той рон гоо тамаржал бай ба.

19–20 Үе рэй уһан улам ехэ бо ло һоор эгээл үн дэр уулын орьёл 
ху ша ба, тии гээд үшɵɵ дээ шээ до лоон метр үн дэр бо ло то роо 
нэ мэ бэ. 21 Янза бү риин гэ рэй бо лон зэр лиг ан ами тад, мүлхижэ 
ами да раг шад, жэгүүртэн бо лон бүхы зон уһан да абтажа хо-
сор бо. 22 Иигэжэ ами ды гол той гэхэ юу мэн хүрьһэтэ дэл хэй 
дээ рэ үлэ бэ гүй. 23 Га зар дэл хэй дээ рэ хи ха маг юу мэн — хүн 
түрэлтэншье, малшье, ан арьяатаншье, жэжэ бага амитадшье, 
шубуудшье — бул та хо сор бо. Ган сал Ноах бо лон тэ рээн тэй 
абдар-онгосо соо байг шад ами ды үлэ бэ.

24 Зуун та бин үдэ рэй тур ша да уһан заахашье та тан гүй бай гаа 
бэ лэй.8   1 Тии гээд Бур хан Ноах ту хай, тэ рээн тэй суг абдар-онгосо 

соо яба һан ами та дые һа наан даа оруулжа, һал хи үлеэл гэ хэ-
дэнь, үе рэй уһан татажа эхил бэ. 2 Тии гээд Эзэн га за рай гүнһɵɵ 
га раг ша уһа шэр гээ бэ, ог тор гой һоо ад хар һан бо роое тог тоо бо. 
3 Зуун та бин үдэ рэй тур ша да үе рэй уһан бага ба гаар шэр гэ бэ.

4 До лоо до хи һа рын ар бан до лоо ной үдэр абдар-онгосо Арараат 
уула дээ рэ га зар дан тог то бо. 5 Үе рэй уһан аали ха наар татажа, 
ар ба да хи һа рын нэ гэн дэ за рим хада уула нуу дай орой ха раг-
да ба.

6 Тэ рээн һээ хой шо дү шэн хо но гой үн гэр һэ нэй удаа Ноах 
абдар-онгосынгоо сон хо нээ гээд, 7 хи рээе га заа шань та би ба. 
Уһа най та та тар хи рээ ойро той рон гоор ниидэжэ бай ба.

8 Үер дүү рэ бэ гү гэжэ мэ дэ хэ еэ Ноах гу лаб хаа шу буу га заа шань 
та би ба. 9 Зүгɵɵр тэ рэнь һуу ха хуу рай га зар олон гүй бусажа, 
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Ноах сон хоор га раа һар байн, до соо шонь оруул ба. Га за рай ню-
руу үшɵɵл уһан доро бай ба ха юм.

10 До лоо хо но һо ной һүү лээр Ноах гу лаб хаа гаа да хин га заа-
шань та би ба. 11 Тэ рэнь үдэ шэ лэн бу са ха даа, ху шуун даа оли ва 
мо до ной на рай наб ша зуу гаад ерэ бэ. Тии хэ дэнь Ноах уһа най 
та та һые ойл го бо. 12 Тэрэ үшɵɵ до лоон хо ног хү леэ гээд, да хин 
гу лаб хаа гаа та би ба, тэ рэнь һɵɵргɵɵ бу са ба гүй.

13 Тэрэ жэлэй нэ гэ дэ хи һа рын нэ гэн дэ, Ноа хай зур гаан зуун 
нэгэ на һа тай бо ло хо үедэ үе рэй ехэ уһан одоошье шэр гэ бэ. 
Ноах абдар-онгосын ху шал та нээ гээд ха ра ха даа, га за рай хуу-
рай боложо бай һые обёор бо.

14 Хоёр до хи һа рын хо рин до лоо ной үдэр га за рай хүрьһэн дуу-
һан ха та ба. 15 Бур хан Ноах до ай лад ха ба:

16 — Мүнɵɵ һам ган та яа, хү бүүд тэ еэ, бэ реэд тэ еэ абдар-онгосоһоо 
га ра ха даш бо ло хо. 17 Мүн ха маг ами та дые — гэ рэй, зэрлигшье 
ами та дые, мүл хин ами да раг ша дые, жэгүүртэниие сүлɵɵдэ таби. 
Иигэжэ тэдэ үдэжэ, хаа-хаанагүй та ран оло шо рог.

18 Иигэжэ Ноах һам ган та яа, хү бүүд тэ еэ, бэ реэд тэ еэ хам та 
абдар-онгосоһоо гаража, 19 янза бү риин тэжээмэл, зэр лиг 
ами та дые, мүл хиг шэ дые, шу буу дые тус тус тань сүлɵɵдэ та-
 би ба.

Бүхы амитадтай Эзэнэй баталһан хэлсээн
20 Ноах Эзэн дэ үр гэл үр гэ хэ шэ рээ бү тээ гээд, янза бү риин 

сээр гүй ами тад бо лон шу бууд һаа нэгэ нэ гые шэлэжэ, амиинь 
та һа лан, гүй сэд ша таал га тай үр гэл бол гон ша таа ба.

21 Эзэн дэ энэ үнэр ехэ һайшаагдажа, Тэрэ иигэжэ шии дэ бэ:
— Саа ша даа Би хү нэй тү рэл хиин муу ша нар, хара һа наан да 

гол хо рон, хүрьһэтэ га зар та ха раал шэн гээ хэ еэ бо лёоб. Да хин 
Би хэзээшье ами ды ами та дые иимэ ар гаар усад ха ха гүйб. 
22 Түби дэл хэйн бай гаа саг та хо до доо үрэ һэ та ри ха, ур га са ху-
ряа ха ула рил, үбэ лэй хүй тэн, зу най ха луун, үдэр, һү ни нүүд 
та һа ран гүй байг лэ.9  1 Бур хан Ноа хые ба хү бүү ды ень үреэ бэ:

— Үри хүү гэ дээр үнэр үд хэн боложо, энэ дэл хэйе хүн 
ами та даар дүүр гэг ты. 2 Га зар дай дын бүхы ан ами тад, тэн гэ-
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риин жэгүүртэд, да лайн за га һад хүн таа над һаа айжа һүрдэжэ 
байг: эдэ нэр бул та та най за хи рал мэ дэл дэ үг тэ нэ. 3 Урда тээнь 
но гоо ур га мал таа над та үгэ һэн мэ тээр бүхы эдэ ами та дые 
таа над та эдеэ хоол бол гон үр гэ нэб. 4 Зүгɵɵр хо рюул тай нэ гэл 
юу мэн бай ха: шу һа тай мяха бү эдиг ты. Энээ ниие хо ри ноб, 
юун дэб гэ хэ дэ, ами та най амин гээ шэ шу һан соонь ор шо дог. 
5 Ха рин хү нэй ами наһа та һал дуул һа най түлɵɵ Би шуһа ад-
хаг ша һаа — арьяатаншье байг, аха дүү гээ хо роо һон хүншье 
байг, ха туу хэмжээ аба хаб. 6 Хэр бээ хэн нэ гэн хү ниие алаа һаа, 
ɵɵрɵɵ алуул ха. Юун дэб гэ хэ дэ, хүн гээ шэ Ми нии, Бур ха най, 
түһɵɵгɵɵр бии бол гог до һон юм. 7 Оло шо рон, үнэржэн ябаг ты, 
түби дэл хэйе эзэм дэн ажаһуухатнай бол то гой!

8 Бур хан Ноах да, тэ рэ нэй хү бүүд тэ ай лад ха ба:
9 — Би таа над тай бо лон таа на дай үри һа да һад тай хэл сээ ба тал-

наб. 10 Мүн баһа абдар-онгосо соо һоо га ра һан ха маг ами тад тай: 
шу бууд тай, адуу һа мал, ан арьяатадтай — түби дэл хэйн бүхы 
ами тад тай хэл сээ ба тал наб. 11 Со но сог ты: энээн һээ саа ша үе рэй 
уһан ажамидарал үрэб хи хэ гүй, энээн һээ саа ша уһан га лаб га зар 
дэл хэйе хо хи доо хо гүй. 12 Ми нии таа над тай мүн бүхы ами тад тай 
хэтэ мүн хын хэл сээ нэй һүл дэ тэм дэг иимэ бай ха: 13 үүлэд соо 
ɵɵрынгɵɵ номо-һолонго үл гэ бэб. Энэ бол бол га зар дэл хэйн 
ами тад тай Ми нии ба тал һан хэл сээ нэй гэр шэ тэм дэг. 14 Га зар 
дээ гүүр үүлэ дые бɵɵгнэрүүлэн суг луул ха дам, дун дуурнь һо-
лон го то лор хо. 15 Тии хэ дэнь Би таа над тай ба ха маг ами тад тай 
ба тал һан Ɵɵрынгɵɵ хэл сээн ту шаа һа на хаб — ами тан оло ниие 
хо со роог шо аса ри үер бэшэ то хёол до хо гүй. 16 Үүлэн соо гуур һо-
лон гын то лор хые ха ра ха даа, түби дэл хэй дэ ажамидарагшадтай 
хэ һэн Ɵɵрынгɵɵ хэтэ мүн хын хэл сээе һа на хаб. 17 Энэ бол бол 
түби дэл хэй дээр ажамидарагшадтай Ми нии ба тал һан хэл сээ-
нэй гэр шэ тэм дэг мүн.

Ноахай хүбүүн Хаамай нүгэл
18 Абдар-онгосо соо һоо га ра һан Ноа хай хү бүүд гэ бэл, Шеэм, 

Хаам ба Еэпэт. Хаа мынь хожом Ха на һаан гэ дэг хү бүү тэй бо лоо 
һэн. 19 Ноа хай эдэ гур бан хү бүүд һээ түби дэл хэйн хүн тү рэл тэн 
үнэржэһэн юм.
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20 Ноах га зар элдүүрилжэ, виноградай сэ сэр лиг та ряад, 21 нэ гэн 
удаа виноградай да ра һан архи уужа, һог то һон доо хуб са һаа 
тайлажа ха яад, гэр тээ сал да га ню сэ гэн унтажа бай гаа ха.

22 Ха на һаа най эсэ гэ бо ло хо Хаам ню сэ гэн эсэ гэ еэ ха раад, аха-
нар таа дуул га ба. 23 Тии хэ дэнь Шеэм Еэпэт хоёр нэ мэр гэ нүү дые 
хэ дэ рээд, ара нюр гаа раа май хан руу ороод, эсэ гын гээ ню сэ гэн 
бэе дэ нэ мэр гэ хая ба. Тэ дэ нэр хажуу тээ шээ зо рюу та хаража, эсэ-
гын гээ ню сэ гые обёо роо гүй һэн. 24 Ноах тэ лэр хэ дээ, бага хү бүүн 
Хаа майн гаа юу хэ һые мэдэжэ, 25 иигэжэ хэ лэ бэ:

— Хаам, ши нии хү бүүн Ха на һаа най уг удам ха раал да 
хүр тэ бэ!

Тэдэ Шеэм, Еэпэдэй үри һа да һа дай бо гоол бо ло хо!
 26 Шеэм, Эзэн Бур хан ша майе үреэ хэнь бол то гой!

Ха на һаа най бүхы уг удам ши нии үри һа да һа дай бо гоол 
бо ло хо.

 27 Бур ха най хүсɵɵр Еэпэдэй уг удам үнэр үд хэн боложо,
Шеэ мэй үри һа да һад тай хам та нэ гэн амин бүлэ бо лон 

амидаржа,
Хаа май хү бүүн Ха на һаа най үриие бо гоол шол хо.

28 Га лаб эрьеһэнэй һүү лээр Ноах үшɵɵ гур бан зуун та бин 
жэл ажаһуугаа. 29 Юһэн зуун таби на һа тай даа тэрэ наһа ба раа 
һэн.

Ноахһаа үдэн гараһан арадууд

10  1 Ноа хай Шеэм, Хаам ба Еэпэд хү бүү дэй угай бэ шэг гэ-
бэл, энэ. Үе рэй һүү лээр тэдэ хү бүүд тэй бо лоо һэн.

2 Еэпэдэй хү бүүд: Го мер, Ма гог, Маадай, Яваан, Туваал, 
Мээшэх ба Тираас. 3 Го ме рэй хү бүүд: Ашкенааз, Рифаат ба 
Тогармааһ.

4 Яваанай хү бүүд, тэ дээн һээ эхи абаг ша ара дууд: Элишааһ, 
Таршииш, хиидүүд ба додаанууд. 5 Тэ дэ нэй үри һа да һад ол ти-
ро гуу даар ажаһуугша зо ной эхи та биг шад бо ло но. Эл дэб га зар 
дай да, уг унги, айл ай ма гуу даар ажаһуугша, ɵɵрын тус гаар 
хэ лэ тэй зон тэ дээн һээл эхи абаа.

6 Хаа май хү бүүд Куш, Египет, Пүүт ба Ха на һаан. 7 Кушай хү-
бүүд: Се ваа, Хавилааһ, Савтааһ, Раһамааһ ба Савтехаа. Раһамааһ 
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гэг шын хү бүүд: Ше ваа ба Дедаан. 8 Куш хү бүү тэй бо лоод, 
Нимроод гэжэ нэрэ үгэжэ, Нимроодынь дэл хэй дээ рэ эгээл 
тү рүү шын эзэм дэг шэ, хү сэ тэ баа тар бэ лэй. 9 Эзэ нэй ту һаар тэрэ 
ехэ ан гуу шан бо ло һон бай гаа. Тии мэ һээ зон иигэжэ хэл сэ дэг: 
«Эзэ нэй үршɵɵл хай ра тай мэр гэн ан гуу шан Нимроод мэтэ». 
10 Тү рүү шээр тэ рэ нэй хаан түрэ Вавилон, Ээрэх, Агхаад гэ дэг 
гур бан хо то һоо бү ри дэ дэг бэ лэй. Эдэ гур буу лаа Вавилоной 
дай да да ор шо дог бай гаа. 11 Энэ га зар дай да һаа тэрэ Ас си ри 
ошожо, тэн дээ Нинэвээһ, Реховоот-Ийр, Калаах, 12 мүн баһа 
Ре сен (энэнь Нинэвээһ ба ехэ хото Калаахай хоо рон до) хо то-
нуу дые бод хоо гоо һэн.

13 Египедһээ лүүдүүд, анаамууд, леһаавууд, наф ту хууд, 14 пат-
 ру сууд, каслухууд, кафтоорнууд үдэн га раа. Тэрэ мүн лэ пе ле-
шет ара дай үбгэ эсэ гэ юм.

15 Ха на һаан ууган хү бүүн дээ Цидоон гэжэ нэрэ үгэ бэ. Тэ рэ нэй 
бу сад хү бүү дынь Хет, 16 Йевүүс, Эмоор, Гиргааш, 17 Хиив, Арк, 
Сиин, 18 Арваад, Цемаар ба Хамаат гээд нэ рэ тэй һэн. Хожомынь 
ха на һаан угай хид хэ дэн тээ шээ үргэнɵɵр та раа бэ лэй. 19 Тэдэ 
Цидоон хо то һоо ураг шаа да лайн эрьеын Гаа за хо тын ор шом 
бо ло хо Ге раар хү рэ тэр, тэн дэ һээ зүүн тээ шээ Лаша хү рэ тэр 
Цевоим, Со дом, Го мор ра, Адмааһ гэ дэг хо то нуу дые бии бол-
го бо.

20 Иигэжэ Хаа май бүхы үри һа да һад ɵɵр ɵɵһэдын хэ лэ тэй 
обог ай ма гууд боложо, ɵɵһэдын мэ дэ лэй харьяата га зар ню-
таг тай бо ло һон гэхэ.

21 Еэпэдэй аха Шеэм ев рей яһа та най элин сэг эсэ гэ бо ло но. 
22 Шеэ мэй хү бүүд гэ бэл: Элаам, Аш шур, Арпахшаад, Лүүд ба 
Араам.

23 Араамай хү бүүд: Үүц, Хүл, Гэтэр ба Мааш.
24 Арпахшаад Шелаах гэ дэг хү бүү тэй һэн, Шелаахай хү бүүн 

Ээвэр. 25 Ээвэр хоёр хү бүү тэй бо ло һон юм. Тэрэ үедэ олон обог 
ай ма гуу дай бэе бэе һээ та һа ран һалажа бай һан ушар һаа Ээвэр 
нэгэ хү бүүн дээ «та һа рал га» гэ һэн уд ха тай Пээлэг гэжэ нэрэ 
үгэ бэ. Нүгɵɵдэ хү бүү нэйнь нэрэ — Яктаан.

26 Яктаанай хү бүүд гэ бэл: Алмодаад, Ше леф, Хацар-Маавет, 
Иарах, 27 Хадораам, Узаал, Диклааһ, 28 Оваал, Авимаээл, Ше ваа, 
29 Офир, Хавилааһ ба Йоваав.
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30–31 Иигээд Шеэ мэй үри һа да һад ɵɵр ɵɵрын хэ лэ тэй обог ай ма-
гууд боложо, Мешаа хо тын ба зүүн зүг тэ хада уула тай га зар та 
ор шо дог Сефаар хо тын хоо рон до һуурижаһан гэхэ.

32 Ноа хай хү бүүд һээ эдэ олон обог ай ма гууд үдэжэ, хожомынь 
амяар ла һан ара дууд бо ло һон гэхэ. Үе рэй удаа тэ дээн һээл бүхы 
дэл хэйн арад тү мэн эхи аба һан түү хэ тэй.

Вавилоной самхаг

11  1 Ара дуу дай бо лон гү рэн түрэ бү хэ нэй ɵɵһэдын ɵɵрсэ 
хэ лэ тэй бо ло хын урда тээ дэл хэйн бүхы зон нэгэ тү рэл-

хи хэ лэ тэй, нэ гэн ад ляар хɵɵрэлдэдэг һэн. 2 Олон зон Зүүн зүг 
руу нүүжэ, Вавилон гэ дэг тала га зар руу ерэжэ һуурижаба.

3 Тии гээд ɵɵһэд хоо рон доо тэдэ иигэжэ хɵɵрэлдэбэ:
— Һуу ри най ба рил га ябуул ха хэ рэг тэй. Ша ба раар хир пии-

сэ нүүдые хээд, бүхэ ша нар тай бай хынь тула тэ дэ нээ гал да 
ша таая.

Тии гээд тэдэ ба рил га да шу луу най орон до хирпиисэ, хир пии-
сэнүүдые ба ри сал дуул хын тула са гаан шо хойн орон до да бир хай 
хэ рэг лэ дэг бо ло бо.

4 Хоо рон доо тэдэ да хин хэл сэ бэ:
— Га зар дэл хэй гээр таража бу тар ха гүйн тула бидэ аса ри 

хү сэ тэй, ал дар со ло той, һүр ехэ тэй улас түрэ бо ло хо ёһо тойб-
ди. Тии мэ һээ тэн гэ ри ту ла ма үн дэр сам хаг, бата най дам тай 
хэ рэм тэй хото ба рия.

5 Эзэн хүн тү рэл тэ нэй хэжэ бай һан ажал хэ рэ гүү дые ха раад, 
6 иигэжэ зар лиг бо ло бо:

— Ха рыт, эдэ зон иишэ-тиишээ зɵɵжэ яба хын орон до нэгэ 
га зар та обооржо, нэгэ хэ лэ тэй нэгэ арад болохоёо һэ дэ нэл. 
Иигэжэ суг хам та ба рил га эхил бэл, саа ша даа тэдэ юушье 
хэжэ ма гад. 7 Тии мэ һээ бэе бэ еэ ойл го хоо бо ли торнь хэ лы ень 
худ хан хо лие! 8 Иигэжэ зон ба рил гаа дүүр гэн гүй орхижо, орон 
дай даар зай гуул та ба.

9 Тэрэ хо тын зо ной нэ гэн хэ лые бэе бэ еэ ойл го хо ёо бо ли торнь 
Эзэ нэй худ ха һан ушар һаа хото «худ ха ха» гэ һэн уд ха тай, ев рей 
хэ лээр «Вавилон» гэ дэг нэ рэ тэй бо ло һон бай на. Тэн дэ һээ Эзэн 
зо ниие бүхы түби дэл хэй гээр та раан са саа.
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ЭЛИНСЭГ ХУЛИНСАГУУД
Авраһаамай урда үенүүд

10 Шеэ мэй угай бэ шэг эн дэ һээ эхил нэ.
Үе рэй һүү лээр хоёр жэл үнгэрɵɵд бай ха да, Шеэм зуу на һа тай-

даа Арпахшаад гэжэ хү бүү тэй бо ло бо. 11 Арпахшаадай га ра һа-
най һүү лээр хэ дэн хү бүү, ба са га тай бо лоод, Шеэм үшɵɵ та бан 
зуун жэл ажаһуугаад, наһа ба раа бэ лэй.

12 Арпахшаад гу шан та ба тай бай ха даа, Шелаах гэжэ хү бүү-
тэй бо ло бо. 13 Шелаахай тү рэ һэ нэй һүү лээр Арпахшаад үшɵɵ 
дүр бэн зуун гур бан жэл ажаһуугаад, хэ дэн хү бүү, ба са гад тай 
бо лоод, гээг дээ бэ лэй.

14 Шелаах гу ша тай бай ха даа, Ээвэр гэжэ хү бүү тэй бо ло бо. 
15 Ээвэрэй тү рэ һэ нэй һүү лээр Шелаах үшɵɵ хэ дэн хүү гэд тэй 
бо лоод, дүр бэн зуун гур бан жэлдэ ажаһууһанай удаа наһа 
ба раа һэн.

16 Ээвэр гу шан дүр бэ тэй бай ха даа, Пэлэг гэжэ нэ рэ тэй хү бүү-
тэй бо ло бо. 17 Ээвэр энээн һээ гад на хэ дэн хүү гэд тэй бо лоод, 
Пэлэгэй тү рэ һэ нэй һүү лээр үшɵɵ дүр бэн зуун гу шан жэл 
ажаһуугаад, наһа ба раа бэ лэй.

18 Пэлэг гуша на һа тай бай ха даа, Ре һүү гэжэ хү бүү тэй бо ло бо. 
19 Энээ нэй һүү лээр тэрэ хоёр зуун юһэн жэл ажаһуугаад, хэ дэн 
хүү гэд тэй бо лоод, гээг дээ бэ лэй.

20 Ре һүү гу шан хо ёр той доо Сэрүүг гэжэ хү бүү тэй бо ло бо. 
21 Сэрүүг хү бүү нэй тү рэ һэ нэй хой но Ре һүү хоёр зуун до лоон жэл 
ажаһуужа, хэ дэн хү бүү, ба са гад тай бо лоод, наһа ба раа һэн.

22 Сэрүүг гу ша тай бай ха даа, Нахоор гэжэ хү бүү тэй бо ло бо. 
23 Энээ нэй удаа Сэрүүг үшɵɵ хэ дэн хү бүү, ба са га тай бо лоод, 
үшɵɵ хоёр зуун жэл ажаһуугаад, гээг дээ бэ лэй.

24 Нахоор хо рин юһэ тэй бай ха даа, Теэрах гэжэ хү бүү тэй бо ло-
бо. 25 Тэрэ саг һаа хой шо Нахоор зуун арба юһэн жэл ажаһуугаад, 
үшɵɵ хэ дэн хү бүүд, ба са гад тай бо лоод, нүг шэ бэ.

26 Теэрах да ла тай бай ха даа, Ав раам, Нахоор ба Һа раан гэ дэг 
гур бан хү бүү тэй бо ло бо.

27–28 Энэ бол бол Теэрахай угай бэ шэг юм. Ав раам, Нахоор, Һа-
раан гэг шэд Теэрахай гур бан хү бүүд бо ло но. Тэдэ Вавилоной 
дэр гэ дэ ор шо дог Үүр гэжэ хо то до ами дар даг бай гаа. Һа раан Лоот 
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гэ дэг хү бүү тэй, Милка, Иска гэ дэг хоёр ба са га тай бо лоод, наһа 
ба раа бэ лэй. Тэрэ үедэ Теэрах эсэ гэнь ами ды мэн дэ ябаа.

29 Нахоор тү рэ һэн дүү Һа раа найн гаа ба са ган Милкае, Ав раам 
Саара гэ дэг ба са гые һам га аба бад.

30 Саара үхи бүү тү рэ дэг гүй, хээ ли тэй боложо ша да даг гүй 
бай гаа.

31 Теэрах Ав раам хү бүү гээ, аша хү бүү гээ — Һа раа най Лоот гэжэ 
хү бүүе, бэ ри еэ — Ав раа май һам ган Саарые абаад, Ха на һаан орон 
руу нүүжэ ошохоёо Вавилоной дэр гэ дэ хи Үүр хо то һоо га ра ба. 
Гэбэшье эдэ нэр зам даа тогтожо, Ха раан хо то до хүрɵɵд, тэн дээ 
байр лаа һэн. 32 Теэрах тэн дэ ажаһуужа, хоёр зуун таба на һа тай-
даа нүг шэ һэн юм.

Авраһаам
Авраамые Эзэн Бурханай шэлэлгэ

12  1 Нэ гэ тэ Эзэн Ав раам да иимэ ай лад хал буул га ба:
— Ɵɵрынгɵɵ ню таг, түрэлхидɵɵ, эхэ эсэ гын гэр бай ра 

орхи. Ми нии заа һан га зар дай да ошо. 2 Би шам һаа үнэр үд хэн 
агуу е хэ ара дые бии бол го хоб, үреэ хэб, ша май нэрэ хүн дэ тэй 
хүн бол го хоб, ша маар дамжан хожомой саг та олон зон до баяр 
ба яс ха лан да хин ушар ха.
 3 Хэн ша майе үреэ нэб — тэрэниие Би үреэ хэб!

Хэн ша майе ха раа наб — тэ рээн дэ ха раал хүртɵɵхэб!
Ша маар дамжуулан Би орон дэл хэйн бүхы арад зо ниие 

аза жаргалтай бол го хоб!
4 Иигэжэ Ав раам Эзэ нэй зар ли гаар хар гы зам да га ра ба; тэ-

рээн тэй хам та дүү гэйнь хү бүүн Лоот ябал са ба. Ха раан һаа 
га ра ха даа Ав раам да лан таба на һа тай бай гаа. 5 Тэрэ Саара һам-
га яа, дүү гэйн гээ хү бүүн Лоо дые мүн Ха раан да оло һон ха маг 
эд зɵɵриеэ, за ра са на раа бул тыень абаад, тэ дэн тэ еэ Ха на һаан 
ню таг зо ри бо.

6 Тэрэ үедэ Ха на һаан ню та гые ха на һаан обо гой хид эзэлжэ 
бай гаа.

Ав раам Ха на һаа най урда зүг тэ ор шо дог Ше хем гэжэ хо тын 
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хажуудахи Морэ гэ дэг га зар та ерээд, нэгэ сар са мо до ной дэр-
гэ дэ хо но бо.

7 Тэн дэ Эзэн Ав раам да үзэгдэжэ, иигэжэ ай лад ха ба:
— Би энэ га зар дай дые ши нии үри һа да һад та үгэ хэб!
Иигэжэ ɵɵртэнь үзэг дэ һэн Эзэ ниие хүндэлжэ бай һа наа 

элир хэй лэн, мал үр гэл бол гон ша таа ха шу луун шэ рээ Ав раам 
тэн дэ тү хеэр бэ.

8 Һүү лээ рынь Ав раам тэн дэ һээ ураг шаа ябажа, Бейт-Ээл 
хо тын зүүн та ла да ор шо дог хада уула тай га зар та ерэжэ, май-
ха наа та би ба. Тэн дэ һээ ба руун зүг тэ Бейт-Ээл, зүүн зүг тэ 
Ай хото ор шо дог бай гаа. Ав раам тэн дэ үшɵɵ нэгэ үр гэ лэй 
шу луун шэ рээ тү хеэ рэн ба ряад, Эзэн дэ зорюулжа мал хёр бо-
һо лон үргɵɵд, Эзэ ниие хүндэлжэ бай һан ту хай үгэ нүү дые хэ-
 лэ бэ.

9 Тэ рэ нэй һүү лээр Ав раам улам саа шаа ураг ша лан, Ха на һаа-
най урда зүг тэ ор шо дог Не гев гэ дэг хан ха зай дан га зар ню таг 
руу ерэ бэ.

Авраам Египет орондо
10 Энэ ню таг та үлэн хоо һон бай дал то хёол доо һэн. Тии мэ һээ 

Ав раам үшɵɵ саа шаа ураг ша лан, Египет руу түр зуу ра бай ха 
га зар бэ дэр бэ. 11 Египет орон оро хын гоо ур да ха на тэрэ Саарада 
иигэжэ хэ лэ бэ:

— Би ша майе сэ бэр һай хан гэжэ мэ дэ нэб. 12 Египедэйхид ша-
майе ха ра ха даа, ми нии һам ган гэжэ ойл го хо, тии гээд ша майе 
ами ды ор хи хо, зүгɵɵр на майе ала ха! 13 Ши ми нии дүү ба са ган-
би гэжэ хэ лээ рэй, тии хэ дэш ам га лан һайн байжа, ши ми нии 
ами наһа абар хаш.

14 Ав раам Египет ерэ бэ, тии хэ дэнь египедэйхид Саарын сэ-
бэр һай ха ниие ха ра ба. 15 Хаа най тү шэ мэл нүүд Саарые хаража, 
хаан даа хэлэжэ, Саарые ор дон донь абаашажа байр луу лаа 
һэн.

16 Саарын һай гаар Египедэй хаан Ав раам да һай наар хандажа, 
олон хони, ямаа, үхэр, элжэгэ, тэ мээ ба эрэ, эмэ за ра са нуу дые 
бэ лэг лэ бэ.
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17 Зүгɵɵр Ав раа май һам ган Саарые аба һа найнь түлɵɵ Еги-
педэй хаан да, бүхы ор до нойнь ал ба тан да Эзэн гай зо бо лон 
тохёолдуулжа, үбшэ хаб шан да нэр бүүл бэ.

18 Хаан Ав раа мые яа рал тай дуудажа ерүү лээд, иигэжэ хэ лэ бэ:
— Ши юу хэбэ гээ шэб ши? Юун дэ тэрэниие һам гам ни гэжэ 

нюу гааб ши? 19 Юун дэ дүү ба са гам ни гэжэ мэ хэ лээб ши? Тии-
хэ дэш нил тэрэниие һам ган болгожо абаа ха юм биб. Һам га яа 
абаад яба эн дэ һээ!

20 Тии гээд Ав раа мые һам ган тайнь, эд ба раа тайнь Египедһээ 
ябуул ха ту хай сэ рэг тээ тэрэ за хи рал та үгэжэ, тэ дэ ниие орон 
ню таг һаа үл дэ һэн бэ лэй.

Авраам ба Лоот

13  1 Ав раам һам ган та яа ха маг ма лаа туун, эд ба раа гаа 
абаад, Египедһээ һɵɵргɵɵ Не гев ошо бо, тү рэ һэн дүү-

гэйнь хү бүүн Лоодшье тэ рээн тэй суг ябал са ба. 2 Мүнɵɵ Ав раам 
ай хаб тар баян бо лоод ябаа: адуу малааршье, алтааршье, са гаа 
мүнгɵɵршье. 3 Не гев һээ тэрэ Бейт-Ээл Ай хоёр хо то нуу дай тэ гэн 
дун да хи га зар руу бу са ба. Ан хан тэрэ эндэ тогтожо, 4 Эзэн дэ 
зо рюу лан, үр гэ лэй шэ рээ шу луу гаар зохёо гоо бэ лэй. Ав раам 
мүнɵɵ тэн дээ Эзэ ниие да хин хүндэлжэ, үреэл гуй ба.

5 Ав раам тай суг нүүжэ яба һан Лоот ɵɵрын гэр бү лэ тэй, мүн 
лэ ɵɵрын мал тай, ɵɵрын май хан гууд тай бо лон хой ябаа. 6 Тэрэ 
га зар ню та гай бэл шээ ри, уһа луу ри эдэ хоёр ай лай мал һү рэг тэ 
хүртэхɵɵр бэшэ бо ло бо. 7 Ав раам Лоот хоё рой за ра са мал шад 
энээн һээ боложо, ар сал да даг, хэ рэл дэ дэг бо ло бо. Тэ дээн һээ 
гад на тэн дэ ажаһуудаг ха на һаан бо лон пэризи обог ай ма гай хид 
бэл шээ ри, уһан да бүришье хүр тэ хэ гүй бо ло һон бай гаа.

8 Тии мэ һээ Ав раам Лоод то иигэжэ хэ лэ бэ:
— Бидэ тү рэл га рал зон гээ шэб ди. Тии мэ һээ маа на дай, тү рэл 

зо ной, мүн за ра са мал ша дайм най хоо рон доо эбээ та һар хань 
һайн бэшэ. 9 Үр гэн са луу га зар дай да ур даш ни бай на бэшэ гү? 
Бэе бэе һээ та һа рая. Ши нии зүү лээ һааш — би ба руул хаб. Ши-
нии ба руу лаа һааш — би зүүлжээ ошо хоб. Ду ра тай га за раа 
шэ лыш даа.
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10 Лоот ха ра ба: Иор дан го лой ню руу Цоар хото хү рэ тэр үргэлжэ 
бэл шээ ри, уһа һай тай, Эзэ нэй Эдем сэ сэр лиг мэтэ, Египедэй 
баян шэ мэ тэй га зар дай да мэтэ һалбаржа бай ба. Тэрэ үедэ Эзэн 
Со дом бо лон Го мор ра хо то нуу дые усад хаа дүй бай гаа. 11 Лоот 
энээ ниие шэнжэлээд, Иор дан го лой ню руу шэлэжэ, зүүн зүг 
зо рин яба ба.

Иигэжэ эдэ хоёр бэе бэе һээ таһаржа, 12 Ав раам Ха на һаан да 
нютагжаба, ха рин Лоот Иор дан го лой ню руу дамжан нүү һээр 
Со дом хо тын ша дар ерэжэ байр ла ба. 13 Со до мой улад муу аяг-
тай зон бай гаа, Эзэ ниие оройдоошье ойн доо оруул даг гүй, 
хүн дэл дэг гүй һэн.

14 Лоо дой таһаржа нүү һэ нэй удаа Эзэн Ав раам да ай лад ха-
ба:

— Бай һан га зар таа зог соод, зүг бү хэ ниие шэр тэ! 15 Ню дэ нэйш 
ха раа гай хү рэ хэ бүхы энэ дай дые шам да бо лон ши нии үри 
һа да һад та хэ тын хэ тэ дэ эзэл хые тнай үгэ нэб. 16 Ши нии үри һа-
да һа дые эл һэн мэтэ олон бол го хоб. Сүл гу биин элһэ тоо ло хын 
ар га гүй мэтэ ши нии үри һа да һад тоо гүй олон бо ло хо. 17 Ши энэ 
бай һан га за раа ор хёод, энэ Ми нии шам да гэжэ үгэ һэн бүхы 
га зар дай даар нүүн яба!

18 Иигээд Ав раам май ха наа ху ряа гаад, аян зам да гаража, 
Хевроон хо тын Мамрээ гэ дэг сар са мо до дой дэр гэ дэ ерэ бэ. 
Тэрэ Эзэн дэ зо рюу лан, шу луу гаар баһа нэгэ үр гэ лэй шэ рээ 
барижа бай гуу лаа бэ лэй.14  1 Вавилоной хаан Амрафээл, Эл ла саарай хаан Ари ох, 

Элаамай хаан Кедарлаомерэй мүн Гоимой хаан Тидаал 
гэг шэ дэй үедэ энэ үйлэ хэ рэг бо лоо бэ лэй. 2 Эдэ дүр бэн хаа шуул 
нэгэдэжэ, Со дом хо тын Бераа хаан, Го мор ра хо тын Бир шаа 
хаан, Адмааһ хо тын Ши наав хаан, Цевоим хо тын Шэмээвэр 
хаан бо лон Белаа хо тын, он доо гоор тэрэниие нэр лэ бэл, Цоар 
хо тын хаан да эсэр гүү дай үүсхэжэ эхил бэ. 3 Иор дан го лой ню-
руу Сиддиимдэ тэдэ сэ рэ гээ хам тад хан, байл даан да бэл дэ бэ. 
(Һүүл дэнь Даб һа та да лайн тог то хо до энэ Сиддиим ню руу үгы 
бо лоо бэ лэй).

4 Энээ нэй урда тэрэ ор шом дай дын хаа шуу лые Элаамай 
Кедарлаомер хаан ар бан хоёр жэлэй тур ша да зон хи лоо, ар бан 
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гур ба да хи жэлдээ тэдэ хаа шуул ур да һаань бу һал гаа хээ һэн. 
5 Тии мэ һээ ар бан дүр бэ дэ хи жэлдээ Элаамай хаан Кедарлаомер, 
тэ рээн тэй эб хол боо бай гуул һан хаа шуул сэ рэ гээ Сиддиимэй 
ню руу руу оруу ла хын урда тээ урда зүг руу шэг лэн, Ха на һаан 
оро ной Аштероот-Карнаим хо тын ре фа им гэ дэг обог зон той 
дайлалдажа дии лээ бэ лэй. Удаань тэдэ Һаам хо тые эзэ лэн, зу-
зиим яһа та ниие ила ба. Һүүл дэнь Шаве-Хириатаим гэ дэг тала 
ню таг та ор шо дог эмиим обог зо ниие дии лээ бэ лэй. 6 Хо рии обог 
зо ниие Эдоом гэ дэг ха да лиг га зар ню таг һаань эл һэн гу биин 
хилэ дээ рэ ор шо дог Эл-Параан хото хү рэ тэр нам на ба. 7 Тэн дэ һээ 
эрьежэ, хой то зүг тэ Эйн-Мишпаат руу, он доо гоор нэр лэ бэл, 
Кадээш хото руу, орожо, амалэйхидые тэдэ бута сохёод, удаань 
Хацецон-Тамаарта бай даг эмории обог зо ниие ила ба.

8–9 Со дом, Го мор ра, Адмааһ, Цевоим бо лон Белаа, он доо гоор 
тэрэниие нэр лэ бэл, Цоар хо то нуу дай та бан хаан нэгэдэжэ, 
Сиддиим гол до ошожо, Элаамай хаан Кедарлаомер, Гоимой 
хаан Тидаал, Вавилоной хаан Амрафээл, мүн Эл ла саарай хаан 
Ари ох гэ дэг дүр бэн хаа шуу лай ур да һаа тэм сэ бэ.

10 Сиддиим гол до да бир хай гаар дүү рэн нү хэ нүүд олон бэ лэй. 
Со дом ба Го мор рын сэ рэг шэд зу га дан тэрьедэхэдээ, иимэ 
нү хэ нүүд тэ орожо хо сор бо. Ами ды үлэ һэ ниинь хада уулаар 
тэрьедэбэ. 11 Илал та туй лаг ша дүр бэн хаа шуу лай сэ рэг Со дом 
ба Го мор ра хо то нуу дые эзэ лэн, ха маг эд зɵɵрииень, эдеэ хоо-
лыень ху ряан аба ба. 12 Ошо хо доо, тэ дэ нэр Со дом хо то до тэрэ 
үедэ ажаһуужа байг ша Лоот гэг шые, Ав раа май дүү гэй хү бүүе, 
ха маг эд зɵɵритэйнь абаад яба ба.

13 Тэрэ үедэ Ав раам ев рей эмории обог зон той хам та Мамрээ 
гэ дэг сар са мо до то харьяата га зар тань ажаһуужа бай гаа. Энэ 
ху га саа соо тэрэ Мамрээтэй, Эшкоол, Анээр гэ дэг дүү нэр тэйнь 
анда нү хэд бо ло һон юм.

Гэн тэ нэгэ хүн Со дом хо то һоо арай ами ды тэрьедэжэ, Ав раам-
да ерээд, юун бо ло һон ту хай дуул га ба. 14 Дүү гэйн гээ хү бүү нэй 
дай сад та ба риг даад бай һые дуу лаад, Ав раам бү лэ дэнь түрэжэ 
үдэ һэн, сэ рэ гэй эр дэм шу дал һан гур бан зуун арба най ман ал-
ба та даа да хуу лаад, Кедарлаомерые тала ба риг шад тайнь хам та 
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Даан хү рэ тэр мүр дэн да ха ба. 15 Тэн дэ Ав раам зо ноо хэ дэн бү лэг 
бол гон ху баа гаад, һүниндɵɵ дай сад та доб то лон, бута со хи бо. 
Иигэжэ тэрэ Да маск һаа хой шоо ор шо дог Ховаа хото хү рэ тэр 
үлɵɵшэ сэ рэ гые нам наа бэ лэй. 16 Дай са дай дээр мэ дэн аба һан 
ха маг юумэ тэрэ һɵɵргэнь бу саа гаа — Лоо дые ха маг хог шол 
зɵɵритэйнь, Со дом бо лон бу сад хо то нууд һаа ол зо лог до һон 
эрэ, эмэ зо ниие эд зɵɵритэйнь хам та бу саан аса раа һэн.

Малхи-Цэдээк Авраамые үреэнэ
17 Кедарлаомерые мүн тэ рэ нэй тала ба ри һан хаа шуу лые илаад 

бусажа яба ха дань, Ав раа мые Со дом хо тын хаан угтажа, хо то һоо 
га ра ба. Тэдэ Шавээ гэ дэг ню руу га зар та (мүнɵɵ Хаа най ню руу 
гэ дэг) уул заа бэ лэй. 18 Мүн лэ Ша лээм хо тын хаан Малхи-Цэдээк 
Ав раа мые тэн дэ уг тан зол го бо. Малхи-Цэдээк миин лэ хаан 
бэшэ, Дээдын дээ дэ Эзэ нэй та хил шан бай һан ушар һаа Ав раам-
да хи лээ мэ, жэмэсэй архи барижа, 19 иигэжэ үреэ бэ:

— Ог тор гой га зар хоёрые бү тээ һэн Дээ дын дээ дэ Эзэн Бур хан 
та ниие үреэ хэнь бол то гой! 20 Дай са даа да ра ха дат най ту һал һан 
Дээ дын дээ дэ Бур ха най ал дар соло ба дар хань бол то гой!

Ав раам тэ рээн дэ дай сан һаа бу саан аба һан эд бая ли гай ар ба-
най нэгэ ху биие бэ лэг лэ бэ.

21 Удаань Со до мой хаан Ав раам да иигэжэ хэ лэ бэ:
— Бусаажа аба һан энэ бүхы эд зɵɵриие та ɵɵртɵɵ үлɵɵгты. 

Ха рин ми нии хо тын зо нии ел нам да һɵɵргэнь үгыт.
22–23 Гэбэшье Ав раам иигэжэ ха рюу са ба:
— Һэ тэр хэй зүүшье, түг дэр хэй тэбэнэшье та най зɵɵриһɵɵ 

аба ха гүйб гэжэ ог тор гой га зар хоёрые бү тээг шэ Дээ дын дээ-
дэ Эзэн Бур ха най урда тан га риг ла наб. «Би Ав раа мые баян 
бол гооб» гэжэ хожом та най хэлэжэ бай ха гүйн тула иигэ нэб. 
24 Ма най зон дайлалдажа яба ха даа, хоол хү нэ һэ нэй тнай за рим 
ху биие эдеэ юм бэзэ. Тэ рэл ми нии ху би да үг тэ һэн болуужан. 
Анда нү хэд Мамрээ, Эшкоол, Анээр гэг шэ дэй бусаажа аба һан 
эд бая лиг һаа хуби хүр тэ хэнь зүб бэзэ. Ха рин нам да юуншье 
хэ рэг гүй.
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Бурханай Авраамтай баталһан хэлсээн

15  1 Энэ бо ло һон үйлэ хэ рэ гүү дэй удаа нэгэ хэды са гай 
үнгэрɵɵд бай ха да Ав раам да үзэг дэл үзэгдэжэ, тэрэ 

Эзэ нэй иимэ ай лад хал дуу ла ба:
— Ав раам, юунһээшье бү ай! Би ша майе хо до доо хаража 

хамгаалжа, угаа ехэ һайн һай ха ниие үршɵɵхэб.
2 Тии хэ дэнь Ав раам хэ лэ бэ:
— Агуу ехэ Эзэм ни! Үхи хүү гэд һээ бэшэ он доо ямар шаг нал 

нам да угаа ехэ бай хаб даа. Да маск хо то һоо уг гар бал тай Эли эзер 
за ра са ми нии һүү лээр зɵɵриием эд лэ хэ хүн бо ло хол. 3 Нэ рым 
нэр лүүл хэ хү бүү нам да үршɵɵгɵɵгүй ха дат най Та най нам да 
за яа һан эд бая лиг наһа ба ра һа найм удаа тэ рээн дэл эд лэг-
 дэ хэ.

4 Ав раам Эзэ нэй да хин тэ рээн дэ иигэжэ ай лад ха хые дуу ла-
ба:

— Үгы! Ши нии зɵɵри тэрэ эд лэ хэ гүй. Ши ɵɵрын гэхэ хү бүү-
тэй бо ло хош!

5 Эзэн Ав раа мые май хан һаань гар гаад, иигэжэ ай лад ха ба:
— Ог тор гой ɵɵдэ хара, одо мү шэ дые тоо ло, ха рин тооложо 

ша да ха гүш? Иимэ олон үри һа да һад тай бо ло хош.
6 Ав раам Эзэн дэ бүхы сэдьхэлээрээ эти гэ бэ, Эзэн Ав раа мые 

най дам тай үнэн гэжэ тоо ло бо. 7 Тии гээд Эзэн Бур хан Ав раам да 
иигэжэ ай лад ха ба:

— Би бол бол Эзэн гээ шэб. Ша майе Үүр хо то һоо иишэнь асаржа, 
энэ га зар ню та гые эзэ лэн бай хы еш үгэ нэб.

8 — Агуу ехэ Эзэм ни! Теэд энэ га зар ми нии бо ло хо гээд би 
яажа мэ дэ хэ биб, үгэ еэ бэе лүүл хээ баталжа үгыт! — гэжэ Ав-
раам гуй ба.

9 Тии хэ дэнь Эзэн Бур хан иигэжэ за хир ба:
— Ши нам да гунжан үнеэ, шүд лэн эмэ ямаа, шүд лэн хуса 

гаргажа, мүн баһа эрэ, эмэ хоёр гу лаб хаа үр гэл бол го.
10 Ав раам эдэ ами та дые аса раад, үнеэ, эмэ ямаа, ху сын ами 

таһалжа, хоёр хуби бол гон таһа саб ша ба, гу лаб хаа нуу ды ел бү-
тэн ор хи бо. Тии гээд тэрэ ха хад ху би нуу дые, гу лаб хаа ну дые 
урда ур да һаань ха руу лан табижа, Эзэ ниие хүлеэжэ эхил бэ. 
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11 Мя ха ша шу буу дай нии дэн ерэ хэ дэ, Ав раам үргɵɵн һуу гаа бэ-
 лэй.

12 На ра най орожо бай ха да Ав раам бүхэ нойр то абтажа, ор-
шон той рон гоо тэрэниие ха ран хы гаар хүреэлжэ бай һан дал 
мэ дэ рэл дэ аб тан хүндɵɵр нойр мог ло бо.

13 Тии гээд Эзэн ай лад хал тэ рээн дэ буул га ба:
— Ши нии үри һа да һад хожом хари га зар руу ошожо, дүр бэн 

зуун жэ лэй тур ша да тэн дэ бо гоол бо лон дар лаг да ха. 14 Гэбэшье Би 
тэ рэ дар лаг ша үн дэ һэ яһа та ниие ехэ шэ рүү нээр шиид хэ хэб, тии-
 хэ дэм ши нии уг удам ха риин ню таг һаа сүлɵɵлэгдэхэдɵɵ ехэ ол зо-
той га ран ошо хо. 15 Ха рин ши ɵɵрɵɵ тэ рээн һээ урид на һа найн гаа 
дүү рэ хэ дэ элин сэг ху лин саг таа ам га лан тай бан мор до хош, ай һа-
най хэ рэг гүй. 16 Дүр бэн үеын уг удамшни ха риин ню таг та ажа һуу-
 һа най удаа иишээ бусажа ерэ хэ. Тэ дэ нэй эндэ ерэ тэр эмории обог 
зон энэ га зар ню таг эзэ лэн ажаһууха. Эдэ зо ной до рой то һон ушар-
һаа Би тэрэ үедэ ши нии уг уда май тала хаража, эмории обо гой 
зо ниие эн дэ һээ үл дэ хэб. Ха рин эмории обо гой хи дой тии мэ ёро 
муу тай бо ло тор Би мүнɵɵ хү леэ гээд, һүүл дэнь хэ һээл тэ ама суул-
хаб.

17 На ра най орожо, бү түү ха ран хы бо ло хо до гэн тэ дү рэл зэн ехэ 
гал аһа ба. Гал һаа үд хэн утаан бɵɵгнэрэн гаража, дү лэн сасаржа 
бай ба. Тэрэ гал дү лэн ами та дай ха хад лан саб шаг да һан бэе ын 
ху би нуу дай хоо рон дуур гаража үн гэр бэ.

18 Иигэжэ тэрэ үдэр Эзэн Ав раам тай хэл сээ ба та лаад, ай лад-
ха ба:

— Египедэй хилэ дээ рэ хи гол һоо эхи лээд Евфрат мү рэн 
хү рэ тэр нэмжыһэн энэ орон ню та гые Би ши нии уг удам да 
үгэ нэб. 19 Кении, кенизии, кадмонии, 20 хиит, перизии, ре фа им, 
21 эмории, ха на һаан, гиргааш бо лон иевүүс обог тон ай ма гуу дай 
га зар тэрэ бо ло но.

Һагаар Ишмаээл хоёр

16  1 Ав раа май һам ган Саара хээ ли тэй бо ло дог гүй хэ бээ рээ 
бай ба. Тэрэ Египет оро ной Һа гаар гэжэ нэ рэ тэй шэ бэг-

шэ тэй бэ лэй. 2 Тии гээд Саара Ав раам да иигэжэ хэ лэ бэ:
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— Эзэн нам да үхи бүү за яа на гүй. Тии мэ һээ ши ми нии за ра-
са эхэ нэр тэй һуу. Ма гад, тэрэ ми нии түрɵɵгүй хү бүүе шам да 
түрэжэ бо ло хо.

Ав раам Са рын үгэ зүбшɵɵбэ. 3 Тии хэ дэнь Саара үбгэндɵɵ 
хэб тэ рии ень ху баал да хаар ɵɵрынгɵɵ шэ бэг шэ, Египет орон 
ню та гай эхэ нэр Һа гаа рые үгэ бэ. Тэрэ үедэ Ха на һаан да байр-
ла һаар Ав раам ар бан жэл бо лоод бай гаа.

4 Ав раам Һа гаар тай унтажа, тэ рэнь хээ ли тэй боложо, эзэн 
эхэ нэр тээ ехэ дээ рэл хүү гээр хан да даг бо ло бо.

5 — Ши ми нии доромжолуулһанда гэм тэйш, — гэжэ Саара Ав-
раам да хэ лэ бэ. — Би шам да ɵɵрынгɵɵ шэ бэг шэ эхэ нэ рые үгɵɵ 
һэм, ха рин тэ рэш хээ ли тэй бо ло хо доо нам да дээ рэл хэ нэ. Тии-
бэл, Эзэн маа на дай дун да хэ нэй зэ мэ тэй бай һые шиид хэг лэ!

6 — Ши нии шэ бэг шэ ши нии мэ дэ лэй ха юм, — гэжэ Ав раам 
ха рюу са ба. — Юу хэ хэ еэ ɵɵрɵɵ мэ дыш.

Тии хэ дэнь Саара Һа гаа рые зор гоо роо харшалжа, тэ рэнь 
тэрьедэбэ.

7 Шүүр хото руу Һа гаар шэг лэн яба ба. Хээ рэ та ла да, бу ла-
гай дэр гэ дэ тэ рэ нэй зогсожо бай ха да, Эзэ нэй эл шэн олоод, 
8 иигэжэ асуу ба:

— Саарын шэ бэг шэ эхэ нэр Һа гаар, ши юун дэ иигэжэ тэнэжэ 
яба наш?

Тэрэ ха рюу са ба:
— Би ми нии эзэн эхэ нэр Саараһаа зугадажа яба наб.
9 Эзэ нэй эл шэн хэ лэ бэ:
— Эзэн эхэ нэр тээ бусажа, мэ дэл дэнь оро. 10 Ши нии үри һа да-

һад тоо том шо гүй олон бо ло хо. 11 Ши хээ ли тэйш. Хү бүү тэй бо-
ло хош. Тэ рээн дээ Ишмаээл гэжэ нэрэ үгɵɵрэй, юун дэб гэ хэ дэ, 
зо бо лон до ороод уй ла ха даш, Эзэн ша майе дуу лаа. («Ишмаээл» 
гэ дэ гынь «Бур хан хү нэй үгэ ан ха ран дуу ла даг» гэ һэн уд ха тай). 
12 Ха рин хүбүүншни зэр лиг ами тан мэтэ нүү дэл бай дал тай, тэ нэн 
тү гэн шэ лэн яба ха. Үри һа да һа дынь тү рэл са да һаа амяар лан, 
су сал һаа — гал, су хал һаа — хэ рүүл гэ дэг тэл, тэ дэн тэ еэ ада га 
шүб гэ мэтэ бо лол сон бай ха.

13 Һа гаар ехэ тэ гай ха ба, һүүл дэнь «нээ рээ эндэ Бур ха ниие 
ха раа гээ шэ гүб?» гэжэ ɵɵрһɵɵ асуун, ɵɵртэйнь хɵɵрэлдэһэн 
Эзэн дэ «Хү ниие ан ха ран бай даг Бур хан» гэжэ нэрэ үгэ бэ. 
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14 Тэ рээн һээ хой шо Кадээш бо лон Бэ рэд хо то нуу дай хоо рон-
до ор шог шо тэрэ бу лаг «На майе хо до доо хаража бай даг Эзэн 
Бур ха най бу лаг» гэжэ нэ рэ тэй бо лоо бэ лэй.

15 Һа гаар эзэн дээ бусажа, Ав раам да хү бүү тү рэ бэ. Тии хэ дэнь 
Ав раам хү бүүн дээ Ишмаээл гэжэ нэрэ үгэ бэ. 16 Ав раам тэрэ 
үедэ наян зур гаа на һа тай бай гаа.

Бурхан Авраамда хүбүүтэй болохош гэжэ найдуулна

17  1 Ав раа май ерэн юһэ тэй бай ха да, Эзэн тэ рээн дэ да хин 
үзэгдэжэ, иигэжэ ай лад ха ба:

— Би Бү гэ дые ша да ха хү сэ тэй Бур хам би. Ми нии үгɵɵр ябажа, 
зэ мэ гүй арюун ажаһуугаарай. 2 Би шам тай хэл сээ ба тал хаб, тии-
гээд оло ной олон үри һа да һа дые шам да бэ лэг лэ хэб.

3 Ав раам га зар мүр гэн һү гэ дэ бэ. Бур хан тэ рээн дэ хан дан, 
үгэ еэ үргэлжэлүүлбэ:

4 — Мүнɵɵ Би шам тай хэл сээ баталжа, үнэр олон арад зо ной 
эхи та биг ша элин сэг эсэ гэ бол го хоб. 5 Тии гээд ши нии нэрэ 
Ав раам бэшэ, ха рин Ав ра һаам бо ло хо. 6 Ши нии угые оло шо-
руу лан үнэржүүлхэб, за ри ма ниинь хаан шэ рээ эзэл хэ, олон 
ара дууд шам һаа уг гар бал тай бо ло хо. 7 Би энэ хэл сээ шам тай 
ба та лаад, ши нии хой то үе удам тай мүн лэ ба тал наб. Энэ хэл-
сээн ха даа үеын үедэ хү сэн тү гэл дэр бай ха. Хэл сээ нэй ёһоор, 
та бү гэ дэ нэй хүн дэл хэ, шү тэ хэ Бур хан гэ бэл, Бил бо ло хоб! 
8 Нүүжэ амидаржа бай гаа энэ Ха на һаан ню та гые шам да бо лон 
үри һа да һад таш үм сын га зар бол гон үгэ нэб. Таа на дай шү тэ хэ 
Бур хан Бил бо ло ноб!

9 Бур хан Ав ра һаам да да хин хан дан ай лад ха ба:
— Зүгɵɵр шишье Нам тай ба тал һан хэл сээ гээ бэе лүүл хэ, 

са хи ха ёһо тойш, мүн ши нии һүү лээр үри һадаһадшни үеһɵɵ 
үедэ са хи ха ёһо той. 10 Би дэ нэй хоо рон до хэл сээ нэй ба та лаг да-
һые гэр шэл һэн зүйл гэ бэл, та най угай эрэ хүн бү хэн дэ бэл гэ 
хүн дэ хэ ёһо лол хэг дэ хэ ёһо той. 11 Иигэжэ энэ Ми нии бо лон 
таа на дай хоо рон до хэл сээ нэй ба та лаг да һые гэр шэл хэ тэм дэг 
бо ло хо. 12–13 Түрɵɵд до лоо хо но һон на рай хү бүүн бү хэн дэ энэ 
ёһо лол хэхэ хэ рэг тэй. Ɵɵрын, түрэлэйшье зон до, бу сад арад 
яһа тан һаа худалдажа аба һан богоолдошье, хүг шэн, за луу 
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ил гаа гүй эрэ хүн бү хэн дэ энэ ёһо лол хэ хэт. Ёһо ло лой уд хань 
гэ бэл, хү нэй бэе дэ та биг да һан тэм дэг маа на дай хоо рон до хи 
хэл сээ нэй үеын үедэ хүсэндɵɵ бай һа най гэр шэ мүн. 14 Энэ ёһо-
лол хэн гүй үн гэр һэн хү ниие Би Ми нии бэшэ гэжэ тоо ло хоб, 
юун дэб гэ хэ дэ, тэрэ хүн Ми нии хэл сээ эб дэ һэн бо ло хо.

15 Үшɵɵ Бур хан Ав ра һаам да иигэжэ ай лад ха ба:
— Энээн һээ хой шо ши нии һам ган Саара бэшэ, ха рин «Саарра» 

гэжэ нэ рэ тэй бо ло хо. 16 Би тэрэниие үреэ гээд, шам да тэ рээн һээ 
хү бүү тү рүүл хэб, уг удам һаань агуу е хэ улас яһа та ниие байгуулжа, 
за ри мы ень хаан шэ рээ дэ һуул га хаб.

17 Ав ра һаам ур дань һү гэ дэн мүр гэн унабашье, үнэншэжэ 
ядан гяар бү түү энеэ сэ гээ гээд, до соо гоо бо до бо: «Зуу на һа тай 
би хүү гэд тэй бо ло хо юм аал би? Ерэ хү рэ һэн Саарра түрэжэ 
ша да ха юм гү?» 18 Тии гээд тэрэ Бур хан да:

— Ишмаээлые ха руу һан до роо байл гаа һаат най, хэды һайн 
һай хан бай гааб! — гэбэ.

19 Бур хан:
— Үгы. Саарра, ши нии һам ган, хү бүү тү рэ хэ, тии хэ дэнь тэ-

рээн дээ Исаак гэжэ нэрэ үгэ хэш. Би ба тал һан хэл сээ гээ тэрэ 
хү бүүн дэ бо лон хой шон хи үе дэнь хү сэн тү гэл дэр бэе лүүл хэб. 
Тэрэ бол бол хэтэ мүн хын хэл сээн юм. 20 Ишмаээл ту шаа гуйжа 
бай гаа шаш ни һайн хэ рэг. Би тэ рээ нии еш үреэ хэб, тэ рэ нэй 
угые үнэржүүлхэб, тиигэжэ тэ рээн дэ олон үри һа да һа дые за яа-
хаб. Ар бан хоёр хү бүүд Ишмаээлһээ га ра ха: тэ рэш ни агуу е хэ 
ара дай эхин уда май эсэ гэ бо ло хо. 21 Ха рин Нам тай ба тал һан 
хэл сээн Исааг та ха маа тай. Тэрэ хү бүүе Саарра хой то жэл тү-
рэ хэ, — гэжэ ай лад ха ба.

22 Иигээд Бур хан яба ша ба.
23 Тэ рэл үдэртɵɵ Ав ра һаам Эзэ нэй за хир һа най ёһоор, гэр тээ 

бай һан эрэ хүн бү хэ нэй бэл гэ хүн дэ бэ. Ɵɵрынь хү бүүн бо лон 
гэр тэнь тү рэ һэн бүхы эрэ шүүл, тэ дээн дэ ажал хэ дэг, хари га-
зар һаа худалдажа аба һан бүхы бо гоол нууд бэл гэ еэ ото луул ба. 
24 Ав ра һаам ото лол го хүү лэ хэ дээ ерэн юһэ на һа тай бай гаа, 
25 ха рин тэ рэ нэй хү бүүн Ишмаээл ар бан гур ба на һа тай бэ лэй. 
26 Нэ гэл үдэр Авраһаамшье, тэ рэ нэй хү бүүн Ишмаээлшье 
ото лол го хүү лэ бэ. 27 Тэ дэ нэй дэ тү рэ һэн бүхы эрэ шүүл, хари 
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га зар һаа худалдажа аба һан бүхы бо гоол нууд тэрэ үдэр мүн лэ 
бэл гэ еэ хүн дүүл бэ.

Эзэн Авраамда айлшан бууна

18  1 Үдын на ра най ха луун да, Мамрээгэй сар са мо до дой 
дэр гэ дэ, май ха найн гаа үүдэн дэ Ав ра һаа май һуужа 

һуу ха да тэ рээн дэ Эзэн да хин үэг дэ бэ. 2 Ав ра һаам гур бан эрэ 
хү нэй зогсожо бай хые ха ра ба. Тэрэ гүйжэ ошоод, тэ дээн дэ 
га зар хү рэ тэр доро до хёод:

3 — Мэн дэ амар, эр хим хүн дэ тэ айл шад! Алад бү үн гэ рыт, 
ма най да тогтожо хайр лыт! 4 Таа над та хүлɵɵ угаа ха уһа асар ха. 
Мо до ной һүү дэр тэ амар хат. 5 Тэрэ үе дэт най эдеэ хоол асар хаб. 
Таа над хо лын зам да үлэс хэ лэн яба ха гүйт. Ма най да ерэ һэн дэт-
най ехэ ба яр тайб, — гэбэ.

— Зай, һайн, — гэжэ тэдэ ха рюу са ба. — Тии гэ ел даа.
6 Ав ра һаам май хан даа гүйжэ ороод, Сааррада хэ лэ бэ:
— Дары түр гэн нэгэ ту лам һайн тал хаар хи лээ мэ бол го.
7 Хо тон доо яа ран тэрэ гүйжэ ошоод, эгээл һайн тар ган ту гал 

шэ лээд, тэ рэ нээ үүсэлжэ, түргɵɵр мя хан та баг бэл дэ хэ даа ба-
ри за ра са даа үгэ бэ.

8 Бэ лэн бо ло хо донь, Ав ра һаам шара тоһо, һү, мяха айл шад таа 
ба ри ба. Тэ дэ нэй эдеэ хоол ба ри ха үедэ ɵɵрɵɵ мо до ной һүү дэр-
тэ зог со бо.

9 — Саарра һамганшни хаа наб? — гэжэ тэ дэ нэр Ав ра һаам һаа 
асуу бад.

— Эндэ, май хан соо һуу на, — гэжэ тэрэ ха рюу са ба. 10 Тэдэ 
гур ба най нэ гэн иигэжэ ай лад ха ба:

— Би нүгɵɵдэ жэл энэл саг та шам да да хи наа бу са хаб, тии хэ-
дэм ни Саарра хү бүү тэй бо лоод бай ха.

Саарра тэ дэ нэй ара да, май ха най үүдэ нэй дэр гэ дэ бай һан 
аад, эдэ үгэ нүү дые дуу ла ба. 11 Ав ра һаам Саарра хоёр тии хэ дэ 
үтэл һэн, Сааррын эхэ нэ рэй һарынхиншье га ра ха яа бо лин хой 
һэн. 12 Тии мэ һээ Саарра энеэн ал даад, до соо гоо бо до бо: «Бидэ 
хоёр үтэ ли ами тад юун дэ за луу мэтэ хам та унтажа бай ха биб-
ди даа».
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13 Зүгɵɵр Эзэн Ав ра һаам һаа асуу ба:
— Энэ Саарраш «үтэл һэн хүг шэн би хай шан гэжэ үхи бүү 

тү рэ хэ биб» гэжэ юун дэ энеэ нэб? 14 Эзэн Бур ха най ша да ха гүй 
юу мэн бии юм аал? Би хэл сэ һэн бол зор тоо ерэ хэб, юһэ һа рын 
үн гэр хэ дэ, Саарра хү бүү тэй бо лоод бай ха.

15 — Би энеэ гээ гүйл би, — гэжэ со шо һон, ай һан Саарра хэ лэ-
бэ.

— Үгы, — гэжэ Тэрэ Сааррада ха рюу са ба. — Ши до соо гоо 
энеэ гээш.

16 Айл шад һуу ри һаа бодожо, Со дом хото шэг лэ бэ. Ав ра һаам 
тэ дэ ниие үдэ шэн ябал са ба.

17 Со дом хо тын ха раг да ха да, тэдэ гур ба най нэ гэн бо ло хо Эзэн 
иигэжэ үгүүл бэ:

— Юу хэ хээ бай һа наа Ав ра һаам һаа нюу ха хэ рэг бии юм гү? 
18 Уг уда мы ень бо до то дээ рээ агуу е хэ, хү сэ тэй арад болгожо, 
тэ дэ нээр дамжуулан, орон ню таг бү хэ нэй улад зон до һайн һай-
ха ниие хүртɵɵн, баяр жаргал үреэ хэб. 19 Үгы, Би нюу ха гүйб. Ав-
ра һаа мые Би шэ лэн һун га ха даа, тэрэниие ɵɵрынгɵɵ үхи бүүд тэ 
мүн ха маг үри һа да һад таа Ми нии заа һан за маар яба ха, хо до доо 
үнэн шу дар га сэдьхэл түхɵɵхэ ту хай захижа, һургажа бай хынь 
тула шэ лээ һэм. Тии мэ ябаа һаань, Би тэ рээн дэ най дуул һан ха-
ма гые бэе лүүл хэб.

20 Тии гээд Эзэн иигэжэ ай лад ха ба:
— Со дом бо лон Го мор ра хо то нуу дай зо ной муу хай үйлэ хэ рэ-

гүүд хэм һээ хэ тэ рээ: нү гэл шэ бэ лынь тэ сэ шэ гүй хүн дэ бо ло бо. 
21 Доо шоо буужа, бул та даа тэдэ иимэ зэ мэ тэй гү, ма гад, бул та 
бэшэ аалам гэжэ шал га хам.

22 Тии гээд Эзэн тэй суг яба һан хоёр хүн Эзэ ниие бо лон Ав-
ра һаа мые орхижо, Со дом руу шэг лэ бэ. 23 Ав ра һаам Эзэн дэ 
дүтэлɵɵд:

— Зэ мэ тэй зон той хам та Та гэм гүй зо ниие үгы хэхэ аал та? 
Энэ зүб гээ шэ гү? 24 Хэр бээ тэрэ муу зо ной дун да яда ха даа та бин 
гэм гүй хү нэй бай бал, тэ дэ нэй түлɵɵ хо тые усад хан гүй үнгэржэ 
бо ло хо гүй юм гү? 25 Би үнэн шэ хэ гүйб — тии мэ бай ха гүй! Та иимэ 
юумэ хэ хэ гүйт! Үнэн сэхэ, нү гэл гүй зо ниие до рой яба дал тай зо-
ли гууд тай хам та хо со роо хо гүйт. Үнэн сэхэ яба һан хү нүүд муу 
муу хай хэ рэг үүс хэг шэд тэй хам та хэ һээл тэ дэ хүр тэ хэ ёһо гүй. 
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Тии мэ бай ха гүй! Ха маг дэл хэйн үйлэ шиид хэг шэ ал дуу та шиид-
хэ бэ ри аба ха ёһо гүйл! — гэбэ.

26 Тии хэ дэнь Эзэн:
— Хэр бэеэ Би Со дом хо то до табиншье гэм гүй хү ниие олоо 

һаа, энэ хо тые дү мэ хэб, — гэжэ ха рюу са ба.
27 Ав ра һаам саа шань үргэлжэлүүлбэ:
— Эзэн Бур хам ни! Би бол бол Та най урда үнэ һэн, шан да руу гээ-

шэл би, гэбэшье зүрхэлжэ, Та наа иигэжэ гуй наб. 28 Хэр бээ тэрэ 
хо то до таби арай хү рэ хэ гүй гэм гүй зо ной бай гаа һаань, та бан 
хүнɵɵр үсɵɵн һаань, Та хо тые бү хы дэнь усад ха ха юм гүт?

Эзэн Бур хан:
— Зай, хэр бэ еэ тэн дэ дү шэн та бан гэм гүй хү ниие олоо һаа, 

хо тые үгы хэ хэ гүйб, — гэжэ үгүүл бэ.
29 Ав ра һаам:
— Теэд тэн дэ гэн тэ гэм гүй дү шэн хүн ол до бо гэ лэй? — гэжэ 

үргэлжэлүүлбэ.
Тии хэ дэнь Эзэн Бур хан:
— Дүшэшье бай гаа һаань, Би хо тые дай ра ха гүйб, — гэжэ 

ха рюу са ба.
30 Ав ра һаам да хин:
— Хэ лэ һэн дэм ми нии Эзэн бү уур лаг. Гэн тэ тэн дэ гэм гүй 

гу шан хүн ол до бо гэе? — гэжэ гуй ба.
Эзэн Бур хан:
— Хэр бэеэ тэн дэ гэм гүй гу шан
хү ниие олоо һаа, энэ хото бал гаа һа хайр ла хаб, — гэбэ.
31 Ав ра һаам:
— Эзэм ни! Тан һаа да хин асуу хы ем зүбшɵɵгыт. Гэн тэ тэн дэ 

орой доол хо рин гэм гүй хү нэй бай гаа һаань яа хаб та? — гэжэ 
асуу ба.

Тии хэ дэнь Эзэн Бур хан:
— Хо рин хү нэй түлɵɵ хо тые хайр ла хаб, — гэ һэн ха рюу үгэ-

бэ.
32 Ав ра һаам да хин:
— Эзэм ни нам да бү уур лаг, да хин Тан һаа зүрхэлжэ асууя. 

Гэн тэ тэн дэ ар ба хан лэ гэм гүй хү нэй бай бал, Та хо тые усад-
хан гүй үлɵɵхэ гүт? — гэбэ ха.

Эзэн:
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— Зай, тэрэ ар бан хү нэй түлɵɵ хо тые дү мэ хэб, — гээ һэн.
33 Энээ нэй һүү лээр Эзэн Ав ра һаа мые ор хин ошожо, Ав ра һаам 

гэр тээ бу са ба.

Лоодой, Содом ба Гоморрын хуби заяан

19  1 Тэн гэ риин хоёр элшэ тэрэ үдэ шэ Со дом хото ерэ бэ. Тэрэ 
үедэ Ав ра һаа май дүү гэй хү бүүн Лоот хо тые хү реэл һэн 

үн дэр хэ рэм ха нын үүдэ нэй хажууда һуужа бай гаа. Аян ша дые 
ха рам саа раа тэрэ һуу ри һаа бодожо, доро до хин хэ лэ бэ:

2 — Хүн дэ тэ айл шад, мэн дээ! Аян замтнай ам га лан гү? Хай раа-
 раа ор хин гүй, ми нии, та най бо гоо лой, гэр тэ орыт. Ма най да хо-
нол го табижа, хүлɵɵ угаажа ама раад, эдеэ хоол ба ри хы ет най 
ури наб. Тии гээд үглɵɵгүүр аян зам даа га ра на бэ зэт.

— Үгы, — гэжэ тэдэ ха рюу са ба. — Та най да орожо, тү бэг уша-
раажа бай һам най үлүү. Би дэ нэй газаашье хо но хо до бо ло хо.

3 Зүгɵɵр Лоот тэ дэ ниие ехэл гуй ба, тии хэ дэнь тэдэ зүбшɵɵжэ, 
Лоот гэг шын гэр тэ ошо бо. Лоот тэ дээн дэ эдеэ хоол бэлдэжэ, 
хи лээ мэ барижа хүн дэл бэ.

4 Ун та ри да ороо дүй бай ха дань, Со дом хо тын үб гэн, за луу-
гүй бүхы эрэ шүүл Лоо дой гэ рые бүһэлжэ зог соод, 5 тэрэниие 
дуу дан:

— Та най да үдэ шэ ерэ һэн зон хаа наб? Наа шань тэ дэ ниие 
гар га! Одоо бидэ зор гоо роо тэ дэ ниие эд лэ хэб ди! — гэжэ хаш-
ха рал да ба.

6 Лоот ɵɵрɵɵ тэ дээн дэ га раад, гэ рэйн гээ үүдэ нюр гаа раа ту-
лан, 7 хэ лэ бэ:

— Нү хэд ни, иимэ муу хай үйлэ бү хыт! 8 Эрэ хү ниие үшɵɵ 
үзɵɵгүй хоёр ба са гад нам да бии. Эдэ үхидɵɵ таа над та үгэ нэл-
би, юушье тэ дэн тэй хэг ты, зүгɵɵр ми нии гэр тэ орог шо дой 
ойро бү хү рэг ты!

9 — То ни ло! — гэжэ тэдэ һү хи рэл дэ бэд. — Хэн аад, маа на дые 
за хир ха бо лооб ши? Бидэ шам тай энээн һээ до роор аашал хаб ди!

Тэ дэ нэр Лоо дые түл хин, гэ рэйнь үүдэ эб дэ хээр дуг та шал-
да ба.
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10 Гэр тэ бай һан хоёр тэдэ эрэ шүүл үүдэ он гойл гон, Лоо дые 
до соо шонь татажа оруу лаад, үүдэ хаажархиба. 11 Ха рин га заа 
байг ша бүхы эрэ шүү лые, ехэ ба га гүй, бул тыень ха ра ха гүй 
һо хор бол го бо. Хэдышье орол доо һаа, тэ дэ нэр үүдэ оложо 
ша да ха гүй бо ло бо.

12 Айл шад Лоод то:
— Энэ хо то до ши нии гэхэ үшɵɵ хэд бииб? Хүрьгэд, хү бүүд, 

ба са гад бо лон үшɵɵ тү рэл га ра лаа бул тыень эн дэ һээ да хуу лан 
гар га! 13 Эзэн энэ хо тын зо ной бу зар муу хай ааша нууд ту шаа 
дуу ла һан ушар һаа маа на дые эльгээжэ, хо тые үгы хэхэ даа ба ри 
үгɵɵ, — гэжэ хэ лэ бэ.

14 Лоот ошожо, ба са гад тайнь гэр лэ хэ за яа тай хү бүүд тэ хэ лэ-
бэ:

— Дары түр гэн энэ хо то һоо гаража ошог ты! Эзэн энэ хо тые 
үгы хэ хэнь!

Теэд тэдэ Лоот шог лон наа да ба гэжэ һа на ба.
15 Үүр сайжа эхил бэ. Бур ха най эл шэ нэр Лоо дые яа руул ба:
— Һам га яа, хоёр ба са га даа абаад бу шуу яба! Үгы һаа, энэ нү-

гэл шэ бэл шэн гээ һэн хото бал гаа һан тай хам та хо сор хош!
16 Зүгɵɵр Лоот яаха гээ шэб гэжэ бо дол го то бо лон удаар ба, 

хү дэл бэ гүй. Эзэ нэй Лоо дые хайр ла һан ушар һаа Бур ха най тэдэ 
хоёр эл шэ нэр Лоо дые, тэ рэ нэй һам га бо лон хоёр ба са га ды ень 
гар һаань хү тэ лэн, хо то һоо гар га ба.

17 Тии гээд тэдэ эл шэ нэ рэй нэ гэн Лоо дой гэр бү лэ дэ хан-
дажа:

— Ами ды үлэ хэ гэ бэл, эн дэ һээ түр гэн тэрьедэгты! Гэ дэр гээ 
эрьежэ бү ха раг ты, та ла да ошожо зогсожо бү байг ты! Хада ɵɵдэ 
түргɵɵр га раг ты! Үгы бол, таа над хо сор хот! — гэжэ за хир ба.

18 Теэд Лоот:
— Но ём ни! Би тэн дэ ошожо ша да ха гүйб. 19 Таа над на майе энэ-

рэн хайрлажа, ами на һы ем абаржа, һайе хэһэншье һаат най, би 
тэрэ хо лын хада уула руу хүрэжэ үр ди хэ гүйл би. Тэн дэ хү рэ хым 
урда тээ айм шаг тай һүйд на майе хү сэ хэ, хо сор хол би! 20 Тээ тэрэ 
ба га хан тос хон бай на. Тии шээ би гүй һүүл би, үсɵɵхэн зон той 
тэн дэ би ами ды мэн дэ үлэ һүүл би, — гэжэ гуй ба.
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21 — Зай, тии гэ, — гэбэ Бур ха най эл шэн. — Таа на дай хүрэжэ 
ошо тор бидэ тэрэ тос хо ниие усад хан гүй бай хаб ди. 22 Зүгɵɵр ехэ 
яа рал тай тии шээ гүй хэ хэ рэг тэй. Таа на дай тэн дэ хүрɵɵдүйдэ 
бидэ хэ рэ гээ эхил хэ ар га гүйб ди.

Энэ тос хон бага бай һан һаа «Цоар», ор шуул бал, «Би шы хан» 
гэжэ нэр лэг дэн хэй.

23 На ра най мандажа бай ха үедэ Лоот Цоар тос хон до хү рэ бэ.
24 Гэн тэ Эзэн бусалжа бай һан хү хэр ог тор гойн орьёлһоо 

аадар мэтэ Со дом ба Го мор ра хо то нууд руу адхажа, 25 тэдэ хоёр 
хо тые, ор шон той рон хи га зар, ажаһуугша хүн зо ниие, ха маг 
ур га сые үгы хэбэ.

26 Лоо дой һам ган үбгэнэйнгɵɵ ара да яба һа наа гэ дэр гээ эрьен 
ха ра ха даа, тэрэ дары даб һан ба ха на бо лон зог со шо бо.

27 Нүгɵɵдэ үглɵɵгүүрнь Ав ра һаам эртэ бодожо, Эзэн тэй 
хɵɵрэлдэжэ бай һан га зар таа ерээд, 28 Со дом ба Го мор ра хо то нуу-
дай бай һан тала га за рые шэр тэн ха ра ба: хаа-хаанагүй үнэ һэн 
сог һоо үд хэн хара утаан баа ян һуунагтажа бай ба.

29 Энэ тала дай дын хото һуу ри нуу дые үгы хэ хэ дээ, Бур-
хан Ав ра һаа мые һа наан даа оруулжа, Лоо дые абар һан бо-
 ло но.

30 Лоот Цоар тос хон до удаан ажаһуухаяа айжа, хоёр ба са га даа 
абаад, хада уула да гаража, агы нү хэн соо байр ла ба.

31 Нэгэ үдэр ехэ ба са га ниинь дүү дээ хэ лэ бэ:
— Эсэ гэм най үтэлжэ үбгэржэ бай на, да хин гэр лэ хэ гүйнь 

лаб тай. Ха рин эндэ ши бидэ хоёр то ямар эрэ хүн ол до хоб даа? 
32 Эсэ гэ еэ ар хяар һог тоо гоод, тэ рээн тэ еэ ун тая. Тии гэ бэл, эсэ-
гын гээ уг уда мые үргэлжэлүүлхэбди.

33 Дүүнь зүбшɵɵжэ, һүни бо ло хо до, тэдэ эсэ гэ дээ архи уулгажа 
һог тоо бо. Эгэ шэнь ерэжэ, эсэ гэ тэ еэ ун та ба, ха рин тэ рэнь шал 
һог туу соо гоо юуншье боложо бай һые ойл го бо гүй — хай шан 
гэжэ ун та ха яа ерэһыеншье, яа гаад ошо һы ен шье.

34 Үглɵɵдэр эгэ шэнь дүү дээ хэ лэ бэ:
— Үн гэ рэг шэ һүни би эсэ гэ тэ еэ ун тааб. Энэ һүни эсэ гэ еэ да хин 

архи уулгажа һогтоое, ши ерэжэ, тэ рээн тэй ун та хаш. Тии гэ бэл, 
бидэ эсэ гын гээ уг уда мые үргэлжэлүүлхэбди.

35 Да хи наа тэдэ эсэ гэ дээ архи уулгажа һог тоо бо. Бага ба са-
га ниинь ерэжэ, эсэ гэ тэ еэ ун та ба, ха рин тэ рэнь юун боложо 
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бай һые ойл гоо гүй — хай шан гэжэ тэ рэ нэй хэб тэ һы ень, яа гаад, 
хэ ды дээ ошоһыеньшье.

36 Тиигэжэ Лоо дой хоёр ба са гад эсэ гэ һээ хээ ли тэй бо лоо һэн. 
37 Эгэ шэнь хү бүү түрɵɵд, тэ рэ нээ Моаав гэжэ нэр лэ бэ. Тэ рэнь 
моаав обог зо ной элин сэг эсэ гэ бо ло но. 38 Дүү ба са га ниинь 
баһа хү бүү түрɵɵд, тэ рэ нээ Бэн-Аммии гэжэ нэр лэ бэ. Тэрэ 
амоонхидой элин сэг эсэ гэ бо ло но.

Авраһаам һамгантаяа ба Авимээлэх

20  1 Ав ра һаам ураг шаа нүүжэ, Кадээш ба Шүүр хо то нуу-
дай хоо рон до тог тон бай һа наа Ге раар хо тын дэр гэ дэ 

һуурижаба.
2 Тэрэ ню та гай зон һоо айжа, Саарра һам га яа дүү ба са гам ни 

гэжэ хэ лэ һэн ушар һаань Ге раа рай хаан Авимээлэх Сааррые 
бага ха тан бол го хоор ор дон доо аса руул ба.

3 Зүгɵɵр нэ гэ тэ һүни зүү дэн соонь Бур хан үзэгдэжэ, Авимээлэхтэ 
иигэжэ ай лад ха ба:

— Энэ эхэ нэ рые аба һа найн гаа түлɵɵ ши үхэ хэш. Тэ рэш ни 
үб гэ тэй ха юм.

4 Ха рин Авимээлэх Сааррые ор дон доо асаруулһаншье һаа, 
тэ рээн тэй унтажа үр деэ дүй бай гаа. Тии мэ һээ тэрэ Эзэ ниие 
иигэжэ гуй ба:

— Эзэм ни! Гэм гүй на майе бо лон ми нии зо ниие Та усад ха ха 
гээ шэ гүт? 5 Тэрэ хүн ɵɵрɵɵ нам да энэ эхэ нэ рые дүү ба са гам ни 
гэжэ хэ лээ юм. Эхэ нэр ɵɵрɵɵ мүн лэ тиигэжэ хэ лээ! Бэе бо лон 
сэдьхэлээрээ би ямаршье муу үйлэ хээ гүйл би.

6 — Тии мэ, зүб, — гэжэ зүү дэн соонь Бур хан үгүүл бэ.— Ши 
гэм гүйш. Тии мэ һээ Би энэ эхэ нэ рые эд лэ хэ арга шэ нээ шам да 
үгɵɵгүйб. Ми нии урда нү гэл тэй бай ха хэ рэг һээш ни зай луу лааб. 
7 Зүгɵɵр ши мүнɵɵ тэрэниие үб гэн дэнь бу саа. Тэ рэш ни гэ гээн хүн, 
ши нии ами ды үлэ хын тула ун шал га хэхэ, тии хэ дэнь Би ша майе 
ами ды мэн дэ үлɵɵхэб. Хэр бээ тэрэниие үб гэн дэнь бу саа гаа гүй 
һаа, ɵɵрɵɵшье, ши нии ха маг угшье хо сор хо!

ЭХИНЭЙ ЭХИН 19:36 – 20:7
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хү бүүн» гэ һэн уд ха тай.
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8 Үглɵɵ үглɵɵгүүр Авимээлэх тү шэ мэл нүү дээ дуу дан, зүү дэ еэ 
хɵɵрэбэ. Тэдэ ехэ мэг дэ бэ. 9 Удаань Авимээлэх Ав ра һаа мые 
дуудажа аса раад:

— Та маа на дые яажа бай на гээ шэб та? Ямар юу мээр би та ниие 
гом до хоо гоо биб, юун дэ на майе, хаан тү ры ем иимэ нү гэл руу 
түл хи бэт? 10 Юун дэ иигээб та? — гэжэ зэ мэл бэ.

11 Ав ра һаам ха рюу са ба:
— Энэ ню та гай зон Бур хан һаа ай даг гэжэ мэ дэ хэ гүй ушар һаа 

би һам га найм түлɵɵ на майе ала ха гэжэ һа нааб. Энэ нэгэ та ла-
һаа. 12 Нүгɵɵ та ла һаа ха ра бал, һам гам ни нээ рээ дүүм ни юм. 
Тэрэ эсэ гым ни ба са ган, ган сал он доо эхэ һээ га ра һан. Тии гээд 
ми нии һам ган бо ло һон юм. 13 Зүгɵɵр эсэ гын гээ гэр һээ гаража, 
аян да гара гэжэ Бур ха най эль гээ хэ дэ, би һам ган даа иигэжэ 
хэ лээ һэм: «Хаанашье ябаа һаа, ерэ һэн га зар таа на майе ахам-
ни гэ хэш».

14 Авимээлэх Ав ра һаам да һам гы ень бусаажа үгэхэдɵɵ, хэ-
дэн хони, үхэр, эрэ, эхэ нэр за ра са на рые бэ лэг лэ бэ. 15 Тии гээд 
Авимээлэх Ав ра һаам да иигэжэ хэ лэ бэ:

— Зай, ми нии га зар дай да та най урда. Ду ра тай га зар таа 
ошожо байр лаг ты.

16 Сааррада тэрэ хэ лэ бэ:
— Та ниие ор дон доо аса руул һан гэм зэ мээ са гаа руул хын тула 

би аха дат най эндэ бай һан олон зо ной ню дэн дээ рэ мян ган ше-
кель са гаан мүн гэ үгэ нэб.

17–18 Тии гээд Ав ра һаам Авимээлэхэй түлɵɵ Бур ха ниие гуйжа, 
мүр гэн заль бар ба. Тии хэ дэнь Авимээлэхэй бэ ень ур дын хи һаа 
үлүү энхэ элүүр бо ло бо. Ав ра һаа май һам ган Сааррые ор дон-
доо оруул һан ушар һаань Авимээлэхэй ха та ниие, шэ бэг шэ нэ-
ры ень Эзэн үрэ гүй болгожо, тэдэ хээ ли тэй бо ло хо ёо бо ли һон 
юм. Ха рин Ав ра һаа май гуй ха да, Эзэн тэ дэ ниие да хин үрэ тэй 
болгожо, тэдэ үхи хүү гэ дые түрэжэ эхил бэ.

Авраһаам ба хүбүүдынь Исаак, Ишмаээл

21  1 Эзэн хэ лэ һэн үгэдɵɵ хүрэжэ, Сааррые һа наан даа оруу-
лаад, үрэ үршɵɵн за яа ба. 2 Саарра хээ ли тэй бо лоод, 

Бур ха най хэ лэ һэн бол зор то, үтэл һэн Ав ра һаам да хү бүү тү рэ бэ. 
3 Ав ра һаам хү бүүн дээ Исаак гэжэ нэрэ үгэ бэ.

ЭХИНЭЙ ЭХИН 20:8 – 21:3
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4 Хү бүү нэйн гээ түрэһɵɵр до лоон хо но гой үн гэр һэ нэй удаа 
Ав ра һаам Бур ха най за хи рал тын ёһоор бэл гы ень отол бо.

5 Исаа гай тү рэ хэ дэ Ав ра һаам зуу на һа тай бай гаа. 6 Тии мэ һээ 
Саарра иигэжэ хэ лэ бэ:

— Бур хан би дэн дэ ёһо тойл хо шон баяр үршɵɵгɵɵ. Дуу ла һан 
хүн бү хэн эг шэ тэ рээ энеэ хэл даа.

7 Саа шань тэрэ иигэжэ нэ мэ бэ:
— Саарра хүү гэ дые хү хүүл хэ, Ав ра һаам хү бүү тэй бо ло хо 

гэжэ хэн таа ха бай гааб?
8 Хү бүүн то мо хон бо ло бо. Хүхэнһɵɵнь га ра һан үдэр Ав ра һаам 

ехэ найр хэбэ.
9 Нэ гэ тэ Саарра Египет оро ной Һа гаар эхэ нэр һээ га ра һан 

хү бүү нэй ɵɵрынь хү бүүн Исаа гые наадалжа бай хые ха раад, 
10 Ав ра һаам да:

— Энэ шэ бэг шэ эхэ нэ рые хү бүүн тэйнь хам та эн дэ һээ үлдэ! 
Угай зɵɵри ху баа рил ха да за ра сын үри ми нии хү бүүн Исааг тай 
хам та угай эд зɵɵридэ хүр тэ хэ ёһо гүй! — гэжэ хэ лэ бэ.

11 Ав ра һаам Ишмаээл хү бүүн тэ еэ ха ха са ха ду ра гүй бай һан 
тула иимэ үгэ нүү дые сэдьхэлээ үб дэн шаг на ба. 12 Зүгɵɵр Бур-
хан тэ рээн дэ:

— Хү бүүн, за ра са эхэ нэр ту хай гаа һа наа гаа бү зобо. Сааррын 
хэ лэ һэн үгэ дуу ла! Юун дэб гэ хэ дэ, ши нии хү бүүн Исаа гай үри 
һа да һад ши нии жэнхэни уг удам бо ло хо. 13 Ха рин за ра са эхэ-
нэ рэйш ни үри Ишмаээл гэ дэг ши нии хү бүүн мүн лэ бай һан 
ушар һаа Би тэ рэ нэй үри һа да һад һаа бэ еэ даа һан арад бии 
бол го хоб, — гэжэ ай лад ха ба.

14 Үглɵɵ үглɵɵгүүр Ав ра һаам эртэ бодожо, Һа гаар та хи лээ мэ 
үгɵɵд, го дон ар һаар оё һон ам һар та соо уһа үр гэ лүү лээд, хү бүү-
тэйнь хам та ябуул ба. Һа гаар хү бүү гээ хү тэ лэн, Беэр-Шеэвэ 
гэ дэг хээ рэ тала руу шэг лэн ошо бо.

15 Тэрэ га за раар удаан саг та тү гэн шэ лэн яба ха дань, ту лам-
тай уһа ниинь дуу һа ба. Һа гаар хү бүү гээ нэгэ һɵɵгэй һүү дэр тэ 
һуул гаад, 16 хар ба һан год лиин хү рэ хэ зай да ɵɵрɵɵ ошожо һуу-
гаад, «хү бүү нэйн гээ үхэ хые ха ра ха ар гам гүй» гээд сур хир са 
уй ла ба.

17 Ишмаээлэй бархиржа эхил хэ дэ, Бур хан дуу ла ба, тии гээд 
Бур ха най эл шэн ог тор гой һоо Һа гаа рые оо гол бо:

ЭХИНЭЙ ЭХИН 21:4 – 17
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— Юун бо лооб, Һа гаар? Бур хан хү бүү нэйш ни бар хир хые со-
но соо, зо бо лон гы ень ха раа, тии мэ һээ бү ай! 18 Бодо һуу ри һаа, 
хү бүүн дээ ошо, гар таа аба! Би тэ рээн һээш ни агуу е хэ арад бии 
бол го хоб.

19 Бур хан ню ды ень нээжэ, Һа гаар ху даг обёор бо. Тэн дэ ошо жо, 
ам һар та яа уһаар дүүр гээд, хү бүүн дээ асаржа ун да луул ба.

20 Тэрэ саг һаа хой шо Бур хан энэ хү бүүе ан хар ба, хү бүүн хээ-
рэ та ла да ами дар һаар томо боложо, хожомынь һур ша но моор 
мэр гэн хар ба даг хүн бо лоо һэн. 21 Тэрэ Параан гэ дэг хээ рэ 
та ла да нүүжэ һуурижаба. Эхэнь тэ рээн дэ Египедһээ һам га 
асаржа үгɵɵ һэн.

Авраһаам Авимээлэх хоёрой хэлсээн
22 Тэрэ үедэ Ге раар хо тын хаан Авимээлэх сэ рэ гэйн гээ дар га 

Пихоол гэг шэ тэй суг Ав ра һаам тай уулзажа, иигэжэ хэ лэ бэ:
— Юушье хээ һаат най, тан да Бур хан ту һал на. 23 На майе, ми-

нии үхи бүү дые, аша на рыем ни мэ хэл хэ гүйб гэжэ Бур ха най 
нэ рээр тан га риг лаг ты! Би тан да хэды һайн бай гаа бииб, эгээл 
тии мээр намдашье, тан да ню таг бо ло һон орон дайдадашье 
һай наар хан да хаб гэжэ тан га риг лаг ты!

24 Ав ра һаам тан га риг ла ба. 25 Зүгɵɵр Авимээлэхтэ за ра са на-
райнь ху да гы ень бу ляа һан ту хай тэрэ гом дол ба ри ба.

26 — Би энээн ту хай юушье мэ дэ хэ гүй бай наб. Та энээн ту-
шаа нам да үни нэй хэ лэ хэ еэ яа гааб та? Би мүнɵɵл энээн ту шаа 
тан һаа дуулажа бай һан ушар һаа тэрэ ху да гые хэн абааб гэжэ 
мэ дэ нэ гүйб.

27 Ав ра һаам Авимээлэхтэй хэл сээ ба та лан, хэ дэн хони, үхэр 
үгэжэ, хэл сээ гээ ба тал ба. 28 Ав ра һаам хо нин һүрэгһɵɵ до лоон 
эмэ хурьга шэлэжэ аба ба. 29 Тии хэ дэнь Авимээлэх асуу ба:

— Энэ до лоон хони юун дэ амяа рынь ил га бат?
30 — Эдээ ниие абаг ты, — гэжэ Ав ра һаам ха рюу са ба. — Эдэ энэ 

ху даг ми нии бай һа най гэр шэ: би ɵɵрɵɵ мал таа һэм.
31–32 Авимээлэх сэ рэ гэйн гээ дар га Пихоолтой хам та тэрэ до лоон 

ЭХИНЭЙ ЭХИН 21:18 – 32

 

21:31–32 Га за рай энэ нэрэ гур бан уд ха тай: нэ гэ дэ хеэр, энэ Тан га ри гай 
Ху даг, хоёр дохёор, До лоо ной Ху даг, гур ба да хяар, Бү тээ һэ нэй Ху даг.
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эмэ хо ни дые абажа, хэл сээ ба та лаад, ню та гаа бу са ба. Тэ дэ нэй 
Ге раар хото пелешет обог зо ной ню таг та ор шо дог бэ лэй.

Ав ра һаам Авимээлэх хоё рой тэрэ ху да гай хажууда тан га риг 
үргэжэ хэл сээ ба тал һан ушар һаа тэрэ га зар та Беэр-Шеэвэ гэжэ 
нэрэ ол гог до бо.

33 Ав ра һаам Беэр-Шеэвэ ню таг та томо мо до дые та ряад, эгүү-
ри дэ мүн хэ Эзэн Бур ха ниие хүндэлжэ, тэн дэ мүр гэ дэг, үр гэл 
хэ дэг бо лоо бэ лэй.

34 Иигэжэ Ав ра һаам пелешет обог зо ной орон ню таг та удаан 
саг та ажаһуугаа һэн.

Бурханда Авраһаамай үнэн сэхэ байлга

22  1 Энэ бо ло һон уша рай удаа Бур хан Ав ра һаа мые тур ша-
ха яа шиидэжэ дуу да ха дань, Ав ра һаам:

— Би энэ бай наб! — гэбэ.
2 Тии хэ дэнь Бур хан ай лад хал буул га ба:
— Ори ган са хай ра та Исаак хү бүү гээ абаад, Мориааһ ню таг 

руу ошо. Тэн дэ ошо хо дош, Би шам да нэгэ хада заажа үгэ хэб. 
Тэрэ хада ɵɵдэ га раад, хү бүү гээ Нам да үр гэл бол гон ша-
 таа.

3 Үглɵɵдэрынь Ав ра һаам эртэ бодожо, элжэгэеэ унаад, хоёр 
за луу за ра сые, мүн Исаак хү бүү гээ абаад, тү леэ бэл дээд, Бур-
ха най заа һан га зар ню таг зо ри бо.

4 Аян зам даа хо но һоор гур ба да хи хо ног тоо Ав ра һаам тэрэ 
га зар дай дые хо ло һоо обёор бо.

5 — Эн дээ үлэжэ, элжэгэдээ ха ран байг ты, — гэжэ тэрэ за ра-
са нууд таа хэ лэ бэ. — Бидэ хү бүүн тэ еэ хо юу лан тии шээ ошожо, 
Бур хан даа мүргɵɵд бу са хаб ди.

6 Гүй сэд ша таал га тай үр гэ лэй гал дэгжүүлхэ тү леэ гээ Ав ра-
һаам Исаа гайн гаа мүр дээ рэ аша ба. Һүү лээ рынь хэтэ са хюур, 
ху та га абаад, хада руу тэдэ хо юул ха наа зо ри бо.

7 Ябажа яба ха даа Исаа гай:
— Аба-аа! — гэжэ оо гол хо до, Ав ра һаам:
— Зай, хү бүүм ни, юуб? — гэбэ.
— Хэтэ сахюуршье, түлеэншье ман да бии, зүгɵɵр гүй сэд ша таал-

га тай үр гэ лэй хурьган хаа наб? — гэжэ хү бүү ниинь асуу ба.

ЭХИНЭЙ ЭХИН 21:33 – 22:7
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8 — Хү бүүм ни! Бур хан Ɵɵрɵɵ мэдэжэ оло хо, — гээ бэ лэй Ав-
ра һаам.

Тии гээд тэдэ хо юу лаа саа шал ба.
9 Бур ха най зааг ша га зар хүрɵɵд, Ав ра һаам тэн дэ шу луу гаар 

үр гэ лэй шэ рээ барижа, дээ рэнь тү леэ та бяад, Исаак хү бүү гээ 
оо һо роор хүлижэ, тү леэн дээ рэ хэб түүл бэ. 10 Тии гээд хү бүү гээ 
ала ха яа ху та га яа тэ рэ нэй да лай ха дань, 11 Эзэ нэй эл шэн ог тор-
гой һоо оо гол бо:

— Ав ра һаам! Ав ра һаам!
— Биб! — гэжэ тэрэ ха рюу са ба.
12 — Тэ рээн дээ гар бү хүрэ! — гэжэ Эзэ нэй эл шэн хэ лэ бэ. — Боли! 

Хай ра та ган са хү бүү гээ Нам да үргэхэһɵɵ та та гал заа гүй бай һан 
дээ рэ һээш На майе хүн дэл дэг гэжэ Би мэ дэ бэб.

13 Ав ра һаам тол гой гоо үргэхэдɵɵ, һɵɵг бур гаа һан да эбэ рээ-
рээ ха дууг да һан хуса гэн тэ обёор бо. Тэ рээн дэ ошоод, ху сые 
хү бүү нэйн гээ орон до гүй сэд ша таал га тай үр гэл бол гон тэрэ 
үр гэ бэ.

14 Эзэ нэй иигэжэ хуса үгэ һэн ушар һаа Ав ра һаам тэрэ га за рые 
«Эзэн хэ рэг тэй зүйл үгэ дэг» гэжэ нэр лэ бэ. Мүнɵɵшье бо ло тор 
«та хил га тай уула дээ рэ хэ рэг тэй юу мээр Эзэн хангажа үгэ дэг» 
гэ һэн яряа үгэ бии юм.

15 Эзэ нэй эл шэн ог тор гой һоо Ав ра һаам да хо ёр дохёо хан да-
ба:

 16 — Эзэн иигэжэ ай лад ха на: «Би шам да Ɵɵрын нэ рээр тан-
га риг ла наб. Ори ган са хү бүү гээ хайр лан гүй нам да үргэхɵɵр 
бэ лэн бай һа найш түлɵɵ 17 Би ша майе угаа үреэ хэб! Ши нии уг 
уда мые ог тор гойн одо мү шэд, да лайн эрьеын эл һэн мэтэ тоо 
том шо гүй олон бол го хоб. Ши нии үри һа да һад дай са даа даража, 
га зар уһы ень эзэ лэн аба ха. 18 Ми нии үгые дуу ла һа найш түлɵɵ 
ши нии уг уда маар дамжан, үн дэ һэ яһа тан бү хэн Ми нии үреэл 
хай ра да хүр тэ хэ».

19 Энээ нэй удаа Ав ра һаам хү бүүн тэ еэ хам та хоёр за луу за ра-
са нар таа бусажа, Беэр-Шеэвэ ню та гаа ха ри ба.

Ав ра һаам иишэ-тиишээ нүүжэ яба ха яа болижо, Беэр-Шеэвэдэ 
удаан саг та ажаһуугаа бэ лэй.
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Нахоорой үри һадаһад
20 Хэ дэн са гай үн гэр һэн хой но Ав раам да иимэ мэ дээн дуул-

да ба:
— Та най аха Нахоорой һам ган Милка олон хү бүү дые түрɵɵ. 

21 Уу ган хү бүүн Үүц, тэ рэ нэй дүү Бүүц, Кемуээл (һүүл дэнь Араам 
гэжэ хү бүү тэй бо лоо һэн), 22 Кээсэд, Хазоо, Пилдааш, Идлааф 
бо лон Бетуээл гэг шэд хү бүү дынь бо ло но. 23 (Һүүл дэнь Бетуээл 
гэрлэжэ, Ривкаа гэжэ ба са га тай бо лоо һэн). Ав ра һаа май аха 
Нахоорто эдэ най ман хү бүү дые Милка түрэжэ үгэ һэн бай на.

24 Нахоор Реу маа гэжэ нэ рэ тэй нэгэ бага һам ган тай бай гаа. 
Тэ рэнь Нахоорто Теваах, Гахаам, Тахааш ба Ма һа хаа гэжэ 
дүр бэн хү бүү дые түрɵɵ бэ лэй.

Сааррын наһа баралга

23  1 Саарра зуун хо рин до лоо на һа тай бо лоод, 2 Ха на һаа най 
га зар дай да да, Хириат-Арба хо то до (мүнɵɵ Хевроон 

гэг дэ дэг) наһа ба ра ба. Ав ра һаам дээ рэнь уй лан га шуу дан 
бай гаа һэн. 3 Тии гээд тэрэ бэе һээнь хо ло дон, хиит обог зон до 
иигэжэ хан да ба:

4 — Би та най ню таг руу зɵɵжэ ерэ һэн ха риин хүн бай һан ушар-
 һаа үм сын га зар гүйб. Һамгаяашье хүдɵɵлүүлхэ га зар гүй бай наб. 
На һа ба ра һан хүнɵɵ хүдɵɵлүүлхэ га зар нам да ху дал дыт.

5 Хиит обог зон тэ рээн дэ иигэжэ ха рюу үгэ бэ:
6 — Нү хэр, ду раа раа боло. Ши хүн дэ тэй, Бур ха най хай ра тай 

хүн ши. Ма най га за рай ха ма гай һайн хада уула шэлэжэ, тэн дэ 
һам га яа хүдɵɵлүүлэ. Эр хим хүн дэ тэ шам һаа хүдɵɵлүүлгын 
га зар хэншье харамнажа бай ха гүй.

7 Тии хэ дэнь Ав ра һаам бодожо, хиит зон до доро до хи бо. 
8–9 Тии гээд тэрэ иигэжэ хэ лэ бэ:

— Хэр бэеэ таа над бул та даа нам да һам га яа хүдɵɵлүүлхэ 
зүбшɵɵл үгэжэ бай гаа ха дат най, би үшɵɵ нэгэ иимэ гуйл та тайб: 
Цохаарай Эфроон гэ дэг хү нэй үм сын га зар бо ло хо та ряа лан тай 
зэр гэ лээд Махпелаа гэ дэг агы нү хэн бии. Тэрэ агы нүхэ нам да 
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ху дал да хы ень Эфроондо хэ лыт. Таа на дай ха ра һаар бай тар 
дүү рэн сэн гы ень сүм түлɵɵд, тэрэ га зар худалдажа аба хаб.

10 Тэрэ үедэ хиит обо гой зон хо тын бар таа нуу дай хажууда 
суг лаа хэжэ бай гаа. Эфроон ɵɵрɵɵ тэн дэ бай һан ушар һаа Ав-
ра һаам да иигэжэ ха рюу са ба:

11 — Үгы, нү хэр! Һайн хүн боложо, энэ га зар агы тайнь хам та 
нам һаа бэ лэг бол гон аба. Ми нии угай хид гэр шэ бо ло хо: би 
энэ га за раа һам га яа хүдɵɵлүүлхыеш бэ лэг лэ нэб!

12 Ав ра һаам эдэ зон до доро до хёод, 13 оло ной шаг на һаар бай-
тар Эфроондо:

— Эр хим хүн дэ тэ Эфроон! Үгы ем ни шаг ныш даа. Би тэрэ га-
за рай түлɵɵ мүн гэ тү лэ һэ нэйл удаа наһа ба ра һан хүнɵɵ тэн дэ 
хүдɵɵлүүлхэб, — гэбэ.

14 Эфроон Ав ра һаам да:
15 — Эр хим хүн дэ тэ Ав ра һаам! На майе шаг на. Тэрэ га зар 

дүр бэн зуун ше кель са гаан мүн гэн үнэ сэн тэй. Энэ бол бол 
шамдашье, намдашье ехэ мүн гэн бэшэ. Нүг шэ һэн хүнɵɵ тэн дэ 
хүдɵɵлүүлыш даа, — гэжэ хэ лэ бэ.

16 Ав ра һаам Эфрооной хэ лэ һые шаг наад, хиит обог то ной бул-
та найнь дуу лаа ша мүн гэ нэй тэрэ тоое — тэрэ үеын дүр бэн зуун 
ше кель са гаан мүн гэ шэгнэжэ, Эфроондо ба рюул ба. 17–20 Иигэжэ 
Ав ра һаам Ха на һаан орон ню та гай Мамрээгэй, он доо гоор 
хэ лэ бэл, Хевроон хо тын, зүүн та ла да ор шо дог Махпелаа гэ-
дэг га за рые агы тайнь, ой мо до тойнь Эфроонһоо худалдажа 
аба ба. Энэ бү гэ дын Ав ра һаа май үм сын зɵɵри бо ло һые хо тын 
бар таа нуу дай дэр гэ дэ байг ша хиит обог зон нэ гэн дуу гаар ба-
 тал ба.

Удаань Ав ра һаам Саарра һам га яа тэрэ ха дын агы соо хү-
дɵɵлүүлээ бэ лэй.

Исаагай гэрлэлгэ

24  1 Эзэн Ав ра һаа мые бүхы үйлэ хэ рэг тэнь үршɵɵн үреэн 
бай ба. Үн дэр на һа тай бо ло хо доо, тэрэ 2 гэр бай рынь 
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түлɵɵ ха рюу са даг аха лаг ша за ра са яа нэ гэ тэ дуу даад, иигэжэ 
хэ лэ бэ:

— Хоёр гуя ым ни хоо рон до га раа та бяад, 3 Исаак хү бүүн дэм ни 
һам га оложо үгэ хэб гэжэ ог тор гой га зар хоёрые бү тээ һэн Эзэн 
Бур ха най нэ рээр тан га риг ла. Тии хэ дэ ми нии мүнɵɵ ажаһуужа 
байг ша орон ню та гай энэ ха на һаан обог зо ной ба са га бэшэ, 
4 ха рин ми нии тү рэ һэн ню таг Месопотами руу, тү рэл нүүд тэм-
ни ошожо, тэн дэ һээ Исааг та һам га асар хаш.

5 Аха лаг ша за ра сань асуу ба:
— Хэр бэеэ ба са га най нам тай иишэ энэ га зар ерэ хэ ду ра гүй 

һаань, яа ха биб? Та най хү бүүе гаража ерэ һэн ан ха най ню таг-
тат най абаашажа бо ло хо гү?

6 — Тиигэжэ огто бо ло хо гүй! — гэжэ Ав ра һаам ха рюу са ба. — Ми-
нии хү бүүе тии шэнь бү эль гээ! 7 Эзэн, юр тэм сын Бур хан, на майе 
тү рэ һэн ню таг, тү рэл гэр һээм ха риин га зар абаа ша ха даа, «Би 
ши нии үри һа да һад та энэ орон ню та гые үм сын эд лэ лэй бол гон 
үгэ нэб» гэжэ тан га риг лаа юм. Эзэн Бур хан тэн гэ риин эл шэ еэ 
эль гээн, ши нии аян зам заажа үгэ хэ, зохёо хо бэзэ. Тии хэ дэнь 
ши тэн дэ һээ хү бүүн дэм ни һам га оло хо бэ зэш. 8 Хэр бээ ба са га-
най наа шаа ерэ хэ һээ та та гал заа һаань, ши үгэ һэн тан га риг һаа 
сүлɵɵб гэжэ ɵɵрыгɵɵ тоо лоо рой. Ха рин ми нии хү бүүе энэ 
орон ню таг һаа гаргажа, тии шэнь абаа шан байрлуулжа яа баш 
бо ло хо гүй!

9 Эзэ нэйн гээ хоёр гуя ын хоо рон до га раа та бяад, за ра сань за-
хяа ень бэе лүүл хэб гэжэ тан га риг ла ба.

10 Һүү лээрнь аха лаг ша за ра сань эзэ нэйн гээ мал һүрэгһɵɵ 
ар бан тэ мээ, зɵɵриһɵɵнь янза бү риин бэ лэг бо ло хо эд абаад, 
хэ дэн за ра са тай хам та Араам-Наһараим ошожо, Ав ра һаа май 
аха Нахоорой бай даг хото руу шэг лэ бэ.

11 Үдэ шэ лэн тээ шэ тэрэ хо тын за ха да ор шо дог ху да гай хажууда 
ерээд, тэ мээ нүү дээ һэ хэ рүү лэн байл га ба. Тэрэ үедэ хэ дэн эхэ-
нэр нүүд уһан да ху даг та ерэжэ яба ба. 12 Тии хэ дэнь Ав ра һаа май 
за ра са иигэжэ Эзэ ниие гуй ба:

— Эзэн Бур хан, ми нии эзэн Ав ра һаа май Бур хан! Ав ра һаам 
эзэн дэм ни үршɵɵл хай ра яа үзүүлжэ, зо ри һон хэ рэ гы ем ни 
мүнɵɵдэр бүтэмжэтэй бол гыт! 13 Ха рыт, би мүнɵɵ ху да гай дэр-
гэ дэ бай наб. Энэ хо тын ба са гад уһа ху даг һаа аба хань. 14 Эдэ 
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ба са га дай хэн нэ гэн дэ «дом бо һоош ни уһа уухы ем зүбшɵɵгыш» 
гэ хэб. Хэр бээ тэрэ ба са га най «уугыт. Энэ һам баан да би тэ мээ-
ды ет най уһал хаб» гэжэ хэ лээ һаань, Исааг та Та най үршɵɵгшэ 
ба са га най энэ мүн бай һые та ни хаб. Тиигэжэ Та ми нии эзэн дэ 
үршɵɵл хай ра яа үзүүлжэ, хү сэ лынь бэе лүүл һы ет най би лаб 
ойл го хоб.

15 Аха лаг ша за ра сын иигэжэ Эзэ ниие гуйжа бай тар мүр дээ-
рээ дом бо той Ривкаа ба са ган ху даг та дү тэл бэ. Ривкаа бол бол 
Ав ра һаа май аха Нахоор бо лон Милка һам га найнь тү рэ һэн 
хү бүүн Бетуээлэй ба са ган бэ лэй. 16 Тэрэ ай хаб тар сэ бэр хэн, 
эрэ хү ниие үшɵɵ мэ дээ гүй ба са ган бай гаа. Ху даг һаа дом бо ёо 
уһаар тэрэ дүүр гээд, дээ шэл бэ. 17 Ав ра һаа май аха лаг ша за ра са 
хой но һоонь гүйжэ ошоод, гуй ба:

— Дом бо һоош ни уһа уухы ем ни зүбшɵɵгыш!
18 Ривкаа зүбшɵɵжэ, дом бо той уһа яа гар һаа та бин гүй, тэрэниие 

ун да луул ба. 19 Һүү лээ рынь тэрэ иигэжэ хэ лэ бэ:
— Би мүнɵɵ тэ мээ нүүд тэт най уһа асар хаб, тэдэ ду раа раа 

ууг.
20 Дом бо соо үлэ һэн уһые ху да гай хажууда бай һан тэб шэ дэ тэрэ 

эюу лээд, ху даг хэ дэн да хин ябажа, тэ мээ нүү ды ень уһал ба.
21 Аха лаг ша за ра са үгэ хүүр гүй тэрэниие адаг лан хаража, 

«Эзэн энэ ба са га шэ лээ гү, со хом үнэн гү?» гэжэ до соо гоо 
шэбшэжэ бай гаа һэн.

22 Тэ мээ дэй са да та раа уһал һа най һүү лээр тэрэ аха лаг ша за-
ра са ба са ган да ха хад ше кель хэмжүүрэй ал тан са ха риг, ар бан 
ше кель хэмжүүрэй хоёр ал тан бу гааг үгɵɵд, 23 асуу ба:

— Хэ нэй ба са ган гээ шэб ши, хэ лыш? Та най гэр тэ хо но хо га-
зар ол до хо гү?

24 Тэ рэнь ха рюу са ба:
— Би Бетуээлэй ба са гам би. Ми нии аба Бетуээл ха даа Нахоор 

Милка хоё рой тү рэ һэн хү бүүн юм. 25 Ха шаа соом най үбһэ тэжээл 
эл бэг. Гэр тэм най хо но хо газаршье ол до хо. Ма най да ошог ты.

26 Тии хэ дэнь Ав ра һаа май за ра са үгы ень һайшаажа, Эзэн дэ 
һү гэ дэн мүргɵɵд, 27 иигэжэ хэ лэ бэ:

— Эзэн Бур хан, ми нии эзэн Ав ра һаа май Бур хан, эзэ нии ем-
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ни ор хёо гүй бай һан дат най бая сан мүр гэ нэб! Та ми нии эзэн дэ 
үршɵɵл хай ра яа бэлэглэжэ, най дуул һа наа бата гэр шэл бэт! 
На майе эзэ нэйм ни тү рэл са да нар та сэхэ аса раат!

28 Ривкаа гэр тээ бу шуу гүйжэ, эжынгээ тү рэл нүүд тэ бул тыень 
хɵɵрэбэ. 29–30 Ривкаагай тү рэ һэн аха Ла ваан дүү ба са га найн гаа 
һии хэ, бу гааг ха раад, ерэг шэ хүн юун ту хай хэ лээб гэжэ дуу лаад, 
ху даг тээ шэ яа ран ошо бо. Ав ра һаа май за ра са ху да гай дэр гэ дэ 
тэ мээд тэ еэ бай һаар һэн. 31 Ла ваан тэ рээн дэ иигэжэ хэ лэ бэ:

— Эзэ нэй үреэл тэй та юун дэ хээ рэ зог со ноб та? Ма най да 
ошог ты. Би та ниие гэр тээ оруулжа, тэ мээд тэт най тэжээл үгэ-
хэб, ха шаа бэ лэн бай на.

32 Ав ра һаа май за ра са нар гэр тэнь ошожо оро бо. Ла ваан тэ мээ-
нүү дэйнь ашаа буул гаад, үбһэ тэжээлтэй ха шаа руу оруул ба. 
Тии гээд тэрэ айл шан даа мүн суг яба һан зон донь хүлɵɵ угаа ха 
уһа үгэ бэ. 33 Удаань тэрэ айл шад та эдеэ та би ба, зүгɵɵр Ав ра һаа-
май аха лаг ша за ра са иигэжэ хэ лэ бэ:

— Зо ри һон хэ рэ гээ хэ лэн гүй би эдеэл хэ гүйб.
— Хэ лыт, — гэжэ ха рюу үг тэ бэ.
34 Тии хэ дэнь тэрэ хɵɵрэжэ эхил бэ:
— Би Ав ра һаа май за ра са на райнь нэ гэн гээ шэб. 35 Ми нии 

эзэ ниие Эзэ нэй үреэ һэн ушар һаа тэрэ угаа баян хүн боложо, 
һү рэг олон мал тай, алта мүнгɵɵр эл бэг, эрэ, эхэ нэр за ра са на-
раар олон бо лоо. 36 Саарра, ми нии эзэ нэй һам ган, эзэ нэйм ни 
үн дэр на һа тай бо лоод бай ха да, хү бүү тэ рээн дээ түрэжэ үгɵɵ 
һэн. Тии гээд ми нии эзэн ха маг оло һон эд зɵɵриеэ, бая ли гаа 
хү бүүн дээ дамжуулан үгɵɵ. 37 Эзэм ни тэрэ хү бүүн дээ һам га 
ол гуул ха яа на майе иишэнь ябуу лаа. Би тэ рээн дэ хэ лэ һэ нэйнь 
ёһоор хэ рэг бү тээ хэб гэжэ тан га риг лаа һэм. «Ми нии мүнɵɵ 
ажаһуужа бай гаа ша Ха на һаан ню та гай ба са га хү бүүн дэм ни 
хадамлажа бо ло хо гүй. 38 Ха рин тү рэ һэн орон ню таг там ошоод, 
тэн дэ һээ хү бүүн дэм ни һам га оложо абаа рай» гэжэ тэрэ за хи раа. 
39 Би эзэн һээ асуу гаа һэм: «Хэр бэеэ ба са га най нам тай яба хаа 
ар саа һаань, яа ха биб?» 40 Тии хэ дэм ни тэрэ иигэжэ ха рюу саа 
һэн: «Бүхы на һан дам Эзэн нам да үршɵɵл хай ра яа үзүү лэн 
бай гаа. Тэрэ эл шэ еэ шам да эльгээжэ, зо ри һон хэ рэ гы еш ураг-
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ша тай бол го хо ушар һаа ши эсэ гым ни тү рэл са да нар соо һоо 
ми нии хү бүүн дэ һам га оложо ша да хаш. 41 Зүгɵɵр тэн дэ һээ 
ши нии оло һон ба са гые тү рэл хи дэйнь наа шань та би ха гүй 
бай гаа һаань, ши нам да үр гэ һэн тан га риг һаа сүлɵɵ бо ло хош». 
42 Тии гээд мүнɵɵдэр ху даг та ерээд бай ха даа, би Эзэ ниие иигэжэ 
гуй гааб: «Эзэн Бур хам ни, ми нии эзэн Ав ра һаа май Бур хан! Та 
мүнɵɵдэр хэ рэ гы ем ни бүтээлсэжэ үгыт. 43 Ми нии эндэ, ху да-
гай хажууда бай ха да ху даг һаа уһа аба ха яа ба са га най ерэ бэл, 
«дом бо той уһан һааш ни уухы ем зүбшɵɵгыш» гэжэ гуй хаб. 
44 «Уу гыт. Та най тэмээнүүдшье уһа лаг» гэжэ ха рюу са һан ба са-
ган эзэ нэйм ни хү бүү нэй һам ган бол го хоор Та най заа һан тэрэ 
ба са ган мүн гэжэ ойл го хоб». 45 Иигэжэ ми нии до соо гоо Эзэн 
Бур хан тай хɵɵрэлдэжэ бай ха да Ривкаа ба са ган мүр дээ рээ 
дом бо та бин хай ерэжэ, ху даг һаа уһа аба ба. Би тэ рээн һээ уһа 
эри бэб. 46 Ба са ган тэрэ до роо дом бо ёо мүрһɵɵ буулгажа, хэ лэ бэ: 
«Уу гыт. Би тэ мээ нүү ды ет най уһал хам». Би ун даа ха ряа баб, тэ-
рэм ни уһа асаржа, тэ мээ ды ем ни ун да луул ба. 47 «Хэ нэй ба са ган 
бо ло нош?» — гэжэ асуу ха дам, «Бетуээлэй ба са гам би. Бетуээл 
ха даа Нахоор Милка хоё рой хү бүүн», — гээд тэрэ ха рюу саа. 
Тии хэ дэнь би ба са ган да ха ма рай һии хэ мүн хоёр бу гааг үгɵɵб. 
48 Тии гээд һү гэ дэн унажа, Эзэн дэ заль ба рааб. Эзэн Бур хан даа, 
ми нии эзэн Ав ра һаа май Бур хан да, на май сэхэ за маар иишэнь 
асаржа, эзэ нэйм ни хү бүүн дэ тэ рэ нэй угай ба са га һам ган болгожо 
абаа ша хыем үреэн үршɵɵн бай һан дань баяр хүр гэн мүр гэ бэб, 
ёһо лон маг та баб. 49 Мүнɵɵ таа на дай ха рюу хү леэ нэб: ми нии 
эзэн дэ үнэн шу дар га, һай хан сэдьхэлтэйгээр хандажа, хү бүүн-
дэнь һам ган бол гон Ривкаае үгэ хэ гүт? Үгэ хэ гүй, ябуул ха гүй 
гээ һаа, нюун гүй хэлэжэ үгэг ты. Та най ха рюуе хү леэн бай-
 наб.

50 Ривкаагай эсэ гэ Бетуээл, ахань Ла ваан иигэжэ ха рюу са-
бад:

— Энэ Эзэ нэй үршɵɵгшэ хэ рэг һэн тула бидэ юу хэ лэ хэ биб-
ди. 51 Ривкаа ба са ган ур дат най бай на.Тэ рэ ниие абаад ошог ты. 
Эзэ нэй за яа та шиид хэ бэ ри бэе лэг, тии гээд эзэ нэйт най хү бүүн 
ба са гаар най һам га хэг лэ.

52 Энэ ниие дуу лаад, Ав ра һаа май за ра са Эзэн дэ мүр гэн һү-
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гэ дэ бэ. 53 Тии гээд тэрэ за ра са үнэ тэй һай хан хуб са һа, алта 
мүнгɵɵр хэ һэн го ёол то гаргажа, Ривкаагай аха эжы хоёр то 
бэ лэг бол гон ба ри ба.

54 Тии гэ һэ нэй һүү лээр тэдэ за ра са нар тэн дэ эдижэ, уужа һайн 
хо ноод, үглɵɵгүүрынь бодожо, иигэжэ хэ лэ бэ:

— Бидэ Ривкаае абажа, гэр тээ бу са хам най.
55 Ривкаагай аха эжы хоё рынь ха рюу са ба:
— Бү яа рыт даа. Ба са гам най маа на даар арбаншье хо ног байг 

лэ. Тии гээд лэ яба на бэзэ.
56 — Эзэн би дэн дэ ехэ туһалжа, аян за мы ем най зо хёо гоо һэн 

тула маа на дые һаа туу лаа гүй һаат най, дээ рэ бай ха. Бидэ эзэн-
дээ түргɵɵр бу са ха ёһо тойб ди, — гэжэ Ав ра һаа май аха лаг ша 
за ра са хэ лэ бэ.

57 — Ба са га яа дуу дая, — гэжэ тэ дэнь ду рад ха бад. — Тэрэ ɵɵрɵɵ 
шии дэг.

58 Тэдэ Ривкаае дуу даад, иигэжэ асуу ба:
— Энэ хүн тэй ошол до хо гүш?
Тэ рэнь хэ лэ бэ:
— Ошо хоб.
59 Тии гээд аха эжы хоёрынь Ривкаа ба са га яа Ав ра һаа май 

за ра са нар тай хам та ябуул ха бо ло бо. Ба са га най на рай нял ха 
бай ха да хүхɵɵ хү хүүл һэн эхэ нэр, мүн хэ дэн шэ бэг шэ нэр тэ-
рээн тэй хам та ошол со хо бо ло бо.

60 Ривкаае тү рэл хи дынь иигэжэ үреэ бэ:
— Ба са гам най, үри хүү гэ дээр үнэр үд хэн бо лоо рой. Уг удамшни 

тооложо ба ра ша гүй олон боложо, дай са даа даража, тоон то 
ню та гы ень эзэл хэнь бол то гой!

61 Тии гээд Ривкаа бо лон шэ бэг шэ нэ рынь аян зам да га ра хаар 
бэ лэн боложо, тэ мээ нүү дые унажа, Ав ра һаа май за ра са на рые 
да хан, тэ дэ нэй ню таг руу шэг лэ бэ.

62 Олон хо но гой тур ша да аян зам да ябажа, тэдэ Ха на һаан 
орон ню таг таа бусажа ерэ бэ. Тэрэ үедэ Исаак Ха на һаа най 
урда зүг тэ байг ша Беэр-Лахай-Роигой ой ро хо но хээ рэ та ла да 
ерээд бай гаа.

63 Нэ гэ тэ үдэ шэ Исаак гүн бо дол до аб тан, хээ рэ га за раар сэнгэжэ 
яба ха даа, хо ло һоо ерэжэ яба һан тэ мээн хам бы обёор бо.
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64 Тэ мээ уна һан Ривкаа Исаа гые ха раад, тэ мээн һээ буу ба. 
65 Тии гээд тэрэ Ав ра һаа май за ра сые дуудажа, асуу ба:

— Ма най ур да һаа ерэжэ ябаг ша хүн хэн гээ шэб?
— Энэ ми нии эзэн Исаак гээ шэ, — гээд за ра са ха рюу са ба. Тии-

хэ дэнь Ривкаа нэ мэр гэ абаад, тэ рээ гээр нюу раа бү түүл бэ.
66 Ав ра һаа май за ра са Исааг тай уул заад, яба да лаа хɵɵрэжэ 

үгэ бэ. 67 Удаань Исаак Ривкаае эжынгээ ажаһуудаг бай һан 
гэ рэй бо го һоор оруулжа, һам ган бол гон, тэ рээн дэ угаа ехээр 
дур ла ба. Иигэжэ Исаак эхын гээ наһа ба ра һан һаа хой шон хи 
уй га шуу дал тай иигэжэ ха ха саа бэ лэй.

Авраһаамай һүүлшын жэлнүүд ба үри һадаһадынь

25  1 Ав ра һаам да хин һам га аба ба, Кетураа гэжэ нэ рэ тэй 
шэнэ һам га ниинь 2 Зим раан, Як шаан, Ме даан, Мидьяан, 

Иш баак бо лон Шуу ах гэжэ хү бүү дые тү рэ бэ. 3 Як шаан ехэ бо-
лоод, һам га абажа, Ше ваа ба Дедаан гэжэ хү бүүд тэй бо лоо һэн. 
Дедаанай үри һа да һад һаа ашуур, ле түүш бо лон леум обог зон 
үдэ һэн юм. 4 Ав ра һаа май Мидьяан хү бүүн Эй фаа, Эфер, Ха ноох, 
Авидаа, Элдаа гэ дэг та бан хү бүү тэй бо лоо бэ лэй. Тэдэ бул та 
Кетураагай аша нар гээ шэ.

5 Ав ра һаам бүхы эд зɵɵриеэ Исаак хү бүүн дээ дамжуулан 
үгɵɵ һэн. 6 Ха рин бага һам гад һаа га ра һан хү бүүд тээ үнэ тэ бэ-
лэ гүү дые үгɵɵд, Исааг һаа хо ло дуу лан, зүүн зүг руу ябуулжа, 
һуурижуулба.

7 Ав ра һаам зуун да лан та бан на һа тай бо лоод, 8 сэдьхэл дүү рэн, 
ажабайдалай за яае һай са үзɵɵд, наһа ба раа бэ лэй. 9–10 Исаак 
бо лон Ишмаээл хү бүү дынь тэрэниие Махпелаа агы нү хэн дэ 
хүдɵɵлүүлбэ. Энэ ха даа Мамрээгэй хажууда, хүдɵɵ та ла да ор шо-
дог. Ав ра һаам ур дань тэрэ га за рые хиит обог зон һоо ху дал дан 
абаад, тэрэ агы соо Саарра һам га яа хүдɵɵлүүлһэн бэ лэй.

11 Ав ра һаа май мор до һо ной һүү лээр Бур хан тэ рэ нэй хү бүүн 
Исаа гые үреэ бэ. Исаак Беэр-Лахай-Рои, он доо гоор хэ лэ бэл, 
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«На майе на һан соом хаража бай даг Эзэ нэй бу лаг» гэ дэг га зар 
ню таг та ажаһуугаа.

12 Сааррын за ра са эхэ нэр, Египет орон ню таг һаа гар бал тай 
Һагаарай Ав ра һаам да тү рэ һэн Ишмаээл хү бүү нэй уг удам гэ-
бэл, иимэ. 13 Ишмаээлэй хү бүү дэй нэрэ, аха за ха һаань эхил хэ-
дэ, иимэ: ууган хү бүү ниинь Нэвэһоод, удаань Кедаар, Адбээл, 
Мив саам, 14 Миш маа, Думааһ, Масаа, 15 Ха даад, Те маа, Етуур, 
Нафииш ба Кидмааһ. 16 Эдэ Ишмаээлэй хү бүүд ар бан хоёр обог 
зо ной эхи табижа, тэ дэ нэй нэ рээр ор шон һуу даг га за рынь, хото 
һуу рин гуу дынь нэр лэг дээ бэ лэй.

17 Ишмаээл зуун гу шан до лоо наһа на һа лаад, гээг дээ һэн. 
18 Тэ рэ нэй үри һа да һад Ав ра һаа май бу сад үри һа да һад һаа 
таһаржа, Египедэй зүүн хилэ бо лон Ас си ри орон тү рын хоо-
рон до ор шо дог Хавилааһ бо лон Шүүр хо то нуу дай хоо рон до 
һуурижаба.

Исаак ба Яков
Яков ба Эсаав

19 Ав ра һаа май хү бүүн Исаа гай угай бэ шэг гэ бэл, энэ. Ав ра һаам 
бол бол Исаа гай эсэ гэ. 20 Исаак дүшэ на һа тай бай ха даа, Падаан-
Араамай араам яһа тан Бетуээлэй Ривкаа ба са гые һам га абаа 
бэ лэй. Ривкаа ха даа Ла ваан гэ дэг аха тай һэн.

21 Ривкаагай үхи хүү гэд тэй бо ло дог гүй ушар һаа Исаак Эзэн 
Бур хан да һам ган ту хай гаа заль ба ран гуй ба. Тии хэ дэнь Эзэн 
Бур хан мүр гэ лыень анхаржа, Ривкаа хээ ли тэй бо ло бо. 22 Эхир 
хүү гэд тэй бо ло хо бай һа наа тэрэ ойл го бо. Эхын гээ гэ дэ һэн соо 
бай ха даа хүү гэ дынь хоо рон доо тэм сэ һэн мэтэ ехээр хү дэл-
хэ дэнь, Ривкаа һа наа гаа зо бон, юун бо ло хо ёо бай һан ту хай 
Эзэн һээ асуу ба.

23 Эзэн тэ рээн дэ иигэжэ ха рюу са ба:
— Умай соо хи хоёр хүү гэд һээш хоёр он доо арад бол бо со рон 

бү рил дэ хэ. Нэ гэ ниинь үлүү хү сэ тэй боложо, ахань дүү гэйн гээ 
за ра са бо ло хо.

24 Ривкаагай эхир хүү гэ дээ тү рэ хэ са гынь тулажа, 25 шад улаан 
үһэ тэй хү бүүн тү рүү лэн га ра ба. Бүхы бэ ень үд хэн улаан үһɵɵр 
ху шаг да һан ушар һаа тэ рээн дэ «Эсаав», ор шуул бал, «Үһэ тэй» 
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гэ һэн нэрэ үг тэ бэ. 26 Удаань дүүнь ахын гаа таб гай һаа аһал дан 
гаража, «Яков» гэжэ нэ рэ тэй бо ло бо. Тэ дэ нэй тү рэ хэ дэ, Исаак 
жаратай ябаа.

27 Хү бүүд бэ еэ хү сэ бэ. Эсаав хээ рэ яба даг мэр гэн ан гуу шан 
боложо то до роо, ха рин Яков дүү ниинь гэр той ро ноо байжа, 
хони адуул даг ажалтай, үгэ үсɵɵнтэй хүн бо лоо һэн. 28 Эсаавай 
асар даг ан гай мя хан да эсэ гэнь ду ра тай һэн тула Эсааваа үлүү 
сэг нэ дэг, ха рин эхэнь Яков таа ду ра тай бэ лэй.

29 Нэ гэ тэ Яко вай улаан зар маар шүлэ ша наад бай ха да, үлэн 
хоо һон Эсаав аг нуу ри һаа бу са ба.

30 — Гэ дэ һэм ни ехэ үл дэ нэ, энэ улаан шүлэнһɵɵ нам да түргɵɵр 
хээд үгыш! — гэжэ тэрэ Яков та хэ лэ бэ.

Энээн һээ хой шо тэрэ «Эдоом», ор шуул бал, «Улаан» гэжэ зу-
гаа нэ рэ тэй бо ло һон юм.

31 — Хэр бээ эсэ гын зɵɵри залгамжалха ууган хү бүү нэй эр хээ 
нам да үгɵɵ гээ шэ һааш, би шам да шүлэ хэжэ үгэ хэб, — гэжэ 
Яко вай хэ лэ хэ дэ, 32 Эсаав ха рюу са ба:

— Зай! Үлдэжэ үхэ хэ гэжэ бай һан аад, тэрэ эр хээр юу хэбэ 
гээ шэ биб! Абыш!

33 — Тү рүүн тан га риг ла! Тэрэ эр хэ еэ нам да ту шаа һан ту хай-
гаа! Тии хэ дэш шүлэ үгэ хэб, — гэжэ Яко вай хэ лэ хэ дэ, Эсаав 
тангариглажа, ууган хү бүү нэй эсэ гын эд зɵɵри залгамжалха 
эр хэ еэ иигэжэ эдеэ хоо лоор ан дал да ба. 34 Эсаав Яко вай улаан 
зар маар ша на һан шү лые эдижэ са даад, гаража ошо бо. Иигэжэ 
тэрэ ууган хү бүү нэй эрхэ тоон гүй ал даа бэ лэй.

Исаак һамгантаяа ба Авимээлэх

26  1 Ав ра һаа май ами ды мэн дэ бай ха үедэ орон ню таг тань 
ехэ ган га суур бо ло һон юм. Тэ рэ нэй наһа ба ра һа най 

удаа да хин ган га суур тохёолдожо, үлэс хэ лэн хоо һон бай да лай 
үзэг дэ хэ дэ, Исаак пелешет яһа та най Ге раар хото руу ошожо, 

ЭХИНЭЙ ЭХИН 25:26 – 26:1

 

25:26 Эндэ «Яков» гэжэ нэрэ «таб гай һаа аһал дан га раг ша» гэ һэн уд ха-
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эгээл тү рүүн «Эзэн ша майе ар ша лаг лэ» гэ һэн уд ха тай бай гаа ха гэжэ 
таа маар.
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Пелешет орон ню та гай хаан Авимээлэхэй хажууда ерэжэ байр-
ла ба. 2 Эзэн Исааг та үзэгдэжэ, иигэжэ ай лад ха ба:

— Ши эдеэ хоо л бэдэржэ Египет бү ошо. Ха рин Ми нии шам-
да заажа үгэ һэн ню таг орон руу зорижо байр ла. 3 Гэбэшье 
мүнɵɵ нэгэ хэ ды хэн саг эн дээ бай. Би ша май хо до доо анхаржа, 
үршɵɵжэ-үреэжэ бай хаб. Ажаһуугааша энэ бүхы орон га за ры еш 
хой шон хи ши нии үедэ үгэ нэб. Ур дань ши нии эсэ гэ Ав ра һаа мые 
найдуулжа үр гэ һэн тан га ри гаа бэе лүүл хэб. 4 Би ши нии үри һа-
да һа дые ог тор гойн одод мэтэ олон бол гоод, энэ ха маг га зар 
дай дые тэ дээн дэш үгэ хэб. Ши нии уг зал гаг ша даар дамжан, 
Ми нии үреэл хай ра орон ню та гуу дай бүхы арад тү мэн дэ 
хүр тэ хэ. 5 Энэ ха даа Ав ра һаа май бүхы зар ли гым, тог тоол заа-
ба рии ем, хуу ли ёһо нуу дым са хи һа най, үгэ соом ни яба һа най, 
хү сэ лы ем ни бэе лүүл һэн ушар һаа Би тэ рээн дэ най дуул һа наа 
бэе лүүл хэб!

6 Исаа гай Ге раар ню таг та ерэжэ байр ла ха да, 7 ню та гай зон 
Ривкаа һам ган ту хайнь һо нир хон асуу ба. «Һам гам ни сэ бэр 
һай хан. Үнэн сэ хы ень хэ лээ һаам, эн дэ хи эрэ шүүл тэ рэ нии ем-
ни аба ха һэ дэл гэ тэй на майе алажа ма гад» гэжэ Исаак бо доод, 
иигэжэ ха рюу са ба:

— Тэрэ ми нии дүү ба са ган.
8 Исаа гай тэн дэ ни лээд удаан ажаһууһанай удаа нэ гэ тэ Пелешет 

орон ню та гай хаан Авимээлэх Исаак Ривкаа хоёрой инаглажа 
бай хые ор до нойн гоо сон хоор харажархиба. 9 Тэрэ Исаа гые 
дуудажа, асуу ба:

— Энэш ни ши нии һам ган ха юм! Юун дэ ши дүү ба са гам ни 
гэжэ хэ лээб ши?

Исаак ха рюу са ба:
— Тэ рэ нэй түлɵɵ на майе эн дэ хи эрэ шүү лэй ала ха һаань ай-

гаа һэм.
10 — Ши маа на дые яажа бай на гээ шэб ши? — гэжэ Авимээлэх 

хэ лэ бэ. — Хэр бэеэ ма най сэ рэ гэй хэн нэ гэн ши нии һам ган да 
хүсэрхɵɵ һаань, ямар ехэ гэм зэмэ би дэн дэ то хог до хо, Эзэ нэй 
хэ һээл тэ ама са ха ёһо той бо ло хо бай гаа биб ди!

11 Тии гээд Авимээлэх арад зон доо иимэ зар лиг со нос хо бо: 
«Энэ хүн дэ гү, али тэ рэ нэй һам ган да гар хү рэ һэн хүн хо роог-
до хо!»
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12 Энэ га зар орон до ню таг лаад, Исаак та ряа та ри даг һэн. Эзэн 
үреэжэ, урда жэлнүүдтэ ор хо доо зуу да хин баян ур га са нэгэ 
жэл тэрэ ху ряа ба. 13 Иигэжэ Исаак бүри улам баяжажа, энэ 
ню таг та эгээл баян хүн бо ло бо. 14 Гад на тэ рээн дэ мал һү рэг , 
за ра са нар угаа олон бай гаа. Энээн дэнь Пелешет орон ню та гай 
зон атаар ха даг бо ло бо. 15 Ур дань Ав ра һаам эсэ гынь за ра са нар 
олон ху даг мал та һан бай гаа. Атаархажа хо рол хо һон пелешет 
зон тэрэ ху да гуу ды ень шо рой гоор бү түү лээд хая ба.

16 Тии хэ дэнь Авимээлэх хаан Исаа гые дуудажа аса раад, 
иигэжэ хэ лэ бэ:

— Ши нии ехэ баян, хү сэ тэй боложо бай һан ушар һаа бидэ 
шам һаа айжа эхи лээб ди. Ма най орон ню таг һаа хулжаа һааш-
ни, дээ рэл ха.

17 Исаак Ге раар хо тые орхижо, Ге раар гэ дэг тала га зар та ошожо 
байр ла ба. 18 Тэн дэ Ав ра һаам эсэ гэнь ами ды мэн дэ бай ха даа 
олон ху даг мал та һан, тус бү ри дэнь нэрэ үгэ һэн юм. Наһа ба-
ра һа найнь һүү лээр пелешет зон тэрэ ху да гуу дые шо рой гоор 
бү түүл һэн бэ лэй. Исаак тэдэ ху да гуу дые за ра са нуу даа раа да хин 
мал туул ба, ан ха найнь нэ рэ нүү дээр нэр лэ бэ.

19 Энээн һээ гад на Исаа гай за ра са нар Ге раа рай хүн ды тала 
га зар та шэнэ ху даг малтажа бай та раа сэ бэр тун га лаг уһа тай 
бу лаг оло бо. 20 Зүгɵɵр Ге раа рай хо ни шод «энэ уһан та най бэшэ, 
ма най» гэжэ бай гаад, Исаа гай за ра са нар тай ар сал да ба. Тии-
мэ ар сал даа тай ха дань тэрэ ху да гые «хэ рүүл» гэ һэн уд ха тай 
«Эсээк» гэжэ үгɵɵр Исаак нэр лэ бэ.

21 За ра са на рынь үшɵɵ нэгэ ху даг мал та ба. Тэ рэ нэй түлɵɵ мүн 
лэ ар сал даан га ра ба. Тии хэ дэнь Исаак тэрэниие «эсэр гүү сэл» 
гэ һэн уд ха тай «Сит наа» гээд нэр лэ бэ. 22 Исаак тэн дэ һээ нүү гээд, 
үшɵɵ нэгэ ху даг мал та ба. Одоол тэ рэ нэй түлɵɵ ар сал даан, хэ-
рэл дээн га ра ба гүй. Тии мэ һээ Исаак тэрэ ху даг таа «зай га зар» 
гэ һэн уд ха тай «Ре хо воот» гэжэ нэрэ үгэ бэ, «Эзэн Бур хан одоол 
ман да үр гэн уужам зай үгэ бэ, энэ га зар та маа на дай оло шор хые 
үршɵɵбэ» гэжэ тэрэ хэ лээ һэн.

23 Һүү лээрнь Исаак Беэр-Шеэвэ ошо бо. 24 Тэрэ һү нинь Эзэн 
тэ рээн дэ үзэгдэжэ, иигэжэ ай лад ха ба:

— Би ши нии эсэ гэ Ав ра һаа май шү тэ дэг Бур хан гээ шэб. 
Юунһээшье бү ай. Нам да үнэн сэхэ за ра са Ав ра һаам да ай лад-
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ха һа най ёһоор, би хо до доо ша май анхаржа, үреэл хай ра яа 
элирхэйлжэ, үреэжэ, уг уда мы еш оло шо руул хаб.

25 Исаак тэрэ га зар та үр гэ лэй шэ рээ түхеэрээд, Эзэ ниие хүн-
дэ лэн, үр гэл хэбэ. Тии гээд тэрэ гэр бүлэ, за ра са на раа аса раад, 
тэн дэ шэнэ ху даг мал туу лаад, һуурижаба.

26 Ге раар һаа Авимээлэх хаан, зүб шэг шэнь Ахузаат бо лон сэ-
рэ гэйнь жанжин Пихоол нэгэ үдэр Исааг та ерэ бэ.

27 — Таа над нам да ду раа гутажа, орон ню таг һаа үлдɵɵ һэн 
бэшэ гүт? Юун дэ нам да ерэ бэт? — гэжэ Исаак асуу ба.

28 — Эзэн тан тай нэ гэн хам та бай һа ниинь эли. Тии мэ һэн тула 
бидэ хоо рон доо хани ба ри саа най хэл сээ ба та лая. 29 Ма най орон 
ню таг та амидаржа бай ха дат най хэншье таа на дые дай раа гүй, 
амар ам га лан орон ню таг һаа та бяа бэ лэйл ди. Тэ рээн һээ хой шо 
Эзэн та ниие үреэ гээ. Маа на дай ур да һаа доб тол хо гүйгɵɵ хэл-
сээ гээр ба тад ха бал, һайн бэ лэй, — гэжэ тэдэ ха рюу са ба.

30 Тии гээд Исаак тэ дээн дэ найр хэбэ. 31 Тэдэ үглɵɵ үглɵɵгүүр 
эртэ бо доод, хоёр та ла һаа хани ба ри саа най тан га риг үр гэ бэ. 
Исаак айл шад та яа хахасажа, тэ дэнь энхэ тай бан һɵɵргɵɵ бу-
са ба.

32 Тэ рэл үдэртɵɵ ху даг малтажа бай гаа бар ла гууд уһан ол до бо 
гэжэ Исааг та мэ дээ сэ бэ. 33 Исаак тэрэ ху даг та «Ши ваа» («тан га-
риг» гэ һэн уд ха тай үгэ) гэжэ нэрэ үгэ бэ. Мүнɵɵ бо ло тор тэрэ 
хото Беэр-Шеэвэ гэжэ нэ рэ тэй хэ бээ рээ байг ша.

Бурханай үреэлтэй хүн — Яков
34 Эсаав дү шэн на һа тай бай ха даа, Беэ рэй Ие һу дит, Эйлооной 

Бас маат гэ дэг хиит яһа най хоёр һам га абаа һэн. 35 Эсаавай эдэ 
хоёр һам гад һаа боложо, Исаак Ривкаа хоёрой ажабайдал тү-
бэг тэй бо лоо һэн.27  1 Үбгэрхэдɵɵ һо хор бо ло һон Исаак нэ гэ тэ ууган хү бүү-

гээ дуу дан:
— Хү бүүм ни! — гэ хэ дэнь,
— Юун бэ, аба? — гэжэ Эсаав асуу ба.
2 Исаак тэ рээн дэ хан дан, иигэжэ хэ лэ бэ:
— Би үн дэр на һан бо лооб, хэдышье ами ды мэн дэ яба ха яа 

мэ дэ нэ гүйб. 3 Номо һур ша яа абаад, хээ рэ тала гаража, ан ол зо-
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лоод ерэ. 4 Тэ рэ нээ аса раад, ми нии ду ра тай хоол ам та тай ха наар 
бэлдэжэ үгɵɵрэй. Хү бүү нэйн гээ гар һаа нэгэ һай хан хоол эдеэд, 
Эзэн Бур хан һаа һайн һай ха ниие гуйжа, үреэл хэ лэ хэб. Наһа 
ба ра ха һаа урда би һанажа яба һа наа заа бол хэ лэ хэ ёһо тойб.

5 Исаа гай Эсаав хү бүүн дээ хэ лэ һые Ривкаа дуулажа бай гаа. 
Тии гээд Эсаавай аг нуу ри да га ра ха да, 6 тэрэ Яков таа хэ лэ бэ:

— Эсэгыншни Эсаав аха даш ни юу хэ лэ һые би дуу лааб. 7 Аг-
 нуу ри да гаража, ан ол зо лоод, ам та тай эдеэ хоол бэл дэ һэ нэйнь 
удаа Эзэн һээ үлзы хэ шэг гуйжа, эсэ гэш ни Эсаа вые үреэ хэнь. Наһа 
ба ра ха һаа урда тэрэ энээ ниие заа бол хэ хэ. 8 Зай, хү бүүм ни, юу 
хэ хэб ши гэжэ хэ лэ хым ни шаг на. 9 Мал даа ошожо, тэн дэ һээ хоёр 
тар ган эшэ гэ шэлэжэ аба. Би тэ дэ нии еш эсэгыншни ду ра тай гаар 
бэл дэ хэб, 10 Ха рин ши тэ рэ нии ем эсэ гэ дээ абаашажа эдюул хэш, 
тии гээд эсэ гэш ни шам да гэ рээд үреэл үгэ еэ хэ лэ хэ.

11 — Тиигэжэ бо ло хо гээ шэ гү? Эсаав ахайн бэе үһэ ехэ тэй, — гэ-
жэ Яков ха рюу са ба. — Ха рин ми нии бэе тии мэ үһэ гүй ха юм. 
12 Гэн тэ эсэ гэм ни на май эль бээд үзɵɵ һаань, яа ха биб? На майе 
мэ хэл бэ гэжэ ойл гоо һаань, нам да үреэ лэй орон до ха раал 
уна хал.

13 Эхэнь:
— Хэр бээ ха раал та бяа һаань, тэрэ ха раа лынь нам да шэнгүүжэг. 

Ха рин ши ми ниил үгэ дуу ла. Ошожо аса ра, — гэбэ.
14 Яков эшэ гэ дые асар ба. Исаа гай ду ра тай гаар Ривкаа ам та тай-

гаар эдеэ бэл дэ бэ. 15 Һүүл дэнь тэрэ ехэ хү бүүн Эсаавайнгаа гэр тээ 
хадагалжа бай һан гоё лой хуб са һа абажа, бага хү бүүн Яков таа 
үм дэ хүүл бэ. 16 Яко вай үһэ гүй мэ ли гэр хү зүүе, гар нуу ды ень тэрэ 
эшэ гэ дэй ар һаар орёо бо. 17 Тии гээд бэл дэ һэн эдеэ гээ, хи лээ мэ 
Яков та ба рюул ба. 18 Тэ рэнь эсэ гэ дээ май хан руу ороод:

— Аба-аа! — гэбэ.
— Заа, хү бүүм ни! — гэбэ Исаак. — Ши ми нии али хү бүүм-

ши?
19 — Би ууган хү бүүн Эсаавтнайб, — гэжэ Яков ха рюу са ба. — 

Хэлэһээртнай бул тыень дүүр гээб. Үндыжэ бо доод, ан гай 
мя хан һаа эдиг ты. Тии гээд Эзэн Бур хан һаа үлзы хэ шэг гуйн, 
хү бүү гээ үреэ гыт даа.

20 Исаак иигэжэ асуу ба:
— Иимэ түргɵɵр ши яажа ан ол зол бош?
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Тэ рэнь ха рюу са ба:
— Та най шү тэн заль бар даг Эзэн Бур хан нам да ту һа лаа.
21 — Дү тэ лэ наа шаа, хү бүүм ни, — гэбэ Исаак. — Ша май эль бээд 

үзэ һүүб, нээ рээ Эсаав гүш?
22 Яко вай эсэ гэ дээ дү тэл хэ дэнь, тэрэниие эльбэжэ үзɵɵд, 

Исаак хэ лэ бэ:
— Хай шаа юм даа. Абяа хоо лойнь — Яко вай, ха рин гар нуу-

дынь — Эсаавай.
23 Эсаавай гар нууд мэтэ Яковайшье гар үһэ тэй бай ха дань, 

эсэ гэнь та нин гүй, тэ рээн дэ үреэл хэ лэ хэ бо лоо бэ лэй.
24 Гэбэшье Исаак да хин асуу ба:
— Тии хэ дээ ши үнэхɵɵрɵɵ ми нии хү бүүн Эсаав бо ло но 

гүш?
— Мүн даа, тии мэб, — гэжэ Яков ха рюу са ба.
25 Тии хэ дэнь Исаак:
— Зай, хоо лоо наа шань үгэ. Хү бүү нэйн гээ ол зол һон ан гай 

мяха эдеэд, үреэл хэ лэ хэб, — гэжэ хэ лэ бэ.
Яков эсэ гэ дээ эдеэ, улаан архи ба ри ба. Эдижэ, уужа са даад, 

26 Исаак:
— Ерэ наа шаа, хү бүүм ни, таа ла на май, — гэбэ.
27 Яков дүтэлжэ, эсэ гэ еэ таа ла ба. Эсаавай хуб са һа най үнэр 

танижа, Исаак үреэ хэ гэжэ шии дээд, иигэжэ хэ лэ бэ:
— Хү бүү нэйм ни хуб са һа най энэ һай хан хан гал Эзэ нэй үреэ һэн 

хээ рэ та лын үнэр мэтэ һай хан. 28 Бур хан та ряа лан гуу ды еш ни 
бо роо ху рын уһаар мэтэ шүү дэ рэй шии гээр ундалуулжа, ар бин 
ехэ баян ур га са үршɵɵжэ бай хань бол то гой! Ур га сын да лай, 
виноградай архи үргэлжэ сал ги да хань бол то гой! 29 Дэл хэйн олон 
ара дууд шам да ажал хэ хэнь, ур даш ни мүр гэн һү гэ дэ хэнь бол-
то гой! Тэ рээн һээ гад на аха дүү гээ, тү рэл түтимɵɵ ши за ха дан 
зонхилжо, үри һадаһадшни үеһɵɵ үедэ тэ дээн дэ хүндэлүүлжэ 
бай хань бол то гой! Ша май ха рааг шад та ɵɵһэдтэнь ха раа лынь 
шэн гэг, ша май үреэг шэд ɵɵһэдɵɵ үреэл дэ хүр тэг!

30 Яко вай иигэжэ Исааг һаа үреэл дэ хүртɵɵд, һаял яба һа най 
удаа Эсаав аг нуу ри һаа бусажа ерэ бэ. 31 Ам та тай ха наар эдеэ 
хоол хээд, эсэ гэ дээ асаржа, тэрэ хэ лэ бэ:

— Аба-аа! Үндыжэ бо доод, асар һан ан гайм ни мяха эдиит даа, 
тии гээд нам даа үреэл үршɵɵлɵɵ за яа гыт!
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32 — Ши хэм ши? — гэжэ Исаак асуу ба. Тэрэ:
— Би та най ууган хү бүүн Эсаавби, — гэжэ ха рюу са ба.
33 Тии хэ дэнь Исаак угаа ехээр сошожо, шэ шэ рэн хэ лэ бэ:
— Тии гэ бэл, хэн ан гай мя хаар хоол хэжэ нам да үгɵɵ гээ шэб? 

Ши нии ерэ хэ һээ урид би бул тыень эдеэд, Эзэ нэй нэ рээр тэрэниие 
үреэ гээ һэм. Үреэ һэн үреэ лээ би һɵɵргэнь бусаажа ша да ха гүйб. 
Тэ рэл үреэл ни хүсэндɵɵ хо до доо бай хал.

34 Эдэ үгэ нүү дые дуу ла ха даа, Эсаав ай хаб тар гом дол той гоор, 
шан гаар уйлажа, эсэ гэ еэ гуйжа эхил бэ:

— Абам ни! Теэд намайешье үреэн за яа гыт даа!
35 — Дүүш ни нам да ерэжэ, на майе мэ хэ лээд, ши нии аба ха ёһо-

той үреэ лые ɵɵртɵɵ абаад то ни лоо, — гэжэ Исаак ха рюу са ба.
36 — Тэрэ на майе хоёр да хин мэхэлжэ ша даа. «Мэ хэ шэн» нэ рэ-

дээ таа ра һан ами тан. Уу ган хү бүүн гүү лэ хэ ми нии эрхэ бу ляан 
абаа, ха рин мүнɵɵ нам да үг тэ хэ үреэл дэ хүртɵɵд арил бал! Теэд 
нам да хэ лэ хэ ямаршье үреэл тан да үлɵɵгүй гээ шэ гү?

37 Исаак ха рюу са ба:
— Хү бүүм ни! Эзэн Бур хан һаа гуйжа аба һан үреэ лэй ёһоор, 

дүүш ни ши нии эзэн бо лоо. Тэ рээн һээ гад на бүхы тү рэл га-
рал най тэ рэ нэй мэ дэ лэй бо ло бо. Ур га са та ряа гаар, жэмэсэй 
ар хяар тэрэ ду тал да ха гүй. Шам даа, хү бүүм ни, юу гээ рээ мүнɵɵ 
ту һал ха биб даа.

38 — Абам ни! Та гансашье үреэл нам даа хэлэжэ үгыт даа! 
Намайшье үреэ гыт, абам ни! — гэжэ Эсаав эсэ гэ дээ хэ лээд, 
сур хир са уй ла ба. 39 Тии хэ дэнь Исаак тэ рээн ту хай зүгнэжэ, 
иигэжэ хэ лэ бэ:

— Эзэн Бур хан та ряа лан гууд дээ рэш шүү дэ рэй дуһалшье 
уна гаа ха гүй. Ши хэзээдэшье баян ур га са ху ряан аба ха гүйш. 
40 Эдэ бая лиг оло хын тула ши дээрмэдэжэл оло хо һоо бэшэ 
он доо ар га гүй бай хаш. Дүү гэйн гээ за ра са бо ло хош. Гэбэшье 
эсэр гүү сэн тэм сэ бэл, дар лал та һаа мултаржа ма гад гүйш.

41 Эсэ гын үреэл мэ хээр аба һан дань Эсаав Яков та хо роо бу-
салжа, «эсэ гэм най уда ха гүй наһа ба ра ха, тии хэ дэнь би Яко вые 
ала хаб» гэжэ до соо гоо шэб шэ бэ.
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42 Гэбэшье хэн нэ гэн Ривкаада энээн ту хай дуулгажа, тэрэ 
бага хү бүүн Яко ваа дуу даад, иигэжэ хэ лэ бэ:

— Шаг на! Эсаав ахаш ни ша майе ала ха һа наа тү рэн хэй гэл сэ-
нэ. 43 Тии гээ ха дань, хү бүүм ни, эжынгээ үгэ дуулажа, эн дэ һээ 
түргɵɵр тэрьедэжэ, Месопотамиин Ха раан хо то до ажаһуудаг 
Ла ваан на га са даа ошо. 44 Тэн дээ ши ахын гаа уур су ха лай ном-
гор тор ажаһуухаш. 45 Хэ һэн хэ рэ гы еш ни тэ рэ нэй мар та тар 
тэн дээ бай гаа рай. Мар та ха дань, би шам да хү ниие эльгээжэ, 
наа шань аса руул хаб. Эндэ үлɵɵ һаа, алуул хаш. Тии гээд ахаш-
ни ша майе ала һан даа зар га да орожо, саа за луул ха. Нэгэ үдэр 
хоёр хү бүү дээ ал да ха гээ шэ нам һаа зай лаг!

46 Удаань Ривкаа Исааг та иигэжэ хэ лэ бэ:
— Эсаавай хиит яһа тан хоёр һам гад һаа боложо, би зобожо 

бай наб. Яко вайм най баһа хиит яһа най һам га аба балнь, ами ды 
бай һан һаа үхэ һэм ни дээ рэ.28  1 Тии хэ дэнь Исаак Яко вые дуудажа, үршɵɵгɵɵд, иигэжэ 

за хин хэ лэ бэ:
— Энэ Ха на һаан орон ню та гай ба са гаар һам га хэжэ бо ло-

хо гүй. 2 Эн дэ һээ ябажа, хой то зү гэй Падаан-Араам руу ошо. 
Тэн дэ на га са аба Бетуээлэйдээ байжа, эжынгээ аха Ла ваа най 
ба са га дай нэ гы ень һам га абаа рай. 3 Хи заар гүй ехэ хү сэ тэй Бур-
хан ша майе үреэжэ, үнэр үд хэн гэр бү лэ тэй боложо, ши нии уг 
удам һаа агуу е хэ арад яһа тан бии бо ло хонь бол то гой! 4 Ур дань 
Ав ра һаам да үгэ һэн Бур ха най үреэл шам да бо лон үри һа да һад-
таш оршожо, Ав ра һаам да үгэ һэн энэ орон ню та гые ши нии 
эзэ лэн бай ха бол то гой!

5 Исаак хү бүү гээ үдэ шэ бэ, тии гээд тэ рэнь Падаан-Араамда 
бай даг Ла ваа най да зо ри бо.

6 Исаа гай Яко вые үреэжэ, һам га тай бол го хын тула Падаан-
Араам руу эльгээжэ, Ха на һаан орон ню та гай ба са гаар һам га 
хэ хэ гүй ту хай ха туу хо ри гые, 7 тии гээд Яко вай эсэ гын гээ үгэ 
дуулажа, Падаан-Араам руу зо ри һые Эсаав дуу ла ба. 8 Ха на һаа най 
уг гар бал тай бэ ри нүү дэй эсэ гынь һа наан да таа раа гүйе Эсаав 
ойл гоод, тү рэл га ра лайн гаа дун да һаа үшɵɵ нэгэ һам га аба-
хаар шии дэ бэ. 9 Тии гээд Эсаав хүг шэн аба Ав ра һаа майн гаа 
хү бүүн Ишмаээлэйдэ ошоод, Махалаат ба са гы ень һам га аба ба. 

ЭХИНЭЙ ЭХИН 27:42 – 28:9

BUR.indb   65BUR.indb   65 18.11.2009   15:06:1218.11.2009   15:06:12



66

Махалаат Нэвэһоод гэжэ аха тай бэ лэй. Иигэжэ Эсаав һам гад 
дээ рээ үшɵɵ нэгэ һам га абаа һэн.

10 Беэр-Шеэвэһээ га раад, Яков Ха раан хото руу зо ри бо. 11 Нэ-
 гэ тэ на ра най орожо бай ха үедэ тэрэ нэгэ га зар та хүрэжэ, тэн-
дээ хо но хоор шиидэжэ, нэгэ томо шу луу дэр лээд хэб тэ бэ. 
12 Зүү дэн дээ ог тор гой га зар хоё рые хол бо һон гэш хүүр ха ра ба: 
тэрэ гэш хүүр дамжан, Бур ха най эл шэ нэр дээ шэ -доошоо ябажа 
бай ба.

13 Эзэн гэш хүү рэй орой до зог соод, Яков та иигэжэ айладхажа 
бай ба:

— Би Эзэн Бур хан мүн! Ши нии эсэ гэ нэр бо ло хо Ав ра һаа май, 
Исаа гай шү тэн заль бар даг Бур хам би. Энэ нэмжын бай һан 
га за рые Би шам да бо лон ши нии уг удам да үгэ нэб. 14 Ши нии 
үри һа да һад га за рай шо рой мэтэ олон боложо, дүр бэн зүгɵɵр 
та ран һуурижаха. Би ша маар бо лон уг удамааршни дамжуулан, 
дэл хэйн арад тү мэ ниие үреэ хэб. 15 Хаанашье ябаа һааш, Би шам-
тай суг ябажа, ар шал хаб. Энэ орон ню таг руу да хин асар хаб. 
Ай лад ха һа наа бэе лүүл тэ рээ Би ша майе ор хи хо гүйб.

16 Яков нойр һоо һэ реэд, иигэжэ хэ лэ бэ:
— Эзэн эндэ бай ха юм гэжэ би оройдоошье һа наа гүйл би.
17 Гэн тэ тэрэ айн һүрдэжэ, иигэжэ дуу га раа һэн:
— Ямар айм шаг тай га зар гээ шэб! Энээ хэн хэ һэг га зар бол бол 

Бур ха най үргɵɵ ха, тэн гэ риин орон руу оро хо үүдэн бо ло но 
гээ шэл!

18 Үглɵɵдэрынь Яков эртэ бо доод, тол гой до роо дэрэ бол го һон 
шу луу гаа хүшɵɵ мэ тээр табижа, оли ва мо до ной тоһо дээ рэнь 
ад ха ба. 19 Энэ га за раа Яко вай «Бейт-Ээл» гэжэ нэр лэ һэ ниинь 
«Бур ха най үргɵɵ» гэ һэн уд ха тай. Тэн дэ хи хото ур дан даа Лууз 
гэжэ нэ рэ тэй бэ лэй.

20 Тии гээд Яков аман һаа иигэжэ уна гаа ба:
— Хэр бэеэ Бур хан нам тай суг ябажа, аян зам дам хаража 

хамгаалжа, хооллуулжа, хубсалуулжа, 21 эсэ гым ни гэр тэ ами-
ды мэн дэ бу саа гаа гээ шэ һаань, би Эзэ ниие шү тэн хүндэлжэ, 
ɵɵрынгɵɵ Бур хан гэжэ тоо ло дог бай хаб. 22 Хүшɵɵ гэжэ ми нии 
та би һан энэ шу луун арад зо ной Бур хан да мүр гэ дэг га зар бо ло-
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хо. Бур хам ни! Та най үршɵɵһэн бүхы юумэнһɵɵ ар ба най нэгэ 
ху биие би Тан да зо рюу лан бусаажа үгэ дэг бай хаб.

Энжын түлɵɵ Лаваанда Яковай ажал хэлгэ

29  1 Яков тэн дэ һээ зүүн тээ шээ ошо бо. 2 Хээ рэ та ла да тэрэ 
нэгэ ху даг ха ра ба. Хажуудань хо ни дой гур бан һү рэг 

хэбтэжэ бай на. Эндэ мал уһал даг га зар бай гаа. Ху да гай нү хэн 
ман тан шу луу гаар бүглɵɵтэй. 3 Хо нин һү рэ гэй тэн дэ суг ла раад 
ерэ хэ дэ, хо ни шод ху да гай таглаа-шулууе абажа, хо ни доо уһа-
лаад, һүүл дэнь шу луу һɵɵргэнь та би даг зан шал тай.

4 Яков хо ни шо дые ха раад:
— Аха дүү нэр, хаа на һааб та? — гэжэ асуу ба.
— Ха раан хо то һооб ди, — гэжэ тэдэ ха рюу са ба.
5 — Тии гэ бэл, таа нар Нахоорой хү бүүн Ла ваа ниие мэ дэ хэ 

гүт?
— Мэ дэ хэб ди, — гэжэ тэдэ ха рюу үгэ бэ.
6 — Тэ рэ нэй бэе һайн гү? — гэжэ Яко вай асуу ха да,
— Һайн. Ха ра на гүт, тээ тэрэ Рахээл ба са га ниинь хо нид то ёо 

ерэжэ яба на, — гэжэ хо ни шод ха рюу са ба.
7 — Үдэр үшɵɵ дүү рээ дүй. Хо ни доо суг луул ха саг үшɵɵ үды. 

Тэ дэ нээ уһа лаад, бэл шээ ри дэнь туу гыт, — гэжэ Яко вай хэ лэ-
хэ дэ,

8 — Энэ ху да гай хүн дэ шу луун таг лаае аба ха да, олон хү нэй хү-
сэн хэ рэг тэй. Он доо хо ни шо дой ерэ тэр хү леэ хэ һээ он доо арга 
үгы. Тии гээд хо ни доо уһал хаб ди, — гэжэ тэдэ хэ лэ бэ.

9 Хɵɵрэлдэһɵɵр бай та рынь эсэ гын гээ хо нин һү рэг туу гаад, 
тэдэ хо ни шод то Рахээлшье дү тэл бэ. 10 Ла ваан на га сын гаа ба са-
ган Рахээлэй хо ни доо туу гаад ерэ хэ дэнь, Яков ху даг та ошожо, 
шу луун таг лаае хажуу тээ шэнь бол гол соод, хо ни дынь уһал ба. 
11 Яко вай сэдьхэл бая раар дэбэржэ, тэрэ Рахээлые таа лаад, бэ еэ 
барижа ядан уй ла ба. 12 «Эсэгыншни дүү ба са ган Ривкаагай хү-
бүүн гээ шэб» гэжэ дуул га ха дань, Рахээл энээн ту хай эсэ гэ дээ 
хэ лэ хэ еэ гүйжэ ошо бо.

13 Дүү ба са га найн гаа хү бүү нэй ерэ һые Ла ваан дуу лам саа раа 
ур да һаань гүйн ошожо, тэбэрин-таалан, гэр тээ абаа ша ба. Яко-
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вай тэ рээн дэ ɵɵр ту хай гаа хɵɵрэхэдэнь, 14 Ла ваан иигэжэ хэ-
 лэ бэ:

— Ши яаха ар га гүй яһа мя ха найм та һар хайш.
Яко вай Ла ваа най да байр ла һаар һара үнгэрɵɵд бай ха да, 

15 Ла ваан тэ рээн дэ иигэжэ хэ лэ бэ:
— Ши нам да ехэ туһа хэ нэш. Тү рэл ни гээд ша маар түлɵɵһэгүй 

ажал хүүлэжэ бай ха гүйб. Ямар түлɵɵһэн шам да хэ рэг тэйб, 
хэлэ.

16 Ла ваан хоёр ба са га тай һэн: ехэ ба са га ниинь Ле һаа гэ дэг, ба-
гань Рахээл гэжэ нэ рэ тэй. 17 Ле һаа зо хид хон һэн, зүгɵɵр Рахээл 
нюурааршье, бэеэршье тэг шэ сэ бэр бэ лэй. 18 Яков Рахээлда 
дур ла һан ушар һаа Ла ваан да иигэжэ хэ лэ бэ:

— Бага ба са ган Рахээлэйтнай түлɵɵ би до лоон жэл соо тан да 
ажал хэ хэб, удаань һам ган болгожо аба хаб.

19 — Ба са га яа та ни ха гүй хари хүн дэ үгэн хаар шам да үгэ һэм ни 
таа тай. Ма най да үлɵɵд, ажалла даа, — гэжэ Ла ваан хэ лэ бэ.

20 Иигэжэ Рахээлые аба хын тула Яков до лоон жэл соо Ла ваан-
да ажал хэбэ. Рахээлдэ угаа ехээр дур ла һан Яков та тэрэ до лоон 
жэлынь до лоон үдэр мэтэ бо го ни хо ноор һа наг даа бэ лэй.

21 Са гай ху га саа гай дүү рэ һэ нэй удаа Яков Ла ваан да иигэжэ 
хэ лэ бэ:

— Һам гые мни ха дам лыт. Хэл сэ һэн бол зор най хүсɵɵ, би 
тэрэниие һам ган бол гон аба хам ни.

22 Ла ваан ха маг хүр шэ нүү дээ суг луу лаад, найр ху рим хэбэ.
23 Ха ран хы бо лом соор эсэ гэнь Яков та нюу раа бү түүл һэн 

ехэ ба са ган Ле һаае хү тэ лэн оруулжа, Яков тэ рээн тэй ун та ба. 
24 Ле һаа гай за ра са эхэ нэр болгожо, Ла ваан тэ рээн дээ Зилпаа 
гэжэ шэ бэг шые үгɵɵ һэн.

25 Яков үглɵɵгүүр һэ реэд, Ле һаа гай хажуудань хэбтэжэ бай хые 
харажархиба. Тии гээд тэрэ Ла ваан да ошоод, иигэжэ хэ лэ бэ:

— Та нам тай юу хэбэ гээ шэб та? Рахээлые аба хын түлɵɵ би 
тан да ажал хээ бэшэ һэн гүб? Юун дэ на майе мэ хэл бэт?

26 Ла ваан иимэ ха рюу үгэ бэ:
— Ма най ню та гай зан ша лай ёһоор, бага ба са га яа эгэ шэ һээнь 

урид ха дам да үгэ дэг гүй юм. 27 Түрэ най рай до лоон хо но гой 
бол зор дүү рэ хэ дэнь, бидэ бага ба са га яа шам да үгэ хэб ди, 
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зүгɵɵр тэ рэ нэй түлɵɵ ши нам да үшɵɵ до лоон жэл ажалла-
хаш.

28 Яков үгɵɵрынь бо ло бо. Түрэ най рай до лоон хо но гой үн гэр-
хэ дэ, Ла ваан тэ рээн дэ Рахээл ба са га яа һам ган бол гон үгэ бэ.

29 Рахээлдээ шэ бэг шэ бол гон эсэ гэнь за ра са эхэ нэр Бил һаа гэ-
дэ гые үгэ бэ. 30 Тии гээд Яков Рахээлтэй инаг лан унтажа, эгэ шэ 
Ле һаа гэг шэ һээнь үлүү сэ дур лаа бэ лэй.

Иигэжэ Яков үшɵɵ до лоон жэл Ла ваан да ажал хэбэ.

Яковай хүбүүд ба басаган
31 Ле һаа да Яко вай ду ра гүйе Эзэн ха раад, тэ рээн дэ үри хүү гэ-

дые үгэ хэ, ха рин Рахээлдэ хүү гэ дые үршɵɵхэгүй гэжэ шии дэ бэ. 
32 Ле һаа хээ ли тэй боложо, хү бүү тү рэ бэ.

— Эзэн Бур хан ми нии га шуу дал хаража, хү бүү хайр лаа. Үб-
гэм ни мүнɵɵ нам да ду ра тай бо ло хо бэзэ, — гэжэ тэрэ хэ лээд, 
хү бүүн дээ «Рэувээн» («Хү бүү гээ ха ра һан» гэ һэн уд ха тай) гэжэ 
нэрэ үгэ бэ.

33 Ле һаа да хин хээ ли тэй боложо, да хин хү бүү тү рэ бэ.
— Үб гэ нэйм ни нам да ду ра гүйе Эзэн дуулажа, баһа нэгэ хү бүү 

үршɵɵбэ, — гэжэ тэрэ хэ лээд, хү бүүн дээ «Шимоон» («Со но соо» 
гэ һэн уд ха тай үгэ) гэжэ нэрэ үгэ бэ.

34 Ле һаа да хин хээ ли тэй боложо, үшɵɵ нэгэ хү бүү гар гаад, 
иигэжэ хэ лэ бэ ха:

— Үбгэндɵɵ би гур бан хү бүү түрэжэ үгɵɵб, одоо тии мэ һээ 
тэрэ нам тай дүтэ хол боо той бо лон гүй яа хаб, — гэжэ хэ лээд, 
хү бүүн дээ «Левии» («Хол боо той» гэ һэн уд ха тай үгэ) гэжэ 
нэрэ үгэ бэ.

35 Ле һаа да хин хээ ли тэй боложо, да хин хү бүү тү рэ бэ.
— Мүнɵɵ Эзэ ниие маг та хаб! — гэжэ тэрэ хэ лээд, хү бүүн дээ 

«Иуда» («Маг таал» гэ һэн уд ха тай үгэ) гэжэ нэрэ үгэ бэ. Тэ рээн-
һээ хой шо Ле һаа хээ ли тэй бо лоо гүй һэн.30  1 Ха рин Рахээл Яков һаа үхи бүү тэй боложо ша да ха гүй 

бай һа наа ха раад, эгэ шэ дээ атаар хан, Яков та иигэжэ 
хэ лэ бэ:

— Нам да хүү гэ дые үгɵɵгүй һааш, би үхэ хэм.
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2 Зүгɵɵр Яков уурлажа, тэ рээн дэ ха рюу са ба:
— Би Бур хан юм гүб? Би ша майе хүү гэд гүй бол гоо юм гүб?
3 Тии хэ дэнь Рахээл үбгэндɵɵ иигэжэ хэ лэ бэ ха:
— Энэ бол бол Бил һаа гэ дэг ми нии за ра са эхэ нэр. Ши тэ рээн-

тэй унта. Тэ рээн һээ хүү гэд үбэр дээ рэм ни га ра балнь, нам да 
үхи бүүн түрɵɵ гээд тоо ло хоб.

4 Тии гээд Рахээл үбгэндɵɵ Бил һаа гэжэ за ра са эхэ нэ рээ бага 
һам ган бол гон үгэжэ, Яков тэ рээн тэй ун таад, 5 Бил һаа хээ ли тэй 
боложо, хү бүү тү рэ бэ.

6 — Бур хан гуйл ты ем дуу лаад, хү бүү үгэжэ, на майе үр шɵɵ-
гɵɵ, — гэжэ Рахээл хэ лээд, тэрэ хү бүүн дэ «Даан» («Үршɵɵгɵɵ» 
гэ һэн уд ха тай үгэ) гэжэ нэрэ үгэ бэ.

7 Удаань Рахээлэй за ра са эхэ нэр Бил һаа да хин хээ ли тэй 
боложо, үшɵɵ нэгэ хү бүү тү рэ бэ.

8 — Би эгэ шэ тэ еэ угаа ехэ тэм сэл ябуулжа, дии лээб, — гэжэ 
хэ лээд, хү бүүн дэ «Наф та лии» («Ми нии тэм сэл» гэ һэн уд ха-
тай) гэжэ нэрэ үгэ бэ.

9 Бэшэ үхи бүү тэй бо ло хо гүй бай һа наа Ле һаа ха раад, ɵɵрынгɵɵ 
за ра са эхэ нэр Зилпаае бага һам ган бол гон үбгэндɵɵ үгэ бэ. 
10 Зилпаа Яков та хү бүү тү рэ бэ. 11 Тэ рээн дэ Ле һаа баярлажа, 
иигэжэ хэ лэ бэ:

— Ехэ аза та лаан бо ло бо!
Тии гээд тэрэ хү бүүн дэ «Гаад» («Аза» гэ һэн уд ха тай үгэ) гэжэ 

нэрэ үгэ бэ.
12 Зилпаа да хин хээ ли тэй боложо, баһа нэгэ хү бүү гар га ба. 

13 Тии хэ дэнь Ле һаа иигэжэ хэ лэ бэ:
— Одоо ми нии ехэ жаргалтайе эхэ нэр хүн бү хэн гэр шэл хэ 

даа.
Тии гээд тэрэ хү бүүн дэ «Ашээр» («Жаргал» гэ һэн уд ха тай) 

гэжэ нэрэ үгэ бэ.
14 Нэ гэ тэ шэ нии сэ хуряажа бай ха үедэ Рэувээн та ряа лан дээ-

рэ хүн үб һэн гэ дэг ур га мал олоод, Ле һаа эхэ дээ асаржа үгэ бэ. 
Рахээл энээ нии ень ха раад, Ле һаа да:
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— Хү бүү нэйн гээ оло һон тэрэ ур га ма лые нам да үгыт, — гэжэ 
гуй ба.

15 — Үб гы ем ни буляажа абаһаншни ба га даа гү? — гэжэ Ле һаа 
ха рюу са ба. — Мүнɵɵ ми нии хү бүү нэй оло һон ур га мал аба ха яа 
һа на ба гүш?

— Хэр бэеэ та нам да хү бүү нэйн гээ оло һон ур га мал үгɵɵ һаат-
най, энэ һүни би тан да Яко вые үгэ хэб, — гэжэ Рахээл хэ лэ бэ.

16 Тии гээд үдэ шэ лэн та ряа лан һаа Яко вай гэр тээ бу са ха да, 
Ле һаа уг тан зол гоод, иигэжэ хэ лэ бэ:

— Нам да ерэ. Хү бүү нэйн гээ оло һон хүн үб һэн ур га ма лаар би 
ша майе дүү ба са ган һаа эрижэ абааб.

Иигэжэ тэрэ һүни Яков Ле һаа тай ун та ба. 17 Бур хан Ле һаа гай 
үшɵɵ нэгэ хү бүү эри һые хангажа, Ле һаа да хин хээ ли тэй боложо, 
та ба да хи хү бүү гээ тү рэ бэ.

18 — За ра са эхэ нэ рээ үбгэндɵɵ үгэ һэ нэйм түлɵɵ шагнажа, Эзэн 
Бур хан нам да энэ хү бүү за яа ба, — гэжэ Ле һаа хэ лээд, хү бүүн дээ 
«Ис са хаар» («Шаг нал» гэ һэн уд ха тай) гэжэ нэрэ үгэ бэ.

19 Үшɵɵ да хин Ле һаа хээ ли тэй боложо, Яков та зур гаа да хи 
хү бүү гээ тү рэ бэ.

20 — Бур хан нам да үнэхɵɵр ту һа лаа. Одоол мүнɵɵ үб гэм ни 
на май гаа хүн дэл дэг бо ло хо, зур гаан хү бүү түрэжэ үгɵɵ ха 
юм биб! — гэжэ Ле һаа хэ лээд, «Зе ву луун» («Хүн дэ лэл гэ» гэ һэн 
уд ха тай) гэжэ нэрэ үгэ бэ.

21 Һүүл дэнь Ле һаа ба са га түрɵɵд, тэ рэ нээ «Динаа» гэжэ нэр-
лэ бэ.

22 Тии гэ һээр Бур хан Рахээлэй гуйл тые дуулажа, үри хүү гэ-
дые за яа хаар шии дэ хэ дэнь, 23 Рахээл хээ ли тэй боложо, хү бүү 
түрɵɵд, иигэжэ хэ лэ бэ:

— Бур хан на май эш хэб тэр бай дал һаа абар ба.
24 Тэрэ хү бүүн дээ «Ио сиф» — «нэ мэг лэ» гэ һэн уд ха тай нэрэ 

үгэ бэ.

Яков Лаваан хоёрой үгэеэ ойлголсохо, 
ойлголсохогүйшье сагууд

25 Рахээлэй Ио сиф ые тү рэ һэ нэй һүү лээр Яков Ла ваан да 
иигэжэ хан да ба:
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— Түрэлхи гэр тээ, тү рэ һэн ню таг таа бу са хыем ни зүбшɵɵгыт. 
26 Һам гад тай, хүү гэд тэй бо ло хын тула би энэ удаан тан да ажал 
хээб. Хэр зэр гэ хүдэлжэ га ра һы ем ни та ɵɵрɵɵ мэ дэ нэ ха юмта 
даа. Мүнɵɵ би бүхы һам гад та яа, үхи бүүд тэ еэ хам та яба хам.

27 — Һайн хүн боложо, на майе шаг на! — гэжэ Ла ваан хэ лэ-
бэ. — Эзэ нэй үршɵɵл үреэл тэй байһаншни маанадташье тэ рэнь 
хүртэлсɵɵ. 28 Ямар түлɵɵһэ аба хаб ши? Ду ра тай юу мэ еэ аба, би 
үгэ хэб. Ган сал эн дээ үлыш.

29 — Ɵɵрɵɵ мэ дэ нэт, яажа тан да ажал хэ һы ем ни, — гэжэ Яков 
ха рюу са ба. — Ми нии хү дэл хэ дэ, мал һүрэгтнай ехээр үдɵɵ. 
30 Ерэ хэ дэм мал һүрэгтнай хэды үсɵɵн һэм, ха рин мүнɵɵ хэды 
шэ нээн олон бо лоо гээ шэб! Ми нии ерэ һэн дэ Эзэн та ниие иигэжэ 
үреэн үршɵɵгɵɵ! Ха рин би ɵɵрын зɵɵри зɵɵшэтэй бо ло хын 
тула ɵɵртɵɵ хэ зээ хү дэл хэ, ажаллаха хүм биб?!

31 — Теэд хэ лыш, ямар түлɵɵһэ аба хаб гэ нэш? — гэбэ Ла-
ваан.

— Нам да юумэ үгэ хэ хэ рэг гүй, — гэжэ Яков ха рюу са ба. — Би 
саашадаашье хони ма лыет най адуул хаар, ха ра хаар бэ лэм би, 
зүгɵɵр нэ гэл хэл сээ тэй гээр. 32 Мүнɵɵдэртɵɵ би мал һү рэг эрьен 
ха раад, тэ дээн соо һоо ха маг хара, эреэ ма ряан, тол бо той бүхы 
хони хурьга, мүн алаг ямаа нуу дые илгажа, һүүл дэнь эдээ ниие 
хүл һэм ни гэжэ абуужам. 33 Ми нии аба һан ма лые та шалгажа 
үзɵɵд, хэр зэр гэ үнэн зүб бай һые то до ро хойл хот. Хэр бээ ми-
нии аба һан ма лай дун да он доо хони, ямаа олоо һаа, та на майе 
хул гай шан дал тоо лоо ройг ты.

34 — Зай, — гэжэ Ла ваан хэ лэ бэ. — Ши нии хеэр бо лог.
35 Иигээд тэ рэл үдэртɵɵ Ла ваан бүхы хара-алаг, хара тол бо-

той, хара зү һэ тэй хони, сагаа-алаг, са гаан тол бо той ямаа ил ган 
абажа, ɵɵрынгɵɵ хү бүүд тэ үгэжэ адуу луул ба. 36 Бу сад ма лаа 
Яков та орхижо, хү бүү дээ тэрэ хони, ямаа тайнь абаад, гур бан 
хо ног ябажа хү рэ хэ зай да ошо бо.

37 Яков уляан гир, бүйлɵɵһэн, бур гаа һан мо до дой мү шэр нүү дые 
абаад, хол то һыень эреэ лүү лэн отол бо. 38 Хол то һы ень эреэ лэн 
хуу ла һан мо до ёо ма лай уһа уудаг тэб шын хажууда тэрэ зоо-
бо. Мал уһа ууха яа ерэ хэ дээ, ороон до оро дог бай һан ушар һаа 
Яков хажуудань тэдэ мү шэр нүү дээ зоо гоо бшуу. 39 Һүүл дэнь 
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мал ороон до оро хо доо, алаг зү һэ тэй хурьга, эшэ гэ гар га даг 
бо ло бо.

40 Тии гээд Яков мал ил ган, алаг хурьгад, эшэ гэд һээ бү ри дэ һэн 
ɵɵрын һү рэ гые Ла ваа най хо тон һоо хо ло хон адуу лаад, бу сад 
ма лые Ла ваа най хо тон до дүтэ адуул даг бо ло бо.

41 То бир, хүсэ ехэ тэй ма лай ороон до оро хо до, Яков уһа луу-
риин тэб шэ дэ дү тэ хэн үнɵɵхи мо до дой мү шэр нүү дые зоо дог 
бай ба. 42 Ахир, ша дал гүй ма лай ороон до оро хо до, мү шэр нүү дээ 
урда тээнь тэрэ та би даг гүй һэн. Тиигэжэ ахир, ша дал гүй хони, 
ямаад түрэхэдɵɵ, Ла ваа най бо ло дог, ха рин ша дал тай, тэн хээ 
һай тайнь Яков та хүр тэ дэг бо ло бо.

43 Иигэжэ Яков угаа ехээр баяжажа, олон хони, ямаа тай, тэ-
мээд тэй, элжэгэнүүдтэй бо лоо һэн. Мүн тэрэ олон тоо то эрэ, 
эмэ за ра са тай бо лоо бэ лэй.31  1 Ла ваа най хү бүүд хоо рон доо иигэжэ хɵɵрэлдэдэг бо-

ло бо:
— Яков гээ шэ эсэ гым най ха маг зɵɵри түрижэ абаа. Ма най 

эсэ гын бая ли гаар тэрэ ɵɵдэлбэ.
Яков иимэ үгэ нүү ды ень дуу ла ха һаа гад на 2 Ла ваа най ур да-

най хи һаа он доо хо ноор ɵɵртэнь хандажа эхил һые ажаглаа 
бэ лэй.

3 Эзэн тэ рээн дэ иигэжэ ай лад ха ба:
— Ши үбгэ эсэ гын гээ, тү рэл га ра лайн гаа ню таг буса. Би хо-

до доо шам тай байл са хаб.
4 Яков Рахээл Ле һаа хоё рые хо ни ной бэл шээ ри, хээ рэ га зар 

руу дуудажа ерүү лээд, 5 иигэжэ хэ лэ бэ:
— Би та най эсэ гэ нам да ан ха най хи һаа он доо гоор хан да даг 

бо лоо гэжэ хаража бай наб. Зүгɵɵр ми нии эсэ гын Бур хан 
нам тай. 6 Эсэ гын тнай ажалда бүхы ша да лаа раа хү дэл һы ем 
таа над ɵɵһэдɵɵ мэ дэ нэт. 7 Ха рин тэрэ на май мэ хэл дэг, хэл сэ-
һэн түлɵɵһэеэ арба да хин ху бил га даг бай гаа. Ган сал Бур хан 
нам да муу юумэ хүү лэ дэг гүй һэн. 8 Эсэ гын тнай «тол бо той 
бүхы ма лые хүл һэн гэжэ аба» гэ хэ дэ, бүхы мал тол бо той түл 
гар га даг бо лоо. «Бүхы алаг зү һэ тэй мал хүл һэн болгожо аба» 
гэ хэ дэнь, бүхы мал алаг түл гаргажа за ха лаа. 9 Эгээл иигэжэ 
Бур хан та най эсэ гын мал һү рэг нам да дамжуулаа.
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10 Нэ гэ тэ ма лай ороон до оро хо ха һа да би зүү дэ зүү дэл бэб: 
ямаа дые тэхэдэжэ бай һан тэ хэ нүүд бү гэ дэ тол бо той, алаг гээд 
ха раг да ба. 11 Тии гээд Бур ха най эл шын на майе тэрэ зүү дэн дэм-
ни «Яков!» гэжэ оо гол хо до, би «эндэ бай наб» гэжэ ха рюу сааб. 
12 Тии хэ дэм ни тэрэ хэ лэ бэ: «Ха рыш, ямаа тэхэдэжэ бай һан 
бүхы тэ хэ нүүд тол бо той нууд гү, али ала гууд. Би Ла ваа най 
ша майе мэхэлжэ бай һые ха ра наб. 13 Хэ дэн жэлэй урда би 
эндэ ерэ хэ зам даш ни шам тай хɵɵрэлдɵɵ бэ лэйб. Ши тэрэ га-
за рые «Бейт-Ээл» гэжэ нэр лээд, ха дын шу луу хүшɵɵ мэ тээр 
бод хоод, оли ва мо до ной шэн гэн тоһо дээ рэнь адхажа, Нам да 
үгэ еэ үгэжэ, тан га риг үргэһэнɵɵ һа на на гүш? Би бол бол тэн дэ 
шам тай хɵɵрэлдэһэн Эзэн Бур хан мүн би. Ши энэ ню таг дары 
орхижо, тү рэ һэн ню та гаа буса».

14 Рахээл Ле һаа хоёр Яков та иигэжэ ха рюу са ба:
— Эсэ гым най зɵɵриһɵɵ ман да хүр тэ хэ юу мэн бидэ хоёр то бии 

гээ шэ гү? 15 Тэ рэм най маа на дые ха риин гэжэ тоо ло дог. Маа на дые 
эд ба раан шэн геэр ху дал даа, ха рин ма най түлɵɵ аба һан бүхы 
мүнгɵɵ ɵɵртɵɵ хэ рэг лээд дуу һаа. 16 Тии мэ ха дань, Бур ха най ма-
най эсэ гэ һээ аба һан зɵɵри зɵɵшэ би дэ нэй мүн үхи бүү дэй мнай 
гээ шэ. Тии мэ һээ Бур ха най үгэ дуу ла ха ёһо тойш.

17 Яков хүү гэ дээ, һам га даа тэ мээд тэ һуул га ба. 18 Эсэ гын гээ 
амидаржа бай һан Ха на һаан орон руу яба ха яа зэһэжэ, Падаан-
Араамда суг луул һан ха маг зɵɵриеэ бүридхɵɵд, адуу ма лаа 
туужа, аян зам да га ра ба. 19 Тэрэ үедэ Ла ваан хо ни дойн гоо ноо һо 
хай шал ха яа хүдɵɵ ошо һон бай гаа. Тии хэ дэнь Рахээл эсэ гын гээ 
май хан да ороод, он го нуу ды ень һэ мээ хэн абажархиба. 20 Араам 
яһа тан Ла ваан да гаража ошо хо ту хай гаа Яков хэ лэн гүй, тэрэниие 
мэ хэл һэн бо ло бо. 21 Иигэжэ Яков бүхы юу мэ еэ абаад, түргɵɵр 
тэн дэ һээ га ран ошоо бэ лэй. Тэрэ Евфрат мү рэ ниие гаталжа, 
Ха на һаан орон ню таг та ор шо дог Гилеаад ню таг руу зо ри бо.

22 Яко вай яба һа най удаа гур бан хо но гой үн гэр һэн хой но Ла-
ваан энээн ту хай дуу лаад, 23 тү рэл га ра лаа суг луу лаад, Яко вые 
мүр дэн ошо бо. До лоон хо но гой удаа тэдэ Яко вые Ха на һаа най 
Гилеаад гэ дэг ха да лиг үн дэр ню таг та хү сэ бэ.

24 Һүни боложо, хээ рэ хо но хо доо, араам ара дай Ла ваа най зүү-
дэн дэ Бур хан үзэг дэн, иигэжэ ай лад хал буул га ба:

— Яков та һайн, муушье үгэ бү хэлэ, болгоомжоло!
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25 Яков Гилеаад ха да да май хан та бяад байжа бай гаа. Ла ваан 
тэрэниие мүр дэн хүсэжэ, ой ро хо нонь май хан мүн лэ та таад тог-
то бо. 26 Тии гээд Ла ваан Яков та ерээд, иигэжэ хэ лэ бэ:

— Ши юун дэ на майе мэхэлжэ, хоёр ба са га ды ем ба ряан да 
абаад ошо һон дол ошо бош? 27 Нюу саар тэрьедэхэ, нам һаа хо ро-
хо, на майе мэ хэл хэ ямар ушар бай гааб? Хэр бээ ши нии нам да 
хэ лэ һэн һаа, яба ха даш ни найр наа да тай, дуу тай, хэн гэ рэг, ята-
га дуу гар ган үдэ шэ хэ бай гааб ди. 28 Ха рин ши нам да ба са га даа, 
зээ нэ рээ таа ла ха аргашье үгɵɵгүйш! Тэ нэг юумэ гар гааш! 29 Би 
тэ рэ нэйш түлɵɵ ша майе ни лээд мэг дэ хээ хэ һэм, зүгɵɵр энэ һүни 
ши нии эсэ гын шү тэ дэг Бур хан нам да үзэгдɵɵд, «Яков та һайн, 
муушье үгэ бү хэлэ!» гэжэ ай лад хаа. 30 Зай, яа хаб, ши тү рэ һэн 
гэ рээ һа наад нам һаа ошо бо гэ лэйш. Зүгɵɵр гал гу лам ты ем ни 
хам гаал даг бур ха дыем юун дэ хул гай лааб ши?

31 — Хоёр ба са га даа та нам һаа хүсɵɵр абажа үлɵɵжэ бо ло хот гээд 
би һэ жэг түрɵɵб, — гэжэ Яков Ла ваан да ха рюу са ба. — 32 Ха рин 
та най бур хад ту шаа би юушье мэ дэ нэ гүйб. Бүхы юу мые мнай 
нэгжэхэдэтнай бо ло хо, та най гэхэ юу мэ нэй ол до бол, абаг ты! 
Зүгɵɵр хэн нэ гэн дэ бур хад тнай ол доо һаань, тэрэ хүн ами ды 
мэн дэ үлэ хэ гүй!

Ла ваа най он го нуу дые Рахээл хул гай лаа гэжэ Яков ой ухаан-
даашье оруул ха гүй бай ба.

33 Ла ваан Яко вай, Ле һаа гай, Зилпаа, Бил һаа гэжэ хоёр за ра-
са эхэ нэр нүү дэй май хан гуу даар ябажа, нэгжэбэшье, юумэ 
оло бо гүй. Тэрэ Ле һаа гай май хан нэгжээд, Рахээлэй май хан 
руу оро бо. 34 Рахээл хул гайл һан он го нуу даа тэ мээ нэй то хом 
доро та бяад, ɵɵрɵɵ дээ рэнь һуу гаад бай ба. Ла ваан май хан соо 
нэгжээд, юушье оло бо гүй. 35 Рахээл тэ рээн дэ:

— Хүн дэ тэ абам ни! Эхэ нэ рэй һа рын хи нам да ушаржа, ур-
дат най бо доод зогсожо ша да ха гүй бай һан дам ни на майе хү ли-
сыт, — гэжэ хэ лэ бэ.

Ла ваан бүхы юумэ нэгжээшье ха даа он го нуу даа олоо гүй 
36 ушар һаань Яков сухалдажа, Ла ваа ниие зэмэлжэ за хал ба:

— Би ямар гэм та най урда хээ биб, юун дэ на май нам на ха, мүр-
дэ хэ мүш хэ хэ бо ло бот? 37 Та ми нии ха маг эд зɵɵри ур буул бат, 
теэд ɵɵрынгɵɵ гэхэ юумэ оло бо гүт? Тү рэл га рал нуу дайм най 
урда табижа ха руу лаг ты, олоо һаа! Тэдэ маа на дай зүб, бу рууе 

ЭХИНЭЙ ЭХИН 31:25 – 37

BUR.indb   75BUR.indb   75 18.11.2009   15:06:1518.11.2009   15:06:15



76

шиид хэг. 38 Хо рин жэл би тан да ажал хээб. Энэ саг соо нэгэшье 
хо нин, нэгэшье ямаан түл ха яа гүй. Би та най мал һүрэгһɵɵ 
нэгэшье хуса, тэхэ гаргажа эдеэ гүйб. 39 Мал да арьяатанай доб то-
лоо ха дань, би тан да һэеы ень асаржа, ɵɵрɵɵ тү лэн гүй үнгэржэ 
бай гаа гүйб. Хо ро һы ень ɵɵрынгɵɵ зɵɵреэр хаа даг һэм. Үдэршье 
байг, һүнишье байг, ма лай хул гай да ороо һаань, та на маар 
тү лүүл дэг бай һан бэшэ гүт? 40 Үдэ рэй ха луун да халуудажа, 
һүниндɵɵ дааража бай гаад, нюдɵɵшье анин гүй ма лыет най 
ха руу һа лааб. 41 Хо рин жэлэй тур ша да би тан да ажал хэжэ бай-
гааб. Ба са га дыеш аба хын тула ар бан дүр бэн жэл соо бо гоол 
мэтэ хүдэлɵɵб, удаань ɵɵрын гэхэ мал тай бо ло хын тула үшɵɵ 
зур гаан жэл соо хүдэлɵɵб. Ха рин та хүл һэ нэй мүн гы ем ни арба 
да хин он доо болгожо, мэхэлжэ бай гаат. 42 Хэр бэеэ үбгэ эсэ гэ нэ-
рэйм ни шү тэн мүр гэ дэг Бур ха най нам да ту һа лаа гүй һаань, би 
та най хи һаа гар хоо һон га ра ха бай гааб. Бур хан ми нии хү шэр 
хүн дэ ажал, зо бо лон гы ем хаража, энэ үн гэр һэн һүни на майе 
хам гаа лан ороол!

43 Ла ваан Яков та ха рюу үгэн:
— Хоёр һамгадшни яа гааш һаа ми нии ба са гад, хүүгэдшни ми-

нии зээ нэр. Эдэ бүхы мал, эндэ хаража бай гаа бүхы юумэншни 
ми нии. Зүгɵɵр би тү рэ һэн ба са га даа гом до хоо хо аал би? Али 
зээ нэ рээ? 44 Зай, тии гээ ха даа хо юу лаа хоо рон доо хэл сээ ба та-
лая, тии гээд хэл сээ нэйм най гэр шэ бай ха ёһо той, — гэжэ хэ-
 лэ бэ.

45 Тии хэ дэнь Яков томо шу луу хүшɵɵ мэ тээр бодхожо һуул гаад, 
46 тү рэл га рал нууд таа хэ лэн, олон шу луу хам та обоолжо, хоо рон-
доо тог тоо һон хэл сээ гээ гэр шэ лэн баталжа, бул та даа шу луун обоо 
той рон һуужа, хам та эдеэ хоол ба ри ба. 47 Ла ваан араам хэ лэ тэй 
һэн тула энэ шу луун до бые «Егаар-Саһадутаа» гэжэ нэр лэ бэ, ха-
рин Яков ев рей хэ лээ рээ «Галиээд» гэжэ нэрэ үгэ бэ.

48 Удаань Ла ваан Яков та иигэжэ хэ лэ бэ:
— Энэ обоо ши бидэ хоё рой хоо рон доо ба тал һан хэл сээ нэй 

гэр шэ мүн!
Энээн һээ хой шо тэрэ га зар Галиээд гэг дэ дэг. 49 Тии гээд үшɵɵ 

он доо гоор «Мицпаа», ор шуул бал, «Ха руу лай га зар», гэ дэг. 
Юун дэб гэ хэ дэ, Ла ваан нэмэжэ саа шань хэ лээ һэн:
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— Бэе бэе һээ таһаржа, ха рал са ха яа бо ли хо дом най, Эзэн маа-
на дые бай һан га зар там най ан ха ран хаража, бидэ али алин даа 
ур дань ха рюу са ха бо ло ноб ди. 50 Хэр бэеэ ши ми нии ба са га дые 
доромжолоо һаа гү, үгышье һаа, тэ дэ нэй хажуугаар шэнэ һам-
га дые абаа һаа, һанажа яба: ми нии нюдэнһɵɵ дал да бай гаа шье 
һааш, Бур хан ши бидэ хоёрой бүхы үйлэ хэ рэг хаража, гэршэлжэ 
бай ха! 51 Ха ра жа бай, бидэ хоёр тү рэ һэн ню та гуу дайн гаа хилэ 
дээ рэ энэ шу луун обоо бод хооб ди. 52 Би эн дэ һээ саа шаа га зар руу, 
ши нии ур да һаа дай лан оро хо гүйб, шишье эн дэ һээ наа шаа гаража, 
ми нии ур да һаа дай ла ха гүйш. Энэ добо бидэ хоё рой хоо рон доо 
тог тоо һон хани ба ри саа най гэр шэ мүн. 53 Ма най зүб бу рууе ши нии 
үбгэ эсэ гэ Ав ра һаа май, ми нии үбгэ эсэ гэ Нахоорой шү тэн заль-
 бар даг Бур хан шүүбэрилжэ шиид хэг лэ.

Тии хэ дэнь Яков ɵɵрынгɵɵ эсэ гэ Исаа гай шү тэн заль бар даг 
Эзэн Бур ха най нэ рээр тан га риг үр гэ бэ. 54 Һүү лээ рынь тэрэ мал 
үүсэ лэн гар гаад, шатаажа, Эзэн Бур хан да үр гэ бэ. Удаань Яков 
бү гэ дэн дэ зо рюу лан, найр хэбэ. Иигэжэ тэрэ һүниндɵɵ тэдэ 
бул та даа хада уула дээ рэ хо ноо бэ лэй.

Яковай Эсаавтай эблэрэлгэ

32  1 Үглɵɵгүүрынь Ла ваан эр тэ лэн бо доод, зээ нэ рээ, ба са-
га даа таа лаад, үреэ гээд, ню та гаа бу са ба.

2 Яко вай эсэ гын гээ орон ню таг руу шэг лэн яба ха зам дань 
Бур ха най хэ дэн эл шэ нэр тэ рээн тэй ушар ба. 3 Тэ дэ ниие ха раад, 
Яков иигэжэ хэ лэ бэ:

— Энэ Бур ха най буу са бай ра гээ шэ.
Тии гээд тэрэ га за раа «Махнайм», ор шуул бал, «Хоёр буу са», 

гэжэ нэр лэ бэ.
4 Энэ үедэ Даб һа та да лайн урда та ла да ор шо дог Эдоом оро-

ной Сеиир гэ дэг га зар та ажаһуугша Эсаав аха даа Яков хэ дэн 
хү нүү дые эльгээжэ, 5 иигэжэ дуул га хы ень за хир ба:

— Та най бо гоол бо ло хо Яков мүнɵɵ хү рэ тэр Ла ваа най да 
ажаһуужа бай гаа. 6 Мүнɵɵ нам да ехэ мал һү рэг, эрэ, эмэ за ра-
сануудшье бии. Тан һаа үршɵɵл эрижэ, хоо рон доо эе эб тог тоо-
хын тула энэ мэ дээ эл шэ нүү дээр эль гэ нэб.
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7 Эль гээг шэ дынь Эсаавтай уул заад бу са ха даа, Яков та иигэжэ 
хэ лэ бэ:

— Эсаав аха тайт най уул зааб ди. Тэрэ ур да һаат най дүр бэн 
зуун хүн тэй хам та наа шаа ерэжэ яба на.

8 Яков ай хаб тар ехээр айба. Тии гээд тэрэ ɵɵрынгɵɵ зо ниие, 
адуу ма лаа хоёр бү лэг бол гон хубаажа, 9 «хэр бэ еэ Эсаав нэгэ 
бү лэг тэ добтолжо усад хаа гээ шэ һаань, нүгɵɵ бү лэг зугадажа 
ша да ха даа бо ло хо» гэжэ бо до бо.

10 Тии гээд Яков Эзэн Бур хан да мүр гэн заль бар ба:
— Үбгэ эсэ гэ Ав ра һаа май, ми нии эсэ гэ Исаа гай Эзэн Бур-

хан! «Тү рэ һэн ню та гаа, тү рэл са да даа ши буса. Тэн дэ шам да 
һайн һай ха ниие Би үгэ хэб» гэжэ Та нам да ай ла даа бэ лэйл та. 
11 Та най бо гоол би ха маг үршɵɵл хай ра һаат най, хэ шэг һээт най 
хүр тэ хэ эр хэ тэй гээ шэ гүб? Тү рэл ню таг һаа гаража, Иор дан 
го лые га тал ха даа, би гар таа ган са хан тул гуур тай ябаа бэ лэйб. 
Мүнɵɵ бусажа яба ха даа, хоёр бү лэг бол гон ху баа рил һан олон 
зон той, үй тү мэн адуу мал тай яба наб. 12 Маа на дые ми нии аха 
Эсаавһаа аба рыт! Би ай наб: тэрэ ерэжэ, на майе, һам гад, хүү гэ-
ды ем ни бул тыень ала хал! 13 Та нам да һайн һай ха ниие хүргэжэ, 
уг уда мы ем да лайн эрьеын эл һэн мэтэ тоо том шо гүй бол го-
хоб гэжэ ай ла даа бэ лэйл та. Тэрэ үгэ еэ һанажа, нам да ту һа-
 лыт!

14 Яков тэн дээ хо ноод, Эсаавта ба ри ха бэ лэг бэлдэжэ, 15 хоёр 
зуун ямаа, хо рин тэхэ, хоёр зуун хони, хо рин хуса, 16 бо то го той 
гу шан энги, дү шэн үнеэ, ар бан буха, хо рин эмэ, ар бан эрэ элжэгэ 
ил га ба. 17 Тии гээд энэ ма лаа тү рэл түрэлɵɵрнь амяар лан, хэ-
дэн һү рэг бол гоод, тус бү рии ень нэгэ нэгэ за ра са да даалгажа, 
иигэжэ хэ лэ бэ:

— Таа над ми нии урда ороод ябаг ты! Һү рэг бү хэ нэй хоо рон до 
зай ба ряад тууг ты!

18 Эгээл урид яба һан һү рэг тууг ша за ра са даа Яков иигэжэ 
за хир ба:

— Ми нии аха Эсаавтай уул за ха даш ни, тэрэ шам һаа «хэ нэй 
за ра са гээ шэб ши? Хай шаа зо ри нош? Хэ нэй мал туу наш? « гэжэ 
һу ра ха дань, 19 иигэжэ ха рюу са хаш: «Энэ та най дүү, үнэн сэхэ 
бо гоол Яко вайт най мал. Эдэ бү гэ дые дүүт най тан да бэ лэг бол-
гон үгэ нэ. Эзэм най хой но һоом най ерэжэ яба на».
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20 Хоёр до хи, гур ба да хи бо лон бу сад һү рэг туужа ябаа ша за ра-
са нар та адли эдэ үгэ нүү дые хэ лэ хы ень заажа үгɵɵд,

— Таа над Эсаавтай уул за ха даа 21 «та най үнэн шэ за ра са Яков 
маа на дай хой но һоо ерэжэ яба на» гэжэ заа бол хэ лээ рэйг-
ты, — гэбэ. «Хэр бээ Эсаав аха даа урид ша лан иимэ олон бэ лэг 
үгɵɵ һаам, сэдьхэлынь зɵɵлэржэ, нам тай уулзажа ма гад гүй» 
гэжэ Яков до соо гоо бо до һон бай гаа.

22 Бэ лэг бо ло хо ма лаа туулгажа эль гээ гээд, Яков ɵɵрɵɵ тэрэ 
һуу ри даа да хин хо но хо ёо үлэ бэ.

23 Гэбэшье тэ рэл һүни Яков Ле һаа, Рахээл һам га даа, Зилпаа, 
Бил һаа гэ дэг хоёр за ра са эхэ нэр нүү дээ, арба нэ гэн хүү гэ дээ 
абаад, Яб бок го лые га ра саар га та лан га ра ба. 24 Удаань тэрэ бүхы 
зɵɵри хог шо лоо, мал һүрэгɵɵ го лой саа на гар га ба. 25 Тии гээд 
Яков һɵɵргɵɵ го лоо га та лан, хуу шан га зар таа ерэжэ, ган саа-
раа үлэ бэ.

Һүниндɵɵ та ниг даа гүй хэн нэ гэн Яков та ерэжэ, үүр сай тар 
тэ рээн тэй ба рил да ба.

26 Яко вые дии лэ хэ гүй бай һа наа тэрэ ойл гоод, Яко вай та шаа-
гай яһа най үеһɵɵнь га ра тар со хи бо. 27 Тии гээд тэрэ хүн Яков та 
хэ лэ бэ:

— На майе таби, үүр сай ха яа бай на.
— На май үреэ гээ гүйдэ тнай та би ха гүйб, — гэбэ Яков.
28 — Ши нии нэрэ хэн бэ? — гэжэ тэрэ хүн асуу ба.
— Яков, — гэбэ ха тэрэ.
29 Тии хэ дэнь тэрэ хүн хэ лэ бэ:
— Энээн һээ хой шо ши нии нэрэ «Яков» бэшэ бо ло хо. Ши 

хүн тэй тэмсэжэ, илаад, удаань Бур хан тай тэмсэжэ дии лэ һэн 
ха даш шам да «Из ра иль», ор шуул бал, «Эзэн Бур хан тай тэм сэг-
шэ» гэ дэг нэрэ үг тэ бэ.

30 — Ɵɵрынгɵɵ нэрэ нам да хэ лыт! — гэжэ Яко вай гуй ха да,
— Ши ми нии нэрэ мэ дээд яаха гээб ши? — гэжэ тэрэ хүн ха-

рюу саад, үреэл та бяад, ошо бо.
31 — Бур хан тай нюу раа раа уул за һан аад, ами ды мэн дэ үлэ һэм-

ни гай хал тай, — гэжэ Яков хэ лээд, тэрэ га за рые «Пэниээл», 
ор шуул бал, «Бур ха най нюур», гэжэ нэр лэ бэ.

32 На ран га ра ба. Яков Пэниээлһээ ошо хо доо, та шаа яһа най 
үеһɵɵ га ра һан ушар һаа дохолжо ябаа бэ лэй. 33 Мүнɵɵ бо ло тор 
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из раиль шууд та шаа гуя ын мяха юун дэ эди дэг гүйб гэ бэл, Яко-
вай тэрэ га за райнь үе мүсэ бул га луу лаг да һан бай гаа бшуу.33  1 Яко вай ха ра ха да, ур да һаань Эсаав ерэжэ яба ба, тэ-

рээн тэй дүр бэн зуун хүн ябал са на. Тии гээд тэрэ Ле һаа, 
Рахээлые тус бү риин хүү гэ дүүд тэйнь, хоёр за ра са эхэ нэ рые 
тус бү риин үхи хүү гэ дүүд тэйнь суг ил ган байл гаад, 2 за ра са 
эхэ нэр нүү дые хүү гэд тэйнь хам та урда, хой но һоонь Ле һаае 
үхи хүү гэд тэйнь, удаань Рахээлые Ио сиф той хам та зог соо ба. 
3 Ɵɵрɵɵ Яков ураг шаа гаража, аха даа дү тэл хэ үедɵɵ тэ рэ нэйн-
гээ урда до лоо да хин га зар мүр гэ бэ.

4 Зүгɵɵр Эсаав тэ рээн дэ гүйжэ ерээд, тэ бэ рин үб сүүн дээ ха ша-
ба, таа ла ба, тии гээд хо юу лаа бар хир бад. 5 Эсаав һэ гээ орожо, 
эхэ нэр нүү дые, үхи бүү дые обёо роод, асуу ба:

— Эдэш ни хэд гээ шэб?
Яков ха рюу са ба:
— Та най бар лаг бо ло хо на майе Бур хан үреэжэ, иимэ үхи 

хүү гэ дые үршɵɵгɵɵл.
6 За ра са эхэ нэр нүүд үхи бүүд тэ еэ ерэжэ, Эсаавта доро до хи-

бо. 7 Һүү лээ рынь Ле һаа хүү гэд тэ еэ ерэжэ до хи бо, бүри һүү лээ-
рынь Ио сиф Рахээл эхэ тэ еэ ерээд, Эсаавта доро до хин мүр -
гэ бэ.

8 — Ми нии ур да һаа тии мэ олон мал һү рэг эльгээһэншни ямар 
уд ха тайб? — гэжэ Эсаав асуу ба.

— Хүн дэ тэ ахам ни! Тан тай би эб тэй эе тэй бай хын тула бэ лэг 
эль гээ гээ һэм, — гэжэ Яков ха рюу са ба.

9 — Нам да ха маг юу мэн биил даа, — гэбэ Эсаав. — Энэ эд 
зɵɵриеэ ɵɵртɵɵ үлɵɵ.

10 — Үгы, — гэжэ Яков ха рюу са ба. — Хэр бээ та нам да муу һа-
наа гүй бол бол үгэ һэн бэ лэ гыем ни абыт даа. На майе ил дам 
һай ха наар уг та һан тнай, та най нюур ша рай да хин ха ра һам ни 
Эзэн Бур хан тай уулзажа бай һан дал мэтэ! 11 Ми нии бэ лэг тог-
тоон абыт. Бур ха най ашаар нам да ха маг юу мэн бии.

Энэ мэ тээр Яков Эсаа вые ехэл гуйжа, тэ рэнь бэ лэ гыень 
аба ба.

12 — Зай, ма най да ошоё даа. Би ур дат най ороод, зам заажа 
үгэ хэб, — гэжэ Эсаав хэ лэ бэ.
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13 — Хүн дэ тэ ахам ни! Үхи бүүд ни бага, хүсэ ша дал гүй. Тии-
гээд шье ма лайм ни на рай түл тэйе ха раа ёһо тойт. Нэгэ үдэрɵɵр 
шан га туу бал, үхэ хэ. 14 Тии мэ һээ та нам һаа урид ха риг ты. 
Ха рин би бага бал шар хүү гэ дэйн гээ, түл ма лайн гаа аяар 
аажамхан ябажа, та най Сеиир ню таг ерэ хэб, — гэжэ Яков ха рюу-
 са ба.

15 — Тии гээ һаа, би хэ дэн за ра са яа үлɵɵһүү. Тэдэ тан да ту һал-
ха, — гэжэ Эсаав ду рад ха ба.

— Хэ рэг гүй даа. Эгээл шу ха лань — та бидэ хоёрой эб эеэ 
олол со һон ушар бо ло но ха юм, — гэжэ Яков хэ лэ бэ.

16 Тэ рэл үдэртɵɵ Эсаав һɵɵргɵɵ Сеиир зүг лэн мор до бо. 17 Ха рин 
Яков холо яба ха ду ра гүй бай һан ушар һаа тэн дэ һээ холо бэ шэ-
хэ нэ отог бод хоо гоод, мал даа ха шаа ба ри ба. Тии мэ һээ тэрэ 
га зар «Сукоот», ор шуул бал, «ото гууд» гэжэ нэр шэ һэн юм.

18 Удаань Яков Иор дан го лые га та лан, Ха на һаан орон руу ерээд, 
Ше хем хо тын хажууда буу са яа тү хеэ рэн байр ла ба. Иигэжэ Яков 
Падаан-Араамай хой то зүгһɵɵ га раад, Ха на һаан орон ню таг-
та амар мэн дэ ерээ бэ лэй. 19 Тэрэ хо тын һуу ри ан хан та биг ша 
Ше хем гэ дэг хү нэй хү бүүн Хамоорой үри һа да һад һаа зуун 
мүнгɵɵр тэрэ уужам га за рые үм сын зɵɵри бол гон, худалдажа 
абаад, май хан гуу даа бод хоон һуурижаба. 20 Тэн дээ тэрэ үр гэ-
лэй шэ рээ түхеэржэ, «Из ра иль шуу дай шү тэ дэг Эзэн Бур ха най 
үр гэ лэй шэ рээ» гэжэ нэр лээ һэн.

Динаае хүсɵɵр эдлэлгэ, аханарайнь үһɵɵгɵɵ абалга

34  1 Ле һаа һаа тү рэ һэн Яко вай ба са ган Динаа тэрэ ню та-
гай ба са га дые ха ра ха яа гэр һээ га раа бэ лэй. 2 Тии хэ дэ 

тэн дэ хи обог зо ной уда мар шан, хив обог тон бо ло хо Хамоорой 
хү бүүн Ше хем тайжа тэ рээ ниие хаража, хүсɵɵрɵɵ ба рин, эд-
лэ бэ. 3 Тии гээд Ше хем Динаада сэдьхэл зүрхɵɵрɵɵ та таг дан 
дурлажа, ба са ган да инаг лан һай хан үгэ нүү дые хэ лэ бэ. 4 Удаань 
тэрэ ɵɵрынгɵɵ эсэ гэ Хамоорто ошожо, иигэжэ гуй ба:

— Тэрэ ба са гые нам да һам ган бол гон абажа үгыт.
5 Хамоорой хү бүүн Ше хе мэй Динаа ба са гы ень бу зар ла һан, 

хүсɵɵрɵɵ эд лэ һэн ту хай Яков дуу ла ба, гэбэшье хээ рэ та ла да 
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ма лаа адуул һан хү бүү дэйн гээ ерэ тэр абяа гүй бай ха гэжэ шии-
дээ һэн.

6 Ше хе мэй эсэ гэ Хамоор Яков тай хɵɵрэлдэхэеэ ерэ бэ. 7 Яко вай 
хү бүүд хээ рэ та ла һаа ерэ хэ дээ, Динаае бу зар ла һан ту хай 
дуулажа, угаа ехээр су хал да ба. Ше хем Яко вай ба са ган Динаае 
хүсɵɵрɵɵ эдлэжэ, бо ло шо гүй юумэ хэжэ, бүхы из раиль шуу дые 
доромжолоо бо ло но шуу.

8 Хамоор иигэжэ хэлэжэ эхил бэ:
— Ми нии хү бүүн Ше хе мэй сэдьхэл та най ба са ган тээ шэ тэ-

гүүл нэ. Тии мэ һээ ба са гы ет най ми нии хү бүүн дэ һам ган бол гон 
үгэг ты гэжэ эри нэб. 9 Таа нар маа над тай худа ураг бо лыт гэхэ 
бай наб, та най ба са гад ма най бэри бо ло хо, ма най ба са гад та най 
хү бүү дэй һам гад бо ло хо. 10 Ма наар суг ажаһуугты, га зар най 
үр гэн, үмсэдɵɵ аба ха да, аралжаа най маа хэ хэ дэ бо ло хо.

11 Тии гээд ɵɵрɵɵ Шехемшье Динаагай эсэ гэ дэ, аха нар та иимэ 
үгэ нүүд тэй хан да ба:

— Та бү гэ дын та лар хал да хүр тэ хын тула хэ лэ һэн юу мые тнай 
дүүргэхɵɵр бэ лэм би. 12 Эгээл ехэ энжэ эриг ты, эгээл сэн тэй бэ-
лэ гүү дые нэр лэг ты, хэ лэ һэн юу мые тнай би таа над та үгэ хэб, 
ган сал энэ ба са га яа нам да һам ган бол гон үгыт!

13 Дүү ба са ган Динааень Ше хе мэй бу зар лан доромжолһон 
ушар һаа Яко вай хү бүүд Ше хем бо лон тэ рэ нэй эсэ гэ Хамоорые 
мэ хэл хэ гэжэ шии дээд, иигэжэ хэ лэ бэ:

14 — Үгы, бидэ тиигэжэ ша да ха гүйб ди. Бэл гэ еэ ото луу лаа гүй 
хүн дэ дүү ба са га яа һам ган бол гон үгэ хые сээр лэ нэб ди. Энэнь 
би дэн дэ эш хэб тэр үйлэ мүн. 15 Зүгɵɵр нэгэ эрил ты ем най дүүр-
гээ һаат най — таа на дай ха маг эрэ шүү лэй маа над мэтэ ото лол го 
хүү лээ һаань, зүбшɵɵл үгэ хэб ди. 16 Тиигэбэлтнай, бидэ ба са га-
даа таа над та ха дам да үгэ дэг, ɵɵһэдɵɵ та най ба са га даар һам га 
хэ дэг боложо, таа на даар хам та һуужа, нэгэ арад бо ло хоб ди. 
17 Хэр бэеэ ма най хэ лэ һые ар саа һаат най, бэл гэ еэ ото луул ха һаа 
та та га саа һаат най, бидэ дүү ба са га яа абаад, зɵɵжэ ошо хом-
 най.

18 Хамоор Ше хем хоёр энэ хэ лэг шы ень зүбшɵɵбэ. 19 Яко вай 
ба са ган да тэ сэ бэ ри гүй бо ло то роо хү сэн дур ла һан за луу хү-
бүүн дары түр гэн тэрэ ёһо лол хүү лэ хэ еэ шии дэ бэ. Ше хем гэр 
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бүлэдɵɵ ха ма гай хүн дэ тэй хүн бай һан бо ло хо лоорнь хэ лэ һэн 
үгэнь шан га хуу ли мэтэ бэ лэй.

20 Иигэжэ тэрэ Хамоор эсэ гэ тэ еэ хам та хо тын хэ рэ мэй бар таа-
нуу дай хажууда суг лаа ху рал хэ дэг эрэ шүүл дэ ошоод, иигэжэ 
идхажа оро бо:

21 — Эдэ зон энхэ тай бан бай ха ду ра тай зон. Тии мэ һээ ма най 
га зар дай да да ню таг лаг, дай даар най най маа хэжэ ябаг. Га зар дай-
дам най уужам ха юм. Бидэ тэ дэ нэй ба са га дые һам гад болгожо 
аба хаб ди, ɵɵһэдынгɵɵ ба са га дые тэ дээн дэ һам гад болгожо үгэ-
 хэб ди. 22 Зүгɵɵр маа на даар суг таа ажаһууха, нэгэ арад бо ло хын 
тула тэ дэ нэр нэ гэл эрил тэ та би на: ма най эрэ шүүл тэ дээн шэн-
ги бул таа раа бэл гэ ото луул га хүү лэ хэ ёһо той гэнэ. 23 Хэр бэеэ 
энэ эрил ты ень дүүр гээ һаам най, эдэ зон маа на даар нэ гэн амин 
ажаһуудаг бо ло хо, тии хэ дэнь тэ дэ нэй мал һү рэг, эд зɵɵринь ма-
най гар та оро хо.

24 Хо тын хүн зон Хамоор Ше хем хоё рой үгэ дэ орожо, бүхы 
эрэ шүүл ото лол го хүү лэ бэ.

25 Бэл гэ отол һон ёһо лол һоо хой шо гур ба да хи хо ног то эрэ шүү-
лэй үшɵɵ үбшɵɵрхэжэ, тэн хээ гүй бай ха да, энэ үе һам баа ша лан, 
Яко вай хоёр хү бүүд, Динаагай тү рэ һэн аха нар Шимоон ба Левии 
һэл мэ нүү дээ абажа, һаад гүй хото бал гаа һан дань ороод, тэн дэ хи 
эрэ шүү лые бү гэ ды ень хю да ба. 26 Тэдэ Хамоорые бо лон тэ рэ нэй 
хү бүүн Ше хе мые һэл мээр сабшажа алаад, Динаае тэ дэ нэй хи һээ 
абажа, гэр тээ бу са ба. 27 Дүү ба са гы ень уда мар шынь хү бүү нэй 
доромжолон бу зар ла һа най ха рюу да бүхы хо тын зон һоо үһɵɵгɵɵ 
аба ха гэжэ Яко вай бу сад хү бүүд хото руу ерээд, айл бү хэ нэй гэр 
тоножо, сүйд хэбэ. 28 Хо тын зо ной бүхы мал, элжэгэ бо лон хээ рэ 
бай гаа бүхы зүйл, 29 бүхы эд зɵɵрииень ха ман абажа, эхэ нэр нүү-
 ды ень бо лон хүү гэ ды ень ба ряан да аба ба.

30 Энээ нэй удаа Яков Шимоон Левии хо ёр то иигэжэ хэ лээ 
бэ лэй:

— Таа нар нам да гай тод хор асар бат! Энэ ню та гай яһа тан, 
ха на һаан, пэризи обог зон бул та даа би дэн дэ хо рол хо хо. Бидэ 
үсɵɵмди. Хэр бээ тэ дэ нэй хам та би дэ нэй ур да һаа дай лаа һаань, 
бидэ бул та даа усад хаг да хаб ди!

31 Зүгɵɵр Шимоон Левии хоёр иигэжэ ха рюу са ба:
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— Энэ ню та гаар хи най дүү ба са гы ем най ян хан эхэ нэр мэ-
тээр доромжолһоной удаа бидэ абяа шэ мээ гүй һуужа бай ха 
юм гүб ди?!

Яковай Бейт-Ээл бусалга

35  1 Бур хан Яков та иигэжэ ай лад ха ба:
— Зай, Бэйт-Ээл хү рэ тэр нүү гээд, тэн дээ һуурижа! 

Олон жэлэй урда тээ Эсаав аха һаа зу га дан тии шээ ошо хо дош-
ни, Би шам да үзэгдɵɵ һэм. Ши тэн дэ ошоод, На майе хүн дэ лэн, 
үр гэ лэй шэ рээ зохёон бари!

2 Тии мэ һээ Яков гэр бүлэдɵɵ бо лон ɵɵрын бүхы зон до иигэжэ 
хан да ба:

— Таа над та бай һан бур ха дай дүр сэ нүү дые абажа хаяг ты, 
удаань бэ еэ угаа гаад, хуб са һа ху на раа һэл гэг ты. 3 Удаань эн-
дэ һээ хү дэ лэн, Бейт-Ээл руу нүү хэб ди. Тэн дэ би Бур хан да үр-
гэ лэй шэ рээ ба ри хаб. Тэрэ бол бол зо бо лон до оро һон үе дэм ни 
ту һа лаа, ми нии яба һан га зар та нам тай хам та байл саа.

4 Ал ба та зо ниинь абажа яба һан бүхы бур ха дай дүр сэ нүү дые, 
шэ хэ нэйн гээ са ха ри гуу дые абаад, Яков та үгэ бэ. Эдэ бү гэ дые 
Яков Ше хем хо то до дүтэ бай һан нэгэ сар са мо дон доро га зар-
та бу ла ба.

5 Тэ дэ нэй аян зам даа га ра ха да, ню та гай арад зон гэн тэ Бур хан-
һаа айжа эхил бэ. Тиигэжэ Яко вай хү бүү дэй хой но һоо хэншье 
дахажа, тэ дээн дэ доб тол бо гүй.

6 Яков бүхы зо ноо, мал һүрэгɵɵ абан, Ха на һаан орон ню та гай 
Лууз, он доо гоор хэ лэ бэл, Бейт-Ээл гэ дэг га зар ерэжэ һуурижаба. 
7 Тэн дээ тэрэ үр гэ лэй шэ рээ бү тээ бэ. Тии гээд Яков энэ га за раа 
«Ээл-Бэйт-Ээл», ор шуул бал, «Бэйт-Ээлэй Бур хан» гэжэ нэр лэ-
бэ. Юун дэб гэ бэл, ур дань Яко вай Эсаав аха һаа тэрьедэхэ үедэ 
эгээл тэн дэ Бур хан Ɵɵрыгɵɵ Яков та элир хэй лээ бэ лэй.

8 Тии хэ дэ Ривкаае хү хэ еэ хүхүүлжэ хүн бол го һон хүг шэн 
Де во раа наһа баража, тэрэниие Бейт-Ээлэй урда та ла да бай-
даг нэгэ сар са мо до ной дэр гэ дэ га зар малтажа, хүдɵɵлүүлээ 
бэ лэй. Тэрэ га зар «Алоон-Бахуут», ор шуул бал, «Га шуу да лай 
сар са мо дон» гэжэ нэр шээ һэн.
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9 Яко вай иигэжэ Падаан-Араамһаа бусажа ерэ хэ дэ, Бур хан 
тэ рээн дэ да хин үзэгдэжэ, да хин үреэ бэ. 10 Бур хан тэ рээн дэ 
иигэжэ ай лад хаа:

— Мүнɵɵ бо ло то роо ши эхэ, эсэ гын гээ үгэ һэн «Яков» гэжэ 
нэ рээр ябааш. Ха рин энэ саг һаа эхи лэн, ши Ми нии үгэ һэн 
«Из ра иль» нэ рэ тэй бо ло бош.

11 Бур хан тэ рээн дэ үшɵɵ иигэжэ ай лад хал буул гаа:
— Би бол бол хи заар гүй хү сэ тэ Бур хам би. Үри хүү гэ дээр үнэр 

үд хэн боложо, тоо том шо гүй олон уг удам тай бай хаш бол то-
гой! Ши нии уг удам һаа нэгэ ехэ үн дэ һэ яһа тан бии бо лоод, 
тэ дэн һээ үдэн, хэ дэн улас бии бо ло хо. Ши нии үри хүүгэдһɵɵ 
хожомынь олон хаа шуул тү рэ хэ. 12 Ав ра һаам бо лон Исааг та 
үмсэ бол гон үгэхɵɵр най дуул һан тэрэ орон ню та гые Би шам да 
үр гэ хэб. Тии гээд тэрэ га зар ши нии үхи хүү гэ дээр үеһɵɵ үедэ 
дамжан бай даг угай га зар бо ло хо.

13 Тии гээд Бур ха най хажууһаань хо ло до хо до, 14 Яков Бур ха най 
тэ рээн тэй хɵɵрэлдэһэн га зар та шу луун хүшɵɵ бод хоо гоод, 
унда бо лон оли ва мо до ной тоһо дээ рэнь сүр шэ бэ. 15 Тии гээд 
Яков тэрэ га за раа «Бэйт-Ээл», ор шуул бал, «Бур ха най бай даг 
га зар», гэжэ нэр лэ бэ.

Биньямиинай түрэлгэ ба Рахээлэй наһа баралга
16 Удаань тэдэ Бэйт-Ээлһээ хүдэлжэ, Эф ра таа һаа, он доо гоор 

хэ лэ бэл, Бэйт-Лехем хо то һоо, ни лээд ябаад бай ха дань, Рахээл 
үхи бүү тү рэ хэ еэ үбдэжэ эхил бэ. Энэ удаа Рахээл угаа хүндɵɵр 
үбдɵɵ. 17 Иигэжэ үхи бүү түрэхɵɵр зобожо бай ха үе дэнь хүү гэ дэй 
хүй һэ хүн дэ дэг хүг шэн тэ рээн дэ иигэжэ хэ лэ бэ:

— Бү ай! Ши үшɵɵ нэгэ хү бүү тэй бо ло бош!
18 Гэбэшье Рахээл тэ сэн гүй, ами табижа бай ха даа һая хан тү-

рэ һэн хү бүүн дээ «Бэн-Онии», ор шуул бал, «Ми нии зо бо лон гой 
хү бүүн», гэжэ нэрэ үгɵɵд, наһа ба ра ба. Зүгɵɵр эсэ гэнь хү бүүн дээ 
он доо нэрэ — «Бинь ямиин», ор шуул бал, «Эсэ гэ бо ло хо ми нии 
ба руун та ла да һуу ха хү бүүн», гэжэ нэрэ үгэ бэ.

19 Тиигэжэ Рахээлэй наһа ба ра ха да, Яков һам га найн гаа ша-
рил Эф ра таа, он доо гоор хэ лэ бэл, Бэйт-Лехем ошо хо хар гын 
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хажууда хүдɵɵлүүлээд, 20 бу ла ша хүүр дээ рэнь шу луун хүшɵɵ 
бод хо бо. Мүнɵɵшье хү рэ тэр Рахээлэй хүүр дээ рэ та би һан нан-
гин шу луун тэн дэ бай даг зан даа.

21 Из ра иль нэ рэ тэй бо ло һон Яков аян зам даа саа шаа ябаад, Миг-
даал-Ээдер гэ дэг га зар та дүтэ май ха наа зохёон һуу ри жаба.

22 Тэн дэ бай ха даа ууган хү бүүн Рэувээн эсэ гын гээ бага  һам ган 
Бил һаа тай ун та һан бай гаа. Энээн ту хай эсэ гэнь мэ дэ бэ.

Яковай хүбүүд
Яков ар бан хоёр хү бүү тэй бэ лэй. 23 Ле һаа һам ган һаань ууган 

хү бүүн Рэувээн, Шимоон, Левии, Иуда, Ис са хаар ба Зе ву луун 
га раа. 24 Рахээл һам ган һаань Ио сиф ба Бинь ямиин га раа. 
25 Рахээлэй за ра са эхэ нэр Бил һаа һаа Даан ба Наф та лии га раа. 
26 Ле һаа гай за ра са эхэ нэр Зилпааһаа Гаад ба Ашээр га раа. Эдэ 
хү бүү дэйнь олон хинь Яко вай Падаан-Араамда бай ха да түрɵɵ 
бэ лэй.

Исаагай наһа баралга
27 Тэрэ үедэ Яко вай эсэ гэ Исаак Хириат-Арбада, он доо гоор 

нэр лэ бэл, Хевроон хо то до гү, али Мамрээдэ ажаһуужа бай гаа. 
Ур дань Исаа гай эсэ гэ Ав ра һаам тэн дэ хариһаа ерээд ажаһууһан 
гэхэ. Яков тэн дэ ошожо, эсэ гэ тэ еэ уул за ба.

28–29 Исаак үн дэр наһа наһалжа, зуун ная тай даа наһа ба ра ба. 
Тэрэ үбгэртэрɵɵ ябаад, үзэ хэ юу мэ еэ үзɵɵд, ха ра ха юу мэ еэ ха-
раад, элин сэг ху лин са гууд таа мор доо бэ лэй. Хү бүү дынь Эсаав 
Яков хоёр эсэ гэ еэ хүдɵɵлүүлбэ.

Эсаавай үри һадаһад

36  1 Энэ ха даа Эсаавай, он доо гоор тэрэниие нэр лэ бэл, 
Эдоомой, угай бэ шэг юм. 2 Эсаав Ха на һаан орон ню-

таг һаа һам га дые абаа. Хиит ара дай Эй ло ной Адаае, хив ара-
дай Цивеоной хү бүүн Анааһай ба са ган Оһо ли ва маае, 3 мүн 
Ишмаээлэй ба са ган Басемаадые тэрэ һам ган бол гон абаа юм. 
Басемаадай аха Нэвэһоод бэ лэй.
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4 Эсаав Адаа һаа Эли фааз, Басемаадһаа Рэуээл, 5 мүн Оһо ли ва-
маа һаа Еһүүш, Ялаам ба Кораах хү бүүд тэй бо ло бо. Эдэ Эсаавай 
хү бүүд Ха на һаан да тү рэ һэн бо ло но.

6 Һам га даа, хү бүү ба са га даа бул тыень , ха маг ал ба та зо ноо 
мүн адуу ма лаа дуу һы ень, Ха на һаан да бай ха даа оло һон бүхы 
эд зɵɵриеэ абаад, Эсаав дүү һээ хо ло дон, он доо орон дай да 
нүүжэ ошо бо. 7 Ушар гэ хэ дэ, тэдэ хоёр тус бүридɵɵ угаа олон 
мал адуу һа тай боложо, зэр гэ лээд ажамидархадань, бэл шээ ри, 
уһан хүртэхɵɵ бо ли һон юм. 8 Эсаав Эдоом оро ной Сеиир гэ дэг 
хада уула та ню таг ерэжэ һуурижаба.

9 Эсаавай уг удам «эдоом» гэ дэг нэ рэ тэй үн дэ һэ яһа тан бо ло-
бо. Тэдэ Сеиир орон дай дын ха да лиг га за раар байр ла даг бо лоо 
һэн. 10 Эсаавай хү бүүд: Адаа һаа га ра һан Эли фааз, Басемаадһаа 
тү рэ һэн Рэуээл. 11 Удаань Эли фаа зынь Те маан, Омаар, Цефоо, 
Га таам ба Кенааз гэ дэг та бан хү бүү тэй бо лоо һэн. 12 Эли фаа зай 
Тим наа гэ дэг бага эхэ нэр һээ хү бүүн түрэжэ, тэрэниие Амалээх 
гэжэ нэр лэ бэ. Эсаав Адааһ хоёрой уг уда мынь эдэл бо ло но.

13 Эсаав Ба се маат хоёр һоо тү рэ һэн хү бүүн Рэуээл Нахаат, Зе-
раах, Шамааһ ба Мизааһ гэ дэг дүр бэн хү бүү тэй бо лоо һэн.

14 Эсаав Цивеоной Анааһай ба са ган Оһо ли ва маа хоёр һоо 
Еһүүш, Ялаам, Кораах гэ дэг гур бан хү бүүд түрɵɵ бэ лэй.

15–16 Эсаав Адааһ хоёр һоо тү рэ һэн ууган хү бүүн Эли фаа зай хү-
бүүд Те маан, Омаар, Цефоо, Кенааз, Кораах, Га таам, Амалээх 
ɵɵр ɵɵрын обог ай маг бүрилдүүлжэ, эхи та биг ша дынь бо лоо 
һэн. Тэдэ бул та даа Эдоом орон дай да да ажамидардаг бэ лэй.

17 Эсаав Ба се маат хоёр һоо тү рэ һэн хү бүүн Рэуээлэй хү бүүд 
Нахаат, Зе раах, Шамааһ, Мизааһ гэг шэд мүн лэ тус тус таа обог 
ай маг бүрилдүүлжэ, эхи та биг ша дынь бо лоо. Эдэ нэ рэй обог 
зо ниинь мүн лэ Эдоомдо ажаһуудаг һэн.

18 Эсаав Цивеоной Анааһай ба са ган Оһо ли ва маа хоёр һоо тү-
рэ һэн хү бүү дынь Еһүүш, Ялаам, Кораах гэг шэд мүн лэ гур бан 
обог ай ма гай эхи та бяа һэн.

19 Иигэжэ Эсаавай уг удам обог ай ма гайн гаа эхи та биг шад бо ло-
һон бай на. Иигэжэ Эдоом улас түрэ бии бо ло һон түү хэ тэй.

20 Эсаавай Сеиир, үгышье һаа, Эдоом орон дай да руу ошо хын 
урда тээ хо рии ара дай Сеиир гэ дэг хү нэй үри һа да һад бо ло хо 
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Ло таан, Шо ваал, Цивеон, Анааһ, 21 Ди шоон, Ээцэр ба Ди шаан 
гэг шэд тэн дэ хи хо рии обог ай ма гай эхи та биг шад бо ло һон 
бай гаа.

22 Сеиирэй Ло таан гэ дэг хүн Хо рии ба Һэ маам гэ дэг хоёр хү-
бүү тэй, Тим наа гэ дэг дүү ба са га тай бай гаа.

23 Сеиирэй Шо ваал гэг шэ Алваан, Ма на хаат, Эваал, Ше фоо 
ба Онаам гэ дэг та бан хү бүү тэй һэн.

24 Сеиирэй Цивеон ха даа Айяаһ ба Анааһ гэжэ хоёр хү бүүд-
тэй, Анааһынь Цивеон эсэ гын гээ элжэгэдые адуулжа яба ха даа, 
хээ рэ ха луун ар шаан оло һон түү хэ тэй.

25 Анааһ Ди шоон гэжэ хү бүү тэй, Оһо ли ва маа гэжэ ба са га тай 
бо лоо һэн. Тэрэ ба са га ниинь Эсаавта ха дам да га ра һан түү хэ-
тэй. 26 Анааһай Ди шоон Хем даан, Эш баан, Ит раан ба Кераан 
гэ дэг дүр бэн хү бүүд тэй бо лоо бэ лэй.

27 Ээцэрэй хү бүүд Бил һаан, За һа ваан ба Ахаан.
28 Ди шаа най хү бүүд: Үүц ба Араан. 29 Иигэжэ хо рии арад 

Сеиирэй уг удам бо ло хо Ло таан, Шо ваал, Цивеон, Анааһ, 
30 Ди шоон, Ээцэр, Ди шаан гэг шэд Эдоом орон дай дын тэрэ олон 
обог ай ма гуу дай эхи та биг шад бо лоо бэ лэй.

31 Из ра иль шуу дай хаан тай бо лоо дүй бай ха үедэ Эдоом орон до 
ɵɵһэдын хаа шуул бай һан юм. 32 Беоорой хү бүүн Бэ лаа Эдоомой 
эртэ ур дын хаан бай гаа, Дин һа ваа хо то до ажаһуугаа.

33 Бэ лаа гай наһа ба ра һан хой но Боц раа хо тын Зе раа хай Йоваав 
хаан шэ рээ дэ һуу гаа бэ лэй.

34 Йоваав ай наһа ба ра һа най һүү лээр Те маан оро ной Ху шаам 
хаан шэ рээ эзэл бэ.

35 Ху шаа май наһа ба ра ха да, Авиит хо тын Бе даа дай хү бүүн 
Һа даад Эдоомой хаан бо ло бо. Удаань Моаав орон до дай най 
бо ло хо до, Һа даад мидьяан обог ай ма гые хю дан дии лээ һэн.

36 Һа даа дай наһа ба ра ха да, Мас ре каа хо тын Самлааһ Эдоомой 
хаан бо лоо һэн.

37 Самлааһай наһа ба ра ха да, Евфрат мү рэ нэй эрьедэхи Ре хо-
воот хо тын Шауул хаан шэ рээ дэ һуу ба.

38 Шауулай наһа ба ра һа най удаа Ахбоорой хү бүүн Баһал-
Ханаан хаан бо ло бо.

39 Ахбоорой хү бүүн Баһал-Ханаанай наһа ба ра ха да, Пау хо тын 
Һа даад хаан шэ рээ дэ һуу ба. Һа даад Меһетавээл гэ дэг ба са га 
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һам га абаа бэ лэй. Тэрэ Матреэдэй ба са ган һэн. Матреэд Мэй-
Заһаавай хү бүүн бэ лэй.

40 Эсаавай уг удам һаа мүн лэ олон обог ай ма гууд бии бо лоо. 
Тэдэндэ нэрэ үгэгшэдые нэр лэ бэл, Тим наа, Алвааһ, Иетээд, 
41 Оһо ли ва маа, Элааһ, Пиноон, 42 Кенааз, Те маан, Мивцаар, 
43 Магдиээл бо лон Ираам гэг шэд бо ло но. Обог ай ма гуу дайнь 
Эдоом орон дай да да ɵɵһэдын мэ дэ лэй га зар тай боложо, һуу-
ри жаһан ушар һаань га зар ню та гынь тэ дэ нэй нэ рээр нэр лэг дээ 
бэ лэй. Эдоом ула сай эдэ бүхы обог ай ма гууд Эсаавһаа үдэн 
га ра һан түү хэ тэй.

ЯКОВАЙ ХҮБҮҮН ИОСИФ
Иосиф ба аханарынь

37  1 Яков Исаак эсэ гын гээ наһа ба ра тар Ха на һаан орон 
дай да да ажаһуугаа.

2 Яко вай гэр бү лын түү хэ эн дэ һээ эхил нэ.
Яко вай хү бүүн Ио сиф ар бан до лоо на һа яа гүйсɵɵд, эсэ гын-

гээ бага  һам гад бо ло хо Бил һаа, Зилпаагай хү бүүд тэй хам та 
хони, ямаа адуул даг бо лоо һэн. Аха на райн гаа юу хэ һые тэрэ 
эсэ гэ дээ хоб ло дог бай гаа. 3 Үн дэр на һа тай бо ло һон хой нонь 
тү рэ һэн Ио сиф тоо Из ра иль бу сад хү бүүд һээ үлүү ду ра тай бэ-
лэй. Тии гээд тэрэ Ио сиф то үр гэн хам сы тай, ута хор мой той, 
гоё һай хан дэ гэл хэжэ үм дэ хүүл хэ бо ло бо.

4 Аха на рынь эсэ гэм най маа над та ор хо доо тэ рээн дэ үлүү ду-
ра тай гэжэ ха ра ха даа, атаар хан, Ио сиф ые үзэн яда даг бо ло бо, 
тэ рээн тэй эб сэн харилсажа ша да ха яа бо ли бо.

5 Нэ гэ тэ Ио сиф зүү дэ ха ра ба. Тии гээд тэрэ зүү дэ еэ аха нар-
таа хɵɵрэбэ, тии хэ дэнь тэдэ Ио сиф ые бүришье үзэн яда даг 
бо ло бо.

6 — Шаг наг ты, — гэбэ Ио сиф. — Ямар зүү дэ зүү дэл һым ни! 
7 Та ряа лан дээ рэ бидэ ха да һан та ряа гаа хэ һэг хэ һэ гээрнь баг са лан 
боожо бай на хэ бэр тэйб ди. Ми нии уя һан со моо гэн тэ га зар һаа 
бо доод сог сой шо бо, ха рин таа на дай уя һан боол то нууд тэрэниие 
хү реэ лэн, ур да һаань мүр гэн, доро дохёол.

8 Тии хэ дэнь аха на рынь хэ лэ бэ:
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— Тии хэ дээ ши ма най хаан бо ло хо гээ гүш? Үнэхɵɵр маа на-
дай дээ рэ га ра ха гэжэ бай на гүш?

Иигэжэ тэдэ энэ зүүдэнһɵɵнь боложо, тэрэниие бүри ехээр 
үзэн яда даг бо ло бо.

9 Ио сиф да хин зүү дэ хаража, тэ рээ нээ ба һал аха нар таа хɵɵ-
рэбэ:

— Шаг ныт, би он доо нэгэ зүү дэ зүү дэ лээб. Зүү дэн дэм ни 
на ран, һара бо лон ар бан нэ гэн одо мү шэд нам да доро до хин 
бай на гэжэ үзэг дэ бэ!

10 Энэ зүү дэ еэ эсэ гэ дээ хɵɵрэхэдэнь, эсэ гэнь хү бүү гээ ха раа-
ба:

— Ямар зүү дэ ха ра даг хүм ши? Бишье, эхэшнишье, ши нии 
аханаршье шам да ерэжэ, хүл дэш ни һү гэ дэн уна ха бо ло но 
гүб ди?

11 Аха на рынь Ио сиф то атаар хан хо рол хо бо, ха рин эсэ гэнь 
энэ хɵɵрɵɵень һа наан даа ха дуун абаа бэ лэй.

12 Яко вай гэр бүлэ Хевроон хо тын хажуудахи тала га зар та 
ажаһуудаг бай гаа. Нэ гэ тэ хү бүү дынь эсэ гын гээ мал Ше хем 
хо тын ой ро хо но адуулжа бай ба ха. 13 Тии гээд Из ра иль Ио сиф-
тоо хэ лэ бэ:

— Аханаршни Ше хе мэй хажуугаар ма лаа адуулжа бай на хаш. 
Би ша майе тии шэнь эль гээ хэм.

— Зай, — гэжэ Ио сиф зүбшɵɵбэ.
14 — Ябыш даа, — гэжэ эсэ гэнь хэ лэ бэ. — Аханаршни мэн дэ 

гү, ма лынь ямар бэ гэжэ мэ дээд ерэ.
Тии гээд эсэ гэнь тэрэниие ябуулжа, Ио сиф Хевроонһоо га раад, 

Ше хем дэ дүтэ ерэ бэ. 15 Аха на райн гаа бай һан га зар бэдэржэ, 
хээ рэ та лаар ябажа бай ха дань, та ниг даа гүй хүн ушар ба.

— Ши эндэ юу бэ дэр нэш? — гэжэ тэрэ асуу ба.
16 — Би аха на раа бэ дэр нэб, — гэжэ Ио сиф ха рюу са ба. — Хаа на 

тэ дэм ни ма лаа адуул наб гээ шэб, хэ лыт?
17 — Тэ дэш ни эн дэ һээ ябаа, — гэбэ тэрэ. — До таан ошо хом най 

гэжэ хэ лэ хы ень би дуу лаа һэм.
Ио сиф тэн дэ һээ ябажа, аха на раа До таан да оло бо.
18 Тэ дэ нэр Ио сиф ой ерэжэ яба хые хо ло һоо ха раад, ала ха гэжэ 

хоо рон доо хэл сэ бэ.
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19 — Энэ ма най зүү дэ шэ ноён ерэ бэ, — гэжэ тэдэ хɵɵрэлдэбэ. 
20 — Тэ рэ ниие барижа алаад, шэр гэ һэн ху даг руу хаяя. Тии гээд 
тэрэниие арьяатан барижа эдеэ гэжэ хэ лэ хэб ди. Эгээл тии-
гээд тэ рэ нэй зүү дэн хэр үнэн дээ рээ бэе лэг шэ ааб гэжэ ха ра-
 хаб ди!

21 Ха рин эгээл аха бо ло хо Рэувээн энээ ниие дуу лаад, бу сад һаа 
тэрэниие абар хые орол дон, иигэжэ хэ лэ бэ:

— Тэ рэ ниие хо роо гоод яа хам найб. 22 Шуһа ур да хуу лаад яа-
хам найб? Уһа суг луул даг хээ рын нү хэн руу ами ды гаар хая ыт. 
Ха рин ами на һы ень ɵɵһэдɵɵ бү та һал дуу лаг ты.

Үнэн дээ рээ тэрэ Ио сиф ые абаржа, эсэ гэ дээ ами ды мэн дэ 
эль гээ хэ гэжэ һа на һан бай гаа.

23 Ио сиф ой аха нар таа ерэ хэ дэнь, тэдэ үр гэн хам сы тай, ута, 
гоё һай хан дэ гэ лы ень хуу лан абаад, 24 ɵɵрыень барижа, хуу рай 
ху даг руу хая ба.

25 Тии гээд Рэувээнэй үгы бай ха үедэ Яко вай бу сад хү бүүд эдеэ 
хоол ба ри ха яа һуун бай та раа хо ло һоо ерэжэ яба һан тэ мээн 
хам бы ха ра ба. Энэ ха даа ишмаээл обо гой най маа шад Гилеаад 
хо то һоо Египет руу ан хил ма һай хан үнэр тэй гү гэл бо лон бу сад 
угаа үнэ тэй ашаа аралжаа най маа эр хил хэ еэ абаашажа яба ба. 
26 Тии гээд Иуда аха дүү нэр тээ иигэжэ хан да ба:

— Дүү гээ ала һа най ямар олзо бай хаб? Ад ха һан шуһа нюу ха 
хэ рэг га ра ха. 27 Тии хын орон до дүү гээ ишмаээл най маа шад та 
ху дал дая, тии гээд гарнайшье сэ бэр үлэ хэ. Юуншье һаа, ма най 
тү рэ һэн дүү, ма най мя ха най та һар да һан ха юм.

Аха дүү нэ рынь зүбшɵɵбэ.
28 Мидьяанай най маа ша дай дү тэ лэн ерэ хэ дэ, аха на рынь 

Ио сиф ые ху даг һаа гар гаад, хо рин са гаан мүнгɵɵр ху дал да ба. 
Най маа шад Ио сиф ые Египет руу абаад ошо бо.

29 Рэувээн бусажа, ху даг руу тонгойжо ха ра ха даа, Ио сиф ой 
үгы бай һа ниие обёоржо, хуб са һаа урижа, уй лан ша нал ба.

30 — Од хон хү бүүм най үгыл! — гэжэ дүү нэр тээ ерээд, Рэувээн 
хэ лэ бэ. — Ха рин би яа ха биб? Һа лаал би даа.

31 Ио сиф ой аха нар эшэ гэ гар гаад, Ио сиф ой үр гэн хам сы тай, 
ута һай хан дэ гэ лые шу һан да зуу раад, 32 Яков эсэ гэ дээ абаашажа 
ха руул ба.
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— Бидэ энээ ниие хээ рэ олооб ди. Та най хү бүү нэй хуб са һан 
бэшэ бэзэ? — гэжэ асуу ба. 33 Яков дэ гэ лые ха рам саа раа танижа 
хаш хар ба:

— Хү бүү нэйм сам са! Тэ рэ нии ем зэр лиг арьяатан бажуугаа 
гээ шэ! Алаа, эдеэ гээ шэл Ио сиф хү бүү ем!

34 Хуб са һа ху на раа уда ра та таад, та шаа даа ган сал үнэ гүй 
шэ рүүн бү дэй удар хай үлээ гээд, Яков олон хо но гой тур ша да 
хү бүү гээ ша на лан бархиржа бай гаа бэ лэй. 35 Хү бүү, ба са га дынь 
һаа туул ха, һа маа руул ха гэжэ ерэ хэ дэнь, Яков:

— Үгы! Би үхэ лэй орон руу ошон ошо то роо хү бүү нэйн гээ 
хой но һоо уй лан га шуу дан бай хаб! — гэ дэг бай ба.

36 Тэрэ үедэ мидьяан обог ай ма гай най маа шад Ио сиф ые Египет 
абаа шаад, фараоной ор до ной сэ рэ гэй дар га Потифаарта бо гоол 
бол гон ху дал да ба.

Иуда Тамаар хоёр

38  1 Тэрэ саг та Иуда аха дүү нэр һээ холодожо, Адулаам 
хо тын Хи раа гэжэ нэ рэ тэй нэгэ хүн тэй хүр шэ боложо 

байр ла ба. 2 Тэн дэ бай ха даа Иуда ха на һаан яһа тан Шуаа гэ дэг 
нэгэ хү нэй ба са га хаража, һам га аба ба. 3 Тэ рэнь хээ ли тэй 
боложо, хү бүү тү рэ бэ. Иуда тэ рээн дээ Ээр гэжэ нэрэ үгэ бэ. 
4 Һам га ниинь да хин хээ ли тэй боложо, хо ёр до хи хү бүү тү рэ бэ, 
тэ рээн дээ Онаан гэжэ нэрэ үгэ бэ. 5 Удаань Иу да гай һам ган та яа 
Хезиивтэ бай ха үедэ һам га ниинь гур ба да хи хү бүү гээ түрэжэ, 
Шелааһ гэжэ нэрэ үгэ бэ.

6 Иуда ууган хү бүү нэйн гээ томо бо ло хо донь, Та маар гэ дэг 
ба са га һам га абажа үгэ бэ. 7 Зүгɵɵр ууган хү бүүн Ээр тэнь Эзэн 
ду ра гүй бэ лэй, тии мэ һээ Эзэн Ээрые усад ха ба.

8 Тэрэ үеын зан ша лай ёһоор, үхи хүү гэд гүй хү нэй наһа ба ра-
бал, дүү ниинь наһа ба раг ша ахын гаа һам га абажа, гал гу лам-
ты ень ун та руул даг гүй бэ лэй. Тии мэ һээ Иуда хоёр до хи хү бүүн 
Онаан да иигэжэ хэ лэ бэ:

— Ши наһа ба ра һан ахын гаа һам ган Та маар да ошожо, гэр лээд, 
ахын гаа гал гу лам тые саа шань үргэлжэлүүлэ.
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9 Зүгɵɵр Та маа рай түрɵɵ һаань, үхи бүү ниинь тэ рэ нэй бэшэ, 
наһа ба ра һан ахынь гэжэ тоо лог до хо ёһо той до Онаан эб сэ хэ-
гүй байжа, Та маар тай ун та ха бүридɵɵ тэрэниие хээ ли тэй бол-
го хо гүйн тула үрэ һа лай гаа га зар та ад ха руул даг һэн. 10 Иимэ 
яба дал да Эзэн Бур хан ду ра гүй бай гаа, тии мэ һээ тэ рэ нэй түлɵɵ 
Тэрэ Онаа ниие хо роо бо.

11 Тэ рэ нэй удаа Иуда Та маар та иигэжэ хэ лэ бэ:
— Ми нии хү бүүн Шелааһ үшɵɵ бэ еэ хүсɵɵдүй бай на, ехэ 

бо ло то рынь эсэ гын гээ гэр тэ бу саад, бэл бэ һэн эхэ нэр мэ тээр 
ажаһуулши.

Ха рин Иуда үнэхɵɵр Та маа рые Шелааһда үгэ хэ ду ра гүй 
бай гаа. Та маар тай гэрлэжэ, Шелааһ аха нар таа ад ляар мүн лэ 
Эзэн Бур хан да шиидхүүлэгдэжэ, алуул на аа гү гэжэ тэрэ ай һан 
бай гаа. Тии гээд Та маар түрхэмдɵɵ бу саа һэн.

12 Хэ дэн жэлэй үн гэр һэ нэй удаа Шу һаа гэ дэг хү нэй ба са ган 
бо ло хо Иу да гай һам ган наһа ба ра ба. Га шуу да ха са гай дүү рэ-
һэ нэй һүү лээр Иуда ɵɵрын анда нү хэр Адулаам хо тын Хи раа-
тай хам та Тим наа хо тын хажуугаар бэлшэжэ бай һан хо нин 
һүрэгтɵɵ ноо һы ень хай шал ха яа ошоо бэ лэй.

13 Ха дам абам ни хо ни дойн гоо ноо һо хай шал ха яа Тим наа 
зо ри бо гэжэ дуу ла һан Та маар 14 үб гэ еэ ал да һан эхэ нэр нүү дэй 
үм дэ дэг хуб са һа яа һэл гээд, нюу раа нэ мэр гээр бүглɵɵд, Тимнаа 
ошо дог хар гы да бай даг Эй на им хо тын хэ рэ мэй бар таа нуу дай 
хажууда ошожо һуу ба. Шелааһай бэ еэ хүсɵɵшье һаань, Иуда 
тэрэниие ɵɵртэйнь гэр лүүл хэ ду ра гүй гээ шые Та маар ойл го-
һон бай гаа.

15–16 Иуда хар гы зам дээ рэ һуужа бай һан эхэ нэ рые хараашье 
һаа, та ни ба гүй. Нюу рынь нэ мэр гээр бүглɵɵтэй бай ха дань, ян-
хан эхэ нэр гэжэ һа наа бэ лэй. Тии мэ һээ тэрэ эхэ нэр тээ эрьежэ, 
иигэжэ хэ лэ бэ:

— Та най да ошожо, хам та ун тая.
— Тии гээ һаа, та нам да юу үгэ хэб та? — гэжэ Та маар асуу ба.
17 — Би шам да эшэ гэ эль гээ хэб, — гэжэ Иуда ха рюу са ба.
— Зай, тии гэ бэл, тэ рэ нээ эль гээ хэ гэ һэ нэй ба ри са бол гон, 

нам да нэгэ юумэ ор хиг ты, — гэбэ Та маар.
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18 — Ямар юумэ ба ри са бол гон үгэ хэ биб? — гэжэ Иуда асуу-
ба.

— Хү зүүн дээ зүү һэн там гые оо һор тойнь, гар таа бай һан тул-
гуу раа нам да үлɵɵгты, — гэжэ Та маар ха рюу са ба. Иуда эри һэн 
юу мы ень тэрэ эхэ нэр тэ үгɵɵд, тэ дэ нэй дэ ошожо, хам та ун-
 та ба.

Та маар хээ ли тэй бо ло һо ноо удан гүй ойл го бо. 19 Тэрэ нюу-
раа бүг лэ һэн нэ мэр гэ еэ тай лаад, бэл бэ һэн эхэ нэ рэй хуб са һа 
да хин үм дэ бэ.

20 Иу дын эшэ гэ эльгээжэ, ба ри са болгожо үлɵɵһэн юу мэ еэ тэ хэ-
рюул хэ еэ Адулаам хо тын Хи раа нүхэрɵɵ ябуул ха дань, тэ рэнь 
хэды шэ нээн бэдэрээшье һаа, эхэ нэ рые оло бо гүй. 21 Тии гээд 
тэн дэ хи зон һоо тэрэ асуу ба:

— Эй на им хо то до хар гын хажууда һуу гаа ша ян хан эхэ нэр 
хаа на гээ шэб?

Зүгɵɵр тэдэ:
— Тэн дэ ямаршье ян хан эхэ нэр һуу гаа гүйл, — гэжэ ха рюу-

са ба.
22 Нү хэ рынь бусажа ерээд, Иу да да хэ лэ бэ:
— Би тэрэниие олоо гүйб. Ха рин ню та гай зон тэн дэ ямаршье 

ян хан эхэ нэр үгы һэн гэжэ хэ лэ нэл.
23 Иуда ха рюу саа һэн:
— Тэ рэ ниие оло хо гэжэ орол до бол, ами та най наа дан бо ло-

хо жэшээтэй бай на. Үгэ хэ гэ һэн эшэ гэ еэ ша маар эль гээ һэн 
ушар һаам тэрэ эхэ нэ рые мэ хэ лээ гэжэ на майе хэншье бу руу 
бол го хо гүй.

24 Гур ба һа рын үнгэрɵɵд бай ха да, Иу да да зон дуул га ба:
— Та най бэри Та маар ян хан мэтэ һаль хай раад, тэ рээн һээ 

бай та гай хээ ли тэй бо лоод бай на.
— Тэ рэ ниие гэр һээнь шэрэжэ гар гаад, оло ной урда гал да ха 

хэ рэг тэй, — гэжэ Иуда ха рюу са ба.
25 Зүгɵɵр зо ной Та маа рые гэр һээнь шэрэжэ гар га ха гэ хэ дэ, 

тэрэ ха дам эсэ гэ дэм иигэжэ хэ лыт гэбэ:
— На майе хээ ли тэй бол го һон хүн нам да хү зүүн дээ зүүжэ 

яба һан оо һор той там га, тул гуу раа ор хёод ошоо һэн. Тэрэ 
юу мэ нүү ды ень тан да эль гээ нэб. Хэ нэй зɵɵри гээ шэб гэжэ та 
эли рүүл хэ гүт?

ЭХИНЭЙ ЭХИН 38:18 – 25

BUR.indb   94BUR.indb   94 18.11.2009   15:06:2018.11.2009   15:06:20



95

26 Иуда ɵɵрынгɵɵ там га, тул гуур тэрэ дары танижа, иигэжэ 
хэ лээ бэ лэй:

— Би ехэ зэ мэ тэйб, бу рууб. Шелааһ хү бүүн дээ һам ган болгожо 
тэрэниие үгɵɵгүй ушар һаа тэ рэ нэй урда мян га да хин бу рууб.

Тэ рээн һээ хой шо Иуда Та маар тай ун таа гүй бэ лэй.
27 Та маа рай на райл ха са гай ерэ хэ дэ, умай соонь хоёр эхир үхи-

бүү нэй бай һа ниинь мэ дэг дэ бэ. 28 Хүү гэ дэйнь нэ гэ нэй гаража 
эхил хэ дэ, нэн тү рүүн га рынь бул тай ба. Хүй һэ хүндэжэ байг ша 
эхэ нэр гар тань улаан ута һа уяжа, иигэжэ хэ лэ бэ:

— Энэ хүү гэн ахань бо ло но.
29 Зүгɵɵр нял ха га раа һɵɵргэнь татажа аба ба, нүгɵɵ хүү гэ ниинь 

гаража ерэ бэ. Тии хэ дэнь хүй һэ хүн дэг шэ тэ рээн дэ хан дан, 
иигэжэ хэ лэ бэ:

— Ши хай шан гээд һэтэ га рааб ши?
Тии гээд тэ рээн дэ «Пээрэц», ор шуул бал, «Һэ тэ лэг шэ», гэжэ 

нэрэ үг тэ бэ. 30 Хой но һоонь гар таа улаан ута һа тай хү бүүн га ра-
ба. Тэ рээн дэ «За раах», ор шуул бал, «Шад улаан», гэ һэн нэрэ 
үг тэ бэ.

Гэмгүй арюун Иосифые шорондо хаалга

39  1 Ишмаээл обог ай ма гай най маа шад Ио сиф ые Египет 
руу абаашажа, бо гоол бол гон, Египедэй фараоной ор-

до ной сэ рэ гэй дар га Потифаарта ху дал да һа найнь удаа 2 Ио сиф 
тэ рэ нэй гэр тэ байжа, ажалынь хэ дэг бо ло бо.

Эзэн тэ рээ ниие анхаржа, үршɵɵдэг бай һан ушар һаа Ио сиф ой 
хэ һэн ажал хо до доо ураг ша тай, һайн бэ лэй. 3 Эзэ нэй туһаламжаар 
тэрэ за луу хү нэй хэ һэн ажал бү хэ ниинь амжалтатай гэжэ 
Потифаар ажаглан ха ра ба. 4 Тии мэ һээ тэ рээн дэ улам най да даг 
боложо, эзэ ниинь Ио сиф ые гэр бай рын зон хи лог шо бол гоод, 
ха маг эдлэжэ бай һан юу мэ еэ тэ рээ нэй ха рюу сал га доро даал-
га ба. 5 Тэрэ гэ һэн һээ хой шо Эзэ нэй Ио сиф ые үреэжэ эхил хэ дэ, 
Потифаарай эд зɵɵри, мал һү рэ гынь, та ряа лан гуу дынь, юрэдɵɵ, 
бүхы юу мэ ниинь дэлгэржэ, олошоржо эхил бэ. 6 Ха маг ажахыгаа 

ЭХИНЭЙ ЭХИН 38:26 – 39:6
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эр хил хы ень Ио сиф то най даад, Потифаар юуншье ту хай һа наа-
гаа зо бо хо ео болёод, ган сал эди хэ ууха ажалтай бо ло бо.

Ио сиф бэеэршье, шэг шарайгааршье сэ бэр гоё бэ лэй. 7 Эзэ нэйнь 
һам ган Ио сиф то ан ха ра лаа ехэ тэ хан дуул даг боложо, тэрэниие 
ехээр хүсэһэндɵɵ иигэжэ хэ лэ бэ:

— Нам тай ун тыш даа.
8 Ио сиф энээн һээнь эрид арсажа, иигэжэ ха рюу са ба:
— Эзэм ни гэ рэйн гээ бүхы юумэ нам да эти гэн даалгажа, 

ɵɵрɵɵ юундэшье һа наа гаа зо бо хо ео болёо. 9 Энэ гэр тэ на майе 
ɵɵртɵɵ адли эр хэ тэй болгожо, һам ган һаа бэ шые ми нии гар та 
үгɵɵ. Би эндэ юушье хэхэ эр хэ тэй болоһоншье һаа, эзэ нэйн гээ 
гэр гэ эдлэжэ, на майе үр гэ дэг Бур ха най урда нү гэл абажа, иимэ 
муу хай хэ рэг хэжэ ша да ха гүйб.

10 Үдэр бүри энэ эхэ нэр Ио сиф ые үгэдɵɵ оруул хые орол до бо, 
зүгɵɵр Ио сиф тэ рээн тэй ун та ха яа огто ар са даг һэн.

11 Теэд нэ гэ тэ гэр тэ хү нэй үгы дэ Ио сиф ой ажалаа хэ хэ еэ 
тии шээ оро хо донь, 12 эзэ нэйнь һам ган хуб са һан дань аһажа, 
да хин хэ лэ бэ:

— Нам тай хэб тыш.
Ха рин Ио сиф га дар хуб са һа яа тэ рэ нэй гар та ор хёод, гэр һээ 

гүйжэ га ра ба. 13 Ио сиф ой га дар хуб са һа най гар тань үлэ һые 
Потифаарай һам ган ха раад, 14 гэ рэйн гээ за ра са на рые дуу да-
ба:

— Ха раг ты, үб гэ нэйм ни асар һан тэрэ ев рей маа на дые до ром-
жолжо бай на! Гэр тэм най орожо, на майе хүсɵɵрɵɵ эд лэ хэ гэжэ 
һэ дэ хэ дэнь, би шан гаар хаш ха рааб. 15 Һү хир хэ бар хир ха дам ни 
тэрэ со шоод, хубсаһаяашье орхижо, хаяжа бай гаад, гэр һээ 
гүйжэ га ра ба!

16 Тии гээд тэрэ эхэ нэр үбгэнэйнгɵɵ ерэ тэр Ио сиф ой хуб са һа 
ха да гал ба. 17 Потифаарай ерэ хэ дэнь, һам га ниинь үнɵɵхи хэ-
лээ шэ еэ даб та ба:

— Ши нии асар һан тэрэ ев рей бо гоол ма най да орожо, на майе 
хүсɵɵрɵɵ эд лэ хээр ааша лаа. 18 Ха рин ми нии хаш хар ха да, га дар 
хуб са һа яа эндэ ха яад, тэрьедээ.

19 Һам га найн гаа хэ лэ хые дуу ла ха даа, Ио сиф ой эзэн Потифаар 
ехэ уур лан сухалдажа, 20 Ио сиф ые түр мэ шо ро ной оёорто хая ба. 
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Тэрэ түр мэ шо рон до Египедэй фараоной за хи рал таар орог шо 
зон бай даг бэ лэй.

21 Зүгɵɵр Эзэн тэндэшье тэ рээн тэй байлсажа, үршɵɵл хай ра яа 
элир хэйл бэ. Тии мэ һээ түр мэ шо ро ной ноён до Ио сиф зо хид-
шоог до бо. 22 Тэрэ ноён хааг да һан зо ниие хаража, түр мын бүхы 
ажал уда ри да ха ажал Ио сиф то даал га ба. 23 Ио сиф ой ямаршье 
ажал хэ хэ дэнь, Эзэн тэ рээн тэй хам та байжа, үршɵɵдэг ушар-
һаа ажалынь ураг ша тай байжа, түр мэ шо ро ной ноён Ио сиф то 
ха маг ажалаа даал гаад, ɵɵрɵɵ юундэшье орол со хо ёо бо ли бо.

Иосиф шорондо

40  1 Ио сиф ой түр мэ шо рон до оро һо ной удаа нэгэ хэды 
са гай үнгэрɵɵд бай ха да Египедэй хаа най аха лаг ша 

ман за шан, архи ая га лаг шан хоёр эзэн хаа найн гаа урда зэ мэ-
тэй бо ло бо. 2 Фараон ɵɵрынгɵɵ эдэ хоёр тү шэ мэл дэ уур лан, 
3 тэ дэ ниие Ио сиф ой һуу һан түр мэ шо ро ной ноёд то тушаажа, 
тэрэ шо рон руу хая хы ень за хир ба. 4 Тии хэ дэнь түр мэ шо ро ной 
дар га тэ дэ ниие Ио сиф ой гар та дамжуулжа, харан-зонхилон 
бай хы ень даал га ба ха.

Тэдэ хоёр тү шэ мэл түр мэ шо рон до удаан саг та һуу ха даа 
5 нэ гэ тэ һүни, нэ гэн доро тус тус таа һо нин зүү дэ зүү дэл бэд.

6 Ио сиф ой үглɵɵгүүр тэ дээн дэ ерэ хэ дэ, тэдэ хоёр ехэл сэдьхэлээ 
хү дэл гэ һэн ян за тай нууд бай ба.

7 — Ямар юу мэн һээ һа наа гаа зо бо бот? — гэжэ Ио сиф асуу ба.
8 — Бидэ хоёр зүү дэ ха рааб ди, зүгɵɵр уд хы ень тайл ба рил ха 

хүн эндэ үгы, — гэжэ тэдэ ха рюу са ба.
— Бур хан һаа он доо хэншье зүү дэ нэй удха зүб тайлбарилжа 

ша да ха гүй. Нам да зүү дээ хɵɵрэжэ үгыт, — гэбэ Ио сиф.
9 Тии гээд хаа най архи ая га лаг шан зүү дээ хɵɵрэбэ:
— Ми нии урда виноградай һɵɵг ургажа бай на гэжэ зүү дэ-

лээб. 10 Тэрэ һɵɵг гур бан һа лаа тай. Тии гээд тэ рэм ни гэн тэ 
һалбаржа эхил бэ, сэ сэг лэ бэ, тии гээд сэ сэ гэй һуу ри да жэмэс 
эдеэ шэ бэ. 11 Гар там ни фараоной хун да га бай һан ушар һаа би 
тэрэ виноградые шахажа, архи бол гоод, хун да га руу эюу лээд, 
түргɵɵр гар тань ба рюу лааб.
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12 — Зүү дэ нэйт най тайл ба ри иимэ, — гэжэ Ио сиф хэ лэ бэ. — Гур-
бан һа лаа гур бан хо ног гээ шэ. 13 Гур ба хо ноод бай ха да фараон 
та ниие да хин дээ шэнь үр гэ хэ, ан хан эзэлжэ бай һан ту шаал дат-
най бу саа ха, ур да най хи даал мэтэ тэ рээн дээ хун да га ба ри даг 
бо ло хот. 14 Зүгɵɵр та бүхы юумэнэйнгɵɵ һайжархадань на майе 
бү мар таа райг ты. Хэр бээ нам да ту һал ха яа һа наа һаа, нам ту-
шаа эзэн хаан да дурсажа, энэ түр мэ шо рон һоо сүлɵɵлхэ арга 
хыт даа. 15 Үнэн дээ рээ би ямаршье гэм хээ гүй аад, ɵɵрын орон 
ню таг һаа хүсɵɵр гаргагдажа, тэ рээн һээ до рой тон энэ ха ран хы 
нү хэн руу хаяг дааб!

16 Египедэй фараоной аха лаг ша ман за шан нүгɵɵ тү шэ мэ лэй зүү-
дэ ехэ һай наар тайл ба ри лаа гэжэ һа наад, Ио сиф то хан да ба:

— Ми нии зүү дэ нэй удха тайлбарилжа үгыт. Би тол гой дээ рээ 
хи лээ мэ нэй гур бан даб хар түр сүүг та бяад зогсожо бай наб гэжэ 
зүү дэ лээб. 17 Тон дээ рэ хи түр сүүг соо фараондо гэжэ ба ри һан 
эл дэб хи лээ мэ нэй зүйл, тии гээд тэрэниие шу бууд тон шо но 
гэжэ зүү дэ ха рааб.

18 — Та най зүү дэ нэй тайл ба ри иимэ, — гэбэ Ио сиф. — Гур-
бан түр сүүг — энэ гур бан үдэр гээ шэ. 19 Гур ба хо ноод бай ха да 
Египедэй хаан та ниие түр мэ шо рон һоо гаргажа, тол гой ет най 
таһа саб шаад, бэе ыетнай мо дон до үл гэ хэ. Тии гээд шу бууд үхэ-
һэн бэе ыетнай тоншожо эди хэ.

20 Гур ба хо ноод, Египедэй хаа най тү рэ һэн үдэр боложо, тэрэ 
бүхы тү шэ мэл нүү дээ суг луу лан, найр наа да тү хеэр бэ. Тэрэ 
үдэртɵɵ эзэн хаан аха лаг ша ман за шан бо лон архи ая га лаг шан 
ту хай гаа һанажа, шо рон һоо гар гуу лан, оло ной урда ерүү лээд, 
21 архи ая га лаг ша ниие урид эзэлжэ бай гаа ту шаал дань бусаажа, 
тэрэ хаан даа да хин хун да га ба ри даг хүн бо ло бо. 22 Ха рин аха-
мад ман за ша ниие үл гэ бэ. Иигэжэ бү гэ дэ Ио сиф ой хэ лэг шэ, 
тааг шаар бо ло бо.

23 Египедэй хаа най аха мад архи ая га лаг ша түр мэ шо рон һоо 
га ра һан болобошье, Ио сиф ту шаа ог таг мартажархёо бэ-
 лэй.
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Фараоной ахамад түшэмэл 
болотороо Иосифой дэгжэлгэ

41  1 Тэрэ гэ һээр хоёр жэл үн гэр бэ. Тии гээд Египедэй хаан 
иигэжэ зүү дэл бэ: Нил го лой эрье дээ рэ бай на хэ бэр тэй, 

2 гол һоо сэ бэр то бир бэе тэй до лоон үнеэн эрье дээ рэ га раад, го-
лой эрьеын бур гаа һан соо бэл шэ бэ. 3 Тэ дэ нэй хой но һоо үр гэ дэг 
ту ран хай он доо до лоон үнеэд Ни лэй уһан һаа га ра ба, тии гээд 
то бир үнеэ дэй хажууда ошоод, 4 тэ дэ ниие эдижэ эхил бэ. Эндэ 
хаан һэ ри шэ бэ.

5 Да хин ун та ха даа, тэрэ он доо зүү дэ ха ра ба: нэгэ эшэ һээ 
һайн ша нар тай, аяар до лоон эдеэ шэг томо хоо лос ур ган га ра-
ба. 6 Тэ рэ нэй хой но һоо га зар һаа хор шо гор, ха луун һал хин да 
хайруулжа муу да һан до лоон хоо лос ур га ба. 7 Тии гээд энэ хоо-
һон хоо ло сууд шэ мэ еэ аба һан, һайн ша нар тай до лоон хоо ло-
сые үрэб хин зал ги ба! Хаан эндэ һэ ри шэ бэ. Тии гээд энэ ха даа 
бо до то дээ рээ бэшэ, зүү дэн дэнь ха раг да һые ойл го бо.

8 Үглɵɵгүүрынь тэрэ һа наа та бо лоод, Египедэй ха маг мэ дэл шэ-
дые бо лон сэ сэн мэр гэн тайл ба ри лаг ша дые дуу дан ерүү лээд, 
ха ра һан зүү дэ еэ хɵɵрэхэдэнь, хэншье тэ рэ нии ень тайлбарилжа 
ша да ба гүй.

9 Гэн тэ аха мад архи ая га лаг ша Египедэй хаан да иигэжэ хан-
да ба:

— Ай даа, бу руу юумэ хэ һэ нээ мүнɵɵ һанажархибаб! 10 Нэ гэ тэ 
та нам да бо лон аха лаг ша ман за шан да уур лаад, түр мэ шо рон-
до һуул га һа наа һа на на гүт? 11 Тии гээд нэгэ һүни бидэ хо юу лаа 
ондо он доо зүү дэ эли то доор ха раа һэм ди. 12 Тэн дэ нэгэ за луу 
ев рей, ха руу лай дар гын бо гоол, би дэн тэй байл саа. Бидэ тэ-
рээн дэ ха ра һан зүү дэ нүү дээ хɵɵрэбэбди, тии хэ дэм най тэрэ 
тус тус там най зүүдэншни ямар уд ха тайб гэжэ тайлбарилжа 
үгɵɵ. 13 Хэ лэ һэ нэйнь ёһоор бүхы юу мэн бү тээ: та на майе ур дань 
эзэлжэ бай һан ту шаал дам та бяат, нүгɵɵдэмни саа за луу лаг-
 даа.
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14 Египедэй хаан тэрэ дары Ио сиф то хү нүү дые эль гээ бэ. Тэ рэ-
ниие ха ран хы түрмэһɵɵнь гаргажа, һа хал һам бай ень хю һаад, 
шэнэ хуб са һа үм дэ хүү лээд, хаан да абаа ша ба. 15 Египедэй хаан 
тэ рээн дэ иигэжэ хан да ба:

— Би зүү дэ ха рааб, зүгɵɵр хэншье тэ рэ нии ем тайлбарилжа 
ша да на гүй. Ха рин ша майе зүү дэ тайл ба рил ха даа бэр хэ гэжэ 
дуу ла баб.

16 — Тэрэ ми нии бэ лиг бэшэ, — гэжэ Ио сиф ха рюу са ба. — Бур-
хан лэ тан да зүб тайл ба ри үгэжэ ша да ха.

17 Тии хэ дэнь хаан Ио сиф то хɵɵрэбэ:
— Нил го лой эрьедэ бай наб гэжэ зүү дэ лээб. 18 Гэн тэ до лоон 

тар ган то бир үнеэд уһан һаа гаража ерээд, го лой эрьеын бур гаа-
һан соо бэлшэжэ эхил бэ. 19 Тэ дэ нэй һүү лээр үшɵɵ до лоон үнеэд 
мүрэнһɵɵ га ра ба, ту ран хай ядуу, арһа яһан бо лон хой нууд — би 
Египедтэ иимэ ахир ян дан үнеэ дые хаража үзɵɵгүйб! 20 Тии гээд 
энэ яяр муу, үр гэ дэг үнеэд нүгɵɵ до лоон то бир тар ган үнеэ дые 
эдижэрхибэ! 21 Тэ дэнь ту ран хай үнеэ дэй гэ дэ һэн соо оро бо ха, 
зүгɵɵр тэ дэ нэй гэ дэ һэ нүүд томо бо ло но гүй: үнеэд үнɵɵхил үр-
гэ дэг, ту ран хай зан даа. Тии хэ дэнь би һэ ри шэ бэб.

22 Һүү лээ рынь баһа нэгэ зүү дэ ха ра ба гээ шэб: нэгэ шэл бэ дэ до-
лоон хоо лос ур га ба, эдеэ шэ һэн томо ороо һоор дүү рэн. 23 Тэ рэ нэй 
һүү лээр үшɵɵ до лоон хор шо гор, зүүн зү гэй ха луун һал хин да 
ха та ша һан хоо лос ур га ба. 24 Тии гээд энэ хоо һон хоо ло сууд ороо-
һоор дүү рэн һайн до лоон хоо ло суу дые һэе гүй залгижархиба! 
Эди шэ ди тэн дэ эдэ зүү дэ еэ хɵɵрэжэ үгɵɵб, зүгɵɵр тэдэ нам да 
юушье тайлбарилжа ша да ба гүй.

25 Ио сиф хаан да иигэжэ хэ лэ бэ:
— Эдэ хоёр зүү дэн нэ гэл уд ха тай зүү дэн. Бур хан хэхэ гэжэ 

бай гаа үйлэ хэ рэ гээ тан да зүү дээр ха руул ба гээ шэ. 26 Тиигэжэ 
до лоон тар ган үнеэн бо лон до лоон эдеэ шэг хоо лос ха даа нэ гэл 
адли уд ха тай. Тэдэ тус тус таа до лоо до лоон жэлые түлɵɵлнэ. 
27 Тэ рээн дэл ад ляар, тэрэ до лоон ту ран хай үнеэд бо лон зүүн 
зү гэй һал хин да үлеэл гэ һэн до лоон хор шо гор хоо лос ха даа тус 
тус таа до лоо до лоон жэлые түлɵɵлнэ. Ха рин тэдэ ха даа үлэс хэ лэн 
хоо һон жэлнүүд бо ло но. 28 Би тан да хэ лээ бэ лэйб: Бур хан ерээ-
дүйн үйлэ хэ рэ гүү дээ тан да нээжэ үгэ нэ. 29 Та нюдɵɵрɵɵ ɵɵрɵɵ 
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ха ра хат: Египедэй ха маг тала дай да да ур га са һай тай эл дин баян 
до лоон жэл ерэ хэ. 30 Зүгɵɵр тэ рэ нэй хой но һоо үлэс хэ лэн хоо һон 
айм шаг тай до лоон жэл үргэлжэлжэ, хуряажа аба һан бүхы ур га-
са яа эдижэ дуу һа ха даа, ур да най тэрэ элбэг-дэлбэг до лоон жэл 
ту шаа хэншье һа на ха гүй бо ло но. 31 Тэрэ хэ сүү саг та ур да най баян 
тар ган жэлнүүдые һа на ха хүн үгы бо ло хо. 32 Ха рин энэ зүү дэн 
хоёр да хин юун дэ тан да ха раг дааб гэ бэл, Бур хан энэ ерээ дүйе 
сэхэ ха раа лаад, һа яар тэ рэ нээ бэе лүүл хэ еэ бай на. 33 Тии мэ һээ та 
сэ сэн мэр гэн, ур да хи яа ха ра даг хү ниие шэлэжэ олоод, тэ рээн дэ 
бүхы Египедые уда ри дан за хир ха эрхэ мэ дэл үгэг ты. 34 Тии гээд 
хэ дэн тү шэ мэл нүү дые можо бү хэн дэ то мил хонь зүй тэй бай ха. 
Та най за хи рал тын ёһоор, тэдэ тү шэ мэл нүүд ор шо хо ёо бай гаа 
до лоон жэлэй тур ша да айл үр хэ тэ бүхэнһɵɵ жэл бү риин баян 
ур га са һаа та ба най нэгэ ху бии ень ху ряан аба даг байг. 35 Тии гээд 
хото бү хэн дэ хаа най та ряа нɵɵсэлдэг га зар та тэрэ ур га са та ряа-
гаа нɵɵсэлжэ, ха руул ша дые та биг лэ. 36 Тии хэ дэнь Египедтэ 
до лоон үлэн хоо һон жэлэй ерэ хэ дэ, зон эди хэ хоол той, гэ дэ һэ 
сад ха лан бай ха. Тиигэжэ улас орон тнай хо хи дол до нэр бүүл хэ-
 гүй.

37 Ио сиф ой үгэ нүүд хаан да мүн тэ рэ нэй тү шэ мэл нүүд тэ һай-
шааг да ба.

38 — Энээн һээ үлүү хү ниие оло хын ар га гүй, — гэжэ хаан тү шэ-
мэл нүүд тээ хэ лэ бэ. — Бур ха най үршɵɵһэн һүр һүл дэ тэ рээн дэ 
лаб бай на!

39 Һүү лээ рынь тэрэ Ио сиф то хан да ба:
— Энэ бү гэ дые Бур хан шам да нээжэ үгэ һэн ха дань шам һаа 

ухаан сар, ур да хи яа мэ дэ хэ хүн ол до хо гүй. 40 Энэ саг һаа хой-
шо ми нии гү рэн тү рые уда ри дан хү тэл хэш, ал ба тад ни ши нии 
за хи рал тые жэншэдгүй дүүр гэ хэ. Ган сал би хаан нэ рээ рээ 
дээ рэш ни бай хаб.

41 Хаан Ио сиф то да хин хан дан, иигэжэ зон хил бо:
— Зай, би ша майе бүхы Египедэй аха мад түшэмэлɵɵр мүнɵɵ 

та би наб!
42 Тии гээд тэрэ там га тай бэ һэ ли гээ хур ган һаа мул та лаад, 

Ио сиф то зүүл гэ бэ, маа лин га һай хан хуб са һа үмэд хүүл бэ, 
хү зүүн дэнь ал тан зүүд хэл яла руул ба. 43 Гад на хаан Ио сиф то 
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ɵɵрынгɵɵ за лар даг хо ёр до хи тэр гээ үгэ бэ. Тэрэ тэр гээр Ио сиф-
ой яба ха да, бэе ыень хам гаа лаг шад ур дань орожо ал хал ха даа, 
дай рал да һан хүн бү хэн дэ «ехэ хү нэй урда унан мүр гэг ты!» 
гэжэ хаш хар даг бай гаа.

Тиигэжэ хаан Ио сиф ые бүхы Египедэй аха мад тү шэ мэл ноён 
бол гоо бэ лэй. 44 Тэ рэн һээ гад на Ио сиф то тэрэ иигэжэ хэ лэ бэ:

— Энэ улас тү рын хаан ми нии байгаашье бол ши нии аман-
һаа зар лиг зүбшɵɵлэй га раа гүй саг та энэ улас тү рын хэншье 
хургаяашье хү дэл гэ хэ эр хэ гүй бай ха!

45 Хаан Ио сиф то Цафенаат-Панеаах гэжэ египет нэрэ үгɵɵд, 
Гелиополис хо тын дээ дэ са наар тан бо ло хо Потифераагай 
Асенаат ба са гые һам ган бол гон үгэ бэ. Удаань Ио сиф Египедээр 
ябажа, бай дал үзэн шэнжэл бэ.

46 Ио сиф гуша на һа тай даа Египет улас тү рын аха мад тү шэ мэл 
ноён бо ло һон юм.

Хаа най ор дон һоо гаража, тэрэ Египедэй бүхы га зар дай даар 
яба ба. 47 До лоон эл дин баян жэлнүүдтэ га зар дай да эл бэг ур га-
са үгэ бэ. 48 Эдэ жэлнүүдтэ хуряажа аба һан та ряа Ио сиф хото 
бал гаа һа нуу даар нɵɵсэлбэ, һуу рин бү хэн дэ хажуудахи та ряа-
лан гуу дайнь ур га са хуряажа суг луул ба. 49 Да лайн эрьеын эл һэн 
мэтэ эл бэг ороо һо та ряа тэрэ нɵɵсэлбэ, һүүл дэнь хэмжэхэ, 
тоолохошье ар га гүй бо лоо бэ лэй.

50 Үлэн хоо һон са гай то хёол доо гүй бай ха да, Гелиополис хо-
тын дээ дэ са наар тан Потифераагай ба са ган Асенаат Ио сиф 
үбгэндɵɵ хоёр хү бүү удаа да раа тү рэ бэ. 51 Уу ган хү бүү нэйн гээ 
тү рэ хэ дэ, Ио сиф үн гэр һэн зо бо лон бо лон мүнɵɵнэй һайн бай-
да лаа зэргэсүүлжэ үзɵɵд, иигэжэ хэ лэ бэ:

— Эсэ гын гээ гэр тэ аха нар һаа ама са һан тэрэ бүхы зо бо лон-
гы ем Бур хан нам да оро гүй мартуулжа ша даа.

Тии гээд тэрэ хү бүүн дээ «Ме наш ше», ор шуул бал, «Мар тан-
хай» гэ һэн нэрэ үгэ бэ. 52 Хоёр до хи хү бүү нэйн гээ тү рэ хэ дэ, 
Ио сиф иигэжэ хэ лэ бэ:

— Би Египет руу ерээд, зо бо лон үзэһэншье һаа, Эзэн Бур ха-
най туһаламжаар үлзы һай хан үрэ дүн туй лааб.

Тии гээд тэрэ хү бүүн дээ «Эф раим», ор шуул бал, «Һайн үрэ 
дүн» гэжэ нэрэ үгэ бэ.
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53 Египедэй үрэжэлтэ до лоон жэл удан гүй үн гэр бэ. 54 Ио сиф ой 
урид ша лан хэ лэ һэ нэй ёһоор, саа ша даа үлэн хоо һон до лоон жэл 
ерэ бэ. Энэ үлэн хоо һон саг ха маг гү рэн орон до то хёол до бо, 
зүгɵɵр Египедтэл нɵɵсэлһэн тал ха та ряан байжа, зон яда ба гүй. 
55 Ха рин саа ша даа үлэн са гай Египедтэшье үзэгдэжэ эхил хэ дэ, 
ал ба та зо ниинь эзэн хаан һаа хоол гуйжа эхил бэ. Хаан арад 
түмэндɵɵ иигэжэ хэ лэ бэ:

— Ио сиф то ошог ты, Ио сиф ой хэ лэ һээр юумэ хэг ты!
56 Тиигэжэ Египедээршье үлэс хэ лэн хоо һон са гай үзэг дэ хэ дэ, 

Ио сиф нɵɵ сэ ам баар нуу дые нээжэ, египедэйхидтэ нɵɵсэлһэн 
ороо һо та ряа ху дал да ха заа ба ри үгэ бэ. 57 Хүр шэ гү рэ нүүд һээ та ряа 
тал ха ху дал дан аба ха яа Ио сиф то, Египет руу зон ерэжэл бай гаа, 
юун дэб гэ хэ дэ, үлэн хоо һон бай дал ха маг дэл хэй гээр то хёол доо 
бэ лэй.

Иосифой аханарай Египет руу 
түрүүшынхиеэ ерэлгэ

42  1 Ио сиф ой эсэ гэ Яко вай ажаһуужа бай гаа орон ню таг-
та мүн лэ үлэс хэ лэн хоо һон бай дал тохёол доо бэ лэй. 

Египедтэ ороо һо та ряан бии гэжэ дуу лаад, Яков хү бүүд тээ 
хэ лэ бэ:

— Юу бэе бэ еэ хаража бай наб та? 2 Египедтэ ороо һо та ряан 
бии гэл сэ нэ. Тии шэ ошожо, ороо һо худалдажа абаад аса раг ты, 
тии гэ бэл, ма гад, туража үхэ хэ гүйб ди.

3 Ио сиф ой ар бан аха нар Египет та ряан да ошо бо. 4 Ган сал 
Биньямииниие, Ио сиф ой тү рэ һэн дүүе, муу юу мэн дэ, усал да 
оро хо һоонь айжа, Яков ɵɵрһɵɵ холо та би ба гүй.

5 Ха на һаан орон ню таг та үлэс хэ лэн хоо һон бай да лай тохёол-
до һон һоо боложо, Из ра илиин хү бүүд иигэжэ яахашье ар га гүй 
Египет руу зо рёо бэ лэй. 6 Тэрэ үедэ Египедэй аха мад тү шэ мэл ноён 
бай һан Ио сиф лэ бүхы арад зон до ороо һо ху дал да ха эр хэ тэй бай-
гаа. Аха дүү нэр тэ рээн дэ ерэжэ, ур дань мүр гэн ёһол бо. 7 Ио сиф 
тэ дэ ниие ха раад та ни ба, зүгɵɵр ойл гоо гүй хэ бэр үзүү лэн, ха риин 
та ниг даа гүй хү нүүд тэй хɵɵрэлдэжэ бай һан мэтэ ехэл шэ рүү нээр 
асуу ба:
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— Таа над хаа на һаа ерээб та?
— Ха на һаан орон һоо эдеэ хоол худалдажа аба ха яа ерээб-

ди, — гэжэ тэдэ ха рюу са бад.
8 Ио сиф аха на раа та няа, ха рин тэ дэнь ɵɵрыень та няа гүй 

һэн. 9 Гэн тэ Ио сиф тэ дээн ту шаа ур дань зүү дэл һэ нээ һа наад, 
иигэжэ хэ лэ бэ:

— Таа над таг нуул шад гээ шэт. Ма най га зар дай да да һула га зар 
мэдэжэ аба ха гэжэ ерээт.

10 — Эр хим хүн дэ тэ эзэн ноён! Бидэ ямар таг нуул шад бай-
ха биб ди даа. Ядуу хан бо гоол нуудт най бо ло хо би дэ нэр эдеэ 
хоол до гэжэ ерээл ди. 11 Бидэ бул та даа нэгэ эсэ гын хүбүүдбди. 
Үнэн сэхэ зом ди, таг нуул шад за яан дааш бай гаа гүйб ди.

12 — Ху да лаар бү хэ лэг ты, — гэбэ Ио сиф. — Ма най га зар дай-
да да һула га зар тагнажа мэ дэ хэ еэ ерээт.

13 — Үгы, эр хим хүн дэ тэ эзэн ноён! Ядуу хан бо гоол нуудт най 
бо ло хо би дэ нэр Ха на һаан орон ню таг та ажаһуудаг нэгэ хү нэй 
ар бан хоёр хү бүүд бэ лэйб ди. Од хон дүүм най мүнɵɵ эсэ гэ тэ еэ 
хам та, ха рин үшɵɵ нэ гэм най наһа ба ран хай, — гэжэ тэдэ ха-
рюу са ба.

14 Гэбэшье Ио сиф тэ дээн дэ да хин иигэжэ хэ лэ бэ:
— Ми нии хэ лэ һэ нэй ёһоор таа над бул та даа таг нуул шад гээ-

шэт. 15 Зүгɵɵр би таа на дые шал гаад үзэ хэм ни. Тэрэ од хон дүү-
гэйт най наа шаа ерээ гүй дэ би үгэ дэт най эти гэ хэ гүйб. Тэ рэ нэй 
эндэ ерэ хэ һээ урид таа над Египедһээ ами ды мэн дэ га ра ха гүйт! 
Энээн ту шаа би Египедэй эзэн хаа най нэ рээр тан га риг ла наб! 
16 Тэрэ дүү дээ хэн нэ гэ еэ эль гээг ты, бэ шэнт най эн дээ ба ряан да 
үлэ хэ. Тии гээд үнэн хэ лэ һэн, үгыт най элир хэ, шалгажа үзэ хэб-
ди. Дүү гэйт най ерээ гүй һаань, Египедэй эзэн хаа най шэ рээ дээ 
за лар да гынь үнэн гээ шэ дэ ад ляар, таа на дай таг нуул шад бай-
һан тнай үнэн бо ло хо.

17 Тии гээд Ио сиф тэ дэ нэ рые гур бан хо но гоор түр мэ шо рон до 
һуул га ба.

18 Гур ба да хи хо ног тоо Ио сиф тэ дэ ниие дуу даад, иигэжэ хэ-
лэ бэ:

— Эзэн Бур хан һаа ай даг ушар һаа би хү ниие ала ха гүйб. Ами-
ды мэн дэ яба ха ду ра тай һаа, ми нии хэ лэ һы ем ни бү тээг ты! 
19 Хэр бэеэ таа над үнэхɵɵрɵɵ сэхэ сэ бэр зон һаа, таа на дай нэ гэн 
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түр мэ дэ үлэг, ха рин бэ шэнт най үлэн хоо һон гэр бүлэдɵɵ ороо һо 
абажа ошог, 20 тии гээд од хон дүү тэ еэ бусажа иишээ ерүүжэг. 
Тии гэ бэл, ами на һы ет най үршɵɵхэб.

Ио сиф ой аха нар энээ ниие зүбшɵɵжэ, 21 удаань ɵɵһэд хоо рон-
доо хɵɵрэлдэхэдээ, иигэжэ хэл сэ бэ:

— Дүү гээ муу юу мэн дэ оруул һа найм най түлɵɵ хэ һээл тэ гээ-
шэ энэ. Зобожо бай хы ень хараашье һаа, хэды хай ра гуйгаашье 
һаань, бидэ үгы ень дуулажа хайр лаа гүй һэм ди. Тии мэ һээл 
зо бо лон ма най тол гой до буу гаа.

22 Тии хэ дэнь эгээл аха бо ло хо Рэувээн бу сад таа хандажа 
хэ лэ бэ:

— Тэрэ үхи бүүн дэ мууе бү хэг ты гэжэ ми нии хэды хэлээшье 
һаа, таа над дуу лаа гүй һэн бэшэ гүт? Ха рин мүнɵɵ шу һы ень 
урас хуул һа найн гаа түлɵɵ харюусажа бай наб ди.

23 Ио сиф хɵɵрэлдэһыень ойл го но гэжэ аха дүү нэр мэ дээ гүй, 
юун дэб гэ хэ дэ, Ио сиф тэ дээн тэй хɵɵрэлдэхэдɵɵ, зо рюу та ор-
шуу лаг шые хэ рэг лээ бэ лэй.

24 Тэ дэ нэй үгэ нүү дые дуу ла һан Ио сиф тэ сэн гүй, нюу раа бү-
түү лээд, тэн дэ һээ дал да ороод, ган саар ха наа уй ла ба. Тии гээд 
һɵɵргɵɵ ерэжэ, тэ дээн тэй да хин хɵɵрэлдɵɵд, Шимоониие 
шэлэжэ абаад, аха дүү нэ рэйнь ха ра һаар бай тар хү ли бэ.

25 Ту ла мууд тань дүү рэ тэр ороо һо хэхэ, ороо һо ной түлɵɵ түл бэ-
ри гэжэ үгэ һэн са гаа мүн гы ень ту ла майнь ам һар та хэжэ боо хо, 
хар гы зам даа эди хэ эдеэ үгэ хэ гэжэ Ио сиф за ра са нар таа за хир-
ба. За ра са нууд хэ лэ һэн зар ли гыень бэе лүүл бэ. 26 Аха дүү нэр 
ороо һо той ту ла муу даа элжэгэдтээ ашаад, гэр тээ бу са хаар зо-
 ри бо.

27 Тии гээд һүни бо ло хо до, тогтожо, хо но хо ёо бай ха даа, тэ дэ нэй 
нэ гэн элжэгэндээ тэжээл үгэхɵɵр ту ла маа нээ хэ дээ, ороо һо ной 
түлɵɵ тү лэ һэн са гаа мүн гэ еэ харажархиба!

28 — Ха раг ты! Ми нии тү лэ һэн мүн гые бу саа гаал! Тэрэ ту ла-
майм ам һар дээ рэ бай на, — гэбэ тэрэ.

Тии хэ дэнь бул та даа сошожо, бэе бэе һээ һу раг ша лан бай гаа 
һэн:

— Иихэ дээ Бур хан би дэ ниие яаха гээб?
29 Эсэ гэ дээ Ха на һаан бусажа, аха дүү нэр тэ дээн тэй ушар һан 

юу мые бул тыень хɵɵрэбэ:
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30 — Тэрэ орон ню та гай эзэн ноён маа на дые таг нуул шад гэжэ 
һэжэглэн, ха туу шэ рүү нээр хан даа. 31 Бидэ үнэн сэхэ зом ди, таг-
нуул шад бэ шэб ди гээб ди. 32 Нэгэ эсэ гын ар бан хоёр хүбүүдбди, 
нэгэ дүүм най наһа ба ран хай, ха рин од хон дүүм най мүнɵɵ 
Ха на һаан да эсэ гэ тэ еэ гэ бэб ди. 33 Тии хэ дэм най «үнэн хэ лэ нэ 
гүт гэжэ би шал га хам: нэ гы ет най эн дээ үлɵɵнэб, бэ шэнт най 
үлэн хоо һоор зобожо бай һан гэр бүлэдɵɵ ороо һо абаад ошог» 
гэбэ. 34 «Од хон дүү тэ еэ һɵɵргɵɵ нам да ерэ хэт. Эгээл тии гэ хэ-
дэт най, таа на дые таг нуул шад бэшэ, үнэн сэхэ зон гэжэ эти гэ-
хэб, ба ряан да үлэг шэ нэ гы ет най сүлɵɵлжэ, таа над та ма най 
га зар дай даар сүлɵɵтэй ху дал даа най маа хэхэ эрхэ ол го хоб» 
гээ.

35 Тиигэжэ хɵɵрɵɵд, тэ дэ нэ рэй ту ла муу дайн гаа уя лаа тай ла ха-
дань, ороо һо ной түлɵɵ тү лэ һэн мүн гэ ниинь хүн бү хэ нэйнь ту ла-
май ам һар дээ рэ боол то той зан даа ол до бо. Энээн һээ тэдэ бул та-
 даа айн һүр дэ бэ. Яков эсэ гэнь 36 тэ дээн дэ хан дан:

— Таа над һаа боложо, би бүхы хүү гэ дээ ал да хам нил. Ио сиф 
гээг дээ, Шимоон ал даг даа, мүнɵɵ Биньямиинииемни таа над 
нам һаа һал гаа ха гээ гүт?! Ха маг муу юу мэн ми ниил тол гой до ту-
да на! — гэбэ.

37 Тии хэ дэнь ууган хү бүүн Рэувээн эсэ гэ дээ иигэжэ хэ лэ бэ:
— Биньямииниие нам да даал гаг ты, тэрэниие һɵɵргэнь ами-

ды мэн дэ асар хаб. Үгы һаам, ми нии хоёр хү бүү дые алажа, 
ха рюу гаа абаа райг ты.

38 — Үгы, — гэбэ Яков. — Ми нии хү бүүн таа на даар хам та ошо-
хо гүй. Тү рэ һэн ахань гээг дэн хэй, үлэ һэн ган са хү бүү гээ би 
хайшаньшье ябуул ха гүйб. Хэр бээ аян зам да ямар нэгэ усал һаа 
од хон хү бүү нэйм ни наһа ба ра бал, үтэ ли бо ло һон би уй га шуу дал-
да нэрбүүлжэ, үхэ лэй орон руу мор до хол би!

Иосифой аханарай Египет руу хоёрдохёо 
ерэлгэ — энэ удаа Биньямиинтай хамта

43  1 Ха на һаан да үлэс хэ лэн хоо һон бай дал улам дортожо, 
2 Египедһээ асар һан ороо һо ной дуу һа ха да, эсэ гэнь хү-

бүүд тээ хэ лэ бэ:
— Да хин ошожо, багаханшье һаа, эди хэ хоол аса раг ты!
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3 Иуда ха рюу са ба:
— Дүү гээ дахуулжа ерээ гүй һаа, ню дэн дэм ни бү ха раг даг-

ты гэжэ тэрэ хүн за наа һэн. 4 Хэр бэеэ дүү ем най маа над тай 
хам та та бяа һаат най, эдеэ хоол асар хаб ди. 5 Хэр бэеэ та бяа гүй 
һаат най, ма най тии шэ ошоһонойшье ту һа гүй, юуб гэ хэ дэ, дүү 
хүбүүгүйгɵɵр нюдэндэмнишье бү үзэг дэг ты гэжэ тэрэ хүн хэ-
лээ ха юм.

6 — Тэрэ хүн дэ дүү тэйб ди гэжэ хэ лэ хэ ямар хэ рэг бай гаа юм? 
Тэ рээн һээт най боложо, нам да да хин зо бо лон ушар хань, — гэбэ 
Из ра иль.

7 Тии хэ дэнь аха дүү нэр хэ лэ бэ:
— Тэрэ хүн маа над һаа ха маг юу мые мнай — ɵɵһэд, тү рэл 

га рал ту хайм най, эсэ гэт най ами ды мэн дэ гү, үшɵɵ дүү нэр, 
аха нар бии гү гэжэ үсэдɵɵр һу раг ша лаа. Дүү гээ абаад ерэ хэт 
гэжэ хэ лэ хы ень одоо хаа на һаа мэ дэ хэ бай гаа биб ди?

8 Иуда Из ра иль эсэ гэ дээ хэ лэ бэ:
— Дүү хү бүү ем най маа над тай та биит даа, тии гээ һаат най, яба-

хаар бэ лэм ди. Тиигэжэ бидэ бү гэ дэ — бидэшье, ташье, ма най 
хүүгэдшье — туража үхэн гүй, ами ды мэн дэ га ра сал да хал ди. 
9 Би Бинь ямии най аюул усал гүй бай да лай түлɵɵ ха рюу са наб. 
Ами на һы ень ɵɵр дээ рээ даажа аба наб. Би тэрэниие та най урда 
улаан га раа раа хү тэ лэн бусаажа асар хаб. Тии гээ гүй һаа, бү хэ-
ли на һаа раа та най урда бу руу тан, зэ мэ тэй ябуужаб. 10 Зүгɵɵр 
иигэжэ удааржа бай хын орон до тии шээ хоёр да хин ошоод, 
ерээд бай ха һэм ди!

11 — Зай, яа хаб, — гэбэ Из ра иль. — Тии гээ һаа, иимэ юумэ хэг-
ты: энэ га зар дай дын ха ма гай һайн бэ лэг бэл дээд, тэрэ хүндɵɵ 
абаа шаг ты. Бага-багаар янза бү риин үнэ сэн тэй гү гэл нүү дые, 
зү гын бала, бүйлɵɵһэ, мин даль һамарһаашье абал саад ошог ты. 
12 Са гаа мүн гэ тү рүүн абаа ша һан һаа хоёр да хин ехээр аба хат. 
Ту ла муу дай ам һар та хи мүн гые бу саа гаа райг ты. Тэдэ эндүүржэ, 
ту ла мууд тат най са гаа мүн гэ хэжэрхижэ ма гад. 13 Тии гээд дүү гээ 
да хуу лан, тэрэ хүндɵɵ да хин ошог ты. 14 Бү гэ дын хү сэ тэ Бур-
хан тэрэ хү нэй сэдьхэл зүр хые зɵɵлэрүүлжэ, нүгɵɵ ахы ет най 
Биньямиинтай хам та бу саа ха шиид хэ бэ ри гар гуул хань бол то-
гой. Нам ту хай хэ лэ бэл, бүхы хүү гэ дээ ал да ха гэ һэн за яа тай 
һаа, ал да хал бо ло но бэ зэб.
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15 Иигэжэ Яко вай хү бүүд бэлэг-сэлэг бо лон тү рүүн абаа ша-
һан һаа хоёр да хин ехэ са гаа мүн гэ абаад, Биньямииниие да-
хуу лан, Египет руу ошожо, да хин Ио сиф ой урда ба раал ха ба. 
16 Бинь ямии най тэ дэн тэй хам та ерэ һые Ио сиф хаража, гэ рэйн гээ 
аха лаг ша за ра са да хан дан, иимэ за хи рал та үгэ бэ:

— Эдэ зо ниие ми нии гэр тэ оруу ла. Тии гээд мал гар гаад, эдеэ 
хоол бэл дэ. Би тэ дэн тэй хам та үдын хоол ба ри хаб.

17 Ио сиф ой за хир һа най ёһоор, аха лаг ша за ра сань тэ дэ ниие гэр-
тэнь асар ба. 18 Зүгɵɵр аха дүү нэр айжа, хоо рон доо хэл сэ бэ:

— Урда тээ ороо һо ху дал дан аба ха дам най, тэдэ ма най мүн гэ 
зо рюу та ту ла мууд руум най хэжэ, мүнɵɵ гэр тээ асаржа, маа на-
дые барижа, бо гоол бол гоод, элжэгэ унаа ем най буляажа аба ха 
хара һа наа тай хаш.

19 Тии гээд гэ рэй бо го һо дээ рэ тэдэ аха лаг ша за ра са дань хан-
да ба:

20 — Эр хим хүн дэ тэ эзэн, хэ лэ хы ем най зүбшɵɵгыт. Бидэ 
урид иишээ эдеэ хоол аба ха яа ерээ һэм ди. 21 Бу са ха хар гы даа 
хо но хо ёо тог тоод, ту ла муу даа нээ гээ һэм ди. Ха ра ха дам най, 
хэн хэ нэйм най ту лам соо ороо һо ной түлɵɵ тү лэ һэн са гаан 
мүн гэм най бай ба.

Тэрэ мүн гэ еэ мүнɵɵ һɵɵргэнь тэрэ шэ гээрнь бу саан асар баб-
ди. 22 Тэ рээн һээ гад на мүнɵɵ эдеэ хоол ху дал дан аба ха мүн гэн 
маа над та бай на. Ха рин хэн тии хэ дэ са гаан мүн гэ ту лам соом-
най хэ һы ень мэ дэ нэ гүйб ди.

23 — Һа наа гаа бү зо бог ты! — гэбэ Ио сиф ой аха лаг ша за ра са. — Бү 
айг ты. Ма гад, та най бо лон эсэ гын тнай шү тэн хүн дэл дэг Бур хан 
тэрэ мүн гэ нюу саар ту ла мууд соот най хэжэ бо лоо. Ха рин би та 
бү хэ нэй мүнɵɵ тү лэ һэн мүн гэл тооложо аба ха уял га тайб.

Тии гээд тэрэ Шимоониие тэ дээн дэ аса раад, 24 бү гэ ды ень 
Ио сиф ой гэр тэ ури ба, хүл нүү дээ угаа хы ень уһа асар ба, тии-
хэ дэнь тэдэ хүлɵɵ угаажа амар ба. За ра са элжэгэнүүдтэнь 
тэжээл үгэ бэ.

25 Ио сиф ерэ хэ дээ, тэ дээн тэй хам та эдеэ хоол ба ри хы ень мэ-
дэ һэн ушар һаа тэдэ бэлэг-сэлэгээ гар ган бэл дэ бэ. 26 Ио сиф ой 
ерэ хэ дэ, асар һан бэ лэ гээ гэр тэнь оруулжа ба ряад, ур дань тэдэ 
үб дэг дээ рээ һү гэ дэн мүр гэ бэ. 27 Ио сиф тэ дэ нэй амар мэн дые 
асуу һа най удаа иигэжэ һу ра ба:
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— Нам да хɵɵрэһэн тэрэ үб гэн буу рал эсэ гын тнай та мир һайн 
гү? Ами ды мэн дэ гү?

28 Тии хэ дэнь тэдэ да хин ур дань үб дэг дээ рээ һү гэ дэн мүргэжэ, 
иигэжэ ха рюу са ба:

— Та най бо гоол бо ло хо эсэ гым най бэе һайн.
29 Ио сиф нэгэ эхэ һээ тү рэ һэн Бинь ямиин дүү гээ ха раад, 

иигэжэ асуу ба:
— Энэ та най нам да хɵɵрэгшэ од хон дүү хү бүүнт най бо ло но 

гү? Бур хан ша майе үршɵɵхэнь бол то гой, хү бүүм ни!
30 Дүү хү бүү гээ ха ра ха даа, Ио сиф үнэн зүрхэнһɵɵ уяржа, сур-

хир са бар хир хаар бо лоод бай ба. Яа рал тай гаар он доо та һал га 
ороод, тэн дээ тэрэ уй ла ба. 31 Тии гээд нюур, га раа угаажа, айл-
шад таа ерэ бэ, бэ еэ барижа, за ра са нар таа эдеэ хоол та би хы ень 
за хир ба. 32 Ио сиф ган саа раа тус хай шэ рээ дэ һуу ба, аха дүү нэ-
рынь он доо шэ рээ дэ һуу ба. Египет зон ев рей зон той хам та хоол 
ба ри хые бу зар тай гэжэ тоо ло дог бай һан ушар һаа тэн дэ бай һан 
Египет оро ной зон он доо шэ рээ дэ амяар лан һуу ба. 33 Ио сиф ой 
аха дүү нэ рынь тэ рэ нэй ур да һаа ха руу лан та би һан шэ рээ дэ 
һуу ха даа, тэ дэ нэй на һа най эеэр бүхы һан да ли та би һа ниие 
ха раад, бэе бэе руу гаа гай хан ха ра сал да ба. 34 За ра са на рынь Ио-
сиф ой шэ рээ дээ рэ та бяа тай хоол һоо тэ дэн дэ та баг соо хэжэ 
үгэхэдɵɵ, Биньямиинда бу сад аха нар һаань таба да хин үлүү 
ехэ эдеэ хоол үгэжэ бай ба.

Иигэжэ Ио сиф аха дүү нэ рээ са да та рынь эдеэлүүлжэ, жэмэсэй 
ар хяар ни лээд ха ла та рынь хүндэлɵɵ бэ лэй.

Иосифой аханарай эрхимээр туршалга гаралга

44  1 Удаань Ио сиф аха лаг ша за ра са даа хэ лэ бэ:
— Даа хаа рынь тэ дэ нэй ту лам соо ороо һо хэжэ үгэ. 

Ту лам бү ри дэнь ороо һон дээ рэнь түл бэ ри гэжэ асар һан са гаан 
мүн гы ень та бяа рай. 2 Ха рин эгээн бага хү бүү нэй ту лам соо са-
гаан мүн гэ нэй хажуугаар ми нии са гаан мүн гэн аяга хэ хэш.

За ра сань Ио сиф ой хэ лэг шые дүүр гэ бэ.
3 Эртэ үглɵɵгүүр тэ дэ ниие элжэгэнүүдтэйнь гэр тэнь та би ба. 

4 Аха дүү нэр хото го род һоо гаража холо ошожо үр деэ гүй дэнь, 
Ио сиф аха лаг ша за ра са даа за хир ба:
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— Яа рал тай гаар тэ дэ ниие хүсэ! Хүсэжэ ерээд, тэ дээн дэ «һай 
хэ һэн дэ юун дэ муу гаар ха рюу са бат? 5 Эзэ нэйм ни мүн гэн ая гые 
юун дэ хул гайл бат? Ми нии эзэн тэрэ ая га һаа уудаг, тэ рээ гээ рээ 
мэ дэл үзэ дэг. Ехэл муу юумэ хэ бэт» гэжэ хэ лэ хэш.

6 Ио сиф ой аха лаг ша за ра са тэ дэ ниие хүсɵɵд, эзэ нэйн гээ үгэ-
нүү дые дамжуулба. 7 Аха дүү нэр ха рюу са ба:

— Эр хим хүн дэ тэ, та юун дэ иигэжэ хэ лэ нэт? Та най за ра са нар 
бо ло хо бидэ тии мэ юумэ хэжэ зүр хэл хэ гүйл ди. 8 Ту лам соо-
гоо оло һон са гаан мүнгэеэшье Ха на һаан һаа һɵɵргэнь аса раа 
бэ лэйл ди! Тии мэ ха даа та най эзэ нэй алта мүн гэ хул гайл ха 
сэдьхэл маа над та бай ха аал? 9 Хэр бэеэ ма най хэн нэ гэн дэ тэрэ 
ая гын ол доо һаа, тэрэ хүн саа за да хүртүүжэн, ха рин бэ шэм най 
эзэ нэйт най бо гоол бо лон үлүүжэг.

10 — Хэлэһээртнай бо лог, — гэбэ аха лаг ша за ра са. — Хэн дэ 
хул гайл һан юу мэн ол до ноб, тэ рэт най бо гоол бо лон аб та ха, 
ха рин бэ шэнт най һаад гүй гэр тээ бу са ха.

11 Аха дүү нэр элжэгэдэй нюр ган һаа ашаа гаа яа рал тай буулгажа, 
ɵɵр ɵɵрынгɵɵ ту ла май уя лаа ень тай ла ба. 12 Ио сиф ой аха лаг ша 
за ра са тэ дэ ниие аха за ха һаань эхи лээд нэгжэбэ, Бинь ямии най 
ту лам соо аяга ол до бо.

13 Уй дал га шуу да лай тэм дэг бол гон, аха дүү нэр хуб са һа яа 
уда ра та та ба, да хин элжэгэнүүдтээ ашаа гаа тээ гээд, хото бал-
гаа һан бу са ба. 14 Иу дын ба бэшэ аха дүү нэ рэй ерэ хэ дэ, Ио сиф 
гэр тээ бай ба. Тэдэ хүл дэнь унан һү гэ дэ бэ. 15 Ио сиф тэ дээн дэ 
хэ лэ бэ:

— Яажа иимэ юумэ хэбэ гээ шэб та? Нам шэн ги хү нүүд үзэл 
хаража, дал да юумэ мэ дэ хэ ай хаб тар шэ ди тэй гэжэ мэ дэ нэ гүй 
гүт?

16 — Эр хим хүн дэ тэ эзэн! Бидэ юун гэжэ хэ лэ хэ биб ди даа. 
Ɵɵһэдынгɵɵ гэм гүйе яажа гэр шэл хэ биб ди? Бур хан маа над та 
гэм зэмэ олоод, мүнɵɵ зар га шиидхэжэ бай на. Эр хим хүн дэ тэ 
эзэм най, ядуу хан би дэт най аяга хул гайл һан, хул гай лаа гүй тэ еэ 
бул та даа та най бо гоол бо ло боб ди, — гэжэ Иуда ха рюу са ба.

17 — Үгы, — гэбэ Ио сиф. — Иигэжэ тад бо ло хо гүй. Аяга аба-
һан хүн лэ ми нии бо гоол бо ло хо. Ха рин бу сад ами ды мэн дэ 
эсэ гэ дээ бу саг ты.

18 Тии хэ дэнь Иуда Ио сиф то дүтэлжэ, иигэжэ хэ лэ бэ:

ЭХИНЭЙ ЭХИН 44:5 – 18

BUR.indb   110BUR.indb   110 18.11.2009   15:06:2518.11.2009   15:06:25



111

— Эр хим хүн дэ тэ эзэн! Энэ бо гоол доо үгэ хэ лэ хы ень зүб-
шɵɵгты. Та энэ улас оро ной хаан мэтэ за саг тайт! Ядуу хан 
ми нии үгэ дэ бү уур лыт, су хал дан гүй шагнажа үзыт. 19 Эр хим 
хүн дэ тэ эзэн, та най би дэн һээ «таа над та эсэ гэ бии гү? Он доо 
ямар аха дүү тэйб та?» гэжэ асуу ха дат най, 20 «үн дэр на һа тай 
эсэ гэ тэйб ди, тэ рэ нэйм най үтэл һэн хой но га ра һан нэгэ дүү 
хү бүүн бии. Тэрэ дүү гэйм най тү рэ һэн аха наһа ба ран хай. 
Тии гээд дүү гэйм най эхэ һээ ган саа раа үлэ һэн бо ло хо лоорнь 
эсэ гэм най тэ рээн дээ угаа ду ра тай юм» гэжэ ха рюу саа бэ лэйл-
ди. 21 Тии хэ дэм най маа над та, та най бо гоол нууд та, «тэрэ дүү гээ 
абаад ерэг ты» гэжэ за хи раат. 22 Эр хим хүн дэ тэ эзэм най, бидэ 
тан да хэ лэ хэ дээ, «дүү гээ бидэ эсэ гэ һээнь һалгаажа ша да ха-
гүйб ди, тии гээ һаам най, эсэ гэм най уй га шуу дал һаа боложо 
наһа ба ра ха» гэжэ хэ лээ бэ лэйл ди. 23 Зүгɵɵр та та най бо гоол 
бо ло хо маа над та «дүү гээ наа шань аса раа гүй һаа, ми нии ню-
дэн дэ да хин бү ха раг даг ты» гэжэ хэ лээт. 24 Тии гээд бидэ та най 
бо гоол бо ло хо эсэ гэ дээ бусажа, эр хим хүн дэ тэ та най үгэ нүү дые 
дамжуулаабди. 25 Эсэ гэм най да хин иишээ ерэжэ, багаханшье 
һаа, эдеэ хоол худалдажа абаад аса раг ты гэ хэ дэнь, 26 бидэ «үгы, 
од хон дүүгүйгɵɵр ошо хо гүйб ди, тэрээнгүйгɵɵр тэрэ ноё ной 
ша рай ха ра ха эр хэ гүйб ди» гэжэ хэ лээб ди. 27 Тии хэ дэм най 
ма най эсэ гэ, та най бо гоол, иигэжэ ман да хэ лээ һэн: «Та най 
мэ дэ һээр, ми нии хай ра та һам ган нам да хоёр хү бүү түрэжэ 
үгɵɵ һэн. 28 Нэ гэ ниинь үгы бо ло шоо. Зэр лиг арьяатан тэрэниие 
бажуугаа гэжэ ойл гоо һэм би. Би тэрэниие үгы бо ло хо һоонь 
хой шо ха раа гүйб. 29 Мүнɵɵ таа над хо ёр до хи хү бүү ем аба ха яа 
һа на бат. Хэр бэеэ тэрэнэйшье усал да ороо һаань, юун бо ло хоб? 
Та най гэ мээр би, үтэ ли үбгэжɵɵл, уй га шуу дал да нэрбүүлжэ, 
үхэ лэй орон руу мор до хо бо ло хоб!» 30 Тии мэ дээ рэ һээ би эсэ гэ-
дээ, та най бо гоол до, бу са ха даа, энэ хү бүүе абаа шаа гүй һаам, 
амин го лоо роо хол боо той 31 энэ хү бүү нэйн гээ үгы бай һые ха-
раад, эсэ гэм най тэрэ дары наһа ба ра ха. Тиигэжэ ядуу хан бидэ 
үб гэн буу рал эсэ гэ еэ уй га шуу дал да оруу лаад, хүүр бу ла ша да 
оруул һан бо ло хол ди! 32 Би, та най бо гоол, эсэ гэ дээ үгэ еэ үгэжэ, 
хү бүү нэй ами на һые ɵɵр дээ рээ даажа, «энэ хү бүүе тан да ами-
ды мэн дэ бусаажа аса раа гүй һаам, та на майе бүхы на һа найм 
тур ша да бу руу тан бол гоо ройт» гэ һэм би. 33 Тии мэ һээ, эр хим 
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хүн дэ тэ эзэм най, би, та най бо гоол, иигэжэ гуй ха бай наб: дүү-
гэйн гээ орон до эндэ бо гоол бо лон үлэ һүүл би. Ха рин тэ рэм най 
аха нар та яа бу саг лэ. 34 Би тэрээнгүйгɵɵр гэр тээ бусажа, эсэ гын-
гээ зо бо лон га шуу дал хаража ша да ха гүй бай наб!

Иосиф аха дүүнэртээ ɵɵрыгɵɵ танюулба

45  1 Ио сиф он доо зо ной дун да бэ еэ барижа ша да ха яа бо-
ли бо.

— Бул та даа эн дэ һээ га раг ты! — гэжэ тэрэ хаш хар ба. Иигээд 
хари хү нүү дэй үгы бо ло хо до, Ио сиф ɵɵрыгɵɵ аха дүү нэр тээ 
та нюул ба. 2 Зүгɵɵр тэ рэ нэй шан гаар уй ла хые Египет оро ной 
зон соносожо, эзэн хаан да дуул га ба.

3 — Би Ио сиф би, — гэжэ тэрэ аха дүү нэр тээ хэ лэ бэ. — Эсэ гэм-
най үнэхɵɵр мэн дэ гү?

Ха рин тэ дэнь зуг та тан зог соод, үгэшье хэ лэ хэ ар га гүй ба хар-
да шан хай бай гаа һэн.

4 — Наа шаа дү тэ лэг ты, — гэбэ Ио сиф. Аха дүү нэр дү тэл бэ.
— Энэ би Ио сиф би, — гэжэ тэрэ хэ лэ бэ. — Таа на дай Египет руу 

ху дал да һан дүүт найб. 5 Зүгɵɵр таа над на майе ху дал да һа найн-
гаа түлɵɵ мүнɵɵ айжа, бэ еэ зэмэлжэ бү байг ты. Таа на дай ами 
наһа абар хын тула на майе Бур хан иишэнь эль гээ гээ бэшэ гү? 
6 Үлэн хоо һон бай дал мүнɵɵ хо ёр до хи жэлээ үргэлжэлжэ бай на. 
Га зар хахалжа, та ряа тарижа, ур га са ху ряа ха гүй ган га суур та 
та бан жэл үшɵɵ саа шаа үргэлжэлхэ. 7 Бур хан на майе иишэнь 
таа над һаа урид эль гээ хэ дээ, та най уг удам га зар уһан дээ рэ 
үлɵɵжэ, туража үхэ хэ аюул һаа абар ха гэжэ эль гээ гээ. 8 Таа над 
бэшэ, Бур хан на майе наа шань аса раа бо ло но. Тэ рээн һээ гад на 
на майе Египедэй эзэн хаа най эгээл дээ дэ ту шаал тан, ор дон-
һоонь эхи лээд, Египет оро ниие бү хы дэнь за хир даг хүн Тэ рэл 
бол гоо бшуу. 9 Эсэ гэ дэм ни яа ран ошоод, «та най хү бүүн Ио сиф 
иимэ үгэ дамжуулжа бай на. Бур хан на майе ха маг Египедэй 
дээ дэ за хи раг ша бол гоо. Удаа ран гүй нам да ерыт. 10 Та ми нии 
хажууда ерэжэ, Го шен гэ дэг га зар та ажаһуудаг бо ло хот. Үри 
хүү гэ дээ, аша гу ша на раа, мал һүрэгɵɵ, эд зɵɵриеэ бул тыень 
абаад, Египет орон ерэг ты. 11 Үлэс хэ лэн хоо һон жэл үшɵɵ та бан 
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жэл үргэлжэлхэ. Ми нии хажууда ерээ һаат най, хэ рэг тэй бүхы 
юу мээр та ниие хан га хаб. Үгы һаа, гэр бү лэт най, мал һүрэгтнай 
доройтожо, үлэсэжэ хо сор хол» гэнэ гээд дамжуулагты. 12 Мүнɵɵ 
та бү гэ дэ на майе нюдɵɵрɵɵ ха ра бат. Тү рэ һэн дүү Биньямиимни 
на майе нюдɵɵрɵɵ хаража бай на. Би, Ио сиф, үнэн бэ еэ рээ ур-
дат най зог соод, хɵɵрэлдэжэ бай наб. 13 Египедтэ на май ямар 
агуу за саг тай, ямар хүн дэ тэй яба һы ем ни эсэ гэ дэм ни хɵɵрэгты, 
эсэ гыем ни түргɵɵр наа шань аса раг ты!

14 Тии гээд Ио сиф тү рэ һэн дүү Биньямииниие хү зүү дэн тэ бэ-
реэд бар хир ба. Биньямииншье аха яа тэ бэ рин уй лаа һэн.

15 Һүү лээрнь бар хи ран байжа, Ио сиф бэшэ аха дүү нэ рээ тэ бэ-
рин таа ла ба. Энээ нэй һүү лээр лэ аха дүү нэ рынь хɵɵрэлдэхэ 
һэ дэб тэй бо ло бо.

16 Ио сиф то аха дүү нэ рынь ерээ гэ һэн мэ дээ фараондо дуул-
да ба. Энээн дэ фараон ба тэ рэ нэй тү шэ мэл нүүд ехэ ба яр тай 
бай ба. 17 Тии гээд фараон Ио сиф то хэ лэ бэ:

— Элжэгэнүүдтээ та ряа ашаад, Ха на һаан ню та гаа бу са хыень, 
18 удаань эсэ гэ еэ, тү рэл га ра лаа абаад, наа шаа ерэ хы ень аха дүү-
нэр тээ хэлэ. Би таа нар та Египедэй тон һайн га за рые үгэ хэб, 
һуурижуулхаб. Тии гээд та бү гэ дэ эндэ элбэг-дэлбэг ажамидархат. 
19 Үхи бүү дээ, һам га даа һуул гаад ерэ хэ хүн гэн тэр гэ нүү дые 
Египедһээ тэдэ абуужаг. Эсэ гэ еэ тэ дээн тэй хам та наа шань 
аса раг. 20 Эд ба раан ту хай һа наа гаа зо бо хо юу мэн үгы. Тэн дээ 
орхёодшье ерэ хэ дэ бо ло хо. Египедтэ бай гаа бүхы һайн юу мэн-
дэ хүр тэ хэт.

21 Из ра илиин хү бүүд хэ лэ һээ рынь бо ло бо. Ио сиф фараоной 
хэ лээ шээр, тэ дээн дэ хүн гэн тэр гэ нүү дые, хар гы даа эди хэ 
хоол үгэ бэ. 22 Аха дүү нэр тээ тус тус тань Ио сиф һай хан шэнэ 
хуб са һа бэ лэг лэ бэ. Тү рэ һэн дүү Биньямииндаа тэрэ гур бан 
зуун ше кель са гаан мүн гэ (гур ба ха хад килограмм), мүн та бан 
эл дэб ян зын һай хан шэнэ хуб са һа үгэ бэ. 23 Эсэ гэ дээ Египедэй 
га зар дай дын ха ма гай һай хан ба раа аша һан ар бан эрэ элжэгэ, 
та ряа тал ха, хи лээ мэ, янза бү риин эдеэ хоол аша һан ар бан эмэ 
элжэгэ эль гээ бэ. Энэнь эсэ гынь Египет руу ерэ хэ аян зам даа 
эди хэ хү нэ һэн бо ло но. 24 Тии гээд Ио сиф аха дүү нэ рээ үдэ шэн, 
иигэжэ хэ лэ бэ:
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— Хар гы даа бү хэ рэл дээ рэйг ты!
25 Иигэжэ тэдэ Египедһээ гаража, Ха на һаан орон ню таг руу, 

эсэ гэ дээ бусажа ерэ бэ. 26 Ерэм сээ рээ, тэдэ эсэ гэ дээ мэ дээ сэ бэ:
— Ио сиф ами ды! Тэ рэм най бүхы Египедые за хи ран зон хил но.
Эсэ гынь зүр хэн яг гээд, тэрэ үнэншэжэ ядаа һэн.
27 Зүгɵɵр хү бүү дынь Ио сиф ой хэ лээ шые дамжуулба. Эсэ гэ еэ 

абаа ша ха гэжэ Ио сиф ой эль гээ һэн хүн гэн тэр гэ нүү дыел ха ра-
ха даа Яков үб гэн хү бүү дэйн гээ хэ лээ шэ дэ үнэншэжэ, бая сан 
хү хи бэ. Из ра иль үгүүл бэ:

28 — Зай, бо лоо. Ио сиф хү бүүм ни ами ды мэн дэ бай на гээ шэл 
даа. Үхэхынгɵɵ урда тэ рээн тэ еэ уул за хам ни! Яба хам ни даа!

Иосифой аханарай Египет руу гурбадахяа 
ерэлгэ — энэ удаа эсэгэтэеэ хамта

46  1 Тиигэжэ Из ра иль ха маг зɵɵриеэ бүридхɵɵд, аян зам да 
га ра ба. Зам даа тэрэ Беэр-Шеэвэ хүрэжэ, Исаак эсэ гэ дээ 

ад ляар Бур хан даа үр гэл хэбэ. 2 Нэгэ һүни Бур хан Из ра иль да 
үзэг дэл ха руу лан, оо гол бо:

— Яков, Яков!
— Би эндэ бай наб, — гэжэ тэрэ ха рюу са ба. 3 Бур хан тэ рээн дэ 

иигэжэ ай лад ха ба:
— Би бол бол ши нии үбгэ эсэ гын хүн дэл дэг Бур хам би. Египет 

ошо хо һоо бү ай. Би тэн дэ ши нии уг удам һаа агуу е хэ арад зо-
ниие бии бол го хоб. 4 Ɵɵрɵɵ шам тай суг Египет ябал са хаб. Би 
Ɵɵрɵɵ тэн дэ һээ ши нии уг уда мые гар га хаб. Наһа ба ра ха даш ни, 
Ио сиф ɵɵрынгɵɵ га раар ню ды еш бүг лэ хэ.

5 Тии гээд Яков Беэр-Шевые ор хин саа шал ба. Фараоной үгэ-
һэн хүн гэн тэр гэ нүүд дээ рэ Из ра илиин хү бүүд эсэ гээ, үхи бүүд, 
һам га даа һуул гаад, 6 адуу һа ма лаа ур даа туу гаад, Ха на һаан да 
оло һон эд зɵɵриеэ шэ рээд даб ша ба. Иигэжэ Яков ха маг үри 
һа да һад та яа Египет зɵɵгɵɵ һэн. 7 Тэ дэ нэй тоо до хү бүү дынь, 
аша на рынь, ба са га дынь, зээ нэ рынь, бүхы уг ун гинь Египет 
ерэл сээ бэ лэй.

8 Египет зɵɵһэн Из ра илиин хү бүү дэй нэ рэ нүүд иимэ: Яко-
вай ууган хү бүүн Рэувээн, 9 Рэувээнэй дүр бэн хү бүүд Ха ноох, 
Паллуу, Хец роон ба Кармии; 10 Шимоон, тэ рэ нэй зур гаан хү бүүд 
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Емуээл, Ямиин, Оһаад, Яхиин, Цохаар ба ха на һаан яһа най 
һам ган һаань тү рэ һэн Шауул; 11 Левии, тэ рэ нэй гур бан хү бүүд 
Гер шоон, Кеһаат ба Мерарии; 12 Иуда, тэ рэ нэй гур бан хү бүүд 
Шелааһ, Пээрэц ба За раах. Ээр Онаан хоёр хү бүү дынь бүри Ха-
на һаан да бай ха даа гээг дээ һэн. Пээрэцэй хоёр хү бүүд Хец роон 
ба Хамуул; 13 Ис са хаар, тэ рэ нэй дүр бэн хү бүүд То лаа, Пуваа, 
Яшуув ба Шимроон; 14 Зе ву луун, тэ рэ нэй гур бан хү бүүд Сэрэд, 
Элоон ба Яхлээл. 15 Яков та най Падаан-Араамда бай ха да Ле һаа 
һам ган һаань Яков та дээ рэ дур даг да һан зур гаан хү бүүн, нэгэ 
ба са ган Динаа түрɵɵ бэ лэй. Яко вай һам ган Ле һаа гай хү бүүд 
бо лон аша на рынь хам та даа гу шан гур бан хүн бо лоо һэн.

16 Египет руу ошо һон зо ной дун да Яко вай хү бүүн Гаад, Гаа-
дай до лоон хү бүүд Цифеоон, Хаггии, Шунии, Эцбоон, Эрии, 
Ародии, Арелии; 17 Ашээр, Ашээрэй дүр бэн хү бүүд Им наа, Ишваа, 
Ишвии, Бериааһ, ба са ган Сераах; Бериааһай хоёр хү бүүд Хэбэр 
ба Малкиээл; 18 Яко вай Ле һаае һам га аба ха да, Ла ваан эсэ гэнь 
ба са ган даа за ра са бол гон Зилпаа гэ дэг эхэ нэ рые үгɵɵ бэ лэй. 
Зилпаа удаань Яко вай бага  һам ган боложо, хоёр хү бүү гар гаа. 
Тэрэ хоёр хү бүү дынь үри нээ рээ абаад, Яков эсэ гэ тэ еэ хам та 
Египет ошоо һэн. Яко вай та та ба ри эхэ нэр Зилпаагай хү бүүд, 
аша на рынь хам та ар бан зур гаан хүн бо ло но.

19 Яко вай һам ган Рахээлһээ га ра һан хоёр хү бүүд Ио сиф, Бинь-
ямиин гэг шэд байл саа. 20 Ио сиф Египедэй Гелиополис хо тын дээ дэ 
са наар тан Потифераагай ба са ган Асенаахтай гэр лээд, Ме наш ше, 
Эф раим гэ дэг хоёр хү бүү тэй бо лоо һэн. 21 Рахээлһээ га ра һан 
хү бүүн Бинь ямиин, Бинь ямии най ар бан хү бүүд Белаа, Бэхэр, 
Ашбээл, Ге раа, Най маан, Эхии, Роош, Муппиим, Хуппиим ба 
Ар да тэ дэ нэй дун да бай гаа. 22 Эдэ Рахээлһээ га ра һан Яко вай үри 
һа да һад — ар бан дүр бэн хүн — мүн лэ Египет ерэл сээ.

23 Яко вай хү бүүн Даан, Даанай хү бүүн Хушиим; 24 нүгɵɵ хү-
бүүн Наф та лии, Наф та лиин дүр бэн хү бүүд Яхцээл, Гүнии, 
Эцер ба Шилээм гэг шэд байл саа. 25 Яко вай Рахээлые һам га 
аба ха да, Ла ваан эсэ гэнь ба са ган даа за ра са бол гон Бил һаа 
гэ дэг эхэ нэ рые үгɵɵ бэ лэй. Удаань тэрэ за ра са эхэ нэр Яко вай 
бага  һам ган бо лоод, хоёр хү бүү гар гаа һэн. Эдэ хоёр хү бүүд 
бо лон үри һа да һа дынь, дүн хам та до лоон хүн Яков тай хам та 
Египет ерээ.
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26 Яко вай үхи хүү гэ дэй тоо гэ бэл, ɵɵрыень, һам га ды ень, Ио-
сиф ые оруулангүйгɵɵр тоо ло бол, жаран зур гаан хүн Египет 
ерэ һэн бай на. 27 Энээн һээ гад на Египедтэ тү рэ һэн Ио сиф ой 
хоёр хү бүүд бо лон Яко вые, Ио сиф ые нэ мэ хэ дэ, Яко вай гэр 
бү лын тоо дала бо ло но.

28 Яков Го шен дай дын хаа на һуурижаха ёһо той гоо заал га хын 
тула Иу дые Ио сиф то ɵɵрһɵɵ урид эль гээ гээ һэн. Иигэжэ тэ дэ-
нэй Го шен ай маг та ерэ һэ нэйнь удаа 29 Ио сиф хү лэг мори хүл лэ-
һэн хүн гэн тэр гээр хүрэжэ ерэ бэ. Ио сиф эсэ гэ еэ ха рам саа раа 
буу гаад, хү зүү дэн тэбэрижэ, удаан уй лаа бэ лэй. 30 Тии хэ дэнь 
Из ра иль Ио сиф то хэ лэ бэ:

— Мүнɵɵ ша майе ами ды мэн дэ яба хыш ха раа ха даа үхэ хэ-
дэм нишье бо ло хо!

31 Тии гээд Ио сиф аха дүү нэр тээ, тү рэл са да нар таа иигэжэ 
хэ лэ бэ:

— Зай, мүнɵɵ би эзэн хаан да ошожо, «аха дүү нэр ни бо лон 
эсэ гым ни бүхы тү рэл тү тим нам руу Ха на һаан орон һоо ерээ. 
32 Тэ дэм ни бул та даа мал ша зон, мал һүрэгɵɵ, бүхы бай һан 
юу мэ еэ ашаад, наа шаа нүүжэ ерээ» гэжэ хэ лэ хэм. 33 Ха рин 
таа над һаа ямар ажал хэ дэг зом та гэжэ Египедэй хаа най һу раа 
һаань, 34 «та най бо гоол бо ло хо би дэ нэр бага на һан һаа хой шо 
мүнɵɵ бо ло тор, ма най эсэ гэ нэр мэтэ, мал адуул даг зом ди» 
гэжэ хэ лээ рэйг ты. Тии хэ дэт най таа на дые Го шен гэ дэг га зар 
ню таг та һуурижуулха.

Египедэй зон хүдɵɵ ню та гай нүү дэл шэ мал шад та дээ рэл хүү гээр 
хан да даг ушар һаа Ио сиф энээ ниие хэ рэг лэн, аха дүү нэр тээ эгээл 
һай хан га зар дай да үгэ хэ гэжэ һа на һан бай гаа.47  1 Египедэй хаан да ерэжэ, Ио сиф иигэжэ хэ лэ бэ:

— Ха на һаан һаа эсэ гэм ни, аха дүү нэр ни жэжэ, бодо 
ма лаа туу гаад, эд ба раа гаа ашаад ерээ. Мүнɵɵ тэдэ Го шен га зар 
дай да да тог тоод бай на.

2 Иигэжэ Ио сиф аха дүү нэ рэйн гээ та бы ень шэ лэн абажа, эзэн 
хаа ниие ба раал хуул ба.

3 — Ямар ажал хэ нэб та? — гэжэ хаа най асуу ха да, тэдэ ха рюу-
са ба:

— Та най бар ла гууд бо ло хо би дэ нэр үбгэ эсэ гэ нэр тээ адли 
мал шад гээ шэб ди.
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4 Тии гээд тэдэ эзэн хаан да иигэжэ хан да ба:
— Ма най Ха на һаан ню таг та үлэс хэ лэн хоо һон бай дал то хёол-

доо. Ган га суур һаа уршагтажа, ма лай бэл шээ ри үгы бо лоод 
бай на. Тии хэ дэнь бидэ та най ню таг руу нүүжэ ерэ һэн ушар һаа 
ядуу хан би дэ нэр тэ Го шен гэ дэг ню таг та ажаһууха зүбшɵɵл 
үгэ хые тнай гуй наб ди.

5 Египедэй хаан Ио сиф то хэ лэ бэ:
— Эсэ гэш ни, аха дүүнэршни шам да гэжэ наа шаа ерээ. 6 Египет 

орон ши нии мэ дэл доро бай даг бэшэ аал? Тэ дэ нээ энэ оро нойм-
най эгээл һай хан га зар бо ло хо Го шен ай маг та һуурижуула. Аха 
дүү нэ рэйш ни дун да мал һай наар хаа руу һал даг зо ной бии һаань, 
ми нии үм сын мал һү рэ гые тэ дэ нэй ха рюу сал га да үгɵɵрэй.

7 Һүү лээрнь Ио сиф Египедэй хаан да ɵɵрынгɵɵ эсэ гэ Яко вые 
ба раал хуул ба. Яков хаа ниие Эзэн Бур ха най нэ рээр үреэ бэ. 
8 Эзэн хаан тэ рээн һээ хэды на һа тай ень асуу ба ха.

9 — Нял ха на рай һаа нүү дэл бай дал тай би зуун гуша на һа тай 
бо ло ноб. Нүү дэл бай дал тай элин сэг эсэ гэ нэ рэйм ни үн дэр на-
һан тай зэр гэ сүүл бэл, энэ угаа бага юм ааб даа. На һан соо гоо 
би ехэ зо бо лон үзэ һэн хүм, — гэжэ Яков ха рюу са ба.

10 Тии гээд тэрэ хаа ниие да хин үреэ гээд, ор дон һоо гаража 
ошо бо.

11 Иигэжэ хаа най за хир һа най ёһоор, Ио сиф аха дүү нэ рээ 
Египедэй эгээл һай хан га зар та һуурижуулба. Энэнь Рам сес хо-
тын хажууда бэ лэй. 12 Ио сиф эсэ гэ, аха дүү нэ рээ бо лон тэ дэ нэй 
гэр бү лэ нүү дые бул тыень эдеэ хоо лоор хан га даг һэн.

Египедтэхи үлэсхэлэн хооһон байдал
13 Га зар дай да дань ороо һо та ряан дуу һа ба — Египедтэшье, 

Ханаһаандашье үлэн хоо һон бай дал бүри хэ сүү бо ло бо. 14 Эдэ 
ню та гуу дай хүн зон до ороо һо наймаалжа, Ио сиф хаа най сан-
да Египедэй, Ха на һаа най га зар дай да да бай һан ха маг са гаан 
мүн гэ суг луул ба. 15 Тии гэ һээр Египедтэшье, Ханаһаандашье 
са гаан мүн гэ нэй дуу һа ха да, Египедэй зон Ио сиф то ерэжэ, 
иигэжэ хэ лэ бэ:

— Бидэ мүн гэ гүй бо лооб ди. Ха ра һаар байжа та би дэ ниие 
үхүүл хэ гээ гүй һаа, эдеэ хоол үгыт!
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16 — Са гаан мүн гэ нэй дуу һаа һаань, ма лаа наа шань аса раг-
ты, — гэбэ Ио сиф. — Эдеэ хоол ма лаар ан дал дан абажа бо ло хо.

17 Тэрэ жэл зон адуу һа, хони, ямаа, үхэр бо лон элжэгэ Ио сиф-
то асаржа үгɵɵд, орон донь ороо һо аба даг бо ло бо. Иигээд тэдэ 
малаашье үгэжэ дуу һа ба.

18 Нүгɵɵ жэлынь Египедэй зон Ио сиф то ерээд, иигэжэ хэ лэ-
бэ:

— Бүхы мүн гэ нэйн гээ дуу һа һан ту хай бидэ тан һаа, ма най эр-
хим хүн дэ тэ эзэн һээ, нюугаадшье яа ха биб ди. Адуу һа мал най, 
эр хим хүн дэ тэ, та най бо лон хой. Маа над та ɵɵрын гэхэ юу мэн 
гэ бэл, ган сал үм сын га зар, энэ бэем най үлэн хэй. 19 Арад зо ной 
туража үхэ бэл, энэ га зар хоо һон бо ло хо бэшэ гү? Хэр бэеэ та-
най маа над та эди хэ хоол үгɵɵ һаат най, бидэ үм сын газартаяа 
хам та хаа най ал ба тан бо ло хоб ди. Би дэн дэ мүн лэ та ри ха үрэ-
һэн хэ рэг тэй.

20 Тиигэжэ Ио сиф Египедэй бүхы зо ной үм сын га за рые хаан да 
ху дал дан абажа үгэ бэ. Эди хэ хоол гүй бо ло һон бүхы арад зон 
ар га гүй дэн, эд лэ дэг га за раа иигэжэ ху дал даа бэ лэй. 21 Тэ рээн һээ 
гад на Египет орон ню та гай нэгэ за ха һаа нүгɵɵ заха хү рэ тэр 
үр гэн уужам ню та гай хүн зон эзэн хаа най ал ба тан бо ло бо. 
22 Ган сал са наар тан үмсэ га за раа Ио сиф то ху дал даа гүй һэн. Юуб 
гэ хэ дэ, хаан тэ дэ ниие тус хай зар лиг гар ган, үнэ гүй хоо лоор 
хан га даг бай гаа, тии мэ һээ тэдэ үлэс хэ лэн ябаа гүй, тэ дээн дэ 
газараашье ху дал да ха хэ рэг га ра ба гүй.

23 Ио сиф Египедэй арад зон до хан дан, иигэжэ хэ лэ бэ:
— Би та бү гэ дые га зар тайт най хам та эзэн хаан да ху дал дан 

абажа үгɵɵб. Мүнɵɵ таа над та та ри ха үрэ һэ үгэ нэб. 24 Ха рин 
таа над ур га са ху ряа ха даа, та ба най нэгэ ху бии ень хаан да үгэ-
дэг бай хат, та ба най дүр бэн ху бии ень та ри ха үрэ һэн, мүн гэр 
бүлɵɵ тэжээхэ хоол бол гон ɵɵһэдтɵɵ үлɵɵдэг бай хат.

25 Египедэй арад зон Ио сиф то иигэжэ хэ лэ бэ:
— Эр хим хүн дэ тэ эзэм най! Та маа на дые аба раат! Тии мэ һээ 

та най үгɵɵр бидэ хаа най ал ба тан бо ло хоб ди.
26 Иигэжэ Ио сиф га зар ту хай зар лиг гаргажа, мүнɵɵ хү рэ тэр 

Египедэй зон ху ряа һан ур га сын гаа та ба най нэ гые эзэн хаан даа 
та та ба ри бол гон тү лэ дэг юм. Ган сал Египедэй са наар тан үмсэ 
га за раа хаан да үгɵɵгүй, ɵɵһэдтɵɵ үлɵɵнхэй.
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Үри һадаһадаа Яковай үреэлгэ
27 Из ра илиин уг уда май хид Египедэй Го шен га зар та ами да ран 

ажаһуужа, эд лэ хэ үм сын га зар тай, эд зɵɵритэй, үри хүү гэ дээр 
олон боложо, ажабайдалынь ехэ һайн бо лоо бэ лэй.

28 Яков Египедтэ ар бан до лоон жэл ажаһуужа, зуун дү шэн 
до лоон на һа тай бо ло бо. 29 Наһа ба ра ха са гай ерэ хэ дэ, Из ра иль 
Ио сиф хү бүү гээ дуудажа, иигэжэ хэ лэ бэ:

— Хү бүүм ни, ши үнэхɵɵр аба даа ду ра тай юм һаа, хү сэ лы ем-
ни бэе лүүл хэб гэжэ үгɵɵ үгэ. Зай, хү бүүм ни, ши энээ нии ем 
бэе лүүл хэ һаа, эр тын зан ша лай ёһоор, абын гаа хоёр гуя ын 
хоо рон до га раа та бяад, энэ ню таг та яһы ем ор хи хо гүйб гэжэ 
тан га риг ла. 30 Үбгэ эсэ гэ нэ рэйм най ша рил хүдɵɵлүүлһэн Ха на-
һаан орон ню таг та абаашажа, аба яа та бяа рай.

— Абам ни, хэ лэ һы ет най дүүр гэ хэб, — гэжэ Ио сиф ха рюу са-
ба.

31 — Тии гэ бэл, тан га риг ла! — гэбэ Из ра иль. Ио сиф тан га риг 
үр гэ бэ.

Из ра иль хэб тэ ри дээ хэб тэ шоо һэн.48  1 Нэгэ хэды саг бо лоод, эсэ гэм ни ехээр үб шэл бэ гэжэ 
Ио сиф дуу ла ба. Тии гээд тэрэ Ме наш ше бо лон Эф раим 

гэ дэг хү бүү дээ да хуу лаад, эсэ гэ дээ ерэ бэ. 2 «Ио сиф хү бүүнт най 
тан да зо рин ерээ» гэ һэн үгэ дуу лаад, Из ра иль ха маг хү сэ еэ 
суг луу лан, орон дээ рээ үндыжэ һуу ба. 3 Тии гээд Яков Ио сиф 
хү бүүн дээ иигэжэ хан да ба:

— Ха на һаан оро ной Лууз гэ дэг га зар та бай ха дам ни, хи заар гүй 
хү сэ тэ Бур хан нам да үзэгдэжэ, үреэ гээ бэ лэй. 4 Үреэ хэ дээ, Тэрэ 
«Би ши нии уг уда мые үрэжэлтэй олон бол го хоб, олон ара дуу-
дые шам һаа бии бол го хоб, энэ га зар ню та гые хэтэ мүнхэдɵɵ 
ши нии үри һа да һад та үгэ хэб» гэ һэн юм. 5 Ми нии Египет ерээ-
дүй бай ха да тү рэ һэн хоёр хүбүүдшни ми нии хү бүүд бо ло хо. 
Эф раим Ме наш ше хоёр ууган хү бүүн Рэувээн Шимоон хо ёр той 
адли ми нии тү рэ һэн хү бүүд бо ло бо гээ шэ. 6 Ха рин тэ дэ нэй удаа 
тү рэ һэн хү бүүд ши нии бо ло хо. Тэ дээн дэ ɵɵрын гэхэ үмсэ га зар 
нам һаа үг тэ хэ гүй. Ха рин нам һаа үм сын га зар та хүр тэ һэн аха на-
райн гаа га зар дай да да тэдэ ажаһууха эр хэ тэй. 7 Месопотамиһаа 
Ха на һаан руу нүү хэ зам дам Эф ра таа, он доо гоор Бейт-Лехем, 

ЭХИНЭЙ ЭХИН 47:27 – 48:7

BUR.indb   119BUR.indb   119 18.11.2009   15:06:2718.11.2009   15:06:27



120

хо то до дүтэ Рахээл ми нии гар дээ рэ наһа баража, би тэрэниие 
хар гын хажууда хүдɵɵлүүлээ бэ лэйб.

8 Иигэжэ хɵɵрэжэ бай та раа Из ра иль гэн тэ Ио сиф ой хоёр 
хү бүү дые ха раад, асуу ба:

— Эдэ хэд бэ лэй?
9 — Бур ха най үршɵɵһэн хоёр хү бүүд ни, — гэжэ Ио сиф ха рюу-

са ба.
— Тэ дэ нээ нам да дү тэ лүү лэ, — гэбэ Из ра иль. — Би тэ дэ нии еш 

Эзэн Бур ха най нэ рээр үреэ хэм.
10 Үбгэ на һан боложо, Из ра илиин ха раа муу даад, мүр тэй һай-

наар ха ра даг гүй һэн. Ио сиф хү бүү дээ дү тэ лүүл бэ, Из ра иль 
аша на раа тэ бэ реэд үн сэ бэ. 11 Тии гээд тэрэ Ио сиф то хэ лэ бэ:

— Би ша майе ха ра хаб гэжэ най даа гүй һэм, ха рин Бур хан 
шамайешье, ши нии хүбүүдыешье ха ра ха аза та лаан үр шɵɵ-
бэл.

12 Ио сиф хоёр хү бүү дээ эсэ гын гээ үбэр дээ рэ һээ абаад, ур дань 
һү гэ дэн, доро до хи бо. 13 Удаань тэрэ хоёр хү бүү дээ хүтэлɵɵд, 
бага хү бүүн Эф раи мые Из ра илиин зүүн гар та, ууган хү бүүн 
Ме наш ше гэг шые ба руун гар тань абаа шан, ур дань зог соо бо. 
14 Зүгɵɵр Из ра иль ба руун га раа бага хү бүүн Эф раи май тол гой 
дээ рэ, зүүн га раа ууган хү бүүн Ме наш ше гэг шын тол гой дээ рэ 
та би ба. 15 Тии гээд Ио сиф ые үреэ хэ дээ, хоёр хү бүү ды ень үреэн, 
иигэжэ тэрэ хэ лэ бэ:

— Ми нии үбгэ эсэ гэ Ав ра һаам, эсэ гэм ни Исаак Бур ха най заа-
һан за маар яба даг бай һан юм. На һа найм ни тур ша да на майе 
Бур хан дахуулжа, энэ үдэр хү рэ тэр хаража хам гаа лан бай на. 
16 На майе ёро муу хай хүсэнһɵɵ хамгаалжа бай һан Бур ха най 
эл шэн эдэ хоёр хү бүү дые үреэ хэнь бол то гой! Ми нии нэ рые эдэ 
хоёр хү бүүд залгамжалан абажа, үбгэ эсэ гэ нэр бо ло хо Ав раа-
май, Исаа гай нэ рэ нүү дые уламжалан абажа яба хань бол то гой! 
Эдэ хү бүү дэй үри һа да һа дынь үй тү мэн бо ло хонь бол то гой!

17 Эсэ гын гээ ба руун га раа Эф раи май тол гой дээ рэ та би һые 
Ио сиф ха раад, дурагүйдэжэ, га ры ень абажа, ууган хү бүүн Ме-
наш ше гэг шын тол гой дээ рэ та бяад, 18 иигэжэ хэ лэ бэ:
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— Тии мэ бэшэ, аба! Та эндүүржэ бай нат. Уу ган хү бүүм ни энэ 
бай на. Ба руун га раа энэ хү бүү нэйм тол гой дээ рэ та биит.

19 — Би мэ дэ нэб, — гэбэ Из ра иль. — Мэ дэ нэб, хү бүүм ни. Энээн-
һээш мүн лэ агуу е хэ арад га ра ха. Тиигэбэшье, дүү хү бүү ниинь 
тэ рээн һээ үлүү бай ха, олон ара дай эхи та би ха.

20 Тии гээд тэрэ хоёр аша на раа саа шань үреэжэ, иигэжэ хэ-
лэ бэ:

— Из ра илиин үри һа да һад бэе бэ еэ үреэ хэ дээ, та хоё рой нэрэ 
хэлэжэ бай хань бол то гой! «Эф раим Ме наш ше хоёрой аба һан 
һайн һай ха ниие Эзэн Бур хан тан да баһа үгэ хэнь бол то гой!» 
гэжэ үреэжэ байг лэ.

Эф раи май нэ рэ һээ эхилжэ Яко вай хэ лэ һэ ниинь аха һаа үлүү 
хүн дэ тэй хүн тэрэ бо ло хо гэ һы ень элир хэйл нэ.

21 Һүү лээрнь Из ра иль Ио сиф то хэ лэ бэ:
— Абаш ни уда ха гүй хада гэр тээ ха ри хань. Ха рин Бур хан 

таа над тай хам та байжа, үбгэ эсэ гэ нэ рэй тнай ню таг лан бай-
һан Ха на һаан орон таа на дые бу саан абаа ша ха. 22 Ур дань би 
эмории гэ дэг обог ай ма гай ур да һаа ту лал да ха даа, һэл мэ, һур-
ша но мой хүсɵɵр шэ мэ тэй һай хан нэгэ ха да лиг га зар дай да 
оложо аба һан хүм. Хү бүү дэйн гээ дун да һаа ган сал шам даа би 
тэрэ га за рые үм сын бол гон үгэ нэб. Иигэжэ, хү бүүм ни, ши аха-
на райн гаа дун да һаа аба һаа эгээл ехэ эд зɵɵри уг залгамжалан 
абаа бо ло нош.49  1 Яков хү бүү дээ ерүү лээд, иигэжэ хэ лэ бэ:

— Зай, той роод зог сог ты, хү бүүд ни. Ерээ дүй дэ юун 
таа на дые хү леэ нэб гэжэ хэ лэ хэм ни. 2 Яко вай хү бүүд, суг ла раг-
ты, Из ра иль эсэ гэ еэ шаг наг ты!

3 Уу ган хү бүүн Рэувээмни! Эрэ бэ еэ хүсɵɵд, хаба ша дал даа 
яба ха дам ни тү рэ һэн тү рүү шын хү бүүм ни, хүсэ ша да лы ем, 
бар тэн хээ ем абажа тү рэ һэн ши. Эрэ хү нэй омог хү сэн шам да 
бу сад һаа үлүү шэн гээг дээ. 4 Гэбэшье үе рэй уһан дал тог туу ри-
гүй ши үриин ёһо гу ри мые бата сахижа ша даа гүйш. Тии мэ һээ 
тэрэ ехэ хүсэ шадалшни үхи хүү гэд тэш ни шэн гэ хэ гүй. Тү рэ һэн 
эсэ гын гээ орон до орожо, ши эсэ гын гээ эрхэ эбдэжэ, гэр бү лы-
ень бу зар лааш.

 5 Шимоон бо лон Левии хү бүүд ни! Бэе бэе дээ туһалжа, хам та 
та хоёр ябабашье, хэ сүү шэ рүүн абьяастайт. 6 Уу раа хү рэ бэл, 
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хү ниие хороожо, миин бай ха һаа үхэр ма лай шүр бэ һые ами-
ды гаар отолжо зу гаа са даг та хоёрой бу зар үйлэ хэ рэ гүүд тэ би 
хэзээдэшье ха маа рал саа гүйб, хэзээшье дэмжээгүйб. 7 Хэ тэр мэ 
дош хон уур су хал тай, хэр зэ гы зан тай та хоё рые Эзэн Бур хан 
Яко вай удам соо шэн гээ хэ, Из ра илиин хү бүүд соо шэр гээ хэ, 
үмсэ га зар үгэ хэ гүй!

8 Иуда хү бүүм ни! Аха дүүнэршни үеын үедэ уг уда мы еш маг-
тан бай хань бол то гой! Үри һадаһадшни дай са даа шэлэ хү зүүн 
дээ рэ һээнь ад хан ба ри һан мэтэ хү дэл гүү лэн гүй захиржа, аха 
дүү нэ рэйш ни үри һа да һад уг уда майш урда һү гэ дэн мүр гэ хэ. 
9 За луу ар са лан мэтэ, Иуда, олзо дээ рээ омог той һуу хаш, хү-
бүүм ни. За луу ар са ла най агнажа, ол зо той хэб тэ шэ дээ ерээд, 
амар ха дань, хэншье зүрхэлжэ һэ реэ дэг гүй бэшэ гү? Ши нии 
уг удам тии мэ ехэ һүр хү сэ тэй бо ло хо. 10 Иу дын үри һа да һад 
хо до доо гар таа хаа най баяг ба ри ха, уг уда мынь хо до доо зон-
хи лог шод бай ха. Олон улас тү рэ нүүд ши нии уг удам да ал бан 
та та ба ри түлэжэ, ур даш һү гэ дэн бай ха. 11 Үри һадаһадшни үеһɵɵ 
үедэ дэгжэн дээшэлжэ, баян бү дүүн ажаһууха. Ажаһууһан ню-
та гайнь га зар дээ рэ үрэжэлтэй, эр хим ша нар тай, үрэ жэмэсээр 
элбэг-дэлбэг виноградай мо дод ургажа, унажа яба һан унаа гаа 
ур га һан мо дон до уяжа, элжэгэнииньшье хү рэ тэр тэрэ элбэг-
дэлбэг жэмэсһээ эди хэ. Уг удамшни архи хэ хэ дээ, эл бэг ур га һан 
тэрэ жэмэсые хүлɵɵрɵɵ гэш хэн шахажа, ам та та һай хан хү рин 
шүү һээрнь хуб са һаа угаажа, дэл гэр баян амидаржа бай һа наа 
ха руул хал. 12 Тэ дэ нэй ню дэ дынь хү рин хара ар хи һаа боложо 
хара, шү дэ дынь һүнһɵɵ боложо, дун са гаан бай хал.

13 Зе ву луум ни! Ши нии үри һа да һад Дун да да да лайн эрьеэр 
түб хи нэн, үм сын га зар тай бай ха. Тэдэ уһан он го соор ху дал-
даа най маа эр хил хэ. Уг удамшни Цидоон хото хү рэ тэр та ран 
ами дар ха.

14 Ис са хаар хү бүүм ни! Хоёр ган за га су маа гай хоо рон до хэбтэжэ 
бай һан хүй хэр бүхэ элжэгэн мэтэ уг удамшни бай хал. 15 Үбһэ 
но гоо той га зар та амаржа бай ха да ая тай гэжэ ха ра ха даа, уг 
удамшни хүсэ ша да лаа зан ги дан, хүн дэ ажалда бо гоол мэтэ 
жүдхэхэл.

16 Даан хү бүүм ни! Ши нии уг уда мууд Из ра илиин бу сад обог 
ай маг тал адли бэ еэ даан ажаһууха. 17 Тии хэ дээ хар гы за май 
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хажуугаар мүл хи дэг хо ро то мо гой мэтэ һа наа тай зон шам һаа 
тү рэн га ра ха. Унажа яба һан мо ри нойнь ша гай хадхажа, дээ-
рэнь мор доод бай гаа ша хү ниие уна гаа ха хо рон һа наа тай мо гой 
мэ тээр сэдьхэдэг үри һа да һад шам һаа тү рэ хэ.

18 Эзэн Бур хам ни! Тэ дэ нии ем ни абар хат гэжэ най да наб!
19 Гаад хү бүүм ни! Дээр мэ шэ дай сан оло да хин орон ню таг таш 

добтолбошье, тэ дэ ниие ила ха, мүр дэн нам на ха үри һа да һад 
шам һаа тү рэн га ра хал.

20 Ашээр хү бүүм ни! Эдеэ хоо лоор элбэг-дэлбэг ню таг та ши-
нии үри һа да һад амидаржа, хаан да һай хан эдеэ хоол бэ лэд хэн, 
асар даг бай хал.

21 Наф та лии хү бүүм ни! Гоё һай хан ин за га тү рэн, заха хи заар-
гүй хээ рэ та ла да ду ран соо гоо амидаржа бай гаа ша һо гоон мэтэ 
сүлɵɵтэ арад тү мэн шам һаа үдэн га ра хал.

22 Ио сиф хү бүүм ни! Бу ла гай дэр гэ дэ ур га һан, үрэ жэмэсээр 
эл бэг виноградай эшэ мэтэ үнэр баян бай хаш, һа лаа ехэ тэ уян 
эшээ рээ ха на да аһа һан мо дон мэтэ гээ шэш. 23 Һур ша ном аг са-
һан сэ рэг шэд шам руу дуг та шан дай ла һан болобошье, 24 хү сэ тэ 
га раа раа ши һур ша но моо шан га ад хан харбажа, дай сан һаа 
ɵɵрыгɵɵ хамгаалжа ша да даг хүн дэл ажабайдалай бүхы һаад 
тү бэ гые дабажа, хо ро то дай са даа илан дии лээш. Юуб гэ хэ дэ, 
Яков эсэгыншни шү тэн хүн дэл дэг Хи заар гүй хү сэ тэ Бур ха най 
хү сэ тэ гар ша майе хам гаа лан туһалжа бай на. Тэрэ бол бол 
ми нии уг удам бо ло хо Из ра илиин зо ной най да ха ха дын һуу-
ри мэтэ бата хам гаа лал та юм. Тэрэ бол бол Из ра илиин арад 
зо нии ем най хо нин һү рэг мэтэ да хуу лан, адуу лан байг ша эзэн 
юм. 25 Эсэгыншни хүн дэ лэн шү тэ дэг хи заар гүй хү сэ тэ Бур хан 
шам да, ши нии уг уда мууд та хо до доо ту һа лан, та ряа лан гууд таш-
ни уһа эл бэг бо роо хура оруу лан, га за райш ни гүн оёор һоо сэ бэр 
һай хан бу ла гай уһа гаргажа бай хань бол то гой! Арюун яба дал-
тай, үйлэ хэ рэг бүтэмжэтэй үй олон үри һа да һад тай боложо, 
мал һүрэгшни ɵɵ мɵɵгүй, элүүр энхэ үс хэн олошоржо бай хань 
бол то гой! 26 Эзэн Бур хан на майе, Яков эсэ гы еш ни, үбгэ эсэ гэ нэр-
һээм ни үлүү ехээр үреэжэ, эл бэг ехээр хэ шэг лээ. Тэ рэ нэй үреэл 
мүн хэ са һа тай, мү һэн гол той үн дэр уулашье дабажа га раал. Ио-
сиф хү бүүм ни! Аха дүү нэр һээ холо байбашье, тэ дэ нээ даажа, 
туһалжа га ра һан ши нии маг най дээ рэ энэ үреэл тамгалагдажа, 
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үеын үедэ уг удамшни энээн һээ хүртэжэ яба хань бол то-
 гой!

27 Бинь ямиин хү бүүм ни! Шоно аряа тан дал адли ши дай са даа, 
үдэшэ-үглɵɵ ха маа гүй, таһа та тан ол зол дог бай хаш.

28 Иигэжэ Из ра иль бүхы хү бүү дээ үреэн, тус бү ри дэнь үреэл 
хэлэжэ үгэ бэ. Эдэ хү бүүд һээнь хожом Из ра илиин ар бан хоёр 
обог ай маг үдэн га раа бэ лэй.

Яковай наһа баралга
29 Удаань Яков хү бүүд тээ хэ лэ бэ:
-Үбгэ эсэ гэ нэ рэйн гээ хой но һоо хада гэр тээ ха ри ха саг нам да 

дүтэлɵɵ. Хиит обог ай ма гай Эфроон гэ дэг хүнһɵɵ худалдажа 
аба һан үм сын га зар та ор шог шо ха дын агы да үбгэ эсэ гэ нэр ни 
хүдɵɵлүүлэгдэнхэй. Тэн дэ на майе абаашажа та бяа райг ты. 30 Урда 
саг та ми нии үбгэ эсэ гэ Ав ра һаам хиит обог ай ма гай Эфроон 
гэг шэ хүнһɵɵ Ха на һаан нютагтахи Мамрээгэй зүүн та ла да 
ор шо дог Махпелаа гэ дэг агы нү хые ху дал дан абажа, бу ла ша 
бун хан бол го һон юм. 31 Тэн дэ ми нии хүг шэн аба Ав ра һаам, 
хүг шэн эжы Саарра, Исаак аба, Ривкаа эжы хүдɵɵлүүлэгдэһэн, 
тэн дэ би Ле һаа һам га яа хүдɵɵлүүлээб. 32 Тэрэ га зар бо лон агы 
нү хэн хиит обог ай ма гай хид һаа худалдажа аб та һан юм.

33 Яков хү бүүд тээ за хяа үгэ нүү дээ дуу һан хэ лээд, да хин орон 
дээ рээ хэб тэн, амяа табижа, үбгэ эсэ нэр тээ мор до бо.50  1 Ио сиф эсэ гын гээ тол гой тэ бэ реэд, уй лан хай лан, 

таа лан бай ба.
2 Эмшэ дом шо но роо дуу дан, эсэ гын гээ ша ри лые зан дан шуул ха 

за хи рал та тэрэ үгэ бэ. 3 Дү шэн хо но гой тур ша да зан дан шуул ха 
ажал ябуу лаг да ба, удаань да лан хо но гой тур ша да Египедэй 
улад зон Из ра илиин хой но һоо га шуу даа һэн.

4 Уй га шуу да лай үдэр нүү дэй дүү рэ хэ дэ, хаа най тү шэ мэл нүүд-
тэ Ио сиф хан да ба:

— Та бү хэ нэй һа наан да таарамжатай бай гаа һаам, эзэн хаан да 
иигэжэ хэ лыт. 5 Ми нии эсэ гэ наһа ба ра хын гаа урда тээ нам һаа 
тан га риг аба һан юм. Тэ рэ нэй ёһоор, би эсэ гын гээ ша ри лые 
Ха на һаан оро ной нэгэ ха дын бу ла ша бун хан да абаашажа 
хүдɵɵлүүлхэ ёһо тойб. Тэрэ бу ла ша бун ха ниие эсэ гэм ни ɵɵрɵɵ 
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бэл дэ һэн юм. Эсэ гэ еэ хүдɵɵлүүлээд, бусажа ерэ хэб. Ми нии 
яба хые зүбшɵɵгыт.

6 Тии хэ дэнь эзэн хаан иигэжэ ха рюу дамжуулба:
— Яба, эсэ гэ еэ хүдɵɵлүүлэ. Үгэ һэн тан га ри гаа бэе лүү лэ.
7 Тиигэжэ Ио сиф эсэ гын гээ ша рил абаад, Ха на һаан орон зо-

ри бо. Египедэй хаа най бүхы тү шэ мэл нүүд, зүб лэг шэд бо лон 
Египедэй бүхы дээ дэ зин даа та зон тэ рээн тэй хам та яба ба. 
8 Тэ дээн һээ гад на Ио сиф ой бүхы гэр бүлэ, аха дүү нэр, эсэ гэ-
дэнь ха маа тай бүхы тү рэл га рал нууд ябал са ба. Ган сал бага 
бал шар үхи бүүд, мал һү рэ гынь лэ Египедэй Го шен ню таг та 
үлэ бэ. 9 Хүн гэн тэр гэ тэй зо ной, мо рин сэ рэ гэй мүн лэ ябал са һан 
ушар һаа эдэ бү гэ дэ ни лээд ехэ су баан бо лоо бэ лэй.

10 Тэдэ Ха на һаан орон руу ороод, Иор дан го лой зүүн та ла да 
ор шо дог Атаад гэ дэг хү нэй та ряа най тээр мэ дээ рэ ерээд, да-
хин уй лал да ба. Иигэжэ Ио сиф тэн дэ до лоон хо но гой тур ша да 
тогтожо, эсэ гын гээ хой но һоо угаа ехээр шаналан-гашуудан 
ёһо лоо бэ лэй. 11 Энэ ню таг та ажаһуудаг ха на һаа най хид энээ-
ниие ха раад, гай хан хэл сэ бэ:

— Египедэй зон ямар ехээр бархиралдажа, гашуудажа бай на 
гээ шэб!

Тии мэ һээ энэ га за рые «Египедэй зо ной бар хи раан», үгышье 
һаа, «Авээл-Мицраим» гэжэ нэр лэ һэн юм.

12 Хү бүү дынь эсэ гын гээ һүүл шын за хяа дүүр гээ: 13 ша ри лы ень 
Ха на һаан орон до асаржа, Мамрээгэй урда ор шо дог Махпелаа 
гэ дэг га за рай ха дын бу ла ша да абаашажа хүдɵɵлүүлбэ. Ан хан 
саг та тэ дэ нэй үбгэ эсэ гэ Ав ра һаам энэ га за рые хиит обо гой 
Эфроон гэ дэг хүнһɵɵ ху дал дан абаа бэ лэй.

14 Хүдɵɵлүүлһэнэй һүү лээр Ио сиф суг яба һан хүн зон то ёо 
хам та Египет руу бу саа бэ лэй.

Аханартаяа Иосифой эблэрэлгэ
15 Эсэ гын гээ наһа ба ра һа най һүү лээр Ио сиф ой аха дүү нэр 

хоо рон доо хɵɵрэлдэбэ:
— Олон жэлэй урда тээ бидэ Ио сиф то муу юумэ хэ һэн гээ-

шэб ди. Тии мэ һээ тэрэ мүнɵɵ маа над та муу һанажа, үһɵɵгɵɵ 
аба ха яа һа наа һаань, яа ха биб ди?
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16 Тиигэжэ тэдэ Ио сиф то иимэ үгэ нүү дые дамжуулхыень 
хү ниие эль гээ бэ:

— Наһа ба ра хын гаа урда тээ эсэ гэм най иигэжэ за хяа һэн: 
17 «Ур дань шам да муу юумэ хэ һэн аха на раа хү ли сыш даа гэжэ 
Ио сиф хү бүүн дэм ни дамжуулаарайгты». Тии мэ һээ эсэ гым най 
шү тэн заль бар даг Бур ха най бо гоол нууд бо ло хо маа на дые хү-
ли сыш даа гэжэ бидэ мүнɵɵ ша майе гуй наб ди.

Эдэ үгэ нүү дые шаг на ха даа, Ио сиф уй лаа һэн.
18 Аха дүү нэ рынь тэ рээн дэ ерэжэ, ур дань һүгэдэжэ мүргɵɵд, 

хэ лэ бэ:
— Бидэ мүнɵɵ та най богоолшье бо ло хоор бэ лэн бай наб ди!
19 — Бү айг ты нам һаа, — гэбэ Ио сиф. — Би зар га шиид хэ дэг 

Бур хан бэ шэб. 20 Таа над нам да мууе хэ хые орол доот, зүгɵɵр 
Бур ха най үршɵɵлɵɵр энэ тнай дэм бэ рэл тэ хэ рэ гээр дүү рээ: 
хэды олон зо ной ами на һан тэ рэ нэй ашаар аба раг даа гээ шэб! 
21 Тии мэ һээ бү айг ты! Би таа на дые, та най үхи хүүгэдыешье 
эди хэ хоо лоор хан га хаб.

Энэ мэтэ һайн һай хан үгэ нүү дые тэрэ хэлэжэ, аха на райн гаа 
һа наа сэдьхэл тэг шэ рүү лээ бэ лэй.

22 Ио сиф аха дүү нэр тэ еэ бо лон бүхы тү рэл га ра лаа раа хам та 
иигэжэ Египедтэ амидаржа, зуун арба на һа яа уг та ба. 23 Тэрэ 
тү рэ һэн хү бүүн Эф раи майн гаа хүү гэ дые, аша бо лон гу ша на-
раа, тү рэ һэн хү бүүн Ме наш ше гэг шын гээ хү бүүн Махиирай 
хүү гэ дые үзɵɵ бэ лэй.

24 Наһа ба ра хын гаа урда тээ Ио сиф аха дүү нэ рээ дуу даад, 
иигэжэ хэ лэ бэ:

— Ми нии мор до хо саг дүтэлжэ бай на. Гэбэшье Бур хан таа-
над та ту һал ха, энэ орон ню таг һаа гаргажа, үбгэ эсэ гэ нэр най 
бо ло хо Ав ра һаам да, Исааг та, Яков та үгэхɵɵр тан га риг ла һан 
тэрэ орон ню таг руу абаа ша ха.

25 Тии гээд Ио сиф аха дүү нэр һээ тан га риг аба ба:
— Бур ха най таа над та ту һа лан эн дэ һээ гаргажа, тэрэ орон 

ню таг руу зɵɵлгэхэдэнь, ми нии яһые эн дэ һээ тии шэнь абаа-
шаад хүдɵɵлүүлхэт.

26 Иигэжэ Ио сиф зуун арба на һан даа нүг шэ бэ. Ша ри лайнь 
зан дан шуу лаг даад, хайр саг соо анжаруулһан орон — Египет. 

ЭХИНЭЙ ЭХИН 50:16 – 26
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ТҮГЭСХЭЛЭЙ ҮГЭ
Биб ли ха даа олон он доо зо ной эл дэб саг бо лон га зар нууд та бэ-

шэ һэн но муу дай суг луул ба ри юм. Тэрэ бол бол Эр тын Хэл сээн 
бо лон Шэнэ Хэл сээн гээд зан шал та еһоо роо ху баа ри лаг да даг. 
Эр тын Хэл сээ нэй но мууд соо Иисус Христосой мүн дэл һэн са гай 
урда тээ бо ло һон үйлэ хэ рэ гүүд ту шаа, ха рин Шэнэ Хэл сээ нэй 
но мууд соо Иисус Христос бо лон тэ рэ нэй ша би нар ту шаа зу раг-
лаг да на. Шэнэ Хэл сээн эртэ ур дын грек хэ лэн дээ рэ, ха рин Эр тын 
Хэл сээн ур да най ев рей, ара мей бо лон эртэ ур дын грек хэ лэ нүүд 
дээ рэ бэ шэг дэн хэй. Эр тын Хэл сээн гур бан ху би һаа бү ри дэ дэг: 
Хуу ли ёһо, Лүн дэн шэд ба Бэ шэ мэл до мо гууд.

Эр тын Хэл сээ нэй тү рүү шын та бан ном ха даа Хуу ли ёһо гү, али 
Мои сейн та бан ном бо ло но. «Эхи нэй эхин» — Мои сейн тү рүү шын 
ном. Энэ хэб лэг дэ һэн но мой ор шуул га эртэ ур дын ев рей хэ лэн һээ 
Biblia Һebraica Stuttgartensia гэ һэн ном һоо хэг дэн хэй. Мүнɵɵ үе саг та 
энэ бол бол ма со рет текст ын эгээл нэрэ хүн дэ тэй ном юм. Он доо эхэ 
но мууд та ду рад хаг да һан ян за ба ри нуу дые ор шуул га соо гоо оруул-
ха гүй гэ һэн ха раа шу га мые проектын эхин һээ хой шо ба рим та лан 
ор шуу лаг шад хүдэлɵɵ. Жэшээнь, Мои сейн та бан но мой грек хэ лэн 
дээ рэ хи ор шуул га — Септуагинта грек хэ лэн дээ рэ бэ шээ тэй бүри 
эр тын гар бэ шэ гүүд тэ үндэһэлһэншье һаа, энэ ма най ор шуул га соо 
ха раа да аб та ба гүй. Иигэжэ бидэ Эр тын Хэл сээ ниие ород хэ лэн дээ рэ 
ор шуул ха да ба рим та лаг да даг зан шал һаа арсажа, эр дэм тэ дэй буул-
 га ба ри нуу дые ба ор шуу лаг ша дай ту хай лал га нуу дые бэшэ, үнэн бэ-
еэ рээ бии бай һан текст ун шаг ша да ду рад ха наб ди.

Бу ряад хэ лэн дээ рэ Биб лиин тү рүү шын ор шуул га нууд XIX зуун 
жэлдэ бии бо ло һон юм. Мон гол шо эр дэм тэн Я. Шмидт гэг шын хү-
тэл бэ ри доро Бад ма Мор шу на ев Ном то Ун гаев хоер ар бан дүр бэн 
жэлэй тур ша да Шэнэ Хэл сээ нэй но муу дые оршуулжа, 1827 ондо 
хэб лэн гар га һан бай на. Мүн тии хэ дэ 1820-1846 онуу даар Бай гал 
ша дар, он сол бол, Селенгинскдэ, Хо риин ай маг та, Англиин мис-
сио нер нүүд ажаһуугаа. Тэдэ Эр тын Хэл сээ нэй за рим но муу дые 
бу ряад хэ лэн дээ рэ оршуулжа, Мои сейн та бан но мые хуу шан 
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мон го лоор хэб лэн гар га һан юм. Үнэн Ал дар та шажанай са наар тад 
бо лон мис сио нер нүү дээр за рим бу ряа дууд хү дэл дэг бай гаа. Тэдэ 
тү рэл хэ лэеэ мэ дэ хэ һэн тула мүр гэл дэ хэ рэг тэй Шэнэ Хэл сээ нэй 
за рим хэ һэ гүү дые бу ряад хэ лэн дээ рэ ор шуу лаа. Теэд бу ряад хэ-
лэн дээ рэ Биб ли ор шуул ха ажал 1917 оной ок тяб риин ху бис ха лай 
һүү лээр зам ха шоо һэн.

2002 ондо Рос сиин Биб лиин бүл гэм бу ряад хэ лэн дээ рэ Эр тын 
Хэл сээ нэй но муу дые оршуулжа эхи лээ. Ород, грек гэхэ мэтэ 
хэ лэ нүүд дээ рэ ор шуул га нуу дые ха раа да абан гүй, эхэ ев рей хэ-
лэн һээнь сэхэ ор шуул ха ажал ябуу лаг да на. Биб лиин, Бур хан 
шажанай бо лон лингвистикын та лаар мэргэжэлтэд энэ ажалые 
хи на на. Эр тын Хэл сээ нэй но муу дые мүнɵɵнэй бу ряад ли те ра тур-
на хэ лэн дээ рэ ор шуул ха, эртэ ур дын текст ын хүн зон до нүлɵɵ 
үзүүл дэг ша на ры ень арга ша да лаа раа дамжуулан гар га ха, мүнɵɵ 
үеын хүн дэ ойл го со гүй ур да най үгэ нүү дые олоор оруул ха гүй, аб-
та һан үгэ нүү дые ар гаа раа хи заар ла ха, юрын бу ряад ун шаг ша да 
ойл го со той ор шуул га хэхэ гэ һэн даа ба ри ор шуу лаг ша дай урда та-
биг да һан бай гаа. Тии хэ дэ ор шуул га шажанай али баа конфессиин 
тала ба рим тал ха гүй, эхэ бэ шэ гэй уд хые эли то доор гар га һан бай ха 
ёһо той һэн. Тии мэ һээ энэ ор шуул гын ажалда юрын, тодо ба гоё 
һай хан ор шуул га хэхэ гэ һэн нэ гэн хү сэл тэй, эл дэб шажантай зон 
уриг да һан юм.

«Эхи нэй эхин» гэжэ ном олон он доо хэ лэ нүүд дээ рэ ба эл дэб 
соел бол бо со рол до олон он доо нэ рэ нүүд тэй: эртэ ур дын ев рей 
зан ша лаар но мой нэрэ тү рүү шын үгɵɵрнь үг тэ дэг бай гаа — «бе-
ре шит» («эхин дэ»); грегүүд «ге не зис» («бии бо лол го», «мүн дэ лэл-
гэ») гэжэ нэр лээ. Бу ряад «Эхи нэй эхин» гэжэ нэрэ «бүхы зүй лэй 
эхин» гэ һэн уд ха тай, Эр тын Хэл сээ нэй үшɵɵ нэгэ он доо «Шир 
һаш ши риим» («Дуу най дуун» гэхэ гү, али «Эгээл һай хан дуун») 
гэжэ но мой нэрэ бү рил дүүл гын ев рей зан ша лые да ган зо хёог доо. 
«Эхи нэй эхин» но мой уд хые ха ра ха да, нээрээшье, ма най ор шо лон 
тү биин эгээл эхин мүн дэ лэл гэ ту хай эндэ хэ лэг дэ нэ — Бур хан 
тэн гэ ри бо лон га зар дэл хэйе, туяа гэ рэл, ур га мал, одо мү шэ дые, 
за га һа, шу буу дые, ами та дые, хү ниие бии бол го но.

«Эхи нэй эхин» бол бол Биб лиин эгээл һай хан, онсо, мүн тии хэ дэ 
эгээл орёо но муу дай нэ гэн юм. Ор шуу лаг ша дай хэды оролдобошье, 
олон орёо га зар нууд, зү рил дэ һэн мэтэ зүйл нүүд, даб тал га нууд 
ун шаг ша да дай рал да ха. Эндэ гай ха ха хэ рэг гүй.

ТҮГЭСХЭЛЭЙ ҮГЭ
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Нэ гэ дэ хеэр, энэ ном ха даа жанр, бэ шэл гын маяг гэхэ мэ тын 
та лаар онсо он доо гол гу ри мууд тай эртэ ур дын Дү тын Дур на 
зү гэй ли те ра ту рын бү тээл бо ло но. Тэрэ үедэ даб тал га, нэгэ үн дэ-
һэ тэй ад лир хуу үгэ нүү дые олоор хэ рэг лэ хэ гээ шэ текст «го ёо но» 
гэжэ тоо лог до дог бай гаа. Хи азм гэ дэг ли те ра тур на арга үргэнɵɵр 
хэ рэг лэг дэ дэг һэн. Жэшээнь, саар һа эб хээд үзэ хэ дэ, бэ шээ тэй 
үгэ нүүд бэе бэе тэ еэ таа рал дан ту да һан дал, те мэ нүүд даб таг дан 
ту дал да на:

А) Исаак ба хү бүү гээ (Эсаа вые) үреэ хэ ту хайнь 27:1–5
В) Ривкаа Яко вые һур га на 27:6–17
С) Яков Исааг һаа үреэл аба на 27:18–29
С1) Эсаав Исааг һаа үреэл абажа ша да на гүй 27:30–40
В1) Ривкаа Яко вые да хин һур га на 27:41–45
А1) Исаак ба хү бүү гээ (Яко вые) үреэ һэн ту хайнь 27:46–28:5
Хоёр до хеор, «Эхи нэй эхин» онсо он доо нюу са уд ха тай үгэ нүүд-

тэй, ме та фо ра нууд тай, бүхыдɵɵ ор шо лон дэл хэйе тад он доо гоор 
зу раг ла на: дээ дэ ор шо лон до — Бур ха най эл шэ нүүд, дун да — хүн 
зон, доо до ор шо лон до — нүг шэ һэн зо ной бай даг Шеол орон. 
Энээн һээ гад на, һайн-муу үйлэ хэ рэ гүүд ту шаа һур гаал, гэр бүлэ, 
нү хэ сэл ту хай ойлгомжонууд ма най мүнɵɵнэй ойлгомжонуудһаа 
нэгэ бага он доо шог. Тии мэ һээ эртэ урда саг та ев рей зо ной бай ра 
бай дал, ор шо лон ту шаа тэ дэ нэй ойлгомжонууд ту хай ба га хан 
справочна ма те риал үг тэ бэ.

Гур ба да хяар, энэ но мой байгууламжань орёо. Ондо он доо ли те-
ра тур на жанрнууд гээд мүнɵɵ маа на дай тоо ло моор хэ һэ гүүд нэгэ 
ном соо ушар на. Зо ной бэе бэе дээ хɵɵрэдэг эртэ ур дын до мо гуу-
дые, бэ шэ мэл түү хэ нүү дые та ниг даа гүй ре дак тор суглуулжа, энэ 
ном соо нии тэ лээ. Эртэ ур дын ев рей хэ лэн дээ рэ бэ шээ тэй текст 
нэгэ ха хад мян ган һаа үлүү стих-мүрһɵɵ бү ри дэ нэ, дун да да зуун 
жэлнүүдтэ та бин бү лэг бол гон ху баа рилаг даһан бай на. Ха рин 
текст ма най ээ рын ур да хи IV зуун жэлдэ за һаг дан нии тэ лэг дээ 
гээд баг сааг да на.

Гэ хэ тэй хам та «Эхи нэй эхин» гэжэ но мые ган сал эл дэб түү хэ 
до мо гуу дай ур да най суг луул ба ри гээд тоо ло хо хэ рэг гүй, юуб 
гэ хэ дэ, ли те ра ту рын тү хэл мая гуу дай угаа олон ян за нууд эндэ 
дэмы дай рал да на бэшэ.

Эртэ ур дын ев рей ара дай поэзи хɵɵрɵɵнэй дун да олоор ушар на. 
Жэшээнь, риф мэ гүй, тад он доо гол ёһо нууд тай ев рей ара дай поэзи 
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ор шо ло ной мүн дэл һэн ту хай хɵɵрɵɵн до тор (1:27) ехэ зо хи доор 
таа рал дан оруу лаг дан хай. Поэзиин параллелизм гэ дэг тү хэл 
ар гые ор шуул га соо гоо үлɵɵхые орлдообди. Иимэ ар га нууд нэн 
тү рүүн шаг наг ша дай ан ха рал та та хын тула хэ рэг лэг дэ дэг бэ лэй, 
юуб гэ хэ дэ, Биб лиин но муу дые олон зон до нэгэ хүн шан гаар ун-
шаг даг бай гаа бшуу.

Олон он доо жанрнууд эндэ дай рал да на: хɵɵрɵɵн, угай бэ шэг, 
үреэл, ха раал нууд, түү хэ, хуу ли ёһо нууд. Эртэ ур дын ев рей хүн 
хуу ли ёһо ту шаа шаг на ха даа, ушар шал та гаа ниинь эли рүүл хэ, 
хаа на һаа тэрэ бии бо лооб, юун дэ тэрэ хуу лиие са хи ха хэ рэг тэйб 
гэхэ мэ тээр ойл го хо ёһо той һэн. Түү хын үйлэ хэ рэ гые ойл го хо доо 
ямар нэгэ үбгэ эсэ гын нэ рэ тэй, үе саг тай заа бол тэрэ хол бо дог 
бай гаа.

Ор шо ло ной мүн дэл һэн саг һаа эхи лээд Яков бо лон Ра хээлэй 
хү бүүн бо ло хо Ио сиф ой наһа ба ра һан хү рэ тэр энэ ном соо хэ лэг-
дэ нэ. Ном гур бан гол ху би һаа бү ри дэ нэ: нэ гэ дэ хи дэнь ор шо ло ной 
мүн дэл һэн, хүн тү рэл тэ нэй эхин түү хэ ту шаа (1–11), хоёр до хи донь 
ев рей ара дай Ав ра һаам, Исаак, Яков гэ дэг элин сэг ху лин саг үбгэ 
эсэ гэ нэ рэйнь бо лон гэр бү лэ нүү дэйнь түү хэ, гур ба да хи бү лэг тэ 
Ио сиф бо лон тэ рэ нэй аха дүү нэр ту шаа хɵɵрэгдэнэ.

Ор шо ло ной мүн дэл һэн ту хай тү рүү шын хоёр бү лэг соо нэ гэн 
нии тэ Бур хан ту шаа хэ лэг дэ нэ. Бур ха най дура хүсэлɵɵр энэ ор шо-
лон бай гуу лаг даа, Бур ха най бү тээ һэн али баа зүйл бүхыдɵɵ һайн 
һай хан гээд ном соо он со лог до но. Энэ та лаа раа «Эхи нэй эхин» 
ор шо лон бол бол бай гуу лаг да һан һаа хой шо нү гэл тэй гэ һэн бɵɵ 
мүр гэ лэй ойлгомжоһоо он доо. Эдем дэ хэ һэн тү рүү шын нү гэл 
(3) хү нэй ɵɵрын гэ мээр бо лоо, эндэ дээ рэ һээ ямаршье шал таг 
нүлɵɵлɵɵгүй. Бур ха най бү тээ һэн ор шо лон дэл хэйн ямар нэ гэн 
ду таг дал тай бай һан һаа бэшэ, Бур ха най хуу ли һур гаал ɵɵрɵɵ 
сахихагүйдɵɵ хүн зобоно-тулина гээд энэ ном ойл гуул на. Бур ха-
най тог тоо һон заяг зар шам эб дэ хэ дээ зон хэ һээг дэ нэ: жэшээнь, 
Ха ин дүү гээ ала ха даа, зэ мээ ама са на (4:3–16); зон нү гэл олоор 
хэ хэ дээ, аса ри ехэ үер тэ хо сор но (6:9–8:22); ехэ нү гэл тэй Со дом 
бо лон Го мор ра хо то нууд усад хаг да на (18–19).

Бур ха най бии бол го һон Адам Ева хое рой түү хэ һээ хүн тү рэл тэн 
нэ гэн үн дэ һэ тэй гэжэ ойл го ноб ди. Угай бэ шэ гүүд хүн тү рэл тэ нэй 
хүгжэһэн-үдэһые гэр шэл нэ. Хүн тү рэл тэн ха даа нэ гэн бүлэ гээд 
ном соо хэ лэг дэ нэ. Жэшээнь, аса ри ехэ үе рэй һүү лээр ами ды 
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мэн дэ үлэг шэ Ноа хай гур бан хү бүү дэй үри һа да һад һаа дэл хэйн 
ара дууд үдэн хүгжɵɵ гээд 10-дахи бү лэг гэр шэл нэ юм.

Ноа хай Шеэм хү бүүн (9:26) угаа ехэ үршɵɵл үреэл тэй: үри һа-
да һа ниинь бо ло хо Ав ра һаа мые Бур хан шэлэжэ, шэнэ ара дуу дай 
элин сэг эсэ гэ бол го но. Ав ра һаа май тү рүү шын хү бүүн Иш маээл 
Бур ха най үреэ лэй ёһоор араб ара дай элин сэг эсэ гэ, нүгɵɵдэ хү-
бүү ниинь Исаак ев рей ара дай элин сэг бо ло но.

Бур хан хүн хоё рой ха рил саан хэл сээ нэй ёһоор зо хёог дон хой 
гэжэ энэ ном соо он со лог до но. Эгээл тү рүүн хэл сээн ту шаа Ноа-
хай түү хэ (9:8–17) до тор хэ лэг дэ нэ. Саа ша даа хэл сээ нэй темэ гол 
һуу ри эзэлжэ, Ав ра һаа м ту хай түү хэ соо хүгжэжэ, бүхы Биб лиин 
ор шол бо ло но гэ хэ дэ ал дуу гүй. Ев рей ара дай элин сэг эсэ гэ нэр тэ 
тоо том шо гүй үри һа да һа дые ба ажаһууха га зар дай да үршɵɵхэб 
гэжэ Бур хан най дуул на.

Бэр хэ шээл, тур шал га, гай га са лан да ба ха да Бур хан хүн дэ хо до-
доо ту һал хаар бэ лэн гээд «Эхи нэй эхин» но мой һүүл шын хуби 
ба тал на. Жэшээнь, Ио сиф ые бо гоол бол гон Египет руу аха на райнь 
худалдаашье һаа, Бур хан тэ дэ нэй муу хай тү сэб эбдэжэ, үлэс хэ лэн 
хоо һон саг та Ио сиф ые Египедэй бо лон ɵɵрын гэр бү лын аба раг ша 
бол го но. Иигэжэ Бур ха най энэ рэл ни гүү лэс хы муу муу хай юумэ 
да ра ха гэ һэн баталамжа энэ но мой гол удха бо ло но. 

ТҮГЭСХЭЛЭЙ ҮГЭ
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ТОЛИ
БО ГООЛ, БО ГООЛ ШОЛ ГО — Эртэ ур дын бай дал да бо гоол шол го 

эл дэб ян зын тү хэл тэй ба эрхэ нү хэ сэл тэй бай гаа. Из ра иль да буса 
тү рэл тэ нэй бо лон ɵɵрын арад тү мэ нэй бо гоол нуу дые ил га руул даг 
һэн. Ев рей хүн үри шэ ри еэ түлэжэ ша да ха гүй гү, али ехэ үгы рээд 
бай гаа һаа, бэ еэ ху дал да ха, эхэ, эсэ гэ нэрнь үхи бүү гээ ху дал да-
ха эр хэ тэй бай гаа. Бо гоол бо ло һон из раиль хү ниие муу ажалда 
заража бо ло хо гүй, хүл һэн шэ дэ хан да һан шэн геэр хан да ха ёһо той 
бай гаа. Мүн тэрэ хүн до лоон жэл бо лоод эрхэ сүлɵɵ аба ха ёһо той 
һэн. Бо гоол шол го до ху дал даг да һан ба са га дые ар шал ха та лаар 
хуу ли ёһо тус хай эрил тэ нүүд тэй бэ лэй. Бу сад обо гой бо гоол нууд 
дай най үедэ олзологдожо гү, али най маа най га зар та худалдажа 
аб та даг бай гаа (жэшээнь, Тир хо то до). Тэ дэ нэр гэр бү лын гэ шүүд 
гэжэ тоо лог до дог, гэбэшье эгээл до рой ажалда хэ рэг лэг дэ дэг, мүн 
тэ дэ ниие он доо тээ шэнь худалдажа бо ло хо бай гаа.

БУ ЗАР ГҮЙ / БУ ЗАР ТАЙ — Бур хан арюун һэн тула Тэ рээн дэ 
дүтэлжэ бай гаа хүн (бү гэ дын мүр гэ лэй үедэ гү, али ху биин үр гэл 
үргэжэ бай ха даа) бу зар гүй бай ха ёһо той. Бур хан тай хэн ушаржа 
ша да ха гүйб гэ бэл гү, али хүн яахадаа бу зар тай гэжэ тоо лог до дог 
бэ гэ хэ дэ: наһа ба ра һан хү нэй бэе дэ хүрɵɵ һаа; ху рил саа най үедэ 
ба хү бүү түрэжэ бай ха даа; ар һа най үб шэн тэй бо ло хо доо; ха риин 
бур хад тай гү, али Хуу ли ёһо соо бэ шээ тэй бу зар гүй бай ха гу ри-
муу дые са хи даг гүй ев рей бэшэ ара дуу дай зон той ха рил са ха даа. 
Бу зар гүй яа гаад бо ло хоб гэ хэ дэ: бэ еэ угаа ха даа; саг зуу рын үедэ 
хэнтэйшье ха рил сан гүй бай ха даа; ма саг ба ри ха даа; үр гэл үргэхэдɵɵ. 
Ямаршье эрэм дэг гүй хүн та хил ша най үйлэ хэ рэг ябуул ха эр хэ тэй 
бай гаа. Үр гэ лэй мал ха даа хэды на һа най ба хэр һайн та мир тайб 
гэ һэн тус хай эрил тэ нүүд тэ таа ра ха ёһо той бай гаа. За рим ами тад, 
жэшээнь, га хай: бу зар тай, тии мэ һээ үр гэл үр гэ хэ дэ хэ рэг лэг дэ хэ-
гүй, үүсэшье бо ло хо гүй гэжэ тоо лог до дог бай гаа.

БЭЛ ГЭ ХҮН ДЭ ХЭ — Эрэ хү нэй бэл гэ хүн дэ дэг зан шал олон ара-
дай дун да та ран хай бай гаа. Бур хан шэ лэ һэн арад тай гаа Хэл сээ 
ба тал на. Хэл сээ нэйнь гэр шэ бол гон, эр тын Из ра иль да эрэ хү нэй 
бэл гын ху шал та ар һые таһа отол хо ёһо той бай гаа. Иү дей нүү дэй 
ёһоор, на рай хү бүү нэй түрэһɵɵр най ма да хи хо ног то иимэ зан шал 
бү тээгдэ  дэг.
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ГА ШУУ ДА ЛАЙ ХУБ СА ҺАН — Из ра иль да га шуу да лай хуб са-
һан ямаа най шэ рүүн хил гаа һаар хэг дэ дэг бай гаа. Эр тын Зүүн 
зү гэй оро нууд та ямаа нуу дынь бул та хара-хүрин гү, али хаб хара 
зү һэ тэй бай һан тула эдэ гашуудалайншье хуб са һан хара гү, али 
хара-хүрин бай даг бэ лэй (Эхи нэй эхин 30: 32–35). Бүри эртэ урда 
саг та Зүүн зү гэй орон до ямаа най ноо һоор оё һон хуб са һан юрын 
лэ бай һан юм. Биб лиин үе дэ хи саг та май хан ба хи бэс нэ хэ дэг бай-
гаа. Ямаа най шэ рүүн хил гаа һан хуб са һа үмдэхэдɵɵ хүн угаа ехэ 
га шуу да лаа мэдүүлжэ, хэн нэ гэ нэй гээ наһа ба ра һые тэм дэг лэ нэ. 
Я ков то хүбүүншни наһа ба раа гэжэ дуул га ха дань, тэрэ үмдэжэ 
яба һан хуб са һа яа уда ра татажа, хара ноо һон бү һэ лүүб шэ үм дэ нэ 
(Эхи нэй эхин 37:34).

НАН ГИН — Дэл хэйн олон шажанда нан гин гэ һэн ойл го со ондо 
он доо бай даг. Ехэн хи дээ нан гин гэжэ ойл го сые хү нүүд тэ, га зар та 
бо лон ёһо лол до няажа, шэ ди тэ, нюу са, айм шаг тай хү сэ тэй болгожо 
сээр лэ дэг. Иимэ уд ха тай нан гин гэ һэн ойл го со Бур хан да гү, али 
Һү нэ һэн дэ ха баа тай бэшэ. Иимэ юу мэн тэй хү нэй ушар бал, айм-
шаг тай, аюул тай нэгэ та лаа раа; нүгɵɵ та лаа раа, энээн һээ зайлажа 
ша да ха гүй, тии мэ һээ хү ндэ заа бол хам гаал та хэ рэг тэй. Иигэжэ 
нан гин гэжэ ойл го со нан гин бэшэ, юрын юу мэн һээ ил гаг да на. 
Биб ли до тор эгээл гол ойл го со ха даа Бур ха най ил гаа, үнэн дээ рээ 
ган сал Бур хан нан гин гэжэ хэ лэ нэ. Бур ха най нан ги ниинь хүн һээ 
он доо, хүн ɵɵрынгɵɵ нан гин бэ шые, ахир хү сэ гүйе, бу зар тай гаа 
ойл го дог. Хүн Бур ха най нан ги ниие ойлгожошье бай гаа һаа, Бур-
хан да дүтэлжэ ɵɵр ту хай гаа һа нуул даг: Бур хан ган сал ɵɵрынгɵɵ 
шэ лэг дэ мэл арад до тор нан гин (Ие хез. 39:7). Тии мэ һээ нан гин 
шэнжэ Из ра илиин лэ Бур ха най шэнжэ бо ло но. Бэшэ бур хад — хү-
нэй һа наа най. Нан гин шэнжэ гээ шэ ха рил саа най ойл го со. Бур хан 
үнэн сэхэ яба да лаа раа (Ис. 5:16), хүлисэдэгɵɵрɵɵ (Ос. 11:9), юр тэм-
сые бии бол го һоо роо (Ие хез. 20:41) бо лон аба ра да гаа раа (Ие хез. 
39:27) бэ еэ мэ дүүл нэ. Нан гин шэнжэ ган са шүтэлгɵɵр дүү рэ дэг гүй, 
Биб ли до тор бүхы дэл хэй гээр таража, бүхы юу мэн дэ, хү нүүд тэ 
бо лон түүхэдэшье та ра ха дань, бул та нан гин шэнжэтэй бо ло хо 
еһо той. Бур ха най ор дон нан гин (Ие хез. 45:3), юун дэб гэ хэ дэ, энэ 
Бур ха най гэр бай ра (Ие хез. 20:39), Сион хада (Соф. 3:11), Ие ру-
са лим хото (Ис. 52:1), эндэ тэрэ ор дон ба хада, баһа орон ню таг 
Бур ха най шэ лэ һэн арад таа үгэ һэн зүйл бо ло но. Бур ха най шэ рээ 
нан гин (Египедһээ га рал га 30:10), тэн дэ бай һан аяга та баг (Лев. 
8:11), үр гэл (Лев. 6:18), хи лээ мэн (1Сам. 21:5), са наар тад (Египедһээ 
га рал га 29:1) үмдэжэ яба һан хуб са һа тай гаа хам та, тии хэ дэ сан зай, 
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арса, үнэр тэ то һон (Египедһээ га рал га 30:25) — бул та даа нан гин. 
Из ра илиин бүхы арад нан гин шэнжэтэй (Иоиль 2:16), га ра гай 
до лоо до хи хо ног нан гин (Эхи нэй эхин 2:3), бая рай наа дан (Ис. 
30:29), тии хэ дэ ма саг үдэр (Иоиль 1:14) нан гин.

НАН ГИН ҺҮЛ ДЭ — Һүл дэ гэжэ ев рей үгэ ан хан тү рүүн «һал хин, 
һэб шээн» гэ һэн уд ха тай бай гаа. Бур хан ан хан Ɵɵрынгɵɵ бү тээл дэ 
(хүн дэ, ами тан да) амис хал — Нан гин Һүл дэ тэм дэ гээ үгэжэ, тэ рэ-
нээ ходо дэмжэнэ гэжэ ойл го хо хэ рэг тэй. Бур ха най Нан гин Һүл дэ 
за рим хүн дэ тус хай нүлɵɵ үзүүл дэг: хүн дээ рэ буужа, хү ниие ямар 
нэ гэн үйлэ бү тээл гэ дэг. Лүн дэн шэд онго оруулжа, эндэ-тэндэ 
ябажа бай һа ниинь үзэг дэ хэ. Бур ха най Нан гин Һүл дын хүн дээ рэ 
буу балнь, энэнь Бур хан да дү тэл һэ нэй онсо тэм дэг бо ло но. Арад 
зом най бү гэ дэ Бур ха най Нан гин Һүл дээр дүү рэ хэ гэжэ «Эр тын 
Хэл сээ нэй» лүн дэн шэд ном но дог бай гаа.

НҮ ГЭЛ — Бур хан тай хэл сээ эб дэл гэ гэ һэн ойл го со бо ло но. «Эр тын 
Хэл сээн» соо нү гэл гээ шэ муу яба дал, ами та ниие алал га бо лон ху дал 
хэ лэл гэ; Бур ха най зо рил го до эсэр гүү үйлэ хой шо лол бо лон үхэл 
эб дэ рэл аса рал га (Эхи нэй эхин 3:22; 4:8; 6:5; 8:2). Нү гэл тэ яба дал 
ту хай үгүү лэл дэ (Эхи нэй эхин 3) муу юу мэн он доо тээ һээ ерэ нэ, 
ган сал хү сэ ниинь хү нэй дэр гэ дэ ерэ хэ дээ улам хү сэ тэй боложо, 
тэ рээн дэ нүлɵɵлнэ. Хэр бээ хүн хү сэн дэнь булигдаашьегүй һаа, 
үгэ дэнь орожо бу лиг да ха. Энэ ха даа — нү гэл. Нү гэл — ɵɵрынгɵɵ 
Бур хан да бэшэ, ха рин он доо хү сэн дэ бу лиг дал га, Бур хан да эсэр-
гүү яба дал. «Эхи нэй эхин» гэжэ ном соо нү гэл зур гаан ян за тай: 
1. хо хи дол үзүүл һэн муу үйлэ (Эхи нэй эхин 3:5, 22; 4:7; 6:5; 8:21); 
2. хүсɵɵр эд лэл гэ (Эхи нэй эхин 4:8, 10; 6:11; 9:5; 34:2); 3. ху дал 
ба муу мэхэ (Эхи нэй эхин 3:4, 7; 9:21–23; 27:35; 31:33; 39:12–20); 
4. үнэн сэхэ бэшэ яба дал (Эхи нэй эхин 18:17–32; 19:4–11; 34:5–7); 
5. бодомжогүй яба дал (Эхи нэй эхин 34:7); 6. ёһо ло лые бу зар лал га 
(Эхи нэй эхин 7:2, 8; 8:21). Хүн гээ шэ муу юумэ хэ хэ һээ тү бэг шээ-
дэг гүй гэжэ «Эр тын Хэл сээн» ха руул на (Эхи нэй эхин 6:5–6; 8:21) 
Хү нэй нү гэл хэл гэ ɵɵрынь һула, хол бор хой, тог туу ри гүй зан һаа 
бо ло дог. Нү гэл зэм хоё рой няг та холбоое тон үнэншэмɵɵр нэгэ 
үгүүл гэ ха руул на (Эхи нэй эхин 3:7–13): эндэ Адам Ева хоёр зэ мээ 
гэн тэ ойлгожо, нү гэл хэ һэ нээ мэ дэр нэ, энэ зэ мынь хүн дэ ашаан 
боложо, нү гэл тэ ниие да ра на (Эхи нэй эхин 4:13). Үхэл гээ шэ нү-
гэ лэйл шал та гаан (Эхи нэй эхин 3:3; 20:3). Зэ мэнь эгээл тү рүүн 
нү гэл шэн дээ рэ буу на, ха рин бүхы зо ной ухаа гаар, нү гэл гээ шэ 
хү нэй үхэлɵɵр дүү рэ дэг бэшэ, бүхы холо ой рые бу зар ла даг (Эхи-
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нэй эхин 14:13). Нүгɵɵ та лаа раа Бур хан хү нэй нү гэ лые аша туһа 
болгожошье бо ло хо (Эхи нэй эхин 50:20).

ТА ХИЛ ШАН — Эр тын Хэл сээн дэ тус хай эр хэ тэй, уг тай зон 
Бур хан да мүр гэ дэг ёһо лол ябуул ха, үр гэл үр гэ хэ, мүн Бур ха най 
зар лиг ойл гуул ха эр хэ тэй бай гаа. Аһа роо ной, Цадоогой угай 
зон ба леви дүүд та хил шад бай гаа гээд мэдээжэ. Та хил шад хэ дэн 
бү лэг бо ло дог бай гаа. Тэдэ бү лэ гүүд на рин няг таар ээлжээгээ 
са хин, бэе бэ еэ һэл гэ дэг, Бур ха най Нан гин үргɵɵдэхи мүр гэ лэй 
ёһо лол нууд та ха баа да даг. Со ло мо ной үе саг һаа хой шо тэ дэ нэй 
тол гой лог шо аха мад та хил шан бай гаа.

ҮЗЭГ ДЭЛ — Бур хан хүн хоё рой уул зал га ходо бо ло но, үзэг дэ нэ 
гэжэ Биб ли до тор үйлэ хэ рэ гүүд ха руул на (Эхи нэй эхин 12:7; 
17:1; 18:1; 26:2; 26:24; 35:9; 48:3), тии хэ дээ Бур хан заа бол тү рүү-
лэн үүс хэл гар га даг. Жэшээлхэдэ, Бур хан Ɵɵрыень ха ра хые 
зүбшɵɵнэ, үгы һаа, Бур хан бэ еэ ха руул ба гэхэ мэтэ үгүүл гэ нүүд 
дай рал да даг. «Ха раг да ха», «үзэг дэ хэ» гээ шэнь нюдɵɵрɵɵ ха ра-
ха бэшэ, ха рин сэдьхэлээрээ ойл го хо, мэ дэр хэ гэ һэн уд ха тай. 
Бур ха ниие мэ дэр хын тула ямар нэ гэн арга үгы. За рим даа энэ 
уул зал га зүү дэн шэн геэр зу раг лаг да на (Эхи нэй эхин 28:12–16), 
за рим даа Бур хан Ɵɵрɵɵ за лар на (Эхи нэй эхин 48:3). Зүү дэн ба 
ерэл гэ хам тар даг. Бур хан Со ло мон до зүү дэн дэнь ерэ нэ (3 Хаа шуул 
3:5). Бур ха най эл шэн тэй хү нэй уул зал га ту хай мүн лэ иигэжэ 
хэ лэг дэ дэг (Египедһээ га рал га 3:2; Уда ри даг шад 6:12). Бур ха най 
үзэг дэ хэ шал та гаан ха даа онсо ёһо ной най дуул га ба үреэл бо-
 ло но.

ҮР ГЭЛ / ГҮЙ СЭД ША ТААЛ ГА ТА ҮР ГЭЛ — Эр тын ара дууд та эгээл 
шу ха ла баяр ёһо ло лой хуби бо ло хо үр гэл ехэ дэл гэ рэн гы бай һан 
юм. Тэ рэ нэй гол зо рил го ха даа Бур ха ниие ёһол хо, Тэ рэ нэй һайн 
хан да сые туйлажа ша да ха, али үгы һаа, Тэ рэ нэй хэ һээл тэ зай луул ха 
гэ һэн уд ха тай. Ур дан даа Из ра илиин нан гин га зар нуу дай сү мэ нүүд-
тэ, һүүл тээ шээ Ие ру са лим да үр гэл хэ дэг бо лоо бэ лэй. Үр гэл нүүд 
шу һа та ба шу һа та бэшэ гэжэ ил гар даг. Шу һа та үр гэл дэ буха, ту-
гал, хони, ямаад бо лон таг таа шу бууд оро дог. Ха рин шу һа та бэшэ 
үр гэл дэ жэмэс, хи лээ мэн, архи, то һон гэхэ мэтэ хоо лой зүйл нүүд 
оро дог юм. Эгээл шу ха ла уд ха тай үр гэ лынь — гүй сэд ша таал га та 
үр гэл. Үдэртɵɵ хоёр да хин үргэлɵɵ үр гэ лэй шэ рээ дээ рэ гүй сэд ша-
таа даг бай гаа. Энэ үр гэл хэ хэ дээ, үргэлɵɵ үнэ һэн то бо рог бо ло тор 
ша таа ха ёһо той һэн.
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ҮРЕЭЛ / ХА РААЛ — Ев рей хү нэй мэ дэ рэ лээр хү нэй хэ лэ һэн үгэ 
нүлɵɵлхэ хү сэ тэй. Тии хэ дэ үгын нүлɵɵ хү сэн ха даа хэлэжэ бай һан 
хү нэй ааша аба ри һаа ар га гүй дул ды да ха. За рим хүн ɵɵрсэ ша да-
ба ри тай гаар үреэ дэг. Жэшээнь, үб шэн, мор до хо ёо мэ дэ һэн Я ков 
(Эхи нэй эхин 48:3–6) Ио сиф хү бүү гээ үреэ нэ. Гэ мы ень гэр шэл-
хэ ар га гүй гэм тэн дэ эсэр гүү хэ рэг лэ хэ үгэ ха даа ха раал бо ло но. 
Бур ха най хү сэл бэел дүүл хэ эр мэл зэл тү рүүл хын ту ла да мүр гэ лэй 
үедэ зо ной дун да ха раал та би даг зан шал бай һан юм.

ХҮГЖЭМЭЙ ЗЭР ЗЭМ СЭ ГҮҮД — Биб ли до тор хэ лэг дэ һэн хүгжэмэй 
зэр зэм сэ гүүд мүнɵɵ бай гаа хүгжэмэй зэм сэ гүүд тэй ад лир хуу: 
үлеэ дэг, хүб шэр гэй тэ ба со хи дог зэм сэ гүүд гэжэ ил гар даг. «Эхи-
нэй эхин» гэжэ ном соо ята га (Эхи нэй эхин 4:21; 31:27), хэн гэ рэг 
(Эхи нэй эхин 31:27) ба лим бэ гэ һэн зэм сэ гүүд бии. Ята га гэжэ 
хүгжэмэй зэм сэ гэй хүб шэр гэй нүүд бэе бэе тэй гээ зэр гэ лээд адли 
та таг да һан бай даг. Хүгжэмшэн ехэн хи дээ хүл дээ рээ зогсожо, ята-
га яа мү рэб шээр уяад, зүүн га раа раа хүб шэр гэй нүү дые сүлɵɵтэй 
татадаг, ба руун га раа раа на рин, бү дүүн абяа ень таа руул даг. Хэн гэ-
рэг — тү хэ реэн мо дон дугы, ами та най арһа татажа бү тээ дэг, абяа 
гар га ха да хэ рэг лэг дэ дэг. Из ра иль да эхэ нэр нүүд ган са ган саа раа 
хүгжэмдэдэг бай гаа. Лим бэ бол бол хүн ды мо дон зэм сэг, үлеэ хэ 
һо руул тай ба эл дэб хү сэ тэй абяа гар га ха нү хэ нүүд тэй.

ХЭЛ СЭЭН — Биб ли до тор энэ үгɵɵр зо ной хоо рон до хи ха рил саа 
тэм дэг лэ дэг (Эхи нэй эхин 14:13; 21:27; 31:44), тии хэ дээ эрхэтэйшье 
эрхэгүйшье хоё рой хоо рон до хи холбоое хэл сээ нэй ёһоор дүүр гэ-
хэ ёһо той бай гаа (Эхи нэй эхин 14:13; 21:27). Хэр бээ эрхэ ба га тай 
хү ниие абаад үзɵɵ һаа, тэ рээн дэ зин даа гаар дээ гүүр хүн ни гүү лэс-
хы хандажа, туһа хүргэжэ, дээ шэнь та та ха ёһо той һэн. Эндэ хоёр 
он доо удха ша нар гаража ерэ дэг, юуб гэ хэ дэ, нэгэ та ла һаа, хаан ба 
юрын хүн (Эхи нэй эхин 26:28), хаан ба ал ба та — эдэ нэр адли бэшэ 
ша та да бай на, тии хэ дээ дээ дэ зин даа тань доо гуур хи даа заа ба ри 
һур гаал үгэ нэ; нүгɵɵ та лаар, дээ дэ зин даа тань ɵɵрынгɵɵ үйлэ 
хэ рэ гые нүгɵɵдынгээ хэ рэг тэй жэшэжэ үзэ нэ, иимэ хэ рэг хоёр 
та лые хол бо һон ха рил саан бо ло но. Тии мэ һээ хоёр та лын хол боо, 
нэгэ та лань нүгɵɵдынгээ мэ дэл дэ байжа бай ха дань, ехэн хи дээ 
на һа най хол боо ха рил саан боложо, алишье та ла даа ту һа тай хэл-
сээн бо ло но. Гэбэшье нэн тү рүүн «Хэл сээн» гэ һэн ойл го со Бур хан 
ба Тэ рэ нэй шэ лэ һэн хү нүү дэй хоо рон до хи тус гаар ха рил саа най 
шэнжэ бо ло но. «Эхи нэй эхин» гэжэ ном соо Ноах да (Эхи нэй эхин 
6:18; 9:8–17), мүн Ав ра һаам да (Эхи нэй эхин 15:18–21; 17:1–27), 
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тэ дэ нэй уг залгамжалагшадта, бүхы Из ра илиин арад та Бур ха най 
һайн хан да са эли. Бур хан тай ба тал һан Хэл сээ нэй ёһоор, хүн туһа 
аба на, хэр бэ еэ Хэл сээ са хин ябаа гээ шэ һаа, хүн ами ды үлэ нэ 
(Эхи нэй эхин 6, 18, 20), га зар дай дань (Эхи нэй эхин 15, 18, 21), 
уг гар балнь (Эхи нэй эхин 17, 4) үлэ нэ. Энэ Хэл сээ ба тал ха даа, 
Бур хан абдар-онгосо (Эхи нэй эхин 6:18–21), үр гэ лэй ами та дые 
(Эхи нэй эхин 15:17), бэл гэ хүн дэл гые (Эхи нэй эхин 17:10), һо лон-
го (Эхи нэй эхин 9: 12–13) гэхэ мэ тые бүтээжэ, үнэн сэхэ, энхэ 
ам га лан, шүтɵɵ мүр гэл, баян бай дал бай гуул на. «Эхи нэй эхин» 
соо үнэн яба дал гэжэ тэм дэг лэг дэ хэ зуу раа, Бур хан да һү зэг тэй, 
Бур хан тай Хэл сээ са хин яба һан хү ниие үнэн һү зэг тэ гэ дэг. Из-
ра илиин үйлэ үриин зо бо лон ха даа Бур хан тай ба тал һан хэл сээ 
сахяагүйһɵɵл бо ло но гээд «Эр тын Хэл сээ нэй» олон но мууд соо 
хэ лэг дэ нэ. Тиигэбэшье Бур хан эшэ үн дэ һэн үзэлдɵɵ сэхэ һэн тула, 
Хэл сээн соо гоо үгэ һэн үгэдɵɵ хүрэжэ, Ɵɵрынгɵɵ шэ лэ һэн арад та 
үреэ лээ табижа, зүб хар гы да оруул даг.

ЭЗЭН — «Эр тын Хэл сээн» соо (хуу шан зан ша лаар) ев рей нүү-
дэй Бур ха най нэрэ ган сал ха шал га нууд һаа бүридэжэ бэ шэг дэ һэн 
бай гаа — ЙХВХ (һүүл шын үзэг ун шаг да даг гүй). Ур да най ев рей 
эр дэм тэд эхэ бэ шэг тээ аял га нуу дые нэмэжэ, айжа, Бур ха найн-
гаа нэ рые дур да ха яа бо ли һон, тии гээд «Адо най» (Бур хан) гэжэ 
үгынгɵɵ «а» үзэг абажа та би ха дань, тэ рэнь «е» боложо ху би лаад, 
хэ мэл ЙеХоВаХ гэжэ бии бо лоо. Ан хан да хай шан гэжэ со нос то-
дог бай һы ень грек ара дай Халлелу-Ях (Бур ха наа маг таг ты) гэ һэн 
маг таа лай дуу дал га да Ях гээ шэнь га ра на. Мүнɵɵ Яхве гэжэ ив рит 
дээ рэ бэшэгдэдэгшье һаа, ун шаг да даг гүй, хо рюул тай, энэ үгые 
«Адо най» гээд ун ша ха ёһо той.

ЭЛ ШЭН — «Эр тын Хэл сээ нэй» эхэ бэ шэг соо «эл шэн» гэ хэ дээ, 
Бур ха най эль гээ мэл, ха рин «Бур ха най эл шэн», «Эзэ нэй эл шэн» 
гэ хэ дээ, ехэн хи дээ Бур хан Ɵɵрɵɵ ай лад ха даг ба Бур хан хү нэй 
дүр сэ абажа хүн тэй хɵɵрэлдэдэг гэнэ. Баһа «эл шэн» гэжэ тэн гэ-
риин ами та дые дур да ха даа хэ рэг лэ дэг. Бур ха ниинь — хаан, ха рин 
эл шэ нүүд — хаа най ор до ной ал ба тан, хаа найн гаа ни гүү лэс хы 
сэдьхэл магтажа, Бур ха найн гаа хү сэл бэе лүүл нэ. 
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