
Зынаргъ чиныгкæсæг!
Би бли у дунейы аи ва дон æмæ ди ны культурæйы æппæ ты зын гæ-

дæр хæ зна тæй иу, арæзт у 77 чи ны гæй. Хонынц ма йæ Чин гуы ты 
чи ныг дæр.

Ирон литературæйы ми нæ вæрт тæ цал дæ рæй къорд азы дæр гъы 
Бе тъы рбу хы би но ныг ахуыр код той Библийы тæл ма цы бын ду рон 
фар сты тæ æмæ раг дзут таг æвзаг. Фæ стæ дæр Библийы чин гуы тæ 
рай дыд той ком ком мæ уы цы æвза гæй тæл мац кæ нын. Арфæйаг 
хъуыд даг сырæзти Уæрæсейы Библийы æхсæ на ды хъæ ппæ ри сæй 
æмæ Библийы иу гонд æхсæ нæд ты æххуысæй.

Дæ ра зы ис Библийы фыц цаг чи ныг — «Рай диан» — ирон 
æвза гыл.

Нæ зæр дæ дарæм, ра зæн гар дæй йыл кæй сæмбæлдзынæ æмæ 
нæм кæй ныффысдзынæ дæ хъуы ды тæ æргомæй.

Чи ныг цæ мæй æн цон дæр кæ сæн уа, уый ты ххæй дих у дæл сæр-
гæнд тыл. Кæ ро нæй дзы ссардзынæ уæ лæм ха сæн æр мæг: Ра гон 
Хæ стæг Скæ сæн æмæ Ра гон Палестинæйы гео гра фион ны вæц тæ, 
мыг гаг вæн дæг ты æр фыст æмæ Библийы ва зыг джын тер мин тæ 
æмба рын гæ нæн дзыр дуат.

Ис дзы Фæсныхас дæр — уый фæ рцы арфдæр райхалдзынæ 
Рай диа ны чи ны джы сæй раг те мæ тæ æмæ йæ хæйт ты ми дис.

Ку рæм, æмæ нæм дæ фи ппаи нæг тæ фысс ацы ад ри сыл:
191014, Санкт-Петербург, а/я 127, СПб отделение РБО.

Мамиаты Изетæ,
чиныджы бæрнон редактор 
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Дуне æмæ адæмы райдиан
(1:1–11:9)

Дунейы сфæлдыст

1  1–2  Рай диа ны, зæхх куы нæ ма уы ди æмæ Хуыцау арв æмæ 
зæхх фæлдисынмæ куы æрæвнæлдта, уæд æгæ рон тыгъдады 

сæр мæ цæндæй лæу уы ди саудалынг. Хуыцауы Уд уæл дон 
йæ хи ай тыгъ та. 3 Хуыцау загъ та: «Уæд рухс!» Æмæ фæ зын ди 
рухс. 4 Хуыцау фед та, рухс хорз кæй у, уый æмæ йæ фæ хи цæн 
код та та рæй. 5 Хуыцау рухс схуыд та «бон», тар та — «æхсæв». 
Уыд изæр, æмæ ра лæу уы ди рай сом: иу бон.

6 Хуыцау загъ та: «До ны ми дæг уæд æр ды нæг, æмæ иу дон 
хи цæн кæ нæд иннæйæ». Æмæ сси аф тæ. 7 Хуыцау са рæз та 
æр ды нæг æмæ, æр ды нæ гæн йæ бын мæ цы дон уы ди, уый 
фæ хи цæн код та, йæ сæр мæ цы дон уы ди, уы мæй. 8  Хуыцау 
æр ды нæг схуыд та «арв». Уыд изæр, æмæ ра лæу уы ди рай сом: 
дык каг бон.

9 Хуыцау загъ та: «Ар вы бын цы дон и, уый æрæ мбырд уæд 
иу ран мæ, æмæ ра зы нæд сур». Æмæ сси аф тæ. 10 Хуыцау сур 
схуыд та «зæхх», дæт тæ та схуыд та «ден джыз тæ». Æмæ фед та 
Хуыцау, аф тæ хорз кæй у, уый.

Моисейы фыццаг чиныг
Райдиан

Сæргæндтæ
Дуне æмæ адæмы райдиан (1:1–11:9)
Авраам — Израилы рагфыдæл (11:10–25:18)
Исаак æмæ Иаков. Сæ царды хабæрттæ (25:19–36:43)
Иосиф — Иаковы фырт (37:1–50:26)

 

 

1:2 Раг дзут таг дзырдбаст ма но джы ны сан кæ ны: Хуыцауы хъо мыс джын 
комытæф.

OOTnew.indb   5OOTnew.indb   5 07.02.2011   12:55:1607.02.2011   12:55:16



6
11 Хуыцау загъ та: «Зæ ххæй сæ взæ рæд зайæгойтæ: йæ мыг гаг 

кæ мæн згъæ лы, ахæм зайæгхæлттæ æмæ, йæ мыг гаг йæ дыр гъы 
кæ мæн ис, ахæм бæ лæ стæ, алы бæ ла сæн дæр йæ хи хуыз куыд 
уа». Æмæ сси аф тæ. 12  Зæ ххæй сæ взæр ди, йæ мыг гаг кæ мæн 
згъæ лы, ахæм зайæгхæлттæ, алкæцыйæн — йæ хи хуыз; æмæ, 
йæ мыг гаг йæ дыр гъы кæ мæн ис, ахæм бæ лæ стæ, алы бæ ла сæн 
дæр — йæ хи хуыз. Æмæ фед та Хуыцау, аф тæ хорз кæй у, уый. 
13 Уыд изæр, æмæ ра лæу уы ди рай сом: æр тык каг бон.

14 Хуыцау загъ та: «Ар выл фæ зы нæд рух сгæ нæн тæ, бон æхсæ-
вæй ир та сы нæн æмæ бæ рæг бæт тæ, бон тæ æмæ афæдз тæ ны сан 
кæ ны нæн. 15 Ар выл фæ зы нæд æн дæр рух сгæ нæн тæ дæр æмæ 
рухс кæ нæнт зæх мæ». Æмæ сси аф тæ. 16 Хуыцау са рæз та ды у уæ 
егъау рух сгæ нæ ны: стыр дæр рух сгæ нæн — бо нæн уаг æвæ ры-
нæн, къад дæр рух сгæ нæн та — æхсæ вæн уаг æвæ ры нæн, æмæ 
стъа лы тæ. 17 Хуыцау сæ сæ вæрд та ар выл, зæх мæ рухс кæ ны-
нæн, 18  бон æмæ æхсæ вæн уаг æвæ ры нæн æмæ бон æхсæ вæй 
ир та сы нæн. Æмæ фед та Хуыцау, аф тæ хорз кæй у, уый. 19 Уыд 
изæр, æмæ ра лæу уы ди рай сом: цы ппæ рæм бон.

20 Хуыцау загъ та: «Донæй сæнтысæнт цар ды алы хуызтæ. 
Зæ ххæй ар вы астæу атæ хæнт мæргъ тæ æмæ сасчытæ». Æмæ 
сси аф тæ. 21 Хуыцау сфæл ды ста денджызон æвир хъау стыр цæ-
рæ гой тæ æмæ, до ны чи схæл бурцъ код та, цар ды уы цы æн дæр 
хуызтæ — ал кæй дæр йæ мыг гаг мæ гæ сгæ, стæй алымыггаг 
мæргъ тæ æмæ сасчытæ. Æмæ фед та Хуыцау, аф тæ хорз кæй 
у, уый. 22  Æмæ сын раар фæ код та: «Цот уа дзут æмæ сби рæ ут, 
æмæ уæ бай дзаг уæнт ден джыз тæ. Тæхгæ чи кæ ны, уы дон дæр 
сби рæ уæнт зæ ххыл». 23 Уыд изæр, æмæ ра лæу уы ди рай сом: 
фæн дзæм бон.

24 Хуыцау загъ та: «Зæхх сæнтысын кæ нæд фо сы, хъæд даг цæ-
рæ гой ты, хи лæ гой ты алы мыг гаг». Æмæ сси аф тæ. 25 Хуыцау 
сфæл ды ста хъæд даг цæ рæ гой ты, фос æмæ алы хи лæ гой ты, 
алкæцыйы дæр — йæ мыг гаг мæ гæ сгæ. Æмæ фед та Хуыцау, 
аф тæ хорз кæй у, уый.

26 Хуыцау загъ та: «Сфæл ди сæм адæй ма джы, Нæ хи хуызæн, 
Нæ хи æн гæс куыд уа, аф тæ. Уадз æмæ æлдариуæг кæ на ден-
джы зы кæ сæг тыл, уæ лар вон мæргъ тыл, зæ ххыл алы фос, 
алы сырд æмæ алы хилæгойыл». 27 Æмæ Хуыцау адæй ма джы 
сфæл ды ста Йæ хи æн гæс, сфæл ды ста нæл гой маг æмæ сыл гой-

РАЙДИАН 1:11 – 27
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ма джы. 28  Хуыцау сын раар фæ код та. Загъ та сын: «Цот уа дзут 
æмæ сби рæ ут, зæхх уæ бай дзаг уæд æмæ уæд уæ бæр ны. 
Æлдариуæг кæ нут ден джы зы кæ сæг тыл, уæ лар вон мæргъ тыл 
æмæ æппæт зæ ххон цæ рæ гой тыл». 29 Хуыцау загъ та: «Æз уын 
хæ ры нæн дæт тын, зæ ххы цъа рыл мыг гаг чи дæт ты, æппæт 
уы цы зайæгхал æмæ, йæ мыг гаг йæ ми дæг кæ мæн ис, æппæт 
уы цы дыргъ тæ. 30 Зæхх æмæ ар выл цы дæ рид дæр змæлæг ис, 
цы дæ рид дæр цæ ры æмæ улæфы, уы до нæн дæт тын хæ ры нæн, 
зæ ххыл цы зайы, уый». Æмæ сси аф тæ.

31 Хуыцау æр ка сти, цы дæ рид дæр сфæл ды ста, уы мæ — ал-
цы дæр уыд ит тæг хорз. Уыд изæр, æмæ ра лæу уы ди рай сом: 
æхсæ зæм бон.

2  1 Аф тæ сæнтысти ду не. 2  Æв дæм бон мæ Хуыцау арæзт фæ-
ци Йе ’ппæт хъуыд даг æмæ уы цы бон æрæн ца ди Йæ алы 

куы стæй. 3 Хуыцау æв дæм бон ра хуыд та арфæйаг æмæ загъ та: 
«Уæд табуйаг!» Уы мæн æмæ уы цы бон æцæгæйдæр Йе ’ппæт 
хъуыддæгтæй æрулæфыди.

4 Гъе ахæм у арв æмæ зæхх сфæл ди сы ны тау рæгъ.

Адæймаг Едемы дыргъдоны
Ду не да рæг Хуыцау зæхх æмæ арв куы сфæл ды ста, 5 уæд зæ х-

хыл нæ ма уы ди нæ дæр къу дзи, нæ дæр зайæгхал, уы мæн æмæ 
Ду не да рæг Хуыцау зæх мæ до ны æр тах нæ ма æруагъ та, зæ ххыл 
ку сын мæ адæй маг дæр нæ ма уы ди, 6 фæ лæ зæ ххæй уæ лæ мæ 
хъард та дон æмæ йын æфсæ ста йе ’ппæт уæл цъар. 7 Ду не да рæг 
Хуыцау зæ ххы ры гæй сфæл ды ста адæй ма джы буар, йæ фындзы 
йын цар ды ко му лæфт бауагъта, æмæ сси уд гой маг.

8  Ду не да рæг Хуыцау скæ сæ ны, Еде мы, скод та дыргъ дон 
æмæ дзы æрцæ рын код та Йе сфæл дыст адæй ма джы, Адамы. 
9 Ду не да рæг Хуыцау зæ ххæй сзайын код та, йæ уынд цыбæйлаг 
кæ мæн у, йæ дыргъ — хæр зад, алы ахæм бæ лæ стæ, дыргъ до-
нæн йæ астæу та — цар ды бæ лас, стæй, хорз æмæ æвзæр цы 
у, уый ба зо ны ны бæ лас.

10 Еде мы уы ди цæу гæ дон æмæ йæ дой ны са ста дыргъ до нæн. 
Кæлгæ-кæлын фæкъабæзтæ ис, æмæ дзы рауади цы ппар 
цæугæдоны. 11 Сæ иу — Пи шон, кæ лы сы згъæ ри на рæх Хавилайы 
зæ ххыл, кæрæй-кæронмæ. 12  Уы цы зæ ххæн йæ сы згъæ ри ны 
хъæд хорз у, но джы ма дзы ис хæр здæф чъиу бдо лах æмæ зы-

РАЙДИАН 1:28 – 2:12
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наргъ дур шо хам. 13 Ин нæ — Ги хон, кæ лы Ку шы æппæт зæх хыл. 
14 Æр тык каг — Тигр, кæ лы са хар Аш шу ры скæ сæй наг фæр сты. 
Цы ппæ рæм у Ев фрат.

15 Ду не да рæг Хуыцау Адамы æрцæ рын код та Еде мы дыргъ до ны, 
цæ мæй дзы змæ ла, зи ла йæм. 16 Но джы ма йын ба фæ дзæх ста: 
«Дыргъ до ны бæ лæ стæй кæцыфæндыйы дыргъ тæй дæр хæр, 
17 æр мæст хорз æмæ æвзæр ба зо ны ны бæ ла смæ ма ба внал. Йæ 
дыргъ тæй йын куы фæ хъæ стæ уай, уæд амæл дзы нæ».

18  Ду не да рæг Хуыцау загъ та: «Адамæн хорз нæу зы бы ты 
иу нæ гæй цæ рын. Сфæл ди сон ын йæ ак каг æххуысгæ нæг». 
19 Ду не да рæг Хуыцау зæ ххæй сæнтысын код та алы сырд æмæ 
алы маргъ, æрба код та сæ Адаммæ, цы нæмттæ сын рат дзæ-
ни, уый фе нын мæ. Алы цæрæгойыл дæр хъуа мæ баз за даид, 
адæй маг ын цы ном рат та, уый. 20 Адам рад та нæмттæ алы фо-
сæн, алы уæ лар вон мар гъæн æмæ алы зæ ххон сыр дæн. Æцæг, 
Адамæн уы до ны æхсæн нæ ра зын ди йæ ак каг æххуысгæ нæг. 
21 Æмæ уæд Ду не да рæг Хуыцау Ада мыл баф тыд та тарф фы-
нæй. Куы ба фы нæй ис, уæд ын йæ фæрс чы тæй иу си ста æмæ 
фæрс чы бы нат сæх гæд та буа рæй. 22  Адамæй цы фæрск си ста, 
уы мæй Ду не да рæг Хуыцау сфæл ды ста сыл гой ма джы æмæ йæ 
æрба код та Адаммæ. 23 Нæл гой маг загъ та: «Мæ нæ гъе! Мæ туг, 
ме стæгæй конд у ай, æцæг у мæ ус».

24 Йæхицæй ист кæй у, уы мæ гæ сгæ нæл гой маг ны у уа дзы йæ 
фыд æмæ йæ ма ды, баиу вæй йы йæ уси мæ, æмæ цæрæнбонтæм 
нал фæ хи цæн вæй йынц.

Фыццаг тæригъæд
25 Нæл гой маг æмæ сыл гой маг ды у уæ йæ дæр уы ды сты ма дард 

бæгъ нæг, фæ лæ кæрæдзийæ не ’фсæр мы код той.

3  1 Ду не да рæг Хуыцау кæй ра фæл ды ста, уы цы зæ ххон цæ-
рæ гой ты ’хсæн кал мæй хин дæр æмæ кæ лæн дæр нæ уыд. 

Æмæ калм сыл гой ма джы ба фар ста: «Æцæг уын загъ та Хуыцау, 
дыргъ до ны дыргъ тæй макæцыйæ фæ хъæ стæ ут, зæгъ гæ»? 
2  Сыл гой маг дзуапп рад та: «Дыргъ до ны дыргъ тæй нын хæ ры ны 
бар ис. 3 Дыргъ до ны астæу цы бæ лас зайы, æр мæст уы мæй нын 
загъ та Хуыцау, йæ дыргъ тæй йын ма са хо дут, æвналгæ дæр 
сæм ма ба кæ нут, науæд амæл дзы стут, зæгъ гæ». 4 Калм загъ та: 
«Нæ, нæ амæл дзы стут. 5 Фæ лæ Хуыцау зо ны: куыд дæр дзы фæ-

РАЙДИАН 2:13 – 3:5
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хъæ стæ уат, аф тæ бай гом уы дзы сты уæ цæ сты тæ, суы дзы стут 
Хуыцауы æм сæр æмæ зон дзы стут хорз æмæ æвзæр».

6 Сыл гой маг ба цы бæл и бæ ла сы дыргъ тæм: рæ сугъд, хæр зад 
сты, зон дыл æфтауынц. Æр тыд та дзы æмæ ба хорд та, рад та 
йæ мойæн дæр, æмæ уый дæр ба хорд та. 7 Уы йа дыл сæ ды у-
уæ йæн дæр бай гом сты сæ цæ сты тæ æмæ фед той, бæгъ нæг 
кæй сты, уый. Уæд ле гъуи бæ ла сы сыф тæй сæ хи цæн ба хуыд-
той си нæ мбæр зæн тæ. 8  Уа лын мæ хъу сынц, æмæ Ду не да рæг 
Хуыцау сатæг дымгæйы дыргъ до ныл рацæуы. Адам æмæ йæ ус 
дыргъ до ны бæ лæ сты ’хсæн амбæх сты сты. 9 Фæ лæ Ду не да рæг 
Хуыцау фæ сидт Адаммæ: «Кæм дæ?» 10 Уый Йын дзуапп рад та: 
«Дыргъ до ны Дæ уы нæр куы ай хъуы стон, уæд, бæгъ нæг кæй 
дæн, уы мæ гæ сгæ фæ тар стæн æмæ ба мбæх стæн». 11 Хуыцау æй 
фæр сы: «Чи дын загъ та, бæгъ нæг дæ, уый? То бæ дын цы бæ ла-
сæй загъ тон, уы мæй ма са хо дай?» 12  Адамы дзуапп уы ди: «Ды 
мын цы усы рад тай, уый мын ба хæ рын код та уы цы бæ ла сы 
дыргъ тæй». 13 Ду не да рæг Хуыцау сыл гой ма джы ба фар ста: «Уый 
цы ба куы стай?» Сыл гой маг загъ та: «Калм мæ фæрæдийын 
код та, æмæ дзы уы мæн ба хорд тон».

14 Уæд Ду не да рæг Хуыцау кал мæн загъ та:
«Аф тæ кæй ба код тай, уый ты ххæй æл гъыст дæ æппæт
цæ рæ гой ты ’хсæн,
цы дæ рид дæр зæ ххыл змæлæг ис, уы до ны ’хсæн.
Дæ гуы бы ны цъа рыл быр дзы нæ,
цард-цæрæнбонты рыг хæр дзы нæ.

15 Мыг гаг мæ уæ знаг кæ нын кæ рæ дзи мæ: дæу æмæ сыл гой ма-
джы, дæ зæйц æмæ йæ зæ нæ джы. Уый дын дæ сæр ныцъцъæл 
кæн дзæ ни, ды та йын йæ зæ вæ тыл фæхæцдзынæ».

16 Сыл гой ма гæн Ду не да рæг Хуыцау загъ та:
«Де ’нхъæлцауы заман-иу сби рæ кæн дзы нæн,
сби рæ кæн дзы нæн дæ хъи зæ мæрт тæ.
Ар дзы нæ сы вæл лæт тæ, сау тухæн æвзаргæйæ.
Дæ мой мæ бæлдзынæ, монцты уа ца ры тыхсдзынæ,
уы дзæ ни дын хи цау дæ мой».

17 Адамæн Ду не да рæг Хуыцау загъ та: «Дæ усы ком мæ кæй 
ба ка стæ æмæ дын то бæ цы бæ ла сæй загъ тон, уый дыргъ тæй 
кæй ба хорд тай, уы мæ гæ сгæ

æл гъыст у зæхх дæу ты ххæй.
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3:20 Евæ у, дзут та гау «цард» чи амо ны, уы цы дзыр ды æн гæс. Адам 
амо ны «адæй маг», «нæл гой маг» «адæй мæг тæ», «адæм».

Цæ рæн бон ты дзы исдзы нæ дæ къæ бæр,
хъи зæ мæрт тæ ’взаргæйæ.

 18 Хæмпæлгæрдæг, сын дзы тæ дын æрзайын кæн дзæн зæхх.
Сæтдзынæ де стонг бы ды ры кæрдæгæй.
Тыллæгмондагæй кал дзы нæ дæ сау хид,
ца лын мæ, цы зæ ххæй ист æрцыд тæ,
уы цы зæх мæ ба цæу ай, уæд мæ,
уы мæн æмæ ды сы джыт дæ
æмæ бафт дзы нæ дæ сы джы тыл».

20 Адам йæ усы схуыд та Евæ, уы мæн æмæ уый сси æппæт 
цæр джы ты раг мад. 21 Ду не да рæг Хуыцау Адам æмæ йæ усæн 
скод та цæр мын да рæ стæ.

22  Ду не да рæг Хуыцау загъ та: «Ныр адæй маг сси Мах æм сæр, 
зо ны хорз æмæ æвзæр. Уый гæ нæн нæй, æмæ цар ды бæ ла смæ 
дæр фæ ны хи ла, йæ дыр гъæй йын ба хæ ра æмæ мыг гаг мæ цæ ра». 
23 Æмæ Ду не да рæг Хуыцау рар вы ста Адамы Еде мы дыргъ до нæй, 
цы зæ ххæй ист æрцы ди, ууыл ку сын мæ. 24 Ра тард та адæй ма-
джы æмæ Еде мы дыргъ до ны цур, скæ сæ ныр ды гæй, сæ вæрд та 
хе ру вим ты, стæй, алыр дæм чи æвзи ды, ахæм судзгæ-зилгæ 
кард, цар ды бæ ла смæ фæн даг хъахъ хъæ ны нæн.

Адам æмæ Евæйы фырттæ

4  1 Адам æмуат æрцы ди йæ ус Евæи мæ. Уый бан хъæл цау ис 
æмæ ный йард та Каи ны, æмæ загъ та: «Нæл гой маг мæ фæ ци 

Ду не да рæ джы фæ рцы». 2  Евæйæн ма фæ стæ дæр рай гуырд иу 
лæ ппу — Авел, Каи ны æфсы мæр. Авел хыз та фысвос, Каин та 
код та зæ ххы куыст. 3 Иу ахæ мы Каин йæ зæ ххы бæр ка дæй Ду-
не да рæ гæн ба ха ста ку ви нæг тæ, 4 Авел дæр Ын æрха ста ны вонд 
йæ дзу джы фыц цаг зад уæрыччыты фиу æй. Æмæ Ду не да рæг 
ай ста Аве лы ны вонд, 5 Каинмæ та не ’р ка сти, йæ ку ви нæг-
тæ йын нæ ай ста. Йæ туг ра фых ти Каи нæн, йæ цæ сгом фыр 
мæстæй ныссау и. 6 Ду не да рæг Каи ны ба фар ста: «Цæй ты ххæй 
ра фых ти дæ маст? Дæ сæр цæ мæн фæгуыбыр код тай? 7 Кæд 
раст дæ, уæд дæ сæ рыл уæ лæ мæ цæуылнæ схæ цыс? Кæд раст 

РАЙДИАН 3:18 – 4:7

OOTnew.indb   10OOTnew.indb   10 07.02.2011   12:55:1607.02.2011   12:55:16



11

нæ дæ, уæд та дæм тæ ри гъæд дæ къæ сæ рыл гæппæввонгæй 
лæу уы, фæ лæ ды дæ монцты ро хыл фи дар хæц».

8 Каин ба сидт йе ’фсы мæр Авел мæ: «Цом бы дыр мæ». Æмæ 
бы ды ры Каин йæ къух си ста йе ’фсы мæр Авел мæ, æмæ йæ 
амард та. 9 Ду не да рæг ба фар ста Каи ны: «Кæм и де ’фсы мæр 
Авел?» Уый дзуапп рад та: «Нæ зо нын. Ме ’фсы мæ рæн гæс, мый-
йаг, дæн?» 10 Ду не да рæг та ба фар ста: «Уый цы ба куы стай? Де 
’фсы мæ ры туг дыл зæ ххæй æв ди сæн кæ ны. 11 Дæ къу хæй мард 
æфсы мæ ры туг цы зæ ххы ахъард та, уы мæй хъо ды гонд дæ ныр. 
12  Ку сдзы нæ йыл, фæ лæ дзы тыл лæг нал райсдзынæ. Æнæ къо-
на, хæ тæн хуа гæй æр вит дзы нæ дæ цард». 13 Каин Ду не да рæ гæн 
загъ та: «Мæ азым аф тæ стыр у, æмæ йын ныффæразæн нæй. 
14 Гъе ныр мæ су рыс а зæ ххæй, æмæ цæуын, нал Дæм рав ди сдзы-
нæн мæ хи. Æнæ къо на, хæ тæн хуа гæй æр вит дзы нæн мæ цард. 
Чи дæ рид дæр мыл амбæ ла — амар дзæн мæ». 15 Ду не да рæг ын 
загъ та: «Нæ. Исчи дæ куы ама ра, уæд йæ мыг га гæй авд ахæ мы 
фæхъæудзæн». Æмæ Ду не да рæг Каиныл ны сан ны у уагъ та, 
цæ мæй йыл чи амбæ ла, уы до нæй йæ ма чи ама ра. 16 Каин ра-
цы ди Ду не да рæ джы цу рæй æмæ Еде мы скæ сæ ныр ды гæй Но ды 
зæ ххыл цæу гæ цард код та.

17 Каин æрæ муат и йæ уси мæ, уый бан хъæл цау ис æмæ 
ный йард та Ха но хы. Каин са рæз та са хар æмæ йæ схуыд та йæ 
фыр ты но мæй — Ха нох. 18 Ха но хæн рай гуырд Ирад, Ира дæн 
рай гуыр ди Мехиаел, Мехиаелæн рай гуыр ди Ме ту шаел, Ме-
ту шае лæн рай гуыр ди Ла мех. 19 Ла мех æрха ста ды у уæ усы: 
иуæн йæ ном — Ада, ин нæ мæн та — Цил ла. 20 Ада ный йард-
та Йа ва лы. Уый сси ца тыр ты цæ рæг фо сдар джы ты фы дæл. 
21 Йе ’фсы мæр — Йу вал, хъи сфæн дыр тæ æмæ уа дындз тæй чи 
цагъ та, уы до ны фы дæл. 22  Цил ла ный йард та Тувал-Каины. 
Уый сси куырд, æрхуы æмæ æфсæй на гæй алы дзаума аразæг. 
Тувал-Каины хо — Наа ма.

23 Ла мех йæ усты тæн загъ та:
«Ада æмæ Цил ла, æрбай хъу сут ар дæм!
Ла ме хы усты тæ, хъу сут мæ ны хæ стæм!
Æз амар дзы нæн, чи мæ фæ цæф кæ на, уы цы лæ джы.
Мæ лæ ты амæттаг ба кæн дзы нæн,
чи мæ ныц цæ ва, уы цы лæппуйы.

РАЙДИАН 4:8 – 23
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 24 Кæд Каи ны цар ды ных мæ авд адæймаджы хъуа мæ амæ ла,
уæд Ла ме хы цар ды ных мæ та — æв дай авд».

25 Адам та æрæ муат и йæ уси мæ, æмæ йын уый ный йард та 
фырт. Сæ вæрд та йыл ном Сиф, ома «ра лæ вар код та», уы мæн 
æмæ, дам мын, Каин кæй амард та, уы цы Аве лы бæ сты Хуыцау 
ра лæ вар код та æн дæр бай зæд даг. 26 Си фæн дæр рай гуыр ди 
фырт, æмæ йыл сæ вæрд та ном Енос, ома «адæй маг». Енос уы-
ди, Ду не да рæ джы ном фыц цаг чи сдзырдта, уый.

Нойы фыдæлтæ

5  1 Мæ нæ Адам æмæ йæ бай зæд да джы цар ды ха бæрт тæ.
Хуыцау адæй ма джы куы сфæл ды ста, уæд æй скод та Йæ хи 

æн гæс, 2  сфæл ды ста нæл гой маг æмæ сыл гой ма джы. Раар фæ сын 
код та æмæ сæ се сфæл ди сæн бон ра хуыд та «адæй мæг тæ».

3 Ада мыл сæ дæ æр тын азы куы сæ ххæст и, уæд ын рай гуыр-
ди фырт, æмæ йыл сæ вæрд та ном Сиф. Сиф уыд йæ фы ды 
хал дих, цæр мы стыгъд æй ба код та. 4 Си фы рай гуыр ды фæ стæ 
ма Адам фæ цард аст сæ дæ азы, æмæ ма йын ра цы ди фырт тæ 
æмæ чыз джы тæ. 5 Æдæ ппæ тæй та Адам фæ цар ди фа раст сæ дæ 
æр тын азы.

6 Си фыл сæ дæ фондз азы куы сæ ххæст и, уæд ын рай гуырд 
Енос. 7 Ено сы рай гуыр ды фæ стæ ма Сиф фæ цард аст сæ дæ авд 
азы, æмæ ма йын ра цы ди фырт тæ æмæ чыз джы тæ. 8 Æдæ ппæ тæй 
та Сиф фæ цар ди фа раст сæ дæ ды у уа дæс азы.

9 Ено сыл дæс æмæ цы ппа ры ссæдз азы куы сæ ххæст и, уæд 
ын рай гуыр ди Каи нан. 10 Каи на ны рай гуыр ды фæ стæ ма Енос 
фæ цард аст сæ дæ фынд дæс азы, æмæ ма йын ра цы ди фырт тæ 
æмæ чыз джы тæ. 11 Æдæ ппæ тæй та Енос фæ цар ди фа раст сæ дæ 
фондз азы.

12  Каи на ныл дæс æмæ æр ти ссæдз азы куы сæ ххæст и, уæд 
ын рай гуыр ди Ма ле леил. 13 Ма ле леи лы рай гуыр ды фæ стæ ма 
Каи нан фæ цард аст сæ дæ цы ппор азы, æмæ ма йын ра цы ди 
фырт тæ æмæ чыз джы тæ. 14 Æдæ ппæ тæй та Каи нан фæ цар ди 
фа раст сæ дæ дæс азы.

15 Ма ле леи лыл фондз æмæ æр ти ссæдз азы куы сæ ххæст 
и, уæд ын рай гуырд Йа ред. 16 Йа ре ды рай гуыр ды фæ стæ ма 
Ма ле леил фæ цард аст сæ дæ æр тын азы, æмæ ма йын ра цы ди 
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фырт тæ æмæ чыз джы тæ. 17 Æдæ ппæ тæй та Ма ле леил фæ цард 
аст сæ дæ нæуæдз фондз азы.

18  Йа ре дыл сæ дæ æхсай ды у уæ азы куы сæ ххæст и, уæд ын 
рай гуырд Енох. 19 Ено хы рай гуыр ды фæ стæ ма Йа ред фæ цард 
аст сæ дæ азы, æмæ ма йын ра цы ди фырт тæ æмæ чыз джы тæ. 
20 Æдæ ппæ тæй та Йа ред фæ цар ди фа раст сæ дæ æхсай ды у уæ азы.

21 Ено хыл фондз æмæ æр ти ссæдз азы куы сæ ххæст и, уæд ын 
рай гуыр ди Ма фу сал. 22  Ма фу са лы рай гуыр ды фæ стæ ма Енох 
фæ цард æр тæ сæ дæ азы, Хуыцауæн ком мæ гæ сæй, æмæ ма йын 
ра цы ди фырт тæ æмæ чыз джы тæ. 23 Енох æдæ ппæ тæй фæ цард 
æр тæ сæ дæ æхсай фондз азы. 24 Фæ цар ди Хуыцауæн ком мæ гæ-
сæй, стæй зæ ххыл нал уы ди — Хуыцау æй ай ста Йæхимæ.

25 Ма фу са лыл сæ дæ æстай авд азы куы сæ ххæст и, уæд ын 
рай гуыр ди Ла мех. 26 Ла ме хы рай гуыр ды фæ стæ ма Ма фу сал 
фæ цард авд сæ дæ æстай ды у уæ азы, æмæ ма йын ра цы ди 
фырт тæ æмæ чыз джы тæ. 27 Æдæ ппæ тæй та Ма фу сал фæ цар ди 
фа раст сæ дæ æхсай фа раст азы.

28 Ла ме хыл сæ дæ æстай ды у уæ азы куы сæ ххæст и, уæд ын рай-
гуыр ди фырт, 29 æмæ йыл сæ вæрд та ном Ной, ома «рæвдауын». 
Аф тæ загъ та: «Уый мах ба рæв дау дзæ ни нæ уд хай раг куы сты, 
Ду не да рæг кæй рал гъы ста, уы цы зæ ххы бæр ка дæй». 30 Нойы 
рай гуыр ды фæ стæ ма Ла мех фæ цар ди фондз сæ дæ нæуæдз 
фондз азы, æмæ ма йын ра цы ди фырт тæ æмæ чыз джы тæ. 
31 Æдæ ппæ тæй та Ла мех фæ цард авд сæ дæ æв дай авд азы.

32  Нойыл фондз сæ дæ азы куы сæ ххæст и, уæд ын рай гуырд 
æр тæ фыр ты: Сим, Хам æмæ Йа фет.

Хуыцауы тæрхон æмæ фидыд

6  1 Адæм зæ ххыл рай дыд той фылдæрæй-фылдæр кæ нын. 
Рай гуыр ди сын чыз джы тæ. 2  Уæларвцæрджытæ фед той, 

зæ ххон чыз джы тæ рæ сугъд кæй сты, уый, æмæ-иу дзы йæ 
цæст чи кæуыл æрæ вæрд та, уыимæ-иу æрæ муат и. 3 Уæд Ду не-
да рæг загъ та: «Æз адæй ма гæн мыг гаг мæ нæ ны у уадз дзы нæн 
Мæ царддæттæг ко му лæфт. Куыд цæ ра хъуа мæ æну сты, кæд 
æмæ лæ мæгъ у, фыд бы лы змæ æм хиц. Йæ цар ды бон тæ уæнт 
æхсæ зы ссæдз азы». 4 Уæд æмæ уый фæ стæ дæр зæ ххыл цар ди 
уæйгуытæ, уæларвцæрджытæн-иу зæ ххон чыз джы тæй чи рай-
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гуыр ди, уы дон. Незаманты цы хъуыддæгтæй фесгуыхтысты, 
уы до нæй сæ зонынц ныр дæр ма.

5 Ду не да рæг фед та, адæй маг бын тон кæй сæлгъаг ис, йæ 
сæрызонды фыдбылызæй дард дæр кæй ни цы уал баз зад, 6 æмæ 
æр фæ смон код та, кæй йæ сфæл ды ста, ууыл. Нык кæр зыд та Йæ 
зæр дæ, 7 æмæ загъ та: «Зæ ххы цъа рæй фе саф дзы нæн Ме сфæл-
дыст адæ мы. Ни кæй уал ны у уадз дзы нæн удæ га сæй — нæ дæр 
адæ мы, нæ дæр цæ рæ гой ты, нæ дæр хи лæ гой ты, нæ дæр — уæ-
лар вон мæргъ ты. Æр фæ смон код тон, кæй сæ сфæл ды стон, 
ууыл».

8 Иу нæг Ной фæ цы ди Ду не да рæ джы зæр дæ мæ.
9–10 Мæ нæ Нойы цар ды ха бæрт тæ. Рай гуыр ди йын æр тæ фыр ты: 

Сим, Хам æмæ Йа фет. Рæ стæ взар лæг уы ди Ной, йæ за ма ны 
адæ мы æхсæн — æнæ къæм. Цар ди Хуыцауæн ком мæ гæ сæй. 
11 Фæ лæ зæхх Хуыцауы раз сæнæуаг и, фыд ра кæн дæй бай дзаг 
ис. 12  Хуыцау æр ка сти зæх мæ æмæ фед та, зæхх куыд сæнæуаг 
и, уый: алы цард уд дæр ныл лæу уы ди га лиу фæн да гыл.

13 Æмæ Хуыцау загъ та Нойæн: «Зæ ххыл чи дæ рид дæр цæ ры, уы-
до ны хъуа мæ фесафон: сæ фыд ми тæй йæ бай дзаг код той. Ба бын 
сæ кæн дзы нæн зæ ххи мæ иу мæ. 14 Ды та дæ хи цæн нæзыхъæдæй 
са раз егъау бæ лæгъ, скæн дзы ха тæн тæ, стæй йæ æд де æмæ 
ми дæ гæй бай сæрд писийæ. 15 Са раз æй аф тæ: йæ дæргъ уæд 
æр тæ сæ дæ æл мæ ри ны, йæ уæрх — дæс æмæ ды у уи ссæдз æл-
мæ ри ны, йæ бæр зæнд та — дæс æмæ ссæдз æл мæ ри ны. 16 Са раз 
ын сæр æмæ йæ иу æл мæ ри ны бæрц уæ лæ мæ сис, бæ лæгъ мæ 
рухс куыд цæуа, аф тæ. Бæ лæ гъы уæд æр тæ уæ ла дзы джы, йæ 
иу фар сыл — дуар. 17 Æз зæ ххыл рауадздзынæн до ны хъай мæт, 
цæ мæй йыл цъиуызмæлæг дæр мауал баззайа. 18  Фæ лæ де мæ 
са раз дзы нæн Мæ фи дыд. Ды ба хиз дзы нæ бæ лæгъ мæ — дæ 
фырт тæ, дæ ус æмæ дæ чын дзы ти мæ. 19 Бæлæгъмæ ма-иу 
алы цæ рæ гой тæй райс къай гай, нæл тæ æмæ сыл тæ, цæ мæй 
уы дон дæр аирвæзой де мæ. 20 Алы мæргъ ты мыг га гæй æмæ 
алы зæ ххон цæ рæ гой ты мыг га гæй, стырæй, чысылæй, де мæ 
бæ лæгъ мæ бацæуæнт къай гай, цæ мæй баззайой удæ га сæй. 
21 Но джы ма де мæ райс алы хой раг — дæ хи цæн æмæ уы до нæн 
дæр.

22  Ной æппæт дæр ба код та, Хуыцау ын куыд ба фæ дзæх ста, 
аф тæ.

РАЙДИАН 6:5 – 22

OOTnew.indb   14OOTnew.indb   14 07.02.2011   12:55:1707.02.2011   12:55:17



15

7  1 Ду не да рæг Нойæн загъ та: «Ба хиз бæ лæгъ мæ дæ би нон-
ти мæ. Ны ры ду джы адæ мæй Мæ цæ сты иу нæг ды дæ 

рæ стæ взар. 2  Цæ рæ гой тæн сæ сыгъ дæ джы тæй де мæ райс фæй-
нæ авд къайы, сыгъ дæг чи нæу, уы до нæй та фæй нæ иу къайы. 
3 Уæ лар вон мæргъ тæй дæр райс фæй нæ авд къайы. Уадз æмæ 
зæ ххыл баззайа сæ мыг гаг. 4 Авд бо ны фæ стæ ды у уи ссæдз 
бо ны æмæ ды у уи ссæдз æхсæ вы дæр гъы зæ ххыл уадз дзы нæн 
къæв да. Æмæ зæ ххы цъа рæй фе саф дзы нæн, цард удæй цы дæ-
рид дæр сфæл ды стон, уы дон».

5 Ной æппæт дæр са рæз та, Ду не да рæг ын куыд ба фæ дзæх-
ста, аф тæ.

6 Зæ ххыл до ны хъай мæт куы рай дыд та, уæд Нойыл цыдис 
æхсæз сæ дæ азы. 7 До ны хъай мæ тæй Ной йæ хи ба фснайд та бæ-
лæ гъы, йæ фырт тæ, йæ ус æмæ йæ чын дзы тæ дæр — йе мæ. 
8  Сыгъ дæг цæ рæ гой тæй, стæй, сыгъ дæг чи нæу, уы до нæй дæр, 
но джы ма мæргъ тæй æмæ алы хи лæ гой тæй 9 Нойы бæ лæгъ мæ 
ба хыз ти фæй нæ къайы, нæл тæ æмæ сыл тæ, — Хуыцау Нойæн 
куыд ба фæ дзæх ста, аф тæ.

10  Авд бо ны фæ стæ зæ ххыл рай дыд та до ны хъай мæт. 
11 Но йæн йе ’хсæз сæ дæ фыц цæ гæм азы дык каг мæй куы 
ра лæу уы ди, уæд æвд дæ сæм бон стыдтой дæл зæхх до ны 
æппæт гуырæнтæ, фе гом сты ар вы дуæрт тæ, 12  æмæ зæх мæ 
кал ди тæгъ ды зæй — ды у уи ссæдз бо ны æмæ ды у уи ссæдз 
æхсæ вы.

13 Тæк кæ уы цы бон ба хыз ты сты бæ лæгъ мæ Ной, йæ фырт тæ 
Сим, Хам æмæ Йа фет, стæй Нойæн йæ ус æмæ йæ чын дзы тæ. 
14 Се мæ рай стой сырд æмæ фо сы алы мыг га гæй, хилæгой æмæ 
маргъы алы мыг га гæй. 15 Цардæгасæй цы дæ рид дæр ис, се ’ппæ-
тæй дæр Нои мæ къæйттæ-къæйттæй ба хыз ты сты бæ лæгъ мæ. 
16 Цæ рæ гой тæн сæ алы мыг га гæй дæр ба хыз ти нæл тæ æмæ 
сыл тæ — Хуыцау Нойæн куыд ба фæ дзæх ста, аф тæ. Æмæ Ду-
не да рæг Нойыл бах гæд та бæ лæ гъы дуар.

17 Зæ ххыл до ны хъай мæт абух та ды у уи ссæдз бо ны. Дон сби-
рæ ис æмæ зæ ххы сæр мæ си ста бæ лæгъ. 18  Дон æфсæр ста æмæ 
тынг сби рæ и зæ ххыл, æмæ бæ лæгъ цы ди до ныл. 19 Дон аф тæ 
тынг са буз та, æмæ, ар вы бын цы дæ рид дæр бæр зонд хо хæй уы-
ди, уы дон до ны бын фе сты: 20 фынд дæс æл мæ ри ны фæуæлдæр 
и дон тæк кæ бæр зонд дæр хæхтæй.
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21 Ба бын и зæ ххыл цæ рæг алы уд дæр: мæргъ тæ, фос, сырд тæ 

æмæ, зæхх бæз-бæз кæ мæй код та, уы цы хи лæ гой тæ, стæй адæм 
иу уыл дæр. 22  Зæ ххы цъа рыл цар ды уд дзæф кæй ми дæг уы ди, 
уы дон се ’ппæт дæр ба бын сты. 23 Зæ ххыл цард удæй цы дæ рид-
дæр уыд — адæ мæй, стыр æмæ чы сыл цæрæгойæ, уæ лар вон 
мар гъæй — мæ лæ ты дзы хы аир вæз ты сты. Иу уыл дæр зæ ххы 
цъа рæй сæфт æрцы ды сты. Æр мæст ма баз за ди Ной æмæ, йе мæ 
бæ лæ гъы чи уы ди, уы дон. 24 Ныр дон та зæ ххы сæр мæ абуз та 
дæс æмæ ав ды ссæдз бо ны.

8  1 Фæ лæ Хуыцау нæ фе рох код та Нойы, стæй, йе мæ бæ лæ-
гъы чи уыд, æппæт уы цы сырд тæ æмæ фо сы — зæ ххыл 

рауагъта дым гæ, æмæ дон сы сын бай дыд та. 2  Æх гæд æрцы-
ды сты дæл зæхх до ны æппæт гуырæнтæ æмæ ар вы дуæрт тæ, 
тæгъ ды зæй банцади. 3 Дон чы сыл гай зæ ххы цы ди. Хъай мæ ты 
рай диа нæй дæс æмæ ав ды ссæдз бо ны куы аивгъуыдта, уæд мæ 
дон дзæв гар фæ къад дæр ис, 4 æмæ æв дæм мæйы æвд дæ сæм 
бон бæ лæгъ æрæн цад Ара ра ты хæх тыл. 5 Дон къад дæр гæн гæ 
цы ди дæ сæм мæйы онг, дæ сæм мæйы фыц цаг бон ра зын ды сты 
хæх ты цъу ппы тæ.

6 Ды у уи ссæдз бо ны фæ стæ Ной бай гом код та, бæ лæ гъæн цы 
рудзынггонд са рæз та, уый 7 æмæ рауагъта сын ты. Уый æддæ-
мæ-мидæмæ код та, ца лын мæ зæхх æрсур и, уæд мæ.

8 Ной рауагъта бæ ло ны, дон зæ ххы ахъард та æви нæ, уый ба-
зо нын мæ, 9 фæ лæ бæ лон фæ стæ мæ æрбатахти, уы мæн æмæ не 
ссард та, кæм æрба да, уый. Зæ ххы уæл цъар ныр ма иу уыл дæр 
до ны бын уы ди. Ной йæ къух ра дард та æмæ бæ ло ны æрбай-
ста йæ хи мæ, бæ лæгъ мæ. 10 Бан хъæл мæ каст авд бо ны æмæ та 
бæ ло ны рауагъта. 11 Бæ лон æм изæ ры фæ стæ мæ æрба тахт, йæ 
дзы хы зе ти  бæ ла сы цъæх сыфтæр, аф тæ мæй; æмæ Ной ба зыд-
та, дон зæ ххы ахъард та, уый. 12  Но джы дæр ма бан хъæл мæ каст 
авд бо ны æмæ та бæ ло ны рауагъта, æмæ йæм ацы хатт бæ лон 
нал æрба здæх ти фæ стæ мæ.

13 Нойыл æхсæз сæ дæ иу азы куы сæ ххæст и, уый хæд фæ стæ 
хъай мæ ты дон зæ ххæй ацы ди. Ной бæ лæ гъы сæр си ста æмæ 
фед та: зæ ххыл хъай мæ ты до нæй ни цы уал баз за ди. 14 Дык каг 
мæйы авд æмæ ссæ дзæм бон мæ зæхх ба хус и.

15 Хуыцау Нойæн загъ та: 16 «Бæ лæ гъæй ра хиз дæ ус, дæ фырт тæ 
æмæ дæ чын дзы ти мæ. 17 Де мæ ра кæн æппæт зæ ххон цæ рæ гой-
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ты дæр, стырæй, чысылæй, стæй мæргъ ты. Уадз æмæ зæ ххæн 
уæз кæ ной — цот уа дзой æмæ сби рæ уой».

18 Æмæ Ной ра хыз ти йæ фырт ти мæ, йæ ус æмæ йæ чын дзы ти-
мæ. 19 Стæй бæ лæ гъæй мыг гаг гай ра цы ды сты æппæт сырд тæ, 
фос, мæргъ тæ æмæ алы хи лæ гой тæ.

20 Ной Ду не да рæ гæн са рæз та ны вонд хæ ссæн. Уый фæ стæ 
рай ста алы сыгъ дæг фо сæй æмæ алы сыгъ дæг мæргъ тæй æмæ 
йыл æрха ста иу уыл су дзи наг ны вæнд тæ. 21 Ду не да рæг мæ схæц-
цæ ис æх цон хæр здæф, æмæ загъ та Йæ хи цæн: «Адæй ма джы 
аххо сæй нал рал гъит дзы нæн зæхх, кæд йе ’взон гæй фæ стæ мæ 
йæ зæр дæ фыд бы лы змæ æм хиц у, уæд дæр. Æппæт цард уд ты 
никуыуал фе саф дзы нæн, до ны хъай мæт нал æрцæу дзæ ни зæ-
ххыл. 22  Ца лын мæ зæхх уа, уæд мæ

тау дзы сты æмæ кæрд дзы сты,
скæндзæн-иу хъызт æмæ æн тæф за ман тæ,
уы дзæ ни сæрд æмæ зы мæг,
бон æмæ æхсæв».

9  1 Хуыцау раар фæ код та Ной æмæ йæ фырт тæн. Загъ та сын: 
«Цот уа дзут æмæ сби рæ ут, зæхх уæ бай дзаг уæд. 2  Тæр сæнт 

уæ æппæт сырд тæ, фос, уæ лар вон мæргъ тæ, хи лæ гой тæ æмæ 
ден джы зы кæ сæг тæ. Уæ бæр ны уын сæ кæ нын. 3 Цæрæгойы 
мыг га гæй цы дæ рид дæр ис, уы до ны уын дæт тын хæ ры нæн, 
ай ра змæ уын алы зайæгхал куыд рад тон, аф тæ. 4 Фыдызгъæл 
хæ ры ны бар уын ис, фæ лæ ту джы хъæстæ ма фæут, уы мæн 
æмæ ту джы ис цард. 5 Æмæ уæ хи туг (ома цард) дæр хъуа мæ 
ма куы ныккæла. Иу нæг адæй ма джы туг дæр Мын æнæист 
нæ баззайдзæни — сыр дæй уа, адæй ма гæй уа. 6 Адæй ма джы 
туг чи нык ка ла, уый туг нык кæл дзæн адæй ма джы къу хæй, 
уы мæн æмæ йæ Хуыцау Йæ хи æн гæс сфæл ды ста.

7 Цот уа дзут уæ дæ æмæ сби рæ ут, зæ ххæн уæз куыд кæнат, 
аф тæ».

8  Хуыцау загъ та Ной æмæ йæ фырт тæн: 9 «Абон ара зын Мæ 
фи дыд уе мæ æмæ уæ бай зæд да ги мæ, 10 стæй, удæгас уæвæгæй 
уе мæ цы дæ рид дæр ис, уы до ни мæ: мæргъ ти мæ, фо си мæ æмæ 
сырд ти мæ — бæ лæ гъæй рацæуæг æппæт зæ ххон цæ рæ гой ти-
мæ. 11 Уе мæ ара зын Мæ фи дыд: никуыуал ба бын кæн дзы нæн 
æппæт цард уд ты, до ны хъай мæт нал æрцæу дзæ ни зæ х -
хыл».
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12  Хуыцау ма загъ та: «Мæ нæ, сы ма хи мæ æмæ, уе мæ удæгас 

уæвæгæй цы дæ рид дæр ис, уы до ни мæ мыг гаг мæ цы фи дыд ара-
зын, уый ны сан: 13 æв рæгъ тыл æвæ рын Ме ’р дын — ар вæр дын. 
Уый уы дзæ ни Мæн æмæ зæ ххы ’хсæн фи ды ды ны сан. 14 Зæ ххы 
сæрмæ-иу æв рæгъ тæ куы рауадзон æмæ-иу æв рæгъ тыл ар вæр-
дын куы фæ зы на, 15 уæд-иу Мæ зæр дыл æрлæудзæни, уе мæ æмæ 
алы цæ рæ гои мæ цы фи дыд са рæз тон, уый, æмæ нал уы дзæ ни 
до ны хъай мæт — æппæт цæрдудты сафæг. 16 Æврæгътыл-иу ар-
вæр дын куы фæ зы на, уæд-иу æй Æз фен дзы нæн æмæ-иу Мæ 
зæр дыл æрлæудзæни, зæ ххыл удæгас уæвæгæй цы ис, Хуыцау 
уы до ни мæ мыггагмæйы фи дыд кæй са рæз та, уый». 17 Хуыцау 
загъ та Нойæн: «Гъе уый — æппæт зæ ххон цард уд ти мæ цы 
фи дыд ара зын, уый ны сан».

18 Нойы фырт тæ, бæ лæ гъæй чи ра цы ди, уы дон: Сим, Хам æмæ 
Йа фет. Хам уы ди Ха наа ны фыд. 19 Ацы æр тæ уы ды сты Нойы 
фырт тæ — зæ ххон адæм иу уыл дæр адо нæй ра взæр ды сты.

20 Ной ныл лæу уы ди зæ ххы куы стыл. Фыц цаг сæ нæ фсир дон 
уый ны ссагъ та. 21 Иу ахæ мы ба ныз та сæн, ба ра сыг ис æмæ 
бæгъ нæ гæй хуыссыд йæ ца ты ры. 22  Аф тæ мæй йæ фед та Хам, 
Ха наа ны фыд, æмæ йæ ра дзырд та йæ ды у уæ æфсы мæ рæн. 
23  Уæд Сим æмæ Йа фет рай стой пæ лæз, сæ уæхс чы тыл æй 
æрба код той, чъыл ды мы здæх тæй ба цы ды сты сæ фыд мæ æмæ 
йæ æрæ мбæрз той. Се ’р гом ин нæр дæм здæхт уыд, æмæ сæ 
фы ды бæгъ нæ гæй нæ фед той.

24 Ной куы рай хъал и, уæд ба зыд та, йæ астæук каг фырт ын 
цы ба куы ста, уый 25 æмæ загъ та:

«Æл гъы стаг фæуæд Ха наан!
Йе ’фсы мæр ты ца гъар тæн — сæ дæл дæр!»

26 Загъ та ма:
«Си мы Хуыцау — Ду не да рæг, та бу Йын фæуæд!
Си мæн суæд йæ ца гъар Ха наан!

 27 Йа фе тæн па ра хат зæхх бауарзæд Хуыцауы цæст,
æмæ Си мы ца тыр ты æрцæ рæд!
Йа фе тæн дæр суæд йæ ца гъар Ха наан!»

28 До ны хъай мæ ты фæ стæ ма Ной фæцардис æр тæ сæ дæ фæн-
дзай азы. 29 Æмткæй райсгæйæ та Ной фæ цар ди фа раст сæ дæ 
фæн дзай азы, стæй амард.
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Нойæ рацæугæ адæмтæ

10  1 Мæ нæ Нойы фырт тæ Сим, Хам æмæ Йа фе ты хæ дзар-
вæн даг. До ны хъай мæ ты фæ стæ сын ра цы ди цот.

2  Йа фе ты бай зæд даг: Го мер, Ма гог, Ма дай, Йа ван, Ту вал, 
Ме шех, Ти рас. 3 Го ме ры бай зæд даг: Аш ке наз, Ри фат, То гар ма. 
4 Йа ва ны бай зæд даг: Ели ша, Тар шиш, кит тæг тæ, ро да нæг тæ. 
5 Уы до нæй ра взæр ды сты, ден джы зы сакъадæхтыл чи æрцар ди, 
уы цы адæм тæ.

Гъе адон сты Йа фе ты бай зæд даг. Цы адæ мы хæт ты тæ сæ ра-
взæр ди, уы до нæй алкæцыдæр дих код та хи цæн мыг гæг тыл. 
Алы адæ мы хат тæн дæр уы дис йæ хи зæхх æмæ йæ хи æвзаг.

6 Ха мы бай зæд даг: Куш, Миц раим, Пут, Ха наан.
7 Ку шы бай зæд даг: Се ва, Ха ви ла, Са вта, Раг ма, Са вте ха. 

Рагмайы бай зæд даг: Ше ва æмæ Де дан. 8 Ку шæй ма рай гуыр ди 
Ним род, зæ ххыл фыц цаг æл дар чи сси, уый. 9 Уы ди æрд хæ-
рæ ны цуа нон. Уы мæ гæ сгæ загъдæуы, Ним ро дау æрд хæ рæ ны 
цуа нон у, зæгъ гæ. 10 Пад дзах Ним ро ды сæй раг са хар тæ — Ва-
ви лон, Ерех æмæ Ак кад. Адон се ’ппæт дæр уы ды сты Ши на ры 
зæ ххыл, Месопотамийы. 11 Уы цы зæ ххæй ра цыд Аш шур æмæ 
са рæз та са хар тæ Ни не ви, Реховот-Ир æмæ Ка лах, 12  но джы ма 
Ре сен, Ниневийæ Ка ла хы æхсæн. Ка лах зынд гонд са хар у.

13 Мицраимæй ра цы ды сты: лу дæг тæ, ана мæг тæ, ле ха вæг тæ, 
наф ту хæг тæ, 14 па тру сæг тæ, ка слу хæг тæ æмæ каф то рæг тæ. 
Каф то рæг тæй ра взæр ды сты фи ли сти мæг тæ.

15 Ханаанæй ра взæр ди: ра здæр Си дон, уый фæ стæ — Хет, 
16 но джы ма йе ву сæг тæ, амо рæг тæ, гир га шæг тæ, 17 хив вæг тæ, 
ар хъæг тæ, си нæг тæ, 18 ар ва дæг тæ, це ма рæг тæ æмæ ха ма тæг тæ. 
Фæ стæ дæр ха наа наг мыг гæг тæ ахæ лиу сты алы рæт ты: 19 сæ 
зæ ххы тæ Си до нæй Ге ра ры ’р дæм æххæ ссы ды сты Газæйы онг; 
Со дом, Го мор рæ, Ад ма æмæ Це вои мы ’р дæм та — Лешæйы 
онг. 20 Адон — Ха мы бай зæд даг. Алкæмæй дæр дзы ра взæр ди 
хи цæн адæмыхатт — йæ хи æвзаг æмæ йæ хи зæ ххы хайыл 
цæ рæг знæмтимæ.

21 Цот ра цы ди Си мæн дæр. Уый у Еве ры æппæт бай зæд да джы 
фы дæл, Йа фе ты хи стæр æфсы мæр. 22  Си мы бай зæд даг: Елам, 
Аш шур, Ар пах шад, Луд, Арам. Алкæмæй дæр дзы ра взæр ди 
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хи цæн адæмыхатт — йæ хи æвзаг æмæ йæ хи зæ ххы хайыл 
цæ рæг знæмтимæ.

23 Ара мы бай зæд даг: Уц, Хул, Ге тер, Маш.
24 Ар пах ша дæн рай гуыр ди Са ла, Салайæн рай гуырд Евер. 

25 Еве рæн рай гуыр ди ды у уæ фыр ты: сæ иу хуын ди Фа лек, ома 
«дих», ахæм ном ыл сæ вæрд той, зæхх уы цы рæ стæ джы кæй 
ныддихтæ код той, уы мæ гæ сгæ. Йе ’фсы мæр хуын ди Йохъ тан. 
26 Йохъ та нæн рай гуыр ды сты Ал мо дад, Ше леф, Ха цар ма вет, Йе-
рах, 27 Ха до рам, Узал, Ди кла, 28  Евал, Ави маел, Ше ва, 29 Офир, 
Ха ви ла, Йо вав. 30 Сæ цæ рæн бы нæт тæ æххæ ссы ды сты Мешайæ 
скæ сæй наг хæх бæ стæ Се фа ры онг. 31 Адон сты Си мы бай зæд-
даг. Цы адæ мы хæт ты тæ сæ ра взæр ди, уы до нæй ал кæ цы дих 
код та хи цæн мыг гæг тыл. Алы адæ мы хат тæн дæр уыд йæ хи 
зæхх æмæ йæ хи æвзаг.

32  Æппæт ацы нæмттæй хуыд той, Нойы фырт тæ æмæ сæ 
бай зæд да гæй зæ ххыл до ны хъай мæ ты фæ стæ чи ахæ лиу и, 
уы до нæй ра цæу гæ знæм тæ æмæ адæмыхæттыты.

Вавилоны мæсыг

11  1 Уæ ды за ман æппæт дунейы адæм дзырд той иу æвза-
гыл, пай да код той уыцы иу дзырд тæй. 2  Скæ сæ ныр дæм 

цæугæйæ, адæм ба хæц цæ сты Ши на ры зæ ххыл иу дæл вæ змæ 
æмæ уым æрцар ды сты. 3 Бауынаффæ код той: «Скæ нæм агуы-
ри дур тæ». Æмæ хуымæ тæг дур ты бæ сты ара зын рай дыд той 
агуы ри дур тæй, чъы ры бæ сты та пай да код той зæ ххы писийæ. 
4 Загъ той: «Цæй æмæ ном скæ нæм нæ хи цæн — са ра зæм са хар, 
уæлæрвтæм чи æххæсса, ахæм мæсыгимæ, цæ мæй æгас зæ ххы 
цъа рыл ма ны ххæ лиу уæм».

5 Уæд Ду не да рæг æрцыд, адæм кæй арæз той, уы цы са хар æмæ 
мæ сыг фе нын мæ. 6 Ду не да рæг загъ та: «Мæ нæ — иу адæм, се 
’ппæ тæн дæр — иу æвзаг. Цы ара зынц, уый ныр ма сæ хъуыд-
дæг ты рай диан у æр мæст. Ныр сæ уро мæг нал бауромдзæни, 
цæ мæ нæ ба вна лой — ал цы дæр сын бантысдзæнис. 7 Гъе мæ сæм 
ныццæуæм æмæ сын се ’взаг схъом пал кæ нæм, сæ кæрæдзийы 
куыд нал æмба рой». 8  Æмæ сæ Ду не да рæг уыр ды гæй, сæ 
са хар кæ рон мæ арæзт нæ фæ цис, аф тæ мæй ны ххæ лиу код-
та æгас зæ ххы цъа рыл. 9 Уы мæ гæ сгæ хуыйны ацы са хар 
Ва ви лон. Ду не да рæг уым схъом пал код та æппæт адæ мы 

РАЙДИАН 10:23 – 11:9

OOTnew.indb   20OOTnew.indb   20 07.02.2011   12:55:1707.02.2011   12:55:17



21

æвзаг æмæ сæ уыр ды гæй ны ххæ лиу код та æгас зæ ххы цъа-
 рыл.

Авраам — Израилы рагфыдæл
(11:10–25:18)

Симæй — Аврааммæ
10 Мæ нæ Си мы хæ дзар вæн даг. Си мыл фон дзы ссæдз азы куы 

сæ ххæст и, уый та уы ди до ны хъай мæ тæй ды у уæ азы фæ стæ-
дæр, уæд ын рай гуырд Ар пах шад. 11 Ар пах ша ды рай гуыр ды 
фæ стæ ма Сим фæ цар ди фондз сæ дæ азы, æмæ ма йын ра цы ди 
фырт тæ æмæ чыз джы тæ.

12  Ар пах ша дыл фынд дæс æмæ ссæдз азы куы сæ ххæст и, уæд 
ын рай гуыр ди Са ла. 13 Салайы рай гуыр ды фæ стæ ма Ар пах-
шад фæ цар ди цы ппар сæ дæ æр тæ азы, æмæ ма йын ра цы ди 
фырт тæ æмæ чыз джы тæ.

14 Салайыл дæс æмæ ссæдз азы куы сæ ххæст и, уæд ын рай-
гуырд Евер. 15 Евер ын куы рай гуыр ди, уый фæ стæ ма Са ла 
фæ цар ди цы ппар сæ дæ æр тæ азы, æмæ ма йын ра цы ди фырт тæ 
æмæ чыз джы тæ.

16 Еве рыл цы ппæр дæс æмæ ссæдз азы куы сæ ххæст и, уæд ын 
рай гуыр ди Фа лек. 17 Фа лек ын куы рай гуыр ди, уый фæ стæ ма 
Евер фæ цар ди цы ппар сæ дæ æр тын азы, æмæ ма йын ра цы ди 
фырт тæ æмæ чыз джы тæ.

18  Фа ле кыл дæс æмæ ссæдз азы куы сæ ххæст и, уæд ын 
рай гуыр ди Ра гав. 19 Ра гав ын куы рай гуыр ди, уый фæ стæ ма 
Фа лек фæ цар ди ды у уæ сæ дæ фа раст азы, æмæ ма йын ра цы ди 
фырт тæ æмæ чыз джы тæ.

20 Ра га выл ды у уа дæс æмæ ссæдз азы куы сæ ххæст и, уæд 
ын рай гуыр ди Се рух. 21 Се рух ын куы рай гуыр ди, уый фæ стæ 
ма Ра гав фæ цар ди ды у уæ сæ дæ авд азы, æмæ ма йын ра цы ди 
фырт тæ æмæ чыз джы тæ.

22  Се ру хыл дæс æмæ ссæдз азы куы сæ ххæст и, уæд ын рай-
гуыр ди На хор. 23  На хор ын куы рай гуыр ди, уый фæ стæ ма 
Се рух фæ цар ди ды у уæ сæ дæ азы, æмæ ма йын ра цы ди фырт тæ 
æмæ чыз джы тæ.

24 На хо рыл фа раст æмæ ссæдз азы куы сæ ххæст и, уæд ын 
рай гуыр ди Фа ра. 25 Фа ра йын куы рай гуыр ди, уый фæ стæ ма 
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На хор фæ цар ди сæ дæ ну дæс азы, æмæ ма йын ра цы ди фырт-
тæ æмæ чыз джы тæ.

26 Фарайыл дæс æмæ æр ти ссæдз азы куы сæ ххæст и, уæд ын 
рай гуыр ды сты Ав рам, На хор æмæ Аран.

27 Мæ нæ Фарайы бай зæд даг. Фарайæн рай гуыр ды сты Ав рам, 
На хор æмæ Аран. Ара нæн рай гуыр ди Лот. 28  Аран амар ди йæ 
рай гуы рæн зæ ххыл, Уры, Хуссар Месопотамийы. Йæ фыд Фа-
ра ма уæд æгас уыд. 29 Ав рам æмæ На хор æрха стой усты тæ. 
Ав ра мы усы ном — Са рæ, На хо ры усы ном та — Мил ка. Мил-
ка æмæ йæ хо Иска уы ды сты Ара ны чыз джы тæ. 30 Са рæ уыд 
æнæ зæ нæг, цот ын нæ цы ди.

31 Фа ра Урæй, Хуссар Месопотамийæ, араст и Ха наа ны зæх-
мæ йæ фырт Ав рам æмæ Ара ны фырт Ло ти мæ. Се мæ ма уы ди 
Фарайы чындз Са рæ, Ав ра мы ус. Фæ лæ Хар ра ны са хар мæ куы 
ба хæц цæ сты, уæд уым æрцар ды сты. 32  Фа ра амар ди Хар ра ны, 
ды у уæ сæ дæ фондз азы йыл цыдис, аф тæ мæй.

Хуыцау сиды Аврааммæ

12  1 Ду не да рæг загъ та Ав ра мæн: «Ны у уадз дæ бæ стæ, 
дæ хион ты, дæ фы ды хæ дзар æмæ ацу, цы зæхх дын 

ба ца мо нон, уыр дæм. 2  Æз дын раар фæ кæн дзы нæн, дæу æй 
ран ты сын кæн дзы нæн тынг би рæ адæм, скад джын дын кæн-
дзы нæн дæ ном, æмæ дæ фæ рцы ал чи дæр базондзæни, Мæ 
ар фæ цы у, уый. 3  Ар фæ дын чи ра кæ на, уы до нæн Æз дæр 
раар фæ кæн дзы нæн, чи дæ рафауа, уы до ны та æл гъы стаг фæ-
кæн дзы нæн. Дæ фæ рцы ар фæ гонд уы дзы сты æппæт адæм тæ 
дæр».

4 Ав рам ба код та, Ду не да рæг ын куыд загъ та, аф тæ. Йе мæ 
ра цы ди Лот дæр. Ав ра мæн, Харран куы ны у уагъ та, уæд йæ 
фынд дæс æмæ æр ти ссæдз азы йæ хи фе сты. 5 Йе мæ ра код та 
йæ ус Сарæйы æмæ йе ’фсы мæ ры лæ ппу Ло ты, стæй рай ста 
се ’ппæт исбон, уыимæ, цы ца гъар тæ сæм уы ди, уы до ны дæр, 
æмæ аф тæ мæй ра раст сты Хар ра ны зæ ххæй. 6 Кæд дæр-кæд-
дæр ба хæц цæ сты Ха наан мæ. Цæуынтæ бай дыд той Ха наа ны 
зæ ххыл. Ше хе мы рæзты ахыз ты сты æмæ бафтыдысты Морейы 
Тулд змæ. Уы цы зæ ххыл уæ ды за ман ха наа нæг тæ цар ды сты, 
7 фæ лæ Ду не да рæг Ав рам мæ æр гом ра цы дис æмæ йын загъ та: 
«Ацы зæхх рат дзы нæн дæ бай зæд дæг тæн». Æмæ Ав рам Ду не-
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да рæ гæн тæк кæ уы цы ран са рæз та ны вонд хæ ссæн. 8 Уыр ды гæй 
Ав рам араст и, Бет-Елæн скæ сæ ныр ды гæй цы хæх бæ стæ уы ди, 
уыр дæм æмæ уым йæ ца тыр ай тыгъ та. Бет-Ел аз за ди ны гуы-
лæ ныр ды гæй, Гай та уы ди скæ сæ ныр ды гæй. Уы цы ран дæр 
Ав рам Ду не да рæ гæн са рæз та ны вонд хæ ссæн æмæ Йын ссард та 
Йæ ном. 9 Стæй уыр ды гæй сы стад æмæ дард дæр йæ фæн даг 
ху сса рыр дæм адард та.

Авраам Мысыры
10 Ха наа ны зæ ххыл скод та æвир хъау стонг за ман, æмæ уал 

Ав рам хуыздæр цардагур Мы сыр мæ йæ хи ай ста. 11 Мы сыр мæ 
куы бав вахс и, уæд йæ ус Сарæйæн загъ та: «Рæ сугъд сыл гой маг 
дæ, уый мын гуырысхойаг нæу. 12  Мысирæгтæ дæ куы фе ной, 
уæд зæгъ дзы сты: „Ай йæ ус у”, æмæ мæ амар дзы сты, дæу та 
удæ га сæй ны у уадз дзы сты. 13 Фæлæ-иу сын ды зæгъ, йæ хо дæн, 
зæгъ гæ, æмæ мын уæд мæ уд дæр фер вæ зын кæн дзы нæ, мæ 
хъуыд даг дæр хорз ацæудзæнис».

14 Ав рам Мы сыр мæ куы ныц цы ди, уæд мысирæгтæ фед-
той, йе мæ тынг рæ сугъд сыл гой маг кæй ис, уый. 15 Фа рао ны 
бар джын тæ йæ куы фæфиппайдтой, уæд дзы фа рао нæн ра ппæ-
лы ды сты, стæй йын æй йæ га луан мæ æрба код той. 16 Ав ра мы 
хъуыд даг хорз ацы ди йæ усы фæ рцы — æрбафтыд æм лы стæг 
фос æмæ стур вос, хæр джы тæ æмæ теуатæ, нæл гой маг æмæ 
сыл гой маг ца гъар тæ. 17 Фæ лæ Ду не да рæг Ав ра мы ус Сарæйы 
ты ххæй стыр бæл лæх ты баппæрста фа рао ны йæ хæ дза рон ти-
мæ. 18  Уæд фа раон ба сидт Ав рам мæ æмæ йын загъ та: «Уый 
мын цы ба куы стай? Дæ ус кæй у, уый цæ мæн ба су сæг код тай? 
19 Цæ мæн загъ тай, мæ хо у, зæгъ гæ? Æз æй уый ты ххæй куы 
ра куырд тон. Акæн ныр дæ усы дæр æмæ ацу!» 20 Фа раон йæ 
адæ мæн ба фæ дзæх ста, æмæ Ав ра мы ар вы стой, йæ ус æмæ 
йæм цы дæ рид дæр уы ди, уыимæ.

Авраам æмæ Лот

13  1 Ав рам Мы сы рæй фæ стæ мæ сыздæхти Не ге вы æдзæ рæг 
бы дыр мæ — æд ус, æд исбон, Лот дæр йе мæ, аф тæ мæй. 

2  Тынг хъæ здыг уыд Ав рам фо сæй, æвзи стæй æмæ сы згъæ ри нæй. 
3 Не ге вæй араст и Бет-Елы ’р дæм, фæн да гыл аса дæн тæ гæн гæ, 
æмæ ба хæц цæ и, ра здæр ын Бет-Ел æмæ Гайы æхсæн ца тыр 
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кæм лæу уы ди, 4 Ду не да рæ гæн ны вонд хæ ссæн кæм са рæз та 
æмæ Йын Йæ ном кæм ссард та, уы цы бы нат мæ.

5 Ав ра ми мæ цæу гæ цард чи код та, уы цы Лот мæ дæр уы ди 
лы стæг фос æмæ стур вос, стæй ца тыр тæ. 6 Аф тæ сби рæ сты 
сæ ды у уæ йы фос, æмæ сын дард дæр иу мæ цæ ры нæн зæхх 
скъуындæг и. 7 Ав ра мы æмæ Ло ты фыййæутты æхсæн-иу рауади 
бы цæу тæ. Уæ ды за ман уы цы зæ ххыл цар ды сты ха наа нæг тæ 
æмæ пе риз зæг тæ дæр. 8  Иу ахæ мы Ав рам Ло тæн загъ та: «Ку-
рын дæ, нæ ды у уæ йы æхсæн дæр æмæ нæ фыййæутты æхсæн 
дæр хъау гъа ма рауайæд, уы мæн æмæ æз æмæ ды хион тæ 
стæм. 9 Мæ нæ зæхх иу уыл дæр дæ ра зы. Дæ хор зæ хæй, бай уа-
рæм. Ды галиуырдæм куы аздæ хай, уæд æз — ра хи зыр дæм. 
На мæ ды — ра хи зыр дæм, æз та — галиуырдæм». 10 Лот йæ 
цæст аха ста Иор да ны дæл вæ зыл æмæ фед та, уы цы дæл вæз 
суанг Цоа ры онг Ду не да рæ джы дыргъ до нау, Мы сы ры зæ ххау 
иу уыл дæр до нæ фсæст кæй уы ди, уый. Уæд Ду не да рæг Со дом 
æмæ Гоморрæйы нæ ма ба бын код та. 11 Лот йæ хи цæн ра взæр ста 
Иор да ны дæл вæз, æмæ скæ сæ ныр дæм адард та йæ фæн даг. Аф-
тæ мæй Ав ра ми мæ фæ хи цæн сты кæрæдзийæ. 12  Ав рам æрцар ди 
Ха наа ны зæ ххыл, Лот та ныц цы ди дæл вæ зы са хар ты ’р дæм. Йæ 
ца тыр тæ ай тыгъ та Со до мы раз. 13 Со до мы цæр джы тæ фыдадæм 
уы ды сты, Ду не да рæ джы раз — æгæр тæ ри гъæд джын.

14 Лот æмæ Ав рам куы бай уæр стой, уæд Ду не да рæг загъ та 
Ав ра мæн: «Кæм лæу уыс, уыр ды гæй ма дæ цæст ахæсс цæ га тыл, 
ху сса рыл, скæ сæ ныл æмæ ны гуы лæ ныл. 15 Цы зæ ххы тæ уы ныс, 
уы дон Æз мыг гаг мæ рат дзы нæн дæуæн æмæ дæ бай зæд да гæн. 
16 Дæ бай зæд даг дын сби рæ кæн дзы нæн зæ ххы ры гау. Зæ ххы 
ры гæн банымайæн куыд нæй, аф тæ дæ бай зæд да гæн дæр нæ 
уы дзæ ни банымайæн. 17 Ныр цу æмæ æр зил, цы зæхх дын дæт-
тын, ууыл. Фен ын йæ дæргъ æмæ йæ уæрх».

18  Ав рам си ста йæ ца тыр тæ æмæ дард дæр йæ фæн да гыл 
араст и. Ба хæц цæ и Хев рон мæ æв вахс Мамрейы Тул дзы ты 
къох мæ æмæ уым æрцар ди. Уы цы ран Ду не да рæ гæн са рæз та 
ны вонд хæ ссæн.

14  1 Уы цы за ман Ши на ры пад дзах Ам ра фел, Ел ла са ры 
пад дзах Арйох, Ела мы пад дзах Ке дор лао мер æмæ Гои-

мы пад дзах Ти дал 2  хæ стæв вон гæй араст сты Со до мы пад дзах 
Берæйы, Гоморрæйы пад дзах Биршайы, Адмайы пад дзах Ши-
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на вы, Це вои мы пад дзах Ше ме ве ры æмæ Белæйы, ома Цоа ры, 
пад дза хы ных мæ. 3 Адо нæн та се ’фсæд тæ уы мæй ра змæ иу-
уыл дæр æрæ мбырд сты Сид ди мы дæл вæ змæ, ныр Цæх джын 
ден джыз кæм ис, уыр дæм. 4 Ды у уа дæс азы дæр гъы уы ды сты 
Ке дор лао ме ры æфсон дзы бын, фæ лæ æр тын дæ сæм аз сы ста ды-
сты йæ ных мæ. 5 Цы ппæр дæ сæм аз Ке дор лао мер йе ’м цæ ди сон 
пад дзæх ти мæ æрцыд, æмæ рафайæгты ныд дæ рæн код той 
Аштерот-Хъарнаимы, зу зæг ты — Ха мы, еми мæг ты — Шаве-
Хъирйатаимы, 6 хо рæг ты та — Сеи ры хæх бæ сты, фæ сырд той сæ 
æдзæ рæг бы ды ры кæ рон мæ, Ел-Параны са ха ры онг. 7 Уыр ды гæй 
аздæх ты сты Ен-Мишпаты, ома Кадешы, ’р дæм, æмæ ныд дæ-
рæн код той ама ле хъæг ты бæ стæ, стæй Хацецон-Тамары цæ рæг 
амо рæг ты.

8  Уæд ра цы ды сты Со до мы пад дзах, Гоморрæйы пад дзах, 
Адмайы пад дзах, Це вои мы пад дзах æмæ Белæйы, ома Цоа-
ры, пад дзах, æмæ Сид ди мы дæл вæ зы схæ цы ды сты 9 Ела мы 
пад дзах Ке дор лао мер, Гои мы пад дзах Ти дал, Ши на ры пад-
дзах Ам ра фел æмæ Ел ла са ры пад дзах Арйо хи мæ — цы ппар 
пад дза хы фон дзы ных мæ. 10 Сид ди мы дæл вæ зы би рæ уы ди 
зæ ххы писийы дзыхъ хъы тæ. Со дом æмæ Гоморрæйы пад дзæх-
тæ лидзæг куы фе сты, уæд сæ адæ мæй бирæтæ ныххаудтой 
уы цы дзыхъ хъы ты, чи ма сæ аирвæзти, уы дон та ба лыгъ ды сты 
хæх тæм. 11 Уæ ла хиз дзау тæ ра ха стой Со дом æмæ Гоморрæйы 
æппæт исбон æмæ хæлц æмæ ацы ды сты. 12  Уа ца ры акод той Ав-
ра мы æфсы мæ ры лæ ппу — Со до мы цæ рæг Ло ты дæр. Рахастой 
йын йæ исбон дæр.

13 Чи аирвæзти, уы до нæй иу æрцыд æмæ ха бар фе хъу сын 
код та дзут таг Ав ра мæн, уы цы рæ стæ джы амо раг Мамрейы 
Тул дзы ты къо хы раз чи цар ди, уы мæн. Æфсы мæр тæ Мам ре, 
Еш кол æмæ Анер уы ды сты Ав ра мы цæ ди сон тæ. 14 Йæ хион 
уа ца ры ис, Ав рам уый куы фе хъуы ста, уæд æрæ мбырд код та 
йæ тох вæл тæрд адæ мы, йæ хæ дза ры чи рай гуыр ди, уы до-
ны — æр тæ сæ дæ æст дæс лæ джы, — æмæ фæ ди сы фæ цы ды сты 
суанг Данмæ. 15 Уым йæ адæ ми мæ зна гыл æхсæ вы гон æр тыхст 
æмæ сæ ныд дæ рæн код та, фæ сырд та сæ Да ма скы цæ гат варс 
Ховайы онг. 16 Ав рам фæ стæ мæ бай ста æппæт исбон, ра код та 
йæ хион Ло ты дæр æд исбон, стæй сыл гой мæг ты æмæ ин нæ 
уа цай рæг ты.
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Мелхиседекы арфæ Авраамæн
17 Ав рам Ке дор лао ме ры æмæ уы мæн йе ’м цæ ди сон пад дзæх-

ты куы ба са ста æмæ фæ стæ мæ куы ра здæх ти, уæд Шавейы 
дæл вæ зы, ома Пад дза хы дæл вæ зы, йæ ра змæ ра цы ди Со до мы 
пад дзах. 18 Са ли мы пад дзах Мел хи се дек дæр — Стыр Хуыцауы 
сау джын — ра ха ста дзул æмæ сæн 19 æмæ загъ та:

«Ар фæ гонд уæд Ав рам Стыр Хуыцау æй,
арв æмæ зæхх Сфæл ди сæ гæй!

 20 Та бу Стыр Хуыцауæн,
де знæг ты дын дæ къух тæм Чи рад та!»

Æмæ Ав рам Мел хи се де кæн бахуын код та йе ’ппæт æф тиæг-
ты дæ сæм хай.

21 Со до мы пад дзах загъ та Ав ра мæн: «Ратт мын мæ адæ мы, 
исбон дæ хи цæн уадз». 22  Фæ лæ Ав ра мы дзуапп уыд: «Ард дын 
хæ рын Хуыцауы — арв æмæ зæхх Сфæл ди сæ джы раз: 23  дæ 
исбо нæй мæ суанг æн дах æмæ дза бы ры бос дæр нæ хъæуы, 
цæ мæй ма зæ гъай, æз сбон джын код тон Ав ра мы. 24 Мæн ни цы 
хъæуы. Æр мæст, мæ адæ мæн хæлцыл цы ба хардз и, уый мын 
бафид æмæ, мæ фар смæ чи хæцыди, уы до нæн, Анер, Еш кол 
æмæ Мамрейæн, цы хай æмбæ лы, уый ратт».

Хуыцауы фидыд Авраамимæ

15  1 Ацы ха бæрт тæ куы æрцы ды сты, уый фæ стæ Ду не-
да рæг Ав рам мæ æр гом ра цыд æмæ йын загъ та: «Ма 

тæрс, Ав рам! Æз дæ хъахъ хъæ нын уар тау. Стыр уы дзæ ни дæ 
хæрзиуæг». 2  Фæ лæ Ав рам загъ та: «О Ду не да рæг, мæ Хуыцау! 
Цы кæ нын уы цы хæрзиуæгæй, кæд æмæ æнæ зæ нæ гæй амæл дзы-
нæн æмæ мæ бын тæ да ма скаг Елие зе рæн баз зай дзы сты, уæд?» 
3 Но джы ма загъ та: «Зæ нæг мын нæ рад тай, æмæ мæ ца гъа ры 
хай бауыдзысты». 4 «Дæ ца гъар мæ не ’рхаудзысты, — загъ та йын 
Ду не да рæг. — Дæ хи цæн уы дзæ ни фырт». 5 Ца ты рæй рацæуын 
код та Ав ра мы æмæ йын загъ та: «Скæс-ма арв мæ æмæ стъа-
лы тæ ба ны май. Бан ты сдзæ ни дын сæ банымайын?» Загъ та 
ма йын: «Гъе уыйбæрц уы дзы сты дæ бай зæд даг». 6 Ав рам бау-
уæн ды ди Ду не да рæ гыл, æмæ уы мæ гæ сгæ ны мад æрцы ди 
рæ стæ вза рыл.

7 Ду не да рæг загъ та Ав ра мæн: «Æз Ду не да рæг дæн, ацы зæхх 
дын рат ты ны ты ххæй дæу халдейаг Урæй Чи ра код та, Уый. 
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Фыдæй фыртмæйы исбо нæн æй айс». 8  Ав рам ба фар ста: «О 
Ду не да рæг, мæ Хуыцау, цæ мæй бæ рæг у, ацы зæхх мæн кæй 
уы дзæ ни, уый?» 9 Ду не да рæг ын загъ та: «Æрба кæ Мын æр тæаз-
дзыд хъуг, æр тæаз дзыд сæгъ æмæ æр тæаз дзыд тохъ хъыл, стæй 
æрба хæсс æхси нæг æмæ бæ дул бæ лон». 10 Ав рам сæ æрба код та, 
ар гæв ста сæ æмæ сæ дæр гъыр дæм афа ста, алкæцыйæн дæр 
йæ иу æмбис иннæйы ных мæ æрæ вæрд та. Æр мæст мæргъ ты 
нæ адих код та. 11 Фо сы мæрд тæм сæ хи æруагъ той туг дзых 
мæргъ тæ, фæлæ-иу сæ Ав рам асырд та.

12  Хур æрныгуылыны афон Ав рам бауадзыгау, æвир хъау тас 
йæ зæрдæйы ныххызт, æмæ йыл ду не баталынг и. 13 Ду не да рæг 
Ав ра мæн загъ та: «Уый зон, æмæ дæ бай зæд даг кæй дæр зæ ххыл 
æрцæуæггагæй цæр дзы сты, æцæ гæ лæт тæн — ца гъар тæ, æмæ 
сæ уы дон ссæнддзысты цы ппар сæ дæ азы. 14 Фæ лæ Æз, кæй 
ца гъар тæ суой, уы цы адæ мæн уы дзы нæн тæ рхон гæ нæг, æмæ 
дæ бай зæд даг уыр ды гæй ра цæу дзы сты стыр исбо ни мæ. 15 Ды 
та дæ фы дæл ты ра змæ ба цæу дзы нæ фар ни мæ, ба вæр дзы сты 
дæ хæрз зæ рон дæй. 16 Дæ бай зæд да гæн йæ цы ппæ рæм фæл тæр 
æрбаздæхдзысты ар дæм æмæ бай сдзы сты ацы зæхх, уы мæн 
æмæ æр мæст уы цы рæ стæг мæ бын тон бабирæ уы дзæ ни амо-
рæг ты азым, æмæ сæ Æз бафхæрдзынæн».

17 Хур аны гуылд, æмæ бæ стæ ныт тар ис. Æви ппай ды сырхзынг 
физонæггæнæн æмæ ар ты æвзæг тæ кусарты хæйт тæн сæ хæрз 
астæу ты ацы ды сты. 18 Уы цы бон Ду не да рæг Ав ра ми мæ са рæз та 
фи дыд. Загъ та: «Дæ бай зæд дæг тæн рад тон Ни лæй Ев фра ты 
æхсæн зæ ххы тæ. 19 Ныр дзы цæрынц хъенæгтæ, хъенизæгтæ, 
кадмонæгтæ, 20 хет тæг тæ, пе риз зæг тæ, рафайæгтæ, 21 амо рæг тæ, 
ха наа нæг тæ, гир га шæг тæ æмæ йе ву сæг тæ».

Агар æмæ Измаил

16  1 Ав ра мы ус Сарæйæн зæ нæг нæ цы ди. Уы ди йын унæут, 
мысираг, йæ ном — Агар. 2  Са рæ загъ та Ав ра мæн: 

«Ду не да рæг мын зæ нæг нæ дæт ты, æмæ уæд та мæ унæут мæ 
ба цу, кæд уый фæ рцы уæд дæр схæ дзар уаин». Ав рам сра зы и 
Са рæи мæ. 3 Са рæ æрба код та йæ унæу ты, мысираг Ага ры, æмæ 
йæ рад та усæн йæ мой Ав ра мæн. Хъуыддаг æрцыд, Ав рам 
Ха наа ны зæ ххыл куы æрцар ди, уы мæй дæс азы фæ стæ дæр. 
4 Ав рам æрæ муат ис Ага ри мæ. Уый бан хъæл цау ис æмæ, йæ 
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16:11 Измаил ра гон дзут таг æвза гыл амо ны «Хуыцау хъу сы».

уа вæр куы фед та, уæд йе ’хси ны ницæмæуал дард та. 5 Са рæ Ав-
ра мæн загъ та: «Кæй фе гад дæн, уый дæу аххос у. Дæ хъæ бы сы 
дын æй ба код тон, æмæ, куы бан хъæл цау и, уæ дæй фæ стæ мæ 
мæн ницæмæуал да ры. Гъе мæ дын Ду не да рæг тæ рхон гæ нæг 
уæд!» 6 Ав рам Сарæйæн загъ та: «Дæ унæу тыл дæ бар цæуы, 
æмæ дæ цы дæ рид дæр фæн ды, уый йын кæн». Са рæ рай дыд та 
æф хæ рын Ага ры, æмæ уый алыгъ ди.

7 Агар мæ æдзæ рæг бы ды ры, Шур мæ фæн да гыл суа до ны 
цур мæ фæ зын ди Ду не да рæ джы зæд 8  æмæ йæ фæр сы: «Агар, 
Сарæйы унæут, кæ цæй ра цыд тæ æмæ кæ дæм цæуыс?» Уый 
дзуапп рад та: «Ме ’хсин Сарæйæ ли дзын». 9 Ду не да рæ джы 
зæд ын загъ та: «Аздæх де ’хсин мæ æмæ йын быхс». 10 Но джы 
ма йын Ду не да рæ джы зæд загъ та: «Аф тæ дын сби рæ кæн дзы-
нæн дæ бай зæд даг, æмæ сын банымайæн дæр нæ уы дзæ ни». 
11 Но джы дæр ма йын Ду не да рæ джы зæд загъ та:

«Гъе ныр ды æн хъæл цау дæ,
гъе ныр лæ ппу ный йар дзы нæ.
Сæвæр-иу ыл Измаил —
Ду не да рæг фе хъуы ста,
фе хъуы ста дæ дзы на зын.

 12 Дæ лæ ппу хъæд даг хæ рæ гау
Ал кæ мæ лæ бур дзæ ни,
йе ’мтуг адæмтимæ нæ фи дау дзæн».

13 Агар йе мæ дзу рæг Ду не да рæ джы ра хуыд та ахæм но мæй: 
«Ды дæ, мæн Чи уы ны, уы цы Хуыцау». Загъ та: «Æз ам æцæг-
дæр фед тон, мæ ныл Чи ау ды, уы цы Хуыцауы». 14 Уы мæ гæ сгæ 
хуыйны ацы цъай «Кæй хор зæх мæ ис, уы цы Цар дæ га сы цъай». 
Ны ронг дæр лæу уы Ка деш æмæ Бе ре ды æхсæн.

15–16 Агар Ав ра мæн ный йард та фырт, æмæ йыл Ав рам сæ вæрд та 
ном Измаил. Уæд Ав ра мыл цыдис æхсæз æмæ цы ппа ры ссæдз азы.

Сунæт

17  1 Ав ра мыл ну дæс æмæ цы ппа ры ссæдз азы куы цыдис, 
уæд æм Ду не да рæг æр гом ра цы ди æмæ йын загъ та: 

«Æз Æппæт хъом Хуыцау дæн. Кæс Мæ ком мæ æмæ у æнаипп! 
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2  Æз де мæ са раз дзы нæн Мæ фи дыд, рат дзы нæн дын тынг би-
рæ бай зæд даг».

3 Ав рам адæл гом и Хуыцауы раз. Хуыцау ын загъ та: 4 «Де мæ 
ара зын Мæ фи дыд. Ды уы дзы нæ би рæ адæм ты фы дæл. 5 Ав рам 
дæ нал хон дзы сты, фæ лæ ны рæй фæ стæ мæ дæ ном уыдзæнис 
Ав раам, уы мæн æмæ дæ скæн дзы нæн би рæ адæм ты фы дæл. 
6 Тынг дын сби рæ кæн дзы нæн дæ бай зæд даг, дæу æй рантысдзæни 
адæм тæ, дæу æй рацæудзæни пад дзæх тæ дæр. 7 Æз са раз дзы-
нæн Мæ фи дыд де мæ æмæ дæ бай зæд да ги мæ, мыггагмæйы 
фи дыд, фæлтæрæй-фæлтæрмæ: Æз уы дзы нæн дæу æмæ дæ 
бай зæд да джы Хуыцау. 8  Дæуæн æмæ дæ бай зæд да гæн фы дæй 
фыртмæйы исбо нæн рат дзы нæн, ныр æрцæуæггагæй кæуыл 
цæ рыс, уы цы зæхх, Ха наа ны зæхх æнæ хъæ нæй. Æмæ дæ бай-
зæд да гæн уы дзы нæн сæ Хуыцау».

9 Хуыцау ма Ав раа мæн загъ та: «Ды дæр æххæст кæн, Мæ 
фи дыд цы до мы, уый, дæ хæ дæг дæр æмæ дæ бай зæд даг дæр, 
фæлтæрæй-фæлтæрмæ. 10 Мæ нæ уын, гъе, Мæ фи дыд, æмæ 
де ’ппæт бай зæд даг дæр æххæст кæ нæд йæ до мæн: су нæт-
гонд уæм æрцæуæд алы нæл гой маг дæр. 11 Кæ нут уæ хи цæн 
су нæт — уый уы дзæ ни Мæн æмæ сы мах æхсæн фи ды ды 
ны сан. 12  Йæ рай гуыр дæй аст бо ны кæуыл рацæуа, уæ уы цы 
лæппутæй-иу ал чи дæр æрцæуæд су нæт гонд. Аф тæ кæ нут 
фæлтæрæй-фæлтæрмæ, уæ хи æмæ уæ ца гъар ты цо тæй уæ хæ-
дза ры чи рай гуы ра, уы до нæн æмæ, уæ бай зæд да гæй чи нæ уа, 
фæ лæ кæ цы фæн ды æд да го нæй кæй балхæдæуа, уы до нæн дæр. 
13 Хъуа мæ æнæ мæнг су нæт гонд уа, дæ хæ дза ры чи рай гуыр ди, 
уый дæр æмæ де ’л хæд дæр. Æмæ Мæ фи дыд — йæ ны сан уæ 
буа рыл — уы дзæ ни мыггагмæйы фи дыд. 14 Су нæт гонд цы нæл-
гой маг не ’рцæуа, уый та тард уы дзæ ни йæ адæ мы æхсæ нæй, 
уы мæн æмæ фе хæлд та Мæ фи дыд».

15 Хуыцау ма Ав раа мæн но джы дæр загъ та: «Дæ ус Сарæйы 
мауал хон Са рæ, фæ лæ ны рæй фæ стæ мæ йæ ном уæд Сар рæ, ома 
„æхсин”. 16 Æз ын раар фæ кæн дзы нæн, æмæ дын ный йар дзæ ни 
фырт. Раар фæ кæн дзы нæн Саррæйæн, æмæ дзы ран ты сдзы сты 
адæм тæ, йæ бай зæд даг суы дзы сты алы адæм ты пад дзæх тæ». 
17 Ав раам адæл гом и Хуыцауы раз, фæ лæ йæ хи ны мæр ба худт: 
«Нæ зо нын, фон дзы ссæ дзаз дзыд зæ рон дæн ма исты ран ты са? 
Дæс æмæ цы ппа ры ссæ дзаз дзыд Сар рæ дæр ма исты ный йа ра?» 
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18 Хуыцауæн та Ав раам загъ та: «Измаил куы цæ рид Дæ ар фæи-
мæ!» 19 Фæ лæ Хуыцау загъ та: «Дæ ус Сар рæ дын ный йар дзæ ни 
фырт, æмæ йыл сæ вæр дзы нæ ном Исаак, ома „уый ху ды”. Æз 
уыимæ æмæ йæ бай зæд да ги мæ са раз дзы нæн мыггагмæйы фи-
дыд. 20 Измаи лы ты ххæй дæр дын фе хъуы стон дæ кур диат. Æз 
ын раар фæ кæн дзы нæн. Сби рæ йæ кæн дзы нæн — тынг би рæ 
уы дзæ ни йæ бай зæд даг. Ды у уа дæс фæ тæ джы рацæудзæнис 
Измаи лы ар тæй. Ран ты сын дзы кæн дзы нæн ра загъ ды адæм. 
21 Æцæг, Мæ фи дыд са раз дзы нæн, Сар рæ дын ин нæ аз аца фон 
кæй ный йа ра, уыимæ — Исаа ки мæ». 22  Ууыл Хуыцау Йæ ны хас 
фæ цис Ав раа ми мæ æмæ ацы ди.

23 Уæд Ав раам бав дæлд æмæ йын Хуыцау куыд ба фæ дзæх ста, 
аф тæ тæк кæ уы цы бон су нæт скод та йæ хæ дза ры æппæт нæл-
гой мæг тæн: йæ фырт Измаи лæн, йæ хæ дза ры чи дæ рид дæр 
рай гуыр ди, уы до нæн, стæй, æл хæд ын чи уы ди, уы до нæн 
дæр.

24–25 Ав раам ну дæс æмæ цы ппа ры ссæ дзаз дзыд уы ди, су нæт гонд 
куы æрцы ди, уæд, йæ фырт Измаил та — æр тын дæ саз дзыд. 
26 Уы цы иу бон æрцы ды сты су нæт гонд Ав раам æмæ йæ фырт 
Измаил. 27 Ав раа мы хæ дза ры æппæт нæл гой мæг тæ — йæ хæ-
дза ры чи рай гуыр ди, уы дон дæр æмæ, æд да гæт тæй æл хæд чи 
уы ди, уы дон дæр — су нæт гонд æрцы ды сты йе мæ.

Хуыцау æргом рацыди Аврааммæ

18  1 Мамрейы Тул дзы ты Къохы Ду не да рæг æр гом ра цы ди 
Ав раам мæ. Уæд Ав раам бо ны тæк кæ æн тæ фы бад ти йæ 

ца ты ры къæ сæр мæ 2  æмæ, йæ сæ рыл уæ лæ мæ куы схæцыди, 
уæд фед та: йæ акомкоммæ лæу уы æр тæ лæ джы. Куыд дæр 
сæ ауыдта, аф тæ рæвдз бауади сæ ра змæ, адæл гом и зæ ххыл 
3 æмæ ба ха тыд: «О Бар да рæг! Кæд мæ Дæ хор зæ хы ак каг кæ-
ныс, уæд Дæ ку рын, æмæ мæ къæсæры иу вæр сты ма ацу. 
4 Ныр тæк кæ æрба дав дзы сты дон, уæ къæх тæ уын цæхсынмæ, 
стæй-иу бау лæ фут ацы бæ ла сы бын. 5 Мæ рæзты кæм цæут, 
уым уын ра хæ сдзы нæн къæ бæр, æмæ, куы фæ фи дар уат, уæд 
уæ фæн да гыл цæудзыстут дард дæр». Уы дон загъ той: «Хорз! 
Ба кæн, куыд загъ тай, аф тæ».

6 Ав раам атын дзыд та ца тыр мæ, Сар рæ мæ, æмæ йын загъ та: 
«Рæвд здæр æвзар гæ сса ды æр тæ мæр тæй хы ссæ азмæнт æмæ 
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донгæндтæ ра кæн». 7 Ав раам йæ хæ дæг та ауади рæгъаумæ, 
ра взæр ста хæрз хаст род, ца гъар мæ йæ рад та, æмæ йæ уый 
уайтæккæ ацæт тæ код та. 8  Уæд Ав раам рай ста нæл хæ, æхсыр 
æмæ роды фыд æмæ сæ йæ уаз джы ты раз æрæ вæрд та. Ца лын мæ 
хорд той, уæд мæ сын бæ ла сы бын Ав раам уыр дыг лæу уы ди.

9 Уаз джы тæ Ав раа мы ба фар стой: «Дæ ус Сар рæ кæм и?» Уый 
сын загъ та: «Мæ нæ ца ты ры». 10 Уа зæг загъ та: «Æнæ мæнг дæм 
æрба цæу дзы нæн ин нæ аз, æмæ дæ ус Саррæйæн уы дзæ ни 
лæ ппу». Сар рæ сæм хъуы ста Уа зæ джы фæ счъыл дым ца ты ры 
къæ сæ рæй. 11 Уы цы за ман Ав раам æмæ Сар рæ сæ зæ рон ды ка-
ры ба цы ды сты, æмæ, сыл гой маг афонæй-афонмæ цы ни зæй 
фæ ты хсы, уый дæр нал хъыг дард та Саррæйы. 12  Уы мæ гæ сгæ 
йæ хи ны мæр бахудти: «Ны ри дæ гæн куы ны ххæр рæгъ дæн, уæд 
ма мæ ца вæр амонд хъуа мæ фæуа? Мæ сæ ры хи цау дæр зæ ронд 
куы у». 13 Ду не да рæг Ав раа мæн загъ та: «Сар рæ цæ мæн бахудти? 
Цæй ты ххæй аф тæ зæ гъы, ацы зæ ронд ба дæн æмæ ма куыд 
ный йар дзы нæн, зæгъ гæ? 14 Ду не да рæ джы бон цы нæ у? Ин нæ 
аз аца фон дæм но гæй æрцæу дзы нæн, æмæ Саррæйæн уы дзæ-
ни лæ ппу». 15 Сар рæ фæ тарст æмæ нæ басасти. Загъ та: «Æз нæ 
ба худ тæн». Фæ лæ Ду не да рæг аф тæ: «Нæ, ды ба худ тæ».

16 Уаз джы тæ сы ста ды сты æмæ цæуыныл ныллæуыдысты. 
Афæндараст сæ кæ нон, зæгъ гæ, Ав раам сæ фæ дыл ра цыд. Уы-
дон афæл гæ сы ды сты Со до мы ’р дæм, 17 æмæ Ду не да рæг загъ та: 
«Цы сфæнд код тон, уый цæ мæн хъуа мæ ба мбæ хсон Ав раа мæй! 
18  Ав раа мæй куы рантысдзæни ра загъ ды адæм, хъо мыс джын 
адæм. Йæ фæ рцы ар фæ гонд уы дзы сты æппæт адæм тæ дæр. 
19 Ав раа мы уый ты ххæй ра взæр стон, цæ мæй йæ фырт тæн æмæ 
йæ дард дæ ры бай зæд да гæн ныф фæ дзæ хса Ду не да рæ джы фæн-
да гыл цæуын, раст уы наф фæ хæ ссын. Æмæ уæд Ду не да рæг 
сæ ххæст кæн дзæн, Ав раа мæн зæр дæ цæмæйты ба вæрд та, 
уы дон». 20 Стæй Ду не да рæг загъ та: «Со дом æмæ Гоморрæйы 
ты ххæй Мæм би рæ хъæ сты тæ сыхъуысти, стыр у сæ тæ ри гъæд. 
21 Ныццæуон æмæ фе нон, Со до мы ты ххæй Мæм цы хъæ сты тæ 
ссы ди, уы дон раст сты æви нæ. Ба зо нон æй».

22  Лæг тæ уыр ды гæй ра цы ды сты æмæ Со до мы ’р дæм адард той 
сæ фæн даг. Ав раам ма уæд дæр лæу уы ди Ду не да рæ джы раз. 
23 Хæ стæг дæр Æм ба цыд æмæ Йæ ба фар ста: «Ау, фыдгæнджытимæ 
рæ сты ты дæр фе саф дзы нæ? 24 Кæд уы цы са ха ры дæс æмæ дыу-
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уи ссæдз рæст гæ нæ джы ис, уæд та? Ау, фе са фис уы цы бы нат, 
нæ йын ныб ба рис дæс æмæ ды у уи ссæдз рæст гæ нæ джы сæ рап -
понд? 25 Уый ма ’рцæуæд, æмæ Ды аф тæ ба кæ най, æнаххос 
фыдгæнæджы хал ахæ ра! Уый ма ’рцæуæд! Æппæт зæ ххæн Тæр-
хон гæ нæг куыд хъуа мæ ма ра хæ сса раст тæ рхон?» 26 Ду не да рæг 
дзуапп рад та: «Со до мы дæс æмæ ды у уи ссæдз рæст гæ нæ джы 
куы сса рон, уæд уы до ны сæ ра ппонд ныб бар дзы нæн уы цы бы-
на тæн». 27 Ав раам аф тæ ба код та: «Æз цы дæн, уы мæй — рыг 
æмæ фæ нык, фæ лæ, зæ гъын, мæ ныфс куы ба хæ ссин æмæ Бар-
да рæ джы куы ба фæр син: 28 дæс æмæ ды у уи ссæдз рæст гæ нæ джы 
фондз хъуаг ра зын ды сты, зæгъ гæ, уæд уы цы фон дзы аххо сæй 
æнæ хъæн са хар ба бын кæн дзы нæ?» Ду не да рæг дзуапп рад та: 
«Фондз æмæ дзы ды у уи ссæдз рæст гæ нæ джы куы сса рон, уæд 
æй нæ ба бын кæн дзы нæн». 29 Ав раам та Йæ но джы дæр ба фар ста: 
«Ныр дзы ды у уи ссæдз ра зын ди, зæгъ гæ, уæд та?» Ду не да рæг 
дзуапп рад та: «Ды у уи ссæ дзы сæ ра ппонд дæр æй нæ ба бын 
кæн дзы нæн». 30 Ав раам та загъ та: «Бар да рæг ма смæ сты уæд, 
фæ лæ ма, зæ гъын, куы ба фæр син: ныр дзы дæс æмæ ссæдз 
рæст гæ нæ джы ра зын ди, зæгъ гæ, уæд та?» Ду не да рæг дзуапп 
рад та: «Дæс æмæ ссæдз рæст гæ нæ джы дзы куы сса рон, уæд дæр 
æй нæ ба бын кæн дзы нæн». 31 Ав раам та ба фар ста: «Мæ ных ма, 
зæ гъын, куы ба тæ рин æмæ Бар да рæ джы куы ба фæр син: ныр 
дзы ссæдз ра зын ди, зæгъ гæ, уæд та?» Ду не да рæг дзуапп рад та: 
«Ссæ дзы сæ ра ппонд дæр æй нæ ба бын кæн дзы нæн». 32  Ав раам 
та загъ та: «Бар да рæг ма смæ сты уæд, фæ стаг хатт ма Дæ, зæ-
гъын, куы ба фæр син: ныр дзы дæс ра зын ди, зæгъ гæ, уæд та?» 
Ду не да рæг дзуапп рад та: «Дæ сы сæ ра ппонд дæр æй нæ ба бын 
кæн дзы нæн».

33 Ууыл Ду не да рæг Ав раа ми мæ Йæ ны хас фæ цис æмæ ацы ди. 
Ав раам дæр ра здæхт йæ хæ дзар мæ.

Лоты хъысмæт.
Хуыцауы тæрхон Содом æмæ Гоморрæйæн

19  1 Ды у уæ зæ ды уы цы изæр Со дом мæ ба цы ды сты. Лот 
бад ти Со до мы кул дуа ры цур. Куы сæ ауыдта, уæд 

фе ста ди, сæ ра змæ рауад, адæл гом и зæ ххыл 2  æмæ сæм ба-
ха ты ди: «Мæ сæр уæ ны вонд, уæ хор зæ хæй, мидæмæ нæм 
сак каг кæ нут. Цæхсдзыстут уæ къæх тæ æмæ бахсæвиуат кæн-
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дзы стут, рай сомра джы та араст уы дзы стут уæ фæн да гыл». 
Уы дон загъ той: «Нæ, æд де бахсæвиуат кæн дзы стæм». 3 Фæ лæ 
сæм Лот тынг æрха тыд, æмæ уæд ба цы ды сты хæ дзар мæ. Лот 
сын фынг ацæт тæ код та, дон гонд дзул тæ дæр сын ра код той, 
æмæ ба хорд той.

4 Уаз джы тæ нæ ма ба хуыссы ды сты, аф тæ Со до мы са ха ры 
нæл гой мæг тæ, зæ рон дæй, но гæй, са ха рæн йæ алы кæ рæт тæй, 
æр тых сты сты Ло ты хæ дза рыл 5 æмæ йæм хъæр код той: «А 
изæр дæм цы лæг тæ æрба цы ди, уы дон кæм сты? Ракæн-ма сæ 
ар дæм, æмæ се мæ нæ хи аи рхæ фсæм!» 6 Лот сæм къæ сæр мæ 
рауади, дуар йæ фæ дыл рах гæд та 7 æмæ загъ та: «Ме ’фсы мæр-
тæ, уæ хор зæ хæй, ма цы фыд бы лыз са ра зут. 8 Мæ уаз джы тæ сты, 
æмæ сæ ма ба хъыг да рут. Ды у уæ чыз джы мын ис, æнæ рцæф 
сты ныр ма, æмæ уæм фæл тау уы до ны ра кæ нон, æмæ уæ цы-
дæ рид дæр фæн ды, уый сын ба кæ нут». 9 Уы дон ыл схъæр тæ 
код той: «Ахъуыт ты у ар ды гæй! Ай æрцæуæггаг куы у, уæд нын 
тæрхæттæ кæ ны ныл цы схæ цы дис? Фæ лæу у, мах дын ныр, уы-
до нæн цы ба кæ ни наг стæм, уы мæй фыд дæр тæ куы нæ фæуæм!» 
Ныууырдыг сты Лот мæ, дуар ба то ны ныл архайынц. 10 Фæ лæ 
Ло ты уаз джы тæ æд дæ мæ сæ къух тæ ра дард той, фæ ми дæг æй 
код той æмæ дуар ах гæд той, 11 къæ сæ рыл цы адæм уы ди, уы-
до ны та, кæстæрæй, хи стæ рæй, аф тæ ба куырм код той, æмæ, 
дуар агургæйæ, фыдæбоны хай баи сты.

12  Ло тæн йæ уаз джы тæ загъ той: «Ам ма дын чи ис? Сиа хсæй, 
фыр тæй, чыз гæй, æн дæ рæй дын са ха ры чи ис, уы до ны се ’ппæ-
ты дæр акæн ар ды гæй, 13 уы мæн æмæ хъуа мæ зæ ххы цъа рæй 
фе са фæм ацы бы нат. Би рæ хъæ сты тæ йыл ссы ди Ду не да рæг мæ, 
æмæ нæ йæ фе са фын мæ рар вы ста». 14 Лот ацыд æмæ ха бар фе-
хъу сын код та йæ чыз джы ты кур джы тæн: «Æвæ стиа тæй ар ды гæй 
уæ хи ай сут, уы мæн æмæ Ду не да рæг рæхджы фесафдзæн ацы 
са хар». Фæ лæ адон мæ Ло ты ны хас ху дæ гау фæкасти.

15 Боныцъæхтыл зæд тæ Лот мæ ба дзырд той: «Фæ тагъд дæр кæн, 
æмæ дæ ус æмæ дæ ды у уæ чыз ги мæ цæу гæут ар ды гæй, науæд 
ацы тæ ри гъæд джын са ха ри мæ сы мах дæр ба бын уы дзы стут». 
16 Фæ лæ фæ стиат кæй код та, уы мæ гæ сгæ лæг тæ Ло ты къу хыл 
ра хæ цы ды сты, ра хæ цы ды сты йын йæ ус æмæ йæ чыз джы ты 
къух тыл дæр æмæ сæ фæ сса хар ба лæу уын код той, уы мæн 
æмæ Ду не да рæг тæ ри гъæд код та Ло тæн.
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17 Фæ сса хар ын ба фæ дзæх стой: «Гъе ныр дæ сæр ба фснай! 

Фæ стæ мæ дæр мауал фæ кæс, дæл вæ зы ма куы æр лæу у! Хæхты 
’рдæм цæу гæ, науæд ба бын уы дзы нæ!» 18  Фæ лæ Лот загъ та: 
«Нæ, Бар да рæг! 19 Мæ уд Дæ фæхъхъау, скод тай мæ Дæ аудыны 
ак каг, рад тай мын стыр хор зæх: фер вæ зын мæ код тай. Гъе 
æр мæст хæх тæм ба ли дзын мæ бон нæ бауыдзæни — бæл лæх 
мæ æрæййафдзæни фæн да гыл, æмæ фесæфдзынæн. 20 Уар тæ 
уы цы къан нæг са хар хæ стæг дæр куы у сæр бафснайынмæ. 
Къан нæг куы у! Уыр дæм ба ли дзы ны бар мын ратт, цæ мæй 
удæ га сæй баззайон». 21 Дзуапп ын рардæуыд: «Ацы хъуыд даг 
дæр са раз дзы нæн дæ сæ ра ппонд: цы са ха ры кой скод тай, уый 
нæ ны ппырх кæн дзы нæн. 22  Ба тагъд кæн уыр дæм æмæ дзы дæ 
сæр ба фснай. Ца лын мæ уыр дæм ба хæц цæ уай, уæд мæ мын 
ацы хъуыд да гæн райдайæн нæй». Уы мæ гæ сгæ хуыйны уы цы 
са хар Цоар, ома «ницæйаг», «къан нæг».

23 Хур куыд дæр скаст, аф тæ Лот дæр ба хæц цæ и Цоар мæ. 
24 Уæд Ду не да рæг Со дом æмæ Гоморрæйыл уæ лæр втæй æр-
калд та судз гæ сон дон 25 æмæ ба бын код та са хар тæ æмæ æгас 
дæл вæз æд цæр джы тæ, зайæгхал дæр дзы нал баз за ди.

26  Ло ты ус фæ стæ мæ фæ каст æмæ цæ ххы цæ джындз фе-
 стад.

27 Ав раам сæу мæ ра джы ба цыд, айфыццаг Ду не да рæ джы раз 
кæм лæу уы ди, уы цы бы нат мæ. 28  Афæлгæсыди Со дом æмæ 
Гоморрæйыл, стæй æгас дæл вæ зыл æмæ фед та: зæхх цы ма 
гарнайы пец фе ста ди, уыйау дзы цы ди фæ здæг.

29 Гъе аф тæ, Хуыцау Иор да ны дæл вæ зы са хар тæ куы ба бын 
код та, уæд нæ фе рох код та Ав раа мы — Ло ты ра га цау рар вы-
ста уы цы фы до хы ра нæй, йæ цæ рæн бы на тæй.

30 Цоа рæй Лот йæ ды у уæ чыз ги мæ ссы ди хæх тæм, уы мæн 
æмæ нæ уæн ды ди Цоа ры цæ рын. Æрбынат код той лæ гæ ты. 
31 Иу ахæ мы хи стæр чызг кæ стæ рæн загъ та: «Нæ фыд ба зæ-
ронд ис, æмæ, дунейы æгъ дау мæ гæ сгæ не мæ чи ба цæ ра, 
ацы ран иу ахæм лæг нæй. 32  Гъе мæ нæ фы ды мыг гаг сæ фын 
ма бауадзæм, сæн ын ба да рæм æмæ йе мæ æмуат æрцæуæм». 
33 Уы цы æхсæв сæ фы ды сра сыг код той, æмæ хи стæр чызг йе-
мæ фæ ци. Ныр куыд æрхуыссыд æмæ куыд сы ста ди, уый фыд 
æмбар гæ дæр нæ ба код та. 34 Ин нæ бон хи стæр чызг кæ стæ рæн 
загъ та: «Ды сон æз уыд тæн нæ фы ди мæ. Цæй æмæ та йын ахсæв 
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дæр сæн ба да рæм, æмæ ды дæр йе мæ фæу. Аф тæ мæй нæ фы-
ды мыг гаг сæ фын нæ бауадздзыстæм». 35 Уы цы æхсæв дæр та 
сæ фы ды сра сыг код той, æмæ кæ стæр чызг йе мæ фæ ци. Ныр 
куыд æрхуыссыд æмæ куыд сы ста ди, уый фыд æмбар гæ дæр 
нæ ба код та.

36 Аф тæ мæй Ло тæн йæ ды у уæ чыз джы дæр бан хъæл цау сты сæ 
фы дæй. 37 Хи стæр чызг ный йард та лæ ппу æмæ йыл сæ вæрд та 
ном Моав, ома «фы дæй». Уый у моа вæг ты фы дæл. 38  Кæ стæр 
чызг дæр ный йард та лæ ппу æмæ йыл сæ вæрд та ном Бен-Амми, 
ома «мæ хио ны фырт». Уый та у ам мо нæг ты фы дæл.

Авраамы ус Саррæ æмæ Авимелех

20  1 Ав раам уыр ды гæй араст и Не ге вы зæх мæ æмæ æрæн-
ца ди Ка де шæй Шу ры æхсæн. Иу за ман цар ди Ге ра ры. 

2  Уым йæ ус Саррæйы хуыд та йæ хо. Ге ра ры пад дзах Ави ме лех 
ар вы ста Сар рæ мæ æмæ йæ æрба кæ нын код та йæ хи мæ. 3 Фæ лæ 
æхсæ вы Хуыцау Ави ме лех мæ фы ны æр гом ра цыд æмæ йын 
загъ та: «Ныр тæк кæ амæл дзы нæ, ацы сыл гой ма джы дæ хи мæ 
кæй æрба код тай, уый ты ххæй, уы мæн æмæ мой мæ дзыд у». 
4 Ави ме лех та ныр ма йе ’м гæ рон нæ ма æрцы ди. «Бар да рæг! — ба-
ха тыд Ави ме лех. — Ау, æназым адæ мы дæр фе саф дзы нæ? 
5 Уы цы лæг мын йæ хæ дæг куы дзырд та, мæ хо у, зæгъ гæ! Сыл-
гой маг дæр æй йе ’фсы мæр куы хуыд та! Ацы хъуыд да джы 
сыгъ дæг сты мæ цæ сгом дæр æмæ мæ къух тæ дæр». 6 Фыны 
йын Хуыцау загъ та: «Æз дæр æй зо нын, ацы хъуыд да джы дæ 
цæ сгом сыгъ дæг кæй у, уый, æмæ дæ уы мæ гæ сгæ Мæ хæ дæг 
бау рæд тон тæ ри гъæд ра кæ ны нæй Мæ ра зы — уы мæ гæ сгæ дæ 
нæ бауагътон ацы сыл гой маг мæ ба вна лын. 7 Ныр сыл гой ма-
джы фæ стæ мæ йæ мойæн ратт. Уый пе хуым пар у, æмæ дын 
скув дзæ ни, цæ мæй сæ рæ га сæй баз зай ай. Йæ мойæн æй куы 
нæ раттай, уæд та уый зон, æмæ уе сæфт æрцы ди дæуæн дæр 
æмæ дæ адæ мæн дæр».

8 Рай со мæй ра джы Ави ме лех куы фæ дзырд та йæ дæл дæр тæм 
се ’ппæт мæ дæр æмæ сын ацы ны хæ стæ куы ра фæ змыд та, уæд 
сæ стыр тас ба цы ди. 9 Стæй Ави ме лех фæ сидт Ав раам мæ æмæ 
йын аф тæ: «Уый нын цы ба куы стай? Уа гæр цæ мæй фæазымджын 
дæн дæ ра зы — мæн дæр æмæ мын мæ пад дза хад дæр цæ-
мæн ба ппæр стай стыр тæ ри гъæ ды? Куыд не ’мбæ лы, ахæм 
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æвир хъау ми тæ мын ба код тай». 10 Но джы ма йын загъ та: «Цы 
дын уы ди уы цы фæнд, цы дæ зæр ды уыд?» 11 Ав раам дзуапп 
рад та: «Æз загъ тон: „Ацы ран Хуыцау æй æппын нæ тæр сынц 
æмæ мæ мар дзы сты мæ усы ты ххæй”. 12  Æцæ гæй та мын хо 
дæр æй йа фы: фы дæй иу стæм, ма дæй та — хи цæн, æмæ сси 
мæ ус. 13 Хуыцау мæ куы ар вы ста мæ фы ды уæзæгæй дунейыл 
хæ тын мæ, уæд мæ усæн бафæдзæхстон: „Уы цы хор зы мын 
ба цу, æмæ, кæдæмфæнды бафтæм, ме ’фсы мæр у, зæгъгæ-иу 
дзур”».

14 Ави ме лех ра хи цæн код та лы стæг фос, стур вос, нæл гой маг 
æмæ сыл гой маг ца гъар тæ æмæ сæ рад та Ав раа мæн, фæ стæ мæ 
йын рад та йæ ус Саррæйы дæр. 15 Загъ та: «Мæ нæ мæ зæхх дæ 
ра зы. Цæр, кæм дæ рид дæр дæ фæн ды, уым». 16 Саррæйæн дæр 
загъ та: «Æз де ’фсы мæ рæн дæт тын дæс æмæ ссæдз джиранкайы 
æвзист, æнæ къæм кæй дæ, уый ны са нæн, æмæ, де мæ чи дæ рид-
дæр ис, уы до ны цæ сты сраст уы дзы нæ».

17 Ав раам скуы вта Хуыцау мæ, æмæ Хуыцау сдзæ бæх код та 
Ави ме ле хы, уы мæн йæ ус æмæ йæ сыл гой маг ца гъар ты, æмæ 
сын но гæй рай дыд та сы вæл лæт тæ гуы рын. 18  Ду не да рæг уый 
ра змæ Ав раа мы ус Саррæйы ты ххæй Ави ме ле хы хæ дза ры 
æппæт сыл гой мæг тæн дæр сæх гæд та сæ зæ нæг дон.

Авраам æмæ йæ фырттæ Измаил æмæ Исаак

21  1 Ду не да рæг, куыд загъ та, аф тæ æр хъуы ды код та Сар-
рæйы; са рæз та, зæр дæ йын цæ мæй ба вæрд та, уый. 

2  Сар рæ бан хъæл цау ис æмæ, Хуыцау цы афо ны кой код та, уы-
цы афон Ав раа мæн, йæ зæ ры бон, ный йард та фырт. 3 Сар рæ 
йын цы фырт ный йард та, ууыл Ав раам сæ вæрд та ном Исаак. 
4 Аст бо ны йыл куы ра цы ди, уæд ын скод та су нæт, Хуыцау 
куыд ба фæ дзæх ста, аф тæ.

5 Ав раа мыл цы ди фон дзы ссæдз азы, йæ фырт Исаак куы рай-
гуыр ди, уæд. 6 Сар рæ загъ та: «Фæ ху дын мæ код та Хуыцау. Ацы 
ха бар чи фе хъу са, уый дæр фæхуддзæни ме мæ». 7 Йæ ны ха сыл 
ма баф тыд та: «Чи загъ таид Ав раа мæн, Саррæйы риуы ма сы-
вæл ло нæн æхсыр фæ зын дзæ ни, зæгъ гæ? Ныр ын йæ зæ ры бон 
ный йард тон фырт».

8  Са би фæ хъо мыл и. Риу æй ир тæст цы бон æрцы ди, уы цы 
бон Ав раам скод та стыр куывд.
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9 Иу ахæ мы Сар рæ фед та, Ав раа мæн мысираг Агар кæй ный-

йард та, уы цы лæ ппу йын йæ фырт Исаа кыл ху дæ гæй йæ хи 
кæй хæ ссы, уый 10 æмæ загъ та Ав раа мæн: «Уы цы унæу ты æд 
лæ ппу атæр! Мæ хъæ бул Исаа кы раз дын уый дæ бын тæм ни-
цы бар да ры». 11 Тынг хъыг уыд Ав раа мæн йæ фырт Измаи лы 
ты ххæй ахæм ны хæ стæ хъу сын. 12  Фæ лæ йын Хуыцау загъ та: 
«Лæ ппу æмæ дæ унæу ты ты ххæй мæт ма кæн. Сар рæ дын цы 
зæ гъы, уы мæ бай хъус, уы мæн æмæ, Исаа кæй чи ран ты са, уы-
дон уы дзы сты дæ бай зæд даг. 13 Фæ лæ унæу ты лæппуйæ дæр 
ран ты сын кæн дзы нæн стыр адæм, уы мæн æмæ уый дæр дæ 
фырт у».

14 Рай со мæй ра джы Ав раам рай ста дзул æмæ до ны ла лым, 
Ага ры уæх скыл сæ сæ вæрд та, рад та йын лæппуйы дæр æмæ йæ 
ар вы ста аф тæ мæй. Уый араст ис æмæ Беер-Шевæйы æдзæ рæг 
бы ды ры фæ дзæ гъæл и. 15 Ла лы мы дон куы фæ ци, уæд лæппуйы 
иу къудзийы бын ны у уагъ та, 16 йæ хæ дæг ацыд æмæ уыр ды гæй 
фа ты æхст бæрц дард дæр сбадти, лæппуйы мæ лæт ма фе нон, 
зæгъ гæ, æмæ æрдиаг код та. 17 Фæ лæ Хуыцау фе хъуы ста лæппуйы 
кæуын, æмæ Хуыцауы зæд уæ лар вæй Агар мæ æр дзырд та: «Цы 
’рцы ди, Агар? Ма тæрс! Хуыцау лæппуйы кæуын фе хъуы ста, 
кæм æй ны у уагъ тай, уыр ды гæй. 18 Бав дæл æмæ йæ сы стын кæ, 
йæ къу хыл ын фи дар хæц! Æз уы мæй ран ты сын кæн дзы нæн 
ра загъ ды адæм». 19 Хуыцау бай гом код та Ага ры цæ сты тæ, æмæ 
уæд Агар фед та цъай. Ба цы ди цъай мæ, ла лым бай дзаг код та 
æмæ лæппуйæн дон рад та.

20 Хуыцау ау дыд та Ага ры фыр тыл. Уый бай рæз ти. Цардис 
æдзæ рæг бы ды ры æмæ са хуыр и фа тæй æхсын. 21 Измаил цар-
ди Па ра ны æдзæ рæг бы ды ры, æмæ йын йæ мад ус æр код та 
Мы сы ры зæ ххæй.

Авраамы фидыд Авимелехимæ
22  Уы цы за ман Ави ме лех йе ’фса ды хи цау Пи хо ли мæ ба-

цыд Ав раам мæ æмæ йын загъ та: «Де ’ппæт хъуыд дæг ты дыл 
Хуыцау ау ды. 23  Гъе мæ мын ацы ран Хуыцау æй ард ба хæр, 
хи нæй кæй нæ разилдзынæ нæ дæр мæ ныл, нæ дæр ме ’ппæт 
бай зæд да гыл. Æз дæуæн хæрз ты куыд ба цыд тæн, афтæ-иу 
ды дæр хæрз ты ба цу мæ нæн æмæ, æрцæуæггагæй кæм цæ рыс, 
уы цы бæстæйæн». 24 Ав раам ард ба хорд та, 25 фæ лæ Ави ме ле-
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хæн бауай дзæф код та, дæ ца гъар тæ мын мæ цъай бай стой, 
зæгъ гæ. 26 Ави ме лех ын дзуапп рад та: «Нæ зо нын, аф тæ чи 
ба код та, уый. Ды дæр мын куы ни цы ской код тай. Фыц цаг 
хатт хъу сын уы цы ха бар». 27 Ав раам Ави ме ле хæн рад та фы стæ 
æмæ стур тæ, æмæ ба фи дыд той. 28  Фы стæй Ав раам ра хи цæн 
код та авд далысы. 29 Ави ме лех æй ба фар ста: «Цæ мæн ра хи цæн 
код тай ацы авд далысы?» 30 Ав раам ын дзуапп рад та: «Ацы 
авд далысы райс мæ къу хæй — уы цы цъай æз кæй скъах тон, 
уы мæн æвдисæйнагæн».

31 Кæрæдзийæн ард кæй ба хорд той, уы мæ гæ сгæ ацы бы нат уæ-
дæй фæ стæ мæ хуыйны Беер-Шевæ, ома «ард ба хæр ды цъай».

32  Беер-Шевæйы Ав раа ми мæ куы ба фи дыд той, уæд Ави-
ме лех æмæ йе ’фса ды хи цау Пи хол фæ стæ мæ аздæх ты сты 
фи ли сти маг зæх мæ. 33 Ав раам та Беер-Шевæйы ны ссагъ та та ма-
риск — сæрдæй, зымæгæй цъæх чи да ры, ахæм бæ лас — æмæ 
уым ссард та Ду не да рæ джы, æну сон Хуыцауы, ном.

34 Ав раам æрцæуæггагæй би рæ фæ цар ди фи ли сти маг зæ х-
хыл.

Авраамы æгæрон æууæнк Хуыцауыл

22  1 Ацы ха бæрт тæ куы æрцы ды сты, уый фæ стæ Хуыцау 
фæл вæрд та Ав раа мы. Ба сидт æм: «Ав раам!» Уый дзуапп 

рад та: «Хъу сын дæм». 2  Хуыцау загъ та: «Де мæ ра кæн дæ иу нæг, 
дæ уар зон фырт Исаа кы æмæ араст у Мо риа йы зæх мæ, æмæ 
йæ уым, цы хо хæй дын зæ гъон, ууыл иу уыл су дзи наг ны вон-
дæн æрхæсс».

3 Ав раам рай со мæй ра джы саргъ сæ вæрд та йæ хæ рæ гыл, йе-
мæ ра код та йæ ца гъар тæй ды у уæ йы æмæ йæ фырт Исаа кы, 
ны вонд æрхæ ссы нæн ны сса ста суг дæр æмæ аф тæ мæй араст 
и, Хуыцау ын цы бы нат ба ца мыд та, уыр дæм. 4 Æр тык каг бон 
Ав раам ал фа мбы лай йæ цæст аха ста æмæ дард мæ суыдта 
уы цы бы нат. 5 Йæ ца гъар тæн загъ та: «Сы мах уал ам хæ рæ ги-
мæ фæ лæу ут, æз æмæ мæ лæ ппу та уар тæ уыр дæм бацæуæм 
Хуыцау мæ ба ку вын мæ, стæй уæм фæ стæ мæ æрба здæх дзы-
 стæм».

6 Ав раам йæ фырт Исаа кы æк кой сæ вæрд та, ны вонд æрхæс-
сы нæн сæм цы суг уы ди, уый, рай ста зынг æмæ кард, æмæ 
араст сты ды у уæ йæ. 7 Исаак дзу ры йæ фыд Ав раам мæ: «Мæ 
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фыд!» Уый дзуапп рад та: «Хъу сын дæм, мæ хъæ бул». Исаак 
ба фар ста: «Зынг æмæ нæм суг бæр гæ ис, фæ лæ ны вон даг уæ-
рыкк та кæм ис?» 8  Ав раам дзуапп рад та: «Хуыцау Йæ хæ дæг 
равзардзæн, иу уыл су дзи наг ны вон дæн цы уæ рыкк хъæуы, 
уый». Æмæ цы ды сты дард дæр.

9 Хуыцау ын цы бы на тæй загъ та, уыр дæм куы ба хæц цæ сты, 
уæд Ав раам уым са рæз та ны вонд хæ ссæн æмæ йыл суг тæ ра-
вæрд та. Уый фæ стæ йæ фырт Исаа кы сба ста æмæ йæ сæ вæрд та 
ны вонд хæ ссæ ныл, суг ты уæ лæ. 10 Фæ лæ куыд дæр кард рай-
ста йæ фыр ты ар гæв дын мæ, 11 аф тæ йæм Ду не да рæ джы зæд 
уæ лар вæй æр дзырд та: «Ав раам! Ав раам!» Уый дзуапп рад та: 
«Хъу сын дæм». 12  Зæд загъ та: «Дæ къух ма сис лæ ппу мæ! Ма цы 
йын ба кæн! Ныр зо нын, Хуыцау æй кæй тæр сыс æмæ Мын дæ 
иу нæг фыр ты кæй нæ бав гъау код тай, уый».

13 Ав раам акаст æмæ фед та: пы хсы ты йæ сы тæ ны ссагъ ды-
сты иу фы рæн. Ав раам æм ба цы ди, суæгъд æй код та æмæ 
йæ иу уыл су дзи наг ны вон дæн æрха ста йæ фыр ты бæ сты. 
14 Уы цы бы нат Ав раам схуыд та Адонай-Ире, ома «Ду не да рæг 
равзардзæн». Ацы ха бар мæ гæ сгæ фæ зæ гъынц ныр дæр, «Ду-
не да рæг равзардзæни хо хыл», зæгъ гæ.

15 Ду не да рæ джы зæд та дык каг хатт дæр уæ лар вæй æр дзырд та 
Ав раам мæ: 16 «Мæ хи цæй со мы кæ нын, — зæ гъы Ду не да рæг, — ацы 
хъуыд даг кæй са рæз тай, дæ иу нæг фыр ты кæй нæ бав гъау код-
тай, 17 уый ты ххæй дын æнæ мæнг раар фæ кæн дзы нæн! Ар вы 
стъа лы тау æмæ ден джы зы был гæ рон зми сау дын тынг сби рæ 
кæн дзы нæн дæ бай зæд даг. Фыд гул ты са хар тæ бауыдзысты сæ 
исбон! 18 Кæй Мæм бай хъуы стай, уы мæ гæ сгæ дæ бай зæд да джы 
фæ рцы ар фæ гонд уы дзы сты æппæт адæм тæ дæр».

19 Уый фæ стæ Ав раам æрба здæхт йæ ца гъар тæм, æмæ иу мæ 
ацы ды сты Беер-Шевæмæ. Ав раам баз за ди Беер-Шевæйы.

Нахоры байзæддаг
20 Ацы ха бæрт тæ куы æрцы ды сты, уый фæ стæ Ав раам мæ 

фæхабар чындæуыди, де ’фсы мæр На хо рæн дæр, дам, йæ ус 
Мил ка ный йард та фырт тæ: 21 Уц — йæ хи стæр, уый æфсы мæр 
Буз, ин нæ тæ — Хъе муел, Ара мы фыд, 22  Ке сед, Ха зо, Пил даш, 
Идлаф, Бе туел. 23 Бе туе лæн рай гуыр ди Ре век кæ. Ацы аст фыр-
ты Ав раа мы æфсы мæр На хо рæн ный йард та Мил ка. 24 На хо рæн 

РАЙДИАН 22:8 – 24

OOTnew.indb   39OOTnew.indb   39 07.02.2011   12:55:1807.02.2011   12:55:18



40

ма йæ но мы лус Реу ма дæр ный йард та фырт тæ: Тевах, Гахам, 
Тахаш æмæ Маахайы.

Саррæйы мæлæт

23  1 Сар рæ фæцардис авд æмæ æхсæ зы ссæдз азы. 2  Амар ди 
Хъирйат-Арбайы, ома Хев ро ны, Ха наа ны зæ ххыл. Ав-

раам фæ куыд та, фæ хъар джы тæ код та Саррæйыл. 3 Стæй йæ 
цу рæй ра цыд æмæ хет тæг тæм ба ха тыд: 4 «Æз ар ды гон нæ дæн, 
æрцæуæггаг дæн, æмæ мын уæ зæ ххæй рау æй кæ нут исбо ны 
хай, цæ мæй дзы мæ усы мард ба вæ рон». 5 Хет тæг тæ йын загъ-
той: 6 «Дæ хор зæ хæй, бай хъус нæм! Мах дæ нымайæм Хуыцауы 
бар джын лæ гыл, æмæ нæ зæ ппæдз ты хуыздæ ры ба вæр дæ усы. 
Уый ты ххæй дын ма хæй ни чи бав гъау кæн дзæ ни йæ мыг га джы 
зæ ппадз». 7 Ав раам сы ста ди, сæ рæй ныл лæг акуывта уы цы зæх-
хы адæ мæн, хет тæг тæн, 8  æмæ сын загъ та: «Кæд мын мæ усы 
мард ба вæ ры ны бар дæт тут, уæд уæ ку рын, æмæ Цо ха ры фырт 
Ефрон мæ ба ха тут, 9 цæ мæй мын рат та, йæ бы ды ры кæ рон цы 
лæ гæт ис, Мах пе ла, зæгъ гæ, уый. Сы мах цур мын æй исбо нæн 
рау æй кæ нæд йе ’ххæст ар гъыл — уæл мæр дæн».

10 Хет таг Ефрон бад ти йе ’мбæстæгты æхсæн æмæ, са ха ры 
кул дуар мæ цы хет тæг тæ æрæ мбырд ис, уы дон æй се ’ппæт 
куыд хъу сой, аф тæ Ав раа мæн загъ та: 11 «Дæ хор зæ хæй, бай хъус 
мæм! Æз дын дæт тын бы дыр дæр æмæ лæ гæт дæр. Дæт тын 
дын сæ мæ адæ мы раз, æмæ дæ усы мард ба вæр». 12  Ав раам 
та йæ сæ рæй ныл лæг акуывта уы цы зæ ххы адæ мæн 13 æмæ 
йæ се ’ппæт дæр куыд хъу сой, аф тæ баздæхти Ефрон мæ: 
«Ме мæ куы сра зы уаис, уæд дын бы ды ры аргъ рат тин. Райс 
æй, æмæ мæ усы мард уым ба вæ рон». 14 Ефрон загъ та Ав ра-
амæн: 15 «Дæ хор зæ хæй, бай хъус мæм! Зæ ххæн йæ аргъ у дæс 
джиранкайы — æз æмæ дæуæн ца нæ бæ рæг сты. Ба вæр дзы 
дæ усы мард». 16 Ав раам сра зы ис Ефро ни мæ. Хеттæгты раз 
цас загъ та, уыйбæрц ын сбар ста æвзист — дæс джиранкайы, 
сæу дæ джер тæ куыд фæ ба рынц, аф тæ.

17–18  Аф тæ мæй, Ефро нæн Мамрейы ных мæ Махпелайы цы 
бы дыр уы ди, уый бацис Ав раа мы исбон, æд лæ гæт, æд бæ лæ-
стæ. Уы мæн æв ди сæн си сты, са ха ры кул дуар мæ чи æрæ мбырд 
и, уы цы хет тæг тæ иу уыл дæр. 19 Æмæ Ав раам йæ ус Саррæйы 
мард ба вæрд та, Ха наа ны зæ ххыл Мамре-Хевроны æма рæн цы 
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24:2–3 Уы цы бавнæлд баст уы дис иу уыл карздæр ардбахæрдимæ.

бы дыр уы ди, Мах пе ла, зæгъ гæ, уым, лæ гæ ты. 20 Хет тæг тæй 
Ав раам мæ æрхау ды сты бы дыр дæр æмæ, цы лæ гæт дзы уы ди, 
уый дæр — уæл мæр дæн.

Исаак куры Ревеккæйы

24  1 Ав раам ба зæ ронд и. Ду не да рæг æй Йæ хор зæ хæй 
схай джын код та йæ алы хъуыд да джы дæр. 2  Иу хатт 

Ав раам загъ та йæ хæ дза ры хи стæр ца гъа рæн, йе ’ппæт исбон 
кæй бæр ны уы ды сты, уы мæн: «Дæ къу хæй мын мæ са гæх тæм 
ба внал 3 æмæ мын Ду не да рæ гæй, арв æмæ зæ ххы Хуыцау æй, 
ард ба хæр, мæ фыр тæн, кæй æхсæн цæ рын, уы цы ха наа нæг ты 
чыз джы тæй кæй не ’рхæ сдзы нæ ус, 4 фæ лæ кæй ацæу дзы нæ 
мæ рай гуы рæн бæ стæм, мæ хион тæм, æмæ уыр ды гæй кæй 
æр кæн дзы нæ ус мæ фырт Исаа кæн». 5 Ца гъар æй ба фар ста: 
«Мый йаг, уы цы чызг ме мæ а зæх мæ цæуыныл куы не сра зы 
уа, уæд-иу дын дæ фыр ты, цы бæстæйæ ра цыд тæ, уыр дæм 
акæ нон?» 6 Ав раам ын загъ та: «Абабау! Мæ фыр ты мын уыр-
дæм ма акæн! 7 Мæ фы ды уæзæгæй, мæ рай гуы рæн бæстæйæ 
мæн Чи ра хуыд та æмæ мын мæ бай зæд да гæн ацы зæхх рат-
ты ныл со мы Чи ра код та, уы цы Ду не да рæг, уæ лар вон Хуыцау, 
дæ ра зæй рарвитдзæни Йæ зæ ды, цæ мæй мын уыр ды гæй мæ 
фыр тæн ус æр кæ най. 8  Чызг де мæ цæуыныл куы не сра зы уа, 
уæд та сæ ри бар уы дзы нæ ацы ард ба хæр дæй. Æрмæст-иу мын 
мæ фыр ты уыр дæм ма акæн». 9 Ца гъар ба внæлд та йе ’л дар Ав-
раа мы агъдрæ бын мæ æмæ йын ард ба хорд та.

10 Уый фæ стæ ца гъар йе ’л да ры теуатæй ра хи цæн код та 
дæс, рай ста йын йæ алы хæ зна тæй дæр æмæ араст ис Арам-
Нахараимы зæх мæ, На хо ры са хар мæ. 11 Уыр дæм куы ба хæц цæ 
и, уæд са хар мæ хæ стæг, цъайы цур, бау рæд та йæ теуатæ. 
Уыд изæр мæ æв вахс — дон дзау чыз джы тæ дон исын мæ куы 
рацæуынц, тæк кæ уы цы афон. 12  Ав раа мы ца гъар скуы вта: 
«О Ду не да рæг, ме ’л дар Ав раа мы Хуыцау! Гъе ныр мын мæ 
хъуыд даг фæ рæст мæ кæн! Ме ’л дар Ав раа мы схай джын кæн 
Дæ хор зæ хæй! 13 Мæ нæ лæу уын суа до ны цур, æмæ ныр тæк кæ 
са ха ры чыз джы тæ ра цæу дзы сты дон исын мæ. 14 Дæ ду рын æр-
къул кæн æмæ дон ба на зон, зæгъ гæ сæ кæ мæ ба ха тон, уый 
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мын кæд аф тæ зæ гъа, ба наз, æз дын дæ теуатæн дæр рат дзы-
нæн дон, зæгъ гæ, гъеуæд-иу æй, Дæумæ кувæг Исаа кæн кæй 
сак каг код тай, уы цы чызг фæкæ. Уы мæй ба зон дзы нæн — ме 
’л да ры мын схай джын код тай Дæ хор зæ хæй».

15 Ав раа мы ца гъар куывд нæ ма фæ цис, æмæ дын мæ нæ, йæ 
ду рын йе уæх скыл, аф тæ мæй рацæуы Ре век кæ — Бе туе лы, 
Мил ка æмæ Ав раа мы æфсы мæр На хо ры фыр ты, чызг. 16 Ре век кæ 
уы ди тынг рæ сугъд, ныр ма æнæ рцæф. Æрхыз ти суа дон мæ 
æмæ йæ ду рын бай дзаг код та. Фæ стæ мæ куы фæцæйцыди, 
17 уæд æм Ав раа мы ца гъар рæвдз бауад æмæ йæм ба ха ты ди: 
«Дæ ду ры ны до нæй ма мын иу хуыпп авæр». 18  Уый загъ та: 
«Табуафси», — æмæ уы йа дыл ду рын йе уæх скæй æри ста æмæ 
йын дон рад та. 19 Ав раа мы ца гъар куы ба ныз та, уæд ын чызг 
аф тæ: «Ныр тæк кæ дын дæ теуатæн дæр си сдзы нæн, уадз æмæ 
сæ фаг ба на зой». 20 Уайтагъд йæ ду ры ны дон тæгæнайы ауагъта, 
цъай мæ та бауади æмæ йын йæ теуатæн дæр дон си ста.

21 Ав раа мы ца гъар æм кастис æнæдзургæйæ. Фæн дыд æй 
ба зо нын, Ду не да рæг ын йæ фæн даг фæ рæст мæ код та æви 
нæ. 22  Теуатæ дон куы ба ныз той, уæд уы цы лæг чыз гæн рад та 
зы наргъ сы згъæ рин фындз цæг æмæ ды у уæ сы згъæ рин цæнг-
да рæ ны 23  æмæ йæ ба фар ста: «Зæгъ-ма мын, кæй чызг дæ? 
Махæн уæм æхсæвиуатæн бы нат ра зын дзæн æви нæ?» 24 Чызг 
ын дзуапп рад та: «Æз На хор æмæ Милкайы фырт Бе туе лы 
чызг дæн». 25 Но джы ма йын загъ та: «Хъæмп æмæ нæм хос би рæ 
ис, уæ теуаты раз æрæ вæ ры нæн. Ис нæм бы нат æхсæвиуатæн 
дæр». 26 Ав раа мы ца гъар Ду не да рæ джы раз адæл гом и 27 æмæ 
загъ та: «Та бу Ду не да рæ гæн, ме ’л дар Ав раа мы Хуыцауæн, ме 
’л да рыл мын Йæ зæр дæ Чи нæ си вта, Йæ хор зæ хæй йæ æнæ хай 
Чи нæ фæ код та! Ду не да рæг мæ ком ком мæ ме ’л да ры хио нæн 
йæ цæрæнуатмæ æрба хæц цæ код та».

28  Чызг рæвдз ауади йæ мад мæ æмæ йын ацы ха бæрт тæ ра-
фæ змыд та. 29–30 Ревеккæйæн уыд æфсы мæр, йæ ном — Ла ван. 
Æмæ уый йæ хо мæ фындз цæг æмæ цæнг да рæн тæ куы фед-
та, стæй, уы цы лæг ын цы загъ та, уый куы фе хъуы ста, уæд 
æм фæс са хар мæ, суа до ны цур мæ атын дзыд та. Уый ма йæ 
теуатимæ лæу уы ди суа до ны цур. 31 Ла ван æм ба ха ты ди: «Сак-
каг кæн, Ду не да рæ гæй ар фæ гонд лæг! Æд де цæ мæн лæу уыс? 
Уæ ца тыр — æфснайд, теуатæн дæр бы нат æрцæт тæ код тон». 
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32  Уа зæг сæм мидæмæ ба цы ди. Теуаты суæгъд код той æмæ сын 
рад той хъæмп æмæ хол лаг, уа зæ гæн æмæ йе ’мбæлц цæт тæн 
та — дон, сæ къæх тæ цæхсынæн.

33 Ав раа мы ца гъа рæн æрæ вæрд той фынг, фæ лæ сын уый аф-
тæ: «Нæ са ход дзы нæн, ца лын мæ уын мæ цыды сæр рар гом 
кæ нон, уæд мæ». Загъ той йын: «Дзур». 34 Уый рай дыд та дзу рын: 
«Æз Ав раа мы ца гъар дæн. 35 Ду не да рæг ме ’л да рæн ра код та 
стыр ар фæ, сбон джын æй код та: рад та йын лы стæг фос æмæ 
стур вос, æвзист æмæ сы згъæ рин, нæл гой маг æмæ сыл гой маг 
ца гъар тæ, теуатæ æмæ хæр джы тæ. 36 Ме ’л да рæн йæ ус Сар рæ 
зæ рон дæй ный йард та фырт, æмæ ме ’л дар йæ фыр тæн рад та 
йе ’ппæт исбон дæр. 37 Мæ нæн та ард ба хæ рын код та, йæ фыр-
тæн ын, кæй зæ ххыл цæ ры, уы цы ха наа нæг ты чыз джы тæй 
кæй нæ ракурдзынæн, 38  фæ лæ кæй ацæу дзы нæн йæ фы ды 
уæзæгмæ, йæ мыг гаг мæ, æмæ уыр ды гæй кæй æркæндзынæн 
ус Исаа кæн. 39 Æз ме ’л да ры ба фар стон: „Мый йаг, уы цы чызг 
ме мæ куы нæ ра ко ма, уæд та?” 40 Уый мын загъ та: „Йæ ком-
мæ Кæ мæн кæ сын, уы цы Ду не да рæг дын де мæ рарвитдзæни 
Йæ зæ ды æмæ дæ рæст вæн даг фæкæндзæни, цæ мæй мын 
мæ фыр тæн мæ мыг га гæй, мæ фы ды хæ дза рæй, æр кæ най ус. 
41 Мæ фы ды хæ дзар мæ мын куы ацæу ай, мæ мыг гаг мæ, уæд 
сæ ри бар уы дзы нæ ацы ард ба хæр дæй, суанг сæ чыз джы куы 
нæ раттой, уæд дæр”. 42  Абон суа дон мæ куы æрба хæц цæ дæн, 
уæд скуы втон: „Ду не да рæг, ме ’л дар Ав раа мы Хуыцау! Тæ ху ды, 
цы хъуыд да джы фæ дыл ра цыд тæн, уый мын куы фæ рæст мæ 
кæ нис! 43 Мæ нæ суа до ны раз лæу уын æмæ, ар дæм дон исын мæ 
цы чызг рацæуа, уы мæ ба хат дзы нæн, дæ ду ры ны до нæй ма 
мын авæр, зæгъ гæ. 44 Æмæ мын уый аф тæ куы зæ гъа, дæ хæ-
дæг дæр ба наз, дæ теуатæн дæр дын си сдзы нæн дон, зæгъ гæ, 
гъеуæд-иу уы цы чызг фæуæд, Ду не да рæг ме ’л да ры фыр тæн 
кæй сак каг код та, уый”. 45 Куывд нæ ма фæ дæн, аф тæ дын 
мæ нæ рацæуы Ре век кæ — йæ ду рын йе уæх скыл. Суа дон мæ 
æрхызт æмæ си ста дон. Æз æм ба ха тыд тæн, дон ма мын авæр, 
зæгъ гæ. 46 Уы йа дыл йæ ду рын æри ста æмæ загъ та: „Ба наз, 
æз дын дæ теуатæн дæр рат дзы нæн”. Æз куы ба ныз тон, уæд 
теуатæн дæр дон рад та. 47 Æз æй ба фар стон: „Кæй чызг дæ?” 
Æмæ мын дзуапп рад та, На хор æмæ Милкайы фырт Бе туе лы 
чызг дæн, зæгъ гæ. Уæд ын йæ фын дзыл ба код тон фындз цæг, 
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йæ къух тыл та — цæнг да рæн тæ. 48 Ду не да рæ джы раз адæл гом 
дæн æмæ раар фæ код тон Ду не да рæ гæн, ме ’л дар Ав раа мы 
Хуыцауæн, уы мæн æмæ мæ фæ рæст вæн даг код та, цæ мæй ме 
’л да ры хио ны чыз джы ракурон ме ’л да ры фыр тæн. 49 Гъе мæ 
кæд ме ’л дар мæ хио ны цæ стæй кæ сут æмæ ацы хъуыд да гыл 
ра зы стут, уæд мын æй зæ гъут. Кæд нæ, уæд дæр мын æй зæ-
гъут, æмæ уæд зон дзы нæн, цы гæн гæ мын у, уый».

50 Ла ван æмæ Бе туел дзуапп рад той: «Ацы хъуыд даг Ду не-
да рæ джы уы наф фæ у, æмæ дын «о» кæ нæ «нæ» зæ гъæм, уый 
мах мæ нæ хауы. 51 Мæ нæ дын Ре век кæ. Акæн æй, æмæ, Ду не да-
рæг куыд загъ та, аф тæ суæд де ’л да ры фыр ты ус». 52  Ав раа мы 
ца гъар уый куы фе хъуы ста, уæд Ду не да рæ джы раз адæл гом и 
зæ ххыл. 53 Стæй си ста æвзист æмæ сы згъæ рин фæ лын дæн тæ, 
да рæ сы фæ лы сты тæ æмæ сæ рад та Ревеккæйæн. Йе ’фсы мæр 
æмæ йын йæ ма дæн дæр ра код та зы наргъ лæ вæрт тæ. 54 Йе 
’мбæлц цæт ти мæ дзаг фынгтыл фæбадтысты, стæй сæ ал чи 
йæ хуыссæн æрцагуырдта.

Рай со мæй куы сы ста ды сты, уæд Ав раа мы ца гъар ба ха ты-
ди: «Ныр мæ ауадзут ме ’л дар мæ». 55 Чыз джы æфсы мæр æмæ 
мад куырд той: «Не мæ ма иу дæс бо ны уæд дæр ацæ рæд, стæй 
ацæудзæни». 56 Фæ лæ сын Ав раа мы ца гъар аф тæ: «Ду не да рæг 
мын мæ хъуыд даг кæм фæ рæст мæ код та, уым мæ мауал фæ-
стиат кæ нут. Ауадзут мæ, æмæ ме ’л дар мæ аздæ хон». 57 Уы дон 
загъ той: «Уæ дæ чызг мæ фæ дзу рæм æмæ йын йæ хи ба фæр сæм». 
58 Ре век кæ мæ фæ дзырд той æмæ йæ ба фар стой: «Цæуыс ацы лæ-
ги мæ?» Уый дзуапп рад та: «Цæуын». 59 Уæд сæ хо Ревеккæйы æд 
ды джы зæ ауагътой Ав раа мы ца гъар æмæ йе ’мбæлц цæт ти мæ 
60 æмæ йын раар фæ код той:

«Æрдзæ-æрдзæтæ ран ты сæд дæуæн, нæ хо!
Фыд гул ты са хар тæ дæ цо ты исбон бауæнт!»

61 Ре век кæ æмæ йæ унæут тæ сбадтысты теуатыл æмæ араст 
сты уы цы лæ джы фæ дыл. Аф тæ мæй Ав раа мы ца гъар ра код та 
Ревеккæйы æмæ ацы ди йæ фæн да гыл.

62  Уы цы за ман Исаак æрба здæх ти Беер-Лахай-Роийæ, Не ге-
вы зæ ххæй. Уæд уым цар ди. 63 Иу изæр Исаак бы дыр мæ йæ хи 
ай ста æмæ хъуы ды ты аныгъуылди. Дардыл йæ цæст аха ста 
æмæ фед та: æрбацæуынц теуатæ. 64 Ре век кæ дæр афæл гæ-
сыд æмæ, Исаа кы куы ауыдта, уæд теуайæ рæвдз æрхызти. 
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24:65 Чындзæхсæв ца лын мæ ахи цæн уа, уæд мæ лæппуйæн нæ уы ди 
йæ усаджы цæ сгом уыныны бар.

65 Йæ ца гъа ры афар ста: «Бы ды ры ма хыр дæм чи æрбацæуы, 
уы цы лæг чи у?» Ца гъар загъ та: «Уый ме ’л дар у». Уæд чызг 
рай ста цæ сго мæ мбæр зæн æмæ дзы йæ хи æрæ мбæрз та.

66 Ца гъар Исаа кæн кæрæй-кæронмæ ра дзырд та йæ бал цы 
ха бæрт тæ. 67 Уæд Исаак чыз джы ба хуыд та йæ мад Саррæйы 
ца тыр мæ, æмæ Ре век кæ сси йæ ус. Исаак æй бауарзта æмæ 
ныр нал хъын цъым код та йæ ма ды мардыл.

Авраамы цардизæр

25  1 Ав раа мæн ма уыд иу ус, йæ ном — Хъе ту ра. 2  Уый 
Ав раа мæн ный йард та Зим ра ны, Иохъ ша ны, Ме да ны, 

Ми дйа ны, Иш ба хъы æмæ Шуа хы. 3 Иохъ ша нæн рай гуыр ды сты 
Ше ва æмæ Де дан. Де да ны бай зæд даг: аш шу рæг тæ, ле ту шæг-
тæ æмæ леум мæг тæ. 4 Ми дйа ны фырт тæ: Ефа, Ефер, Ха нох, 
Ави да, Ел даа. Се ’ппæт дæр Ав раам æмæ Хъетурайæ ра цы ды-
 сты.

5 Ав раам йе ’ппæт исбон дæр рад та Исаа кæн, 6 йæ ин нæ усты-
ты лæ ппу тæн та ра код та лæ вæрт тæ æмæ сæ йæ фырт Исаа кы 
цу рæй ар вы ста скæ сæй наг бæ стæ мæ.

7 Ав раам фæ цар ди сæ дæ æв дай фондз азы. 8  Йæ цар дæй ахи-
цæн и хæрз зæ рон дæй, цар дæй ба фсæст, аф тæ мæй. Амард 
æмæ йæ фы дæл ты ра змæ ба цы ди. 9–10 Йæ фырт тæ Исаак æмæ 
Измаил æй ба вæрд той Мамрейы ных мæ бы ды ры, Махпелайы 
лæ гæ ты. Уы цы бы дыр Ав раам бал хæд та хет тæг тæй — Цо ха ры 
фырт Ефро нæй. Уым æвæрд сты Ав раам æмæ йæ ус Сар рæ. 
11 Ав раа мы мæ лæ ты фæ стæ йын Хуыцау ар фæ ра код та йæ фырт 
Исаа кæн. Исаак цар ди Беер-Лахай-Роимæ хæ стæг.

12  Мæ нæ, Саррæйы мысираг унæут Агар Ав раа мæн кæй ный-
  йард та, уы цы Измаи лы бай зæд даг. 13 Измаи лы фырт тæ — измаи-
лон ты мыг гæг тæн сæ фы дæл тæ, хи стæ рæй кæ стæр мæ: Невайот, 
уый дæ ле — Ке дар, Ад беел, Ми всам, 14 Миш ма, Ду ма, Ма сса, 
15 Ха дад, Те ма, Йе тур, На фиш, Кед ма. 16 Адон сты Измаи лы 
фырт ты — ды у уа дæс фæ тæ джы — нæмттæ. Аф тæ хуын ды сты, 
цы знæм тæ сæ ра цы ди, уы дон дæр. Ал кæ мæн дæр сæ уы ди 
йæ хи хъæу тæ, йæ хи цæ рæ нуæт тæ.
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25:26 Иа ков ам ны сан кæ ны «зæ вæ тыл хæ цын». Фæ лæ 27:36 ацы дзырд 
æмба рын кæ ны куыд «фæлитой». Æцæгдзинадæй та, æвæц цæ гæн, фыц-
цаг амыд та «Хуыцау бахъахъхъæнæд!»

17 Измаил фæ цар ди сæ дæ æр тын авд азы, стæй йæ цар дæй 
ахи цæн ис. Амард æмæ йæ фы дæл ты ра змæ бацыдис. 18 Йæ бай-
зæд даг цар ды сты, Мы сы ры æма рæн Аш шур мæ фæн да гыл цы 
æдзæ рæг бы дыр ис, Шур, зæгъ гæ, уый æмæ Хавилайы æхсæн. 
Се ’р ва дæл тæй ни кæи мæ фи дыд той.

Исаак æмæ Иаков. Сæ царды хабæрттæ
(25:19–36:43)

Исав æмæ Иаков
19 Мæ нæ Ав раа мы фырт Исаа кы æмæ йæ бай зæд да джы цар-

ды ха бæрт тæ.
Ав раа мæн рай гуырд Исаак. 20 Исаа кыл цы ди ды у уи ссæдз 

азы, Паддан-Арамæй йын арамейаг Бе туе лы чызг Ревеккæйы, 
Ла ва ны хойы, куы æрха стой, уæд. 21 Ревеккæйæн зæ нæг нæ 
цыд, æмæ лæгъ стæ код та Ду не да рæ гæн. Ду не да рæг ын йæ 
куывд фе хъуы ста, æмæ Ре век кæ бан хъæл цау и. 22  Фæ лæ фырт-
тæ йæ гуы бы ны кæрæдзийы схойын рай дыд той, æмæ загъ та: 
«Со мбо ны дæр кæрæдзийы ных мæ куы фæу ой, уæд мæ цард 
цы у?» Æмæ Ду не да рæ джы ба фæр сын мæ ацы ди. 23 Ду не да рæг 
ын дзуапп рад та:

«Ды у уæ адæ мы ран ты сдзæн дæ хуыл фæй,
дæ хуыл фы гъе ныр рай дыд та сæ бы цæу.
Сæ иу ысуы дзæн иннæмæй тых джын дæр,
кæн дзæ ни хи стæр кæ стæ рæн лæг гад».

24 Ревеккæйæн æрцыд йæ арыны афон, æмæ ный йард та ды у уæ 
фаз зо ны. 25 Фыц цаг чи рай гуырд, уый уы ди сырх буар, къа хæй 
сæр мæ — сыр ды цар мау хъуын джын. Ном ыл сæ вæрд той Исав. 
26 Уый хæ дуæл вæд рай гуырд йе ’фсы мæр: ма ды гуыбынæй 
ра цы дис, йæ къу хæй Иса вы зæ вæ тыл хæцгæйæ, æмæ ууыл та 
сæ вæрд той ном Иа ков. Уы дон куы рай гуыр ды сты, уæд Иса-
акыл цыдис æр ти ссæдз азы.

27 Лæ ппу тæ бай рæз ты сты. Исав сси дæ сны цуа нон, хæ тæн ты 
хæ тæг. Иа ков та уыд æвæл мас лæг, баззад-иу ца тыр ты цур. 
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28  Исаа кы зæр дæ агуырд та сыр ды фыд, æмæ уы мæ гæ сгæ уарз-
та Иса вы. Ре век кæ та уарз та Иа ко вы.

29 Иу хатт Иа ков хъæрм хуыпп куыд фых та, аф тæ Исав та 
фæл ла дæй æрба цы ди бы ды рæй 30 æмæ Иа ков мæ ба ха ты ди: 
«Уы цы сы рхæй ма мын авæр æмæ ба хæ рон, кæн нод сы дæй 
фæ мæ лын». Иса вы фæ стæ дæр схуындæуыди «Сырх», дзут та гау 
«Едом». 31 Фæ лæ йын Иа ков дзуапп рад та: «Ра здæр уал мын 
дæ хи стæ рад рау æй кæн». 32  Исав ын аф тæ: «Мæ нæ мæл гæ куы 
кæ нын, уæд мæ чер дæм хъæуы уы цы хи стæ рад?» 33 Иа ков ын 
загъ та: «Ард мын ба хæр ныр тæк кæ». Уый йын ард ба хорд та 
æмæ Иа ко вæн рау æй код та йæ хи стæ рад. 34 Иа ков Иса вæн 
рад та дзул æмæ тъæ пæн хъæ ду ры хъæрм хуыпп. Исав ба хорд-
та æмæ ба ныз та, стæй сы стад æмæ ра цы ди — йæ хи стæ рад 
мур мæ дæр не ’р дард та.

Исаакы ус Ревеккæ æмæ Авимелех

26  1 Ха наа ны зæ ххыл та скод та æххор маг рæ стæг, уый ра змæ 
Ав раа мы за ма ны куыд уы ди, аф тæ, æмæ Исаак араст 

и Ге рар мæ, фи ли сти маг пад дзах Ави ме лех мæ. 2  Ду не да рæг 
æр гом ра цыд Исаак мæ æмæ йын загъ та: «Мы сыр мæ ма ацу, 
фæ лæ дын цы зæхх ба ца мо нон, уым æрбы нат кæн. 3 Ацæр дзы. 
Æз уы дзы нæн де мæ æмæ дын раар фæ кæн дзы нæн. Дæуæн 
æмæ дæ бай зæд да гæн рат дзы нæн ацы зæ ххы тæ иу уыл дæр 
æмæ аф тæ мæй сæ ххæст кæн дзы нæн, дæ фыд Ав раа мæн цы 
со мы ра код тон, уый. 4 Дæ бай зæд даг дын сби рæ кæн дзы нæн 
ар вы стъа лы тау æмæ сын рат дзы нæн ацы зæ ххы тæ иу уыл дæр. 
Дæ бай зæд да джы фæ рцы ар фæ гонд уы дзы сты æппæт адæм тæ 
дæр, 5 Ав раам Мæм кæй бай хъуы ста æмæ Мын Мæ ны стуан-
тæ — Мæ фæ дзæх сты тæ, Мæ уа гæ вæрд тæ æмæ Ме ’гъ дæут тæ 
кæй æххæст код та, уый ты ххæй». 6 Аф тæ мæй Исаак баз за ди 
Ге ра ры.

7 Бы нæт тон цæр джы тæ Исаа кы йæ усæй куы ба фар стой, уæд 
сын дзуапп рад та: «Мæ хо у». «Мæ ус у» зæ гъын нæ бауæндыди, 
рæ сугъд у, æмæ мæ амар дзы сты, зæгъ гæ. 8  Фæ лæ уым дзæв гар 
рæ стæг куы ацар ди, уæд æй иу ахæ мы фи ли сти маг пад дзах 
Ави ме лех, ру дзын гæй кæсгæйæ, фед та Ре век кæи мæ хъаз гæ. 
9 Исаак мæ фæ дзырд та æмæ йын загъ та: «Уый дæ ус куы у, уæд 
цæ мæн загъ тай, мæ хо у, зæгъ гæ?» Исаак ын дзуапп рад та: 
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«Уый ты ххæй мæ куы ама рой, уы мæй тар стæн». 10 Ави ме лех 
ын загъ та: «Уый нын цы ба куы стай? Чы сыл ма, æмæ мæ адæ-
мæй ис чи дæ уси мæ фæ рæ ды даид, æмæ дæу аххо сæй азы маг 
фæуыдаиккам». 11 Ави ме лех йæ адæ мæн ба фæ дзæх ста: «Ацы 
лæ джы кæ нæ йын йæ усы чи бахъыгдара, уы мæн æнæ амæл-
гæ нæй».

12  Исаак уы цы зæ ххыл бай тыд та хор, æмæ уы цы аз йæ тыл лæг 
ту гыл аскъуы ди, цы бай тыд та, уы мæй рай ста фон дзы ссæдз 
ахæ мы. Аф тæ йын раар фæ код та Ду не да рæг. 13 Исаа кы исбон 
код та фылдæрæй-фылдæр, æмæ куыд фæ стæ мæ сси тынг бон-
джын лæг. 14 Уыйас би рæ си сты йæ лы стæг фос æмæ йе стур вос, 
стæй йæ ца гъар тæ, æмæ йæм фи ли сти мæг тæ рай дыд той хæ лæг 
кæ нын. 15 Уæд мæ фи ли сти мæг тæ фе хæлд той æмæ сы джы тæй 
бай дзаг код той, Исаа кы фыд Ав раа мы ца гъар тæ йæ рæ стæ-
джы кæй скъах той, æппæт уы цы цъай тæ. 16 Ави ме лех Исаа кæн 
загъ та: «Ацу нæ цу рæй, уы мæн æмæ дзæв гар стыхджындæр 
дæ ма хæй».

17 Исаак уыр ды гæй ацы ди, Ге ра ры тæр фы æрæ вæрд та йæ аса-
дæн æмæ уым баз за ди. 18  Фæ стæ мæ ссыгъ дæг код та, йæ фыд 
Ав раа мы за ма ны кæй скъах той æмæ уый фæ стæ фи ли сти мæг-
тæ кæй фе хæлд той, уы цы цъай тæ. Но гæй сæ схуыд та, йæ фыд 
сын кæд дæр цы нæмттæ рад та, уы до нæй.

19 Иу хатт Исаа кы ца гъар тæ, Ге ра ры тæр фы къахгæйæ, ссард той 
иу суа дон. 20 Фæ лæ герараг фыййæуттæ фæбыцæу сты Исаа кы 
фыййæуттимæ, уый мах дон у, зæгъ гæ. Загъд кæй код той, уы мæ 
гæ сгæ Исаак уы цы суа дон схуыд та Есехъ, ома «загъд». 21 Уæд 
скъах той æн дæр цъай, фæ лæ уый дæр ра сайд та бы цæу, уы мæ 
гæ сгæ йæ Исаак схуыд та Сит на, ома «фы дæх». 22  Исаак ацы ди 
дард дæр æмæ ма скъах та иу цъай, æмæ уый ты ххæй бы цæу 
ничиуал код та. Уы мæ гæ сгæ йæ Исаак схуыд та Ре хо вот, ома 
«па ра хат бы нат». Загъ та: «Ныр нын Ду не да рæг рад та па ра хат 
бы нат, æмæ сби рæ уы дзы стæм зæ ххыл».

23 Уыр ды гæй Исаак ссы ди Беер-Шевæмæ. 24 Уым æм фыц цаг 
æхсæв æр гом ра цы ди Ду не да рæг æмæ йын загъ та: «Æз дæ фыд 
Ав раа мы Хуыцау дæн. Ма тæрс, Æз де мæ дæн. Раар фæ дын 
кæн дзы нæн æмæ дын, Мæн мæ кувæг Ав раа мы сæр нымайгæйæ, 
сби рæ кæн дзы нæн дæ бай зæд даг». 25  Исаак уым са рæз та 
ны вонд хæ ссæн æмæ ссард та Ду не да рæ джы ном. Уы цы ран 
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ай тыгъ та йæ ца тыр, æмæ йæ ца гъар тæ рай дыд той цъай къа-
 хын.

26 Иу ахæ мы Исаак мæ Ге ра рæй æрба цыд Ави ме лех йæ уынаф-
фæйы лæг Ахуззат æмæ йе ’фса ды хи цау Пи хо ли мæ. 27 Исаак 
сæ ба фар ста: «Цы ма мæм æрба цы ды стут, уе сæфт мæ куы 
фед тат æмæ мæ уæ цу рæй куы фæ сырд тат, уæд?» 28  Уы дон ын 
загъ той: «Мах бæл вырд бафиппайдтам, Ду не да рæг дыл кæй 
ау ды, æмæ уы мæ гæ сгæ бауынаффæ код там: де мæ бафидауæм 
æмæ нæ фи дыд сфи дар кæ нæм иумæйаг ард ба хæр дæй. 29 Ард 
ба хæр, кæй ни цы фыд бы лыз нын са раз дзы нæ, уый ты ххæй. Мах 
дæр дæ куы нæ ба хъыг дард там, хор зы дын куы ба цы ды стæм 
æр мæст дæр æмæ дæ фар ни мæ куы ар вы стам! Ду не да рæ гæй 
ар фæ гонд дæ ныр».

30 Уый фæ стæ сын Исаак куывд скод та, æмæ фæ ми нас код-
той. 31 Рай со мæй ра джы кæрæдзийæн ард ба хорд той, æмæ сæ 
Исаак фар ни мæ афæн да раст код та.

32  Уы цы бон Исаак мæ æрба цы ды сты йæ ца гъар тæ, цъай къах-
джы тæ, æмæ йын, дон ссард там, зæгъ гæ, фе хъу сын код той. 
33 Исаак уы цы цъай схуыд та Ши ва, ома «ард ба хæрд». Са хар 
ны ронг дæр уы мæ гæ сгæ хуыйны Беер-Шевæ.

Иаков — Хуыцауы æвзæрст
34 Иса выл ды у уи ссæдз азы куы сæ ххæст и, уæд æрха ста 

хет таг Беерийы чызг Йе ху ди ты æмæ хет таг Ело ны чызг Ба се-
ма ты. 35 Æмæ сæ ды у уæ дæр Исаак æмæ Ревеккæйæн уы ды сты 
ма сты хос.

27  1 Исаак ба зæ ронд ис æмæ йæ цæ сты рухс ба мы нæг и. 
Иу ахæ мы фæ дзырд та йæ хи стæр фырт Исав мæ: «Мæ 

фырт!» Уый йын дзуапп рад та: «Хъу сын дæм». 2  Исаак ын 
загъ та: «Ба зæ ронд дæн æмæ нæ зо нын, мæ адза лы бон кæд 
ралæудзæни, уый. 3 Гъемæ-ма де ’р дын æмæ дæ фат до ни мæ 
цуа ны ацу æмæ мын бы ды рæй исты æрба хæсс. 4 Цы хæр зад 
хæ ри наг уар зын, уый мын сцæт тæ кæн, æз дзы ба хæ рон æмæ, 
ца лын мæ нæ ма амард тæн, уæд мæ дын ар фæ ра кæ нон».

5 Ре век кæ фе хъуы ста, Исаак Иса вæн цы дзырд та, уый. Исав 
бы дыр мæ цуа ны куы ацы ди, 6 уæд Ре век кæ Иа ко вæн загъ та: 
«Æз фе хъуы стон, дæ фыд де ’фсы мæр Иса вæн цы дзырд та, уый: 
7 „Сыр ды фыд æрба хæсс æмæ мын дзы хæр зад хæ ри наг скæн, 
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æз дзы ба хæр дзы нæн æмæ, ца лын мæ нæ ма амард тæн, уæд мæ 
дын Ду не да рæ джы раз раар фæ кæн дзы нæн”. 8 Гъе мæ, мæ хъæ-
бул, бай хъус, цы дын фæ дзæ хсын, уы мæ. 9 Цу æмæ мын фо сы 
дзу гæй ды у уæ дзæ бæх сæ ныч чы æрба хæсс, сæ дзидзайæ сын 
дæ фы дæн хæр зад хæ ри наг акæ нон, куыд уар зы, аф тæ. 10 Ды 
йын æй ба хæ сдзы нæ, æмæ, куы ба хæ ра, уæд дын йæ мæ лæ ты 
ра змæ раар фæ кæн дзæн». 11 Иа ков загъ та йæ мад Ревеккæйæн: 
«Куы йæ зо ныс, ме ’фсы мæр Иса вы буар хъуын джын у, мæ нæн 
та нæу. 12  Мæ фыд мæ, мый йаг, уыр зæй куы æры сга ра, уæд 
зæгъ дзæ ни, хын джы лæг мæ кæ ны, зæгъ гæ, æмæ уæд ар фæ 
рай сы ны бæ сты æл гъы стаг фæуыдзынæн». 13 Йæ мад ын загъ та: 
«Уы цы æл гъыст мæ ныл æф тыд фæуæд, мæ хъæ бул, æр мæст 
цу æмæ æрба хæсс, цы дын загъ тон, уый».

14 Иа ков æрба ха ста ды у уæ сæ ныч чы, æмæ Ре век кæ скод та 
хæр зад хæ ри наг, Исаак куыд уарз та, аф тæ. 15 Уый фæ стæ, 
хæ дза ры йæ хи стæр лæ ппу Иса вæн цы райст-бавæрд да рæс 
уы ди, уый скод та йæ кæ стæр лæ ппу Иа ко выл, 16 йæ цæнгтæ 
æмæ йын йæ бæрзæйыл та æрба тых та сæ ныч чы ты цæрмттæ. 
17 Стæй, цы хæр зад хæ ри наг сцæт тæ код та, уый дзулимæ Иа-
ков мæ рад та.

18  Иа ков ба цы ди йæ фыд мæ æмæ йæм бадзырдта: «Мæ фыд!» 
Уый загъ та: «Хъу сын дæм, мæ хъæ бул. Кæ цы дæ?» 19 Иа ков 
дзуапп рад та: «Исав дæн, дæ хи стæр фырт. Цы мын загъ тай, 
уый ба код тон. Ра бад, дæ хор зæ хæй, æмæ сыр ды фы дæй са ход, 
стæй-иу мын сак каг кæн дæ ар фæ». 20 Исаак æй ба фар ста: «Цæй 
тагъд ацуан код тай уый, мæ хъæ бул?» Фырт ын дзуапп рад та: 
«Мæ ра змæ мын æй Ду не да рæг, Дæ Хуыцау, рар вы ста». 21 Исаак 
Иа ко вæн аф тæ: «Æри-ма, мæ уыр зæй дæ фе нон, кæд дæ ра æцæг-
дæр Исав дæ». 22  Иа ков ба цы ди йæ фыд Исаак мæ, æмæ йæ уый 
æры сгæр ста æмæ загъ та: «Хъæ лæс — Иа ко вы хъæ лæс, къух тæ 
та — Иса вы къух тæ». 23 Нæ йæ ба зыд та, уы мæн æмæ йæ къух-
тæ, йе ’фсы мæр Иса вы къух тау, хъуын джын уы ды сты. Фæ лæ 
йын ца лын мæ ар фæ нæ ма ра код та, 24 уæд мæ ма йæ но джы дæр 
ба фар ста: «Æцæг дæр мæ фырт Исав дæ?» Уый йын дзуапп 
рад та: «О». 25 Исаак загъ та: «Æри-ма, дæ сыр ды фы дæй дын 
ба хæ рон, мæ хъæ бул, стæй дын раар фæ кæн дзы нæн». Иа ков 
ын рад та, æмæ уый ба хорд та. Æрба ха ста йын сæн дæр, æмæ 
ба ныз та. 26 Стæй Исаак Иа ко вæн загъ та: «Рауай-ма æмæ мын 
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аба кæн, мæ фырт». 27 Уый ба цыд æмæ йын аба код та. Исаак 
ын йæ да рæ смæ куы ба смы ста, уæд ын раар фæ код та: «Ду не-
да рæ джы арфæйæ бæ знаг цы хуым ра зын ди, уы цы хуымы тæф 
цæуы дæу æй, мæ фырт. 28  Гъе мæ дæ Хуыцау ар вы ’р тæх æмæ 
зæ ххы сойæ барæвдауæд! Дæ хор тæ æмæ дæ сæ нæн нык кæ-
нæн дæр куыд нæ уа, уы цы хор зæ хæй дæ схай джын кæ нæд! 
29 Алы адæм тæ дын лæг гад цы кæ ной, дæ разы-иу сæр ныл лæ-
гæй цы ’рлæууой, уы цы амонд дæр дын Йæ цæст бауарзæд! 
Де ’фсы мæр тæн æлдариуæг цы кæ най æмæ-иу уы дон дæ ра зы 
сæр ныл лæ гæй цы ’рлæууой, уы цы арфæйæ дæр дæ сбуц кæ-
нæд! Æл гъит гæ дæ чи ра кæ на, уымæн-иу йе ’л гъыст йæхиуыл 
æрцæуæд, ар фæ дын чи ра кæ на, уы мæн та-иу Хуыцау раар фæ 
кæ нæд!»

30 Куыд дæр Исаак Иа ко вæн раар фæ код та, куыд дæр Иа ков 
йæ фыд Исаа кы цу рæй ра цыд, аф тæ Исав дæр æрба хæц цæ и 
цуа нæй. 31 Уый дæр скод та хæр зад хæ ри наг, йæ фы дæн æй 
ба ха ста æмæ йын загъ та: «Ра бад, мæ фыд, æмæ са ход сыр ды 
фы дæй, стæй мын-иу сак каг кæн дæ ар фæ». 32  Исаак æй ба фар-
ста: «Чи дæ?» Уый дзуапп рад та: «Æз дæ хи стæр фырт Исав 
дæн». 33  Исаак фыр адæргæй базыр-зыр код та æмæ загъ та: 
«Уæ дæ де ’рба цы ды хæд ра змæ цы сыр ды фы дæй ба хорд тон, 
уый мын чи æрба ха ста? Æз ын раар фæ код тон æмæ йыл уы-
цы ар фæ баз зай дзæн». 34 Исав йæ фы ды ны хас куы фе хъуы ста, 
уæд тынг ны у уы нæр гъыд та. Ба ха тыд æм: «Мæ нæн дæр раар фæ 
кæн, мæ фыд!» 35 Уый йын загъ та: «Де ’фсы мæр мæм æрба цыд 
æмæ, дæуæн цы ар фæ ракæнинаг уыд тæн, уый сайдæй йæ хи 
ба код та». 36 Исав ын загъ та: «Хуымæ тæ джы йæ не схуыд той 
Иа ков — ныр мыл ды у уæ хат ты ра цы ди хи нæй. Фыц цаг мын 
мæ хи стæ рад бай ста, ныр та — мæ ар фæ». Йæ фы ды ма ба-
фар ста: «Ау, мæ нæн дæм арфæйы ны хас нал ра зын дзæн?» 
37 Исаак ын дзуапп рад та: «Иа ко вы дын скод тон æл дар, йе 
’фсы мæр тæ — йæ ца гъар тæ, рад тон ын хор æмæ сæн. Дæу та 
ма цæ мæй барæвдауон, мæ хъæ бул?» 38  Исав йæ фы дæн аф тæ: 
«Ау, иу нæг ар фæ йед дæ мæ дæм нæй, мæ фыд? Мæ нæн дæр 
раар фæ кæн, мæ фыд!» Æмæ йæ хъæлæсы дзаг нык куыд та. 
39 Исаак ын загъ та:

«Зæ ххы сойæ дæуæн нæ уы дзæн хай,
уæларвы ’р тæх дын не ’фсад дзæн дæ хуымгæнд.
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 40 Дæ кар ды фæ рцы дар дзы нæ дæ хи
æмæ уы дзы нæ де ’фсы мæ ры ца гъар.
Фæ лæ уæд иу бон сыст дзы нæ йæ ных мæ —
дæ бæрзæйæ куы ра ппар дзы нæ йе ’фсондз».

41 Исав фæ фы дæх ис Иа ков мæ, йæ фыд ын кæй раар фæ код-
та, уый ты ххæй, æмæ йæ хи ны мæр загъ та: «Мæ фы дыл кæуæн 
бон тæ æрæв вахс сты, æмæ уæд амар дзы нæн ме ’фсы мæр Иа-
ко вы». 42  Ревеккæйæн радзырдæуыди йæ хи стæр фырт Иса вы 
фæнд, æмæ басидти йæ кæ стæр лæ ппу Иа ков мæ æмæ йын 
загъ та: «Де ’фсы мæр дæ ма рын мæ хъа вы, 43  æмæ мæм бай-
хъус, мæ хъæ бул. Æвæ стиа тæй алидз ме ’фсы мæр Ла ван мæ, 
Хар ран мæ. 44 Иу ца сдæр æм ацæр, ца лын мæ де ’фсы мæ ры маст 
ссæуа, уæд мæ. 45 Йæ маст куы ссæуа де ’фсы мæ рæн, цы йын 
ба код тай, уый йæ куы фе рох уа, уæд дæм ар вит дзы нæн æмæ 
дæ уыр ды гæй фæ стæ мæ æрба кæн дзы нæн. Цæ мæн хъуа мæ фе-
нæ хай уон уы цы иу бон уæ ды у уæ йæ дæр?»

46 Ре век кæ Исаа кæн загъ та: «Мæ цард мын ад нал кæ ны нæ 
хет таг чын дзы ты аххо сæй. Иа ков дæр ма амы чыз джы тæй, 
хет тæг тæй, куы æрхæ сса ус, мæ нæ адо ны хуызæт тæй, уæд 
ма мæ цард цы у?»

28  1 Исаак Иа ков мæ ба сидт, ар фæ йын ра код та æмæ йын 
ба фæ дзæх ста: «Ха наа наг чыз джы тæй ма ра кур ус. 

2  Фæл тау ацу Паддан-Араммæ, дæ ма ды фыд Бе туе лы хæ дзар-
мæ, æмæ уым дæ ма ды фсы мæр Ла ва ны чыз джы тæй искæй 
ра кур. 3  Æппæт хъом Хуыцау дын ар фæ гæ нæг уæд! Сби рæ 
дын кæ нæд дæ бай зæд даг, ран ты сæд дæ хæ дзар вæн дæг тæ! 
4 Хуыцау Ав раа мæн куыд раар фæ код та, аф тæ дæуæн æмæ дæ 
бай зæд да гæн дæр раар фæ кæ нæд, цæ мæй, Ав раа мæн зæр дæ 
цы зæ ххæй ба вæрд та æмæ ныр ды æрцæуæггагæй кæм цæ рыс, 
уый бауа дæ исбон!» 5 Исаак Иа ко вы ауагъта, æмæ уый араст и 
Паддан-Араммæ, арамейаг Бе туе лы фырт Ла ван мæ — Иа ков 
æмæ Иса вы мад Ревеккæйы æфсы мæр мæ.

6 Исав ба зыд та: Исаак Иа ко вæн раар фæ код та æмæ йæ Паддан-
Араммæ ус ку рын мæ ар вы ста. Ар фæ йын куы код та, уæд ын 
ба фæ дзæх ста, ха наа наг чыз джы тæй ма ра кур ус, зæгъ гæ. 
7 Иа ков бай хъуы ста йæ фыд æмæ йæ мад мæ æмæ араст и 
Паддан-Араммæ. 8  Аф тæ мæй Исав ба мбæр ста, ха наа наг чын-
дзы тæ йæ фыд Исаа кы зæр дæ мæ нæ цæуынц, уый. 9 Уæд фæ цыд 
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Измаил мæ æмæ ма æрха ста иу ус — Ав раа мы фырт Измаи лы 
чызг Ма ха ла ты, Невайоты хойы.

10 Ныр Иа ков та Беер-Шевæйæ араст и Хар ран мæ. 11 Иу ран мæ 
ба хæц цæ ис æмæ уым бахсæвиуат код та, уы мæн æмæ уæд мæ 
хур аныгуылди. Йæ алы варс цы стыр дур тæ уы ди, уы до нæй иу 
рай ста, йæ ны вæр зæн æй ба код та æмæ уы цы ран бахуыссыди. 
12  Фед та фын: зæ ххыл лæу уы, йæ кæ рон уæ лар выл кæ мæн æмбæ-
лы, ахæм асин, æмæ йыл Хуыцауы зæд тæ уæлæмæ-дæлæмæ 
хи зынц. 13 Ду не да рæг лæу уы аси ны сæ рыл æмæ дзу ры: «Æз 
Ду не да рæг дæн, дæ фы дæл Ав раа мы Хуыцау æмæ Исаа кы 
Хуыцау. Цы зæ ххыл хуыссыс, уый рат дзы нæн дæуæн æмæ дæ 
бай зæд да гæн. 14 Дæ бай зæд даг сби рæ уы дзы сты зæ ххы ры гау 
æмæ афсæр дзы сты ны гуы лæ ныр дæм æмæ скæ сæ ныр дæм, цæ га-
тыр дæм æмæ ху сса рыр дæм. Дæу æмæ дæ бай зæд да джы фæ рцы 
ар фæ гонд уы дзы сты æппæт адæм тæ дæр. 15 Рох дæ ма уæд, Æз 
де мæ дæн. Кæ дæм дæ рид дæр ацæу ай, уым дæ ба хъахъ хъæн-
дзы нæн æмæ дæ ацы зæх мæ фæ стæ мæ æрба здах дзы нæн. Нæ 
дæ ны у уадз дзы нæн: сæ ххæст кæн дзы нæн, зæр дæ дын цæ мæй 
ба вæрд тон, уый».

16 Иа ков рай хъал ис æмæ загъ та: «Ду не да рæг ацы ран ис, 
æнæ мæнг, æз та йæ нæ зыд тон!» 17 Тынг фæ тарст æмæ загъ та: 
«Цы тасæфтауæг у ацы бы нат! Цы у, уы мæй — Хуыцауы хæ дзар, 
ар вы дуар». 18  Рай со мæй ра джы Иа ков рай ста, йæ ны вæр зæн 
цы дур ба код та, уый, цыртау æй хъен сæ вæрд та æмæ йын йæ 
цъу ппыл зе ти æруагъ та. 19 Ацы бы нат схуыд та Бет-Ел, ома 
«Хуыцауы хæ дзар». Уы мæй ра змæ та са хар хуын ди Луз.

20 Иа ков ра со мы код та: «Хуыцау мыл куы ау да, мæ фæн да гыл 
мæ куы хъахъ хъæ на, къæ бæр æмæ да рæ сæй мæ цух куы нæ 
уа дза, 21 стæй мæ фы ды уæзæгыл фар ни мæ куы сæ мбæ лон, уæд 
Ду не да рæг уы дзæ ни мæ Хуыцау. 22  Та бу йын кæ ны ны охыл цы 
дур ны ссагъ тон, уый суы дзæ ни Хуыцауы хæ дзар, æмæ мын 
цы дæ рид дæр дæт тай, уы мæн Дын фæ стæ мæ дæт дзы нæн йæ 
дæ сæм хай».

Иаков — Лаваны æххуырст (29:1–30:43)

29  1 Иа ков араст и дард дæр æмæ скæ сæй наг адæ мы бæ-
стæ мæ ба хæц цæ ис. 2  Иу ран, бы ды ры, фед та цъай, 

цъайы цу р ри вæд код той æр тæ дзу джы. Дон-иу сын дард той 
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ам. Цъайы сæ рыл — стыр къæй фæл дæхт, 3  æмæ-иу фы стæ 
уыр дæм куы æрба мбырд сты, уæд-иу фыййæуттæ уы цы къæй 
иу варс ассыд той æмæ-иу сын дон ба дард той, стæй та-иу къæй 
фæ стæ мæ йæ бы на ты сæ вæрд той. 4 Иа ков фыййæутты ба фар ста: 
«Кæ цæй стут, ме ’фсы мæр тæ?» Дзуапп ын рад той: «Хар ра нæй». 
5 Иа ков та сæ ба фар ста: «На хо ры бай зæд даг Ла ва ны зо нут?» 
Загъ той: «Зо нæм æй». 6  Ба фар ста ма сæ: «Дзæбæх-æнæниз 
у?» Дзуапп та йын рад той: «Дзæ бæх у. Уар тæ йæ чызг Ра хил 
фо си мæ æрбацæуы». 7 Иа ков сын загъ та: «Изæр мæ ма би рæ 
рæ стæг и, фос æмбырд кæ ны ны афон нæ ма у. Дон сын ба да-
рут æмæ сæ хи зын мæ аскъæ рут». 8  Фæ лæ йын уы дон загъ той: 
«Ца лын мæ дзуг тæ иу уыл дæр æрæ мбырд уой, уæд мæ нæ бон 
нæу. Стæй цъайы сæ рæй къæй ассон дзы стæм æмæ фы стæн 
дон ба дар дзы стæм».

9 Иа ков ма се мæ куыд ны хас код та, аф тæ йæ фы ды фысвосимæ 
æрба хæц цæ и Ра хил дæр — уый сæ хыз та. 10 Иа ков йæ ма ды-
фсы мæр Ла ва ны чыз джы куы ауыдта фы сти мæ, уæд цъай мæ 
бауад, къæй йын йæ сæ рæй ассыд та æмæ Ла ва ны фо сæн дон 
ба дард та. 11 Уый фæ стæ Иа ков Ра хи лæн аба код та æмæ хъæ рæй 
нык куыд та. 12  Стæй йын загъ та, дæ фы ды хион дæн, зæгъ гæ, 
Ревеккæйы лæ ппу. Чызг азгъорд та æмæ ха бар йæ фы дæн фе-
хъу сын код та. 13 Ла ва ны хъу стыл йæ хойы лæ ппу Иа ко вы кой 
куы æрцы ди, уæд ра згъорд та йæ ра змæ, ахъæ быс, аба йын 
код та æмæ йæ сæхимæ ба хуыд та. Иа ков ра дзырд та йæ ха бæрт-
тæ иу уыл дæр, 14 æмæ йын Ла ван загъ та: «Ды мæ туг, ме стæг 
куы дæ æцæг дæр!»

Иа ков Ла ван мæ иу мæй куы ацар ди, 15 уæд ын Ла ван аф тæ: 
«Хион мын дæ, зæгъ гæ, уæд мын лæ вар хъуа мæ ку сай? Цас 
мызд дæ хъæуы, уый мын зæгъ!» 16  Ныр Ла ва нæн та уы ди 
ды у уæ чыз джы, хи стæр — Леа, кæ стæр та — Ра хил. 17 Леа йы 
зæрдæмæдзæугæ ни чи рахуыдтаид, Ра хил мæ та фыр рæсугъдæй 
бакæсæнтæ нæ уыд. 18  Иа ков бауарзта Ра хи лы æмæ Ла ва нæн 
загъ та: «Дæ кæ стæр чызг Ра хи лы ты ххæй дæм ба ку сдзы нæн 
авд азы». 19 Ла ван ын загъ та: «Æн дæр искæ мæн рат ты ны бæ сты 
йæ дæуæн рат дзы нæн. Ам баз зай».

20 Иа ков Ра хи лы ты ххæй ба куы ста авд азы, æмæ йæм фæ ка-
сты сты къорд бо ны хуызæн, уы мæн æмæ Ра хи лы уарз гæ код та. 
21 Уæд Иа ков Ла ва нæн загъ та: «Гъе ныр мын ратт мæ усы — ме 
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’м гъуы ды бон ра лæу уыд, æмæ йæ куы ра ку рин, уый мæ фæн ды». 
22  Ла ван æрхуыд та æппæт сых бæ сты дæр æмæ куывд скод та. 
23 Æцæг, æхсæ вы Иа ков мæ ба код та йæ чызг Леа йы, æмæ уый 
йе мæ æмуат æрцы ди. 24 Йæ чызг Леа йæн лæг гад кæ ны нæн Ла-
ван рад та йæ унæут Зилпайы. 25 Рай со мæй Иа ков кæ сы — æмæ 
дын мæ нæ йæ фар смæ Леа! Ла ва нæн бау ай дзæф код та: «Уый 
мын цы ба куы стай? Æз дæм Ра хи лы ты ххæй куы фæ фы дæ бон 
код тон! Цæ мæн мæ афæ лы втай?» 26 Ла ван ын загъ та: «Мах мæ 
аф тæ нæ фæ кæ нынц, кæ стæр чыз джы хи стæ ры ра зæй мой мæ 
нæ фæ дæт тынц. 27 Аи мæ уал уæ чын дзæ хсæ вы къуы ри ахи цæн 
уæд, стæй дын иннæйы дæр рат дзы стæм, æр мæст мæм уый 
ты ххæй дæр авд азы ба кус». 28  Иа ков сра зы ис, æмæ чын дзæ-
хсæ вы къуы ри куы ахи цæн и, уæд ын Ла ван рад та йæ чызг 
Ра хи лы. 29 Ла ван йæ чызг Ра хи лæн лæг гад кæ ны нæн рад та йæ 
унæут Билхайы. 30 Аф тæ мæй Иа ков æмуат æрцы ди Ра хи ли мæ 
дæр æмæ йæ фыл дæр уарз та Леа йæ. Ла ван мæ ма ба куы ста 
но джы дæр авд азы.

Иаковы фырттæ æмæ йæ чызг
31 Ду не да рæг фед та, Иа ко вæн Леа æнад кæй у, уый æмæ йын 

рад та зæ нæ джы амонд, Ра хил та ра зынд æнæ зæ нæг. 32  Леа бан-
хъæл цау ис æмæ ный йард та лæ ппу. Сæ вæрд та йыл ном Ру вим, 
ома «фед та мын мæ маст», уы мæн æмæ, дам мын Ду не да рæг 
фед та мæ маст. Загъ та, ныр мæ, æнæ мæнг, бауарздзæни мæ 
мой, зæгъ гæ. 33 Бан хъæл цау та ис æмæ ный йард та лæ ппу. Загъ-
та: «Ду не да рæг фед та, мæ мойæн æнад кæй дæн, уый æмæ ма 
мын рад та ацы лæппуйы дæр». Сæ вæрд та йыл ном Си меон, 
ома «фе хъуы ста». 34 Бан хъæл цау ис æмæ та ный йард та лæ ппу. 
Загъ та: «Ацы хатт мæ мой æрæ муд уы дзæ ни ме мæ, уы мæн æмæ 
йын æр тæ фыр ты ный йард тон». Уы мæ гæ сгæ йыл æвæрд æрцы-
ди ном Ле ви, ома «æрæ муд уы дзæ ни». 35 Но гæй та бан хъæл цау 
ис æмæ ный йард та лæ ппу. Загъ та: «Ныр стау дзы нæн Ду не да-
рæ джы!» Уы мæ гæ сгæ йыл сæ вæрд та ном Иу дæ, ома «стауын». 
Уый фæ стæ Леа йæн дзæв гар рæ стæг цот нал ра цы ди.

30  1 Ра хи лæн Иа ко вæй цот кæй нæ цы ди, уы мæ гæ сгæ йæ 
хо мæ хæ лæг кæ нын рай дыд та. Иу ахæ мы йæ мойæн 

загъ та: «Ратт мын зæ нæ джы амонд, кæн нод амæл дзы нæн!» 
2  Иа ков ра мæ сты и Ра хил мæ: «Дæу æй аф тæ, æз Хуыцау дæн? 
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Уый дын Хуыцау нæ дæт ты цот». 3 Ууыл ын Ра хил загъ та: «Мæ нæ 
мæ унæут Бил ха мæ ба цу, æмæ мын мæ хъæ бы смæ ный йа рæд, 
æмæ уæд уый фæ рцы æз дæр схæ дзар уы дзы нæн». 4 Ра хил 
йæ унæут Билхайы йæ мойæн но мы лу сæн рад та, æмæ Иа ков 
æмуат æрцы ди йе мæ. 5 Бил ха бан хъæл цау ис æмæ Иа ко вæн 
ный йард та фырт. 6 Ра хил загъ та: «Хуыцау мын Йæ тæ рхон ра-
ха ста — мæ лæгъ стæ мын фе хъуы ста æмæ мын лæ ппу рад та». 
Уы мæ гæ сгæ йыл Ра хил сæ вæрд та ном Дан, ома «тæ рхон ра ха-
ста». 7 Ра хи лы унæут Бил ха та бан хъæл цау ис æмæ Иа ко вæн 
ный йард та дык каг фырт. 8  Ра хил загъ та: «Хуыцауы æххуысæй 
стох код тон мæ хои мæ æмæ йыл фæ тых дæн». Æмæ сабийыл 
сæ вæрд та ном Неф фа лим, ома «тох».

9 Леа фед та: зæ нæг ын нал цæуы, æмæ йæ унæут Зилпайы 
Иа ко вæн но мы лу сæн рад та. 10 Леа йы унæут Зил па Иа ко вæн 
ный йард та фырт. 11 Леа загъ та: «Бан ты сти мын!» Æмæ йыл 
сæ вæрд та ном Гад, ома «æн тыст». 12  Леа йы унæут Зил па ма 
Иа ко вæн ный йард та но джы дæр иу фырт. 13 Леа загъ та: «Фæ-
ныв джын дæн! Сыл гой мæг тæ мæ схон дзы сты ныв джын». Æмæ 
сабийыл сæ вæрд та ном Асир, ома «ныв джын».

14  Иу ахæ мы, мæ нæу гæр дæн ты, Ру вим ацы ди бы дыр мæ, 
уым ссард та монцхъалгæнæн дыргъ тæ æмæ сæ æрба ха ста 
йæ мад Леа йæн. Ра хил ба ха ты ди Леа мæ: «Ратт-ма мын, дæ 
лæ ппу кæй æрба ха ста, уы цы дыргъ тæй». 15 Фæ лæ йын Леа аф-
тæ: «Мæ мойы мын бай стай, уый дын æгъ гъæд нæу, æмæ ма 
уы цы дыргъ тæ дæр дæ хир ды гæй фæ кæ ни наг дæ?» Ра хил ын 
загъ та: «Омæ-иу ацы дыргъты ных мæ де мæ фæуæд ахсæв». 
16  Иа ков изæ ры бы ды рæй куы æрба цы ди, уæд Леа йæ ра змæ 
рауад æмæ йын загъ та: «Мæн мæ ра цу. Мæ лæ ппу цы дыргъ тæ 
ссард та, уы до нæй дæ бал хæд тон». Æмæ Иа ков уы цы æхсæв 
йе мæ фæ ци. 17 Хуыцау Леа йы лæгъ стæ фе хъуы ста, æмæ уый 
бан хъæл цау ис æмæ Иа ко вæн ный йард та фæн дзæм фырт. 
18  Загъ та: «Мæ унæу ты мæ мойæн кæй рад тон, уый сæр мæ 
мын Хуыцау сак каг код та хæрзиуæг». Æмæ сабийыл сæ вæрд-
та ном Исса хар, ома «хæрзиуæг» кæ нæ «æл хæ нын». 19 Леа та 
бан хъæл цау ис æмæ Иа ко вæн ный йард та æхсæ зæм фырт. 
20  Загъ та: «Ди сса джы лæ вар мын ра код та Хуыцау. Ныр мæ 
уарз дзæ ни мæ мой, уы мæн æмæ йын æхсæз фыр ты ный йард-
тон». Æмæ сабийыл сæ вæрд та ном За ву лон, ома «лæ вар». 
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30:24 Ио сиф ра гон дзут таг æвза гыл амо ны «бафтауæд, но джы дæр 
рат тæд».

21 Уый фæ стæ ма Леа ный йард та чызг æмæ йыл сæ вæрд та 
ном Ди нæ.

22  Æппынфæстагмæ Хуыцау æр хъуы ды код та Ра хи лы дæр, 
йæ лæгъ стæ йын фе хъуы ста æмæ йын рад та зæ нæ джы амонд. 
23 Ра хил бан хъæл цау ис, лæ ппу ный йард та æмæ загъ та: «Мæ 
ху ди на гæй мæ фер вæ зын код та Хуыцау». 24 Сабийыл сæ вæрд та 
ном Ио сиф æмæ загъ та: «Ду не да рæг ма мын рат тæд дык каг 
лæ ппу дæр!»

Лаван æмæ Иаковы быцæутæ
25 Ра хил Ио си фы куы ный йард та, уый фæ стæ Иа ков Ла ва нæн 

загъ та: «Ауадз мæ гъе ныр, æмæ нæ хи мæ, мæ рай гуы рæн бæ стæм, 
ацæуон. 26 Ратт мын, кæй ты ххæй дæм фæ куы стон, мæ уы цы 
усты ты æмæ мæ сы вæл лæт ты, æмæ аздæ хон. Куы йæ зо ныс, цас 
дын фæ куы стон, уый». 27 Ла ван ын аф тæ: «Кæд мæ дæ хор зæ хы 
ак каг кæ ныс, уæд дæ ку рын, æмæ баз зай! Дæсныфæрсгæйæ 
мын рар гом и, Ду не да рæг мæ нæн дæ сæ ра ппонд кæй раар фæ 
код та, уый». 28 Но джы ма ба фар ста: «Бæл вырд мын зæгъ — цас 
мызд дын рат тон?» 29 Иа ков ын дзуапп рад та: «Дæ хæ дæг æй 
куы зо ныс, мæ фæллойы руа джы дæ фос куыд сби рæ сты, уый. 
30 Мæ ра змæ дæм чы сыл йед дæ мæ нæ уы ди, ныр дын зæ ххыл 
нал цæуынц. Ду не да рæг дын ме ’рбацыдимæ ар фæ ра код та. 
Фæ лæ ныр мæ хи хæ дза рæн та кæд райдайон ку сын?» 31 Ла ван 
æй ба фар ста: «Уæд дæр ма зæгъ, цы дын рат тон?» Иа ков ын 
аф тæ: «Ма цы мын ратт. Фæ лæ мын иу хъуыд даг куы са ра зай, 
уæд дын дард дæр дæр хиз дзы нæн æмæ хъахъ хъæн дзы нæн дæ 
фос. 32  Цæй æмæ абон иу мæ дæ фо сы дзуг тыл æр зи лæм æмæ 
фо сæй фæ хи цæн кæ нæм хъу лæт тæ æмæ, тæ ппы тæ кæуыл уа, 
уы цы зæйц, сæгъ тæй дæр — хъу лæт ты æмæ, тæ ппы тæ кæуыл 
уа, уы до ны. Мæ фи дæ ны мызд дæр ахæм фос уы дзы сты. 33 Мæ 
цæ сгом дæ ра зы сыгъ дæг кæй у, уый ба зон дзы нæ, мы здæн цы 
фос рай сон, уый фе нын мæ куы æрба цæу ай, уæд. Тæппытимæ 
æмæ хъу лон цы сæгъ тæ нæ уой, стæй сау цы фыс нæ уа, ахæм-
тæ мæм ра зын ди, зæгъ гæ, уæд-иу мын сæ дав дыл ба ны май». 
34 Ла ван ын загъ та: «Хорз. Ды куыд зæ гъыс, аф тæ уæд».
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35 Тæк кæ уы цы бон Ла ван фæ хи цæн код та гæ рæм æмæ, тæ-

ппы тæ кæуыл уы ди, уы цы цæу ты, стæй хъу лон æмæ, тæ ппы тæ 
кæуыл уы ди, уы цы сæгъты, — урс тæ ппы тæ кæуыл уы ди, уы-
до ны се ’ппæ ты дæр; фы стæй та фæ хи цæн код та сау ты. Йæ 
фырт ты бар сæ ба код та 36 æмæ се мæ æр тæ бонцауы адард ис 
Иа ко вæй. Ныр Иа ков та хыз та, Ла ва ны лы стæг фо сæй ма йæм 
цы баз за ди, уы дон.

37 Иа ков рай ста гæ ды бæ ла сы, миндал-æхсæры æмæ тæр сы 
хуылыдз уи стæ, сæ цъа рæй сын æхсæнмæ-хсæнты уадз дзæг-
тæ ра стыгъ та, урс куыд ада рой, аф тæ 38  æмæ-иу уы цы гæ рæм 
уи стæ æрæ вæрд та до ны тæ гæ на ты, фо сæн сæ тæк кæ мукъуты 
бын. Уыдон-иу дон нуа зын мæ æрба цы ды сты æмæ-иу уым 
тæрæн код той. 39 Сæгътæ-иу схъа зы ды сты, уи стæ сæ цæ сты ты 
раз, аф тæ мæй, æмæ-иу цы сæ ныч чы тæ ныз за ды сты, уы дон 
рауадысты хъу лæт тæ, гæ рæм тæ æмæ тæ ппы ти мæ. 40 Фы сты 
та-иу сæ хъазыны афон æр лæу уын код та хи цæ нæй, се ’р гом 
Ла ва ны гæ рæм æмæ сау фо сы ’р дæм, аф тæ мæй. Уы йа дыл Иа ков-
мæ фæ зын ди йæ хи фо сы дзуг тæ, æмæ сæ Ла ва ны урс дзуг тæй 
дард та иппæрдæй. 41 Фи дар фос-иу куы код той тæрæн, уæд-иу 
сын ал кæд дæр сæ ра зы тæ гæ на ты уи стæ æрæ вæрд та, цæ мæй 
уы цы уи сты цур схъазой. 42  Цо ла фос куы код той тæрæн, уæд 
уы до нæн та не ’вæрд та. Æмæ-иу цо ла фос баи сты Ла ва ны, 
фи дар фос та Иа ко вы. 43 Иа ков сси æвæ джиа уы бон джын лæг. 
Уы ди йæм тынг би рæ фы стæ æмæ сæгъ тæ, сыл гой маг æмæ 
нæл гой маг ца гъар тæ, теуатæ æмæ хæр джы тæ.

31  1 Иа ко вы хъу стыл æрцы ды сты Ла ва ны фырт ты ны хæ стæ, 
Иа ков, дам нын нæ фы ды исбон иу уыл дæр йæ хир ды-

гæй фæ код та. Утæ ппæт мулк, дам, нæ фы дæй ра тыд та. 2  Æмæ 
Иа ков Ла ва ны куы фед та, уæд ба фи ппайд та, ра здæ ры цæ стæй 
йæм нал кæ сы, уый.

3 Ду не да рæг Иа ко вæн загъ та: «Аздæх дæ фы дæл ты зæх мæ, 
дæ хион тæм. Æз уы дзы нæн де мæ». 4 Иа ков ар вы ста Ра хил 
æмæ Леа мæ, цæ мæй ра цæу ой бы дыр мæ, йæ фо сы дзуг тæ кæм 
уы ды сты, уыр дæм, 5 æмæ сын загъ та: «Уæ фы ды уын фед тон 
æмæ ба фи ппайд тон, ра здæ рау мæм хорз цæ стæй нал кæ сы, 
уый. Фæ лæ мыл мæ фы ды Хуыцау ау ды. 6 Уæ хæ дæг æй зо нут: 
уæ фы дæн куы стон, мæхиуыл нæ ауæрдгæйæ, 7 уый та-иу мæ 
афæ лы вта, иу дæс хат ты мын аи вта мæ мызд дæр. Фæ лæ йæ 
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уæд дæр Хуыцау нæ бауагъта мæ нæн фыд бы лыз ра кæ нын. 
8  Ла ван мын аф тæ куы загъ та, тæ ппы ти мæ цы фос фæ зы на, 
уый уы дзæ ни дæ мызд, зæгъ гæ, уæд æппæт фос дæр фæ зын-
ди тæ ппы ти мæ. Гæ рæм фос уы дзæ ни дæ мызд, зæгъ гæ, мын 
куы загъ та, уæд та фо сы зæйц иу уыл дæр ра зын ды сты гæ рæм. 
9 Аф тæ мæй Хуыцау уæ фы ды фос бай ста æмæ сæ мæ нæн рад та. 
10 Иу ахæ мы, фос куы фæ хъа зынц, уы цы за ман фед тон ахæм 
фын: сæгъ тыл цы цæу тæ схызти, уы дон уы ды сты хъу лæт тæ, 
гæ рæм тæ æмæ тæ ппы ти мæ. 11 Хуыцауы зæд мæм фы ны ба сидт: 
„Иа ков!” Æз ын дзуапп рад тон: „Хъу сын дæм”. 12  Уый загъ та: 
„Акæс-ма, сæгъ тыл цы цæу тæ схызти, уы дон сты хъу лæт тæ, 
гæ рæм тæ æмæ тæ ппы ти мæ, уы мæн æмæ Æз фед тон, Ла ван 
дын цы дæ рид дæр ара зы, уы дæт тæ. 13 Æз Бет-Елы Хуыцау дæн, 
табуйаг ду ры цъу ппыл зе ти æруадзгæйæ Мын со мы кæм ра-
код тай, уы цы Бет-Елы Хуыцау. Ныр æвæ стиа тæй ра цу ацы 
зæ ххæй æмæ аздæх дæ рай гуы рæн бæ стæм”».

14 Ра хил æмæ Леа Иа ко вæн загъ той: «Нæ фы ды хæ дза ры ма нæм 
исты хай, исты мулк æрхаудзæни, мый йаг? 15 Æцæ гæ лæт тыл 
нæ куы нымайы! Ау æй нæ код та æмæ нын нæ аргъ йæ хæ дæг 
ба хорд та. 16 Хуыцау нæ фы дæй цы исбон рай ста, уый ай-гъай 
мах æмæ нæ цо ты у. Гъе мæ дын Хуыцау куыд загъ та, аф тæ 
кæн».

17 Иа ков йæ би нон ты теуатыл сба дын код та, 18  сæр гъæ вта йе 
’ппæт мулк, ахъæр код та, Паддан-Арамы кæй са мал код та, йæ 
уы цы фо сыл æмæ араст ис йæ фыд Исаак мæ, Ха наа ны зæх мæ. 
19 Уы цы за ман Ла ван ацыд йæ фы стæ æл вы нын мæ, æмæ Ра хил 
ра да вта йæ фы ды хæ дза рон хуыцау гæнд тæ. 20 Иа ков дæр хи-
нæй ра цыд арамейаг Ла ва ныл — ни цы йын загъ та, 21 аф тæ мæй 
су сæ гæй алыгъд йе ’ппæт исбо ни мæ. Ев фра ты до ныл ахызт 
æмæ йæ ных са рæз та Га лаа ды хæх тæм.

22  Æр тык каг бон Ла ван мæ фæхабар чындæуыд, Иа ков алыгъ ди, 
зæгъ гæ. 23 Уæд Ла ван йæ хион ты йе мæ ра код та, æмæ Иа ко вы 
фæ дыл афæ дис код той. Авд бо ны фæ стæ йæ баййæфтой Га-
лаа ды хæх ты. 24 Фæ лæ уы цы æхсæв арамейаг Ла ван мæ йæ 
фы ны Хуыцау æр гом ра цыд æмæ йын ба фæ дзæх ста: «Хъу сыс, 
Иа ков мæ ма цы сдзур!» 25 Ла ван Иа ко вы куы бай йæф та, уæд мæ 
уый Га лаа ды хæх бæ сты ай тыгъ та йæ ца тыр. Ла ван дæр йæ 
хион ти мæ æра са дæн код та уы цы хæх бæ сты.
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26 Ла ван Иа ко вы ба фар ста: «Уый цы ба куы стай? Хи нæй мыл 

цæ мæн ра цыд тæ? Мæ чыз джы ты мын дæ ра зæй, хæ сты за-
ман уа цай раг чыз джы ты куыд фæ тæ рынц, аф тæ ра тард тай! 
27 Су сæ гæй цæ мæн алыгъ тæ, куыд мæ афæ лы втай? Куыд ни цы 
мын загъ тай? Æз дæ афæн да раст код таин хъæл дзæг зар джы-
ти мæ, да ла тæ æмæ хъи сфæн дыр ты цагъ ди мæ. 28 Мæ зæ нæ джы 
зæ нæг æмæ мын мæ чыз джы тæн аба кæ ны ны фа дат дæр куы 
нал рад тай. Æнæр хъуы ды ми ба код тай ды. 29 Уы цы хъа ру мæм 
ис, æмæ уæ баф хæ рон, фæ лæ мын ды сон уæ фы ды Хуыцау 
ныф фæ дзæх ста, Иа ков мæ ма цы сдзур, зæгъ гæ. 30 Дæ фы ды 
уæзæгыл æр хъæц мæ нал хъæ цыд тæ æмæ ра фар дæг дæ, уый, 
зæ гъæм, фæуæд аф тæ, фæ лæ мын мæ хуыцæут ты та цæ мæн 
ра да втай?» 31 Иа ков ын дзуапп рад та: «Æз тар стæн, дæ чыз джы-
ты мын фæ стæ мæ куы бай сай, уы мæй. 32  Æцæг, дæ хуыцæут ты 
кæ мæ сса рай, уый удæ га сæй нæ баззайдзæни! Хиуæттæ æв ди-
сæн фæуæнт: цы дæ рид дæр мæм ис, уы мæ æр кæс æмæ дæ хион 
фæ стæ мæ райс!» Иа ков нæ зыд та, хуыцау гæнд тæ Ра хил кæй 
ра да вта, уый.

33 Ла ван ба джи гул код та Иа ко вы ца ты ры, Леа йы ца ты ры æмæ 
ды у уæ унæу ты ца ты ры, фæ лæ ни цы ссард та. Леа йы ца ты рæй 
куы ра цы ди, уæд Ра хи лы ца тыр мæ ба хыз ти. 34 Уæд мæ Ра хил 
хуыцау гæнд тæ рай ста, теуайы саргъыл цы хордзен æф тыд 
уы ди, уым сæ ны вæрд та æмæ йыл æрбадти. Ла ван ын ба сгæр-
ста йæ ца ты ры æппæт къуым тæ, фæ лæ ни цы ссард та. 35 Ра хил 
йæ фы дæн аф тæ: «Ку рын дæ, мæ фыд, ма мæм фæ хæ рам у, 
мæ бон дын сы стын кæй нæу, уый ты ххæй: ныр тæк кæ сыл гой-
ма джы ни зæй ты хсын». Аф тæ мæй, Ла ван йæ хуыцау гæнд тæ 
фæ ца гуырд та, фæ лæ сæ не ссард та.

36 Иа ков ра мæ сты ис æмæ Ла ва нæн уайдзæфтыл схæцыди: 
«Уæд дæр цы у мæ фыд ра кæнд, ца вæр тæ ри гъæ ды ба цыд тæн, 
цæ мæй гурæй-гурмæ мæ фæ дыл зи лай? 37 Ме ’ппæт дзау ма тæ 
дæр мын ба сгæр стай — æмæ мæм дæ хио нæй цы ссард тай? 
Æрæвæр-ма сæ ам мæ хиуæтты раз, æмæ нæ ды у уæ йæн тæ рхон-
гæ нæг фæуæнт! 38  Ссæдз азы дæм фæ дæн, æмæ дæ фы стæ дæр, 
дæ сæгъ тæ дæр ни куы феф тыд той. Дæ дзу джы тохъ хъыл тæй, 
мæ хи куы ба фса дин, зæгъ гæ, ни куы ар гæв стон. 39 Дæ фо сæй 
дын туг дзых сырд ар гæв ста, зæгъ гæ, уæд-иу дæм æй нæ ба-
ха стон, фæлæ-иу дын йæ аргъ мæ хæ дæг ба фы стон. Бо ны гон 
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æрцы даид уы цы зиан æви æхсæв — агуырд тай йæ мæ нæй. 
40 Бон-иу æн тæ фæй тых стæн, æхсæв — уа за лæй, æмæ-иу мæ 
хуыссæг фæлыгъди. 41 Гъе аф тæ мæй ссæдз азы ар вы стон дæ 
хæ дза ры. Дæ ды у уæ чыз джы ты ххæй дын фæ куы стон цы ппæр-
дæс азы, фо сы ты ххæй та — æхсæз. Мæ мызд дæр мын аи втай 
иу дæс хат ты. 42  Мæ фы дæл Ав раа мы Хуыцау, Исаак Кæ мæй 
тæр сы, уы цы Хуыцау ме мæ куы нæ уы даид, уæд мæ ны ри дæ-
гæн æнæ ни цæ мæй рар вы стаис. Фæ лæ мын Хуыцау фед та ме 
’ф хæрд æмæ мæ хъиа мæт æмæ ды сон мæ сæ рыл рахæцыди».

43 Ла ван Иа ко вæн загъ та: «Мæ нæ — мæ чыз джы тæ, мæ нæ — мæ 
зæ нæ джы зæ нæг, мæ нæ — мæ фос. Ам цы дæ рид дæр уы ныс, 
уы дон мæн сты. Фæ лæ ма ныр цы ра кæ нын у мæ бон мæ 
чыз джы тæн кæ нæ, кæй ный йард той, уы цы сы вæл лæт тæн? 
44 Цæй æмæ бафидауæм, æмæ нæ фи дыд исты нысанæй сфи-
дар кæ нæм!»

45 Уы йа дыл Иа ков иу стыр дур хъен сæ вæрд та, та бу йын кæ-
ны ны охыл, 46 æмæ йæ хиуæттæн загъ та: «Æрæ мбырд кæ нут 
дур тæ». Уы дон ду рцæнд са мад той æмæ цæн ды цур минасыл 
æрбад ты сты. 47 Ла ван уы цы цæнд схуыд та Йегар-Сахадута, 
Иа ков та — Гал-Ед. 48  Ла ван загъ та: «Абон ацы ду рцæнд нæ 
фидыдæн — æв ди сæн». Уы мæ гæ сгæ йæ схуыд той Гал-Ед, 
ома «æв ди сæ ны цæнд», 49 стæй — Миц па, ома «фæл гæ сæн 
мæ сыг», уы мæн æмæ ма Ла ван йæ ны ха смæ баф тыд та: «Ду-
не да рæг Йæ цæст да рæд нæ ды у уæ мæ дæр, кæрæдзийы куы 
нал уы нæм, уæд. 50 Мæ чыз джы ты мын куы æф хæ рай кæ нæ 
ма æн дæр усты тæ куы æрхæ ссай, уæд-иу дæ зæр дыл дар: ам 
нæ цу ры æв ди сæ ны но мыл иу адæй маг дæр нæй — Хуыцау у 
нæ ды у уæ йæн æв ди сæн!»

51 Ла ван ма Иа ко вæн но джы дæр загъ та: «Дæ зæр дыл дар! 
Мæ нæ — ду рцæнд, мæ нæ уый та — табуйаг дур нæ ды у уæ йы 
æхсæн. 52  Ацы ду рцæнд æмæ ацы табуйаг дур уы дзы сты æв-
ди сæн, фыд вæн ди мæ дæм кæй нæ ба цæу дзы нæн сæ фал лаг 
фар смæ, ды дæр мæм фыд вæн ди мæ кæй не ’рба цæу дзы нæ 
сæ ар дыг гаг фар смæ. 53 Тæ рхон гæ нæг нын фæуæнт Ав раа мы 
Хуыцау æмæ На хо ры хуыцау». Æмæ Иа ков ард ба хорд та йæ 
фыд Исаа кы Хуыцау æй. 54 Стæй Иа ков уым, хо хыл, кусарт акод-
та æмæ йæ хæстæджытæм фæ дзырд та. Фæ ми нас код той æмæ 
уы цы æхсæв уым баз за ды сты.
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Иаков æмæ Исав куыд бафидыдтой

32  1 Рай со мæй ра джы Ла ван йæ зæ нæ джы зæ нæг æмæ йæ 
чыз джы тæн фæ ба тæ код та, раар фæ сын код та æмæ йæ 

хæ дзар мæ аздæхтис.
2  Иа ков дард дæр араст ис йæ фæн да гыл, æмæ йыл амбæл ды-

сты Хуыцауы зæд тæ. 3 Куы сæ фед та, уæд загъ та: «Ай у Хуыцауы 
аса дæн». Æмæ уы цы бы нат схуыд та Ма ха наим.

4 Иа ков йæ ра зæй йе ’фсы мæр Исав мæ ар вы ста ми нæ вæрт тæ 
Сеи ры зæх мæ, Едо мы бæ стæм. 5 Ба фæ дзæх ста сын: «Исавæн-иу 
зæ гъут, дæ хæрзтæм бæллæг Иа ков аф тæ зæ гъы: „Æз ны ронг 
цард тæн æцæ гæ лон зæ ххыл, Ла ван мæ. 6 Ныр мæм ис гал тæ æмæ 
хæр джы тæ, лы стæг фос, нæл гой маг æмæ сыл гой маг ца гъар тæ. 
Хъу сын ын кæ нын ацы ха бар æмæ йын лæгъ стæ кæ нын, йæ 
хæ лар дзи над мын ма банымайæд æвгъауыл!”»

7 Ми нæ вæрт тæ фæ стæ мæ æрба здæх ты сты æмæ Иа ко вæн 
загъ той: «Де ’фсы мæр Исав мæ дын ба хæц цæ стæм, æмæ, йе-
мæ цы ппар сæ дæ лæ джы, аф тæ мæй дæ ра змæ рацæуы». 8  Тынг 
фæ тарст Иа ков. Йæ зæр дæ ны ссæ ххæтт код та, æмæ йæ адæ мы, 
йæ лы стæг фос, йе стур вос æмæ йæ теуаты адих код та ды у уæ 
аса дæ ныл. 9 Загъ та: «Исав йæ хи иу аса дæ ныл куы ныц цæ ва 
æмæ йæ куы ныд дæ рæн кæ на, уæд дæр, ин нæ аса дæ ны чи уа, 
уы дон алидз дзы сты æмæ фер вæз дзы сты».

10 Иа ков скуы вта: «О мæ фы дæл Ав раа мы Хуыцау æмæ мæ 
фыд Исаа кы Хуыцау! О Ду не да рæг, аф тæ мын Чи загъ та, аздæх 
дæ хи бæ стæм, дæ хион тæм, æмæ дыл ауд дзы нæн, зæгъ гæ! 
11 Æдзух мын цы хæрз ты цыдтæ æмæ Дæ дзырд куыд æххæст 
код тай, æз уый ак каг нæ дæн. Кæд дæр ай дагъ лæ дзæ ги мæ 
ахыз тæн Иор да ны фа ле мæ, ныр мæ фæл лой у ды у уæ аса дæ ны 
фаг. 12  Гъе мæ мæ ме ’фсы мæр Иса вы фы дæ хæй ба хиз! Тæр сын, 
куы æрбацæуа æмæ куы ама ра мæн дæр æмæ мæ цо ты дæр 
сæ ма дæл ти мæ. 13 Зæр дæ мын куы ба вæрд тай, ауд дзы нæн дыл 
æмæ дын ден джы зы зми сау сби рæ кæн дзы нæн дæ бай зæд даг, 
зæгъ гæ».

14 Иа ков уым бахсæвиуат код та, стæй йе ’ппæт дзуг тæй йе 
’фсы мæр Иса вæн лæвары хай ра хи цæн код та 15 ды у уæ сæ дæ сæ-
гъы, ссæдз цæуы, ды у уæ сæ дæ фы сы, ссæдз фы ры, 16 дæс æмæ 
ссæдз дуц гæ теуайы æд лæ ппын тæ, ды у уи ссæдз хъу джы, дæс 
га лы, ссæдз сыл хæ рæ джы, дæс нæл къæлæуы. 17 Йæ ца гъар ты 
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32:29 Из раил ра гон дзут таг æвза гыл амо ны: «хæ цы Хуыцауимæ» кæ нæ 
«Хуыцау хæ цы».

бар сæ ба код та, алы дзу гæн дæр — хи цæн скъæ рæг, æмæ сын 
ба фæ дзæх ста: «Цæу гæут мæ ра зæй, уæ кæрæдзийæ дæрд дзæф-
го мау». 18 Фыц цаг ца гъа рæн загъ та: «Ме ’фсы мæр Исав дыл куы 
амбæ ла, уæд дæ фæр сдзæ ни, кæй ца гъар дæ, кæ дæм цæуыс 
æмæ кæй фос тæ рыс дæ ра зæй, зæгъ гæ. 19 Дзуапп ын-иу ратт: 
„Адон дæ хæрзтæм бæллæг Иа ко вы фос сты, Иса вæн сæ рар-
вы ста лæ ва рæн. Йæ хæ дæг дæр нæ фæ стæ рацæуы”». 20 Иа ков 
ба фæ дзæх ста дык каг ца гъа рæн, æр тык ка гæн æмæ, фо сы фæ-
дыл чи цы ди, уы цы ца гъар тæн се ’ппæ тæн дæр: «Сы мах дæр-иу 
аф тæ зæ гъут Иса вæн, куы йыл амбæ лат, уæд. 21 Уæ ны ха сыл 
ма-иу æнæ мæнг баф таут: „Дæ хæрзтæм бæллæг Иа ков йæ хæ-
дæг дæр нæ фæ стæ рацæуы”». Аф тæ хъуы ды код та: «Йæ зæр дæ 
йын бал хæ нон, мæ ра зæй цы лæ вæрт тæ фæцæуы, уы до нæй, 
æмæ йæм мæ хи куы рав ди сон, уæд мын, чи зо ны, ныб ба ра».

22  Аф тæ мæй Иа ков йæ лæ вæрт тæ ра зæй ар вы ста, йæ хæ дæг 
та æхсæ вы аса дæ ны баз за ди.

23 Тæк кæ уы цы æхсæв Иа ков сы ста ди, сы стын код та йæ дыу-
 уæ усы æмæ сæ унæутты, йæ иуæндæс фыр ты æмæ до ны 
тæн джы ты се мæ Йа во кы фал лаг фар смæ ба хыз ти. 24 Фал лаг 
фар смæ ба хи зын код та се ’ппæ ты дæр, цы дæ рид дæр æм уы ди, 
уыимæ, 25 йæ хæ дæг хи бар ран баззадис.

Уæд Чи дæр йе мæ хъæ бы сæй хæ цын рай дыд та, фæ хæ цы ды-
сты суанг бонивайæнтæм. 26 Йæ бон Иа ко вы абыр сын нæу, уый 
куы фед та, уæд ын хæцгæ-хæцын йæ агъд мæ фе внæлд та, æмæ 
йæ си ны стæг фел вæ сти. 27 Иа ков мæ ба ха ты ди: «Суадз Мæ, 
бон фæ рухс кæ ны». Иа ков ын аф тæ: «Ца лын мæ мын ар фæ ра-
кæ най, уæд мæ Дæ не суадз дзы нæн». 28  Уый йæ ба фар ста: «Дæ 
ном куыд у?» Дзуапп ын рад та: «Иа ков». 29 Уый йын загъ та: 
«Ны рæй фæ стæ мæ дæ ном уы дзæн Иа ков нæ, фæ лæ Из раил, 
уы мæн æмæ хæ цыд тæ Хуыцауимæ æмæ лæ джы фырт тыл дæр 
уæ ла хиз кæн дзы нæ». 30 Иа ков Æм ба ха ты ди: «Дæ ном мын зæгъ, 
Дæ хор зæ хæй». Уый йын загъ та: «Мæ но мæй Мæ цы фæр сыс?» 
Æмæ уым Иа ко вæн раар фæ код та.

31 Иа ков уы цы бы нат схуыд та Пенуел, ома «Хуыцауы цæ сгом», 
уы мæн æмæ, дам, Хуыцауы фед тон ныхæй-ныхмæ æмæ удæ га-
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сæй баз зад тæн. 32  Уа лын мæ хур скаст, æмæ Иа ков Пенуелæй 
ра раст ис. Йæ си нæй цы ди къуы лых. 33 Хъæ бы сæй хæ цæг ын йæ 
си ны хæ цъæф мæ кæй фе внæлд та, уы мæ гæ сгæ из раи лæг тæ 
суанг абон мæ дæр си ны хæ цъæф нæ хæ рынц.

33  1 Иа ков афæл гæ сыд, æмæ дын мæ нæ Исав цы ппар сæ дæ 
лæ ги мæ æрбацæуы. Уæд Леа йы, Ра хи лы æмæ ды у уæ 

но мы лу сы хи цæн тæй æр лæу уын код та, алкæйы дæр — йæ хи 
сы вæл лæт ти мæ. 2  Ра зæй уы ды сты но мы лу сты тæ сæ цо ти мæ, 
уы до ны фæ стæ — Леа йæ цо ти мæ, се ’ппæ ты фæ стæ та — Ра-
хил æмæ Ио сиф. 3  Йæ хæ дæг цы ди се ’ппæ ты ра зæй æмæ, 
ца лын мæ йе ’фсы мæр мæ ба хæц цæ и, уæд мæ йын авд хат ты 
зæ ххы онг æр куы вта. 4 Фæ лæ йæм Исав ба згъорд та æмæ йын 
фæ ба тæ æмæ фæ хъæ бы стæ код та, стæй ды у уæ йæ дæр æм куыд 
нык код той. 5 Исав сыл гой мæг тæ æмæ сы вæл лæт ты куы фед-
та, уæд ба фар ста: «Адон дын чи сты?» Иа ков дзуапп рад та: 
«Фарн дæм бадзурæд, Хуыцау мын кæй ба лæ вар код та, уы цы 
сы вæл лæт тæ». 6 Уа лын мæ сæ сы вæл лæт ти мæ æрба хæц цæ сты 
но мы лу сты тæ æмæ Иса вæн ба куы втой. 7 Стæй æрба хæц цæ и 
Леа дæр йæ сы вæл лæт ти мæ, æмæ йын ба куы втой. Уы до ны 
фæ стæ æрбахæццæ сты Ио сиф æмæ Ра хил, æмæ йын уы дон 
дæр ба куы втой.

8  Исав та Иа ко вы ба фар ста: «Цы дзуг тæ фед тон, уы дон та 
дын цы сты?» Иа ков ын дзуапп рад та: «Дæ зæр дæ бал хæ ни наг 
сæ дæн». 9 Исав загъ та: «Мæн мæ би рæ и, ме ’фсы мæр. Дæ хион 
дæ хи цæн уадз». 10 Иа ков дзуапп рад та: «Нæ, кæд мыл æр вæс-
сыс, уæд мын мæ лæ вар айс, дæ хор зæ хæй! Дæ уынд мын 
Хуыцауы фен дау у, хур мыл ра ка сти. 11 Айс, дæ хор зæ хæй, мæ 
лæ вар. Хуыцау мын раар фæ код та, æмæ мæм ал цы дæр ис». 
Иа ков æм тынг ба ха тыд, æмæ уæд уый дæр уæл дай ни цы уал 
загъ та.

12  Исав Иа ко вæн зæ гъы: «Цом, æз дæр де мæ цæуын». 13 Иа ков 
ын дзуапп рад та: «Сы вæл лæт тæ лæ мæгъ сты, уый куы зо ныс. 
Мæ ног зад фы стæ æмæ хъуц цы тыл дæр ты хсын: куы сæ атæ-
рон, уæд иу бон мæ фæ цагъ ды уы дзы сты иу уыл дæр. 14 Фæл тау 
ды, дæ хор зæ хæй, ра зæй ацу, æз та дæ фæ стæ — сын дæг гай, 
мæ ра зæй фос куыд цæу ой, стæй сы вæл лæт тæ куыд фæ ра зой, 
аф тæ, ца лын мæ дæм Сеир мæ ба хæц цæ уон, уæд мæ». 15 Исав 
загъ та: «Уæд та дæм, цæй, мæ адæ мæй иу къорд лæ джы ны у-

РАЙДИАН 32:32 – 33:15

OOTnew.indb   64OOTnew.indb   64 07.02.2011   12:55:2007.02.2011   12:55:20



65

уа дзон». Фæ лæ Иа ков не сра зы и: «Цæ мæн? Дæ хор зæ хы ак каг 
нæ дæн».

16 Тæк кæ уы цы бон Исав фæ стæ мæ аздæх ти Сеир мæ, 17 Иа ков 
та араст и Сук кот мæ æмæ уым æрбынæттон и, йæ фо сæн дæр 
скод та ха ла гъуд тæ. Уы мæ гæ сгæ хуыйны уы цы бы нат Сук кот, 
ома «ха ла гъуд тæ».

18 Аф тæ Иа ков, Паддан-Арамæй куы ра цы ди, уæд сæ рæ га сæй 
ба хæц цæ и ха наа наг са хар Ше хе мы онг æмæ са хар мæ хæ стæг 
ран æрбы нат код та. 19 Цæрæнуатæн зæ ххы хай бал хæд та, Ше-
хе мæн бындур чи æрæ вæрд та, уы цы Ха мо ры фырт тæй — уый 
сæр мæ сын рад та æвзи сты фон дзы ссæдз фæзгъæры. 20 Уым 
са рæз та ны вонд хæ ссæн æмæ йæ схуыд та Ел-Елохе-Исраел, 
ома «Хъомысджын, Из раи лы Хуыцау».

Æфсымæртæ сæ хо Динæйы маст куыд райстой

34  1 Иа ков æмæ Леа йы чызг Ди нæ иу ахæ мы ра цы ди уыр-
ды гон чыз джы ты абæ рæг кæ нын мæ. 2  Бæстæйы хи цау 

хив ваг Ха мо ры фырт Ше хем æй куы фед та, уæд æй аскъæф та 
æмæ йын ба тых код та. 3 Ди нæ йæ зæрдæйы ны ххау ди, бауарзта 
йæ æмæ йыл рæвдауæн ны хæ стæй узæлыди. 4 Ше хем ба ха тыд 
йæ фыд Ха мор мæ: «Ацы чыз джы мын ра кур».

5 Иа ков фе хъуы ста, йæ чызг Динæйы йын кæй фе гад код той, 
уый, фæ лæ уы цы за ман йæ фырт тæ бы ды ры фос хыз той, æмæ 
се ’рба цыд мæ иу дзырд не схауди йæ дзы хæй. 6 Аны хас кæ нын-
мæ йæм æрба цы ди Ше хе мы фыд Ха мор. 7 Уа лын мæ бы ды рæй 
æрба здæх ты сты Иа ко вы фырт тæ дæр æмæ, ха бар куы ба зыд-
той, уæд ныхъ хъын цъым код той. Сæ маст ра фых ти, уы мæн 
æмæ Ше хем ра код та æнак каг ми — Иа ко вы чызгыл тыхæй 
кæй ныххæцыди, уы мæй фе гад код та Из раи лы хæ дзар. Нæ 
йын æмбæлд ахæм æнæуаг ми ба кæ нын.

8  Ха мор сæм ба ха ты ди: «Мæ фырт Ше хе мы зæр дæ мæ тынг 
фæ цы ди уæ чызг, æмæ йын æй, уæ хор зæ хæй, усæн рат тут. 
9 Стæй амæй фæ стæ мæ дæр хæ стæг дзи над кæ нут не мæ: чызг 
дæр нын дæт тут æмæ нæ чызг дæр ку рут. 10 Цæ рут не ’хсæн. 
Нæ зæхх уæ ра зы ис, æмæ йыл æрбынæттон ут, сæу дæ джер 
ыл кæ нут уæ зæрдæйы фæн диаг, уæ хи цæн дзы исбо нæн амал 
кæ нут зæ ххы хæйт тæ». 11–12  Ше хем йæ хæ дæг та чыз джы фыд 
æмæ æфсы мæр тæн загъ та: «Кæд мыл бар вæ ссат, уæд уын 
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бафиддзынæн, цы дæ рид дæр зæ гъат, уый. Æрца гу рут тæк кæ 
стыр дæр ирæд æмæ лæ вæрт тæ, æр мæст мæ æнæ дзуаппæй 
ма ар ви тут».

13 Иа ко вы фырт тæ Ше хем æмæ йæ фыд Ха мо рæн рад той хин 
дзуапп, уы мæн æмæ сын Ше хем фе гад код та сæ хо Динæйы. 
14 Загъ той сын: «Нæ бон уый ба кæ нын нæу. Худинаг у ма хæн 
нæ хойы æнæ су нæт лæ джы фыц цаг скæ нын. 15 Уе мæ æр мæст 
уæд сра зы уы дзы стæм, мах хуызæн куы суат — уе ’ппæт нæл-
гой мæг тæ дæр куы ’рцæу ой су нæт гонд. 16 Гъеуæд уын чызг 
дæр дæт дзы стæм æмæ уæ чызг дæр кур дзы стæм, æмæ цæр дзы-
стæм уе ’хсæн, уе мæ суы дзы стæм иу адæм. 17 Нæ ком мæ куы 
нæ ба кæ сат æмæ су нæт куы нæ скæ нат, уæд та нæ чыз джы 
фæ стæ мæ бай сдзы стæм».

18 Уы цы ны хæ стæ фæ цы ды сты Ха мо ры æмæ йæ фырт Ше хе мы 
зæр дæ мæ. 19 Лæ ппу нæ фæ зи вæг код та су нæт скæ нын мæ, уы-
мæн æмæ уарз та Иа ко вы чыз джы. Йæ фы ды мыг га джы ’хсæн та 
Ше хем тæк кæ кад джын дæр адæй ма гыл ны мад уы ди. 20 Ха мор 
æмæ Ше хем ба цы ды сты сæ са ха ры кул дуар мæ æмæ са ха ры 
цæр джы тæн загъ той: 21 «Уы цы адæм нæм кæ сынц хæ лар цæ-
стæй. Уадз æмæ æрцæ рой нæ зæ ххыл, сæу дæ джер ыл кæ нæнт 
сæ зæрдæйы фæн диаг — па ра хат куы у фæй нæр дæм сæ ра зы. 
Мах та сæ чызг дæр кур дзы стæм æмæ сын нæ чыз джы тæй дæр 
дæт дзы стæм. 22  Фæ лæ уы цы адæм не ’хсæн æрцæ ры ныл æмæ, 
не мæ иу адæм суой, ууыл ра зы сты æр мæст ахæм дзыр дæй: 
уы до нау мах мæ дæр хъуа мæ су нæт гонд æрцæуа алы нæл гой-
маг. 23 Ууыл куы сра зы уæм, уæд цæр дзы сты не ’хсæн, æмæ мах 
бауыдзысты се ’ппæт фос æмæ сæ исбон». 24 Са ха ры цæр джы-
тæ бай хъуы стой Ха мор æмæ йæ фырт Ше хем мæ, æмæ æппæт 
нæл гой мæг тæ дæр æрцы ды сты су нæт гонд.

25 Æр тык каг бон сæ хъæдгæмттæ нæ ма бай гас сты, аф тæ Иа-
ко вы ды у уæ фыр ты Си меон æмæ Ле ви, Динæйы æфсы мæр тæ, 
рай стой фæй нæ кар ды, æнæкъуылымпыйæ ба цы ды сты са хар мæ 
æмæ ныц цагъ той нæл гой мæг ты иу уыл дæр. 26 Кар дæй амард той 
Ха мо рæн йæ хи дæр æмæ йæ фырт Ше хе мы дæр, стæй Ше хе мы 
хæ дза рæй Динæйы ра код той æмæ ра цы ды сты.

27 Уый фæ стæ Иа ко вы ин нæ фырт тæ æрба цы ды сты æмæ фæ-
къах той, сæ хойы сын кæм фе гад код той, уы цы са хар. 28 Ра тæ лæт 
сын код той сæ лы стæг фос, се стур вос æмæ сæ хæр джы тæ, аха-
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стой, са ха ры æмæ бы ды ры цы дæ рид дæр фæл лой уы ди, уый. 
29 Аф тæ мæй сын бай стой се ’ппæт исбон. Сæ са би ты æмæ сæ 
усты ты сын акод той уа ца ры, сæ хæ дзæрт ты ма цы баз за ди, 
уы дон дæр сын ра ссы втой.

30 Иа ков Си меон æмæ Левийæн загъ та: «Фыд бы лы зы мæ 
ба ппæр стат! Сæнæуынон мæ код тат ацы бæстæйы цæр джы-
тæн — ха наа нæг тæ æмæ пе риз зæг тæн! Мæ адæм цъус сты, æмæ 
адон æм хуызо нæй мæ ных мæ куы ра цæу ой, уæд мын мæ хи 
дæр æмæ мæ би нон ты дæр ба бын кæн дзы сты!» 31 Си меон æмæ 
йын Ле ви дзуапп рад той: «Ау, уæ дæ нын хæтаг сылы бы на ты 
хъуа мæ сæ вæрд таик кой нæ хойы?»

Иаков — Бет-Елы

35  1 Хуыцау Иа ко вæн загъ та: «Бет-Елмæ ссу, æрцæр дзы æмæ 
уым Хуыцауæн — де ’фсы мæр Иса вæй куы алыгъ тæ, 

уæд дæм æр гом Чи ра цы ди, Уы мæн — са раз ны вонд хæ ссæн». 
2  Иа ков йæ би нон тæн æмæ, йе мæ чи дæ рид дæр уы дис, уы до нæн 
ба фæ дзæх ста: «Аппа рут, æцæ гæ лон хуыцау æй уæм цы дæ рид-
дæр ис, уы дон, уæ хи ссыгъ дæг кæ нут æмæ уæ да рæс раивут. 
3 Сы стæм ар ды гæй æмæ ссæуæм Бет-Елмæ. Уым са раз дзы нæн 
ны вонд хæ ссæн, мæ зы ны сахат-иу мын Чи ба ххуыс код та 
æмæ, цы фæн дæг тыл фæ цыд тæн, уым ме мæ Чи уы ди, уы цы 
Хуыцауæн». 4 Иа ков мæ рад той, æцæ гæ лон хуыцау æй сæм цы-
дæ рид дæр уы ди, уы дон, стæй сæ хъусцæг-амулеттæ, æмæ сæ 
Иа ков ба ны гæд та Ше хем мæ æв вахс тулдз бæ ла сы бын. 5 Уæд 
уыр ды гæй араст сты. Сæ ал фа мбы лай са хар ты цæр джы тыл 
Хуыцау баф тыд та стыр тас, æмæ Иа ко вы фырт ты фæсте нал 
асырдтой.

6 Иа ков йæ адæ ми мæ ба хæц цæ и ха наа наг са хар Лу змæ, ома 
Бет-Елмæ, 7 æмæ уым са рæз та ны вонд хæ ссæн. Уы цы бы нат 
схуыд та Ел-Бет-Ел, ома «Бет-Елы Хуыцау», уы мæн æмæ, йе 
’фсы мæ рæй куы алыгъ ди, уæд æм уы цы ран æр гом ра цы ди 
Хуыцау.

8  Амар ди Ревеккæйы ды джы зæ Де во ра, æмæ йæ баныгæдтой 
Бет-Елы дæ ле, тул дзы бын. Уы цы бæ лас схуыд той Аллон-Бахут, 
ома «хъа рæ джы тулдз».

9 Иа ков Паддан-Арамæй куы ’рбаздæхти, уый фæ стæ та йæм 
но гæй Хуыцау æр гом ра цы ди æмæ йын раар фæ код та. 10 Загъ та 
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йын: «Дæ ном Иа ков у, фæ лæ ны рæй фæ стæ мæ Иа ков нæ, — Из-
раил уы дзæ ни дæ ном!» Аф тæ мæй йыл сæ вæрд та ном Из раил. 
11 Хуыцау ма йын но джы дæр загъ та: «Æз Æппæт хъом Хуыцау 
дæн. Цот уадз, æмæ сби рæ уæнт дæ бай зæд даг! Ран ты сдзæ ни 
дæ адæм, би рæ хæ дзар вæн дæг тæ, пад дзæх тæ. 12  Ав раам æмæ 
Исаа кæн зæр дæ цы зæ ххæй ба вæрд тон, уый рат дзы нæн дæуæн 
æмæ дæ бай зæд да гæн».

13 Хуыцау Иа ко вы цу рæй куы ацы ди, 14 уæд Иа ков, Хуыцау йе-
мæ кæм дзырд та, уы цы ран ны ссагъ та табуйаг дур æмæ йыл 
рауагъта сæн æмæ зе ти. 15 Хуыцау йе мæ кæм дзырд та, уы цы 
бы нат Иа ков схуыд та Бет-Ел.

Вениамины райгуырд æмæ Рахилы мæлæт
16  Бет-Елæй сæ фæн даг адард той, æмæ, Ефра тæ мæ нæ ма 

ба хæц цæ сты, аф тæ Ра хи лæн æрцы ди йæ арыны афон. Тынг 
фæрыстис йе ’в гъæ ды са хат. 17 Йæ ры стæн куы нал фæ рæз та, 
уæд ын æв гъæд гæс аф тæ: «Ма тæрс, ай дæр дын лæ ппу у». 
18 Фæ лæ Ра хил мæ лы ны къа хыл ныллæуыд æмæ, йæ уд исгæйæ, 
йæ лæппуйыл сæ вæрд та ном Бен-Они, ома «ма сты фырт»; йæ 
фыд та йæ схуыд та Ве ниа мин, ома «амонд джын са би».

19 Аф тæ амар ди Ра хил, æмæ йæ ба вæрд той Ефра тæ мæ, ома 
Ви флеем мæ, фæн да гыл. 20 Иа ков ын йæ ин гæ ныл ны ссагъ та 
табуйаг дур, æмæ уы цы дур абон дæр ма лæу уы уым — Ра хи-
лы ин гæ ныл.

21 Из раил уыр ды гæй араст ис æмæ йæ ца тыр ай тыгъ та Миг-
дал-Еде ры фа ле. 22  Из раил уы цы зæ ххыл куы цар ди, уæд иу 
ахæ мы Ру вим ба цыд йæ фы ды но мы лус Бил ха мæ æмæ йе мæ 
æрæ муат ис. Из раил мæ уы цы ха бар æры хъуыст, æмæ йын фæ-
 хъыг ис.

Иаковы фырттæ
Иа ко вæн уы ди ды у уа дæс фыр ты. 23 Леа йы лæ ппу тæ: Ру вим, 

Иа ко вы зæ нæ джы хи стæр, дард дæр — Си меон, Ле ви, Иу дæ, 
Исса хар æмæ За ву лон. 24 Ра хи лы лæ ппу тæ: Ио сиф æмæ Ве ниа-
мин. 25 Ра хи лы унæут Билхайы лæ ппу тæ: Дан æмæ Неф фа лим. 
26 Леа йы унæут Зилпайы лæ ппу тæ: Гад æмæ Асир.

Адон — Иа ко вы фырт тæ, рай гуыр ды сты йын Пад дан-Ара-
мы.
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Исаакы мæлæт
27 Иа ков æрцыд йæ фыд Исаак мæ Хъирйат-Арбамæ, ома Хев-

рон мæ, Мам ре мæ, кæд дæр Ав раам кæм цар ди, уый фæ стæ 
та — Исаак, уыр дæм. 28  Исаак фæ цар ди фа ра сты ссæдз азы. 
29 Йæ цар дæй ахи цæн и хæрз зæ рон дæй, цар дæ фсæ стæй. Амард 
æмæ йæ фы дæл ты ра змæ ба цы ди. Ба вæрд той йæ Исав æмæ 
Иа ков, йæ фырт тæ.

Исавы байзæддаг

36  1 Мæ нæ Иса вы, ома Едо мы, бай зæд даг.
2  Исав ра куырд та ха наа наг усты тæ: хет таг Ело ны 

чызг Адайы æмæ Охоливамайы — хив ваг Ци во ны фырт Анайы 
чыз джы, 3  но джы ма — Измаи лы чызг Ба се ма ты, Невайоты 
хойы. 4 Ада Иса вæн ный йард та Ели фа зы, Ба се мат — Ре гуе лы, 
5 Охо ли ва ма — Йеушы, Йа ла мы æмæ Хъо ра хы.

Адон — Иса вы фырт тæ. Рай гуыр ды сты йын Ха наа ны зæ х-
хыл.

6 Исав сы стад æмæ йе ’фсы мæр Иа ко вы цу рæй æн дæр бæ стæм 
ацыд æд усты тæ, æд цот, йе ’ппæт хæ дза рон ти мæ, йе ’ппæт фо-
сы дзуг ти мæ æмæ йе ’ппæт исбо ни мæ, Ха наа ны зæ ххыл кæй 
са мал код та, уыимæ. 7 Аф тæ сби рæ и сæ мулк ды у уæ æфсы мæ-
рæн, æмæ сын иу мæ цæ ры нæн фа дат нал уы ди. Цы зæ ххыл 
цар ды сты, уый нал фаг код та сæ би рæ фо сы дзуг тæн. 8  Уы мæ 
гæ сгæ Исав, ома Едом, æрцар ди Сеи ры хæх бæ сты.

9 Мæ нæ едо мæг ты фы дæл Иса вы бай зæд даг, Сеи ры хæх бæ сты 
чи цар ди, уы дон.

10 Иса вæн йæ фырт тæ: Ели фаз æмæ Ре гуел. Ели фаз рай гуырд 
Адайæ, Ре гуел та — Ба се ма тæй.

11 Ели фа зæн уы ди фырт тæ: Те ман, Омар, Це фо, Га там, Хъе-
наз. 12  Тим на уыд Иса вы фырт Ели фа зы но мы лус. Ели фа зæн 
ный йард та Ама ле хъы. Адон сты Иса вы ус Адайы зæ нæ джы 
зæ нæг. 13 Ре гуе лы фырт тæ: На хат, Зе рах, Шам ма, Миз за. Адон 
сты Иса вы ус Ба се ма ты зæ нæ джы зæ нæг.

14 Иса вы фырт тæ, Ци во ны фырт Анайы чызг Охо ли ва ма йын 
кæй ный йард та, уы дон: Йеуш, Йа лам æмæ Хъо рах.

15 Мæ нæ Иса вы бай зæд да джы мыг гæг тæ.
Иса вы хи стæр фырт Ели фа зы бай зæд даг: Те ман, Омар, Це фо, 

Хъе наз, 16 Хъо рах, Га там, Амалехъ. Адон сты Едо мы зæ ххыл 
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цæ рæг мыг гæг ты хи стæр тæ, Ели фа зы ар тæй чи ра цы ди, уы-
дон — Адайы зæ нæ джы зæ нæг

17 Иса вы фырт Ре гуе лы бай зæд даг: На хат, Зе рах, Шам ма, Миз-
за. Адон сты Едо мы зæ ххыл цæ рæг мыг гæг тæ, Ре гуе лы ар тæй 
чи ра цы ди, уы дон — Иса вы ус Ба се ма ты зæ нæ джы зæ нæг.

18  Иса вы бай зæд даг, Охоливамайæ йын чи ран ты сти, уы дон: 
Йеуш, Йа лам, Хъо рах. Адон сты, Иса вы ус Охоливамайæ, Анайы 
чыз гæй, чи ра цы ди, уы цы мыг гæг ты хи стæр тæ.

19 Адон се ’ппæт дæр сты Иса вы, ома Едо мы, бай зæд даг, сæ 
мыг гæг тæ.

20 Хо раг Сеи ры фырт тæ, уы цы зæ ххыл ра здæр чи цар ди, 
уы дон: Ло тан, Шо вал, Ци вон, Ана, 21 Ди шон, Ецер, Ди шан. 
Адо нæй ра цы ды сты, Едо мы зæ ххыл ра здæр чи цар ди, уы цы 
хо рæг ты мыг гæг тæ — Сеи ры бай зæд даг. 22  Ло та ны фырт тæ: Хо-
ри æмæ Хе мам; Ло та ны хо: Тим на. 23 Шо ва лы фырт тæ: Ал ван, 
Ма на хат, Евал, Ше фо, Онам. 24 Ци во ны фырт тæ: Айа æмæ Ана. 
Æдзæ рæг бы ды ры, йæ фыд Ци во ны хæр джы тæ хизгæйæ, тæвд 
суа дæт тæ ацы Ана ссард та. 25 Анайы цот: Ди шон æмæ Охо ли-
ва ма, Анайы чызг. 26 Ди шо ны фырт тæ: Хем дан, Еш бан, Итран, 
Ке ран. 27 Еце ры фырт тæ: Бил хан, Заа ван, Ахъан. 28  Ди ша ны 
фырт тæ: Уц æмæ Аран.

29 Хо рæг ты мыг гæг ты хи стæр тæ: Ло тан, Шо вал, Ци вон, Ана, 
30 Ди шон, Ецер, Ди шан. Адо нæй ра взæр ды сты хо рæг ты мыг-
гæг тæ Сеи ры зæ ххыл.

31 Мæ нæ, Из раи лæн пад дзах куы нæ ма уы ди, уы цы за ман 
Едо мы бæстæйы пад дзæх тæ. 32  Едо мы паддзахиуæг код та Бео-
ры фырт Бе ла, йæ са ха ры ном — Дин ха ва. 33 Белайы амæ лæ ты 
фæ стæ пад дзах сси Зе ра хы фырт Йо вав, боцрайаг. 34 Йо ва вы 
амæ лæ ты фæ стæ пад дзах сси теманаг Ху шам. 35 Ху ша мы 
амæ лæ ты фæ стæ пад дзах сси Бе да ды фырт Ха дад, Моа вы 
бы ды ры ми дйа нон ты уый ба са ста. Йæ са ха ры ном — Авит. 
36 Ха да ды амæ лæ ты фæ стæ пад дзах сси Сам ла, масрекайаг. 
37 Самлайы амæ лæ ты фæ стæ пад дзах сси Шаул, Ев фра ты был-
гæ рон са хар Ре хо во тæй. 38  Шау лы амæ лæ ты фæ стæ пад дзах 
ссис Ах бо ры фырт Баал-Ханан. 39 Ах бо ры фырт Баал-Хананы 
амæ лæ ты фæ стæ пад дзах сси Хадар, йæ са ха ры ном — Па гу. 
Йæ ус уы ди Ма тре ды чызг Ме хе та вел. Ма тред йæ хæ дæг та 
уы ди Ме-Захавы чызг.
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40 Мæ нæ, Иса вы ар тæй цы мыг гæг тæ ра цы ди, уы дон, ал чи 

дæр сæ — æд би нон тæ, æд цæ рæн бы нæт тæ: Тимнайы мыг гаг, 
Алвайы мыг гаг, Йе те ты мыг гаг, 41 Охоливамайы мыг гаг, Елайы 
мыг гаг, Пи но ны мыг гаг, 42  Хъе на зы мыг гаг, Те ма ны мыг гаг, 
Мив ца ры мыг гаг, 43 Маг дие лы мыг гаг, Ира мы мыг гаг.

Адон сты Едо мы мыг гæг тæ — ал кæ мæн дæр сæ уы ди 
йæ хи цæрæнбынат сæ исбо ны зæ ххыл. Едо мæг тæн сæ фы-
 дæл — Исав.

Иосиф — Иаковы фырт
(37:1–50:26)

Иосиф æмæ йе ’фсымæртæ

37  1–2  Мæ нæ Иа ков æмæ йæ бай зæд да джы цар ды ха бæрт-
тæ. Иа ков æрбы нат код та Ха наа ны зæ ххыл — йæ фыд 

æрцæуæггагæй кæм цар ди, уым.
Ио си фыл цыдис æвд дæс азы. Йе ’фсы мæр ти мæ хыз та лы стæг 

фос — æххуыс код та йæ фы ды усты тæ Бил ха æмæ Зилпайы 
лæ ппу тæн æмæ-иу сыл йæ фыд мæ æвзаг хаста. 3 Ио сиф Из раи-
лæн йæ зæ ры бон ты рай гуырд, æмæ йæ йæ ин нæ фырт тæй 
фыл дæр уарз та. Уы мæ гæ сгæ йын ба лæ вар код та хæр заив пæ-
лæз. 4 Æфсы мæр тæ уыд той, сæ фыд йæ цо тæй уы мæй фыл дæр 
кæй ни кæй уар зы, уый, æмæ сын Ио сиф æнæуынон фе ста ди, 
рæст мæ йæм дзур гæ дæр нал код той.

5 Иу ахæ мы Ио сиф фед та фын æмæ йæ ра дзырд та йе ’фсы мæр-
тæн. 6 Загъ та сын: «Æрбайхъусут-ма, цы фын фед тон, уы мæ! 
7 Цы ма хуымы астæу ба стам куы ри стæ, æмæ мæ куы рис уыр дыг 
слæууыди, сы мах куы ри стæ та йæ алы варс æр лæу уы ды сты 
æмæ йын æр куы втой». 8 Йе ’фсы мæр тæ йын аф тæ: «Пад дзах нын 
суай, уы мæ ма бахъав? Æн хъæл дæн æмæ ныл дæ бар хъо мыс 
æр са дзи наг дæ, и?» Æмæ сын йæ фын тæ æмæ йæ ны хæ сты 
ты ххæй но джы фенæуынондæр ис.

9 Ио сиф ма фед та иу фын æмæ та уый дæр йе ’фсы мæр тæн 
ра дзырд та: «Фед тон ма но джы иу фын: цы ма мын æр куы втой 
хур, мæй æмæ иуæндæс стъалыйы». 10 Ио сиф уы цы фын ра-
дзырд та йæ фыд æмæ йе ’фсы мæр тæн. Йæ фыд ын бау ай дзæф 
код та: «Уый дын ца вæр фын у? Ау, æз æмæ дæм дæ мад, де 
’фсы мæр тæ зæ ххы онг æр ку вын мæ æцæг ба цæу дзы стæм?» 
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11 Æфсы мæр тæн сæ маст ра фыхт Ио сиф мæ, фæ лæ фыд ацы 
ха бæрт тæ йæ зæр дыл ба дард та.

12  Иу за ман Ио си фы æфсы мæр тæ сæ фы ды фос хи зын мæ ацы-
ды сты Ше хе мы бы дыр тæм. 13 Из раил Ио си фæн загъ та: «Зо ныс 
æй, де ’фсы мæр тæ Ше хе мы бы дыр ты фос хи зынц, уый, æмæ 
дæ, зæ гъын, уы дон мæ ар ви тон». Уый дзуапп рад та: «Æз цæт тæ 
дæн». 14 Из раил ын загъ та: «Цу уæ дæ æмæ фен де ’фсы мæр ты 
дæр, фо сы дæр, æмæ мын сæ бæ рæг æрба хæсс». Æмæ йæ фыр-
ты ар вы ста Хев ро ны дæл вæ зæй Ше хем мæ.

Ио сиф ба хæц цæ и Ше хем мæ, 15 æмæ, фæ сса хар йе ’фсы мæр-
ты агу рæг куыд фæ цæй цыд, аф тæ мæй йыл иу чи дæр амбæлд 
æмæ йæ ба фар ста: «Цы агу рыс?» 16 Ио сиф дзуапп рад та: «Ме 
’фсы мæр ты агу рын. Зæгъ-ма мын, дæ хор зæ хæй, сæ фос кæ цы 
ран хи зынц?» 17 Уы цы лæг ын аф тæ: «Ар ды гæй ацы ды сты. Сæ 
ны хас сын куыд фе хъуы стон, аф тæ мæй — До тан мæ». Ио сиф 
йе ’фсы мæр ты фæ дыл араст ис æмæ сæ ссард та До та ны.

18 Уы дон æй суыдтой дард мæ æмæ сæм ца лын мæ хæц цæ код-
та, уæд мæ йæ марынвæнд скод той. 19 Кæрæдзийæн дзырд той: 
«Уар тæ æрбацæуы нæ фынтæуынæг. 20 Цæй, ама рæм æй æмæ 
йæ до нуæт тæй иуы ны ппа рæм. Стæй зæгъ дзы стæм, туг дзых 
сырд æй ба хорд та, зæгъ гæ. Гъеуæд фен дзы стæм, йæ фын тæ 
цæ мæ ра цы ды сты, уый». 21 Фæ лæ Ру вим уый куы фе хъуы ста, 
уæд æм нæ бауагъта къух си сын. Загъ та сын: «Нæ йæ хъæуы 
ма рын». 22  Но джы ма сын загъ та: «Туг ныккалынæй уæ хи 
бахизут. Фæл тау æй, уар тæ æдзæ рæг ран цы до нуат ис, уым 
ны ппа рут». Ныр æцæ гæй та Ру вим йæ зæр дæ дард та, æфсы-
мæр тæй йæ кæй фер вæ зын кæн дзæн æмæ йæ уы до ны су сæ гæй 
сæ фыд мæ кæй ар вит дзæн, ууыл.

23  Ио сиф куыд дæр йе ’фсы мæр тæм æрба хæц цæ ис, аф тæ 
йын йæ аив пæ лæз йæ уæлæйæ фе ппæр стой, 24 йæ хи та йын 
до нуа ты ны схуыстой. До нуат аф тид уы ди — ба хуыскъ ис. 
25 Æфсы мæр тæ къæ бæр хæ ры ныл куыд æрбад ты сты, аф тæ 
дын кæ сынц, æмæ Га лаа ды ’рдыгæй æрбацæуы измаи лон ты 
чы рæ — сæ теуатæ Мы сыр мæ ла стой хæр здæф гæ нæг чъиу тæ: 
не хот, æв дадз æмæ буд. 26 Иу дæ йе ’фсы мæр тæн загъ та: «Не 
’фсы мæ ры куы ама рæм æмæ йын йæ мард куы ба су сæг кæ нæм, 
уæд ныл уы мæй цы бафтдзæни? 27 Нæ къух æм си сы ны бæ сты 
йæ фæл тау измаи лон тæн ау æй кæ нæм. Уæд дæр та не ’фсы-
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мæр у, нæ туг, не стæг». Æфсы мæр тæ сра зы сты ууыл 28  æмæ 
сæм сæу дæ джер тæ куы æрбав вахс сты, уæд Ио си фы до нуа тæй 
си стой æмæ сын æй æвзи сты ссæдз къæрттыл ау æй код той. 
Уы дон æй ала стой Мы сыр мæ.

29 Ру вим до нуат мæ æрба здæх ти, кæ сы, æмæ дын Ио сиф 
уым нал. Уæд йæ да рæс æр рæ ды вта, 30 йе ’фсы мæр тæм ба цыд 
æмæ сын аф тæ: «Лæ ппу уым куы нал и, уæд цы кæ нон? Цы 
ма фæуон?» 31 Уæд æфсы мæр тæ ар гæв стой цæу, Ио си фы аив 
пæ лæз рай стой æмæ йæ ту гæй са мæ стой. 32  Уый фæ стæ уы цы 
пæ лæз сæ фыд мæ аха стой æмæ загъ той: «Мæ нæ цы ссард там! 
Фен-ма, дæ фыр ты пæ лæз ма уæд». 33 Иа ков æй ба зыд та æмæ 
нык кæр зыд та: «Ай мæ фыр ты пæ лæз куы у! Туг дзых сырд ба-
хорд та Ио си фы! Ар гæв ста йæ!» 34 Иа ков æр рæ ды вта йæ да рæс, 
йæ астæуыл хъи сын æрба тых та æмæ би рæ бон ты фæ куыд та 
йæ фыр тыл. 35 Йæ фырт тæ æмæ йæ чыз джы тæ иу уыл дæр æрба-
лæу уы ды сты йæ фар смæ, йæ зæр дæ йын фæ фи дар кæ нын мæ, 
фæ лæ йæм ны фсæ вæ рæн тæ нæ хъард той. Загъ та: «Хъыг гæн гæ 
ны ххиз дзы нæн мæрд ты бæ стæм мæ фырт мæ». Аф тæ йыл хъа-
рæг код та йæ фыд.

36 Ныр ми дйа нон тæ та Ио си фы ала стой Мы сыр мæ æмæ йæ 
ау æй код той По ти фа рæн. Уый уы ди фа рао ны бар джын, йæ 
хъахъ хъæн джы ты хи цау.

Иудæ æмæ Тамар

38  1 Уы цы за ман Иу дæ йе ’фсы мæр тæй бай уæр ста, ацыд 
æмæ æрцард адул ла маг Хирайы цур. 2  Уым йæ зæр дæ-

мæ фæ цы ди ха наа наг Шуа йы чызг æмæ йæ ра куырд та. Йе мæ 
æрæ муат ис, 3 æмæ уый бан хъæл цау ис æмæ лæ ппу ный йард та. 
Иу дæ йыл сæ вæрд та ном Ер. 4 Шуа йы чызг та бан хъæл цау и, 
лæ ппу ный йард та æмæ йыл сæ вæрд та ном Онан. 5 Уый фæ стæ 
ма ный йард та иу лæ ппу æмæ ууыл та сæ вæрд та ном Ше ла. 
Уы цы за ман Иу дæ уы ди Ке зи вы.

6 Иу дæ йæ хи стæр фырт Ерæн æрха ста ус, йæ ном — Та мар. 
7 Фæ лæ Ер, Иудæйы хи стæр фырт, Ду не да рæ джы цæ сты фы длæг 
уыд, æмæ йын Ду не да рæг йæ цард аскъуыдта. 8 Уæд Иу дæ Она-
нæн загъ та: «Баив де ’фсы мæ ры — йæ идæ дзи мæ йын ба цæр 
æмæ цот скæн де ’фсы мæ рæн». 9 Онан зыд та, цот йæ хион тыл 
ны мад нæ уы дзы сты, уый æмæ-иу йе ’фсы мæ ры уси мæ æмуат 
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куы æрцы ди, уæд-иу йæ мыг зæх мæ ауагъта, цæ мæй йе ’фсы-
мæ рæн цот ма скæ на. 10 Онан цы арæз та, уый Ду не да рæ джы 
цæ сты фыд ми уыд, æмæ Ду не да рæг уы мæн дæр йæ цард 
ай ста. 11 Уæд Иу дæ йæ чындз Та ма рæн ба фæ дзæх ста: «Ца лын-
мæ мæ фырт Ше ла бай рæ за, уæд мæ уал идæ дзæй ацæр дæ 
цæ га ты». Йæ хи ны мæр та загъ та: «Кæн нод мын йе ’фсы мæр тау 
ай дæр куы амæ ла». Уы йа дыл Та мар йæ цæгатмæ аздæх -
тис.

12  Уæ дæй ра цы ди дзæв гар рæ стæг. Амард Иудæйы ус, Шуа йы 
чызг. Иудæйæн йæ сау да рæн бон тæ куы фе сты, уæд йæ адул ла-
маг хæ лар Хи раи мæ йæ фысæлвынджытæм ссы ди Тим на мæ. 
13 Та мар мæ фæхабар чындæуыди, дæ хи цау Тим на мæ йæ фос 
æл вы нын мæ ссæуы, зæгъ гæ, 14 æмæ сыл гой маг йæ идæ дзы 
да рæс ра ла ста, йæхиуыл æмбæр зæн æр код та æмæ аф тæ мæй 
Тим на мæ фæн да гыл Енаи мы кул дуа ры цур сбадти. Уы мæн 
æмæ фед та: Ше ла бай рæз ти, фæ лæ йын Та ма ры нæ ракуырдтой. 
15 Иу дæ йæ куы фед та, уæд æй рог сыл фæ хуыд та, уы мæн æмæ 
йæ цæ сгом æмбæрзт уы ди. 16 Фæн да джы был мæ йæм ба здæхт 
æмæ йын загъ та: «Цæй æмæ де мæ æмуат æрцæуон». Йæ чындз 
у, уый нæ ба зыд та. Та мар æй ба фар ста: «Цы мын рат дзы нæ, 
ме мæ куы æрæ муат уай, уæд?» 17 Иу дæ йын дзуапп рад та: «Мæ 
дзу гæй дын иу сæ ныкк æрбар вит дзы нæн». Та мар ын аф тæ: 
«Цъын ды мын исты ны у уадз, ца лын мæ йæ æрбар ви тай, уæд-
мæ». 18  Иу дæ йæ ба фар ста: «Цы дын ны у уа дзон?» Загъ та йын: 
«Дæ мы хуырæ вæ рæн æд бос æмæ дæ къу хы уы цы лæ дзæг». 
Рад та йын сæ æмæ йе мæ æмуат æрцыд. Та мар бан хъæл цау 
ис. 19 Иудæйæ куы фæ хи цæн и, уæд йе ’мбæр зæн си ста æмæ 
та скод та йæ идæ дзы да рæс.

20 Уы цы сыл гой ма гæй цъын ды фæ стæ мæ рай сы ны ты ххæй 
йын Иу дæ йæ адул ла маг хæ ла ри мæ ар вы ста сæ ныкк, фæ лæ 
йæ уый не ссард та. 21 Уыр ды гон адæ мы дæр ба фар ста, ам, 
фæндаггæрон, цы хæтаг сыл бад ти, уый цы фæ ци, зæгъ гæ, æмæ 
йын енаимæгтæ дзуапп рад той, ам, дам, хæтаг сыл нæ уы ди. 
22  Уæд Иу дæ мæ æрба здæхт æмæ йын загъ та: «Нæ йæ ссард тон. 
Уыр ды гон адæм дæр мын загъ той, уы цы ран, дам, хæтаг сыл 
нæ уыд». 23 Иу дæ загъ та: «Йæ хи цæн уа дзæд уæ дæ уы цы дзау ма-
тæ, кæн нод фæ ху ди наг уы дзы стæм. Æз ын сæ ныкк ар вы стон, 
фæ лæ йæ ды не ссард тай. Гъе мæ фæуæд аф тæ!»
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24 Уы мæй иу æр тæ мæйы фæ стæ дæр Иу дæ мæ фæхабар чын-

дæуыди: «Дæ чындз Та мар хъахбай сыл ра зын ди, суанг ма 
сы вæр джын дæр ба ци». Иу дæ ба фæ дзæх ста: «Ра кæ нут æй æмæ 
йæ ар ты ба су дзут». 25 Фæ лæ Та ма ры куы ра код той, уæд йæ 
хи цау мæ бар вы ста: «Зæгъут ын, ацы дзау ма тæ кæй сты, уы-
мæй дæн æн хъæл цау». Ба фæр сын æй код та: «Æркæс-ма, ацы 
мы хуырæ вæ рæн æд бос æмæ ацы лæ дзæг кæй сты?» 26 Иу дæ 
сæ ба зыд та æмæ загъ та: «Та мар раст у. Рæ ди гæ чи фæ код та, 
уый — мæ хæ дæг, уы мæн æмæ йæ мæ фырт Шелайæн нæ рад-
тон». Æмæ йе мæ æмуат никуыуал æрцы ди.

27 Та мар æвгъæды куы уы ди, уæд ра бæ рæг и, фаз зæт тæ йæм 
кæй ис, уый. 28  Æмæ ары ныл куы ныл лæу уы ди, уæд сæ иуæн 
йæ къух ра зынд. Æв гъæд гæс сыл гой маг æм фе внæлд та, сырх-
сырхид æн дах ыл абаста æмæ загъ та: «Ай фыц цаг ра цы ди». 
29 Фæ лæ уый йæ къух фæ стæ мæ ба ла ста, æмæ фыц цаг ра цы дис 
йе ’фсы мæр. Æв гъæд гæс загъ та: «Уæ дæ аф тæ гæрдыс фæн даг 
дæ хи цæн?» Æмæ йæ схуыд той Фа рес. 30 Йæ фæ дыл ра цы дис 
йе ’фсы мæр, йæ къу хыл сырх-сырхид æн дах, аф тæ мæй. Ном 
ын рад той За ра.

Иосиф ахæстоны

39  1 Ио си фы акод той Мы сыр мæ. Уым æй измаи лон тæй иу 
мысираг бал хæд та, йæ ном По ти фар. По ти фар уы ди 

фа рао ны бар джын, йæ хъахъ хъæн джы ты хи цау. 2  Ду не да рæг 
ау дыд та Ио си фыл, æмæ Ио сиф алы хъуыд да джы дæр уыд 
æн ты стджын. Цар ди йæ мысираг хицауы хæ дза ры. 3 Мысираг 
уыд та, Ду не да рæг Ио си фыл кæй ау ды, алы хъуыд да джы дæр 
æн ты стджын кæй у, уый. 4–5 Ио сиф фæ цы ди йæ зæр дæ мæ, æмæ 
сси йæ сæр ма гонд лæг гад гæ нæг. Йæ хæ дзар æмæ йæ исбон 
По ти фар æгасæйдæр ба код та Ио си фы æв джид, æмæ уæ дæй 
фæ стæ мæ Ду не да рæг, Ио си фы сæр нымайгæйæ, Йæ хор зæ хæй 
схай джын код та мысираджы хæ дзар. Раар фæ йын код та æмæ 
йын сби рæ код та йæ мулк æмæ йæ хуым ты бæр кад. 6 Гъе мæ 
По ти фар дæр Ио си фыл йæ ис йæ бон иу уыл дæр ба фæ дзæх ста, 
æмæ йæ ныр ба хæ ры нæй дард дæр ни цы уал мæт уы дис.

Ио сиф уын дæй æмæ кон дæй рæ сугъд уы ди. 7 Ца сдæр рæ стæ-
джы фæ стæ йыл Потифары ус йæ цæст æрæ вæрд та æмæ йын 
загъ та: «Бауарз-ма мæ!» 8  Фæ лæ уый не сра зы: «Ме ’л да ры мæн 
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руа джы ницæйуал мæт ис йæ хæ дза ры. Йе ’ппæт исбон дæр 
ба код та мæ быгъ дуан, 9 ацы хæ дза ры мæ скод та йе ’м сæр. То-
бæ мын ни цæ мæй загъ та — дæу æй фæ стæ мæ: ды йæ ус дæ. 
Куыд хъуа мæ ба кæ нон ныр ахæм ми, куыд хъуа мæ бацæуон 
тæ ри гъæ ды Хуыцауы раз?» 10 Сыл гой маг æрвылбон уæгъд нæ 
уагъта Ио си фы, фæ лæ йын уый ком нæ лæ вæрд та — йе ’м гæ-
рон нæ цыд.

11 Иу ахæ мы Ио сиф йæ куы сты фæ дыл хæ дзар мæ куы ба хыз-
ти (ныр хæ дза рон тæй та ми дæ гæй ни чи уы ди), 12  уæд ын ус 
йæ да рæ смæ фæ лæ бурд та æмæ та загъ та: «Æрхуысс ме мæ!» 
Фæ лæ уый йæ да рæс усы къу хы фæуагъта æмæ фед дæ дуар 
ис. 13 Ио си фы да рæс йæ къу хы куы аз за ди, 14 уæд сыл гой маг 
хæ дза рон тæм фæ фæ дис код та: «Кæсут-ма, мæ мой нæм ацы 
дзут та джы ма хæй фæ хъа зын мæ æрба код та. Йæ зæр ды мын 
тых ми ба кæ нын уы ди! 15 Фæ лæ куы ныцъцъæхахст код тон, 
уæд йæ да рæс мæ цу ры фæуагъта æмæ фед дæ дуар ис».

16 Ус йæ мойы æрба цыд мæ йæ хи мæ ны у уагъ та Ио си фы да-
рæс, 17 стæй уы цы ны хæ стæ ра фæ змыд та йæ мойæн дæр: «Цы 
дзут таг ца гъа ры æрба код тай нæ хæ дзар мæ, уый мыл тыхæй 
æрхæцынмæ хъа вы ди, 18 фæ лæ куы ныцъцъæхахст код тон, уæд 
йæ да рæс мæ цу ры фæуагъта æмæ фæ ли дзæг ис». 19 По ти фар 
йæ усы ны хæ стæ куы фе хъуы ста, дæ ца гъар мын аф тæ ба код-
та, зæгъ гæ, уæд йæ маст ра фыхт. 20 Ио си фы æрца хсын код та 
æмæ йæ, пад дза хы ахæ сты тæ кæм уы ды сты, уы цы ахæ сто ны 
ба код та.

Аф тæ мæй Ио сиф ба хауд та ахæ стон мæ. 21 Фæ лæ Ду не да рæг 
уыд Ио си фи мæ æмæ йыл ау дыд та. Ахæ сто ны хицауы зæр дæ мæ 
йæ фæцæуын код та. 22  Æмæ йын уый æппæт ахæ сты ты дæр йæ 
бар ба код та. Цыдæриддæр куы стой, уым сын Ио сиф лæ вæрд-
та ра за мынд. 23 Ахæ сто ны хи цау йæ хæ дæг, Ио си фы бæр ны цы 
уы ди, уы дæт тæй йæ цæст ницæмæуал дард та, уы мæн æмæ 
Ду не да рæг ау дыд та Ио си фыл, æмæ уый алы хъуыд да джы 
дæр уыд æн ты стджын.

40  1–2  Ца сдæр рæ стæ джы фæ стæ Мы сы ры пад дза хы ды у уæ 
бар джы ны — хи стæр дзаг дар æмæ хи стæр дзул фы-

цæг — фæа зым джын сты сæ хицауы, Мы сы ры пад дза хы, раз. 
Фа раон смæ сты и сæ ды у уæ мæ дæр 3 æмæ сæ сба дын код та, 
хъахъ хъæн джы ты хицауы хæ дза ры цы ахæ стон уы ди, уым. 
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4 Хъахъ хъæн джы ты хи цау сæ Ио си фыл ба фæ дзæх ста, æмæ сын 
уый лæг гад код та.

Рæ стæг цыдис, 5 æмæ иу ахæ мы ды у уæ ахæ сты, Мы сы ры пад-
дза хы дзаг дар æмæ йæ дзул фы цæг, уы цы иу æхсæв фед той 
фын тæ — фæй нæ фы ны. Алкæй фы нæн дæр сæ уы ди йæ хи 
сæр ма гонд нысаниуæг. 6–7 Рай со мæй Ио сиф ба цы ди ахæ сты тæм, 
фа рао ны бар джын тæм, æмæ сæ уы цы тыхст хуызæй куы бай-
йæф та, уæд сæ афар ста: «Абон цæй тар сты уæ цæсгæмттæ?» 
8 Уы дон ын дзуапп рад той: «Фын тæ фед там, æмæ нын сæ чи 
рай ха ла, уый нæй». Ио сиф сын загъ та: «Хуыцауы фæ рцы сын 
ис рай ха лæн. Уæ хор зæ хæй, ра дзу рут мын сæ».

9 Хи стæр дзаг дар Ио си фæн ра дзырд та: «Фыны фед тон, цы ма 
мæ ра зы уы ди сæ нæ фси ры та ла, 10 æр тæ къалиуы йыл. Та ла 
уайтагъд къуы быр раф тыд та, ди ди нæг ра калд та, цупæлттæ 
йыл фæ зынд, æмæ йæ га га тæ арæ гъæд сты. 11 Мæ къу хы уы ди, 
фа раон кæ мæй фæназы, уы цы синон. Æз ратыдтон сæ нæ фси ры 
га га тæ, синонмæ сæ æр лæ мæр стон æмæ йæ фа рао ны къух мæ 
рад тон». 12  Ио сиф ын загъ та: «Мæ нæ дæ фын. Æр тæ къалиуы сты 
æр тæ бо ны. 13 Æр тæ бо ны фæ стæ дæ фа раон бæр зонд си сдзæ ни: 
фæ стæ мæ дæ сæвæрдзæни дæ бы на ты, æмæ та ра здæ рау уы-
дзы нæ йæ дзаг дар — фа раон йæ нуа зæн дæ къу хæй исдзæни. 
14 Гъе мæ дæ хъуыд даг хорз куы ацæуа, уæд-иу мæ ма фе рох 
кæн. Уы цы хорз мын-иу ракæ, зæгъ мæн ты ххæй фа рао нæн 
æмæ мæ ауадзын кæн ар ды гæй. 15 Дзут тæг ты зæ ххæй дæр мæ 
дав гæ ра код той, æмæ ам дæр, ни цæ мæй фæа зым джын дæн, 
аф тæ мæй мæ ацы та лынг уæрмы бамидæг код той».

16 Хи стæр дзул фы цæг фед та, Ио сиф уы цы фын хор зыр дæм 
кæй рай хæлд та, уый æмæ йын загъ та: «Æз дæр фед тон иу 
фын. Цы ма мæ сæ рыл — дзу лы æр тæ чыр гъæ ды. 17 Уæл лаг 
чыр гъæ ды — фа рао нæн конд алы хуызон дзул тæ, мæргъ тæ 
сæ чыр гъæ дæй хæ рынц». 18  Ио сиф ын дзуапп рад та: «Мæ-
нæ цæ мæ цæуы дæ фын. Æр тæ чыр гъæ ды сты æр тæ бо ны. 
19 Æр тæ бо ны фæ стæ фа раон бæр зонд си сдзæ ни дæу дæр: бæ-
ла сыл дæ æрцауындздзæн, æмæ дæ мард мæргъ тæн холыйаг 
фæуыдзæни».

20 Æр тык каг бон уы ди фа рао ны гуы рæн бон, æмæ куывд 
скод та йе ’ппæт дæл дæр тæн. Йæ дæл дæр ты раз бæр зонд си ста 
йæ хи стæр дзаг да ры æмæ йæ хи стæр дзул фы цæ джы: 21 хи стæр 

РАЙДИАН 40:4 – 21

OOTnew.indb   77OOTnew.indb   77 07.02.2011   12:55:2107.02.2011   12:55:21



78

дзаг да ры сæ вæрд та йæ ра здæ ры бы на ты, цæ мæй та фа рао ны 
къух мæ дæт та синон; 22  хи стæр дзул фы цæ джы та æрцауыгъта. 
Хъуыд дæг тæ рауадысты, Ио сиф сын сæ фын тæ куыд дæ рид дæр 
рай хæлд та, аф тæ. 23 Фæ лæ Ио сиф хи стæр дзаг да ры зæр дыл не 
’рлæууыди. Фе рох дзы ис.

Иосиф — фараоны барджын

41  1 Ра цы ди ды у уæ азы, æмæ иу ахæ мы фа раон фед та 
фын. Цы ма лæу уы ди Ни лы был гæ рон, 2  æмæ до нæй 

ра цыд авд хъу джы, рæ сугъд æмæ нард стур тæ, æмæ хыз ты-
сты хъæ зы ’хсæн. 3 Уа лын мæ Ни лæй сæ фæ дыл ра цыд æн дæр 
авд хъу джы, фы дуынд æмæ мæл лæ джы тæ, æмæ до ны был гæ-
рон фыц цæг ты цур æр лæу уы ды сты. 4 Фы дуынд æмæ мæл лæг 
хъуц цы тæ ба хорд той рæ сугъд æмæ нард хъуц цы ты. Уы йа дыл 
фа раон фе хъал и.

5 Но гæй ба фы нæй æмæ та фед та фын. Цы ма иу зæн гыл æр-
за ди авд æфси ры — ты ппыр нæ мыг дзаг æфсир тæ. 6 Фæ лæ сæ 
хæ дуæл вæд зæ ххæй скастис æн дæр авд æфси ры, хус дым гæ-
мæ чи ба руад, ахæм тæ, 7 æмæ аны хъуырд той ты ппыр нæ мыг 
дзаг æфсир ты. Фа раон та рай хъал ис æмæ ба мбæр ста, фын 
кæй фед та, уый.

8  Фа раон катайы ба цыд, æмæ рай со мæй Мы сы ры дæ сны-
фæрс джы тæ æмæ куы ры хон тæм се ’ппæт мæ дæр фæ сидт æмæ 
сын йæ фын тæ ра дзырд та. Фæ лæ уы до нæй ни кæй бон ба ци 
фа рао ны фын тæ рай ха лын. 9 Уæд хи стæр дзаг дар фа рао нæн 
загъ та: «Мæ кæд дæ ры рæдыд ныр мæ зæр дыл æр лæу уыд. 10 Иу 
хатт фа раон смæ сты и йæ ца гъар тæм æмæ мæ йæ хи стæр дзул-
фы цæ ги мæ ба код та, хъахъ хъæн джы ты хицауы хæ дза ры цы 
ахæ стон ис, уым. 11 Æмæ уы цы иу æхсæв фед там фын тæ, æз 
дæр æмæ уый дæр. Алкæй фы нæн дæр нæ уы ди сæр ма гонд 
нысаниуæг. 12  Уым нын иу дзут таг лæ ппу, хъахъ хъæн джы ты 
хицауы ца гъар, лæг гад код та. Мах ын нæ фын тæ ра дзырд там, 
æмæ нын сæ рай хæлд та, ал кæ мæн дæр нæ загъ та, йæ фын 
цы амо ны, уый. 13 Куыд дæ рид дæр нын сæ рай хæлд та, аф тæ 
рауади хъуыд даг: æз фæ стæ мæ мæ бы на ты æвæрд æрцыд тæн, 
уый та æрцауыгътой».

14 Фа раон ар вы ста Ио сиф мæ, æмæ йæ æвæ стиа тæй ахæстонæй 
ра код той. Ио си фæн йæ сæр æмæ йæ цæ сго мы хил куы ныд-
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да стой æмæ йæ да рæс куы аи вта, уæд фа раон мæ æрба цы ди. 
15 Фа раон Ио си фæн загъ та: «Иу фын фед тон, æмæ ни кæй бон 
у йæ рай ха лын. Дæу ты ххæй та фе хъуы стон, фын дын куы 
ра дзу рынц, уæд æй уайтагъд рай ха лыс, зæгъ гæ». 16 Ио сиф 
дзуапп рад та фа рао нæн: «Æз нæ — Хуыцау рат дзæ ни фа рао-
нæн фар ны дзуапп».

17 Фа раон Ио си фæн ра дзырд та: «Мæ фы ны цы ма лæу уыд тæн 
Ни лы был гæ рон, 18  æмæ до нæй ра цыд авд хъу джы, нард æмæ 
рæ сугъд стур тæ, æмæ хыз ты сты хъæ зы ’хсæн. 19 Уа лын мæ Ни-
лæй сæ фæ дыл ра цыд æн дæр авд хъу джы — тынг фы дуынд 
æмæ мæл лæг стур тæ. Ахæм цауд хъуц цы тæ Мы сы ры зæ ххыл 
ни куы ма фед тон. 20 Мæл лæг æмæ цауд хъуц цы тæ ба хорд той, 
фыц цаг чи ра цы ди, уы цы авд нард хъу джы. 21 Нард хъуц цы тæ 
сæ хъуы ры аир вæз ты сты, фæ лæ адо ныл уый зын гæ дæр нæ 
фæ код та — куыд тæн тæ хауд уы ды сты, аф тæ мæй баз за ды сты. 
Стæй рай хъал дæн. 22  Ног та ба фы нæй дæн æмæ мæ фы ны 
фед тон, цы ма иу зæн гыл æр зад авд æфси ры — ты ппыр нæ-
мыг дзаг æфсир тæ. 23  Фæ лæ сæ хæ дуæл вæд зæ ххæй ска сти 
æн дæр авд æфси ры, хус дым гæ мæ чи баруадис, ахæм тæ, 
24 æмæ ты ппыр нæ мыг æфсир ты аны хъуырд той. Мæ фын тæ 
дæ сны фæрс джы тæн ра дзырд тон, фæ лæ мын сæ уы до нæй 
ни чи рай хæлд та».

25 Ио сиф фа рао нæн загъ та: «Фа рао ны ды у уæ фы ны иу фын 
сты. Хуыцау фа рао нæн рар гом код та, цы ба кæ ни наг у, уый. 
26 Авд дзæ бæх хъу джы амо нынц авд азы, авд дзæ бæх æфси ры 
дæр — авд азы. Аф тæ мæй фын иу у. 27 Фыц цæг ты фæ дыл цы авд 
мæл лæг æмæ цауд хъу джы ра цы ди, уы дон та амо нынц ин нæ 
авд азы, хус дым гæ мæ руад æфсир тæ дæр — аф тæ. Адон сты 
авд стонг азы. 28 Гъе уы мæ гæ сгæ загъ тон фа рао нæн, Хуыцау 
фа рао нæн рав ды ста, цы са ра зи наг у, уый, зæгъ гæ. 29 Ны ри дæ гæн 
æппæт Мы сы ры зæ ххыл рай дай дзы сты бæр кад джын авд азы. 
30–31 Фæ лæ уы до ны фæ дыл ра лæу дзы сты авд стонг азы, æмæ 
Мы сы ры зæ ххы стыр бæр кад фе рох уыдзæнис адæ мæй. Ахæм 
æвир хъау за ман скæн дзæн, æмæ зæхх бын тон дæр саф тид 
уы дзæ ни, ра здæ ры бæр ка дæн йæ кой йæ хъæр дæр нал уы-
дзæ ни. 32  Фа раон уы цы иу фын ды у уæ хат ты кæй фед та, уый 
та амо ны, Хуыцауæн Йæ уы наф фæ æнæив гæ кæй у æмæ йæ 
æвæ стиа тæй кæй сæ ххæст кæн дзæ ни, уый.
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33 Гъе мæ фа раон ба ца гу рæд куы ры хон, æр хъуы ды джын лæ-

джы æмæ йæ Мы сы ры сæр гъы сæ вæ рæд. 34 Но джы ма ра вза рæд 
бар джын лæг тæ, цæ мæй йын бæр кад джын авд азы дæр гъы 
Мы сы ры адæ мæй исой тыл лæ джы фæн дзæм хай. 35 Æрцæуинаг 
чи у, уы цы тыл лæг джын аз ты æмбырд кæ нæнт æппæт хор, 
æмæ йыл æр мæст фа рао ны бар куыд цæуа, аф тæ йæ хор дæт-
ты æфснайдæй дарæнт. 36 Уы цы хо рæй авд стонг азы дæр гъы 
ир вæз дзы сты Мы сы ры адæм, нæ амæл дзы сты сы дæй».

37 Ацы фæнд фæ цы ди фа раон æмæ йæ дæл дæр ты зæр дæ мæ, 
38 æмæ фа раон йæ дæл дæр тæн загъ та: «Кæм ма ссар дзы стæм 
æн дæр ахæм лæг, Хуыцауы Удæй хай джын чи уа?» 39 Ио си фæн 
дæр загъ та: «Хуыцау дын адон иу уыл кæм рар гом код та, уым 
дæу хуызæн куы ры хон лæг дык каг нæй! 40 Ны рæй фæ стæ мæ 
дæ быгъ дуан кæ нын мæ га луан, мæ адæм дæм иу уыл дæр 
хъу сдзы сты. Æз дæу æй уæл дæр уы дзы нæн æр мæст мæ пад-
дза хы но мæй». 41 Фа раон Ио си фæн загъ та: «Æппæт Мы сы ры 
сæр гъы дæ æвæ рын». 42  Æмæ раф тыд та йæ къу хæй фа раон йæ 
мы хуырæ вæ рæн къух да рæн æмæ йæ Ио си фы къу хыл ба код-
та. Йæ уæ лæ йын скод та гæнæлвыст да рæс, йæ хъуы рыл ын 
æрцауыгъта сы згъæ рин рæ хыс. 43 Ба фæ дзæх ста, цæ мæй йæ 
ла сой фа рао ны дык каг уæр до ны æмæ йæ ра зæй хъæр гæн гæ 
цæу ой: «Æр зо ны гыл кæ нут!» Аф тæ мæй фа раон Ио си фы сæ-
вæрд та æппæт Мы сы ры сæр гъы. 44 Загъ та йын: «Æз фа раон 
дæн, фæ лæ ны рæй фæ стæ мæ Мы сы ры зæ ххыл де ’ва стæй йæ 
къух дæр æмæ йæ къах дæр ничиуал батилдзæни». 45 Фа раон 
Ио си фыл сæ вæрд та ном Цафенат-Панеах. Усæн ын рад та Асе-
на ты, Оны сау джын Потиферайы чыз джы. 46 Ио сиф фа рао нæн, 
Мы сы ры пад дза хæн, лæг гад кæ нын куы рай дыд та, уæд ыл 
цы ди дæс æмæ ссæдз азы.

Ио сиф ра цы ди фа рао ны цу рæй æмæ араст ис æппæт Мы-
сы ры зæ ххыл æр зи лын мæ. 47 Бæр кад джын авд азы дæр гъы 
зæхх лæ вæрд та би рæ тыл лæг. 48 Уы цы аз ты Мы сы ры зæ ххыл 
цы дæ рид дæр хор æмбырд код той, уый Ио сиф æфснайд та хор-
дæт ты: алы са ха ры дæр — алы варс хуым ты тыл лæг. 49 Ио сиф 
ба фснайд та тынг би рæ хор, ден джы зы зми сау ын банымайæн 
дæр нал уы ди.

50 Стонг за ма ны ра змæ Оны сау джын Потиферайы чызг 
Асе на тæй Ио си фæн рай гуыр ди ды у уæ фыр ты. 51 Йæ хи стæр 
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фыр тыл Ио сиф сæ вæрд та ном Ма на сси, ома «рох æфтауæг», 
уы мæн æмæ, дам, Хуыцауы фæ рцы мæ нæй фе рох сты ме ’ппæт 
хъи зæ мæрт тæ æмæ мæ фы ды уæзæг. 52  Йæ дык каг фыр тыл 
сæ вæрд та ном Ефраим, ома «скод та мæ зæ нæг джын», уы мæн 
æмæ, дам мæ Хуыцау, уд хар цы зæ ххыл ба взæр стон, уым скод-
та зæ нæг джын.

53 Мы сы ры зæ ххыл цы бæр кад джын авд азы скод та, уы дон 
фе сты, 54 æмæ, Ио сиф куыд загъ та, аф тæ рай дыд той авд стонг 
азы. Æппæт бæ стæ ты уы ди стонг за ман, Мы сы ры та уы ди хор. 
55 Фæ лæ уа лын мæ Мы сы ры адæм дæр æххор маг æййафын бай-
дыд той, æмæ, хой ра джы ты ххæй фа рао нæн кæуын хъæлæсæй 
куы ныл лæгъ стæ код той, уæд сын уый загъ та: «Ио сиф мæ ба-
цæут æмæ уын цы зæ гъа, уый кæ нут». 56 Æппæт зæ ххыл дæр 
ра лæу уы ди стонг за ман; æмæ Ио сиф бай гом код та хор дæт тæ, 
æмæ Мы сы ры адæ мæн рай дыд та хор уæй кæ нын. Ныр стонг 
за ман та Мы сы ры зæ ххыл карзæй-карзмæ цы ди. 57 Мы сыр мæ, 
Ио сиф мæ, хор æл хæ нын мæ æфтыдысты алы бæ стæ тæй, уы мæн 
æмæ стонг за ман стых джын ис æппæт дунейыл дæр.

Иосифы æфсымæрты фыццаг балц Мысырмæ

42  1 Иа ков ба зыд та, Мы сы ры хор кæй ис, æмæ йæ фырт-
тæн загъ та: «Уæ кæ рæ дзи мæ цы ракæс-бакæс кæ нут? 

2  Мы сы ры хор и, зæгъ гæ, фе хъуы стон, цæу гæут уыр дæм æмæ 
дзы бал хæ нут, цæ мæй удæ га сæй баззайæм, науæд амæл дзы-
стæм». 3 Æмæ Ио си фы дæс æфсы мæ ры хор æл хæ нын мæ араст 
сты Мы сыр мæ. 4 Æр мæст сын Иа ков Ио си фы æфсы мæр Ве ниа-
ми ны, исты йыл куы ’рцæуа, зæгъ гæ, се мæ нæ рауагъта.

5 Ха наа ны зæ ххыл стонг за ман кæй скод та, уы мæ гæ сгæ Мы-
сыр мæ аф ты ди би рæ хо рæл хæ нæг адæм, уы до ни мæ Иа ко вы 
фырт тæ дæр. 6 Ныр Мы сы ры зæ ххæн та йе ’л дар Ио сиф уыд, 
æмæ хор дæр уый уæй код та бæстæйы æппæт адæ мæн. Йе 
’фсы мæр тæ йæм ба цы ды сты æмæ йæ ра зы адæл гом сты зæх-
хыл. 7 Ио сиф сæ куыд дæр ауыдта, аф тæ сæ ба зыд та, фæ лæ 
сын йæ хи не схъæр код та. Ты змæ гæй сæ ба фар ста: «Кæ цæй 
æрба цы ды стут?» Дзуапп ын рад той: «Ха наа ны зæ ххæй, хой раг 
бал хæ нын мæ». 8 Аф тæ мæй Ио сиф ба зыд та йе ’фсы мæр ты, фæ лæ 
йæ уы дон нæ ба зыд той. 9 Ио си фы зæр дыл æрлæууыди, кæд дæр 
сæ йæ фынты куыд фед та, уый æмæ сын загъ та: «Сы мах сгар-
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джы тæ стут. Нæ бацæуæнтæ нын ба сга рын мæ фæзындыстут». 
10 Уы дон ын дзуапп рад той: «Нæ, не ’л дар цæ ра, хой раг æл-
хæ нын мæ æрбацыдыстæм. 11 Мах не ’ппæт дæр — иу лæ джы 
фырт тæ, цæ сгом джын адæм. Сгарджытæ, цард дын фестæм, 
ни куы уы ды стæм». 12  Фæ лæ та сын уый аф тæ: «Нæ, сы мах 
нын нæ бацæуæнтæ ба сга рын мæ фæзындыстут». 13 Уы дон ын 
загъ той: «Мах, цард дын фестæм, ды у уа дæс æфсы мæ рæй иу 
лæ джы фырт тæ стæм, ха наа нæг тæ. Кæ стæр ныр тæк кæ нæ фы-
ди мæ и, нæ иу æфсы мæр та нал ис». 14 Ио сиф сын но гæй: «Куыд 
æнхъæлдтон, хъуыд даг аф тæ у: сы мах, бæл вырд, сгар джы тæ 
стут. 15 Мæ нæ уæ цы хуызы бафæлвардзыстæм: фа рао нæй уын 
ард хæ рын, ар ды гæй нæ аздæхдзыстут, ца лын мæ уæ кæ стæр 
æфсы мæр æрцæуа, уæд мæ. 16 Уæ иуы ар ви тут уе ’фсы мæ ры 
æр кæ нын мæ, уæ хæ дæг та уал ахæ сто ны бад дзы стут, æмæ аф-
тæ мæй хъуа мæ рар гом уа, уæ ны хæ стæ раст сты æви нæ. Раст 
куы нæ ра зы ной, уæд фа рао нæй ард хæ рын, сгар джы тæ стут». 
17 Æмæ сæ æр тæ бо ны дæр гъы ахæ сты фæ дард та.

18 Æр тык каг бон сын Ио сиф загъ та: «Мæ нæ уын куыд кæнгæ 
у — æмæ уæд удæ га сæй баз зай дзы стут, — уы мæн æмæ æз 
Хуыцау æй тæр сын. 19 Кæд цæ сгом джын адæм стут, уæд уал уæ 
иу ам, ахæ сто ны, лæууæд, ин нæ тæ хор ала сæнт се ’ххормаг 
би нон тæн. 20 Стæй мæм æркæндзыстут уæ кæ стæр æфсы мæ ры. 
Аф тæ куы ба кæ нат, уæд сбæ рæг уы дзæ ни уæ рæст дзи над æмæ 
нæ амæл дзы стут».

Æфсы мæр тæ сра зы сты. 21 Сæ кæрæдзийæн дзырд той: «Бæ гуы-
дæр, азым джын стæм не ’фсы мæ ры раз. Йæ зæрдæйы тас ын 
уыд там, куы нын лæгъ стæ код та, уæд, фæ лæ йæм нæ бай хъуы-
стам, æмæ ныр нæ хæ дæг дæр бæл лæ хы ба хау ды стæм». 22  Ру вим 
сын аф тæ: «Нæ уын дзырд тон, уы цы лæппуйы тæ ри гъæ ды ма 
ба цæут, зæгъ гæ? Фæ лæ нæ бай хъуы стат, æмæ нæ йæ туг истæуы 
ныр». 23 Ио сиф сæм хъу сы, уый нæ зыд той, уы мæн æмæ се ’хсæн 
тæл мац гæ нæг уыд. 24 Иу варс ра цыд Ио сиф æмæ нык куыд та. 
Фæ стæ мæ сæм куы ба здæхт æмæ та се мæ ны хас кæ нын куы 
рай дыд та, уæд Си мео ны ин нæ тæй фæ хи цæн код та æмæ йæ 
сæ цу ры сбæт тын код та. 25 Уый фæ стæ Ио сиф ба фæ дзæх ста, 
цæ мæй сын сæ гол джы тæ хо рæй бай дзаг кæ ной, ал кæ мæн дæр 
йе ’взист фæ стæ мæ йæ гол ла джы ны вæ рой, фæн даг га гæй дæр 
сæ сиф тонг кæ ной. Æмæ сын аф тæ ба код той.
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26 Æфсы мæр тæ сæ хор хæр джы тыл сæ вæрд той æмæ ра раст 

сты уыр ды гæй. 27 Фæн да гыл æхсæвиуат кæм ба код той, уым 
æфсы мæр тæй иу, хæ рæ гæн хол лаг рат тон, зæгъ гæ, йæ гол-
ла джы ком рай хæлд та, æмæ дын дзы йе ’взист куы ауынид. 
28 Йе ’фсы мæр тæм дзу ры: «Ме ’взист мæм фæ стæ мæ ра здæх ти. 
Мæ нæ ма — мæ гол ла джы ис». Уæд сæ зæр дæ ны ссæ ххæтт 
код та, æмæ тæрсгæ-ризгæйæ дзырд той кæрæдзийæн: «Уый 
нын Хуыцау цы кæ ны?»

29 Æфсы мæр тæ схæц цæ сты сæ фыд Иа ков мæ, Ха наа ны зæх мæ, 
æмæ сыл цы дæ рид дæр æрцы ди, уы дæт тæ йын ра фæ змыд той: 
30 «Уы цы бæстæйы æл дар не мæ ны хас код та тынг тызмæгæй, 
ра хуыд та нæ сгар джы тæ, 31 фæ лæ йын загъ там: „Мах цæ сгом-
джын адæм стæм, сгар джы тæ ни куы уы ды стæм. 32  Ды у уа дæс 
æфсы мæ рæй стæм иу фы ды фырт тæ. Нæ иу æфсы мæр нал и, 
кæ стæр та нæ фы ди мæ баз за ди Ха наа ны зæ ххыл”. 33 Уæд нын 
уы цы бæстæйы æл дар загъ та: „Цæ сгом джын адæм стут, уый 
сбæ рæг кæн дзы нæн мæ нæ аф тæ. Уе ’фсы мæр тæй иуы ам ныу-
уа дзут, уæ хæ дæг та рай сут хор, ала сут æй æмæ уе ’ххор маг 
би нон ты ба фса дут. 34 Уæ кæ стæр æфсы мæ ры мæм æр кæ нут, 
æмæ мæ уæд бауырндзæни, сгар джы тæ нæ, фæ лæ цæ сгом-
джын адæм кæй стут, уый. Уæд уын суæгъд кæн дзы нæн уæ 
ин нæ æфсы мæ ры, стæй уын а зæ ххыл уы дзæ ни сæу дæ джер 
кæ ны ны бар дæр”».

35  Æфсы мæр тæ сæ гол джы тæ рав дæ лон кæ нын мæ куы ба-
внæлд той, уæд дын ал кæ мæн дæр йе ’взи сты дзæ къул йæ 
гол ла джы куы ра зы нид. Уый фенгæйæ, стар сты сты — сæ-
хæ дæг дæр æмæ сæ фыд дæр. 36  Сæ фыд Иа ков сын загъ та: 
«Мæ фырт тæй мæ фе нæ хай код тат. Ио сиф нал и. Си меон 
нал и. Ве ниа ми ны дæр акæ нын мæ хъа вут. Æппæт бæл лæх-
тæ дæр мæ ныл цæуынц!» 37 Уæд Ру вим йæ фы дæн загъ та: 
«Мæ ды у уæ фырты-иу мын амар, Ве ниа ми ны дæм фæ стæ-
мæ куы не ’рба кæ нон, уæд. Ме ’в джид æй ба кæн, æмæ дыл 
æй фæ стæ мæ сæ мбæ лын кæн дзы нæн». 38  Иа ков загъ та: «Мæ 
фырт уе мæ нæ ацæу дзæн! Йе ’фсы мæр амард, æмæ ма мын 
иу нæг уый баз зад! Уæ бал цы рæ стæг ыл исты бæл лæх 
æрцы ди, зæгъ гæ, уæд æй мæ зæр дæ нæ бау ром дзæн, æмæ 
мын аф тæ мæй мæ зæ ронд къуы дыр мæрд тæм бар вит дзы-
 стут».
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Дыккаг балц Мысырмæ, ацы хатт — Вениаминимæ

43  1 Стонг за ман но джы фæ кар здæр и Ха наа ны зæ ххыл. 
2  Æфсы мæр тæ Мы сы рæй цы хор сла стой, уый куы 

фæ ци, уæд та сын сæ фыд загъ та: «Ацæут æмæ ма иу чы сыл 
бал хæ нут хой раг». 3 Иу дæ йын загъ та: «Уы цы лæг нын цæх гæр 
ба фæ дзæх ста, уе ’фсы мæр уе мæ куы нæ уа, уæд мæм уæ хи ма 
рав ди сут, зæгъ гæ. 4 Не ’фсы мæ ры нын не мæ куы рауадзай, уæд 
ацæу дзы стæм æмæ дын бал хæн дзы стæм хой раг, 5 куы нæ йæ 
рауадзай, уæд та нæ ацæу дзы стæм, уы мæн æмæ нын уы цы лæг 
загъ та, уе ’фсы мæр уе мæ куы нæ уа, уæд мæм уæ хи ма рав ди-
сут, зæгъ гæ». 6 Из раил сын аф тæ: «Ахæм хъи зæ мар мын цæй 
ты ххæй æвза рын кæ нут? Цæ мæн схъæр код тат уы цы лæ гæн, 
æфсы мæр ма уын ис, уый?» 7 Дзуапп ын рад той: «Рафæрс-бафæрс 
нæ фæ код та уы цы лæг, чи стæм, би нон тæ нын цы ис, нæ фыд 
ма æгас у æви нæ, æфсы мæр ма нын ис æви нæ, æмæ йын йæ 
фар сты тæн дзуапп лæ вæрд там мах дæр. Уе ’фсы мæ ры мæм 
æр кæ нут, зæгъ гæ нæ бадомдзæни, уый æн хъæл чи уыд?»

8 Иу дæ йæ фыд Из раи лæн загъ та: «Ме мæ рауадз лæппуйы, 
ацæуæм æмæ удæ га сæй баззайæм. Науæд амæл дзы стæм мах 
дæр, ды дæр æмæ нæ са би тæ дæр. 9 Ай ты ххæй дзуапдæттæг 
æз уы дзы нæн, æмæ-иу æй мæ нæй ба ца гур. Фæ стæ мæ дын æй 
ам куы не ’рба лæу уын кæ нон, уæд цæ рæн бон ты азым джын уы-
дзы нæн дæ ра зы. 10 Фæ стиат куы нæ код таик кам, уæд афон мæ 
ды у уæ хат ты сы здæх таик кам Мы сы рæй». 11 Сæ фыд Из раил сын 
загъ та: «Гъе мæ уæ дæ аф тæ ба кæ нут. Ацы зæ ххы хуыздæр хæрз-
тæй рай сут æмæ уы цы лæ гæн лæ ва рæн уæ гол джы ты ахæ ссут 
æв дадз, мыд, хæрздæфгæнæнтæ — чъиу, буд, фисташкæ- æмæ 
миндал-æхсæртæ. 12  Æвзист ды у уæ хат ты фыл дæр рай сут уе мæ, 
уы мæн æмæ уын уæ гол джы ты цы æвзист ны вæрд той, уый дæр 
фæ стæ мæ хæ сгæ у. Чи зо ны, æмæ сын æнæбары аф тæ рауади. 
13 Ве ниа ми ны дæр уе мæ акæ нут æмæ æвæ стиа тæй ацæут уы цы 
лæг мæ. 14 Æппæт хъом Хуыцау уæм фæ фæл мæн кæ нæд уы цы 
лæ джы зæр дæ, цæ мæй уын рауадза уæ ин нæ æфсы мæ ры æмæ 
Ве ниа ми ны дæр. Мæн та кæд хъы смæт фе нæ хай кæ ни наг у 
мæ цо тæй, уæд мæ фе нæ хай кæ нæд!»

15 Æфсы мæр тæ æрцæт тæ код той хуын тæ, рай стой ды у уæ 
хат ты фыл дæр æвзист æмæ се мæ акод той Ве ниа ми ны дæр. 
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Мы сыр мæ куы ныц цы ды сты, уæд Ио си фы раз æр лæу уы ды сты. 
16 Ио сиф сын се мæ Ве ниа ми ны куы фед та, уæд, йæ хæ дзар 
кæй бæр ны уы ди, уы цы лæ гæн ба фæ дзæх ста: «Ацы адæ мы 
хæ дзар мæ акæн, стæй фо сæй исты ар гæвд æмæ фынг ацæт тæ 
кæн — си хо рыл ме мæ иу фын гыл бад дзы сты». 17 Уы йа дыл ын 
сæ уый йæ хæ дзар мæ акод та.

18 Æфсы мæр ты тас ба цыд, Ио си фы хæ дзар мæ сæ куы ба код-
той, уæд: «Ай ра змæ нын нæ гол джы ты фæ стæ мæ цы æвзист 
нывæрдæуыди, уый ты ххæй нæ æрба код той ар дæм. Ам нæ 
бау ром дзы сты æмæ нæ сæ ца гъар тæ скæн дзы сты, нæ хæр джы-
тæ дæр нын бай сдзы сты». 19 Къæ сæ ры раз Ио си фы хæ дза ры 
уынаффæгæнæгмæ ба ха ты ды сты: 20 «Дæ хор зæ хæй, не ’л дар, иу 
ны ха сы бар! Ай ра змæ дæр ма уы ды стæм ам хой раг бал хæ нын мæ 
21 æмæ, фæ стæ мæ цæугæйæ, æхсæвиуаты кæм æрæн ца ды стæм, 
уым нæ гол джы тæ куы бай гом код там, уæд нæ ал кæй æвзист 
дæр — чи цы ба фы ста, уый — йæ гол ла джы ра зынд. Æмæ уы-
цы æвзист фæ стæ мæ æрха стам. 22  Æрха стам ма æн дæр æвзист 
дæр, но гæй та хой раг бал хæ нын мæ. Ай ра змæ нын не ’взист 
нæ гол джы ты чи ны вæрд та, уы мæн ни цы зо нæм». 23 Ио си фы 
хæ дза ры уынаффæгæнæг сын загъ та: «Тых сгæ ма кæ нут æмæ 
ма тæр сут! Ай ра змæ мæм уе ’взист фæ хæц цæ ис. Уы цы хæ зна 
та уын, æвæц цæ гæн, уæ Хуыцау, уæ фы ды Хуыцау, ны вæрд та 
уæ гол джы ты». Ио си фы хæ дза ры уынаффæгæнæг сæм Си мео ны 
ра код та 24 æмæ се ’ппæ ты дæр мидæмæ ба хуыд та. Сæ къæх тæ 
цæхсынмæ сын æрба ха ста дон, стæй сын сæ хæр джы тæн рад-
та хол лаг. 25 Æфсы мæр тæ си хо ра фон мæ, Ио си фы æрба цыд мæ, 
æрцæт тæ код той сæ хуын тæ, уы мæн æмæ сын загъдæуыди, 
си хор уым кæй кæн дзы сты.

26 Ио сиф хæ дзар мæ куы æрба цы ди, уæд ын ба ха стой сæ хуын-
тæ æмæ йæ ра зы зæ ххыл адæл гом сты. 27 Ио сиф сын са лам 
рад та, стæй сæ ба фар ста: «Куыд у уæ зæ ронд фыд, ай ра змæ 
йæ кой кæ мæн код тат, уый? Æгас ма у?» 28 Уы дон ын дзуапп 
рад той: «Дзæ бæх, сæ рæ гас у, цард дын фестæм, нæ фыд». 
Æмæ та æр зо ны гыл код той йæ ра зы. 29 Ио сиф сыл афæл гæ сыд 
æмæ, йе ’фсы мæр, йæ ма ды зæ нæг Ве ниа ми ны куы ауыдта, 
уæд сæ ба фар ста: «Уый, кæй кой мын код тат, уæ уы цы кæ-
стæр æфсы мæр у?» Æмæ йын загъ та: «Хуыцауы хор зæх дæ 
уæд, мæ хъæ бул!» 30 Йе ’фсы мæ ры уын дæй фыр цинæй йæ риу 

РАЙДИАН 43:16 – 30

OOTnew.indb   85OOTnew.indb   85 07.02.2011   12:55:2107.02.2011   12:55:21



86

ссыгъд, йæ зæр дæ суын гæг и; уæд рæ би наг уа ты фæ ми дæг 
ис æмæ уым фæ куыд та. 31 Уый фæ стæ йæ цæ сгом цæ хсад та, 
ра цыд æмæ, хиуылхæцгæйæ, ба фæ дзæх ста, фынг æрæ вæ рут, 
зæгъ гæ. 32  Ио си фæн фынг æрæ вæрд той хи цæ нæй, æфсы мæр-
тæн дæр — хи цæ нæй, йе мæ ми на сгæ нæг мысирæгтæн дæр 
аф тæ. Мысирæгтæ дзут тæг ти мæ иу фын гыл бадыныл æлгъ 
кæ нынц. 33 Æфсы мæр ты Ио си фы бакомкоммæ куыд хи стæ рæй 
кæй сба дын код той, уый сæ ди сы баф тыд та æмæ кæ рæ дзи мæ 
фæрсæджы каст код той. 34 Ио сиф сæм йæ фын гæй æр вы ста 
хæйт тæ, æмæ ин нæ ты хæйт тæй Ве ниа ми ны хай уы ди фондз 
хат ты стыр дæр. Æфсы мæр тæ дзæ бæх фæ ми нас код той, фæ-
нуæз той Ио си фи мæ.

Иосиф фæлвары йе ’фсымæрты

44  1 Ио сиф йæ хæ дза ры уынаффæгæнæгæн ба фæ дзæх ста: 
«Ацы адæ мæн сæ гол джы ты нык кæн, цас афæ ра зой, 

уы йас хор æмæ сæ ал кæ мæн дæр йе ’взист йæ гол ла джы ны-
вæр. 2  Кæ стæ рæн та-иу йæ гол ла джы ны вæр, йæ хо ры аргъ 
æвзи сты уæ лæм ха сæн, ме ’взист синон дæр». Уый сæ ххæст 
код та Ио си фы фæ дзæхст.

3 Куыд дæр æрба бон ис, аф тæ æфсы мæр ты ауагътой æд хæр-
джы тæ. 4 Са ха рæй нæ ма адард сты, аф тæ Ио сиф ба фæ дзæх ста 
йæ хæ дза ры бæр но нæн: «Рæвдз атындз уы цы лæг ты фæ дыл 
æмæ сæ куы бай йа фай, уæд-иу сын аф тæ зæгъ: „Хорз дзи над 
хæ ра мæй цæ мæн фи дут? Æвзист нуа зæн цæ мæн ра да втат? 
5 Уый ме ’л да ры синон куы у! Ме ’л дар дæ сны дæр уы мæй 
фæ фæр сы! Æна хъи нон ми ба код тат”». 6 Уый сæ бай йæф та 
æмæ сын Ио си фы ны хæ стæ ра фæ змыд та. 7 Уы дон ын загъ той: 
«Цæ мæн аф тæ зæ гъы не ’л дар? Нæ сæр тæ дæ ны вонд, ахæм 
ми бакæнæм, уы мæн уæ вæн нæй. 8  Нæ гол джы ты ко мы цы 
ссард там, суанг уый дæр дæм Ха наа ны зæ ххæй фæ стæ мæ куы 
’рба ха стам, уæд не ’л да ры хæ дза рæй куыд хъуа мæ ра да вæм 
æвзист кæ нæ сы згъæ рин? 9 Уы цы синон кæ мæ ра зы на, цард 
дын фестæм, уый-иу амарут, ин нæ тæ та йæ ца гъар тæ суæнт 
не ’л да рæн». 10 Уый загъ та: «Фæуæд аф тæ. Æцæг, синон кæ мæ 
ра зы на, уый уы дзæ ни мæ ца гъар, ин нæ тæ та уы дзы сты сæ ри-
бар». 11 Ал чи дæр сæ уайтагъд йæ гол лаг зæх мæ æри ста æмæ 
йын йæ ком рай хæлд та. 12  Ио си фы хæ дза ры уынаффæгæнæг 
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сын куыд хи стæ рæй ба сгæр ста сæ гол джы тæ, æмæ синон Ве-
ниа ми ны гол ла джы ра зын ди. 13 Уæд æфсы мæр тæ æр рæ ды втой 
сæ да рæ стæ æмæ сæ ал чи йæ уаргъ фæ стæ мæ сæ вæрд та йæ 
хæ рæ гыл, аф тæ мæй æрба здæх ты сты са хар мæ.

14 Ио сиф ма хæ дза ры уыд, Иу дæ йæм йе ’фсы мæр ти мæ куы 
ба цы ди, уæд. Йæ ра зы адæл гом сты зæ ххыл. 15 Ио сиф сæ ба-
фар ста: «Уый цы ба куы стат? Æви, мæ хуызæн адæй ма гæй 
бамбæхсæн ни цы ис, уый нæ зыд тат?» 16 Иу дæ аф тæ: «Цы зæ-
гъæм ме ’л да рæн? Цы дзуапп ын рат тæм? Цæ мæй сраст кæ нæм 
нæ хи? Хуыцау нын рар гом код та, цард дын фестæм, нæ азым, 
æмæ ны рæй фæ стæ мæ ме ’л да рæн уы дзы стæм ца гъар тæ — мах 
дæр æмæ, синон кæ мæ ра зын ди, уый дæр». 17 Фæ лæ Ио сиф 
загъ та: «Нæ, æз аф тæ ба кæ нон, уы мæн уæ вæн нæй. Синон 
кæ мæ ра зын ди, уый уы дзæ ни мæ ца гъар, сы мах та фар ни мæ 
аздæ хут уæ фыд мæ».

18  Уæд Иу дæ Ио сиф мæ æв вахс ба цыд æмæ йæм ба ха ты ди: 
«Ку рын дæ, ме ’л дар, ны ха сы бар мын ратт. Ма мæм смæ сты 
у, кæд фа рао ны æм сæр дæ, уæд дæр. 19 Ай ра змæ нæ ме ’л дар 
фар ста, фыд, æфсы мæр ма нын ис æви нæ, уы мæй. 20 Мах 
ме ’л да рæн дзуапп рад там, зæгъ гæ, ис нын зæ ронд фыд, уы-
мæн та ма — кæ стæр фырт, йæ зæ ры бон ты йын рай гуыр ди. 
Лæппуйæн йе ’фсы мæр амард, æмæ ма ма ды зæ нæ гæй иу нæг 
уый баз за ди. Нæ фыд ыл æну выд у. 21 Ды нын ба фæ дзæх стай, 
æр кæ нут мæм æй æмæ йæ фе нон, зæгъ гæ, 22  æмæ мах ме 
’л да рæн загъ там, зæгъ гæ, лæппуйæн йæ фы ды ны у уа дзын 
йæ бон нæу, уы мæн æмæ йæ куы ны у уа дза, уæд йæ фыд 
амæлдзæни. 23  Фæ лæ нын ды, цард дын фестæм, загъ тай: 
уæ кæ стæр æфсы мæр уе мæ куы не ’рцæуа, уæд мæм уæ хи 
ма рав ди сут. 24 Мах ссы ды стæм нæ фыд мæ æмæ йын ме ’л да-
ры ны хæ стæ ра фæ змыд там. 25  Æмæ та нын фæ стæ дæр нæ 
фыд куы загъ та, ацæут æмæ ма иу чы сыл бал хæ нут хой раг, 
зæгъ гæ, 26  уæд ын дзуапп рад там: „Нæй нын ацæуæн. Ацæу-
дзы стæм æр мæст дæр уæд, нæ кæ стæр æфсы мæр не мæ куы 
уа, — æнæ уы мæй нæ бон нæу уы цы лæг мæ нæ хи рав ди сын”. 
27 Уæд нын нæ фыд загъ та: „Сы мах зо нут, мæ ус мын ды у уæ 
фыр ты ный йард та, уый. 28  Сæ иу мæ куы ны у уагъ та, уæд 
загъ тон, сырд æй ар гæв ста, бæл вырд; уæ дæй фæ стæ мæ йæ 
нал фед тон. 29 Æмæ ныр ай дæр мæ цу рæй куы акæ нат æмæ 
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йыл исты куы ’рцæуа, уæд мæ зæр дæ аскъуын дзæн æмæ мын 
мæ зæ ронд къуы дыр мæрд тæм бар вит дзы стут”. 30 Гъе мæ ныр, 
рухс бон тæ дын фестон, нæ фыд мæ, йæ сæр дын ны вон дæн 
чи хæ ссы, уы мæ куы бацæуон, æмæ, аф тæ æну выд кæуыл у, 
йæ уы цы хъæ бул не мæ куы нæ ра зы на, 31 æмæ нæ фыд уый 
куы фе на, уæд амæл дзæн. Йæ зæр дæ аскъуын дзæн, æмæ аф-
тæ мæй, цард дын фестæм, нæ зæ ронд фы ды зæрдæхъыгæй 
мæрд тæм барвитдзыстæм. 32  Ныр ацы лæппуйы ты ххæй та, 
дæ сæ рыл хаст фæуон, нæ фы дæн дзуапдæттæг æз дæн. Аф-
тæ йын загъ тон: „Фæ стæ мæ дæм æй куы не ’рба кæ нон, уæд 
цæ рæн бон ты азым джын уы дзы нæн дæ ра зы”. 33  Гъе мæ, дæ 
хор зæ хæй, бар ратт, æмæ æз, рухс бон тæ дын фестон, ацы 
лæппуйы бæ сты ме ’л дар мæ баззайон, уый та йе ’фсы мæр-
ти мæ ацæуæд. 34 Уы мæн æмæ лæ ппу ме мæ куы нæ уа, уæд 
куыд æр лæу дзы нæн нæ фы ды раз? Уый уд хар мæ кæ сын нæ 
бауыдзæни мæ бон».

Иосиф йæхи раргом кæны йе ’фсымæртæн

45  1 Ио сиф ма ты ххæй йæ хи урæдта, йæ цу ры чи уы ди, 
уы до ны раз æмæ ныхъ хъæр код та: «Ацæут уе ’ппæт 

дæр!» Ио си фы раз ничиуал аззадис, йæ хи йе ’фсы мæр тæн 
куы æр гом код та, уæд, 2  фæ лæ аф тæ тынг куыд та, æмæ йæ 
мысирæгтæ дæр фе хъуы стой. Суанг фа рао ны га луан мæ дæр 
байхъуысти уы цы ха бар.

3 Ио сиф йе ’фсы мæр тæн загъ та: «Æз Ио сиф дæн. Мæ фыд ма 
æгас у æви нæ?» Æфсы мæр тæ фæуыргъуыйау сты æмæ йын 
не сфæ рæз той дзуапп рат тын. 4 Ио сиф та сæм дзу ры: «Хæ стæг 
мæм æрба цæут!» Куы йæм ба цы ды сты, уæд сын аф тæ: «Æз 
Ио сиф дæн, уе ’фсы мæр, Мы сыр мæ кæй ау æй код тат, уый. 
5 Фæ лæ ма хъын цъым кæ нут, ар дæм мæ кæй ау æй код тат, 
уый фæ дыл ныр уæ хи ма хæ рут. Уы мæн æмæ мæн уæ цу рæй 
ар дæм Хуыцау рар вы ста сымахæн уæ цард ба хъахъ хъæ ны ны 
сæр вæл тау. 6 Зæ ххыл стонг за ман куы скод та, уæ дæй ды у уæ 
азы ра цыд, æмæ ма но джы дæр фондз азы дæр гъы нæ дæр хуым 
кæн дзы сты, нæ дæр хуым кæрд дзы сты. 7 Фæ лæ мæ Хуыцау уæ 
цу рæй ар вы ста, цæ мæй уын уæ мыг гаг ны у уа дза зæ ххыл, цæ-
мæй ди сса джы ирвæзт акæ нат. 8  Уæ дæ мæ ар дæм сы мах нæ 
рар вы стат, фæ лæ мæ Хуыцау рар вы ста æмæ мæ фа рао нæн 
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скод та уынаффæйы лæг, мæ дæл бар мын ба код та уы мæн йæ 
га луан æмæ æгас Мы сы ры бæ стæ.

9 Рæвд здæр ацæут мæ фыд мæ æмæ йын зæ гъут, дæ фырт 
Ио сиф дæм æрвиты: „Хуыцау мæ сæ вæрд та æппæт Мы сы-
ры сæр гъы. Ра цу мæм æвæ стиа тæй. 10 Æрцæр дзы нæ мæн мæ 
æв вахс, Го ше ны зæ ххыл, дæ цот æмæ дæ цо ты цо ти мæ, æд 
лы стæг фос, æд стур вос, æд исбон. 11 Уым дæ ты хсын ни цæ-
мæй бауадздзынæн. Стонг за ман ма ахæ сдзæ ни фондз азы, 
фæ лæ нæ дæр дæ хæ дæг бай йаф дзы нæ исты хъуаг, нæ дæр дæ 
хæ дза рон тæ, нæ дæр дæ фос”.

12  Сы мах дæр æмæ ме ’фсы мæр Ве ниа мин дæр уы нут, уе мæ 
Ио сиф кæй ны хас кæ ны, уый! 13 Мæ фы дæн фе хъу сын кæ нут, 
Мы сы ры мын цы стыр кад ис, уый. Цыдæриддæр фед тат, уый 
йын рафæзмут æмæ йæ æвæ стиа тæй ар дæм æр кæ нут».

14 Уы цы ны хæ сты фæ стæ Ио сиф йе ’фсы мæр Ве ниа ми ны æф-
цæ джы ныт тыхст æмæ нык куыд та. Ио си фыл ныттыхсгæйæ, 
куыд та Ве ниа мин дæр. 15 Цæссыг калгæйæ, Ио сиф фæ ба тæ 
код та йе ’фсы мæр тæн, æмæ уый фæ стæ сæ бон сси йе мæ ны-
хас кæ нын.

16  Фа рао ны га луан мæ байхъуысти, зæгъ гæ, æрцы ды сты 
Ио си фы æфсы мæр тæ, æмæ уы цы ха бар фа рао нæн æмæ 
йæ дæл дæр тæн дæр æхсыз гон уы ди. 17 Фа раон Ио си фæн 
загъ та: «Де ’фсы мæр тæн аф тæ ба фæ дзæхс мæ но мæй: „Уæ 
хæр джы тыл уæргъ тæ сæ вæ рут, фæ цæут Ха наа ны зæх мæ 
18  æмæ мæм фæ стæ мæ æрба цæут уæ фы ди мæ æмæ уæ хæ-
дза рон ти мæ. Æз уын рат дзы нæн Мы сы ры хуыздæр зæхх, 
æмæ йын кай дзы стут йæ бæр ка дæй”. 19 Но джы ма сын ба-
фæ дзæхс, уæ са би тæ æмæ, зæгъ, уæ усты ты ра ла сын мæ 
Мы сы рæй акæ нут уæр дæт тæ. Ра ла сут, зæгъ, уæ фы ды æмæ 
æрба цæут. 20  Уæ фæл лæйт тæ ны у уа дзын уæм, зæгъ, æв гъау 
ма фæ кæ сæд — Мы сы ры зæ ххыл хуыздæ рæй цы ис, уы дон, 
зæгъ, сы мах уы дзы сты».

21 Гъе мæ аф тæ ба код той Из раи лы фырт тæ. Ио сиф сын фа рао-
ны фæ дзæхст мæ гæ сгæ рад та уæр дæт тæ, стæй ма фæн даг гаг 
дæр. 22  Æфсы мæр тæн рад та фæй нæ фæ лы сты да рæс, Ве ниа-
ми нæн та — аст джиранкайы æвзист æмæ фондз фæ лы сты 
да рæс. 23 Йæ фы дæн Ио сиф дæс нæл хæ рæ гыл ар вы ста Мы сы ры 
хуыздæр хæ зна тæй, дæс сыл хæ рæ гыл та хор æмæ фæн даг гаг. 
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24 Йе ’фсы мæр тæ куы цы ды сты, уæд сын ба фæ дзæх ста: «Фæн-
да гыл-иу бы цæу ма кæ нут».

25 Аф тæ мæй æфсы мæр тæ ра раст сты Мы сы рæй æмæ æрба-
здæх ты сты Ха наа ны зæх мæ, сæ фыд мæ. 26 Ра дзырд той йын: 
«Ио сиф сæ рæ гас у, æлдариуæг кæ ны æппæт Мы сы рæн». Иа ков 
фæ джих и — нæ сыл æууæндыди. 27 Фæ лæ Ио си фы ны хæ стæ 
сæ фыд Иа ко вæн куы ра фæ змыд той, стæй, йæ ра ла сы ны тых-
хæй Ио сиф цы уæр дæт тæ сæр вы ста, уы дон куы фед та, уæд 
æрцар ди йæ уд. 28  Из раил загъ та: «Æгъ гъæд фæуæд! Æгас у 
ныр ма мæ фырт Ио сиф! Цæуон æмæ ма йæ фе нон мæ мæ лæ ты 
ра змæ».

Æртыккаг балц Мысырмæ, ныр та — сæ 
фыд æмæ се ’ппæт хæдзаронтимæ

46  1 Из раил йе ’ппæт исбо ни мæ сы ста ди Ха наа ны зæ ххæй. 
Беер-Шевæмæ куы ба хæц цæ ис, уæд йæ фыд Исаа кы 

Хуыцауæн æрха ста ны вæнд тæ. 2  Æхсæ вы йæм æр гом ра цы ди 
Хуыцау æмæ йæм фæ сид ти: «Иа ков! Иа ков!» Уый дзуапп рад-
та: «Хъу сын дæм». 3 Хуыцау загъ та: «Æз Хуыцау дæн, дæ фы ды 
Хуыцау. Ма тæрс, цу Мы сыр мæ — уым дæу æй ран ты сын кæн-
дзы нæн ра загъ ды адæм. 4 Мы сыр мæ дæр Мæ хæ дæг ацæу дзы нæн 
де мæ, фæ стæ мæ дæр дæ Мæ хæ дæг ра кæн дзы нæн уыр ды гæй. 
Ио сиф дын йæ хи къу хæй æрæхгæндзæни дæ цæ сты тæ». 5 Æмæ 
Иа ков ра цы ди Беер-Шевæйæ. Фа раон кæй сæр вы ста, уы цы уæр-
дæт ты Из раи лы фырт тæ ала стой сæ фыд Иа ко вы, сæ са би тæ 
æмæ сæ усты ты. 6 Се мæ рай стой, Ха наа ны зæ ххыл цы фос æмæ 
исбон са мал код той, уый дæр.

Аф тæ мæй Иа ков йæ бай зæд да ги мæ æрцы ди Мы сы ры зæх-
мæ. 7 Уыр дæм йе мæ æр код та йæ цот æмæ йæ цо ты цо ты — йе 
’ппæт бай зæд дæг ты.

8 Мæ нæ Из раил æмæ йæ бай зæд даг, Мы сыр мæ чи æрцы ди, 
уы дон — Иа ков æмæ йæ фырт тæ.

Иа ко вы хи стæр фырт Ру вим. 9 Ру ви мы фырт тæ: Ха нох, Пал-
лу, Хец рон, Кар ми. 10 Си мео ны фырт тæ: Йе муел, Йа мин, Охад, 
Йа хин, Цо хар, Шаул — йæ ха наа наг усы лæ ппу. 11 Левийы 
фырт тæ: Гер шон, Ке хат, Ме ра ри. 12  Иудæйы фырт тæ: Ер, Онан, 
Ше ла, Фа рес, За ра. Æцæг, Ер æмæ Онан амар ды сты Ха наа ны 
зæ ххыл. Фа ре сы фырт тæ: Есром æмæ Ха мул. 13 Исса ха ры фырт-
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тæ: То ла, Пуа, Йа шув, Шим рон. 14–15 За ву ло ны фырт тæ: Се ред, 
Елон, Йах леел.

Иа ко вæн уы ди чызг дæр — Ди нæ.
Адон сты Леа йы цот, Иа ко вæн Паддан-Арамы кæй ный йард-

та, уы дон. Лæппуйæ, чыз гæй æдæ ппæ тæй — æр тын дæс æмæ 
ссæдз.

16 Га ды фырт тæ: Ци фйон, Хаг ги, Шу ни, Ец бон, Ери, Аро ди, 
Аре ли. 17 Аси ры фырт тæ: Им на, Иш ва, Иш ви, Бе риа; сæ хо — Се-
рах. Бе риа йы фырт тæ: Хе вер æмæ Мал киел. 18 Адон сты, Ла ван 
йæ чызг Леа йæн кæй рад та, уы цы унæут Зилпайы цот, уый 
Иа ко вæн кæй ный йард та, уы дон. Æдæ ппæ тæй — æхсæр дæс.

19 Иа ко вы ус Ра хи лы лæ ппу тæ: Ио сиф æмæ Ве ниа мин. 20 Ио си-
 фæн Мы сы ры зæ ххыл рай гуыр ды сты Ма на сси æмæ Ефраим, 
Оны сау джын Потиферайы чызг Асе нат ын кæй ный йард та, 
уы дон. 21 Ве ниа ми ны фырт тæ: Бе ла, Бе хер, Аш бел, Ге ра, Наа-
ман, Ехи, Рош, Му ппим, Ху ппим, Ард. 22  Адон сты Ра хил æмæ 
Иа ко вы цо ты цот. Æдæ ппæ тæй — цы ппæр дæс.

23 Да ны фырт Ху шим. 24 Неф фа ли мы фырт тæ: Йах цеел, Гу ни, 
Йе цер, Шил лем. 25 Адон сты, Ла ван йæ чызг Ра хи лæн кæй рад-
та, уы цы унæут Билхайы цот, уый Иа ко вæн кæй ный йард та, 
уы дон. Æдæ ппæ тæй — авд.

26 Иа ко ви мæ Мы сыр мæ чи æрцы ди, йæ уы цы бай зæд даг, йæ 
фырт ты усты ты нæ нымайгæйæ, æдæ ппæ тæй уы ды сты æхсæз 
æмæ æр ти ссæ дзы. 27 Ио си фы фырт тæ та, Мы сы ры йын чи рай-
гуыр ди, уы дон, уы ды сты ды у уæ. Аф тæ мæй Иа ко вы мыг гаг, 
Мы сыр мæ чи æрцы ди, уы дон, æдæ ппæ тæй уы ды сты дæс æмæ 
æр ти ссæ дзы.

28 Иа ков Ио сиф мæ ар вы ста Иудæйы, цæ мæй уый йæ ра змæ 
рацæуа Го шен мæ. Æмæ Иа ков йæ хæ дза рон ти мæ Го ше ны 
зæх мæ куы ба хæц цæ и, 29 уæд Ио сиф дæр сиф тыгъ та йæ уæр-
дон æмæ ссы ди Го шен мæ, йæ фыд Из раил мæ. Йæ цу ры куы 
балæууыди, уæд йе ’ф цæ джы ныт тыхст æмæ би рæ фæ куыд та. 
30 Из раил Ио си фæн загъ та: «Сæ рæ га сæй ма дæ кæм фед тон, 
уым ныр ра зы дæн амæ лы ныл дæр».

31 Ио сиф йе ’фсы мæр тæн æмæ йæ фы ды ин нæ хæ дза рон тæн 
загъ та: «Цæуон фа раон мæ æмæ йын фе хъу сын кæ нон: „Ха на-
а ны зæ ххæй мæм æрцы ды сты ме ’фсы мæр тæ æмæ мæ фы ды 
æппæт хæ дза рон тæ. 32  Фыййау адæм сты, фо сдар джы тæ. Се мæ 
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æр тард той сæ лы стæг фос æмæ се стур вос, æрха стой се ’ппæт 
исбон дæр”. 33 Фа раон уæм куы фæ дзу ра æмæ уæ куы ба фæр са, 
цы куыст гæ нæг стут, зæгъ гæ, 34 уæд-иу ын рат тут ахæм дзуапп: 
„Мах, дæ ны вонд фæуæм, нæ фы дæл тау не ’взон гæй ныр мæ 
фо сдар джы тæ стæм”. Æмæ уæд Го ше ны зæ ххыл баз зай дзы стут, 
уы мæн æмæ мысирæгтæ фыййæуттыл бы лы счъил кæ нынц».

47  1 Ио сиф фа раон мæ бацыдис æмæ йын загъ та: «Мæ фыд 
æмæ ме ’фсы мæр тæ æрцы ды сты Ха наа ны зæ ххæй — æд 

лы стæг фос, æд стур вос, æд исбон. Æрæн ца ды сты Го ше ны 
зæ ххыл». 2  Ио сиф йе ’фсы мæр тæй фон дзы ба код та фа рао ны 
ра змæ. 3 Фа раон сæ ба фар ста: «Цы куыст гæ нæг стут?» Уы дон 
ын дзуапп рад той: «Мах, дæ ны вонд фæуæм, нæ фы дæл тау 
фыййæуттæ стæм». 4 Но джы ма загъ той фа рао нæн: «Мах ар дæм 
æрцы ды стæм, уы мæн æмæ нæ фо сæн нал и хи зæ нуат — Ха-
наа ны зæ ххыл, дæ сæ рыл хаст фæуæм, скод та æвир хъау стонг 
за ман. Гъе мæ нын, дæ хор зæ хæй, бар ратт, æмæ Го ше ны зæ-
ххыл æрцæрæм». 5 Фа раон Ио си фæн загъ та: «Дæ фыд æмæ дæм 
де ’фсы мæр тæ æрцы ды сты, 6 æмæ, зæхх хуыздæр кæм у, уым 
сæ æрцæ рын кæн — Мы сы ры зæхх иу уыл дæр дæ ра зы куы ис. 
Æрцæ рæнт Го ше ны зæ ххыл. Кæд се ’хсæн сæ рæн адæм зо ныс, 
уæд уы до нæн та мæ фос сæ бæр ны ба кæн».

7 Уæд Ио сиф фа рао ны ра змæ ба хуыд та йæ фыд Иа ко вы дæр, 
æмæ Иа ков фа рао нæн раар фæ код та. 8 Фа раон Иа ко вы ба фар-
ста: «Ныр дыл цал азы цæуы?» 9 Иа ков загъ та: «А дунейыл 
хæ тæн хуа гæй цæ рын сæ дæ æр тын азы. Цы быр æмæ зын ва дат 
уы ди мæ цард. Мæ фы дæл тæ цас фæ цар ды сты, мæ нæн уы йас 
нæ бан тыст». 10 Иа ков та но гæй раар фæ код та фа рао нæн æмæ 
йæ цу рæй ра цыд.

11 Ио сиф, фа рао ны фæ дзæхст мæ гæ сгæ, йæ фыд æмæ йе ’фсы-
мæр ты æрцæ рын код та Мы сы ры хуыздæр зæ ххыл, Ра ме се сы. 
Уым сын рад та зæ ххы хæйт тæ. 12  Йæ фыд æмæ йе ’фсы мæр тæн, 
стæй йæ фы ды ин нæ хæ дза рон тæн, кæ мæ цал сабийы уы ди, 
уы мæ гæ сгæ лæ вæрд та хой раг.

Стонг заман Мысыры зæххыл
13 Стонг за ман аф тæ стых джын ис, æмæ зæ ххыл хой ра джы 

мур нал баз за ди. Мы сыр æмæ Ха наа ны адæм тæ ба та ды сты 
фыр æххормагæй. 14 Æвзистæй сæм цы уы ди, уый æга сæй дæр 
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Иосифæй хор æлхæнынæн бахъуыди. Ио сиф æй æрæ мбырд 
код та æмæ йæ фа рао ны га луан мæ ба ха ста. 15 Аф тæ мæй Мы сыр 
æмæ Ха наа ны æвзист нал баз за ди. Мы сы ры адæм иу уыл дæр 
æрба цы ды сты Ио сиф мæ æмæ йын загъ той: «Æри нын хой раг! 
Æви дæ ра зы мæл гæ хъуа мæ акæ нæм? Æвзист нæм нал баз-
зад!» 16 Ио сиф сын аф тæ: «Кæд уæм æвзист нал ис, уæд уын уæ 
фо сы сæр мæ рат дзы нæн хой раг». 17 Уы йа дыл Ио сиф мæ æрба-
тард той сæ фос, æмæ сын уый сæ бæхтæ, сæ фысвос, стур вос 
æмæ хæр джы ты сæр мæ рад та афæдз ваг хой раг.

18 Аив гъуыд та уы цы аз, æмæ та ин нæ аз дæр æрба цы ды сты 
Ио сиф мæ æмæ йын загъ той: «Цы йæ сусæг кæ нæм не ’л да-
рæй, не ’взист дæр нал и, нæ фос дæр дæу ба ци. Ни цы уал 
нæм баз за ди, цы дын рат тæм, ахæ мæй, нæ хи æмæ нæ зæ ххы-
тæй дард дæр. 19 Ау, дæ цæ сты раз хъуа мæ ба бын уæм æмæ нæ 
зæ ххы тæ æдзæ рæг фæу ой? Фæл тау нын нæ хи дæр æмæ нæ 
зæ ххы тæ дæр хой ра джы сæр мæ айс, æмæ æд зæ ххы тæ суы дзы-
стæм фа рао ны ца гъар тæ. Ратт нын тауинаг, цæ мæй удæ га сæй 
аирвæзæм, науæд бы ны скъуыд кæ нæм, æмæ зау уат мæ æрцæу-
дзæ ни зæхх дæр».

20 Аф тæ мæй Ио сиф фа рао нæн бал хæд та æппæт Мы сы ры зæх-
хы тæ. Мысирæгтæ сы дæй мæ лын мæ куы æрцы ды сты, уæд ау æй 
код той сæ хуым тæ, æмæ зæхх ба ци фа рао ны исбон. 21 Мы сы ры 
адæ мы та — бæстæйæн йæ иу кæ ро нæй ин нæ мæ — Ио сиф 
скод та фа рао ны ца гъар тæ. 22  Æр мæст сау джын ты зæ ххы тæ 
нæ бал хæд та, уы мæн æмæ сауджынтæн хай уы ди фа рао ны 
бæр ка дæй. Уы мæй цар ды сты, æмæ нæ ау æй код той сæ зæ х-
 хы тæ.

23 Ио сиф Мы сы ры адæ мæн загъ та: «Гъе ныр уын уæ хи дæр 
æмæ уæ зæ ххы тæ дæр бал хæд тон фа рао нæн. Мæ нæ уын хор 
тауинагæн. 24 Тыл лæг куы исат, уæд ын йæ фæн дзæм хай 
дæт тут фа рао нæн, цы ппар хайы та уын — тауинагæн, стæй хæ-
ры нæн: уæ хи цæн, уæ хæ дза рон тæн æмæ уæ са би тæн». 25 Уы дон 
загъ той: «Ды нæ ирвæзын кæ ныс! Уы цы хорздзинад дæр ма 
нын дæ цæст куы бауарзид, не ’л дар, æмæ куы суаиккам фа-
рао ны ца гъар тæ». 26 Ио сиф Мы сы ры цы æгъ дау æрæ вæрд та, 
уый ма суанг абон дæр йæ ты хы ис: тыл лæ джы фæн дзæм хай 
фа рао ны у. Æр мæст сау джын ты зæ ххы тæй ни цы æрхау ди фа -
раон мæ.
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Иаковы фæстаг арфæ йæ байзæддагæн
(47:27–49:28)

27 Из раи лæг тæ æрцар ды сты Мы сы ры, Го ше ны зæ ххыл, цот 
рауагътой æмæ сби рæ сты. 28 Иа ков Мы сы ры зæ ххыл фæ цар ди 
æвд дæс азы, æмæ йыл уым сæ ххæст ис сæ дæ цы ппор авд азы. 
29 Из раи лæн йæ адзал куы æрхæстæг и, уæд ба сидт йæ фырт Ио-
сиф мæ: «Кæд мæ нымайыс, уæд мын дæ къу хæй мæ са гæх тæм 
ба внал æмæ ард ба хæр, иу зæр дион æмæ мын уар зæ гой фырт 
кæй ра зын дзы нæ, уый ты ххæй. Мысыры-иу мын ма ба вæр мæ 
мард, 30 фæлæ-иу мæ нæ хи мæ мæ фы дæл ты зæ ппа дзы ба вæр. 
Ио сиф ын дзуапп рад та: «Куыд зæ гъыс, аф тæ ба кæн дзы нæн». 
31 Из раил загъ та: «Ард мын ба хæр». Ио сиф ын ард ба хорд та, 
æмæ Из раил йæ нывæрзæныл æруагъ та йæ сæр.

48  1 Ца сдæр рæ стæ джы фæ стæ Ио сиф мæ фæхабар чын-
дæуыди, дæ фыд фæ рын чын и, зæгъ гæ, æмæ Ио сиф 

йе мæ ра код та йæ ды у уæ фыр ты, Ма на сси æмæ Ефраи мы, æмæ 
араст ис Иа ков мæ. 2  Иа ко вæн загъ той, йæ фырт Ио сиф æм кæй 
æрба цы ди, уый. Из раил йæ тых тæ æрба мбырд код та æмæ йæ 
хуыссæ ны ра бадт. 3  Иа ков Ио си фæн загъ та: «Кæд дæр мæм 
Æппæт хъом Хуыцау æр гом ра цы ди Лу зы, Ха наа ны зæ ххыл, 
æмæ мын раар фæ код та. 4 Загъ та мын: „Æз дæ сби рæ кæн дзы-
нæн — тынг би рæ уы дзæ ни дæ бай зæд даг, дæу æй ран ты сын 
кæн дзы нæн хæ дзар вæн дæг тæ, дæ бай зæд да гæн мыггагмæйы 
исбо нæн рат дзы нæн ацы зæхх”. 5 Гъе мæ, Мы сыр мæ дæм ца лын-
мæ æрцыд тæн, уæд мæ дын ам цы ды у уæ хъæбулы рай гуыр ди, 
уы до нæй ныр мæ хи цæн зæ гъын фырт тæ. Ар ды гæй фæ стæ мæ 
Ефраим æмæ Ма на сси, Ру вим æмæ Си мео нау, уы дзы сты мæ 
цо тыл ны мад. 6 Сæ фæ стæ ма дын чи ран ты са, уы дон та ны-
мад уы дзы сты дæ хи цо тыл, æмæ фы дæй фыртмæйы исбон 
рай сдзы сты сæ хи стæр æфсы мæр ты зæ ххыл. 7 Уы мæй де ’дзард 
мад Ра хи лы сæр нымайын. Пад да нæй куы ра цыд тæн, уæд, Ха-
наа ны зæ ххыл, Ефра тæ мæ нæ ма ба хæц цæ стæм, аф тæ мæй, ме 
’на мон дæн, амар ди Ра хил. Йæ мард дæр ын уым ба вæрд тон, 
Ефра тæ мæ фæн да гыл». Ефра тæ ныр хуыйны Ви флеем.

8 Из раил Ио си фы фырт ты куы фед та, уæд æй ба фар ста: «Адон 
дын чи сты?» 9 Ио сиф йæ фы дæн дзуапп рад та: «Мæ фырт тæ, 
Хуыцау мын ам кæй рад та, уы дон». Иа ков ын загъ та: «Æрбакæ-
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ма сæ, æмæ сын ар фæ ра кæ нон». 10 Из раил ба зæ ронд и, æмæ 
цæ стæй тынг фæцудыдта. Ио сиф лæппуты йæ фы ды уæл хъус 
æр лæу уын код та, æмæ сын уый фæ хъæ бы стæ æмæ фæ ба тæ 
код та. 11 Ио си фæн загъ та: «Дæ хи дын фен дзы нæн, уый æн хъæл 
дæр нал уыд тæн, аф тæ мæй мын Хуыцау дæ бай зæд дæг ты дæр 
ма фе нын код та». 12  Ио сиф са би ты Из раи лы хъæ бы сæй ра хи зын 
код та æмæ йæ ра зы адæл гом и зæ ххыл.

13 Уый фæ стæ Ио сиф Ефраи мы æр лæу уын код та йæ ра хиз 
фарс — Из раи лы га лиу къу хы акомкоммæ, Манассийы та 
йæ га лиу фарс — Из раи лы ра хиз къу хы акомкоммæ, æмæ 
та йæм сæ ба код та. 14 Фæ лæ Из раил, йæ къух тæ дзуарæвæрд 
скæнгæйæ, йæ ра хиз къух æрæ вæрд та Ефраи мы — кæ стæ ры 
сæ рыл, йæ га лиу къух та Манассийы сæ рыл, кæд уый хи стæр 
уы ди, уæд дæр. 15 Æмæ Из раил Ио си фæн раар фæ код та:

«Мæ фы дæл тæ, Ав раам æмæ Исаак, коммæгæс Кæ мæн 
уы ды сты,

мæ рай гуыр дæй ныр мæ мын Фыййау цы Хуыцау у,
 16 алы бæл лæ хæй мæ Чи хыз та, уы цы зæд

ра кæ нæд ацы лæ ппу тæн ар фæ!
Ацы лæ ппу тæ хæссæнт-иу мæ ном,
стæй Ав раа мы æмæ Исаа кы — мæ фы дæл ты — ном!
Дунейыл бир-бирæ бауæд сæ бай зæд даг!»

17 Ио сиф æй Ефраи мы сæ рыл йæ ра хиз къух æрæ вæр гæ куы 
фед та, уæд уый йæ зæр дæ мæ нæ фæ цыд æмæ йæ фы ды къух-
мæ ба внæлд та, Ефраи мы сæ рæй йæ хъа вы ди Манассийы 
сæр мæ айсын. 18 Загъ та йын: «Аф тæ нæ, мæ фыд. Мæ нæ уый 
у хи стæр. Уый сæ рыл æрæ вæр дæ ра хиз къух». 19 Фæ лæ йæм 
фыд нæ бай хъуы ста, загъ та: «Зо нын æй, мæ фырт, зо нын. Уы-
мæй дæр ран ты сдзæн адæм, уый дæр уы дзæ ни ном дзыд лæг. 
Фæ лæ йæ кæ стæр æфсы мæр суы дзæ ни но джы ном дзыд дæр, 
йæ бай зæд даг уы дзы сты æнæ ны мæц».

20 Гъе аф тæ мæй сын уы цы бон Иа ков раар фæ код та, æмæ 
Ио си фæн загъ та:

«Из раи лы адæм кæрæдзийæн, дæ ном аргæйæ,
ар фæ тæ кæн дзы сты —
зæгъдзысты-иу: „Хуыцауы ар фæ сæ мбæ лæд
Ефраи мау, Ма на ссий ау дæуыл дæр!”»

Аф тæ мæй Ефраи мы фæуæлдæр код та Манассийæ.
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21 Уый фæ стæ Из раил Ио си фæн загъ та: «Æз ныр мæл гæ 

кæ нын, фæ лæ Хуыцау сы ма хыл ауд дзæн æмæ уæ фæ стæ мæ 
фæ кæн дзæн уæ фы дæл ты зæх мæ. 22  Æз та дын дæт тын де 
’фсы мæр ты хæйт тæй хуыздæр хай. Амо рæг тæй йæ кард æмæ 
фа тæй бай стон».

49  1 Иа ков йæ фырт тæм ба сидт æмæ сын загъ та: «Æрба-
мбырд ут, æмæ уын ра дзу рон, фи дæ ны уæм цы кæ сы, 

уый.
 2 Æр ты мбыл ут, æрбай хъу сут, Иа ко вы фырт тæ,

æрбай хъу сут Из раил мæ, уæ фыд мæ.
 3–4 Ру вим, ды дæ мæ хи стæр фырт, мæ хъа ру,

мæ хъо мы сы фыц цаг æн тыст дæ ды,
Æгæр нæ рæ мон, ’нæрцæф æмæ хъал гуырд.
Нæ са хуыр дæ хæ цын дæ монцты ро хыл,
Дæ фы ды уатмæ ’рбарæдыдтæ, уæууа,
мæ ны вæр зæн фæ чъи зи код тай, сонт лæг,
Куыд ма бауа ныр хи стæ ры кад дæу!

 5 Си меон æмæ Ле ви — æмсывæр, иу ма ды зæ нæг:
æрцæуы сæм фыд вæнд тæ, æмæ ба кæ нынц тых ми.

 6 Нæ уы дзы нæн æз уы до ни мæ ’мдзæхдон,
сæ цæ ди смæ нæ бавæрдзынæн къах, —
Сæ кар ды фын дзыл сау мæ лæт куы ха стой,
æгомыг фо сы дæр фæкодтой-иу уæнгцухтæ!

 7 Æл гъыст фæуæд сæ араугæ маст, се знæт,
æл гъыст фæуæд сæ агъуыд зонд!
Æз сын, æнæ мæнг, ба кæн дзы нæн аф тæ,
Куыд фæхауа сæ хал æмæ сæ бæн дæн!
Куыд ны ппырх уа Из раи лы сæ мыг гаг.

 8 Æфсы мæр тæ дæ стаудзысты, Иу дæ!
Дæ фы ды фырт тæ кув дзы сты дæуæн,
Фыдгулæн-иу куы рацахсай йæ бæр зæй,
Куы йæ фæкæнай сау рыджы бын, уæд.

 9 Иу дæ! Ды æвзонг до мбай дæ, раст дæр.
Æнæ æф тиаг ни куы здæхыс цуа нæй:
Йæ амæттаджы цур йæ хи æруадзы,
йæ рай хъал кæ нын чи бауæнддзæн ныр?

 10 Уыдзæн дæ къу хы пад дза хы лæ дзæг,
уы дзæн дæ ба дæн — пад дза хы къæлæтджын,
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дæ бай зæд даг æдзух æлдариуæг кæн дзæ ни,
Æмæ йын адæм тæ та хъалондар уы дзы сты,
æмæ кæ сдзы сты ал кæд дæр йæ ком мæ.

 11 Уæд цар дæй къæртт æппардзæни Иу дæ,
сæнæфсирыл йæ хæ рæ джы куы бæтдзæн,
йæ къæлæуы-иу — талаты хуыздæрыл.
Сæнæфсиры до ны ’нхъæвздзæни йæ пæ лæз,
куы ’нхъæвздзæнис йæ да рæс дæр сæ ны.

 12 Йæ цæ сты тæ ысты сырх сæ нæй тардæр,
йæ дæн дæг тæ ысты æхсы рæй урсдæр.

 13 Ды, За ву лон! Æввахс цæрдзынæ фурдмæ,
æмæ дæ бæ стæ нау лæу уæн ысуы дзæн.
Дæ арæн тæ æххæ сдзы сты Си дон мæ.

 14-15 Ды, Исса хар! Ныггуыбыр уы дзæн д’ астæу,
Дæ уæз зау уаргъ æмпъухдзынæ цагъарау.
Йæ быны-иу цо ла хæ рæ гау ды
æрхаудзынæ дæ уæрджытыл.
Гъе ахæм у æвæл мас уды фиддон, —
Рæ сугъд дæл вæ зы улæфын кæй уарзтай,
кæй бæллыдтæ æнцад-æнæмæт цардмæ,
дæ сæнттæ дæ сæ уæлныхты кæй ха стой!..

 16 Ды, Дан, тæрхоны лæг Из раи лæн уы дзы нæ.
Æмæ дын уый ты ххæй Из раи лы мыг гæг тæ
Дæ мыг га гæн кæн дзы сты кад.

 17 Дæ фæн да гыл ды басгуыхдзынæ хилæг,
ды къах вæн да гыл бабаддзынæ калмау:
бæ хы счъи лыл фæ хæ цы уый æваст, —
уæл бæ хæй ба рæг асхъиуы уæл гом мæ.
Раст афтæ-иу фæ тых уы дзы нæ знæгтыл!

 18 Йа, Ду не да рæг, да рын Дыл мæ зæр дæ!
 19 Ды, Гад! Цæвдзысты-иу дыл стигъджытæ сæ хи,

фæ лæ сæ-иу фæсурдзынæ дæ хæ дæг.
 20 Ды, Асир! Дæ бæр ка дæн нæ уы дзæ ни нык кæ нæн,

цæт тæ кæн дзы нæ пад дза хæн хæр зад хæлц.
 21 О, Неф фа лим, ды саджы фисынтыл амад дæ,

рæувад æмæ рæ сугъд уы дзы нæ сагау.
 22 Ио сиф, ды — сæ нæ фси ры цъæх та ла,

сæ нæ фси ры цъæх та ла суа до ны сæр мæ.
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Дæ къабузтæ æмбондау — æн гом æмæ бæр зонд.
 23 Æн дзæр стой дыл æр дын джын тæ сæ хи,

фы дæ хæр го мæй дыл сæ фæт тæ уагъ той.
 24 Фæ лæ сæм ды фæлæууыдтæ хъæддых,

ды сыл дæ хæ дæг ралæууыдтæ фа тæй.
Хъомысджын, Иа ко вы Хуыцау,
Дæ фарсхæцæг куы уы ди!
Ды Уый фæ рцы Из раи лæн — йæ фыййау,
йæ хъахъхъæнæг, йæ ны фсы мæ сыг — ды.

 25 Дæ фы ды Хуыцау ау дæд дæуыл,
Æппæт хъо мы сы ар фæ дыл æмбæ лæд:
Уæларвы ’ртах æмæ дæлзæххы фур дæй,
дæ дзаджджын хуым тæ до нæ фсæст цы ’ййафой,
бир-бирæ дæ бай зæд даг цы бауа,
бир-бирæ — дæ фос.

 26 Æну сон хæхтæй но джы дæр бæр зонд дæр
дæ кад, дæ на мыс сырæзæд!
Сæ бæркæдтæй хъæздыгдæр та
дæ хуым ты бæр кад басгуыхæд.
Æппæтæй дæр ысхайджын у, Ио сиф,
Æфсы мæр ты ’хсæн ды куы дæ æвзæрст.

 27 Ве ниа мин, ды туг дзых бирæгъау уы дзы нæ,
дæ тæлæттаг сæумæрайсом хæр дзы нæ,
изæ ры дæр уæнгтæ кæн дзы нæ де ’фтиаг».

28  Гъе адон сты Из раи лы ды у уа дæс хæ дзар вæн да джы. Гъе 
ахæм ар фæ тæ сын ра код та сæ фыд, ал кæ мæн дæр — сæр ма-
 гон дæй.

Иаковы мæлæт
29 Иа ков йæ фырт тæн ба фæ дзæх ста: «Ныр æз мæрд тæм, мæ 

раг фы дæл ты ра змæ бацæуинаг дæн, æмæ-иу мæ ба вæ рут, хет-
таг Ефро ны бы ды ры цы лæ гæт ис, уым. 30 Лæ гæт ис Ха наа ны 
зæ ххыл, Мамрейы ных мæ Махпелайы бы ды ры. Ав раам уы цы 
бы дыр фы дæй фыртмæйы исбо нæн бал хæд та хет таг Ефро нæй, 
уæл мæр дæн. 31 Уым ба вæрд той Ав раам æмæ йæ ус Саррæйы, 
уым ба вæрд той Исаак æмæ йæ ус Ревеккæйы дæр, æз та дзы 
ба вæрд тон Леа йы. 32  Уы цы бы дыр æд лæ гæт хет тæг тæй æл-
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 хæд у». 33 Иа ков йæ фырт тæн ацы фæ дзæх сты тæ куы ра код та, 
уæд йæ къæх тæ хуыссæн мæ си ста æмæ ахи цæн ис. Йæ фы дæл-
ты ра змæ ба цы ди.

50  1 Ио сиф ныд дæл гом ис йæ фы дыл æмæ йын, цæ ссыг 
згъалгæйæ, фæ ба тæ код та. 2  Уый фæ стæ ба фæ дзæх ста 

йæ лæг гад гæ нæг дох тыр тæн, цæ мæй йын йæ фы ды мард мæ 
хæр здæф гæ нæн тæй ба зи лой. Æмæ дох тыр тæ ба зыл ды сты 
Из раи лы мард мæ. 3 Архайд той йыл ды у уи ссæдз бо ны дæр-
гъы — æгъ дау куыд амыд та, аф тæ. Дæс æмæ æр ти ссæдз бо ны 
йыл фæ хъыг код той Мы сы ры адæм.

4 Сау да рæн бон тæ куы фе сты, уæд Ио сиф ба ха ты ди фа рао ны 
га луа ны адæм мæ: «Кæд мын уы цы хорз ра кæ нын уæ бон у, уæд 
уæ ку рын, æмæ фа рао нæн мæ но мæй зæ гъут: 5 „Мæ фыд мын 
ард ба хæ рын код та — аф тæ мын ба фæ дзæх ста, куы амæ лон, 
уæд-иу мæ, Ха наа ны зæ ххыл мæ хи цæн цы зæ ппадз скод тон, 
уым ба вæр, зæгъ гæ. Гъе мæ мын бар ратт, цæ мæй ацæуон æмæ 
мæ фы ды ба вæ рон. Уый фæ стæ æрба здæх дзы нæн”». 6 Фа раон 
ын бар рад та: «Ацу æмæ ба вæр дæ фы ды, ард дын куыд ба хæ-
рын код та, аф тæ».

7 Ио сиф араст ис йæ фы ды мард ба вæ рын мæ. Йе мæ ра цы ды сты 
фа рао ны фæсдзæуинтæ, йæ бар джын тæ æмæ Мы сы ры кад джын 
хи стæр тæ, 8 стæй Ио си фы хæ дза рон тæ æмæ йе ’фсы мæр тæ — йæ 
фы ды æппæт хæ дзар. Го ше ны зæ ххыл ма баз за ды сты æр мæст 
сæ са би тæ, сæ лы стæг фос æмæ стур вос. 9 Ио си фи мæ ра цы ды-
сты уæр дон джын тæ æмæ бæх джын тæ дæр. Тынг би рæ адæм 
ра цы ди йæ фæ дыл.

10 Иор да ны фа ле Горен-Атадмæ куы æрба хæц цæ сты, уæд 
уым Ио си фы фы дыл еххæй фæкуыдтой, фæбогъ-богъ код той; 
фæ хъыг ыл код той авд бо ны. 11 Уы цы зæ ххы цæр джы тæ, ха на-
а нæг тæ, Горен-Атады куыд дзынæзтой, уый куы фед той, уæд 
загъ той: «Куыд тынг кæуынц мысирæгтæ!» Уы мæ гæ сгæ ацы 
бы нат схуыд той Авел-Мицраим, ома «мысирæгты кæуын». Ис 
Иор да ны фа ле.

12  Иа ко вы фырт тæ сæ ххæст код той сæ фы ды фæ дзæхст, 
13 аха стой йæ Ха наа ны зæх мæ æмæ йæ ба вæрд той, Мамрейы 
ных мæ Махпелайы бы ды ры цы лæ гæт уы ди, уым. Ацы бы дыр 
кæд дæр Ав раам фы дæй фыртмæйы исбо нæн бал хæд та хет таг 
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Ефро нæй, уæл мæр дæн. 14 Ио сиф йæ фы ды куы ба вæрд та, уæд 
йе ’фсы мæр ти мæ æмæ, йæ фы ды зиа ны фæ дыл чи дæ рид дæр 
ра цы ди, уы до ни мæ æрба здæх ти Мы сыр- мæ.

Иосиф йе ’фсымæртимæ куыд бафидыдта
15 Иа ко вы мæ лæ ты фæ стæ Ио си фы æфсы мæр тæ ны сса гъæс 

код той: «Гæ нæн ис, æмæ ма нæм Ио сиф хæрам у, цы фыд 
ын ра код там, уый ты ххæй нæ йæ маст райсдзæн». 16  Æмæ 
Ио сиф мæ бар вы стой: «Дæ фыд нын йæ мæ лæ ты ра змæ ныф фæ-
дзæх ста, 17 Ио си фæн, дам, зæ гъут: де ’фсы мæр тæн ныб бар сæ 
тæ ри гъæд, сæ азым — цы фыд ми дын ба код той, уый. Гъе мæ 
дæ курæм, ныххатыр кæн, дæ хор зæ хæй, сæ азым дæ фы ды 
Хуыцау мæ кувджытæн». Уы цы ны хæ стæ йын куы код той, уæд 
Ио сиф куыд та.

18 Æфсы мæр тæ йæм сæ хæ дæг дæр æрба цы ды сты, ныд дæл гом 
сты йæ ра зы æмæ загъ той: «Ны рæй фæ стæ мæ дын мах — ца-
гъар тæ». 19 Фæ лæ сын Ио сиф загъ та: «Тæр сгæ мæ ма кæ нут! 
Æз Хуыцау, мый йаг, куы нæ дæн. 20 Фыдвæнд уæ зæр ды уы ди, 
фæ лæ уын æй Хуыцау хор зыр дæм фæ код та, цæ мæй æрцæуа, 
абон цы уы нæм, уый: би рæ адæм фервæзтысты мæ лæ тæй. 
21 Гъе мæ ма тæр сут. Æз уын дар дзы нæн уæ хи дæр æмæ уæ са-
би ты дæр». Уы цы рæвдауæн ны хæ стæй Ио сиф æр са быр код та 
йе ’фсы мæр ты.

22  Аф тæ Ио сиф йæ фы ды æппæт мыг га ги мæ æрцар ди Мы сы-
ры. Фæ цар ди дæс æмæ фон дзы ссæдз азы. 23 Æрæй йæф та ма 
Ефраи мы фырт ты фырт ты. Манассийы фырт Ма хи ры хъæ бул тæ 
дæр ма уый хъæ бы смæ рай гуыр ды сты. 24 Æмæ загъ та Ио сиф йе 
’фсы мæр тæн: «Мæ нæн мæ адзал æрцы ди, фæ лæ Хуыцау сы мах 
æнæ мæнг æр хъуы ды кæн дзæн æмæ уæ ацы зæ ххæй акæн дзæн, 
Ав раа мæн, Исаа кæн æмæ Иа ко вæн цы зæхх раттынæй со мы 
код та, уыр дæм». 25 Æмæ Из раи лы фырт тæн ард ба хæ рын код-
та — ба фæ дзæх ста сын: «Искæд бон Хуыцауы зæр дыл куы 
’р лæу уат, уæд-иу мын ме стджы тæ ар ды гæй ахæ ссут».

26 Ио сиф амар ди, дæс æмæ фон дзы ссæдз азы йыл куы цы ди, 
уæд. Йæ мард мæ йын хæр здæф гæ нæн тæй ба зыл ды сты, чы ры ны 
йæ ны вæрд той æмæ йæ Мы сы ры зæ ххыл бафснайдтой. 
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1 Biblia Hebraica Stuttgartensia 5th Editio quinta, Stuttgart, 1997.
2 Кæс: Обзор деятельности Общества восстановления православного христианства 

на Кавказе за 1860–1910 гг. — Тифлис, 1910. — 86 ф.

ФÆСНЫХАС
Чырыстон Библийы 77 чи ны джы дих кæ нынц ды у уæ егъау хайыл: 

Ра гон Фæ дзæхст æмæ Ног Фæдзæхстыл. Фыц ца джы — Ра гон Фæ дзæх-
сты ис Моисейы фондз чи ны джы, Хуыцауы æвзæрст Из раи лы адæ мы 
историйы чин гуы тæ, Пехуымпарты чин гуы тæ æмæ куырыхондзинады 
чин гуы тæ. Ра гон Фæ дзæхст фыст у раг дзут таг, арамейаг æмæ раг-
бер дзе наг æвзæг тыл.

«Рай диан» у Моисейы фыц цаг чи ныг. Ирон æвзаг мæ ивд æрцы ди 
ра гон дзут таг æвза гæй, Biblia Hebraica Stuttgartensia1, зæгъ гæ, уы цы 
чи ны гæй. Абоны онг уый ны мад у, чырыстон аргъуан кæй ай ста, 
ахæм иу уыл бæл вырд æмæ æууæнкаккагдæр рауагъдыл.

Сыгъ дæг Фы сты рай диа ны тæлмацтæй мах мæ æрхæц цæ сты 50-æм 
пса лом, дæс фæ дзæх сты æмæ куывд ты тæ. Мы хуыр гонд сты 1798 азы 
уагъд ка те хи зи сы. Уы цы катехизис тра ди ци мæ гæ сгæ хонæм фыц цаг 
ирон чи ныг. XIX æну сы рай диа ны рухстауæг Æгъуы за ты (Гæ бæ ра ты) 
Иуане йæ ма дæ лон æвзаг мæ раи вта цы ппар Евангелийы. Цы быр рæ-
стæг мæ сæ Уæрæсейы Библийы æхсæ на ды комитет Мæскуыйы 2 мин 
чи ны гæй джи ппы рауагъта æмæ сæ ирон аргъуантыл бай уæр ста2.

Би бли тæл мац кæ нын мæ Иры сто ны ра зæн гар дæй ба внæлд той XIX 
æну сы астæу, ака де мик А. М. Шёгрен ирон ал фа вит куы са рæз та, 
уый хæд фæ стæ. 1848 азы Бе тъы рбу хы ра цы ди «Сты ды чи ныг», кæ нæ 
«Псалтыр», 1861 азы Ти фли сы — цы ппар Евангелийы, Гри го рий Мже-
дло вы тæл ма цæй. Ди ны чин гуы тæ уадзыны сæр ма гонд комитет ма 
йыл но гæй ба куы ста, аф тæ мæй джи ппы ра цы ди цалдæр хат ты. 1862 
азы Ти фли сы рухс фед той Апо стол ты фы стæ джы тæ, ирон æвзаг мæ 
сæ раи вта Цо рæ ты Васили (Ел дза ры хъо). Ди ны чин гуы тыл кусгæйæ, 
Сыгъ дæг Фы стæй цæ ста хад гæ хæйт тæ ра тæл мац код той Иры сто ны 
ди на мон джы тæ — архи манд рит Ио сиф (Че пи гов ский), про то ие рей 
Ко лы ты Алекси (Ак со) æмæ ин нæ тæ.

1917 азы, Ок тяб ры цау ты фæ стæ, Иры сто ны Библийы тæл ма цыл 
куыст ба мы нæг ис дæргъ вæ тин рæ стæг мæ. 1927 азы Бер ли ны мы хуы-
ры ра цы ди пе хуым пар Да нии лы чи ныг. Ирон æвзаг мæ йæ раи вта 
Байаты Га ппо. Га ппо ма но джы ра тæл мац код та Апо стол ты хъуыд-
дæг тæ, Апо стол ты фы стæ джы тæ æмæ Апо стол Иоанны Æргомады 
чи ныг, фæ лæ йын къух фы стæй баз за ды сты. 1973 азы Би бли тæл-
мац гæ нæг ин сти тут (БТИ) Сток голь мы репринтæй рауагъта, æну сы 
æрдæджы ра змæ иро нау цы 4 Евангелийы чи ныг ра цы ди, уый; 
1993 азы рухс фед та Ног Фæ дзæх сты æххæст рауагъд — уый дæр 
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Евангелийы зæ ронд текст æмæ, уæл дæр кæй кой код там, Байаты 
Гаппойы уы цы тæл мац ты бын ду рыл. 2004 азы ма БТИ ба цæт тæ код-
та Ног Фæ дзæх сты ног тæл мац, 2006 азы та — Ра гон Фæ дзæх сты 
ды у уæ чи ны джы — Рай диан æмæ Ра цыд.

Дæс азы ра змæ Уæрæсейы Библийы æхсæ над (УБÆ) са рæз та 
Библийы тæл мац гæн джы тæ цæт тæ кæ ны ны про грам мæ æмæ йæ 
æн ты стджы нæй æххæст дæр кæ ны. Зæ гъын хъæуы уый, æмæ ХХ æну-
сы Сыгъ дæг Фыст ир та сы ны хъуыд даг — ди на хуы ра ды дæ сны тæ, 
фи ло лог тæ, линг вист тæ, исто рик тæ, архео лог тæ æмæ æн дæр ты фæ-
рцы — егъау сан чъех тæ акод та ра змæ. Æппæт ацы зо нын дзи нæд тæ 
æмæ фæл тæрд дзи над уæрæсейаг æмæ фæ са рæй наг спе циа лист тæ 
суи наг тæл мац гæн джы тæн нæ ба хæ лæг код той, къорд азы дæр гъы 
се мæ куы стой Уæрæсейы Библийы æхсæ на ды про грам мæ мæ гæ сгæ. 
Тæл мац гæн джы ты иу хай раг дзут таг æвзаг дæр кæй са хуыр код та, 
уый фæ рцы фыц цаг хатт фæ зын дис Сыгъ дæг Фыст ори ги на лæй 
ком ком мæ ирон æвзаг мæ раи вы ны фа дат. Уы мæй размæ-иу ацы 
ны сан æххæст код той уы ры ссаг, бер дзе наг кæ нæ æн дæр æвзæг ты 
æххуы сæй. 2002 азы УБÆ рай дыд та Ра гон Фæ дзæхст ирон æвзаг мæ 
тæл мац кæ нын. Уы цы куыст мæ сæ цæст лæ мбы нæг да рынц би блиир-
та сы над æмæ Хуыцауы дзыр да хуы ра ды, æвзаг зо ны на ды дæ сны тæ. 
Тæл мац гæн джы ты ра змæ лæу уы егъау æмæ ит тæг ва зыг джын хæс: 
Ра гон Фæ дзæхст уы дон ны рык кон ирон æвзаг мæ ахæм хуы зы хъуа-
мæ раи вой, цæ мæй дзы ра гон тек сты ми ды змæлд, гæ нæн куыд ис, 
аф тæ æххæ стæй ра зы на æмæ уыимæ хуы мæ тæг чи ныг кæ сæ гæн та уа 
æн цо нæ мба рæн. Архаизмтæ æмæ æн дæр æвзæг тæй æрбай сгæ дзырд-
тæй дæр гъе уы мæн не ’мбæ лы æнæ хъуа джы арæх пай да кæ нын.

Ныфс нæ ис: Хуыцауæн дунейы æх цон дæр цы хъуыд дæг тæ сты, 
уы до ны ахс джиаг дæр тæй иу у Сыгъ дæг Фы сты тæл мац. Фæ лæ тынг 
уæз зау куыст у. Уы мæн æмæ Чин гуы ты чи ныг, ома Би бли, йе мы дзаг 
цы Хуыцауы уæл зо ны на дæй у, уый кæ цы фæн ды æвза гыл дæр æмбæ-
лон хуы зы рав ди сын, æвæц цæ гæн, къу хы зынтæй бафтдзæни. Хуы цау 
йæ хæ дæг зæ гъы Пе хуым пар Исайы чи ны джы (55:9): «...зæ ххæй арв 
цас бæр зонд дæр у, уы йас бæр зонд дæр сты Мæ фæн дæг тæ сы мах 
фæн дæг тæй, æмæ Мæ хъуы ды тæ — сы мах хъуы ды тæй». Ори ги на лон 
текст тæ дæр, кæй зæ гъын æй хъæуы, зæ ххон адæм фы стой, фæ лæ 
уы до нæн би рæ æн цон дæр уы ди, — цы фы ссой, уый сын сæ зæр дæ-
ты Хуы цау йæ хæ дæг кæй æф тыд та кæ нæ та-иу сын æй ком ком мæ 
кæй амыд та, уы мæ гæ сгæ. Но джы ма кæд уы ды сты, Хуыцауы ко мы 
тæ фæй хай джын чи у, ахæм ра загъ ды лæг тæ!

Тæл мац гæн джы ты къорд хорз зо ны ирон фоль кло ры хъæ здыг 
æвæрæнтæ, ирон кла сси кон æмæ або ны литературæйы традицитæ 
æмæ сæ дæ сны спай да код та. Йæ куыст арæз та ди на ми кон тæл ма цы 
до мæн тыл, цæ мæй текст зæ ла ма дæ лон æвза гыл фыстау.
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Моисейы фыц цаг чи ны гæн алы æвзæг тæ æмæ куль ту рæ ты ис 
алы хуы зон нæмттæ: раг дзут таг традицийы йæ хо нынц фыц цаг 
дзырд мæ гæ сгæ «Бе ре шит» — «Рай диа ны», бер дзе нæг тæ йын рад той 
ном «Ге не сис», ома «ра взæрд», уы ры ссæг тæ — «Уæвынад». Мах æй 
схуыдтам «Рай диан».

Рай диа ны чи ны джы æмбæ лæм, ма хæн æцæ гæ лон чи у, ахæм 
фæ сно мыг ны хас æмæ æмби сæнд тыл, æна хуыр метафорæтыл, 
æппын фæ стаг мæ — дунейы бын тон æн дæр ны выл. Уы цы ду не 
мах, йæ арæзты йын цы хъауджыдзинад иртасæм, канд уы мæй нæ 
цымыдис кæ ны (ис дзы зæд ты уæ ларв ба дæн, зæ ххон адæ мы астæук-
каг ду не æмæ тар, æн тъы снæг Шеол — мæрд ты бæ стæ). Хицæн сты 
ам хæрзæгъдауы до мæн тæ дæр, къайад, хæ ла рад, би нон ты цар ды 
ахаст. Уы дæт тæ хынцгæйæ, тæл мац сиф тонг код там цы быр бæ рæ г-
уа тон æр мæ гæй.

«Рай диан»-мæ нæй алы ха бæрт тæ æмæ тау рæгъ ты ра гон æмæ 
хуы мæ тæг æмбырд гон ды цæ стæй кæ сæн. Исто ри чи ны джы ны вæст 
цæуы дунейы сфæл ды стæй Иа ков æмæ Ра хи лы фырт Ио си фы мæ-
лæ ты онг. Ис дзы æр тæ сæй раг хайы: фыц ца джы ба зон гæ вæй йæм 
дунейы æмæ æмткæй адæм ты историйы райдайæн фæл тæ ри мæ 
(1–11), дык ка джы — па триарх тæ Ав раам, Исаак, Иа ков æмæ сæ би нон-
ти мæ (12–36); фæ стаг хайы та Ио сиф æмæ йе ’фсы мæр ты цардимæ, 
Мы сыр мæ куыд афтыдысты, уы цы хабæрттимæ (37–50).

Ду не сфæл ды сты исто ри куыд æвдыстæуы (1–2), аф тæ мæй дзу-
рæг у, Йе сконд дунейы æд де Чи ис, уы цы иу нæг Хуыцауыл. Ду не 
Хуыцауы бар хъо мы сæй кæй сæ взæр ди, уы мæ гæ сгæ æгасæйдæр 
хъуа мæ йæ ком мæ кæса. Дунейы сфæл дыст нæу æнæн хъæ лæ джы 
цау. Уый у, арф кæй банкъардæуыд æмæ би но ныг хъуы ды гонд чи 
уы ди, Хуыцауы ахæм уынаффæйы фæстиуæг. Хуы цау адæй ма джы 
Йæ хи æн гæс скод та, æмæ уый уы ди ко смо го нион архай ды иу уыл 
бæр зонд дæр къæпхæн. Гъе æр мæст «ара зæн æр мæ джы» (сы джыт, 
рыг) койæ адæй ма джы «хуыцауæнгæс» æу уæл тæ дзæв гар æрба-
къуын дæг сты. Адæй маг по ли теи змæй кæй адард ис, уы мæ амо ны, 
фыд дзи над чи ны джы цы хуы зы æв дыст цæуы, уый дæр. Æппы нæ дзух 
дзы æмбæ лæм ахæм дзырдимæ, зæгъ гæ, Хуы цау ду не кæй сфæл ды-
ста, уый у фар ны хъуыд даг. Ацы хъуы ды ных мæ лæу уы мур тат таг 
цæстæнгасмæ: ома ду не йæ æр дзы хъæд мæ гæ сгæ у хæлд, аипджын. 
Еде мы цы фыц цаг тæ ри гъæд ра конд æрцы ди (3), уый бæл вырд кæ-
ны: фыд дзи над нæ дæр æр дзон, нæ дæр уæ лæр дзон фæ зынд у; йæ 
аххо саг ын агу рын хъæуы, адæй маг Хуыцауы бар хъо мы сы ных мæ 
йæ хи фæнд кæй æрæ вæ ры, уым. Хъуæг тæ æмæ мæ гуыр дзи над не 
сты Хуыцауы сконд дунейы хъæн тæ, уы дон сты Хуыцауы бар хъо-
мы сы ных мæ лæу уы ны фæстиуæг. Æфсы мæр мар Каи ны баф хæрд 
(4:3–16), æнæуаг адæ мы сæфт до ны хъай мæ тæй (6:9–8:22), Со дом 
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æмæ Го мор рæ æд тæ ри гъæд тæ (18:16–19:29) — æппæт адæт тæ æв ди-
сæн сты иу хъуыд да гæн: Хуы цау раз вæл гъау цы фæтк æрæ вæрд та, 
уый сæр ты ахизæджы æнæ мæнг бахъæудзæни йæ миты ты ххæй 
дзуапп дæт тын.

Адæм се ’ппæт иу уи да гæй ра взæр ды сты, зæгъ гæ, уы цы хъуы ды 
зы ны Хуыцауы сфæл дыст фыц цаг къайы — нæ иумæйаг фы дæл тæ 
Адам æмæ Евæйы — тау рæ гъы. Дзыл лæ ты историйы ра змæ цы дæн 
æв ди сæн — Рай диа ны чи ны джы даргъ мыг гаг вæн дæг тæ. Раст цы ма 
иу би нон тæ сты, аф тæ нæм кæ сы. Чи ны джы 10-æм хайы уы мæн ис 
ирд цæ вит тон — зæ ххон цæр джы тæ æга сæй дæр ны мад цæуынц, до-
ны хъай мæ тæй чи аирвæзти, Нойы уы цы æр тæ фыр ты цо тыл.

Æфсы мæр тæй уæл дай ар фæ гонд у Сим (9:26): Библийы йæ мыг-
гаг вæн даг рай дыд та Ав раа мы, Хуы цау ног адæм ты фы дæ лæй кæй 
сны сан код та, уый рай гуыр ды ра змæ (11:26). Ав раа мы хи стæр 
фырт, Измаил, Хуыцауы арфæйæ сси араб баг адæ мы фы дæл, Исаак 
та — из раи лæг ты.

Иа ко вы ар фæ ны сан кæ ны, адæ мы аир вæ зы ны исто ри цы па триарх-
ты ду джы рай дыд та, уы мæн йæ кæ рон кæй æрхæц цæ ис.

Рай диа ны чи ны джы æрд хæ рæ ны хи цæн дзи нæд тæй иу у, Хуы цау 
æмæ адæй ма джы æма ха сты тæ дзы куыд æв дыст цæуынц, уый. Цы 
фи ды ды бын ду рыл рæ зынц, уы мæн ис фар ны ми дис. Фыц цаг хатт 
фи ды ды койыл æмбæ лæм Нойы цар ды ха бæрт ты (9:8–17). Ав раа мы 
фæ зын ди мæ фи ды ды те мæ Рай диа ны чи ны джы ба ца хсы иу уыл 
ахс джиаг бы нат æмæ аф тæ мæй бацæуæн хай ау свæй йы æгас Сыгъ-
дæг Фыст мæ. Па триарх тæн зæр дæ бавæрдæуы æнæ ны мæц би рæ 
цо тæй æмæ, фи дæ ны кæм æрцæр дзы сты, уы цы зæ ххы тæй. Ав раам 
у, Ха наан кæ мæн баззайдзæни, уы цы ном дзыд адæ мы раг фы дæл 
(12:1–3; 13:15–17). Ахæм дзырд Хуы цау рад та Исаак (26:3–4) æмæ 
Иа ко вæн (35:11–12) дæр.

Фи дыд Рай диа ны чи ны джы у, Хуы цау бар вæн дæй йæ хи мæ кæй 
рай сы, ахæм иу вæр сыг хæс. Хуыцауы уы цы фæн дон куыд кад джын 
æмæ æнæив гæ у, уый зы ны, адæй ма джы зæрдæйы арф фæд чи уа-
дзы, ахæм ны вты (15).

Рай диа ны чи ны джы кæ рон бæт тæн хай нæ æу уæн дын кæ ны: 
Хуыцау ал кæд дæр цæт тæ у адæй ма гæн ба ххуыс кæ нын мæ, цæ мæй 
уый ба фæ ра за йæ æппæт зын тæ æмæ фæл ва рæн тæн, гадз ра хат дзи-
над æмæ бæл лæх тæн. Цæ мæй, йæ фыд бон тæ æмæ хъи зæ мæрт тæ 
ни цæ мæ даргæйæ, æппын фæ стаг мæ фæуæлахиз уа фыд дзи на дыл. 
Ио си фы йе ’фсы мæр тæ мæн гар дæй ау æй код той Мы сыр мæ. Фæ лæ 
сын Хуыцау сæ фыд вæнд тæ фе хæлд та. Стонг аз куы скод та, уæд 
Ио сиф сси Мы сы ры адæм æмæ йæ би нон ты ир вæ зын гæ нæг. Уы мæй 
Хуы цау рав ды ста Йæ хæр зау дæн, Хуыцауы хъо мыс кæд дæ рид дæр 
хæрамы тыхтыл уæ ла хиз кæй кæ ны, уый. 
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ДЗЫРДУАТ

АРФÆ — дзут таг хъуыдыкæнынады дзыр дæн ис егъау хъо мыс. Цас 
сахаддзæни, уый, кæй зæ гъын æй хъæуы, араз гæ у арфæгæнæджы 
удыхъæдæй. Хицæн адæймæгтæм ар фæ ра кæ нын мæ вæй йы сæр-
ма гонд кур диат. Мæлæтдзаг рынчынмæ, гæ нæн ис, æмæ уы цы 
кур диат фæ зы на йæ удисыны ра змæ. Зæ гъæм, Иа ко вы ар фæ йæ 
бай зæд да гæн (Райд. 48). Ар фæ кæ ны ны кур диат фæ зы ны, Хуыцауы 
æууæнк чи ссары æмæ Хуыцауæн лæг гад кæ нын йæ куыст кæ мæн 
свæй йы, уы цы адæймæгтæм дæр.

ÆЛГЪЫСТ — фыдракæнды ра змæ цæлхдур чи æвæ ры, ахæм бар-
джын ны хас, уагæвæрд æххæст кæ нын æмæ раст тæ рхон рахæссыны 
уæ лæм ха сæн фæрæз. Тæрхоны æвзаринаг хъуыд да гæн ком ком мæ 
æвдисæнтæ куы нæ уа, уæд уæл дай ахъаз у рæст дзи над сбæлвырд 
кæ ны нæн. Ди ны бæрæгбæтты заман-иу Ду не да рæ джы Æгъдауы 
до мæн тæ адæ мы раз куы дзырд той, уæд ма-иу сæм бафтыдтой 
æл гъы сты тæ дæр, цæ мæй æхсæ над Хуыцауы фæн дон æххæст кæ-
нын мæ разæнгарддæр уа, уый ты ххæй.

ÆРГОМ РАЦÆУЫН — Хуыцауы фе мбæлд ты тæ адæй ма ги мæ 
Библийы арæх æвдыстæуы, цæ стæй уы нын цы мив дис джы тæ ны сан 
кæ нынц, уы до ны фæ рцы (Райд. 12:7; 17:1; 18:1; 26:2; 26:24; 35:9; 
48:3). Уыимæ, фе мбæ лы ны хъæ ппæ рис кæд дæ рид дæр рацæуы 
Хуы цау æй. Уа вæ рæн æмткæй ис аф тæ ба мба рæн: Хуы цау рад та 
уы цы бар, цæ мæй Йæ адæй маг фе на, кæ нæ: Хуы цау Йæ хи рав ды ста 
адæй маг мæ. Фенын ам канд цæ стæй Йæм ба кæ сын нæ ны сан кæ-
ны, фæ лæ ма — удæй Йæ бан къа рын дæр. Ирон æвзаг мæ дзут таг 
мив ди сæ джы сæр ма гонд хуыз тæл мац гонд у аф тæ: «Ду не да рæг 
Ав рам мæ æр гом ра цы дис» (Райд. 12:7), «Хуы цау æр гом ра цы ди 
Иа ков мæ» (Райд. 35:9), «Æппæт хъом Хуы цау æр гом ра цы ди» 
(Райд. 48:3). Хуыцауы куыд æмæ цы хуы зы банкъардæуы, уый 
бæлвырдæй зæ гъæн нæй. Гъе уы мæн æвдыстæуы ацы ди сса джы 
цау, зæ гъæм, Хуыцауы фе мбæлд Иа ко ви мæ Бет-Елы (Ве фи лы), куы 
фы ны хуы зы (Райд. 28:12–16), куы та, цы ма адæй маг хъал уы ди, 
аф тæ мæй (Райд. 48:3). Хат гай ды у уæ уа вæ ры сиу вæй йынц: Хуы цау 
æр гом рацæуы адæй маг мæ йæ фы ны (Райд. 20:3). Ахæм хуы зы 
æв дыст у Ду не да рæ джы зæдимæ фе мбæлд дæр (Райд. 31:10–11). 
Цæ мæй Хуы цау Йæ хи рар гом кæ на, уый ты ххæй Йæм адæй маг 
хъуа мæ зæр дæ бы нæй ску ва, сæр ма гонд ны вонд æрхæссынæй 
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Йын ныфс бавæра, цар ды кæ цы дæр цинтæй йæ хи кæй фе нæ хай 
кæн дзæ ни, уый ты ххæй Йын дзырд рат та.

ДАЛА — кæс: УАДЫНГÆРЗТÆ

ЗÆД, ДУНЕДАРÆДЖЫ ЗÆД — Ра гон Фæ дзæх сты ра гон дæр 
текстты дзырд «зæд» амыд та «Хуыцауы минæвар». Зæд тæ сты, 
Хуыцауы алы варс цы уæ ли мон тæ ис, уы дон. Адæ мы раз куы 
фæ зы нынц, уæд уый ны сан кæ ны, Хуы цау адæ мы æхсæн кæй ис. 
Зæд ты бон у: а) Хуыцауы фæ дзæх сты тæ æмæ Хуыцауы фæн дон 
адæ мæн хъу сын кæ нын; æ) ба хъуа джы са хат адæй маг мæ æх -
хуы с мæ фæ зы нын. Библийы «Хуыцауы зæд» кæ нæ «Ду не да рæ джы 
зæ ды» кой куы вæй йы, уæд уый арæх фæамоны, адæй ма ги мæ 
Хуы цау Йæ хæ дæг кæй фæныхас кæ ны, адæй ма джы хуы зы йæм 
æр гом кæй рацæуы.

ЗÆНÆДЖЫ ХИСТÆР — алы цæр дуд дæр Хуыцауы исбон кæй 
у, уый ны са нæн ра гон Из раи лы ны вон дæн ха стой фо сы фыц цаг 
зæй цы фыц цаг нæл ты — фо сы сæр тæ. Зæ нæ джы хи стæ ры сæр-
мæ дæр-иу хъуа мæ сæ фо сæй æрха стаик кой ны вæнд тæ (кæс: 
НЫВОНД).

ИУУЫЛСУДЗИНАГ — кæс: НЫВОНД

НЫВОНД — ны вонд хæ ссы ны æгъ дау уы ди æппæт ра гон адæм тæм 
дæр. Ны мад той йæ хуыцаулæггады сæй раг дæр æмæ кад джын дæр 
архай дыл. Йæ ны сан уы ди Хуыцауæн кад кæ нын, Йæ хор зæх Ын 
ссарын кæ нæ хи Йæ фы дæ хæй ба хи зын. Раг за ман ты Из раи лы зæх-
хыл ны вæнд тæ ха стой би рæ бы нæт тон ку вæн дæт ты, фæ стæ дæр 
та — æр мæст дæр Йерусалимы. Уыдысты ды у уæ хуы зы: æнæ туг 
æмæ ту джы ны вæнд тæ. Из раи лæг тæ Хуыцауæн ны вонд код той 
дыргъ тæ, дзул, сæн, зе ти, хæр здæф гæ нæн тæ. Уый хуын ди æнæ туг 
ны вонд. Ту джы ны вон дæн ха стой гал тæ, род тæ, фы стæ, сæгъ тæ 
æмæ бæ лæт тæ. Ны вонд хæ ссы ны хуыз тæн сæ ахс джиаг дæр уы ди 
иу уыл су дзи наг ны вонд. Арæхдæр æй ха стой бон ды у уæ хат ты. 
Кусæрттаг-иу æнæ хъæ нæй сыгъд æрцы ди ны вонд хæ ссæ ныл.

САБАТ — къуырийы æв дæм бон. Йæ кой æппæ ты фыц цаг фæ-
зын ди Из раи лы. Хуыцаулæггады æгъ дау уы цы бон кæй код той, 
уы мæ гæ сгæ из раи лæг ты зон да ха сты куыд фæ стæ мæ ныф фи дар 
и, са бат æр мæст Хуыцауы бон у, зæгъ гæ, ахæм хъуы ды. Уацарæй 
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куы суæгъд сты, уæд та са бат израилæгтæн, сунæты æмрæнхъ, 
сси, ин нæ адæмтæй сæ чи хи цæн кæ ны, ахæм æу уæл æмæ сæ 
Хуыцауимæ фи ды ды ны сан.

САУДЖЫН(ТÆ) — Хуыцауæн нывондгонд сæр ма гонд 
хæдзарвæндагæй кæй уы ды сты, уы мæ гæ сгæ сæ бæр ны уы-
ди хуыцаулæггады æгъ дау кæ нын æмæ Хуыцауæн ны вæнд тæ 
хæ ссын.

СЫГЪДÆГ ÆМÆ ÆНÆСЫГЪДÆГ (ЧЪИЗИ) — Хуы цау уаз кæй у, 
уы мæ гæсгæ-иу Æм чи æрбав вахс ис (иумæйаг скуывды рæ стæг 
кæ нæ Йын хи цæ нæй ны вонд хæсгæйæ), уы цы адæй маг дæр хъуа-
мæ уы даид сыгъ дæг. Адæймаг-иу фæ чъи зи ис, ома Хуыцауимæ 
фе мбæ лы ны ак каг нал уы ди, марды буа рыл баныдзæвгæйæ, йæ 
къаимæ фæуыны фæ стæ, фæсæвгъæд, исты буарнизæй куы сади, 
уæд; но джы — æцæ гæ лон хуыцæуттимæ кæ нæ, дзут таг чи нæу 
æмæ сыгъдæгдзинады до мæн тæ Æгъдаумæ гæ сгæ чи нæ æххæст 
кæ ны, ахæмтимæ архайгæйæ дæр. Цæ мæй ссыгъ дæг уа, уый ты х-
хæй йæ хъуыди хи æрæхсын, адæ мæй рæ стæг мæ ахибар уæ вын, 
ком бадарын æмæ ны вонд æрхæ ссын. Нывондаг фо сы ас æмæ 
уынд дæр хъуа мæ уы даик кой бæл вырд домæнты ак каг. Кæцыдæр 
цæ рæ гой тæ, зæ гъæм, хуы («даргъбырынкъджын»), ны мад цы ды сты 
бын тон чъизийыл, ны вон дæн нæ, фæ лæ адæй ма джы фæлхасады 
дæр нæбæззон чи у, ахæмтыл.

СЫГЪДÆГ УД — дзут таг дзырд «уд» рай диа ны ны сан код та 
«дым гæ, уд дзæф». Ацы дзырд фыц ца джы дæр амо ны, Хуы цау Йе 
сфæл ди сон ды цы «цар ды комулæфтæй» схай джын кæ ны æмæ 
ба мы нæг кæй нæ уа дзы, уый. Сыгъ дæг Уды хъо мыс уæл дай 
тынг дæр фæ зы ны иуæй-иу адæй мæг тыл. Уы дон ра га цау зонынц 
æрцæуинаг цау тæ, ис сæм уа ди дæ гæн æн дæр ран февзæрыны кур-
диат. Хуыцауы комытæфдзыд адæй маг Хуы цау мæ æв вахс у æмæ 
Йын лæг гад кæ ны кæд дæ рид дæр. Ра гон Фæ дзæх сты пе хуым пар тæ 
сæ зæр дæ дард той, со мбон æппæт адæм дæр Сыгъ дæг Удæй кæй 
схай джын уы дзы сты, ууыл.

ТАБУЙАГ — дунейы алы дин дæр табуйаг (уаз, сыгъ дæг) амо ны 
йæхирдыгонау. Арæх æй æмбарынц аф тæ, цы ма уый у, цæ стæй 
фенæн кæ мæн нæй, фæ лæ алы варс предметтæ, удгоймæгтæ, 
фæ дзæхст бы нæт тæ кæ нæ бæл вырд уагыл æвæрд æгъдауы фæтк 
хай джын кæ мæй сты, адæй маг та йæ койæ дæр кæ мæн стъæлфы, 
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ахæм æна хуыр æмæ тасæфтауæг тых. Уы цы хæдбар ты хы архайд 
никæмæй æмæ ни цæ мæй араз гæ у. Куы йыл фембæла, уы мæй 
адæй маг, иуæрдыгæй, тæрсгæ кæ ны, иннæрдыгæй та, хъуыд-
да гæн æнæ æрцæугæ кæм нæй, уы мæ гæ сгæ йæм, æвыдæй дзы 
баззайыны ты ххæй, хъуа мæ уа цæт тæ, зона, йæ хи йæ куыд да рын 
хъæуы, уый. Цы быр дзыр дæй, уы цы тыхимæ фе мбæлд тас дæр 
æфтауы æмæ амонд дæр хæ ссы; уы цы иу рæ стæ джы æвæрццæг 
дæр у æмæ æппæрццæг дæр. Уы мæй хи цæн кæ ны табуйаг (уаз, 
сыгъ дæг) æнæсыгъдæг, æрвылбононæй.

Пысылмон динмæ гæ сгæ, пе хуым пар Мæхæмæты цар ды уæ лæр дзон 
хуы зы сæр ма гонд фæд цы дæ рид дæр æмæ чи дæ рид дæр ны у уагъ-
та, уы дон иу уыл дæр сты уаз, ома табуйаг æмæ хъахъхъæнинаг. 
Уæлдай табуйаг сты са хар тæ Чабæ, Мединæ æмæ Йерусалим. 
Пысылмон адæм тæм Мæхæмæт йæ хæ дæг дæр, ин нæ пе хуым пар-
тæ, стæй хъуыранзонæг ахуыргæндтæ дæр ны мад сты Хуыцауы 
хæлæрттæ æмæ сыгъдæджытыл.

Табуйаг (уаз, сыгъ дæг) у Библийы бын ду рон æмбарынад, Хуыцауы 
зын гæ хицæнад чи æв ди сы, бæлвырддæр дзургæйæ та, Хуы цау цы 
у, уый чи ны сан кæ ны, ахæм. Ахуыргæндтæ куыд æн хъæ лынц, 
аф тæ мæй табуйаг (уаз, сыгъ дæг) цы дзут таг дзырд амо ны, уый 
ра цы ди ра гон се ми таг дзыр дæй, йæ нысаниуæг — «алыг кæ нын, 
хи цæн кæ нын». Цæвиттон, Хуы цау уаз у, адæй ма гæй бын ду рон 
хуы зы кæй хи цæн кæ ны, уы мæ гæ сгæ. Ацы хъуы ды адæй ма джы 
æркæны, мæ хæ дæг табуйаг æмæ сыгъ дæг нæ дæн, зæгъ гæ, ахæм 
хатдзæгмæ. Фæ лæ уыимæ æнæн хъæ лæ джы сбæлвырд вæй йы иу 
ныхмæвæрд уа вæр — кæд адæй маг Хуыцауы ак каг табуйаг æмæ 
сыгъ дæг нæу, уæд дæр ыл Хуы цау Йæ хи нæ тигъ кæ ны, æрба хæ-
стæг æм вæй йы æмæ фæзæгъы Йæ хи ты ххæй: Хуы цау Йе ’взæрст 
адæ мы æхсæн табуйаг у. Аф тæ мæй табуйаг æв ди сы Из раи лы 
Хуыцауы уаз ми дис, иу нæг æмæ сыгъ дæг кæй у æмæ адæй ма-
гæй гъе уы мæй кæй хи цæн кæ ны, уый. Æппæт ин нæ хуыцæуттæ 
адæй ма гæн йæ хи æрхъуыдыгонд сты, æмæ уы мæ гæ сгæ се ’хсæн 
ни цы хъауджыдзинад ис. Уы мæй уæл дай ма, уаз цы у, уый зы ны 
Хуыцауæн йæ ахастæй дæр: Йæ раст тæрхонæй, Йæ барондзинадæй, 
ду не фæлдисыны уагæй æмæ а. д. Хуы цау сыгъ дæг у, æмæ Йе 
сконд ду не дæр, Би бли куыд амо ны, аф тæ мæй — дзаумайæ, 
змæлæгойæ, зайæгойæ, адæ мæй — æппын фæ стаг мæ хъуа мæ 
суа сыгъ дæг.

Цы быр ныхасæй, табуйаг (уаз, сыгъ дæг) Ра гон Фæ дзæх сты 
у, Хуы цау æмæ динимæ цы дæ рид дæр баст и, уый. Табуйаг у 
кувæндон — Хуыцауы уаз но мы цæ рæн, табуйаг у Сион — кувæндоны 
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хох; табуйаг у Йерусалим — кувæндон æмæ кувæндоны хох кæм 
сты, уы цы са хар; табуйаг у, Хуы цау Из раи лæн кæй ба лæ вар 
код та, уы цы бæ стæ. Уы мæй уæл дай ма табуйаг сты: ны вонд-
хæ ссæн, фæткæвæрды мигæнæнтæ, ны вонд, кувинаг кæрдзын, 
фæткæвæрды архайджытæ сæ хæ дæг дæр æмæ сæ да рæс дæр, 
хæр здæф гæ нæг зе ти. Бæл вырд мигæнæнтæ табуйаг кæй сты, 
уый дзу рæг у, кæй сæ не ’мбæ лы алкæд æмæ алы хъуыд да джы 
пай да кæ нын, уы дон æр мæст хуыцаулæггадæн ны сан гонд кæй 
сты. Сыгъ дæг сты Из раи лы адæм, ин нæ адæм ты æхсæн æвзæрст 
чи æрцы ди. Табуйаг у къуырийы ин нæ бон ты æхсæн æвзæрст 
æнцойбон (са бат). Табуйаг сты бæрæгбон, стæй комдарæн бон 
дæр. Æппæт уы цы дæнцæнтыл зы ны, Хуыцауимæ баст цы дæ рид-
дæр и, уый хицæнгонд кæй цæуы æнæсыгъдæг æмæ, æр мæст 
адæй маг мæ бар чи да ры, уы цы æрвылбононæй. Хуыцаулæггады 
æгъ дау чи кæ ны, уы до ны хæс уы ди ацы хъауджыдзинад æргомæй 
иртасын (æмæ йыл адæ мы дæр ахуыр кæ нын), иу дзыр дæй, уаз 
Хуы цау æй æнæуаз адæ мы ’хсæн цы арæн ис, уый хъахъ хъæ нын. 
Фæ лæ уы цы арæ ныл уыциу рæ стæ джы уы ды сты æхсæнылæгтау 
дæр — цæ мæй адæ мы бон уа Хуыцауæн табуйаг хуын тæ хæ ссын 
æмæ аф тæ мæй сæ хи цар ды æрба хæ стæг уой Хуыцауы уаз ахаст-
мæ. Уыимæ адæй ма гæй домдæуыди, цæ мæй ди ны фæткæвæрдмæ 
гæ сгæ уа «сыгъ дæг». Динахуырад ахс джиаг къахдзæф акод та 
ра змæ, æддаг сыгъдæгдзинад фаг нæу, зæгъ гæ, уы цы хъуы ды мæ 
куы æрцы ди, уæд. Кæд адæй ма джы, уаз Хуы цау мæ æрба хæ стæг 
уа, уый фæн ды, уæд хъуа мæ зæрдæйæ æмæ рæстаг цар дæй уа 
сыгъ дæг. «Сы мах хъуа мæ сыгъ дæг уат, уы мæн æмæ сыгъ дæг дæн 
Æз, Ду не да рæг, уæ Хуы цау» — ацы ныхасæй райдайы Библийы 
фыстытæй иу, «Уарз дæ хио ны, раст цы ма дæ хи, аф тæ», зæгъ гæ, 
кæм дзырдæуы, уый.

ТÆРИГЪÆД — алы дин дæр хорз æмæ фыд кæрæдзийæ хи цæн 
кæ ны. Уыимæ Хуыцауы фæ дзæх сты сæр ты ахизын алы ди ны 
дæр ны мад цæуы тæригъæдыл. Фæ лæ æр мæст дæр иудаизмы, 
чырыстон æмæ пысылмон динты сфи дар ис уы цы хъуы ды, зæгъ-
гæ, тæ ри гъæ ды ратæдзæн у адæй ма джы га лиу уаг — Хуыцауимæ 
йæ ахаст дзи нæд тæ уый аххо сæй фехæлынц. Куыд æппæт Ра гон 
Фæ дзæх сты, аф тæ Рай диа ны чи ны джы дæр тæ ри гъæд у, Хуыцауы 
ных мæ чи лæу уы æмæ уы йа дыл стыр бæл лæх тæ æмæ мæ лæт чи 
расайы, ахæм фыдæгъдауы фæстиуæг (Райд. 3:22 æмæ дард дæр; 
4:8; 6:5–7; 8:21). Тæригъæдраконды ха бар (Райд. 3) æв ди сы, фыд-
хæрам æд де æрбафтгæ кæй у, фæ лæ адæй ма гыл куы бамбæлы 
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æмæ йын йæ удыхъæдыл куы сахады, уæд йæ хъо мыс тынг кæй 
сырæзы: адæй маг ын æргомæй ком нæ дæт ты, фæ лæ химидæг 
фæтасыди, фаг хъæддых нæ ра зын ди, зæгъ гæ, уæд уый у тæ ри-
гъæд (Райд. 3:6; 4:7). Йæ Хуыцауы нæ, фæ лæ цы дæр æн дæр ты хы 
бар йæ хи куы бакæна, уæд уый у тæ ри гъæд (Райд. 3:1–6) æмæ 
дзу ры, адæй маг Хуы цау æй кæй адард и, ууыл. Би бли йæ куыд 
æмба рын кæ ны, аф тæ мæй тæ ри гъæ ды аххо саг у, адæй маг Хуыцауы 
ком мæ кæй нæ кæ сы, ных мæ Йæм кæй лæу уы, уый.

УАДЫНГÆРЗТÆ — Библийы ацы чи ны джы цы уадынгæрзтæ æмбæ-
лы — да ла, уа дындз æмæ гуым сæг — уы дон сты нæ або ны цар ды 
хъи сын, удæ фон æмæ æрмдзæфон уадынгæрзты æн гæс.

ДАЛА. Ра гон дзут таг далайы (Райд. 31:27) хъи стæ конд сты, 
ды у уæ къæ лæ сы быцæуыл чи æнцайы, ахæм хъæ дын фæл гæ тыл. 
Къæ лæ сы бы цæу тæ, фæл гæ ты уæхс чы тæ, фи дар гонд сты, мыр кæ-
цæй цæуы, уадынгарзы уы цы сæв джын хайыл. Дзут таг далайæ 
фыл дæр хатт цагъ той лæугæйæ.

УАДЫНДЗ. Ра гон дзут таг уа дындз (Райд. 4:21) у лæ дзæ джы 
æн гæс. Йæ хуылф — тутт. Йæ кæ рон — лулæйы хуы зæн, цæ мæй 
дзы уа фу кæ нæн. Йæ фар сыл — хуын чъы тæ. Уы цы хуын чъы тæ 
æн гуылдз тæй ахгæн-ахгæнгæйæ, мы ры бæр зæн дæн ис раив-баив 
кæ нæн.

УАДЫНДЗ — кæс: УАДЫНГÆРЗТÆ

ФИДЫД — Библийы дзырд фи дыд ны сан кæ ны, бадзырдтæ 
аразгæйæ-иу адæм кæ рæ дзии мæ цы ахастыты ба цы ды сты, уый 
(Райд. 14:13; 21:27; 31:44). Фидыды бын ду рыл барадон ахастытæн 
ис сырæзæн куыд æм сæр лæг ты æхсæн (Райд. 14:13), аф тæ, се 
’м сæр чи нæу, уы до ни мæ дæр (Райд. 21:27). Æцæг, уæд, æхсæ-
на ды бæр зонд дæр къæпхæныл чи лæу уы, уый барвæндонæй, 
хæрзаудыны охыл, йæ дæлдæрæн, фи ды ды уа гæ вæрд тæ æххæст 
кæ ны нæн, дæт ты уæл дай бартæ. Ам сиу сты ды у уæ фæй нæ хуы зон 
нысаны. Иуæй, цæдисæмбæлттæ чи свæй йы бадзырды руа джы, 
уы дон — æл дар æмæ æрцæуæггаг (Райд. 26:28), пад дзах æмæ 
йæ дæл дæр — æм сæр не сты, уы мæ гæ сгæ фи дыд ал кæд дæр 
вæй йы разамынды хуы зæн — хицауы уынаффæйау йæ дæлбарæн 
(абар: уæсиат, фæрæзджынты хæрзракæнд мæгуыртæн æмæ 
æнд.). Иннæмæй та, æхсæ на ды асинтыл бæр зонд дæр лæууæг йæ 
дæлдæры архай ды ных мæ æвæ ры йæ хи архайд, æмæ уы цы уа вæр 
кæ рæ дзи мæ æн гом бæтты сæ ды у уæ йы дæр. Аф тæ мæй, кæд амынд 
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фи дыд æмбар ахастытыл не ’нцайы, уæд дæр ын ис рæстæгмæйы 
нæ, фæ лæ мыггагмæйы нысаниуæг æмæ алы бадзырдау ахъаз у 
куыд сæ иуæн, аф тæ ин нæ мæн дæр.

Фæ лæ фи дыд фыц ца джы дæр у Хуы цау æмæ Йе ’взæрст адæ-
мы ’хсæн сæр ма гонд ахастдзинæдты метафорæ. Рай диа ны 
чи ны джы ацы дзыр дæй æвдыстæуы, Хуы цау Ной (Райд. 6:18; 
9:8–17) æмæ Ав раам мæ (Райд. 15:18–21; 17:1–27), стæй уы мæн 
йæ бай зæд даг, Из раи лы адæм мæ, куыд хорз цæ стæй кæ сы, уый. 
Хуыцауимæ фи дыд æга сæй дæр адæй ма джы пайдайæн у. Кæд 
æмæ æххæст кæ ны фи ды ды до мæн тæ, уæд ын рардæуыдзæни 
цард (Райд. 6:18–20), цæрæнбæстæ (Райд. 15:18–21), бай зæд даг 
(Райд. 17:4) æмæ би рæ æн дæр хорздзинæдтæ. Хуыцауимæ табуйаг 
ба дзырд баст у æна хуыр нысанты фæ зын ди мæ, уæлфæдзæхстон 
фæткимæ — бæ лæгъ (Райд. 6:18–21), иу уыл су дзи наг ны вæнд тæ 
(Райд. 8:20), арвæрдынимæ (Райд. 9:12–13), кусарты хæйт тæн 
сæ астæу ты ар ты æвзæг ты ахызтимæ (Райд. 15: 17), сунæты 
æгъдауимæ (Райд. 17:10–13). Фи дыд бындур æвæ ры иу зæр дион 
уаг æмæ фар нæн, Хуыцауы дзырдахуырадмæ гæ сгæ — уырнынад 
æмæ ирвæзындзинадæн. Би бли иузæрдыгдзинад арæх бæтты 
рæстадимæ; Хуыцауимæ фидыдыл æну выд адæй маг хуыйны 
рæ стæ взар, кæ нæ рæст гæ нæг.

Ра гон Фæ дзæх сты чин гуы тæй бирæты фи ды ды æмбарынад, 
тæ ри гъæд бафидыны хæс зæр дыл лæу уын кæнгæйæ, фыц ца джы-
дæр амо ны, зæгъ гæ, Из раи лы трагикон хъы смæт у, Хуыцауимæ 
фидыдыл æну выд кæй нæ уы ды сты, уый фæстиуæг. Фæ лæ 
Хуыцауы иузæрдыгдзинад æнæив гæ у, уы мæ гæ сгæ, Йæ фи ды ды 
израилæгтæн ныфс цæ мæй ба вæрд та, уый æххæст кæ ны æмæ, Йе 
’взæрст адæм раст фæндагмæ куы раздæхынц, уæд сын фæ стæ мæ 
раар фæ кæ ны, ратты сын амонд æмæ æнæфыдбылыз цард.

ФОСЫ СÆРТÆ — кæс: ЗÆНÆДЖЫ ХИСТÆР

ХУЫЦАУЫ КОМЫ ТÆФ — кæс: СЫГЪДÆГ УД

ХУЫЦАУЫ НÆМТТÆ — Хуыцауы ном Библийы ны сан гонд цæуы 
алы хуы зон дзут таг дзырд тæй. Уы цы нæмттæн сæ фыл дæ рæй Ха-
наа ны цæр джы тæ хуыд той сæ мур тат таг хуы цæут ты. Сæ Хуыцауы 
номæн ра гон дзут тæг тæ ха наа наг дзырд тæ кæй рай стой, уым ди с-
са гæй ни цы ис. Æр мæст зæр дыл да рын хъæуы иу хъуыд даг: уы цы 
нæмттæй ха наа нæг тæ хуыд той сæ би рæ хуы цæут ты, дзут тæг тæ 
та — Из раи лы иу нæг Хуыцауы. Иа ков мæ Йæ хи, «Æз — Ду не-
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да рæг дæн, дæ фы дæл Ав раа мы Хуы цау æмæ Исаа кы Хуы цау» 
(Райд. 28:13), зæгъ гæ, Чи рар гом код та, Уый.

ХЪОМЫСДЖЫН. Хуыцауы ра гон дæр се ми таг ном у ЭЛЬ. Ацы 
дзыр ды ра взæрд бæл вырд бæрæггонд нæу. Куыд нымадæуы, аф-
тæ мæй йæ сæй раг ми дис у тых джын/ хъа ру джын/ хъо мыс джын 
уæ вын» (абар: Райд. 31:29: «Уы цы тых/хъа ру/хъо мыс (эль) мæм 
ис...»). Фæ лæ тых/хъа ру/хъо мыс Хуыцауы сæй раг миниуæг кæм у, 
уым уы цы миниуæг нысангæнæг дзыр дæй фæ сно мы гæй рахонæн 
ис Хуыцауæн Йæ хи дæр.

Библийы ХЪОМЫСДЖЫН (ЭЛЬ), куыд Хуыцауы сæр ма гонд ном, 
аф тæ хæрз стæм хатт æмбæ лы, зæ гъæм: «Хъомысджын, Из раи лы 
Хуы цау» (Райд. 33:20; 49:24). Зæгъæн ис, ХЪОМЫСДЖЫН-æй ал-
кæд дæр фæпайда кæ нынц сидæны хуы зы, йæ мидисмæ гæ сгæ 
хæ стæг лæу уы ЭЛОХИМ-мæ (кæс дæл дæр). Ацы ды у уæ но мæй 
фæхонынц æцæ гæ лон кæ нæ сæм хæрам хуыцауы дæр. Уы мæй 
уæл дай ма дзырд ХЪОМЫСДЖЫН сбæззы Хуыцауы адæй маг мæ 
ныхмæвæрдæй равдисынæн, ома — уаз, бæр зонд æмæ дзыллон, 
ныллæджы ныхмæлæуды.

Хуыцауы ном йæ иу хай кæ мæн у, адæй ма джы уы цы нæмттæн 
ацы дзырд арæх вæй йы сæ райдайæны, зæ гъæм, Элия (Илия), 
Элиша (Елисей); фæ лæ но джы арæх дæр та — кæ ро нæй, зæ гъæм, 
Исраэль (Из раил), Ишмаэль (Измаил) æмæ Самуэль (Самуил). 
Уæлдай цымыдисаг сты, ХЪОМЫСДЖЫН (ЭЛЬ) йæ райдайæны 
цы Хуыцауы нæмтты ис, уы дон: ЭЛЬ ЭЛЬЙОН, ЭЛЬ ОЛАМ, ЭЛЬ 
ШАДДАЙ æмæ ЭЛЬ РОИ.

СТЫР ХУЫЦАУ. Дзут таг ми но гон ЭЛЬЙОН ны сан кæ ны «бæр-
зонд дæр», «уæл дæр», «æппæ ты бæр зонд дæр», «æппæ ты уæл дæр». 
Из раи лы Хуыцауы ном куы фæамоны, уæд æй раст дæр уы дзæ ни, 
ИУУЫЛБÆРЗОНД, зæгъ гæ, аф тæ тæл мац кæ нын. Æвæццæгæн, 
амыд та Хуыцауы сæр ма гонд ном. Ха наа ны цæр джы тæн Эль æмæ 
Эльйон рай диа ны уы ды сты ды у уæ хи цæн хуыцауы нæмттæ. 
Фыц ца джы ты ххæй архео лог тæ æвдисæнтæ ссард той Угариты, 
Ныгуылæн Сирийы; дык ка джы ты ххæй — хуссардæр ран, Финикийы. 
Фæстагмæ ды у уæ но мы баиу сты æмæ ны сан кæ нын рай дыд той 
иу Хуыцауы ном.

Чырыстийы рай гуыр ды агъом мæ 15–14 æну сы ха наа нæг тæ, Тель 
эль-Амарнæй кæй æрвыстой, уы цы фыстæджыты Эль Эльйоны 
хо нынц «хуы цæут ты æл дар». Ам æй, Рай диа ны чи ны джы, тæл-
мац кæ нæм куыд СТЫР ХУЫЦАУ. Райд. 14:18–20 куыд дзу ры, 
аф тæ мæй Са ли мы пад дзах Мел хи се дек уы ди «Стыр Хуыцауы 
сау джын» æмæ «Стыр Хуыцауы, арв æмæ зæхх Сфæл ди сæ джы 
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но мæй ар фæ ра код та Ав раа мæн». СТЫР ХУЫЦАУЫ койыл æмбæ-
лæм Чырыстийы рай гуыр ды агъом мæ 8 æну сы арамейаг æмæ 
фæ стæ дæр бер дзе наг уæлфыстыты дæр. Кæд æмæ муртаттæгтæм 
ацы дзырд амыд та ин нæ хуыцæуттæй уæл дæр хуыцауы, уæд 
Из раи лы та ны сан код та, зæ ххон зонынады æд де чи ис, уы цы 
иу нæг æцæг Хуыцауы.

ÆНУСОН ХУЫЦАУ. Рай диа ны чи ны джы 21:33 куыд загъдæуы, 
аф тæ мæй Ав раам «Беер-Шевæйы ны ссагъ та та ма риск — сæрдæй, 
зымæгæй цъæх чи да ры, ахæм бæ лас — æмæ уым ссард та Ду не-
да рæ джы, æну сон Хуыцауы, ном». Дзуттагау «æну сон Хуы цау» у 
ЭЛЬ ОЛАМ, ома, ком ком мæ тæл ма цæй: «Æбæ рæг дæргъ вæ тин 
рæ стæ джы Хуы цау». Чи зо ны, аф тæ хуыд той сæ хуыцауы Беер-
Шевæйы бы нæт тон кувæндоны (абар: Ел-Бет-Ел, ома Вифлеемы 
Хуы цау, Райд. 35:7), æмæ Ав раам уы дон мæ гæ сгæ спай да код та 
ха наа наг дзыр дæй йæ æцæг Хуыцауы рахонынæн. Куыдфæнды 
ма уæд, уæд дæр ацы ми но гон йæ бы на ты ис, æну сон фидыдыл 
цы ран дзырдæуы, уым.

ÆППÆТХЪОМ ХУЫЦАУ. Зынæмбарæн дзут таг дзырдбаст ЭЛЬ 
ШАДДАЙ иртасгæйæ, ахуыргæндтæ æмзонд не сты. Сæ фыл дæ-
ры хъуы ды мæ гæ сгæ, дзырд ба сты иу хай — ШАДДАЙ — хæ стæг 
лæу уы, ак ка даг æвза гыл хох цы дзырд ны сан кæ ны, уы мæ. Æмæ 
йæ уæд æмба рын хъæуы: «Хуыцауы хох». Из раи лы па триарх тæн 
та ацы дзырд ба сты ми дис уы ди: «Уæ лæр вты Хуы цау». Библийы 
фе мбæ лы æр мæст дæр Ав раам (Райд. 17:1), Исаак (Райд. 28:3) æмæ 
Иа ко вы (Райд. 35:11; 43:14; 48:3) нæмттимæ ба стæй.

МÆН УЫНÆГ ХУЫЦАУ. Райд. 16:13 Хуыцауы хуындæуы ЭЛЬ 
РОИ. Са рæ (Сар рæ) Ага ры куы фæ сырд та æмæ Агар ны гуы лæн 
Не гев мæ куы алыгъ ди, уæд æм цы дæр суа дон кæ нæ цъайы цур 
рар гом ис æмæ йе мæ ны хас код та Хуы цау ЙХВХ. Йе мæ дзургæйæ 
йын Агар загъ та: «Ды дæ ЭЛЬ РОИ». «Рои» ацы ран цы ны сан кæ ны, 
уый бын тон æмбæрст гонд нæу. Чи зо ны: «Йæ хи мæм Чи рар гом 
код та, уы цы Хуы цау» кæ нæ: «Мæн чи уы ны, уы цы Хуы цау».

ХУЫЦАУ. Дзырд ЭЛОАХ «Хуы цау» æмæ йæ би рæон нымæц 
ЭЛОХИМ, æвæц цæ гæн, ра взæр ды сты дзырд ЭЛЬ-æй (абар арамейаг 
ЭЛАХ, араб баг ИЛАХ) — Хуыцауы ра гон дæр се ми таг но мæй. 
Иууон ны мæ цы — ЭЛОАХ — Библийы арæх не ’мбæ лы. Тынг стæм 
хатт ацы но мæй хо нынц мур тат таг хуы цæут ты. Фыл дæр хатт 
амо ны Из раи лы Хуы цау мæ. Бирæон ны мæ цы — ЭЛОХИМ — ны-
сан кæ ны куыд би рæ мур тат таг хуы цæут ты, аф тæ иу мур тат таг 
хуыцауы (суанг ма сылгоймаг-хуыцауы) дæр. Библийы ацы но мæй 
Из раи лы Хуыцауы хуындæуы ды у уæ мин хат тæй фыл дæр. Йæ 
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ми дис у: «Иу нæг æцæг Хуы цау». Æвæццæгæн, из раи лæг тæ ацы 
дзырд, арæх-иу куыд уы дис, аф тæ рай стой ханаанæгтæй, рай-
диа ны æнхъæлдтой, ЭЛОХИМ иууон ны мæ цы номдар у, зæгъ гæ. 
Хъуыддаг аф тæ кæй уы даид, уы мæн æв ди сæн Тель эль-Амарнæй 
фа раон мæ æр выст фы стæ джы тæ: «мæ хуыцæуттæ, хуры хуы цау» 
æй кæм хо нынц, уы дон.

БАРДАРÆГ. Дзут таг дзырд АДОН ирон æвзаг мæ ком ком мæ 
тæл ма цæй ны сан кæ ны «хи цау», «æл дар», «искæмæ/истæмæ бар 
чи да ры, уый; бардарæг». Библийы дзы арæх пай да гонд цæуы, 
хи цау (æл дар, бар джын) чи у, ахæм адæй ма гыл куы фæдзырдæуы, 
уæд. Зæ гъæм: бæстæйы хи цау (Райд. 42:30), ца гъа ры хи цау 
(Райд. 24:96), сæры хи цау (Райд. 18:12). Уæздандзинад домдта, 
цæ мæй дæ ныхасæмбалмæ дзурай «ме/не ’л дар» (АДОНИ; зæ гъæм, 
Райд. 23:6, 15; 24:18). Адæймæгты къордмæ та бадзурын æмбæл-
ди «ме/не ’л дæрт тæ» (АДОНАЙ; зæ гъæм, Райд. 19:2). (Рай диа ны 
чи ны джы ацы этикетон дзырд ранæй-рæтты раивтам, ирæтты цар-
ды æрдзондæр чи у, ахæм ны ха сы фæзилæнтæй.) Хуы цау æппæт 
дунейы Хи цау кæй у, ал чи дæр æмæ ал цы дæр Йæ къу хы кæй ис, 
уы мæ гæ сгæ фæ стæ дæр израилæгтæм сси Хуыцауы сæр ма гонд 
нæмттæй иу. Ам æй, Рай диа ны чи ны джы, тæл мац кæ нæм куыд 
Бар да рæг.

ДУНЕДАРÆГ. Ацы фæ сно мы гæй пай да кæ нынц, Хуыцауы но мы 
цы быр хуыз, ома ЙХВХ (тетраграмматон), дзут таг Библийы куы 
фæ кæ сынц, уæд. Рай диа ны Хуыцауы ном æр гом дзырд той, фæ-
лæ стæй (æвæц цæ гæн, Чырыстийы Рай гуыр ды ра змæ æр тык каг 
æну сæй фæ стæ мæ) уы цы фæтк нал уы ди. Дзуттæгтæ сæ хи хизын 
рай дыд той ЙХВХ сдзурынæй, йæ бæ сты ныф фи дар ис дзырд 
АДОНАЙ («Хи цау, Бар да рæг, Ду не да рæг»). Библийы дзырдбаст 
АДОНАЙ ЙХВХ кæ сын рай дыд той куыд АДОНАЙ ЭЛОХИМ, ома 
«Ду не да рæг Хуы цау». Ахуыр гæнд ты хъуы ды мæ гæ сгæ, уы цы фæ-
зынд баст у Хуыцауæн та бу кæнынимæ. Бæлвырддæр дзургæйæ та, 
æр тык каг фæ дзæхст дзут тæг тæ сæхирдыгонау кæй бамбæрстой, 
уы цы æууæлимæ: «Æнæхъуаджы ма дзур ном ЙХВХ». Æниу уы цы 
фæдзæхстæн ис æн дæр хуы зы ба мба рæн дæр: «Мæнг ард ма хæр 
дæ Хуыцауы, ЙХВХ но мæй». Ахуыргæндтæ бæл вырд кæ нынц, зæгъ-
гæ, ЙХВХ у мивдисæг «уæ вын»-ы хуыз. Йæ нысаниуæг — «Уый 
нæ уæ вын кæ ны, Уый нæ уæвынмæ æркæны». Æнхъæлынц, зæгъ-
гæ, æппæ ты рай диа ны Хуыцауы сæр ма гонд ном, чи зо ны, уы ди 
Йахве-ашер-йихве («Уый уæ вын кæ ны, цы дæ рид дæр ис, уы дон»), 
кæ нæ та ЙАХВЕ ЦЕВАОТ («Уый уæ вын кæ ны æфсæдтæ [уæ лар вон 
кæ нæ та израилаг æфсæдтæ]»).
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ЦАГЪАР, ЦАГЪАРАД — ра гон дунейы ца гъа рад уы ди кæм дæ рид-
дæр, æмæ алы ран дæр бæ рæг дард та йæ хи æу уæл тæй. Из раи лы 
фæй нæ хуы зон цæ стæй ка сты сты æцæ гæ лон æмæ сæ хи адæ мæй ца-
гъар тæм. Дзуттаг-иу дзут та джы ца гъар сси, йæ разы-иу истæмæй 
тынг куы фæа зым джын ис кæнæ-иу æй, цъысымы бахаугæйæ, 
йæ хи ау æй кæ нын куы бахъуыди, уæд. Уыдис аф тæ дæр, æмæ-иу 
зын уа вæ ры ный йар джы тæ сæ сы вæл ло ны ау æй код той. Фæ лæ се 
’мбæстаг йæ дзут таг хицæуттæн ца гъа ры бы на ты нæ уы ди, уы ди 
сын æххуырсты хуы зæн — сау куыст дзы нæ домдтой. Уыимæ-иу 
æй æв дæм аз та уæгъд хъуа мæ скод таик кой. Ца гъай раг чи сси, 
уы цы дзут таг чыз джы ты на мыс ба хъахъ хъæ ны ны ты ххæй дæр 
Æгъдауы уы ди сæр ма гонд до мæн тæ. Æн дæр адæ мæй цагъартæ-
иу дзуттæгтæм æрбафтыди хæстон трофейты хуы зы кæнæ-иу сæ 
балхæдтой сæр ма гонд базарты. Зæгъæн ис, сæ исбоныл ны мад 
уы ды сты, бабар-иу сын код той тæк кæ чъизидæр куы сты тæ. Хицауы 
бон уы ди йæ ца гъа ры æн дæр искæ мæн ау æй кæ нын. Уæйгæнæн 
нæ уыд æр мæст израилаг ца гъар ты. 
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