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Айыллыы кинигэтигэр быһаарыылаах тылдьыт
Сүрүн ыстатыйалар

Авра hаам:
Йис раэ ль (Исирэй иэл) но руо тун тɵ рүт тээч чи, Таҥа ра аан 

бас таан кини лиин кэс тыл олох тоо бу та. Кини бас такы аата 
Авраам этэ, онтон Авра hаам буо ла ула рый быта, ол аата «үгүс 
но руот тар аҕа ла ра» диэн. Авра һаам Йис раэ ль но руо тун аҕа та 
буо ла рын бы hыы ты нан, ити но руот дьон но ро Саҥа кэс тыл 
ки ни гэ ти гэр «Авра hаам уола» бии тэр «Авра hаам кыы hа» 
диэн аат та нал лар.
Алгыс:

Туох эрэ үтүɵнy түс тээн этии. Кырыыс тɵт тɵ рү тэ. Былыр гы 
үйэ лэр гэ алгыс кɵн нɵ рү ба ҕа са наат тан ура ты этэ; ал гы hы-
нан ки hиэ хэ ура ты кыа ҕы биэ рэл лэ рэ. Айыл лыы ки ни гэ ти гэр 
аҕа уолу гар дьиэ кэр гэн ба hы лы га уон на баа йын-дуо лун 
бас би лээч чи тэ буо лар аатын ал ҕаан туран биэ рэр. Атын 
алгыс — Таҥа ра ал гы hа: ба йы лыат олох уон на дьон-сэр гэ 
ытык та бы ла. Ити алгыс Таҥа ра са наа та сы тар ки hи ти гэр 
Таҥа рат тан тик сэр.
Алгыс чыт:

Алгыс чыт тар — итэҕэл ым пы гын-чым пы гын, ор дук Таҥа-
ра дьиэ ти гэр, Таҥа ра ҕа сы hыан наа ҕы ба ры тын эҥ ки лэ суох 
би лэл лэр. Кини лэр чуо лаан Таҥа ра дьиэ ти гэр кэрэх биэ рии 
сиэ рин то ло рол лор уон на дьоҥ ҥо туох эбээ hи нэс тээх тэ рин 
бы hаа рал лар. Айыл лыы ки ни гэ ти гэр алгыс чыт тар аҕы йах та 
ах тыл лал лар, ол эрэн Эргэ Кэс Тыл атын кэр чик тэ ри гэр сүҥ-
кэн суол та лаах тар.
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Анаа ран кɵ рүү:
Биб лия кɵ рүү тү гэр оло ҕур дах ха, аан дой ду хас да хар ты-

гас таах. Орто хар ты гас — сир, лэп пиэс кэ кур дук хап та ҕай. 
Таҥа ра дьо ну сир гэ үлэ лээ тин нэр уон на ону ма наа тын нар 
диэн олох суп пут (2:15). Сир ан ны гар уунан туол бут «ди риҥ 
да лай» баар (1:2). Сир үр дү нэн хал лаан баар. Биһиэ хэ кɵс-
тɵр хал лаан уон на ол үр дү гэр баар хал лаан ик ки арды гар 
кур да ры кɵс тү бэт кы таа нах ара ҥа баар. Онно күн, ый, су лус-
тар баал лар. Айыл лыы ки ни гэ тэ этэ ри нэн, бу ара ҥа сү рүн 
суол та та — си ри ара ҥа үр дү нээ ҕи уут тан араа рыы. Таҥа ра 
аан дой ду ну айан баран, күүс тээх бу дул ҕан ууну сир тэн 
арах са ры гар со руй бут уон на оннук хаач чах таан сир гэ муо-
ра ла ры оҥор бут. Улуу мо туок кэ ми гэр (6–8 бас) Таҥа ра сир 
ан ны гар уон на ара ҥа үр дү гэр баар уула ры кɵ ҥүл ыып пыт 
(7:11). Итин ник гы нан кини бу дул ҕан күүс тэр туох баар 
тыын наа ҕы суох оҥо рол ло рун си тис пит.

Таҥа ра хал лааҥ ҥа, ара ҥа үрүт ɵт тү гэр оло рор, соро ҕор 
сир гэ да тү һэр. Таҥа ра ны кыт та хал лааҥ ҥа атын тыын наах 
ич чи лэр эмиэ оло рол лор. Кини лэ ри «аан ньал лар» бии тэр 
«хал лаан күүс тэ рэ» диэн аат тыыл лар.

Киһи ɵл лɵ ҕү нэ сир ан ны гар, «Шеол» диэн аат та нар кү лүк 
ха ра ҥа хаа һа ҕар кии рэр. Ол иһин Айыл лыы ки ни гэ тэ этэ-
ри нэн, Киһи Шеол га тү һэр (37:35). Шеол тан тɵн нү бүт суох, 
ол эрэн Шеол га да ха һаа йын — Таҥа ра. Шео лу кини са ла йар 
уон на дьа һа йар.
Анда ҕар:

Анда ҕар — тугу эмэ оҥо руох буо лан дьо hун нук мэк тиэ-
лээ hин. Айыл лыы ки ни гэ ти гэр ан да ҕар га анал дьа йыы ла ра 
ир дэ нэр. Соро ҕор илии лэ рин ɵрɵ кɵ тɵ ҕɵл лɵр (14:22), соро ҕор 
анда ҕар биэ рээч чи анда ҕар биэ рэр ки hи тин таа ры йар (24:3). 
Итин ник бэ рил ли бит анда ҕар кэ hил ли бэт. Онтон ɵс кɵ түн 
ким эмэ Таҥа ра нан ан да ҕа йар буол ла ҕына, кини Таҥа ра ны 
туо hу уон на мэк тиэ буо ла ры гар ыҥырар.
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Аньыы:
Аньыы диэн — бу олох том мут сиэ ри-май гы ны кэ һии, сиэри 

та һы нан бы һыы. Сиэ ри-май гы ны кэ һии, сиэри та һы нан бы-
һыы ыар тү мүк кэ тиэр диэн сɵп, ол аата, хо ло бур, ɵлɵ рүү 
(4:8), күү һү лээһин уон на урус хал (6:13). Маны тэ ҥэ аньыы 
киһи ни Таҥа рат тан тэ йи тэр. Аньыы лаах аньыы тын бэйэ тэ 
сү гэр уон на ол иһин на каас та нар. Былыр гы но руот тар га уоп-
сас ты ба уон на итэ ҕэл бы раа бы ла ла ра биир буо лар эти лэр. Аан 
дой ду — Таҥа ра айыы та, онон олох ту ту ла Таҥа ра ба ҕа тын 
са лал лар. Ол аата атын киһиэхэ аньыы ны оҥо руу — Таҥа-
ра ҕа аньыы ны оҥор бут тэ ҥэ. Онон аньыы ны биһиги бары 
кыах пы ты нан ба ры ты нан ута ры ла һыах таа хпыт (4:7).
Бэрин ии лээх буо луу:

Биб лия ҕа Таҥа ра да, дьон да ыраас са наа лаах, бэрин-
ии лээх буо луох та рын сɵп. Бу бы һаа рыы тɵр дɵ — мэк тиэ ҕэ 
бии тэр сɵ бү лэ ҥҥэ «итэ ҕэ ли» бэ лиэ тиир. Таҥа ра бэрин ии-
лээх буо луу та — бу кини ама рах сы һыа на уон на үйэ лээх 
тап та ла. Бэрин ии лээх киһи диэн Авра һаам кур дук, Таҥа ра 
кɵ ҥү лү нэн сыл дьар, эбэ тэр сɵп тɵɵх бы һыы ны-май гы ны та-
лан ту ту һар киһи.
Быйаҥ наах сир:

Таҥа ра аан дой ду ну айа ры гар, сир-дой ду ха ба йар кии ни-
гэр ура ты быйаҥ наах си ри олох тоо бу та. Палес ти на ɵт түт тэн 
кɵр дɵх хɵ, ити сир илин диэ ки баар; ити си ри «Эден» диэн 
аат тыыл лара. Быйаҥ наах сир гэ бас такы дьон олох су йуох таах 
эти лэр. Быйаҥ наах сир ор то ту гар ик ки уhу луч чу мас үүнэн 
ту рара. Биир ма hын аhа ки hиэ хэ ɵркɵн ɵйү биэ рэр, «Yтүɵнү- 
мɵ күнү араа рар би лии ма hа» диэн аат та нар. Оттон атын мас, 
ол эбэ тэр Олох ма hын аhа ки hиэ хэ үйэ лээх оло ҕу биэ рэр. Ити 
ма hы Биб лия бү тэ hик са лаа ты гар «Айы л лыы» ки ни гэ ти гэр 
22 бас ка кɵр сүɵх пүт. Бас такы дьон Таҥа ра эп пи тин кэ hэн, 
бу быйаҥ наах сир тэн үүрүл лү бүт тэр уон на му ҥур үйэ лэм-
мит тэр. Онтон ыла быйаҥ наах си ри «херувим» диэн аат таах 
ич чи лэр ки ми да кил лэр бэк кэ ха ра был лыыл лар.
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Йаак ов:
Йиц хаак аччы гый уола, Авра hаам сиэ нэ, Йиц хаак кэн нит тэн 

ба hы лык буол бут. Йаак ов (кини аата ти лэх диэн ты лы кыт та 
си тим нээх) ба hы лыыр-кɵ hү лүүр кыа ҕы уба йыт тан Эсав тан 
ал бын наан был дьаа быт (27 ба hы кɵр). Кини дьиэ кэр гэ нин 
хаал ла ран туран куоп пут уон на 21 сыл ту ха ры таа йы гар 
үлэ лээ бит. Кини тɵн нɵн кэ лэн баран аан ньа лы кыт та тус ту-
бут (эбэ тэр Таҥа ра ны бэйэ тин кыт та) уон на Йис раэ ль диэн 
аат там мыт (ол аата «Таҥа ра ох су hар» диэн). Кэлин Йис раэ ль 
но руо тун дьо но Йаак ов 12 уолун аат тары нан уус тар га арах сар 
буол бут та ра. Онон кини аата, Йис раэ ль, бү түн но руот аата 
буол бу та. Бүгүн ити аат уос тан түс пэт, Йис раэ ль — бү түн 
су даа рыс тыба аата.
Йиц хаак:

Кини Авра hаам иккис уола; Йиц хаак диэн аат суол та та 
«кини кү лэр» диэн. Кини Таҥа ра Авра hаам ҥа эппит мэк тиэ 
ты лын туо луу тун туо hу та буол бу та. Йиц хаак тɵ hɵ да Авра-
hаам ула ха на буол ба та ҕын иhин, кини аҕа тын бас би лии тин 
бас такы утум наач чы та этэ, тоҕо диэ тэх хэ кини ийэ тэ Саа ра 
Авра hаам ойо ҕо этэ. Онон кини эмиэ Йис раэ ль тɵ рүт тээч-
чи лэ рит тэн биир дэс тэ рэ буо лар.
Йосеф:

Йаак ов ик ки кыра уолат та рыт тан улах ана, кини саа май 
тап тыыр оҕо то, тоҕо диэ тэх хэ, кини — тап тал лаах ойо ҕут-
тан Рахель тан бас та кы та этэ. Йосеф (кини аата «тэ нит» диэн 
туох туур тан үɵс күүр) убай дара кини ни Эгиип эккэ кулут 
кур дук атыы лаа быт та ра, ол эрэн кини онно бил лэр, ту таах 
ки hи буол бу та. Онон ай мах та рын (дьиэ кэр гэ нин) ыны рык 
сут тан быы hаа бы та. Бүтэр уhу гар кини ууhа бү түн нүү тэ 
Эгиип эккэ кɵ hɵн тии йэн олох суй бут уон на олус тэ ний бит. 
Йис раэ ль кɵ лүɵ нэ лэрин үгэс буол бут (тɵ рүт) тɵ рүч чү тү гэр 
кɵ лүɵ нэ лэр си лис тэ рэ Йосеф тан буол бак ка, кини уолат та-
рыт тан Эфраим тан уон на Мена ше т тан са ҕа ла нал лар.
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Кулут:
Атын киһиэхэ бос хо үлэ лии ргэ кү һэл лэр, бэйэ тин оло ҕун 

кɵ ҥүл лүк дьа һам мат киһи. Кулут — ха һаа йы нын бас би-
лии тэ. Кулут эр киһит тэн тɵрɵɵ бүт оҕо лор — эмиэ кулут 
буо лал ла ра, кини лэ ри «дьиэ ҕэ тɵрɵɵ бүт кулут» диэн аат-
тыыл лара. Айыл лыы ки ни гэ ти гэр эр дьон да, дьах тар да 
ку лут тар баал лар. Ɵскɵ түн кулут дьах тар ха һаа йы нын кыт-
та хоон ньос пут буол ла ҕына, кини ни «кэр гэн дьах тар» диэн 
аат тыыл лар. Оннук дьах тар ура ты үтүɵ нэн ту һа нар, тойо но 
киниэхэ эр диэн аат та нар.
Кут:

Биб лия этэ ри нэн, дьоҥ ҥо кут баар. Ити — киһи ай мах ура-
ты та, оттон кыыл лар га, үгэс бы һыы ты нан, кут суох дэ нэр. 
Айыл лыы ки ни гэ ти гэр ити ах тыл лы бат, арай киһи хай дах 
тыын наах буол бу та (кут иҥэ рил ли би тэ) кэп сэ нэр (2:7).
Сиэр ти бэ биэ рии (Толук биэ рии):

Эргэ Кэс тыл ки ни гэ тэ былыр гы Йис раэ ль но руо та сү гү рү-
йэр сиэ рин-туо мун баай уон на уус тук кɵс түү лэ рин ойуу луур. 
Сүгү рүй үү сү рүн ана ла Таҥа ра ны кыт та ык са си тим, ал-
ты hыы. Сүгү рүй үүгэ сиэр ти бэ биэ рии ту таах суол та лаах. 
Сиэр ти бэ биэ рии араас со рук ка араас кɵ рүҥ нээх этэ, ол эрэн 
Айыл лыы ки ни гэ ти гэр ик ки сү рүн нэ рэ кɵс тɵр: «ɵлɵ рүл-
лэр сиэр ти бэ» (31:54) уон на «уот аhы лы га» (8:20). Ити ик ки 
сиэр ти бэ лэ ри кэ рэх хэ уурал лар. Кэрэх үк сү гэр кɵн нɵ рү таас 
чɵ мɵ ҕɵ буо лар. Быс тах кэм ҥэ тут тул лар (22:9) эбэ тэр ɵрүү 
тут тул лар кэ рэх тэр (12:7 или 13:4) баал ла ра. Сиэр ти бэ ни 
кэрэх үрүт ɵт тү гэр ууран баран ума тал ла ра. «Ɵлɵ рүл лэр 
сиэр ти бэ» — Таҥа ра ҕа уон на дьон сии ри гэр анам мыт ас. Ити 
ас Таҥа ра уон на дьон ик ки арды гар чугас сы hыа ны олох туур. 
Сиэр ти бэ ни сиэ ри-туо му ту ту hан туран ас тыыл лар, ол кэн-
нэ со ро ҕун ылан кэ рэх хэ ума тал лар, хаал быт ор ду гу нан ас 
бу hа ран дьо ну аhа тал лар. «Уот аhы лы га», аата да этэ рин 
кур дук, кэ рэх хэ умат ыл лар. Ити сиэр ти бэ Айыл лыы ки ни-
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гэ ти гэр үгүс түк ах тыл лар. «Уот аhы лы гын» сы та үчү гэй 
буо лан «кэ ҥэ рии ни ман ньы тар кэҥ сик сы та» диэн аат та нар.
Таҥа ра уон на кини аат тарын суол та ла ра:

Айыл лыы ки ни гэ ти гэр оло ҕур дах ха, Таҥа ра соҕо тох. Кини 
аан дой ду ну айбыт уон на сир дээ ҕи оло ҕу уhан сар га бэйэ тэ 
кɵх тɵɵх түк кыт тар. Таҥа ра хал лааҥ ҥа оло рор, ол иhин соро-
ҕор «Хал лаан наах Таҥа ра» диэн аат тыыл лар (24:7), ол эрэн 
соро ҕор кини сир гэ эмиэ тү hэр.

Былыр гы еврей ты лы нан Биб лия ҕа Таҥа ра «Йах ве» диэн 
аат таах. Бу ааты урук кут тан үгэс кур дук «Гос подь» (Айыы 
Тойон) диэн тыл баас тыыл лар. Арды гар ити аат со ҕо то ҕун 
(4:4), арды гар «Таҥа ра» диэн ты лы кыт та биир гэ тут тул лар 
(2:4). Биб лия ҕа Таҥа ра «Эло хим» диэн аат та нар, оттон арды-
гар былыр гы аата «Эл» ах тыл лар (33:20, 35:7). Ол эрэн ити 
ха йа эмэ сир-уот аатын кыт та си тим нээх буо лар.

Айыл лыы ки ни гэ ти гэр Таҥа ра дьо hун суол та тын бэ лиэ тиир 
хас да аат та ра баал лар. Таҥа ра — «Модун Таҥа ра» (17:1), 
тоҕо диэ тэх хэ кини ба ры ла ры наа ҕар үрдүк уон на ба ры тын 
са ла йар. Кини — «Yрдүк Таҥа ра» («Эл Элийон», 14:19–20), ол 
аата сү дү ытык та бы лы бэ лиэ тиир. Кини — «Сир дээх хал лаан 
Айыы та» (24:3), — ба ры ны ба ры тын кини айбыт уон на ону 
ба ры тын кини бас би лэр. Таҥа ра Йис раэ ль но руо тун бас такы 
ба hы лык та рын олох то рун-дьа hах тарын кыт та си тим нээх, 
онон кини ни «Авра һаам Таҥа ра та» (31:42), эбэ тэр «Йиц хаак 
Таҥа ра та» (32:9) диэн аат тыыл лар. Хагаар Таҥа ра ны «мин 
тус пар кы hал лар» диэн киниэхэ эрэ лин бил лэ рэн «Мии гин 
кɵ рɵɵч чү» (16:13–14) диэн аат тыыр.
Таҥа ра эти тэр ки hи тэ:

Кини Таҥа ра са наа тын дьоҥ ҥо тиэр дэр анал лаах. Таҥа ра 
са наа тын кини кɵ рүү лэ нэн, бии тэр тү hээн би лэр, ону тэ ҥэ 
Таҥа ра кини ни кыт та иhил лэр куо ла hынан илэ кэп сэ тиэн 
сɵп. Былыр гы Йис раэ ль гэ хас да итин ник айыл гы лаах дьон 
ыҥы рыы ла рын тиэр дэр су ру йуу ла ры нан бил ли бит тэ рэ. Айыл-
лыы ки ни гэ ти гэр (20:7) Авраам Таҥа ра эти тэр ки hи тэ диэн 
аат та нар.
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Тыын:
Тыын, бас та тан туран, кɵс тү бэт күүс. Былыр гы еврей ты-

лы гар ити тыл тыа лы кыт та бы һач чы си тим нээх. Сир гэ үтүɵ 
тыын уон на ку һа ҕан тыын баал ла ры гар итэ ҕэ йии Биб лия 
бары аап тар да ры гар кɵс тɵр. Таҥа ра сир гэ ыытар тыын на-
ра «аан ньал» диэн аат та нал лар. Аан ньал лар эмиэ Таҥа ра 
кур дук хал лааҥ ҥа оло рол лор, ол эрэн со то ру-со то ру сир гэ 
тү һэл лэр (28:12). Таҥа ра ны кыт та хал лааҥ ҥа оло рор атын 
ич чи лэр — «хал лаан күүс тэ рэ» (2:1) эбэ тэр «Таҥа ра уолат та ра» 
(6:1–2) дэ нэл лэр. Ити аат Таҥа ра кини лэр гэ тойон буо ла рын 
бэ лиэ тиир. Айыл лыы ки ни гэ тэ арды гар «Таҥа ра тыы нын» 
(1:2, 6:3, 41:38) ту һу нан эмиэ ах тар. Ити бы һаа рыы Таҥа ра 
модун күү һэ сир гэ са бы дыал лыы рын бэ лиэ тиир. Айыл лыы 
ки ни гэ ти гэр олох «тыын» (6:17) диэн аат та нар. Бу си ти мэ 
су дур гу: тыы ныы — олох баа рын бэ лиэ тэ.
Уу мо туо га:

Былыр гы Бли жнэй Вос ток дьо но, ха hан эрэ улах ан уу 
сири-до й ду ну бүүс-бү түн нүү бү рү йэн сир дээ ҕи оло ҕу урус-
хал лаа бы та диэн итэ ҕэ йэл лэ рэ. Ити эмис кэ кэл бит улах ан 
ууну «уу мо туо га» диэн аат тыыл лар. Айыл лыы ки ни гэ ти гэр 
уу мо туо га — Таҥа ра ки hи ай ма ҕы сидьиҥ бы hыыт тан быы-
hыы рга анаан тут ту бут суо ла (6–9 бас та ры кɵр). Тими рэн 
ɵлɵр тɵн баа ра-суо ҕа 8 ки hи быы hам мы та: Ной, кини ойо ҕо, 
үс уолат та ра уон на кини лэр ойох то ро. Уу мо туо га са ҕа ла-
ныан ин ни нэ, Таҥа ра Ной га улах ан аалы ту та ры гар (6:13–16) 
уон на онно уу мо туо гут тан ор дон хаа лыах таах кыыл ла ры 
уон на дьон но ру тү мэ ри гэр со ру дах таа быт (6:17–21). Ити 
аал — «Ной Ковч ега» диэн бил лэр.
Ыраас:

Былыр гы йис раэл лэр гэ сүгү рүй үү ти hи ли гэ Таҥа ра ытык 
ыраас буо ла рын кыт та си тим нээх. Таҥа ра ҕа чу га hыыр га 
дьон, кини ни кыт та си ти ми ал дьа тар туох эмэ аньыы ны-ха-
ра ны оҥор бот ту hут тан олус сэ рэх тээх буо луох таах тар. Онон 
сү гү рү йүү нү ха рыс тыыр уон на туох да аньыы ны оҥор бот 
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ту hут тан уhу луч чу ти hи лик олох том му та. Ити ти hи лик 
си hи лии Моис ей Сокуо ну гар су рул лу бу та. Сүгү рүй үү ти-
hи ли гэ «ыраас» диэн ɵйдɵ бүл гэ оло ҕу рар: сү гү рү йүү нү 
(ытык таа hы ны) ту ту hуу — «ыраас» буо луу, оттон «кир дээх» 
диэн аньыы ны-бу ру йу кыт та си тим нээх. Ыраас буо луу ура-
ты сиэр-туом кɵ мɵ тү нэн ки hи ни бии тэр ма лы ыраас таа hын 
нɵ ҥүɵ си ти hил лэр ту рук буо луон эмиэ сɵп (35:2). Атын ɵт-
түт тэн ыл лах ха, ыраас бии тэр кир дээх диэн ɵй дɵ бүл гэ чоп чу 
арах сар мал лар баал лар, онон кɵ рɵн ыраа һын сүгү рүй үү 
сиэ ри гэр ту hа нал лар, оттон кир дээ ҕин ту һа ныы бо бул лар. 
Айыл лыы ки ни гэ ти гэр сиэр ти бэ биэ риэх хэ сɵп тɵɵх кыыл-
сүɵ hү ыраас дэ нэр (7–8 бас).

Кылгас ыстатыйалар
Адаам: бас такы киһи аата. Былыр гы еврей ты лы гар «адам» — 
«киһи», «эр киһи» диэн суол та лаах.

Айыы Тойон: Таҥа ра бэйэ тин аатын (Йах ве) тыл баас тыыр үгэс.
Аан ньал: Таҥа ра ыып пыт айыы та.
Ара ҥа: хал лаа ны араа рар кы таа нах күɵх дьап та (Анаа ран 

кɵ рүү нү кɵр)
Бавель (Вави лон): былыр гы Месо п от амия улуу куо ра та, аны гы 

Баг дад куо рат тан чугас тур бу та.
Бавель үрдүк ту туу та: Вабель куо рак ка олус үрдүк дьиэ ни 
ту та са таа быт та ра (11:1–9). Дьон Таҥа ра ны кыт та тэҥ нэ hиэн 
ба ҕа рар са наа тын бэ лиэ тиир.

Баль зам: Палес ти на ҕа уон на Тран сиор да ния ҕа киэҥ ник тар-
ҕам мыт мас араас кɵ рү ҥүт тэн ылыл лар үтүɵ сыт таах сы ма ла.

Бас такы тɵ рүɵх: Эр киһи улах ан уола, бас та кы та, аҕа та ɵл лɵ-
ҕү нэ аҕа ууһу гар ту таах киһи кини буо лар, баа йын-дуо лун 
бас би лэр.

Бдо лах: араас сыт та ры оҥо рор го тут тул лар сы ма ла (2:12).
Бɵдɵҥ уон на кыра сүɵ һү: Былыр гы Бли жнэй Вос ток кɵс омук та ра 
сүɵ һү үɵрүн ик ки кɵ рү ҥүн ту тал ла ра. Бɵдɵҥ сүɵ һү үɵрү-
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гэр ынах, оҕус кии рэ рэ, оттон кыра сүɵ һү гэ — коза, бараан. 
Былыр гы еврей ты лы гар ити ик ки үɵр тус-ту спа аат таах тар.

Бэри нии: киһиэхэ буол лун, Таҥа ра ҕа буол лун, бу бы һаа рыы 
кэс ты лы ту ту һуу ну бэ лиэ тиир. Киһи Таҥа ра ҕа бэрин ии-
лээх буол ла ҕына, кини кɵ ҥү лү нэн сыл дьар. Оттон Таҥа ра 
киһиэхэ бэрин ии лээх буол ла ҕына, кини ол киһи ни тап тыыр.

Дьиэ ҕэ тɵрɵɵ бүт кулут: кулут эр киһит тэн тɵрɵɵ бүт оҕо, 
кэлин эмиэ кулут буо лар.

Йах ве: Эргэ Кэс тыл ки ни гэ ти гэр Таҥа ра тус аата (Таҥа ра 
уон на кини аат тарын суол та ла ра диэ ни кɵр).

Йис раэ ль: Йаак ов иккис аата, «Таҥа ра ох су һар» диэн суол  та  лаах
Йишм аэль: Авра һаам улах ан уола, кини нэ һи лиэс ти бэ ти гэр 
тик си бэ тэ ҕэ, Йиц хаак убайа.

Кин нор: кыра ар фа ҕа май гын ныыр кыл лаах оон ньуур тэ рил.
Кулут-дьах тар: «Кулут» диэ ни кɵр.
Кутур ҕан та ҥа hа: былыр гы но руот тар хо мол то лоох күн нэр гэ 
уон на иэдээн буо лар тү гэ ни гэр ытыыр га эбэ тэр ку ру ту йуу-
га кэ тэр ура ты та ҥас таах тар этэ (Ɵрбɵх та ҥас диэ ни кɵр).

«Кэҥ сик сы та»: умат ыл лар сиэр ти бэ сы та, Биб лия ҕа оннук 
аат та нар (сиэр ти бэ биэ рии ту hу нан аах).

Кэлии киһи: дой ду га быс тах кэм ҥэ олох суй бут киһи уон на 
хан нык эмэ үтүɵ ɵҥɵ нɵн ту һа нар бы раап таах.

Кэр гэн дьах тар: тойо нун кыт та хоон ньо һуо ҕут тан со рох үтүɵ-
нэн ту һа нар кыах там мыт кулут дьах тар.

Кэрэх: сиэр ти бэ аҕа лар га анал лаах ту туу.
Мэҥэ таас: ту руо ру уурул лу бут улах ан таас. Бу сир ытык 

буо ла рын бэ лиэ тиэн сɵп, бии тэр улах ан суол та лаах бы һыы-
май гы буол бут си ри гэр ту руон сɵп.

Ной: улуу мо туок тан ор ду бут уус ба hы лы га (Улуу Мотуо гу кɵр).
Ной Аала: ма һы нан оҥо һул лу бут сү дү аал. Онно олор сон 

дьон уон на тыы нар тыын наах Улуу мо туок тан быы һам мы та.
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Олох ма hа: Быйаҥ наах сир гэ баар мас, оло ҕу кыт та си тим нээх 
(Быйаҥ наах си ри кɵр).

Оникс (Шохам): күн дү аҥар даах таас, эгэл гэ дьү hүн нээх 
су раа hын нар даах.

Ɵрбɵх та ҥас: хо лус та та ҥас, кы таа нах, ку тур ҕаҥ ҥа кэ тил лэр 
та ҥас.

Сирэй сап тар та ҥас: дьах тар сирэ йин эбэ тэр кур да на ры гар 
диэ ри бү рү нэр та ҥа hа, Айыл лыы ки ни гэ ти гэр сүк тэр кыы hы 
ойуу луур га эрэ баар.

Сти ракс: ва ниль сыт таах арыы, sty rax мас бии hин ууhут тан 
ылыл лар.

Таҥа ра Тыы на: сир гэ Таҥа ра ба hы лыыр күү hэ кɵс түү түн бэ-
лиэ тиир (1:2) (Тыын диэ ни кɵр).

Терафим: ɵбү гэ лэр эбэ тэр дьиэ кэр гэн та ҥа ра ла рын кыра 
эмэ гэт тэ рэ.

Тɵр үч чү: уус эбэ тэр дьиэ кэр гэн тɵр дүн-ууhун би ли һин нэ рэр 
кэп сээн бии тэр ай ма ҕы, ууһу аат тары нан ааҕан су рук ка 
тис пит тэ рэ аат та нар.

Тыы нар тыын наах: киһи эбэ тэр кыыл. Кини лэр тыын наах та-
рын ту ха ры «тыы нар тыын наах тар».

Уот аһы л ыга: кэ рэх хэ умат ыл лар сиэр ти бэ.
Yтүɵ нү- мɵ кү нү араа рар би лии ма һа: Быйаҥ наах сир гэ баар 

мас, би лии ни кыт та си тим нээх (Быйаҥ наах си ри кɵр).
Фим иам: Соҕу руу Ара вия ҕа үүнэр ура ты мас сыт таах сы ма ла та.
Хаа ва: бас такы дьах тар аата. Ева диэн «тыын наах ха эрэ бары-
ты гар ийэ лэ рэ» (3:20).

Хал лаан: сир үрүт ɵт тү гэр баар ба ры та. Хал лаан ик ки хар-
ты гас таах, ону ара ҥа араа рар. Ара ҥа үрүт ɵттɵ — Таҥа ра 
оло рор сирэ (Анаа ран кɵ рүү нү кɵр)

Хал лаан күүс тэ рэ: Таҥа ра ны кыт та оло рор ич чи лэр (Анаа ран 
кɵ рүү нү кɵр)
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Ханаан: Таҥа ра Авра һаам удьуор да ры гар мэк тиэ лээ бит си рин 
былыр гы аата, билигин Йис раэ ль.

Херувим: Эден саа дын (Быйаҥ наах си ри) ки ми да кил лэр бэк-
кэ ха ра был лаа тын диэн анаан ту руо рул лу бут ич чи (3:24).

Эль Элион: «Үрдү кү Таҥа ра» диэн суол та лаах эпи тет.
Эсав: Йиц хаак улах ан уола, бас та кы та эрээ ри, кини нэ һи лиэс-
ти бэ ти гэр тик си бэ тэх уола. Йаак ов убайа. 
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