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ДЕШХЬАЛХЕ
Хьомеешархой!
Шу на хьал ха – нох чийн мат тахь СуьрташцадолуДеланЙоза
нийн керла ара хецар ду. 1983-чу шарахь Берийн Делан Йозанийн
оьрсийн мат тахь дуьх хьарлера кин ш ка ара яьл ла. 90-гІа шерийн
чак к хен гахь Берийн Делан Йозанийн хийцамаш а бина, оццу
хенахь Берашналерина ДеланЙозанаш, аьл ла цІе хий ци нера.
Кин ш канан ткъе итт а сов ара хецар хил ла, ткъа цуьнан тираж
исс мил лион герг га экземп ляр яра.
СуьрташцадолчуДеланЙозанаша шаьш Делан Йозанийн хаьржин чу текстийн деш нийн а, Делан Йозанийн тексташна юкъада хана доц чу деш нийн юха дий царан а комбинациш гой ту.
ХІара киншка кечъечу хенахь, тху на хьал ха лаьт таш йолу Іалашо ву но чІогІа дуьх хьал дІа яцара. Муьл ха дакъош Делан Йозанашкара схьа харжа деза? ХІун дац дан деза, ткъа хІун кхоч чуш
дІа хьедан деза ешархошна? Оха кхелъян ца деза, тхан харжам
мел ла а аьт то болуш хил ла, амма муьл х хачу хи ламехь кху ара хецарна, шу на кхачамечу Делан Йозанашкахь карор йол чу хазнин
кІезиг долу дакъа а чу ца тарло.
Ци таташкахь 2012-чу шарахь зорбане даьх начу, нох чийн матте гоч ди начу Делан Йозанех пай да эц на. Ялош йол чу Дезачу
Йозанийн тексташ на тІе хьовсор хІора декъан чак к хен гахь я
къов ларш на юкъа лаьцна ду.
Ваьш Делан Йоза нийн дий царш на тІе дов ла ле хьал ха, Делан Йозанаш бохург хІун ду боху чух лаьц на масех дош аьр вай.
Сих-си ха цу нах киншканийн Киншка олий, цІе йок к ху. ХІун да?
Цкъа-делахь, иза коьр таниг а ду, Делан Йозанаш – дуьх хьалдІа кин ш ка яц. Делан Йозанаш хот та дел ла теп тарийн цхьаьнатохар, иза адамаш ка бохуш долу Делера долу нуьц къа ла дош
ду. Цун дела Делан Йозанех Деза Йозанаш олу. Делахь а, иш т та
цІе хи ларх, Делан Йозанаш кхол ларехь адам декъахь ца хил ла
бохург дац. Уьш яз ди нера пай ха марша а, назма яз дархоша а,
векал ша а… ТІак к ха хІин ца вай на церан агІонаш на тІера Да ла
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дел ла долу Довзий ти нарг хезна а ца Іаш, ам ма адамийн дий на
аьзнаш а хеза.
Шол гІа-делахь, Делан Йозанаш дерри ге а дуьненахь муьл х ха
а кхечу кин ш канал дук ха деша а доьшу, гоч а до. Зорба ту ху станок йин чу хенахь, цу тІехь уг гар а хьал ха зорба тоьх нарг билггал Делан Йозанийн кин ш ка хи лира. Та хана дуьненан уг гар а
генарчу маьІигашкахь бен, цу нах лаьцна цхьа а хІу ма ца хезна
долу адамаш кара дой ла дац. Делан Йозанаш я церан къаьст тина долу дакъош дук к ха а мет танаш ка гоч ди на ду. Ур-ат тал ла
дин на генахь долу адамаш а сих-си ха Делан Йозанийн чулацамаш на а, васташна а тІедоьрзу. Дук к ха а йол чу музейш кахь Делан Йозанийн теманаш кара Ибра хІим а, Дауд а, Марем а, Да ла
лерри на Къобал ви нарг а гой туш долу суьрташ а, скульп ту раш
а нислой ла ду вай на. Делан Йозанийн агІонаш тІера дук к ха а
дол чу мет танашна юкъа дах на иш т та долу деш наш а, деш нийн
цхьаьнатохарш а: «Нохьин тІорказ», «хьайн ах ча лаьт тах дІа ма
дол ла», «хьайн ул лорниг веза». Делан Йозанийн а, КъорІанан а
тексташна юкъахь дук к ха а маьІнийн парал лелаш ю.
Кхоз лагІа-делахь, кин ш канийн Кин ш ка – Делан Йозанаш –
ма-дарра аьл ча, тайп-тайпаначу хенахь язъйин чу масех ит таннех
кин ш ка нех хот таел ла ю. Делан Йоза наш бара мехь цхьатерра
доц чу шина декъе декъа дел ла ду – Товрат а, Ин жил а.
ТОВРАТАН кин ш канаш Да ла лерри на Къобал винарг дуьнен
чу ва ла ле дук к ха а хьал ха (вайн зама тІея ле) ширачу жуьг тийн
а, дуьззина доцуш арам хойн а мат тахь яздинера. Товратан дийцарш кахь дуьне дола да ларан хенара дуьй на, Да ла дуьне а, адам
а кхол ларна тІера а, адам Делах дІа а къаьстина, шен да хар Иза
а воцуш дІанисдар бакъа хьара хетарна тІера схьа дерг дуьйцуш
ду. Амма Да ла адам Шен безамах а, гІай гІа барх а ца даьк к хина.
Цо даим а Шега кхойк ху чарна жоп лора. Лаьт та тІера дерриге а
хал къашна юкъара Цо цхьа халкъ хаьржи на – Исраи лан халкъ,
тІак к ха цуьн ца барт а би на (аьл ча а, договор хІот тийна). Да ла
хаьржиначу хал къан истори Товратан коьрта тема ю.
Товрата юкъа тайп-тай пана кин ш канаш йогІу. Цхьайол чара
Исраил-мех кан историх а, цуьнан баьч чанех а, пай хамарех а,
кхечу хал къех а, мацах лерачу хенахь хил лачу сий ла хьчу хи ламех а лаьцна дуьйцу. Царех истори чески кинш канаш олу. Кхечу кин ш канаш тІехь – пай хамарал лин йол чарна – халкъ шайн
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Дал ла тешар лардарна тІек хойк ху чу а, тІейогІун йол чу хенашкахь
хинбол чу къай ленан хи ламийн пай хамарша Іора да хар а гой туш
ду. Поэти чески кинш канаш а ю Товратехь, маса ла, Забур – назманаш аларан а, доІанаш даран а киншка; мацах лерачу хьекъалчаша аьл ларг вайга кхачош йолу агІонаш а ю (маса ла, Кицанаш).
Товрат масех бІешеран дохал ла тайп-тайпаначу авторша яздина
ду, цун дела цуьнан кин ш канаш дук ха хьолахь цхьаъ вук ху нах
тера яц. Амма уьш коьртачу цхьана хІу манна тІехь цхьа ал ла долуш ю: Да ла цкъа а адам дІа ца тосу.
ИН ЖИЛ Да ла лерри на Къобал ви нарг дуьнен чу ваьл ла (вайн
заманан) І-чу бІешеран шолгІачу эхангахь ширачу грекийн мат тахь
яздинера. Цо я царел хьал ха а, я тІаьхьа а шайца дустар хуь лий ла
доц чу хи ламех: Делан КІант вол чу, Да ла леррина къобал вин чу
Іийсан дуьнен чу ва ларх а, Цуьнан гІул лак х дарх а, Иза ва ларх а,
ден ва ларх а, Цо кхоьл ли на йол чу Ди нан тобанан дуьх хьарлерчу
гІул чех а лаьцна дуьй цу. Цу хи ламийн коьрта маьІна масех дашехь ха зачу кхоан авторо Яхьъяс гай тина: «ХІун да аьл ча Шен
цхьаъ бен воцу КІант дІавал лал дезна Дал ла хІара дуьне, муьл х ха
а Цу нах теш нарг, хІал лак а ца хуь луш, Ша вол чохь дол чу хедар
доц чу да харе кхачий тархьама» (Яхьъя3:16).
Цу нах лаьцна болу хаам билггал Хаза Кхаъ бара. Билггал ишт та
цІе йок к ху Ин жи лан хьал харчу еа кин ш канийн – дуьнен тІера
берри ге а Іийсах тешачийн коьртачу кинш канийн, хІун да аьл ча
царна тІехь Да ла лерри на къобал вин чу Іийсан лаьт тарчу да харх
а, Цуьнан хьехамех лаьцна а дуьй цуш ду. Уьш ха зачу кхоан автораша Мат тайс а, Марка а, Лакас а, Яхьъяс а язъйина. Лакас
язъйина «Века лийн гІул лак хаш» цІе йолу кинш ка йогІу царна
тІаьхьа. Цу тІехь дуьх хьарлерачу Да ла леррина Къобал вин чунна тІаьхьа хІит тин чарах а, цара тайп-тай паначу гІа ланашкахь а,
пач хьал к хаш кахь а, дуьненан Ди нан тоба кхол ларехь, Іийсах
тешаран хІу му ха тосуш хи ларх лаьцна а дуьйцу.
Ин жи лана иш т та века лан Па хІа лан а, кхечу цхьабол чу века лийн (аьл ча а, Да ла лерри на къобал вин чу Іийсас Ха за Кхаъ
кхайк хо ба хийтина бол чу Цуьнан мурдийн) а Да хьийтарш юкъадогІу - дуьх хьарлерачу Да ла лерри на Къобал вин чун на тІаьхьахІит тин чарах бол чаьрга язди на долу кехаташ. Царна тІехь Да ла
леррина Къобал вин чун на тІаьхьа хІит тин чарах берш му ха ба ха
беза боху хьехамаш бу. Та хана а, ши эзар шо герг га дІа даьл лачул
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тІаьхьа, и Да хьий тарш шир а ца дел ла, вайн заман хой дук к ха а
дол чун на Іамо таро йолуш а ду.
Ин жи лан «Довзий ти нарг» (грекийн мат тахь «Апока липсис»)
цІе йолу Яхьъян тІаьх хьара кин ш ка – чулацамца пай хамаралла долуш ю. Цу тІехь заманан чак к хенах а, историн чак к хенах
а лаьцна дуьй цу. И кин ш ка сатийсарх юьзна ю: адамаш на тІе
муьл х ха а бохамаш багІахь а, цкъа уьш совцур бу. ХІара дуьне
хІал лакьхир ду, тІак к ха цуьнан мет та Делан Йозанашкахь «Керла стигал а, керла лат та а» цІе яьк к хи на гІоле а, аба ден на а долу
дуьне дІа хІут тур ду (Довзийтинарг21:1).
Юьхьен ца Берийн Делан Йозанаш (Суьр таш ца долу Делан
Йозанаш хьал ха цІе йок к хуш ма-хил лара) къоначу ешархошна
лерина дара, амма цаьрга сих-си ха бак к хийнаш а хьовсар нислуш
хил ла дела, 1990-чу шарера дІа тхо уьш дук ха хьолахь бак к хийчарна лерина дол чу тІетохарш ца ара хеца дуьй ла делира. 2000-чу
шарахь зорбане даьк к хин чу оьрсийн ара хецарехь дук к ха а йолу
тексташ юха зорбане кеч йи на яра.
Киншканан чак к хенгахь ешархошна истори чески картанаш а,
ишт та Делан Йозанашкахь юьйцу чу мет тигийн суьрташ а карор ду.
Оха сатуьйсу, тхан Суьрташца дол чу Делан Йозанаша нох чийн
муьл х хачу а хенашкарчу ешархошна бак к хийбер да хьарг хи ларх.
Хьал ха Делан Йозанаш гоч даран инсти ту то нох чийн мат тахь
ара хец нера хІара кин ш канаш: Яхьъяс дІа язби на Іийсас беана
Ха за кхаъ / Века лийн гІул лак хаш (1986); Лакас дІа язбина Іийсас
беана Ха за кхаъ (1998, 2004); Дола да лар / Ру ти / Юнус-пай хамаран кинш ка (2002); Устаз, Эсират, Ярми-ЯхІун тий жам, Даниал
(2005); Ин жил (2007); Делан Йозанаш тІера дий царш (2010); Делан Йозанаш (2012).
Делан Йозанийн гоч даран инсти ту то баркал ла боху Суьрташца долу Делан Йозанаш гоч дархош на а, редак торш на а, ара хеца
кечам барехь дакъа лаьц начу массарна а.
ДеланЙозанашгочдаранинститут

ТОВРАТАН ТЕПТАРШ

Дуьненан кхолла да лар
ьхьан ца цхьа а хІу ма дацара – бутт кхета за лаьт тачу буьйсан на, мархаша сти гал дІа а къев ли на, цхьа а
чиркх богуш а боцуш, бода бен бацара. ХІетахь хІин ца а и бода
гой ла долу я стига ла а, я серло а, я ораматаш а, я дийнаташ а, я
адамаш а дацара. Амма Дал ла гут тарен на а иза иш т та дуьсийла ца лаьара, тІак к ха Цо хІара дуьне кхоьл лира. Цхьа а хІу ма
ша-шех ца кхол ла ло: цхьаьна догІуш хи ларх а, ха зал лех а дуьзна
дол чу вайна гона харчу дуьнено шен сий ла хьчу а, хьекъа лал лечу
а Кхол лархочух лаьц на тоьшал ла до. Делан Йозанашкахь Да ла
Шен Дешаца дуьне му ха кхоьл ли на язди на ду.
Юьхьан ца Да ла кхоьл лира сти гал ш ший, лат тий.
Ткъа лат та даьсса а, кегарин а дара, гобаьк к хи на кІорга хи а,
Іаьржа бода а бара, ткъа Делан Са хиш тІехула лелаш дара.
Да ла элира: хуь лий ла серло. ТІак к ха серло хи лира.
Дела хьаьж ча, Цунна и серло дика хий тира. ТІак к ха Да ла серло боданах къастийра.
Серлонах Да ла «де» элира, ткъа боданах «буьйса» элира. Ишт та
суьйре а дІаелира, Іуьйре а еара: дІа делира цхьа де.
Да ла элира: хи юк къехула а доькъуш, дуькъа хІаваъ хуь лий ла.
Да ла дуькъачу хІава аца хи шина декъе дий къира. Цхьа дакъа
хІава ана тІехула хуь луш, ва жа дакъа бу хахь дуьсуш. Иш т та хилла дІа хІоьт тира.
Цу дуькъачу хІава ах Да ла «стигал» элира. Иш т та суьйре а дІаелира, Іуьйре а еара: дІа делира шол гІа де.
ТІак к ха элира Да ла: стигал на бу хахь долу хи дерриг цхьаьна
а кхетий ла, екъа мет тиг а хуь лий ла. Иш т та хил ла дІа хІоьт тира.
Екъачу мет тигах Да ла «лат та» элира, ткъа цхьаьнак хет тачу хих
«хІорд» элира. ТІак к ха Дал ла иза ди ка хий тира.
ТІак к ха Да ла элира: лаьт та тІехь йолий ла сийнал ла а, буц а,
ялта а, шайна чохь хІу а долуш, стоьмаш ло дит таш а, шайн хІора
стоьма чохь хІуш а долуш. Оцу хІух юха а изза тайпа ораматаш
а хуь луш. Иш т та хил ла дІа хІоьт тира.
Лат то сий нал ла а елира: буц а, ял та а кхи и ра, шайн-шайн
тайпана хІу а луш, дит таш а хьа ла дев лира, шайн стоьмаш чохь
хІуш а долуш. ТІак к ха Дал ла гира иза дика хи лар.
Иш т та суьйре а дІаелира, Іуьйре а еара: дІа делира кхоал гІа де.
ДОЛ АД АЛ АР1:1–13
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Дуьненан кхолла да лар
(кхидІадахьар)
Да ла элира: хуь лий ла стига лахь серлонаш, де буьйсанах а къастош, хенан заманаш а йоькъуш, денош а, шераш а декъархьама.
Лаьт та тІе шайн серло ялархьама къуьданаш хуь лий ла царех.
Иш т та хил ла дІа хІоьт тира.
Шиъ коьрта серло кхоьл лира Да ла: царех йок к хачо дийнан, ткъа
жим чо буьйсанан Іунал ла а деш, иш т та седарчий а кхоьл лира.
Уьш Да ла дІанисдина стига лахь, лаьт та тІе шайн серло ялий та
а, дий нан а, буьйсанан а Іунал ла дан а, серло боданах къасто а.
Дела хьаьж ча, Цун на и дерри ге а ха за хий тира.
Иш т та суьйре а дІаелира, Іуьйре а еара: дІа делира доьал гІа де.
Юха Да ла элира: хуь лий ла хи чохь дук к ха а, массо а тайпана
са долу хІу манаш, хІаваэхь лаьт та тІехула тІема дов лий ла дук к ха
а тайп-тайпана ол ха зарш а.
Иш т та кхоьл лира Да ла хІордан чІерий а, массо а тай пана хи
чохь йолу са долу хІу манаш а, хІаваэхь тІема девлира дук к ха а массо а тайпана ол ха зарш а. Дела, хьаьж ча, Цун на иза ха за хий тира.
Да ла, уьш дерриш декъал деш, элира: дебий ла шу, тІаьхье беркате а хуь луш, хІордаш хих дузуш, дук к ха а ол ха зарш кхуьий ла
дуьнен чохь.
Ишт та суьйре а дІаелира, Іуьйре а еара: дІа делира пхоьалгІа де.
Юха Да ла элира: хуь лий ла лаьт та тІехь массо а тайпана са долу хІу манаш – даьх ни а, кегийра даьх ни а, лаьт тан ак харой а.
Иш т та хил ла дІа хІоьт тира.
Тайп-тайпана ак харой а, даьх ни а, лаьт тан тек харгаш а, ерриге тайпанашца кхол лаелира. Хьаьж ча, Дал ла иза а ха за хий тира.
Массо а ницкъ бол чу Кхол лархочун дешаца кхоьл ли на лат та
тем болуш а, инзаречу ха зал ли ца а лаьт таш дара. Ам ма кхол лар
хІинца а чек х даьл ла дацара. Да ла адамаш кхол ла сацам бира,
уьш кху инзаре ха зачу дуьненахь дехаш а долуш, шайн Кхоллархочуьн ца уьйр йолуш а хи лий тархьама.
ДОЛ АД АЛ АР1:14–25
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Дуьх хьарлера адамаш кхоллар
а ла элира: кхул лур Вай адам, Вешан аматехь а, вастехь а
долуш. Хуь лий ла уьш олал ла деш хІорда чуьра чІерашна тІехь а, хІаваэра ол ха зарш на тІехь а, дерри ге лаьт та тІехь мел
кхоьл лин чу са дол чу хІу манаш на тІехь а.
Иш т та адам кхоьл лира Да ла – Шен вастехь а, аматехь а долу,
стаг гий, зудий кхоьл лира Цо.
Уьш къобалбеш, Да ла элира: дебий ла шу, тІаьхье стам а луш,
дузий ла аш лат та, шайн дола док к хий ла аша иза, олал ла дой ла
аш массо а хи чуьра чІераш на тІехь а, хІаваэра ол ха зарш на тІехь
а, дерриге а лаьт та тІера дий наташ на тІехь а. ТІак к ха а элира Дала: шу на юучун на лаьт тахь мел йолу ораматаш а, массо тай пана
стом ло дит таш а ло; ткъа ерриге а лаьт та тІера ак харошна а, массо а сти га лара ол ха зарш на а, ерри ге а са дол чу хІу манна а – Аса
юучун на ерриг а ораматаш ло. И дерри ге а хил ла дІа хІоьт тира.
Оцу Ша мел кхоьл лин чуьн га Дела реза хи ларца хьаь жи ра.
Иш т та суьйре а дІаелира, Іуьйре а еара: дІа делира ял хал гІа де.
Иш т та кхол ла дел ла сти галш а, лат та а, царна тІехь мел йолу
хІу ма а. ВорхІал гІа де тІеда ле чек х даьх на Да ла дерри ге а Ша мел
дина гІул лак хаш, тІак к ха ворхІал гІачу дий нахь, Ша мел дин чу
гІул лак хех паргІат а ваьл ла, Цо са даьІира.
Да ла адамаш ха за а, ирсе а кхоьл лира. Уьш шайн Кхол лархочуьн га а, вовшашка а безам болуш Іаш дара. Стеган цІе Адам
яра, ткъа зуд чун – Хьава.
Да ла кхоьл ли на долу лат та цаьрга Іунал ла дай та дІа делира.
Адам а, Хьава а декъал а ди на, Везачу Да ла, мал хба лехь йол чу
Іедан цІе йол чу мет ти гехь беш а йий на, цига да ха хаийра. Да ла
царна и беш лело а, Іалашъян а тІедил лира.
ДОЛ АД АЛ АР1:26–31;2:7–22
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Адам а, Хьава а ялсаманера дІаэк к хор
мма Адамо а, Хьавас а Деле ла ца дуьй гІира, тІак к ха Цо и
шиъ ялсаманан бешара дІаэк к хийра. Иза иш т та хи лира.
Везачу Эло царна массо а дит таш на тІера стоьмаш баа магийнера, ди ка а вон а довзий таран дит та тІера стом боцург. Да ла,
нагахь цара и весет доха дахь, уьш лийр бу аьл лера.
Иблиса – Дал ла дуьхьал даьл лачу си но – Адам а, Хьа ва а
хІал лак дан сацам бира. Цкъа лаьхьанан сибатехь Хьавана гу чу
а даьл ла, цо аьл ла: «Бакъ дуй и, хІок ху бешара цхьанна а дит та
тІера Да ла шуьга стом ма баа аьл ла бохург?» Хьавас жоп делира:
«Муьл х хачу дит та тІера стоьмаш даа мега тху на, ам ма ялсамане
юк къехь лаьт тачу цхьана дит та тІера стом а ма баа, ур-ат тал ла
хьак ха а ма ло царех аьл ла Да ла тхоьга, тхо да ла ца да лий тархьа ма». ТІак к ха лаьхьа но цуьн га эли ра: «ХІан-хІа, лийр дац
шу, амма Дал ла хаьа, аша оцу дит та тІера стом би ин чу дийнахь
дуьйна шун бІаьргаш дІабел ла лур буй, ди ка-вон а девзаш, шу
Цуьнга дІатарлур дуй».
Хьавана цу дит та тІера стоьмаш даа тамехь а, тІехьаьж на ха за
а, тІеийзош а хи лар гира, цара кхетам лург хи ларна. Цо дит та
тІера стом а баьк к хи на, ша а би ира, шена юх хехь вол чу майрачуьн га Адаме а белира, тІак к ха цо а уьш би ира. ТІак к ха Да ла
Адаме элира: «Ахьа хьайн зуд чо бохург а дина, ма баа аьл ла стом
ба арна, хьо ба хьанехь неІалт хил ла хир ду лат та; хьо вал лалц халонца а, къин хьегамца а лохур ду ахьа хьайна нап ха. Хьацарлахь
док к хур ду ахьа хьайн бепиг, юха а, хьо схьаваьл лачу лаьт та чу
хьо верззалц. Ас хьо лаьт тан ченах ви на волу дела, юха а чан хир
ю хьох». Адам а, Хьава а Іедан-бешара дІаэк к хийра Везачу Да ла,
цаьршин нан цига кхин юха дерзий ла дацара.
Иш т та къа латийра дуьх хьарлерачу адамаша.
ДОЛ АД АЛ АР3:1–23
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Кхаим а, Хьабул а
даман а, Хьаван а ши кІант вара. Царех цхьаъ, Хьабул,
уьстагІий да жош вара, ткъа цуьнан ваша, Кхаим лат талелорхо вара.
Цхьана дийнахь Кхаи ма шена лаьт то дел лачу ял танах дакъа
Везачу Элана хьал ха деара. Ткъа Хьабулас шен жена юкъара уггар
тоьл ла долу дуьх хьарлера Іахарий деара. Везачу Эло Хьабул а, цо
деанарг а тІеийцира, ткъа Кхаим а, цо деанарг а тІе ца ийцира.
Кхаим чІогІа оьгІазвахана, хьаьжа юк къе шад хІот тийра. ТІак к ха
Везачу Эло элира Кхаи ме: «Хьо ма ол лавел ла ву? Хьо ма оьгІа зе
ву! Ахь ди каниг деш хил ча, ларамца тІеоьцу хьо. Ахь ди каниг
деш ца хил ча, хьан неІарехь къа лаьт та. И хьо Іехо гІерташ ду, хьо
цул тола веза». Делахь а Кхаи ман веши га хьагІ хи лира. ТІак к ха,
вежарий арен гахь болуш, Кхаи ма Хьабул на чу а гІоьртина, иза
вийра. Лат та Хьабулан цІийно цІий ди нера.
Везачу Эло Кхаимна къинна тІера таІзар дира, кху лаьт тахь,
мет тиг ца карош, ваьл ла лела эк к хий нарг вира цу нах.
ДОЛ АД АЛ АР4:2–12
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Хи тІеда лар. Нохьин хинкема
Іешераш дІа дев лира, тІак к ха лаьт тахь адамаш дехаш дІаса даьржира – Адаман а, Хьаван а тІаьхьенаш. Юьхьен ца
царех дук к ха а дерш Делах кхера а кхоьру ра, Цун на Іамал а йора
цара, ам ма тІаьхь-тІаьхьа Делан ла ам бохо дуьй ла делира адамаш. Нохьа цІе йолу цхьа стаг бен шен Кхол лархочун на тешаме
а волуш, Цуьнан ла ам кхочушбеш а ца виснера. Века ло Ки пас
«бакъдол чун хьехам ча» аьл ла цІе яьк к хи нера цуьнан (2Кипин
2:5). Нохьин даг чохь Делан Са дара.
ЧІогІа гал дев л ла хи лар а, церан ой ланаш а, дег наш а, массо а
хан на а зуламах дуьзна хи лар а гира Везачу Элана. ТІак к ха Везачу Эло элира: «Аса хІал лак дийр ду дерри ге а лаьт тара адамаш,
хІун да аьл ча Со дох коваьл ла, Айса уьш кхол ларна».
Цхьа на Нохьи на реза хил ла Веза Эла. ТІак к ха Да ла Нохье
элира: «Адамаша лат та зуламех а, таІзарех а дуьзна, иза бех дина
хІал лак до дела, Ас, хІал лак а дина, дІа док к хур ду и лат та а, цу
тІехь мел йолу са долу хІу ма а. Ткъа ахьа, хьайна зоь зан-дечигах док к ха хин кема а де, цу чохь къаьстина чоьнаш а е, тІак к ха
кемана чу хула а, тІехула а си лам а хьак ха. Ткъа кема иш т та де:
кеманан йохал ла кхо бІе дол барамехь, цуьнан шорал ла шовзткъе
итт дол, ткъа лак хал ла ткъе итт дол хи ла еза. Кеманан тховх кор
а дак к ха цхьа дол барамехь, ткъа агІо тІехь неІ а як к ха. Цу кеман
чохь тІех-тІехула а долуш кхо дакъа де. Ткъа Аса хи доуьй тур ду
лаьт та тІе, сти галш бу хара чохь са мел долу хІу ма а хІал лакьярхьама. Лаьт та тІехь мел долу хІу ма хІал лакьхир ду. Ткъа хьоьца
Аса Сайн барт бийр бу. Хьо а, хьан кІен тий а, хьан зуда а, хьан
кІен тийн зударий а хьоьца цу хин кеманна чу бевр бу».
ДОЛ АД АЛ АР6:5–18
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Хи тІеда ларан дола да лар
охьас Да ла шега мел аьл ларг кхочуш дира. Хинкема кеч дина даьл ча, Везачу Эло Нохье элира: «Хьо хьайн доь зал ца
хинкеманна чу ва ла, хІун да аьл ча цу заманан адамаш на юкъахь
хьо цхьаъ Сайн ла амехь волу стаг хи лар го Су на. Хьайца схьаэца хІора тайпанах ворхІ боьрша а, ворхІ стен а хьанал даьх нех,
лаьт тара хьарам дол чу хІора тайпана дий натех шишша схьаэца
(боьрша а, стен а). ХІора тайпана ол ха зарех а схьаэца ворхІ боьрша а, ворхІ стен а, церан тІаьхье хи лий тархьама дерри ге а лаьт та
тІехь. Ткъа ворхІ де даьл ча, шовзткъа дийнах хьий, шовзткъа бусий
догІа доуьй тур ду Ас дерри ге лаьт та тІе, Айса мел кхоьл ли нарг
лаьт та тІера хІал лак а деш».
Нохьас Везачу Эло шега мел аьл ларг кхочуш дира. Иза шен
зуд чуьн ца а, кІен таш ца а, церан зударш ца а хинкеман чу велира, цаьрца цу чу дев лира ворхІ шишша (боьрша а, стен а) хьанал
дийнаташ а, шиш ша шайн-шайн тайпанашца, хьарам дийнаташ
а. Уьш ерриш а кеман на чу яьл ча, Нохьина тІаьхьа Везачу Эло
Ша хинкеманан неІ дІачІегІира. ВорхІ де даьл лачул тІаьхьа шовзт къа дий нахь а, шовзт къа буьйсан на а ца соцуш, догІа деара. Хи
алсам а даьл ла, хин кема хи чохь айа а дел ла, лаьт тах къаьстира.
Хи, кхин а чІагІ луш, дебара лаьт та тІехь, ткъа кема хин тІехула
лелара. Хи гул да лар лаьт та тІехь тІех а даьл ла, лаьт тахь хІора садоІуш мел йолу хІу ма хІал лакьхи лира. ХІал лакьхил ла дІа девлира
адамаш а, даьх ни а, тек харгаш а, стига лан ол ха зарш а. Иш т та
хІал лак дира Да ла лаьт тахь мел хил ла хІу ма а. Нохьа а, цуьн ца
хинкеман чохь берш а бен дий на ца бисира.
ДОЛ АД АЛ АР7:1–23
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Хи тІеда ларан чак к хе
къа хи чІагІ луш лаьт тира лаьт тахь цхьа бІе шовзт къе итт
дий нахь. Нохьа а, Нохьи ца хин кеман чохь йолу ерри ге
акхарой а, дерриге а даьх ни а дага деара Дал ла. ТІак к ха Цо лаьт та
мох а баий тина, стига лара догІа сецира, хи лагІ делира. Нохьин
хинкема Арарат-ломахь сецира. Шовзт къа де даьл ча, Нохьас ша
дин чу хин кеманан кор дІа а дил ли на, къиг ара хийцира, лаьтта тІера хи дІа даьл лий те ха архьама. Къиг тІема а йолуш, юха
а йогІуш лий лира, лат та хих дакъа дал лалц. Цул тІаьхьа Нохьас
кхок ха ара хий цира. Ам ма кхок ха юхабеара иза вол чу хин кеман
чу, хІун да аьл ча хи хІинца а долуш дара дерриге а лаьт та тІехь.
ВорхІ де даьл лачул тІаьхьа, Нохьас кхок ха юха а ара хийцира кеман чуьра. Суьйренца кхок ха юхабирзира, шен зІакар чохь керла
зайт-дит тан га а да хьаш. Иш т та хи ира Нохьина лаьт та тІера хи
дІа даьл лий ла.
Кхин а ворхІ дийнахь собар а ди на, юха а кхок ха ара хийцира
Нохьас, цул тІаьхьа кхок ха кхин юха ца бирзира. ТІак к ха хин кеманан неІ дІайил лира Нохьас, дІаса хьаьж ча, лат та декъа хи лар
ги ра цун на. ТІак к ха Да ла Нохье эли ра: «Ара дов ла хин кеман
чуьра хьо а, хьан зуда а, хьан кІен тий а, церан зударий а хьоьца.
Массо а дийнаташ ара да ха хьайца, массо а тайпана: ол ха зарш
а, даьх ни а, ерри ге а лаьт тан тек харгаш а. ДІаса дов лий ла уьш
лаьт та тІехула. Лаьт та тІехь дебий ла уьш, тІаьхье а луш».
ДОЛ АД АЛ АР7:24–8:17
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СтелаІад а, Да ла адамца бина барт а
охьа а, цуьнан доь зал а арабев лира хин кеман чуьра, цара
шайна тІаьх хье ерри ге а ак харой а, дерриге ол ха зарш а
цу чуьра ара хийцира. ТІак к ха дий наташ дерриге а лаьт та хула
дІаса да хара, ол ха зарш а тІема дев л ла дІа да хара.
Нохьас тІул гех Везачу Элана лери на сагІа док к ху мет тиг дІахІот тийра. Цул тІаьхьа даьх нин юкъара а, ол ха зарш на юкъара
хьанал дерш, цхьац ца къаста а ди на, Дал ла сагІа даьк к хира. Нохьин сагІа тамехь дара Дал ла, тІак к ха Цо сацам бира: «Адамаш
жим чохь дуьй на зуламах дуьзна делахь а, кхин цкъа а неІалт
кхайк хор дац Аса лаьт тана адам ба хьанехь. Кхин цкъа а хІаллак йийр яц Ас лаьт тара са мел долу хІу ма. ХІинца дуьй на, лат та
мел ду, цу тІехь ялта дІа дер а, хьак хар а, шело а, йовхо а, аьх ке
а, Іа а, де а, буьйса а хий ца да лар соцур дац».
Да ла Нохьа а, цуьнан кІен тий а декъалбарца, элира: «ТІаьхье
стам а луш, деба а дебаш, лат та дузий ла аш. Шух кхера а кхоьруш,
шу на хьал ха ега а еш, хуь лий ла лаьт та тІехь мел йолу ак харой
а, сти га лахь мел долу ол ха зарш а, кху лаьт тахь лелаш мел йолу
тек харгаш а, хІорда чохь мел долу чІерий а. Шун кара дІа дел ла
Ас и дерриге а. Массо а ораматаш ел лера Ас шу на, ткъа хІин ца
дерри ге а дийнаташ хир ду шу на юучун на. Лаьт тара са мел долу
хІу ма а дІа ло Ас шу на юучун на. Амма цхьа хІу ма тІедуьл лу ас
шу на: шена чохь са долу, шех цІий дІа да ла за долу жи жиг ма даа лаш. Адаман цІий Іанорна Соьга жоп да ла деза, цу цІийна чохь
са долу дела. ХІора стага а жоп да ла деза ша адаман Іанийначу
цІийнах, муьл х хачу ак хароша а жоп да ла деза, шаьш адаман цІий
Іаний ча. Цхьана стага адаман цІий Іанийнехь, цуьнан цІий а
Іанор ду, цу стага Делан вастехь кхоьл лин чуьнан цІий Іанийна
дела. Ткъа шу деба а деба, шайн тІаьхье стам а е, дІаса а даржа
лаьт та тІехь, алссам а дов ла цу тІехь».
ДОЛ АД АЛ АР8:18–22;9:8–17
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Бавелан бІов хІот тор
охьин кІентийн дук к ха а тІаьхьенаш яра, тІак к ха лаьт тара
дерри ге а хал къаш хи тІедаьл лачул тІаьхьа царех схьадевл ла дара. Амма адамаш хи тІедаьл лачул тІаьхьа ди качу агІар
хийца демса дІа ца хІит тира.
Цу хенахь дерри ге лаьт та тІехь цхьа мотт бара, тІак к ха массара а цу мат тахь къамел дора. Цкъа адамаша цхьаьна гул а делла, вовшаш ка элира: «ГІа ла а, цу чохь сти га ла а кхочуш бІов а
хІот тор ю вай ваьш на, хІок ху лаьт тахь массан хьа хула дІаса ца
даржа дай та, цІе а йок к хуьй тур ю вай вешан». Адамаша кхул луш
йол чу гІа лане а, бІаьвне а хьа жа охьавоьссира Веза Эла, Цо элира:
«И массо адам цхьа халкъ а ду, массара а буьйцуш цхьа мотт а
бу, ткъа хІун дан буьй лабел ла уьш. ХІин ца дерриге а шайна дан
дага догІург ца да луш дуьсур дац церан. Дуьй ло, охьа а диссина,
цара буьйцу мотт дІаэбийр бу вай, уьш вовшаша дуьй цу чух а ца
кхоьтуьй туш». Цу мет ти гах иш т та цІе а йок к ху – Бавел, аьл ча
а «Эбина-гІа ла».
Везачу Эло адамаш массо а лаьт та хула дІаса даржийра, цара
хІот тош йолу гІа ла чекх а ца йолуш йисира.
ДОЛ АД АЛ АР11:1–9
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Ибрам
ху суьр та тІехь Ибрам гой туш ву. ТІаьхьо Да ла цуьнан
Ибра хІим цІе йок к ху, гоч дарехь цуьнан «дук к ха а дол чу
хал къийн да» аьл ла маьІна ду. Ибрам чак к хе йоцуш Везачу Элах
тешна а, Цун на муьтІахь а, Цуьн га ла ду гІуш а вара. Да ла цу нах
Шен дот тагІа олу ра. Дезачу Йозанаш кахь Везачу Эло вай га а
олу: «Шу Сан дот тагІий ду, нагахь аша Ас тІедил ли на гІул лакх
кхочуш дахь» (Яхьъя15:14).
Везачу Эло цкъа Ибраме элира: «Хьайн мохк а, халкъ а, ден
цІа а дІа а тасий, Ас хьайна гой тун бол чу мах ка дІагІо. Ас хьох
схьа даьл ла док к ха халкъ кхул лур ду, хьо декъал а вийр ву, хьан
цІе а ойур ю, на ха а хьан цІарца вовшийн декъалбийр бу. Ас
декъалбийр бу хьо декъал веш берш, неІалт а эр ду хьу на неІалт
кхайк хочарна, дуьнен чуьра массо а халкъ хьоьга хула декъал а
дийр ду».
Ибрама Везачу Эло шега ма-ал лара кхочуш дира. Цо шен зуда Сарет а, вешин кІант Лу тІа а ви гира шеца, иш т та, ша да мел
волу хІу ма а схьаий цира, шен долахь болу леш а дІабигира цо.
Уьш КанаІан цІе йол чу мах ка ба хара – Везачу Эло Ибрам на
гай тин чу мет тиге.
КанаІан мах ка схьак хаьч ча, МорахІ цІе йолу ножан хьун йолчохь, Ибрамна хьал ха хІоьт тин чу Везачу Эло элира: «ХІара лат та
Ас хьан тІаьхьен на дІа лур ду».
ДОЛ АД АЛ АР12:1–7
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Ибрам а, Лу тІа а
брам а, берриш цуьнца берш а Везачу Эло царна гай тинчу КанаІан мах ка хула дІаоьхуш бара. Бетал-гІа ли на ул ло
баьх ки ча, уьш цигахь севцира.
Ибрам чІогІа хьал долуш вара. Цуьнан деши а, дети а дук к ха
даьх ни а дара. Цуьнан вешин кІант вол чу Лу тІин а дук ха уьстагІий а, бежанаш а, дІахІит тийна четарш а дара. Цу шиннан долахь
дук ха хІу ма хи ларна, царна цхьаьна Іан гат те хи лира. Ибраман
а, Лу тІин а Іуй вовшашца къийса буьй лабелира. ТІак к ха Ибрама
элира Лу тІе: «Товш дац вайшин на а, вайн Іуьнашна а вовшаш ца
къийса да ла, хІун да аьл ча вай вежарий ду. ДІасакъаьстар ду вай.
Хьайна луъу мет тиг харжа. Нагахь хьо аьрру агІор гІахь, со аьт ту
агІор гІур ву, нагахь хьо аьт ту агІор гІахь, со аьрру агІор гІур ву».
Лу тІа гона харчу лаьт те хьаьжира. Цун на Йордан-хи догІу ерриг а тогІи чІогІа ял та хьийкъи на хуь луш а, ди ка хи дуьл луш
хи лар а гира. ТІак к ха. Лу тІас шена и мет тиг хаьржира. Ибрамах
дІа а къаьстина, Седамана тІек хач чалц дІа а ва хана, шен четарш
хІит тийра цо. Седаман ба хархой чІогІа зуламе а, Везачу Элана
хьал ха къи нош летош а бара.
ДОЛ АД АЛ АР13:1–18
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Да ла Ибрамна дина ваІ да
у тІа дІакъаьстин чул тІаьхьа Везачу Эло элира Ибраме:
«ДІаса хьа жал гонах, къилбаседехьа а, къилбехьа а, малхба лехьа а, мал хбузехьа а хьа жал. Дерриг а хьу на гуш долу хІара
лат та Ас хьу на а, хьан тІаьхьенаш на а гут тарен на а дІа лур ду. Ас
алсамйок к хур ю хьан тІаьхье, лаьт та тІера гІум сан на, дук ха хир
бу уьш. Нагахь сан на гІамаран буьрти гаш дагарлург хил ча, хьан
тІаьхьенаш а ягарлур яра».
Шен четарш дІа а оьзна, Мамари ножан хьуьн на ул лохь ваха охьа хиира Ибрам. Цигахь Везачу Элана лерина сагІа док к ху
мет тиг а кеч йира цо.
Цхьа хан яьл лачул тІаьхьа Да ла Ибраме, цхьа сурт а хІоьт тина,
элира: «Со хьо Іалашвен йолу гІап ю. Ас хьу на ден долу совгІат а
док к ха ду». Ткъа Ибрама Везачу Элана жоп делира: «Сан Хьалдолу Эла! Со ирс долуш хи лий та хІумма а лой ла дац хьан, хІун да
аьл ча сан кІант вац. Цун дела со вел ча, сан лена, Дамасак хера
ЭлиІа зарна, кхочур ду дерриг а сан долахь дерг». ТІак к ха Везачу
Эло элира Ибраме: «Хьан дерг дерриг а оцу лена кхочур дац. Хьан
кІант хир ву, цу нах хьан тІаьхье а хир ю». Цул тІаьхьа, Ибрам
четар кІелара ара а ваьк к хи на, Цо элира: «ДІа хьа жал сти га ле,
дагардел цигара седарчий, хьай га дагарда лахь! Оц цул дук ха хир
ю хьан тІаьхье».
Ибрам тий шира Везачу Элах, цун дела Цо иза Шена хьал ха
бакъвина лерира.
Да ла Ибра хІиме элира: «Хьайн зуд чух кхи дІа Сарат ма ала,
цуьнан цІе Сарет хир ю. Ас, иза декъал а еш, цуьн га хула кІант
лур ву хьу на. Ас иза декъалйийр ю, цу нах дук к ха а халкъаш схьадевр ду, цуьнан тІаьхьенах берш хал къийн пач ча хьаш хир бу».
ДОЛ АД АЛ АР13:14–18;15:1–6;17:15–16
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ИбрахІим вол чу деана кхо Делан Ма лик
къа де дох дел лачу хенахь шен четар кІелахь, араволу чу
мет техь Іаш вара ИбрахІим. ЦIаьх хьана цунна шена хьалха лаьт та кхо некъа хо гира. Ибра хІим уьш Везачу Эло даий тина
ма ли каш хи ларх кхий тира. Цо уьш тІе а эц на, царна кхача кечбира. Уьш юург йиъна бев л ча, царах цхьаммо Ибра хІиме элира:
«Со бІаьста юхавогІур ву, цу хенахь хьан зуд чун Саратан кІант
хир ву». Сарата, и деш наш а хезна, ела а йоь луш, ша-шега бохура: «Со къена ю, сан майра а ву къена. Оьший-те су на и ирс?»
Ам ма Везачу Эло элира Ибра хІи ме: «Сарата, ела а йоь луш,
хІун да боху, шен бер хир дуй-те, ша къена ма ю? Везачу Элана
дан ха ла хІум ма а дуй? ХІан-хІа! Айса ма-ал лара, Со бІаьста
юхавогІур ву, цу хенахь Саратан кІант хир ву».
Йил лин чу хенахь Везачу Эло Шен ваІ да кхочуш дира, хІун да
аьл ча Иза даим а тешаме ву Шен нигат дарна, Цуьнан дан аьт то
боцуш цхьа а хІу ма дац.
ДОЛ АД АЛ АР18:1–19;21:1–3
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Седам а, Іамор а гІа ланийн хІаллакьхилар
иъ гІа ла – Седам а, Іамор а, Ад ма а, Севоим а – сти га ларчу
цІерца хІал лак йи на яра. Делан дерал ла цу гІа лин ба хархойн
на хаца леларна а, кхин а дук к ха вочу къи нош на тІера а тІееана
яра. Да ла Ибра хІиме Седам-гІа ла хІал лак йина хирг хи лар дІакхайк хий ча, цо гор а воьж на, цу къи лахь йол чу гІа ланах къин хетам
бар дий хи ра, тІак к ха Везачу Эло, нагахь ци гахь итт му къана а
бакъа хьара стаг каравахь, иза хІал лак йийр яц аьл ла, чІагІо йира.
Ам ма ур-ат тал ла итт бакъа хьара стаг а ца карийра Седам-гІа лахь.
ТІак к ха хил ларг хІара ду. Седам-гІа лахь бакъа хьара стаг Лу тІа
вара шен зуд чуьн ца а, ши на йоІаца а вехаш. Да ла цу гІа ла ши малик да хий ти нера адамийн аматехь. Иза суьйран на дара. Хьеший
безаш вол чу Лу тІас уьш тІеийцира, и шиъ ма ли каш дуй а ца ху уш.
Цу сарахь уьш дІабий ша ле, Седам-гІа лара жимачо а, вок к хачо
а, массо а маьІІера схьа а веана, Лу тІин цІен на го бира. Цара Лу тІа
ара а кхай к хи на, цуьн га элира: «Ми чахь ву хьо вол чу сарахь веана
ши стаг? Аравак к ха и шиъ. Оха царах зударий бийр бу!» Лу тІас,
ара а ваьл ла, шена тІаьхьа неІ тІе а чІаьгІна, элира цу на хе: «Вежарий, ас доьху шуьга, зулам ма да хьара аша! Боьрша стаг а вовза за
ши йоІ ю сан. Ас и шиъ дІа лур ю шу на, цаьрца шай на луъург де,
ам ма ас доьху шуьга, оцу ши на стагана зе ма да хьара аш. Уьш сан
хІусаме баьх ки на бу, царах жоп да ла дек харий лахь ву со». Ам ма
вук хара элира: «Ларлолахь, хьу на царначул алсам кхета мегаш ю
хьу на!» Седам хой Лу тІина тІегІоьртира, неІ кагъян дагахь. Ма ликаша Лу тІа чоьхьа а так хий на, неІ дІакъев лира. ТІак к ха арахь бол чу
нехан, жи мачун а, вок к хачун а, бІаьрса дайира цара. Ма ли каша
элира Лу тІе: «Оха хІара гІа ла йохор ю, хІун да аьл ча Везачу Элана
тІек хоьхьуш кху гІа лара ба хархош на дуьхьал дук ха аьрзнаш ду. Цо
дах кий ти на тхо иза хІал лакьян». Цара Лу тІа а, цуьнан зуда а, ши
йоІ а, куьйгаш а лаьцна, гІа лех ара яьк к хира. Уьш гІа лех арабев л ча,
ма ли кех цхьам мо элира: «Цхьана а мет техь тогІи чохь ма совцалаш, лаьм наш ка дІагІо, довдий. Нагахь совцахь, гІа ли ца цхьаьна
хІал лакьхир ду шу!»
Малх хьа лагІаьт тинера, Лу тІа ЦІоІар-гІа ли чу кхочуш. Оццу хенахь Везачу Эло йохийра Седам а, Іамор а гІа ланаш, сти га лара цІе
а, саьн гал а чу а хец на. Везачу Эло хІал лак йира ци гахь йолу гІаланаш а, ерриг тогІи а, дерриг ораматаш а, цу гІа ланаш кахь Іий на
дерриг адамаш а. Лу тІагІар бевд да боьл ху чу хенахь юха хьаьж начу
цуьнан зуд чух туьхан бІогІам хи лира.
ДОЛ АД АЛ АР19:1–26;КАРЛ АБАЬКК Х ИН АРГ29:23
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ИбрахІима Исхьакх сагІина ва лар
бра хІим вол чу Делан кхо ма лик деан чул тІаьхьа шо дІаделира, тІак к ха Саратан кІант хи лира. Ибра хІима цун на
Исхьакх аьл ла цІе тил лира.
Исхьакх хьа лак хиъначул тІаьхьа, Ибра хІиман Шех тешар а,
муьтІахь хи лар а зен сацам бира Да ла. Цо цуьн га элира: «Хьайн
цхьаъ бен воцу, хьай на дук хавезаш волу кІант Исхьакх, Мори-мах ка дІа а ви гий, Ас гой тун бол чу лома тІехь, вен а вей,
сагІина вагаве».
Да ла шега де аьл ла долу омра кхочуш дан ха ла дара Ибра хІимна. Амма цхьа дош ца элира цо Везачу Элана дуьхьал. Іуьйранна хьал х хе хьа ла а гІаьт ти на, шен вираца, Исхьакх а, ши ял хо
а эц на, сагІа деш даго дечиг а даьк к хи на, Да ла шега гІо аьл лачу
мет те дІава хара Ибра хІим.
Дас сагІина хІун да ла деза ца ху у чу Исхьак ха цуьн га хаьт тира:
«Да да! Су на дечиг а, цІе а го, ткъа сагІа док к хуш вай багор болу
Іахар ми чахь бу?» Ибра хІима жоп делира: «Да ла Ша боуьй тур бу
сагІа дак к ха Іахар, сан кІант».
Да ла бил га лъяьк к хин чу мет те схьак хаьч ча, Ибра хІим, ял хой
ла хахь а битина, Исхьак хаца лома тІе хьа ла а ваьл ла, сагІа дак к ха
мет тиг кечйира. Царна тІе дечиг а дил ли на, вех ка а вих кина, цу
дечиг на тІе шен кІант Исхьакх охьавил лира цо. Урс схьа а эц на,
шен кІантана иза хьак ха кечвелира иза. Амма Везачу Элан Ма лико
сацийра Ибра хІим, сти га лара охьа а кхай к хина: «Ва Ибра хІим!
Ма велахь кІант, цун на зе ма делахь. ХІин ца го Су на, хьо Дела
лоруш а, Цун на муьтІахь а вуй ла. Су на го, хьайн цхьаъ бен воцу
кІант Сан дуьхьа ахь ца кхоор. Цун дела Ас хьо декъал вийр ву.
Сти га лахь долу седарчий сан на, хІордан берда тІехь йолу гІум
сан на, дук ха тІаьхье лур ю Ас хьу на. Хьан тІаьхьенехула дуьнен
чуьра дерриг а хал къаш декъа ла хир ду. И дерриг а хьо Су на
муьтІахь хи ларна дийр ду Ас хьу на».
ДОЛ АД АЛ АР22:1–18
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Ребик ха
ан дІаи хира. Ибра хІим къанвел лера, ткъа цуьнан кІан тах
Исхьак хах гІемет тахІоьт тина стаг хил лера. Цкъа ИбрахІима,
шен тешаме ял хо схьа а кхай к хи на, шен даймах ка, На хІарайме,
шен ваша На хьир Іаш вол чу гІа ла а гІой, цигара Исхьак хана зуда
а ялош, схьавола аьл ла омра дира.
Цу гІа ла дІак хаьч ча, иза доІа дан волавелира Везачу Эле шена
Исхьак хана лерина йолу йоІ каро гІодар доьхуш: «Веза Дела, –
аьл ла, дий хи ра ял хочо, – Хьо сан элан Ибра хІи ман Дела ву,
цу нах къин хетам а бай, та хан лерачу дий нахь цуьнан кІан тана
зуда каро аьт то бехьа сан! ХІок ху шовдан на йистехь лаьт таш ву
со. ГІа лара мех карий богІу кхуза хи эца. Исхьак хана леринарг
муьл ха ю хьоьжуш, цхьана бил га лоне сатуьйсуш Іа со. Ас эр ду
йоІе: „Хьайн кхаба охьаерзаехьа, хи мер дара ас“. Нагахь цо: „Мала ахь, ас хьан эм кал ш на а лур ду хи“, – алахь, су на ху ур ду, иза
цун на лери нарг юй ла а, Хьо сан элах къин хетам беш вуй ла а».
Цуьнан и къамел чекх а да ла ле, хьоста дол чохь чІогІа ха за а
йолуш, Ребик ха цІе йолу йоІ гу чуелира. Шен кхаба хьа ла а юьзна, юхаеара иза. Цун на тІе а ва хана, ял хочо элира: «Хьайн кхаби
чуьра хи ма лий та хьа соьга», – аьл ла. ЙоІа жоп делира: «Ма ла
хьайна, сан эла», – аьл ла. Иза хи мел ла ваьл ча, йоІа элира: «Ас
тоъал хьан эмкалшна а ма лор ду хи». Ял хо, цо эмкалшна ма ла хи
кхоьхьу чу хенахь, вист а ца хуь луш, хьоьжу ра цуьнга, шен доІина
Везачу Эло жоп а дел ла, ша арабаьк к хи на некъ кхочуш хил лий
хаа лу уш. Юха цо йоІе хаьт тира: «Хьо хьенан ю? Хьан ден хІусамехь тху на буьйса як к ха мет тиг хир ярий?» – аьл ла. Ребик хас ша
Мал кас На хьирна вин чу Бета а лан йоІ ю аьл ла, жоп делира. Иза
а хезна, лох ха охьа а таьІна, Везачу Элана хастам бира ял хочо,
Цо ша нийсса Ибра хІиман вешин цІа ва лорна.
Бета а лан цІа а веана, цо массаьрга а ша Ибра хІима даймах ка,
шен гергарнаш бол чу, цуьнан цхьаъ бен воц чу кІан тана зуда яло
ва хий тарх лаьц на дий ци ра. Дас-нанас, йоІ схьа а кхай к хи на,
цуьн га хаьт тира: «Хьу на хІок ху стагаца хІин цца дІа я ха лаьий?»
Ребик ха реза хи лира. Берриг цуьнан доь зал а иш т та тІетайра,
тІак к ха цара иза декъа лъярца дІа я хий тира.
ДОЛ АД АЛ АР24:1–60
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Исхьакх а, Ребик ха а
ебик ха а, Ибра хІиман ял хо а эмкалш тІехь бех ха некъ беш
богІу ра, тІак к ха эх хар а, цаьрга Исхьакх сатуьйсуш вол чу
мах ка схьак хечира уьш.
Суьйранна Исхьакх аренга ваьл ча, цунна геннахь шена нускал
да лош йогІу эм калш гира. ДІа хьаьж ча, Исхьакх а гина, эм кал
тІера чу ик к хира Ребик ха. Цо ял хочуьн га хаьт тира: «И ми ла ву?»
Вук хо жоп делира: «Иза сан эла ву». Ял хочо дерриг а хил лачух
лаьцна дийцира Исхьак хе.
Ребик хех Исхьак хан зуда хи лира. Везачу Эло царна ши кІант
велира, дас-нанас Іесав а, Якъуб а аьл ла, цІераш тех кира царна.
И шиъ ша ла вина вара, ам ма Іесав Якъу бал хьал ха дуьнен чу
ваьл лера, цун дела иза дуьх хьарлераниг вара.
КІен тий бак к хий хи ли ра. Іеса вах гов за тал лархо хи ли ра,
аренашкахь хан йок к хуш саму къа долу ра цуьнан. Якъуб тий на,
таьІна стаг вара, дук ха ха йолу хан шен четара кІелахь йок к ху ра
цо. Исхьак хана Іесав дук ха везара, хІун да аьл ча Іесава да хьаш
долу эк ха нан жи жиг тай нера цун на. Ткъа Ребик хи на Якъуб
дук хавезара.
ДОЛ АД АЛ АР24:63–67;25:24–28
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Якъуба Исхьак хе ша декъалвойту
схьакх къан вел лера, цуьнан бІаьрса дик ка тел хинера. Ша
ва ла ле хьал ха шен вок к ха ха волу кІант Іесав декъал ван
ли ира цун на. Исхьак ха, Іесав схьа а кхай к хина, шена дук хаеза
эк ханан жи жигах яа хІу ма кечъе элира. Цул тІаьхьа кІант декъал варна чІагІо йира цо.
И къамел хезначу Ребик хас, Якъуб схьа а кхай к хи на, дерриг а
цуьн га дийцира. Цун на дас, Іесав а ца веш, Якъуб декъал вой ла
лаьара. Цун дела цо Исхьакх Іехо сацам бира. Іесав тал ла ва хача, Ребик хас Якъу бе гезарий лелочу мет тера ши буьхьиг схьа а
яий тина, Исхьак хана ха за хеташ йолу яа хІу ма кечйира. ТІак к ха
Іесаван араволуш тІеду хуш долу ду хар Якъу бана тІедуьй хира.
Ткъа Іесаван дегІ чо болуш долу дела, нагахь бІаьрса дика доцуш
вол чу дена цу нах куьг Іот та ла ахь а, аьл ла, Ребик хас Якъу бан
куьйгех а, логах а буьхьиган кхак ха хьарчийра.
Ребик хас кечйина яа хІу ма схьа а эцна, да вол чу а вахана, Якъуба элира: «Да да! Ахьа ма-ал лара, дерриг а кхочуш ди ас. Хьа ла а
гІат тий, хьайна ас дий начу эк хан жи жиг да а хьа, цул тІаьхьа со
декъал а вехьа». Дас кІан те элира: «Схьавола су на тІе, ас куьг
Іут тур ду хьох, сан кІант, хьо Іесав вуй хьа жа».
Якъуб цунна тІевахара, вук хо, цу нах куьйгаш а хьаьк х на, элира:
«Якъу бан сан на, аз ду хьан, амма куьйгаш тІехь, Іесаван санна,
чоьш ду». Исхьак хана иза ца вевзира, хІун да аьл ча буьхьи гийн
кхак ха наш хьарчий на долу Якъу бан куьй гаш цуьнан вешин
куьйгех тера дара. Цул тІаьхьа дас шена юург охьайил ла элира.
ХІу ма йиъна а ваьл ла, цо кІант декъал вира.
Иш т та Іехорца Іесавана догІу декъал вар хи лира Якъубна. Цу
тІехула Іесавана шен ваша ца везавелира, тІак к ха цо иза вен сацам бира.
ДОЛ АД АЛ АР27:1–41
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Якъубан гІан
ебик хина хиира Іесавна цуьнан дук хавезаш волу Якъуб вен
дага деана хи лар. Цо цу нах лаьц на Якъу бе дІа а дийцина,
ХІаран-гІа лахь Іаш волу шен ваша Лабан вол чу дІава да аьл ла
хьехар дира цун на, Іесаван дарва лар дІател лалц, иза цкъачун на
ци гахь Іай тархьама.
Якъуб шена тІе а кхайк хина, иза декъалвинчул тІаьхьа Исхьак ха
шаьш дехаш дол чу мет тера канаІан хойн зуда ца ялор, ткъа кхузара
Па дан-Арам олу чу мет те дІа а гІой, хьайн нена да Бетаал ваьх начу
цІийнера зуда ялае аьл ла тІедожийра цунна. Цул тІаьхьа цо кІант
декъал вира, иш т та а олуш: «Аса нуьц къал чу Деле доьху, Цо хьо
декъал а вина, хьан дук к ха а бераш хи лий та бохуш. Ас доьху, хьо
дук к ха а хал къийн да хи лий та бохуш. Да ла хьо а, хьан бераш а
декъал дой ла, Ибра хІим ша декъал ма-варра. Да ла Ибра хІимна
дел ла долу, хьо хІинца тІевеана стаг а хил ла Іаш волу лат та, хьан
дола долий ла». ТІак к ха Якъуб Па дан-Араме ва ха новкъавелира.
Дук к ха а деношкахь дІаи хира Якъуб. Новкъа воьдуш, суьйре
тІе а еана, цхьана мет техь буьйса йок к хуш сецира иза. Цхьа тІулг
а карийна, цу тІе корта а бил лина, дІави жира иза. ТІак к ха Да ла
цунна инзаре гІан гайтира. ГІенах лаьт тара стига ла хьа лак хач чалц
болу лами а, цу тІехула хьа ла-охьа лелаш долу Делан ма ликаш а
гира цунна. Стига лахь, цу лами тІехула лаьт тачу Везачу Эло цуьнга
элира: «Со Веза Эла ву, хьан деден ИбрахІиман а, ден Исхьак хан а
Дела. ХІинца хьо тІехь Іуьл лу лат та хьу на а, хьан тІаьхьенна а лур
ду Ас. Со хьоьца ву, Ас Іалашвийр ву хьо, мич чан хьа ва хача а».
Сама а ваьл ла, Якъуба элира: «ХІок ху мет техь Веза Эла билгга ла
ву, амма су на ца хаьара Иза кхузахь вуй ла. Ма сий лахь мет тиг
ю хІара! ХІара Делан цІа ду, сти га лан ков ду». ТІак к ха Іуьйранна, хьал х хе хьа лагІаьт ти на, ша дІавуьжуш коьрта кІел бил ли на
тІулг ирхберзийна дІа хІот тийра цо. И тІулг Дал ла лерина би тира
Якъу ба. Цо дуй биира: «Нагахь Дела соьца хир велахь, со дІа а,
схьа а вогІу чу новкъахь Іалаш а веш, нагахь Цо су на да ар а, духар а лахь, нагахь со могуш-маьрша сайн ден цІа юха а верзахь,
Веза Эла сан Дела хир ву. Ас кхузахь хІара тІулг хІот тийна, цо
хІара мет тиг, кхузахь Дела волуш, сий лахь юй ла хоуьйтур ду. Ахь
сайна дел лачух уьт тал гІа дакъа Цун на юха а лур ду ас».
ДОЛ АД АЛ АР27:41–46;28:1–5,10–22
48

49

Якъубан Рахьалца цхьаьнак хетар
ул тІаьхьа Якъуба кхи дІа а бира шен некъ мал хба лехьарчу
къаьмнийн мах ка, эх хар а цун на шера аре гира. Иза, го
дІакъев ли на Іуьл луш бок к ха тІулг бол чу, гІун на ул лохь сецира.
Дерриг а жаш хи ма ла гул дел ча, Іуша, тІулг дІа а карчабой, уьстагІашна хи ма ла дора. Юха и тІулг ша хил лачу мет те охьабуьл лу ра.
ГІу на ул лохь хи тІе даьх кина кхо жа дара. Якъу ба хаьт тира цу
Іушка: «Нахьиран кІант Лабан вевзий шу на?» Цара элира: «Вевза.
Хьуьл ла йогІуш ю цуьнан йоІ Ра хьал, уьстагІий а да лош». Якъуба
цаьрца къамел дечу юкъана, ша да жош долу шен ден уьстагІий а
да лош, Іу йолу Ра хьал еара уьш бол чу.
Шен ненавешин Лабанан йоІ Ра хьал а, Лабанан уьстагІаш а
ги на, тІева хана, гІу на тІера тІулг дІа а карчий на, уьстагІаш на
хи ма лийра Якъу ба. Юха, Ра хьал на барт а баьк к хи на, вил хира
иза. Цо дий цира Ра хьал на, ша цуьнан ден доь за лера хи лар а, ша
Ребик хин кІант хи лар а. Ра хьа ла, ед да цІа а яхана, дега дийцира цу нах лаьц на. Шен йи шин кІан тах и кхаъ беача, Якъу бана
дуьхьал веана, иза мара а воьл ли на, барт а баьк к хина, шен цІа
чу вигира Лабана.
Якъу ба ворхІ шарахь болх бира Лабанна, цо шега цуьнан йоІ
Ра хьал маре яий тарна дуьхьал. Амма и хан масех де долуш сан на
бен ца хий тира цун на, хІун да аьл ча Ра хьа ле болу безам чІогІа
бара цуьнан. Лабана цуьн га шен ши йоІ маре яхий тира – Леа а,
Рахьал а. Кхузахь, Месопотамехь, Якъубан цхьайт та кІант а, цхьа
йоІ а хи лира, ткъа тІаьхьа, КанаІанехь кхин а цхьа кІант хи лира.
Якъуб чІогІа вехаш стаг хи лира. Иза шен зударш ца а, бераш ца
а четар чохь Іаш вара. Цуьнан дук к ха а леш а, гІарбашаш а бара,
иш т та дук к ха даьх ни а дара: уьстагІий а, эм калш а, варраш а.
ДОЛ АД АЛ АР29:1–28
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Якъуб Делах латар
къа Да ла Якъу бе Месопо тамера шен дай мах ка, КанаІан-мах ка дІагІо аьл ла омра дира. Шен зударий а, бераш а
эцна, берриг ба хам схьа а гулбина, новкъа велира Якъуб. Іесаван
оьгІаз ло дІа яьл ла я ца яьл ла шена ца хаьа дела, цо цунна дук к ха
а совгІаташ дахьийта сацам бира, иза къин хетаме хи лийтархьама.
Дай мах ка воь душ Якъу бан ковра хи тІе кхечи ра. Берриш
а шен гергарнаш хи чу хула буьй лабел ла дехьа а бов лий ти на,
ткъа ша дуьхьа ларчу хин берда йистехь висира Якъуб. Иза ша
висин чу хенахь са хил лалц цхьаъ лий тира цу нах. Шега Якъуб
эша ца вел ча, цу стага, кхуьнан хенах чІогІа куьг а тоьх на, иза
чуьра даьк к хира. Юха цо элира: «ДІа хеца Со, арахь серлайолуш
ю». Амма Якъу ба жоп делира: «Ахь со декъал вал лалц дІа хоьцур
вац». Вук хо хаьт тира: «Хьан цІе хІун ю?» «Якъуб», элира Якъу ба.
ТІак к ха цуьн ца леташ хил лачо элира: «ХІинца дуьйна хьан цІе
Якъуб хир яц, Исраил хир ю, хІун да аьл ча хьо Делах а, на хах а
лет та, кІел ца висира».
Якъу ба Цуьн га хаьт тира: «Доьху хьоьга, хьайн цІе йийцахь суна». Амма стага хаьт тира: «Сан цІе хІун да хоьт ту ахь?» Цо Якъуб
декъал вира.
ДОЛ АД АЛ АР32:9–31
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Якъуббий, Іесаввий тар
анаІан-мах кана ул ло кхочуш, дІахьаьж начу Якъубана гира
шеца виъ бІе стаг а ва лош вогІу Іесав. Хьал хаваьл ла дІа а
волавел ла, шен веши на тІек хочуш, ворхІазза лаьт та тІек хач чалц
охьатаьІира иза. Ам ма Іесав, Якъу бана дуьхьал а вед да, иза мара а воьл ли на, барташ да ха хІоьт тира. И шиъ вил хира. ТІак к ха
Якъу бан зударий а, бераш а, ял хой а тІебаьх кина, охьатаьІира
Іесавана хьал ха.
Іесава хаьт тира Якъу бе: «И дерриг а даьх ни су на дуьхьал хІунда даий тира ахь?» «Хьо резаван лаьара су на, сан эла», – аьл ла,
жоп делира Якъу ба. Іесава элира: «Сан дерриг а долуш ду, сан
ваша. Хьайниг хьай на ди та». «ХІан-хІа, ас доьху хьоьга! – дуьхьал велира Якъуб. – Нагахь хьо су на резавелахь, доьху хьоьга,
дІаэца соьгара и совгІаташ, хІун да аьл ча Дела соьца ди ка а хилла, оьшург дерриг а сан долуш ду». Якъу ба чІогІа дехарна Іесава
схьаийцира цуьнан совгІаташ.
Цул тІаьхьа Іесав шен цІа юхавахара, ткъа Якъуб Па дан-Арамера
араваьл лач хьана дуьйна, кхин хьовзам боцуш КанаІан-мах карчу
Шехем-гІа ла схьак хечира. Цигахь лат та ийцира Якъу ба. Цу тІехь
цо шен четар а дІа хІот тийра. Цигахь Везачу Делан цІарах сагІа
док к ху мет тиг а кеч йира цо.
Якъуб шен вешех Іесавах вед да Месопотаме воьдуш Да ла инзаречу гІенах цун на дел ла долу декъа лал ла иш т та кхочуш хи лира.
Везачу Эло дерриг а Ша лур ду аьл ларг даий тинера Якъу бана,
тІак к ха иза Цунна баркал ле хи ла виц ца велира.
ДОЛ АД АЛ АР33:1–20
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Юсуп – Якъубан хьоме кІант
ш т та, Якъуб юха а Ка наІан-мах кахь Іаш вара. Кху захь
Ра хьа лан кхин а цхьа кІант, Бенъя ман, хи лира. ХІин ца
Якъу бан кхой т та бер дара: ший т та кІант (Ра абан, ШамІа, Леви,
ЯхІуд, Дан, Нап тал, Га да, Ашар, Иссархан, Забул, Юсуп, тІак к ха
уг гар жимах верг, Бен-Яман) а, цхьа йоІ Дина а. Берриг а шен
кІен тех Якъу бана уг гар а дук ха Юсуп везара, хІун да аьл ча иза
ша вок к ха стаг вол чу хенахь дуьнен чу ваьл ла хи лар ба хьанехь.
ВуьрхІит та шо долу Юсуп шен вежаршца уьстагІий да жош вара.
Юсу па шен вежарша ди на вон хІу ма дега дІа дуьй цу ра. Цкъа цо
Юсуп на ха за кеч дина ду хар делира. Шайл а алсам дена дук хавезий ла хиъча, вежарийн Юсу пе цабезам кхол лабелира.
ДОЛ АД АЛ АР37:1–4
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Юсу пан гІенаш
къа Юсупна гІан гира, тІак к ха цо иза вежаршна дийцира.
Цо элира цаьрга: «Ла догІийша, су на хІун гІан гина. Вай
кха тІехь цІевнаш доьх куш дара. ЦІех хьана сан цІов, айа а белла, дІанисбелира, шун цІевнаш, цунна гонах а хІит тина, цун на
охьатаьІира».
Вежарша эли ра цуьн га: «Хьо пач чахь а хил ла, тху на тІехь
куьйгал ла деш хир ву моьт ту хьу на?» Цуьнан гІан а, иза дий цар
а ба хьана долуш кхин а чІогІа ца вийзира царна иза.
Кхин цхьа гІан а гира Юсуп на, иза а вежарш на дий цира цо:
«Ла догІийша, кхин цхьа гІан а гира су на: хІин ца су на хьал ха
охьатаьІаш малх а, бутт а, цхьай т та седа а бара».
Вежарш на дийци на ца Іаш, дена а дийцира цо и гІан. Дас бехк
баьк к хира цуьн га: «И хІун гІан ду хьу на ги нарг? Со а, хьан нана
а, хьан вежарий а, дах ка а даьх ки на, хьу на хьал ха охьатаьІар ду
ткъа?»
Вежарий оьгІа зъоьху ра цун на, амма дас дагахь лат та дора цо
дийцинарг.
Цкъа Юсу пан вежарий шайн ден жаш да жош шайн цІен на
ген нахь бол чу хенахь, Исраи ла Юсуп ва хий тира вежарий хІун
деш бу а, жа му ха ду а хьожуш, юха цу нах лаций шена жоп да а
олуш. Юсуп вок к хаверца новкъавелира.
Шен вежарий караба ле хьал ха вех ха аренгахула лий лира Юсуп.
Геннахь хІара тІевогІуш а гина, шайна и тІек хача ле вежарша барт
бира иза вен. «Хьуьл ла вогІуш ву хІара гІенаш гуш верг! – элира
цара. – Вен а вийна, гІу на чу кхосса веза вай иза, цІахь иза эк хано
виъна эр ду вай. ТІак к ха ху ур ду вайна цуьнан гІенех хІун хуь лу».
ДОЛ АД АЛ АР37:5–20
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Вежарша Юсуп лол ле вух ку
къамел хезча, Юсу пан вежарех уг гар а вок к хах вол чу Ра абана, иза кІел хьара а ваьк к хина, да вол чу дІава хийта сацам
бира. Цун дела цо вежарий бертаба лийра, иза вен а ца вуьш, ткъа
цхьана гІу чу а кхоьсси на ви та. Юсуп вежарш на тІевеача, цунна
тІера еза, ха за кеч йи на бедарш схьаехира цара. Юха чохь хи доцу чу, яьссачу гІу на чу кхоьссира иза вежарша.
ЦІаьх хьана царна Мисар-мах ка йоьду эмка лийн къепалца богІу
нах гира. Вежарех цхьаммо, ЯхІуда, Юсуп совдегаршна дІавох кар
дІахьедира. Берриге вежарий реза хи лира цо аьл лачунна. ТІак к ха
совдегарш тІехбов лу чу хенахь, вежарша шайн ваша, гІу на чуьра
хьа ла а ваьк к хи на, царна воьх кира.
Совдегарша Юсуп Мисар-мах ка дІа ви ги ра, ткъа вежарша,
бож а йийна, цуьнан цІий хьаьк хира Юсу пан ку ча тІе. Юха, и
коч шайн дена тІе а яьхьна, цара элира: «ХІара карийна тху на.
Хьа жахь, хьан кІен тан юй хІара?» Коч евзин чу дас элира: «ХІара
сан кІен тан коч ю! Иза эк хано виъна! Юсуп цистина дІаваьккхи на». Шена тІера бедарш а этІийна, Іаьржа ду хар а дуьй хина,
дук к ха а деношкахь кІан тах бел хар дира Якъу ба, кІен таша ша
леви ний ла а ца ху уш.
ДОЛ АД АЛ АР37:21–35
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Юсуп – паччахьан цІа лелош волчуьнан урхалча ву
овдегарша Мисар-мах ка ва лийра Юсуп. ПирІу нан гІаролан
хьаькам а волуш, цунна ул лорчех цхьаъ вол чу мисархочунна
Патипарна воьх кира цара иза. Даим а Везачу Эле доьхуш вол чу
Юсу пан дика аьт то хи лира. Хьола хо вол чу мисархочун хІусамехь
вехаш вара иза.
Цуьнан хІусаман дена гора Веза Эла Юсуп ца хи лар а, цо дечу
гІул лак хаш тІехь гІо деш Иза хи лар а. Патипар реза вара Юсупна. Цу нах хьал хара ял хо вира цо, цІа а, берриг ба хам а Юсу пе
лело дІа а бел ла. ХІусам дас Юсуп куьй гал ла дан хІот тий ч хьана
дуьйна, Везачу Эло декъал йира мисархочун хІусам Юсу пан дуьхьа. Везачу Элан беркат доьссира Пати паран долахь дол чун на
дерриген на а тІе: цІен на а, арен на а. Цун дела цо Юсу пах теш на
ди ти нера дол лу хІу ма а. Юсуп ба хьана долуш цхьана а хІу манна
гІай гІа яцара цунна.
Юсуп хаза юьхьсибат а, куц долуш а вара. Патипаран зуд чунна
иза везавелира. Ша деланий хойх йолу дела а, Веза Эла а, Цуьнан весеташ а шена девзаш доцу дела а, цо Юсу пе шеца дІави жа
элира. Амма Юсуп реза ца хи лира, цо боху ра: «Со вол чохь сан
эло цхьан на а цІа чохь йол чу хІу манна гІайгІа бан ца оьшу, шен
долахь дерг дерриг а сох теш на ди ти на цо. Кху цІа чохь со коьртаниг ву. Сан эло оьшург дерриг а луш ду су на, цхьа хьо йоцург,
хІун да аьл ча хьо цуьнан зуда ю. Ас му ха бийр бу вон болх, Дал ла
хьал ха къа му ха латор ду?»
Юхатет тин чу Пати паран зуд чо Юсуп на дІа дек ха сацам бира.
Цо шен майрачунна хьал ха мотт бира, цуьнга ишт та а олуш: «Ахь
ва лийна Іебархойн лай со йол чу а веана, со хьийзо гІерташ вара,
амма ас мохь хьаьк х ча, шен бедар соьгахь а йи тина, ведира иза».
Юсу пан ола хочун на и деш наш хезча, иза чІогІа оьгІазва хара,
тІак к ха Патипара, схьа а лаьцна, пач ча хьан тут мак хаш бол чу
набах ти чу воьл лира Юсуп.
ДОЛ АД АЛ АР39:1–20
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Юсуп набахти чу кхочу
мма ци гахь а Веза Эла вара цуьн ца. Гут тар а кхуьнан дола деш Ша хи ларна, набах тин коьртачу хьаькамана хІара
дикачу агІор гайтира Везачу Эло. Набах тин коьртачу хьаькамо
массо а тутмак хашна тІехь куьйгал ла дан а, набахтехь дол чу хьолах
жоп да ла а хІот тийра Юсуп. Цун на ша тІедил лин чу гІул лак х на
сагатдан ца оьшу ра набах тин коьртачу хьаькамо, хІун да аьл ча,
Юсу пан массо а хІу манна тІехь аьт то беш Веза Эла вара цуьнца.
Юсуп чу воьл ли на вол чу набах ти чу пач ча хьан ши ял хо воьлли нера. Царех цхьаъ хьал ха пач ча хьан кеда чу чагІар дут туш
гІул лакх деш хил ларг вара; цу нах ча гІардут тург олу ра. Ва жа
пач ча хьан стоь ла тІе юург юьл луьй туш верг вара, тІак к ха цу нах
бепигдот тург олу ра. Пач ча хьна хьал ха бех ке хил ла волу и шиъ
ший а набах ти чу кхаьч нера.
Чу воьл лин чул тІаьхьа цу шина ял хочун на кхета ха ла долу гІенаш гира. Юсу па элира цаьрга: «Кхетор Делера дац ткъа? Дийцал су на шайн гІенаш». Хьал ха чагІардут ту чо дий цира Юсупна
шен гІан. Цунна гІенах кхо га долу кемсийн таьл ланг гира. Цул
тІаьхьа таьл ланго заза даьк к хира, юха зазанах цу сохьта кемсийн
хорханаш хи лира. Цуьнан карахь пирІу нан кад бара. Цо, кемсаш
а яьх на, кеда чу мутт а даьк к хи на, пирІу не кад дІабелира.
Юсу па сих ха маьІна дира оцу гІенан: «Кхо га – иза кхо де ду.
Кхо де даьл ча, пирІу но хьо лак к ха айина, хьал ха хил лачу мет те
дІа хІот тор ву. Ахьа, хьал ха ма-бал лара, пирІу не кад дІа лур бу.
Амма ас доьху хьоьга, и ди ка хан тІееача, со дага а ваий тий, су на
дика болх хи лий тархьама пирІу не со хьа хавелахь, набах ти чуьра
аравак к ха алий».
Цул тІаьхьа бепигдот ту чо а дий цира цуьнга шен гІан. Цун на
гина хил ла цуьнан коьрта тІехь лаьт таш долу кхо тускар. Уг гар
а лак харчу тускар чохь пирІун на дет ти на бепиг дара, амма иза
ол ха зарша, зІакарш а ет таш, ду уш дара.
Цуьн га ла а доьгІна, Юсу па элира: «Кхо тускар – иза кхо де ду.
Кхо де даьл ча, хьо а пирІу но лак к ха хьа лаойур ву – хьок хан на
тІе а хаийна, ткъа ол ха зарша хьан дегІах зІакарш ет тар ю».
Кхо де даьл ча, Везачу Эло Юсуп на дІа дил ли нарг дерриг а
ма-дарра кхочуш хи лира. Ам ма чагІардут ту чун на Юсуп дага ца
веара, цун на иза вицвел лера.

ДОЛ АД АЛ АР39:21–23;40:1–22
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Юсу па пирІу нан гІенаш кхета до
къа пирІун на гІан гира. Иза Нил цІе йол чу хи йистехь
лаьт таш, цІаьх хьана хи чуьра берстана а, хаза а ворхІ етт,
хьа ла а баьл ла, эрзашкахь ба жа хІоьт тира. Цул тІаьхьа кхин ворхІ
гІий ла етт схьабелира Нил чуьра, цара дерстанаш диира. Эццахь
пирІун самавелира. Юха иза дІавиж ча, кхин гІан гира цунна. Цхьана гІода тІехь буьззина а, хаза а ворхІ кан бара. Юха царна тІаьххье хьа лабелира кхин ворхІ кан. Уьш гІий ла а, мал хба лерчу мохо
багийна а бара. ГІий лачу кенаша дуьззина долу кенаш дІа диира.
Самаваьл ла пирІун син тем байна вара. Мисар-мах кара массо
а бозбун ча а, хьекъал долу стаг а схьа а кхайк хина, царна шен
гІенаш дийцира цо. Амма цхьанна а церан маьІна дан ца хиира.
ТІак к ха чагІардут ту чо элира пирІу не, шена шеца цхьаьна чувоьл ли на гІаролан хьаькаман ял хо волу Юсуп цІе йолу къона
Іебархо дагавеана. ЧагІардут ту чо а, бепигдот ту чо а шайн гІенаш
дийцира, ткъа Юсу па церан маьІна дира. Цо ма-дийц цара нисделира дерриг а. ПирІу но Юсупна тІаьхьа нах ба хий тира, цара
иза си хонца набахтера схьава лий ча, пирІу но элира Юсу пе: «Су на
хезнера хьох лаьцна, хьо гІенех дерг девзаш а, церан маьІна дан
ху уш а ву бохуш». Амма Юсу па жоп делира: «Соьга да ла лур дац,
Да ла лур ду пирІунна ди ка жоп». ПирІу но ший а гІан дийцира
Юсупна. Юсу па элира пирІу не: «Да ла хьу на схьа дил лина Ша дан
вол лург. ВорхІ ди ка етт а, ворхІ дика кан а – иза ворхІ шо ду. И
ший а гІан цхьаннах лаьцна ду. Ткъа вук харал тІаьхьа хьа лабаьл ла
болу ворхІ гІий ла а, ирча а етт а, ворхІ гІий ла а, мал хба лерчу мохо
чах чийна кан а – иза ворхІ шо ду. Мацал ла хІоьт тина ворхІ шо.
Да ла пирІунна Ша дан вол лург схьа дил лина аьл ла, ас бохург хІара
дара. Мисар-мах кахь шорто йолуш, ток хе ворхІ шо тІек хочуш ду.
Юха тІедогІу ворхІ шо мацал ла йолуш хир ду. Шорто хил ла хи лар
диц лур ду – мацал ло дерриг а лат та дассор ду. Шорто йиц лур ю
цунна тІаьх хье йогІун йолу мацал ла ба хьана долуш, хІун да аьл ча
мацал ла луьра хир ю. ПирІунна гІан шозза гаран маьІна ду Делан
сацам хил ла чек хба лар а, Цо иза кест та кхочушбийриг хи лар а».
ТІак к ха Юсу па пирІунна, Мисар-мах кахь ялта хир дол чу ворхІ
шарахь тІаьхьа лон на ял та гул дархьама, хІу ма ху уш а, хьекъал
долу а стаг дІа хІот то веза аьл ла, хьехар дира.
ДОЛ АД АЛ АР41:1–36
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Юсуп – Мисар‑мехкан куьйгалхо хуьлу
и рІун реза хи ли ра Юсу па цуьнан гІенаш ти дарна. Цо
шен элашка хаьт тира: «ХІара стаг сан на верг вайна кхин
ми ла карор ву, шена чохь Делан Са а долуш?» ТІак к ха пирІу но
Юсу пе элира: «Да ла и дерриг а хьу на схьа дил ли на хил ча, хьол
хьекъал долуш а, хІу манах кхеташ а стаг вац. Ас сайн цІен на
тІехь куьйгал ла дан хІот таво хьо, дерриг а сан халкъ хьан омранаш кхочуш деш хир ду. Пач ча хьан дарже хьаьж на бен, со хьол
лак хара хир вац».
ПирІу но шен пІелга тІера схьа даьк к хина му хІар Юсу пан пІелга
тІе доьл лира, дут къачу кІа ди нах ди на ду хар цун на тІе а дуьй хина, цуьнан коча дашо зІе оьл лира. Шен шол гІа гІудал к ха чохь
лелаве иза аьл ла, омра дира пирІу но. Юсупна хьал ха боьл ху чу
ял хоша, цунна некъ би та бохуш, маьхьарий дет тара. Иш т та пирІу но Мисар-мах ка тІехь куьйгал хо хІот тийра Юсуп.
Иш т та Юсуп берриг а Мисар-мах кана тІехь урхал ла деш хилира. Шорто йол чу ворхІ шарахь лаьт то дук к ха а ял та делира.
Оцу ворхІ шарахь кхиъна ял та, гул а деш, гІа ланашкахь охьадуьл лу ра Юсу па. Луларчу аренашкахь кхиъна ял та хІора гІа лахь
охьа дуьл лу ра цо.
ДОЛ АД АЛ АР41:37–48
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Мацаллин ворхІ шо
орхІ шо даьл ча дерриг а лаьт та тІехь мацал ла хІоьт тира.
Массо а пач хьал к хаш кара адамаш Мисар-мах ка эха дуьйла делира, Юсу пера бепиг эцархьама, хІун да аьл ча цо массо а
Мисар-мех кан гІа ланаш кахь дук к ха а ял та гул динера.
Мисарахь кІа дуй ла шена хиъча, Якъу ба шен итт кІант вахий тира кІа эца, цхьа Юсу пан нанас ви на волу Бен-Яман цІахь
ви тира цо.
Мисар-мах кахь куьй гал хо Юсуп волу дела, мах кахь дерриг а
хал къана кІа дух куш верг а иза вара. Кхуьнан вежарша, лаьт та
охьак хач чалц Юсуп на хьал ха охьа а таьІна, шай на бепиг дох кар
дий хира. Юсупна шен вежарий бевзира, амма царна иза ца вевзира. Юсуп кхара воьх кин чул тІаьхьа царна цу нах лаьц на цхьа
а хІу ма хезна ма дацара, тІак к ха церан дагахь а дацара цо иш т та
лак к хара дарж дІа лаьцна хирг хи лар.
Юсуп на шен вежарий бевзи нехь а, царна иза ца вевзира, тІакк ха цо цаьрга уьш ямарт хой бу а, шайн пач хьал к хан ледара агІонаш хаа а, дол чун терго ян а даьх кина ду элира. Ткъа вежарша
шаьш хьанал лелаш нах ду, шаьш дерриш а цхьана ден кІен тий
а ду, жима ха верг хІин ца деца а ву боху ра. Юсу па вежарий кхаа
ден на чу бох ка аьл ла омра дира. Кхо де дІа даьл ча, Юсу па вежарш ка элира: «Шу бакъ ду я дац ишт та къастор ду ас: дийна вол чу
пирІу нах дуй буу ас, шу кхузара дІагІур ма дац, шун жи ма ха
волу ваша кхуза схьавал лалц. Цхьаъ веши на тІаьхьа ва хий та,
вуьш набах ти чохь Іийр бу. ТІак к ха ху ур ду су на, аш дуьй цург
бакъ ду я дац. Нагахь даций, дий на вол чу пирІу нах дуй буу ас,
шу ямарт хой ду аьл ла!»
Иза хезча, вежарша элира вовшаш ка: «Да ла бил г гал до вай на
таІзар вешина дуьхьал латий на къа ба хьанехь. Вайна гора Юсуп
хол чохь хи лар, цо вайга дехар дечу хенахь, амма вай цуьн га ла
ца дуьйгІира. ХІинца вай на бохам хил ла». Царна дагахь а дацара Юсуп шайх кхеташ хи лар, хІун да аьл ча цо цаьрца къамел
гоч дархочуьн га хула дора. Юсуп церан деш наш а хезна, кхечу
чоьн на чу а ваьл ла, вил хира, юха, схьа а веана, царах ШимІа
Мисар-мах кахь бу хахь а ви ти на, ткъа вук херан тІоьрмигаш чу
кІа а дил лий, дІаба хий та уьш аьл ла, омра дира цо.
ДОЛ АД АЛ АР41:54–57;42:1–25
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Юсу па вежаршна ша вовзуьйту
Іа баьх ки ча, Юсу пан вежарша дега шай ца хил лачух лаьц на
дий цира. Якъу ба жимах волу кІант, шен да харан тІаьх хьара
тевийриг волу Бен-Яман, цаьрца Мисар-мах ка ва ха дІа хеца хад дош
реза ца хи лира.
Ам ма кест та доь за лера вежарша Мисар-мах кара деана долу бепиг чек х дели ра, тІак к ха Якъуб юха а уьш ци га ба хий та кеч вели ра,
иш т та вист а хуь луш: «Да ха а гІой, кхин а ял та эца вай на». Ам ма
ЯхІуда элира, мисархойн лаьт тан урхал час тхоьга жима ха волу ваша
воцуш гу ча ма дов ла аьл ла омра ди на. Вех ха Іийра Якъуб Бен-Яман
дІа хеца ца лу уш. Ам ма мацал ла чІагІъел ча, цо уьш новкъабов ла
декъалби ра, иш т та а олуш: «Нуьц къал чу Да ла гІо дой ла шу на,
мех кан куьй гал хочун на хьал ха шу хІит ти ча, шун вук ху веши на а,
Бен-Яман на а шуьца цІа ван пурба лой ла Цо».
Иш т та, вежарий Бен-Яман ца цхьаьна Мисар-мах ка баьх ки ра.
Шена Бен-Яман ги ча, Юсуп кхечу чоьн на чу а ваьл ла, вил хи ра.
Цул тІаьхьа, бІаьрхиш дІа дохуш юьхь а йи ли на, Юсу па ял хош ка
вежарш на тоьл ла яахІу ма ло аьл ла омра дира. Вежарий цецбев лира цо шай на иш т та ларам стен на бо ца ху уш. Юсу пан кхин ницкъ
бацара шен дагахь дерг сецо. Цо, гІог гІа аьл ла, вел ха а воьл хуш,
вежарш ка элира: «Со Юсуп ву! Дийна вуй сан да?» Ам ма инзарбев л ла а, кхерабел ла а бол чу вежарш ка дуьхьал жоп ца да ла лора.
ТІак к ха Юсу па эли ра: «Су на тІедуьй лий ша». Уьш тІебаьх ки ча, цо
элира: «Со аша Мисар-мах ка воьх ки на шун ваша Юсуп ву! Ам ма
дохий а ма хьийза, шай на оьгІаз а ма эха, шаьш со Мисар-мах ка
вох карна. Адамаш кІел хьарда хархьама, шул хьал ха со кхачий тира
Да ла кхуза. Ши шо ду кху мах кахь мацал ла йолу, кхин пхеа шарахь а хир дац ял та дуьйш а, дерзош а. Ам ма Да ла ваий ти на со шул
хьал ха, кху лаьт та тІехь шун тІаьхье хи лий та а, шун да хар инзаре
кІел хьардак к ха а. Аша ца ваий тина со кхуза, Да ла ваий тина. Цо сох
пирІу нан да ви на, цуьнан цІий на тІехь эла а, берриг а Мисар-мах ка
тІехь куьй гал хо а ви на. Си хо яй, сан дена тІе а кхачий, ала цуьн га:
Хьан кІан та Юсу па хабар доуьй ту хьоьга: „Да ла со Мисар-мах кахь
куьй гал хо ви на. Со вол чу схьавола, хан ца йолуьй туш. ГІашан цІе
йол чу мет техь Іийр ву хьо, су на ул лохь. Хьан бераш а, берийн бераш а, берриг а ба хам а, дерриг а даьх ни а схьа да ла де. ГІашанехь
хьо а, хьан доь зал а кхобур бу ас, хІун да аьл ча тІедогІуш мацал лин
пхи шо ду. Иза ца дахь, хьо а, хьан цІа а, хьан долахь дерг дерриг а
эшамехь хир ду“». И деш наш аьл лачул тІаьхьа шен ваша Бен-Яман,
мара а воьл ли на, вил хира Юсуп. Цул тІаьхьа, массо а ваша мара а
вул луш, царна барташ а дохуш, воьл ху ра Юсуп.
ДОЛ АД АЛ АР42:36–38;43:1–34;45:1–15
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Юсуп деца цхьаьнак хетар
су пан вежарий баьх кина аьл ла, хабар хезча, пирІу но
царна оьшшу чул даа хІу ма КанаІан-мах ка дІа дахьа кеч
а дай, новкъабов ла ду хар а, гІудал к хаш а ло аьл ла омра дира. Цо
цаьрга шайн да а, доь залш а кхуза, Мисар-мах ка, схьаба лабар
дІа хьедира.
Юхабирзи ча, вежарша Юсу пах лаьц на дерриг а дІа дий цира
Якъу бе. Шена уг гар а везаш волу кІант Юсуп дий на вуй ла а, иза
гой ла дуй ла а хиъча, Якъу бан дог ха за хет та тоха делира, тІак к ха
цо кІант гархьама Мисар-мах ка ва ха сацам бира. Цул тІаьхьа
Да ла Якъу бе гІенах элира: «Со Дела ву, хьан ден Дела. Кхера а
ца кхоьруш, Мисар-мах ка гІо, ци гахь Ас хьох док к ха халкъ схьадолуьй тур ду. Со хьоьца Мисар-мах ка дІа а вогІур ву, цигара Ас
хьо юха а ва лор ву».
Якъуб дерриге шен бераш ца а, берийн берашца а, берриг бахам ца а Мисар-мах ка дІава хара. Юсуп, шен гІудалкх дІа а йожий ти на, царна дуьхьал веара. Исраил ган ма-гинна, тІевед да,
иза мара а воьл ли на, вех ха вил хира иза.
ПирІу но, Юсуп вол чу гергарнаш баьх ки на аьл ла шена хезча, иза шена тІе а кхайк хи на, элира: «Хьо вол чу да а, вежарий
а баьх кина. Мисар-мах кара лат та хьу на хьал ха ду. Оцу лаьт тан
тоьл лачу мет техь охьа ховшабе хьайн гергара нах».
Да а, вежарий а Мисарахь баха ховшийра Юсу па, царна гІа лина
ул лохь тоьл ла лат та а дел ла. Шен ден а, вежарийн а хІусамашкара
берашка хьаьж жина, массарна а юучуьн ца кхачо йира Юсу па.
Якъуб, КанаІан-мах ка юха а ца воьрзуш, Мисарахь висира. Ша
ва ла ле хьал ха цо Юсу пан кІен тий Маннаш а, Эпрам а декъалбира, цул тІаьхьа шен кхин кІен тий а декъалбира. Якъуб вел лачул
тІаьхьа кІен таша цуьнан весет кхочуш дира. КанаІан-мах ка дІа
а ваьхьна, Ибра хІим а, Сарат а, Исхьакх а, Ребик ха а дІабоьх кина бол чу Мах пела олу чу арахь лаьт тачу хьеха чохь дІавоьл лира
цара иза.
ДОЛ АД АЛ АР45–50
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Исраилан халкъ Мисар‑мах кахь лоллехь лат тар
ук ха шераш дІа дев л лера. Якъуб а, цуьнан берриге кІентий а дІак хел хи нера.
Якъуб Месопотамера КанаІан-мах ка воьдуш Делаца лет тачу
хенахь, Везачу Эло, иза декъал а ви на, цун на керла цІе тил лира – Исраил, гоч ди ча цуьнан маьІна «Делах лет тарг» ду. Цун дела
Якъу бан тІаьхьенах – жуьг тийн хал къах – хІин ца а Исраил цІе
йок к ху.
Юха Мисар-мах кахь керла пирІун хІоьт тира, цун на хьекъалал лечу Юсу пах а, цуьнан ди качу гІул лак хех лаьцна а хІумма а
ца хаьара. Керлачу пирІун на Исраи лан халкъ док к ха а, ницкъ
болуш а хил ла хи лар гира. ТІак к ха цо шен хал къе элира: «Исраил хой ца дебий та хьовса деза вай. Нагахь тІом ба лахь, уьш вайн
мостагІех дІа а кхет та, вайх лата а лет та, кху мах кара дІагІур бу».
Мисархоша шайн хьаькамаш хІит тийра, исраил хойх леш а бина, цаьрга беза бел хаш бай та. Ам ма оцу хал къана тІехь гІело мел
йо а, иза тІет тІа дебара, цу мах ка хула дІаса даьржара. Цун дела
кхин а чІогІа беза а, ха ла а бел хаш бой ту ра цара исраил хошка.
Мисархоша къа хьдинера исраил хойн да хар беза бел хаш бойтуш,
муьл х ха а болх бой ту ра цара исраил хошка, къин хетам боцуш.
Амма Дал ла дІа хезира Шен халкъан узарш а, дел хар а, тІак к ха
Цо царна кІел хьардохург ва хий тира.
АРАД АКК Х АР1:6–14
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Тускар чуьра жима бер
ирІунна Исраи лан халкъ беза бел хаш би ча а гІорасиза а
ца хуь луш, амма кхин тІе а стам а луш, чІагІ луш хи ларх
хиира. ТІак к ха цо хІора керла ви на волу кІант-исраил хо хи чу
кхосса аьл ла омра дира.
Цхьана исраил хочо, доь зал хочух а хил ла, кІант вира. Кхаа
бат тахь лелийра цо иза леч къош, амма кхи дІа иза леч къо а ца
яьхьна, эрзах тускар а ди на, цу нах си лам а хьаьк х на, кІант чу
а вил ли на, тускар Нил-хи нан эрзаш кахь берда йистехь ди тира
цо. Ткъа кІен тан йи ша ген нара цу нах хІун хуь лу хьоьжуш яра.
АРАД АКК Х АР2:1–4
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Муса пирІу нан йоІ йол чу кхочу
ха пи рІу нан йоІ еара Нил-хи тІе лий ча. ЦІаьх хьана
йоІа на эрзаш юкъахь тускар ги ра, цо шен гІарбаш
яхий тира иза схьаэца.
Тускар схьа дил ли ча, пирІу нан йоІана цу чохь доьл хуш Іаш
долу бер гира. Иза и бер исраил хойн хи ларх кхий тира. Къа а
хет та, цу нах шен бер хи лий та сацам бира йоІа. Цу хенахь тІееан чу кІен тан йишас кІант вак хо зуда оьший те аьл ла, хаьт тира.
ПирІу нан йоІа кІант вак хо зуда оьшу элира. Вук хо кІен тан нана
схьа я лийра. ПирІу нан йоІа элира зуд чуьн га: «ХІара бер, схьа а
эций, кхаба. Ас мах лур бу хьу на кху нах». Зуд чо шен кІант, дІа а
ваьхьна, кхебира. КІант вок к ха хи лира, тІак к ха нанас иза пирІу нан йоІе дІавелира. Вук хо иза, шен волуш сан на, лелавора.
КІен тан цІе Муса тил лира пирІу нан йоІа.
Муса пирІу нан цІахь кхуьуш а, мисархо сан на хьа лак хиош а
вара, амма цо цкъа а ша исраил хойн хал къах хи лар диц ца дора.
Ша вок к ха хил ча исраил хой бол чу нисвелира иза, тІак к ха цун на
гира, шен халкъ мисархоша дацош хи лар а, цуьн га беза бел хаш
байтар а. Цкъа цунна цхьана мисархочо шен къомах вол чу Іебархочун на ет таш гира. Дарвел лачу Мусас, и мисархо вен а вийна,
гІамарла воьл лира.
ШолгІачу дийнахь Мусана дов даьл ла вол луш ши Іебархо гира.
Мусас царех цхьаьнга хаьт тира: «Хьайн вешина хІун да ет та ахь?»
Вук хо жоп делира: «Тху на тІехь хьаькам а, кхела хо а хьо хьан
хІот тийна? Ай хьа вий на мисархо сан на, со вен-м ца гІерта хьо?»
ТІак к ха Мусас, кхера а вел ла, ой ла йира: «ХІинца ас динарг массарна а хиъна», аьл ла. И гІул лакх шена хиъча, Муса вен гІерташ
вара пирІун. Амма пирІун вол чуьра вед да, ма дан хойн лаьт та тІе
веара Муса. Ци гахь цун на ди нан да, Итар (РаІал) дуьхьал нисвелира, тІак к ха иза церан доь за лехь сецира. Итара (РаІа ла) шен
йоІ Ци пара яхий тира цуьн га.
АРАД АКК Х АР2–3
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Лет та йогу коканан колл
ук к ха а шераш кахь шен стун ден, ма дан хойн мах кахь
ди нан да вол чу Итаран, уьстагІий да жош вара Муса.
Цкъа уьстагІий да жош, ген на яьссачу ара хула дІавах на, Хьариб цІе йол чу Делан лам тІе кхечира иза. Цигахь Везачу Элан
ма лик дуьхьал хІоьт тира цунна йогу чу коканан кул ла юк къехь.
Коканан кул лах цІе лет тера, амма иза яьг на ца йолу ра. ТІак к ха
Мусас элира: «ТІева ха веза со оцу инзаречу хІу мане хьа жа. Колл
хІун да ца йогу?»
Муса тІевогІуш Шена ги ча, Веза Эла кул ла юкъара кхайк хира:
«Ва Муса! Кхуза тІе ма воьл лахь. Хьайн когара мачаш дІа я ха, хьо
лаьт та мет тиг, Со кхузахь хи ларна, деза лат та ду. Со хьан ден Дела ву, Ибра хІиман а, Исхьак хан а, Якъу бан а Дела». Мусас шен
юьхь дІакъев лира, хІун да аьл ча иза кхоьру ра Деле хьа жа.
Везачу Эло цуьн га элира: «Мисарахь Сайн халкъо хьоьгу ба ла
гина Су на, тІехІит ти начара ницкъ барна, цуьнан узарш а хезна.
Су на хаьа Сайн халкъан лазам. ТІевахана, иза мисархойн Іазапах
кІел хьара а даьк к хи на, цу мах кара ара док к хур ду Ас. Дикачу а,
бок к хачу а, шуьрех а, ма зах а буьзначу ток хечу, канаІан хойн а,
хьета хойн а, эмархойн а, переза хойн а, хьаьви хойн а, явсай хойн
а мах ка дІа дуьгур ду Ас Сайн халкъ. Исраил хойн бел харш хезна
Су на, мисархоша церан Іазапехь бах кор а гина. ХІинца Ас хьо
пирІунна тІе вохуьй ту. Ва ха а гІой, Сан халкъ долу исраил хой,
Мисарара араба ха».
Амма Муса ой ла керчаш лаьт тара. Цун на ша цу тайпана гІуллакх дан хьакъ долуш вац аьл ла хетара. Мусас Деле элира: «Со
ми ла ву, пирІун на тІева ха а, Мисарара исраил хой араба ха а?»
Амма Да ла цуьн га жоп делира: «Со хьоьца хир ву».
АРАД АКК Х АР3:1–12
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Муса а, АхІарон а пирІун вол чу воьду
езачу Эло Муса Делан халкъ паргІатдак к ха пирІунна тІедил ларца вохуьйту чу хенахь, Мусас жоп делира: «Веза Эла!
Со дашана говза вац, гут тар а иш т та хил ла а ву. ХІинца Хьоьца
къамел дин чул тІаьхьа а дешан говзал ла яц соьгахь. Со мат тана
шера вац». ТІак к ха Везачу Эло элира: «Левин тІаьхьенах а волуш,
АхІарон цІе йолуш ваша вац хьан? Су на хаьа иза къамел да луш
вуй ла. Иза хьу на дуьхьал вогІур ву, хьо ги ча цун на ха за хетар ду.
Ахьа шега аьл ларг цо дІа эр ду. Къамел дечу хенахь Со шуьца
хир ву, Ас Іамор ду шу на аша дан дезарг. Хьан мет та АхІарона
на хаца къамел дийр ду. Иза хьу на хьал хара къамел деш хир ву,
ткъа хьо цун на Делан мет та хир ву. И Іаса хьайн кара схьаэца,
цуьнца тамашийна хІу манаш гой тур ду ахь».
Цул тІаьхьа Мусас а, АхІарона а пирІун вол чу а веана, элира:
«Везачу Эло, Исраи лан Да ла боху: „ДІа хеца Сан халкъ яьссачу
арахь Сан дуьхьа деза де хІот то“». Амма пирІу но элира: «Ми ла ву
И Веза Эла, ас, Цуьнга ла а доьгІна, Исраи лан халкъ дІахеца? Су на
Веза Эла а ца вевза, исраил хой ас дІа а хоьцур бац. Муса, АхІарон,
халкъ шен бал хах юха док к ху аша. ДІа а гІой, шайн гІул лакх де».
ТІак к ха пирІун исраил хошца кхин тІе а къиза хи лира, цо тІехьовсуш бол чаьрга цаьрга кхин а алсам болх байта аьл ла, омра дира.
Дук к ха а бил га лонаш а, тамашийна хІу манаш а кхочуш дира
Везачу Эло пирІу нан бІаьргаш на а гуш, ам ма иза, дог а чІагІ дина, Делан халкъ дІа хеца лу уш вацара.
Везачу Элан исс ирча таІзар хи лира дерриге мисархойн халкъана: Нил-хи чуьрчу хих цІий хи лира, пхьи дарчаша дерриг а
Мисаран лат та дуьзира, ченах кегийра чуьркаш хи лира, Мисарахь
дук к ха а жІа лийн мозий гу чудев лира, адамашна а, даьх нина а
кхераме ши цамгар кхий тира: кІомарш дий лар а, ноткъа яр а.
Къора а тоьх на, дерри ге а мисархойн лаьт та тІехь, иза дасса а
деш, цІоз даьржира. Эх хар а берриг а Мисар-мах ка бода беара.
Амма пирІу нан дог кхин тІе а чІагІ лора, тІак к ха цу таІзарх ша
ба ла хьоьгуш шехь, исраил хойн хал къана дІа да ха бакъо ца лора
цо. ТІак к ха Муса а, АхІарон а пирІун на тІаьх хьарчу ит тал гІа
таІзар даран кхерам тийса хІоьт тира.
АРАД АКК Х АР4–10
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Пасахьан Іахаран цІий
ирІу нан дог кІад ца делира шена Делан дерриге а сий лахь
та ма ший на хІу ма наш ги на дол лу шехь. ТІак к ха Мусас
пирІу не элира: «Везачу Эло иш т та боху: „Буьйса юк къе яхача,
Со Мисара хула чек х вер ву. Мисар-мах кахь хІорра а дуьх хьарлера
кІант лийр ву, пач ча хьан гІанта тІехь Іаш вол чу пирІу нан кІантана тІера дуьйна кІа оруш йол чу гІарбашан кІан тана тІек хач чалц.
Даьх них а хІора хьал ха дуьнен тІе даьл ла боьрша хьайба лийр ду“».
Ткъа дерриге а исраил хойн хал къе Везачу Эло Мусага хула кху
буьйсан на хІора доь за ло цхьа а сакхт доцу Іахар бе аьл ла, омра
дира. Иза къаьхьачу бецашца а, совсазчу баьп каца а даа деза.
Бий начу Іахаран цІий Да ла массо а исраил хошка неІаран гу ран
шинна а агІор, иш т та неІаран ду къо тІе а хьак ха аьл ла омра дира.
Везачу Эло элира: «Шун цІенош тІехь долу цІий Су на бил га ло
хир ю. ЦІий ги ча, Со шу на ул лохула тІех вер ву. Ас Мисар-махкана таІзар дечу хенахь, шу на цхьа а зулам хир дац».
Исраи лан кІен таша Делан омра кхочуш дира. Буьйсан на мисармах ка хой, гут тара сан на, дІабий ши ра, ткъа буьйса юк къе
ях ча берри ге а церан дуьх хьарлера доь зал хой белира. Пи рІун
ша а, цуьнан ул лорнаш а, ерриг Мисар а хьа лагІаьт тира. Док к ха
бел хар хІоьт тира Мисар-мах кахь, хІун да аьл ча чохь вел ла стаг
воцуш цхьа а доь зал бацара.
Цу хенахь дуьйна Везачу Эло исраил хошна Пасахь олу деза
де дІа хІот тийна. «Пасахь» (жуьг тийн мат тахь «песахь») боху чу
дешан «юх хехула чек х ва лар» аьл ла маьІна ду – Веза Эла исраилхошна юх хехула тІех ваьл ла мисархошна таІзар дечу хенахь. ХІора
шарахь и дезде долуш исраил хоша совсазчу бепиг ца Іахар баа
безаш бара, шайн кІел хьарда хар дага а доуьй туш.
АРАД АКК Х АР11;12:1–17,30
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Везачу Эло исраилхой Мисар‑мах кара арабоху
у буссехь тІе а кхайк хи на, Мусага а, АхІароне а пирІу но
элира: «Шу а, исраил хой а, хьа ла а гІовт тий, дІа дов ла сан
хал къана юкъара. Да ха а гІой, Везачу Элана гІул лакх де, шаьш
ма-ал лара. Кегий а, дак к хий а даьх ни а шайца дІа дига. ДІа а гІо,
со декъал а ве!»
Берриг а мисархоша доьху ра цаьрга, си хонца дІагІа хьара шу
бохуш. «Шу дІа ца гІахь, тхо массо а хІал лакьхир ду!» – боху ра
цара.
Исраи лан кІен тий Мисар-мех кан дозане дІаба хара – уьш ялх
бІе эзар герг га стаг вара, царна юкъара бераш ца лери ча. Дук к ха
а кхечу къаьм нех болу нах арабев лира цаьрца Мисарара, иш т та
дІа дуьгуш дук к ха а кегий а, дак к хий а даьх ни дара.
Новкъахь Мисарара схьабахьачу бедах совсаза хьок хамаш дира
цара. Си хон ца цу мах кара арабев л ла дела, церан бод ца севсинера, шайна новкъа дов луш яа хІу ма кечъян а ца кхиънера уьш.
Исраил хоша Мисарахь диъ бІе ткъе итт шо даьк к хинера.
Да ла исраил хой яьссачу арен га хула ЦІен хІорд бол чу боьду чу
новкъа хула бигира. Везачу Элана бен Шен халкъ ми ча дуьгуш
ду ца хаьара. Цун дела Иза царна хьал хаваьл ла дийнахь марханех
хил лачу бІогІамна юкъахь, ткъа буьйсан на – цІеран бІогІамна
юкъахь вогІу ра, царна серло а луш. Марханийн бІогІам сец начу
хенахь, исраил хоша шайн четарш дІа а хІит та дай, са доІу ра, ткъа
иза дІаболабел ча, цара шайн некъ кхи дІа бора. Марханийн бІогІам дийнахь, цІеран бІогІам буьйсан на Делан хал къана ул лора
дІаболуш бацара.
АРАД АКК Х АР12:31–40;13:20–22
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Исраил хой ЦІечу хІордах дехьабовлар
сраил хой Мисар-мах кара шайн Делана сагІа дак к ха арабев л ла а ца Іаш, ам ма хІин ца кхин цкъа а юха ца берза
арабев л ла хи ларх кхий тира пирІун. ТІак к ха иза берриг шен берешца а, гІудал к хаш ца а, дерриг а шен эскарца а исраил хошна
тІаьхьаваьл лера.
Исраил хой ЦІечу хІордан берда йисте кхаьч ча, церан кхидІа гІой ла дацара, ткъа мисархой царна тІек хуьуш бара. Шайна
хьал ха болу хІорд а, тІехьа болу мисархой а ги ча, Делан халкъ
Мусана хам тал ла ян дола делира, цо шаьш Мисар-мах кара яьссачу аренгахь да ла да лий на бохуш. Амма Мусас хал къе элира:
«Кхера а ца кхоьруш, дІа хІит тий лат та, Везачу Эло та хана шаьш
кІел хьарда хар гур ду шу на. ХІин ца гуш болу мисархой кхин
цкъа а гур бац шу на. Везачу Эло шун дуьхьа тІом бийр бу, шун
хІумма а дан ца деза».
Везачу Эло Муса га хІордехьа куьг кхов да де эли ра. Мусас
хІорда тІехула куьг лаьц ча, Везачу Эло мал хба лера чІогІа мох
хьак хий тира. Буьйса чек хъял лалц хьек х начу мохо, хІорд дІаса а
бекъаба лий тина, лат та дакъийра. ХІорда юк къерачу лаьт та тІехула дІаба хара исраил хой. Пен а хил ла лаьт таш, аьрру а, аьт ту а
агІор хи дара царна.
АРАД АКК Х АР14:5–22
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Мисархойн эскар ЦІечу хІорда чохь хІаллакьхилар
Іаьхьабев л ла богІу мисархой а шайн ерриг а говраш ца, гІудалкхаш ца, дош лош ца хІорда юк къе бев ли ра. Іуьйран на Везачу Эло
мисархой, бохийна, баржийра, чкъургаш дІайов лийтина дела, мисархойн
гІудал к хаш ха ла тек хайора цара. Иза а ги на, мисархоша вовшаш ка элира: «Исраил хой бол чуьра довда деза! … Цаьрга хьа волу Веза Эла вай на
дуьхьал леташ ву!»
Дерриг а Делан халкъ екъачу мет техула сан на, хІорда юк къехула дехьа даьл ча, Везачу Эло Мусага эли ра: «Хьайн куьг хІорда тІехула лаца,
тІет тІа хьаьд дачу хи но мисархой шайн гІудал к хаш ца а, дош лош ца а дІахьулбийр бу». Мусас Везачу Элан ом ра кхочуш ди ра, тІак к ха шен мет те
юха деан чу хи но берриг а мисархой хІал лакби ра.
Цу дий нахь Везачу Эло исраил хой мисархойх иш т та кІел хьарбехи ра.
Везачу Эло мисархой эший ча, хи и ра исраил хош на Цуьн гахь мел ницкъ
бу, цун дела Везачу Элах а, Цуьнан ял хочух Мусах а кхера а бел ла, цушин нах тий ши ра уьш. ТІак к ха Мусас а, исраил хоша а Везачу Эла на
лери на назма эли ра:
«Ас Везачу Элана назма олу, И сий лахь-вок к ха хи ларна. Дин а, бере а
цхьаьна Цо хІорда чу кхоьсси на. Веза Эла сан ницкъ бу, Цуьнан дуьхьа
ас назма олу, Цу нах су на КІел хьарвок к хург хил ла дела. Иза сан Дела ву,
Цун на хастам бо ас. Сан ден а Дела ву Иза, цун дела ас лору Иза. Веза Эла
сий лахь тІема ло ву, Цуьнан цІе ЯхІу ва ю. ПирІу нан эскар а, гІудал к хаш
а хІорда чу кхисси на Цо, тоьл ла болу пирІу нан тІеман хьаькамаш Эрзан
хІорда чу ба хана. КІоргачу хи ша уьш къай лабехира. ТІул гаш сан на, хи
бу ха а ба хана, бай на уьш. Веза Эла, Хьан аьт ту куьг ма сий лахь ницкъ
болуш ду. Хьан аьт ту куьй го, ва Веза Эла, мостагІа хІал лак ви на. Хьайн
возал лица Ахь эшийна Хьайна дуьхьалбев л ларш. Хьайн оьгІазал ла царна
тІе а ерзий на, ча сан на, багий на Ахь уьш. Ахь хьак хий тин чу мохо хи декъа а декъна, пен сан на, дІа хІот тийра. ХІордан кийрара хи ду къделира.
МостагІчо эли ра: „Царна тІаьхьа а ваьл ла, уьш схьа лоцур бу ас, церан
хьал схьа а док к хур ду. Тур а даьк к хи на, сайн дог Іабош, сан куьй го уьш
хІал лак а бийр бу“. Ам ма Ахь царна тІе мох хьаьк хира, тІак к ха уьш, даш
сан на, хи бу ха а ба хана, хІордан буьрсачу хи ша дІа хьулби ра. Веза Эла,
Хьоьга кхочуш ми ла ву деланаш на юкъахь? Хьо сан на Шен возал ли ца
а, хастам хил ла а, инзаре хІу манаш кхул лург а ми ла ву? Ахь аьт ту куьг
тесча, уьш Лаьт то дІа хьулби ра. Хьайн хедар боцу чу безам ца Ахьа мах
бел ла кІел хьардаьк к хи на халкъ, он да гІо лоцуш, езачу Хьайн хІусаме
диг на хир ду Ахь. Иза хезна хал къаш кхоьруш хир ду. ПІелаш там хойн
халкъ кхерамо Іадий на хир ду. Цу хенахь Эдомера элий боьх на хьийзаш
хир бу, Муабера баьч ча наш да га тІе кхерам тесна хир бу, КанаІа нера
ба хархой, кхерабел ла, ша сан на, беш на хир бу. Кхерамо Іадор бу уьш!
Хьан сий лахь куьг а ги на, тІул гаш сан на, дІатуьйр бу уьш, Хьан халкъ,
Веза Эла, тІех дал лалц, мехах паргІатдаьк к хи на халкъ тІех дал лалц. ДІа
а диг на, Хьайн цІен на хаьржин чу мет те охьа хаор ду Ахь и халкъ, Веза
Эла, Хьай на хІусам Ахь йин чу мет те, Хьайн куьй гаш ца Ахь кхоьл линчу дезачу ЦІий не! Веза Эла гут тар а хир ву олал ла деш, аба де ял лалц».
АРАД АКК Х АР14:23–31;15:1–18
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Стига лара манна
инай цІе йол чу яьссачу арен га хула исраил хойн бех ха некъ
дІаболабелира, Везачу Эло буьгуш а бара уьш. Цу арахь
Мусага а, АхІароне а лен буьй лабелира нах, Мисар-мах кахь Везачу Элан куьй гах дел лехь гІолехь дара шайна, кху яьссачу арахь
мацал ла лечул ла, бохуш.
Мусас халкъе элира: «Везачу Элана хезна Шена шу резацахи лар,
цун дела Цо сарахь даа жи жиг лур ду шу на, ткъа Іуьйранна бепиг
а лур ду. Сан а, АхІаронан а карахь хІумма а дац! Шу резаца хилар тхойшинна дуьхьал дац, Везачу Элана дуьхьал ду». ТІак к ха
Везачу Эло Мусага эли ра: «Су на исраил хоша, резабоцуш, ен
хам тал лаш хезна. ДІа а ла цаьрга: „Тховса сарахь жи жиг ду ур ду
аш, ткъа кхана Іуьйран на Іаббалц бепиг а хир ду шу на. ТІак к ха
ху ур ду шу на, Со Веза Эла, шун Дела вуй ла“».
Цу сарахь исраил хой севцначу мет те лекъарчий даьх кира. Уьш
ат та схьа леца лора, тІак к ха хал къан тоъал мерзачу жи жигах дузий ла дара. Іуьйранна церан мет тамат тана гобаьк к хина Іуьл луш
тхи дара. Тхи дІа даьл ча, лаьт та тІехь кегийра, лайн чимаш сан на
а, йис сан на а, цхьа хІу манаш йисира. Иза Везачу Эло Шен халкъана дел ла долу сти га лара бепиг дара. Исраил хоша цу бепигах
«ман на» элира. Цуьнан чам мезаца болу хьок хам дагабоуьй туш
бара. Везачу Эло иза нийсса цхьана дий нахь да а луч чул ла хьа де
аьл ла омра динера. Нагахь цхьаммо сов лахьа дахь, диснарг буьйсан на вон хуь лу ра. Ткъа пІераскан дийнахь Да ла шина дийнахь
да а лун дол ч чул схьа ла хьа де аьл ла ом ра ди нера, хІун да аьл ча
шоьта де Везачу Эло са даІа хІот тий на дара, цу дий нахь цхьаммо а цхьа а гІул лак хаш ца дора. ПІераскан дийнахь ши на ден на
гул ди на долу ял та бен ца тел хаш ца дуьсу ра.
АРАД АКК Х АР16:1–31
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Мусас тархах хи док к ху
сраи лан халкъ Рапи дам олу чу мет техь сецира, амма цигахь
ма ла хи дацара. Мусана дуьхьал а бев л ла, цуьн га бех каш
дохуш, шайна хи ло боху ра на ха. «Со хІун да хьийзаво аша? Везачу Элан собар кхачо а хІун да гІерта шу?» – жоп делира Мусас
цаьрга. ТІак к ха иза гІо доьхуш Везачу Эле доІа дан волавелира.
Везачу Эло тархах шен Іаса тоха аьл ла омра дира. Мусас Да ла
шега ма-бох ху ди ча, тархах хи схьа дели ра, тІак к ха дерри ге а
хал къо хьогал ла дІа яьк к хира.
Цу мет ти ган цІе Масса а, Мериба а тил лира цо, церан маьІна
«зер» а, «лер» а бохург ду, хІун да аьл ча цигахь исраил хой, Везачу
Элана дуьхьал а бев л ла, Цун на луьйш а, Иза зуьйш а бара: «Веза
Эла тхоьца ву я вац?» – бохуш.
АРАД АКК Х АР17:1–7
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Делера болу итт хьехам
уса Да ла хаьржина а, Цун на тешаме а, муьтІахь а вара,
цун дела Везачу Эло цуьн га хула хал къе къамел дора.
Исраи лан халкъ, мет тамотт а бина, Синай-ломана ул лохь сец ча,
Муса лам тІе хьа лавелира. Цигахь Везачу Эло цуьн га тІулгийн
экъанаш елира. Царна тІехь Делан хал къо ларбан безаш болу
Итт хьехам язбина бара:
Со Веза Эла ву, шун Дела, шу Мисарара, лол лехь дол чуьра
Ара даьх нарг. Со воцург кхин Дела ма хуь лий ла шун.
Цхьана а тайпана лак хахь стига лахь, я лахахь лаьт тахь, я лаьт тал
ла харчу хиш чохь хІу манан вастехь сурт кхул луш, шай на цІуш а
ма белаш. Царна корта а ма бет та, Іиба дат а ма де.
Везачу Элан, шайн Делан, цІе эрна ма як к ха, хІун да аьл ча
Шен цІе эрна йок к хуш верг Везачу Эло таІзар ца деш вуьтур вац.
Шоьтан де дагахь лат та де, иза Сан дуьхьа дІа а къастош. Ялх
дий нахь болх а бе, дерриг а шайн гІул лак хаш а нисде. Ткъа ворхІал гІа де шайн Везачу Дал ла лери на са доІу де хи лий та.
Шайн дай-наний а лара, шайн Везачу Да ла шу на лун дол чу
лаьт та тІехь дех ха да хар шун хи лий тархьама.
Адам ма де.
На хаца ма лела.
Къола ма де.
Шайн ул лорачун на дуьхьал харц тоьшал ла ма де.
Шайн ул лорачун цІа ма деза, цуьнан зуда а ма еза, цуьнан лай
а, гІарбаш а, сту а, вир а, цуьнан цхьа а хІу ма а шайна ма деза.
АРАД АКК Х АР20
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Дашо старгІа
езачу Эло Си най-лома тІехь дук к ха а деношкахь Мусаца
къамел дира. Исраил хоша, Муса юха ца вогІуш хьевел ча,
АхІарон вол чу а баьх кина, элира: «Тхо Мисарара ара даьх начу
Мусана хІун хил ла тху на ца хаьа, цун дела, хьал ха а ваьл ла, тхо
дІа дуьгун долу дела ве тху на». АхІарона цаьрга элира: «Шайн
зударийн а, кІен тийн а, йоІарийн а лергех йох ку дашо чІагарш,
схьа а яхий, со вол чу схьая». Дерриг а хал къо, шайн лергашкара
дашо чІагарш схьа а яьх на, уьш АхІарон на схьаеара. Нехан карара уьш схьа а эцна, ла ла а йи на, царах старгІин сурт дира цо,
уьрсаца иза то а деш. СтаргІа а ги на, исраил хоша боху ра: «Хьо
Мисарара ара даьк к хи на, хьан дела ву хІара, Исраи лан халкъ!»
Шол гІачу дий нахь цара, хьал х хе хьа ла а гІевт тина, цу нах шайн
ола хо аьл ла, цІе а йок к хуш, сагІанаш деара. ТІак к ха халкъ хІу ма
яа а, ма лар мий ла а, саму къа дак к ха а хІоьт тира.
Ткъа Везачу Эло лам тІехь Мусага элира: «Кхузара чу восса
сих ло, ахь Мисарара ара даьк к хи на хьан халкъ тел хина ду. Аса
тІедил лин чун новкъара си ха юхабев ли уьш». Дела и къиза дог
долу а, къар ца луш долу а халкъ хІал лак дан лу уш вара, амма
Мусас шен Везачу Деле дехар дира: «Веза Эла, Ай хьа бок к хачу
ницкъаца а, он дачу куьй гаца а Мисарара ара даьк к хин чу Хьайн
хал къана тІе Хьайн оьгІа зал ла иш т та хІун да юссуьй ту Ахь? Мисархошка хІун да бохуьй тур ду: „Уьш Мисарара Цо мекарлон ца
арабаьх на, лаьмнашкахь уьш байа а, лаьт та тІера хьаьк х на дІаба ха а“. Хьайн оьгІаз ло дІа а як к хий, дох ко а ва лий, хІал лак ма
дехьа Хьайн халкъ».
ТІак к ха Веза Эла дох ковелира Ша иш т та ой ла ярна. Ша халкъана дийр ду аьл ла зулам ца дира Цо.
Мусас шен карара экъанаш ламанан кІа жехь охьа а кхиссина,
йохийра. Цара йина старгІа, схьа а эц на, иза яга а йина, цу нах
бу ха дисина дерг ахьа а аьхьна, хи чу тесира цо. Юха и хи исраил хошка дІама лий тира цо.
АРАД АКК Х АР32:1–20
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Гуламан четар
айн мет тамат тана юьстаха четар хІот тийра Мусас. Цу нах
цо гуламан четар элира. ХІора Везачу Элах дагава ла лууш верг шайн мет тамат тана ара хьа дол чу цу четарна чу воьду ра.
Муса гуламан четарна тІеволавел ча, дерриг а халкъ хьа лагІотту ра. ХІорра а, шен четарна хьал ха а хІут тий, Мусана тІаьхьа
хьоьжуш Іара, иза четарна чу вах халц. Муса четарна чу вах ча,
мархийн бІогІам, охьа а богІий, четарна чу воьду чохь соцу ра,
тІак к ха Везачу Эло Муса ца къа мел дора. ХІораз за а гула ман
четарна хьал ха лаьт та мархийн бІогІам хал къана ги ча, хІорра а
лох ха охьатаьІара шен-шен четарна хьал ха лаьт тачохь.
Везачу Эло Мусаца юьхь-дуьхьал къамел дора, цхьаммо шен
дот та гІчуьн ца деш сан на. Юха Муса шайн мет та мотт бол чу
схьавогІу ра, ткъа цуьнан гІоьн ча, Ну нин кІант ЮшаІ, гуламан
четарна ул лора цкъа а дІа ца волу ра.
АРАД АКК Х АР33:7–11
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Делан четарна лерина совгІаташ
къа Да ла Мусага хула исраил хойн совгІаташ даийта а, Иза
даим цигахь волуш хи лий тархьама а, Шен хал къе кхин
четар дар тІедуьл луш омра дира.
Дерриг а Исраи лан хал къе Мусас элира: «Везачу Эло тІедилли нарг хІара ду: шай гара Везачу Элана совгІаташ да. Даг гара
сагІа да ла лу уш вол чу хІора стага Везачу Элана лерина совгІат
да: деши а, дети а, цІаста а, сий на а, сирла-цІен а, таьІна-цІен
а эханг а, дут къа кІа ди а, га занан тІаргІа а, цІен басар хьаьк х на
йолу уьстагІийн цІоканаш а, хІордан дийнатийн кІеда тІаьрсиг а,
акацин дечиг а, къуьданашна зайтдаьт та а, къобалваран даьт танах
а, ха за хьожа йогІу чу сегІа зах а ту ху ха за хьожа йогІу хІу манаш
а, оникс цІе йолу тІулг а, ий пад на чу хІит то а, нек ха тІе ул лу чу
безачу тІоьрмаг на тІетосу деза тІул гаш а».
Мусага ла а доьгІна, исраил хой дерриг а оьшуш дерг тІек хехьа
буьй лабелира. Даг гара лу уш а, сино и гІул лакх къобал деш а волу
хІора стаг вогІу ра Везачу Элана лери на совгІат да хьаш. Гуламан
четарна а, цуьнан берриг а гІирсана а, дезачу ду харш на а лерина
хІу манаш яхьара цара. Шен даг гара сагІа да ла лу уш дол чу хІора
адамо – божарша а, зударша а – мІерий а, лергах ух ку чІагарш а,
му хІарш а, туьтеш а, кхин йолу дашо хІу манаш а яхьара. ХІораммо
а дашо совгІат, шатай па сагІа сан на, хьа лаойу ра Везачу Элана.
Шен дол чо сийна а, сирла-цІен а, таьІна-цІен а эханг а, дут къа
кІа ди а, га занан тІаргІа а, цІен басар хьаьк х на йолу уьстагІийн
цІоканаш а, хІордан дийнатийн кІеда тІаьрсиг а да хьара. Детин я
цІастанан совгІат луш бол чу массара а иза Везачу Элана сагІина
да хьара, ткъа бел хан муьл х ха а декъана акацин дечиг шен йол чо
хІораммо а Везачу Элана сагІина яхьара иза.
АРАД АКК Х АР35:4–29
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Гуламан четар къобал дар
у ла ман че тарна гонах 50 метр еха а, 25 метр шуьй ра а
керт-аре яра. Керт-арена гобаьк к хи на цІестанах кхели на
бІогІамашна тІе оьх кина дуьхьа лъух курш яра. Ша гуламан четар
биъсаболуш дара, дохал ла 15 метр, шорал ла 5 метр, лак хал ла 5
метр а йолуш. Чу волий ла мал хба лехьа яра.
Гуламан четаран ши дакъа дара. Еза чоь олуш йолу хьал хара
чоь шен барамца йок к хо яра, цу чохь шена тІехь ха за хьожа йогІу хІу манаш ягош болу дашо кхерч бара. Цунна ул лохь лаьт таш
шена тІехь ший т та бепиг долу дашо стол яра. Цу баьпкех деза
бепигаш я Везачу Элана хьал ха дох ку баьп каш олу ра. Оцу езачу
чоьн на чохь ворхІан хьа къуьданаш болу дашо стогар бара. ШолгІа чоьхьара чоь хьал харчух шаршу ца дІакъастийна яра. Цу чохь
дашо тоьшал лин тІорказ дара – шина дашочу ма ликийн суьрташ
тІехь долу яьшка. Цу чохь ларъеш шай на тІехь Итт весет дІа яздина йолу тІул гийн экъанаш яра. Барт баран тІорказ чохь дол чу
чоьнах Уг гаре еза чоь олу ра.
Езачу чоьн на чудов ла ди нан дайш на бен магош дацара, ткъа
уг гаре а Езачу чоьн на чу ва ла шарахь цкъа динан коьртачу дена
бен магош дацара.
Гуламан четар ди на даьл лачул тІаьхьа, Мусас иза а, цу чохь
динан гІул лакх дан дезаш болу ди нан дай а базбира. Цул тІаьхьа
Делан сий лал лин серлоно дуь зира иза, тІак к ха мархано дІакъевлира дерриг а гуламан четар. Буьйсан на четарна тІехула йолу
марха цІе сан на йогу ра. Мархано массо а хенахь дІакъев ли на
лат та дора гуламан четар. Цкъац цІа иза гуламан четарна лек к ха
хьа лайолу ра. Иза, Везачу Эло Мисар-мах кара инзаречу КанаІанан лаьт та тІе да лош дол чу хал къана, хьа ла а гІаьт тина, новкъа
да ларан Делан билга ло яра.
Делан Йозанашкахь Делан четарх иш т та Довзий таран четар
а, Гуламан четар а олу, хІун да аьл ча халкъ цун на гона ха Дал ла
гІул лакх дан гул лора.
АРАД АКК Х АР40:17–38
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КанаІане лат та талла бахийтина нах
х хар а исраил хой КанаІан-мах кана ул ло кхечира. Уьш Паран олу чу
яьссачу арен гахь севци ра. Ци гара Мусас Ка наІа не ший т та исра ил хо ва хий ти ра, цаьрга иш т та а олуш: «НегІаб-яьссачу арен га хула а
гІой, лаьм наш тІе дов ла. Ци гара лат та му ха ду а хьовса, цу тІехь дехаш
долу халкъ му ха ду а тал ла: иза ницкъ болуш ду я дац, дук ха ду я кІезиг
ду? И халкъ дехаш болу мохк му ха бу а хьовса: иза ха за бу я декъа за бу
те? Церан гІа ла наш му ха ю а хьовса. Халкъ че тарш чохь Іаш ду я ди ка
чІа гІйин чу гІа ланаш чохь дехаш ду тал ла. Лат та му ха ду а хьовса: ток хе
ду я ледара ду? Ци гахь дит таш ду я дац хьовса. Даг гара гІер та лаш, шаьш
юха доьрзуш цу мах кахь кхуьуш болу стоьмаш шайца схьаба лаш». Шийт та
тал лам ча новкъа велира. Шов зт къа дий нахь хьий жира уьш канаІан хойн
лаьт те. Шайн мет тамотт бол чу юхабирзи ча, цара шай ца нараш а, ин жиран дит тийн стоьмаш а, кхиболу стоьмаш а беара, иш т та кемсийн кан а,
иза оц цул бок к ха хи ларна, ши на стага гІожа тІехь бохьу ра. Тал лам чаша
шай на ги нарг а дуьй цуш, эли ра, цу мах кахь «бил г гал шуьрех а, ма зах а
дуьзна ток хе лат та ду», ам ма цу мах кахь дехаш долу халкъ ницкъ болуш
а ду, церан гІа ланаш чІа гІйи на а ю, дик ка як к хий а ю. Цара боху ра: «Цу
халкъана дуьхьал довла лур дац вай, хІун да аьл ча иза вайл ницкъ болуш ду!»
Цара массаьрга а дуьйцу ра исраил хойн ницкъ кхочур бац, цу мах карчу халкъана дуьхьалбов ла бохуш, Да ла шайна гІо дан ваІ да дина хи лар
диц а дина. Ши тал лам хо, Ну нин кІант ЮшаІ а, Епу нин кІант Ки лаб а
бен тешаме вацара Везачу Элана, царна халкъана кхерам тийса ца лаьара. Ки лаба боху ра: «Вай, да ха а да хана, и лат та ваьшна схьа док к хур ду,
хІун да аьл ча иза вайга схьа дак к ха лур долуш ду». Амма халкъана цаьрга
ла догІа ца лаьара. Берриш а, маьхьарий а хьоьк хуш, Мусана а, АхІаронна а шаьш Мисар-мах кара ара да хар дуьхьал дет та буьй лабелира. ТІак к ха
цара вовшашка элира: «Ваьшна тІехь хьаькам а хІот тийна, Мисар-мах ка
юха доьрзур ду вай». Лаьт те хьовса бахан чу нахана юкъарчу Ну нин кІанта
ЮшаІа а, Епу нин кІанта Ки лаба а, шайн бедарш а этІийна, на хе элира:
«Тхо хьовсуш чек х девл ла лат та ву но чІогІа хаза ду. Нагахь Веза Эла вайна
реза велахь, Цо и лат та вайна схьа лур ду. Шуьрех а, мазах а дуьзна ток хе
лат та ду иза. Амма Везачу Элана дуьхьал ма довла. Цу мах кахь Іачу халкъах
а ма кхера, цу нах вайна ижу хир ю. Уьш ларбан цхьа а вац, ткъа вайца Веза
Эла ву. Ма кхера царах». На ха хьоьк ху маьхьарий а, церан дуьхьал да лар а
хезна, Муса а, АхІарон а гІайгІане хи лира. Царна исраил хойн юха хьа хилар а, цатешар а ган лазаме дара. ТІак к ха Везачу Эло Мусага элира: «ХІара
халкъ мел Іийр ду Су на дуьхьал даьл ла? Аса шайна гайтин чу тамашийначу
билга лонех ца тешаш мел Іийр ду иза? Лен ун а кхетийтина, хІал лакбийр
бу Аса уьш, ткъа хьох а, хьан ден цІий нах а цул док к ха а, нуьц къа ла а
халкъ кхул лур ду». Амма Мусас Везачу Эле аьрхачу исраи лан халкъана
док к ха къа латорна геч дар дий хира. Да ла юха а геч дира аьрхачу халкъана,
амма царна таІзар деш, царех цхьа а, исраил хойн керла чкъор бен, ваІ да
дина дол чу КанаІан-мах ка а кхаьчна, цигахь вехар вац. Ткъа хІинца бехаш бол чу исраил хойх Епу нин кІант Ки лаб а, Ну нин кІант ЮшаІ а бен
вер вац цу лаьт та тІехь, хІун да аьл ча и шиъ висина Везачу Элана тешаме.
ЛЕЛ АР13:1–34;14:1–30
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Кхорахьна а, Датанна а, Абирамна а таІзар дар
езачу Эло дерри ге исраил хойн хал къана Мусага ла догІа а,
цо ма-бох ху лела а омра динера, хІун да аьл ча Цо Ша иза
харжа а хаьржина, дерри ге а хал къана тІехь баьч ча дІа хІот тийнера. Амма цкъа исраил хойн гІат там хи лира. Кхорахь а, Датан а,
Абирам а куьйгал лехь а волуш, ши бІе шовзт къе итт стаг Мусана
дуьхьалвелира. Царна кхин цунна муьтІахь хи ла ца лаьара, Муса
ша кхечарел лак хара хІот тош хи ларна бех ке а веш.
Иза шена дІа хезча, Мусас Везачу Эло шега омра ма-дарра, дерри ге а исраил хойн хал къана Кхора хьан а, Датанан а, Абираман
а четарш на ул лора дІа дов ла а, церан хІу манех ца хьак ха да ларна
а буьйра дира. Цул тІаьхьа Мусас элира: «ХІинца хІок ху нах ху ур
ду шу на Везачу Эло со и дерри ге а гІул лак хаш кхочуш дан къобал ви на хи лар, ткъа уьш аса сайн ла амца деш ца хи лар а: нагахь
санна церан массо а адамийн санна ба лар нислахь, церан кхол лам
кхи дол чу адамийн санна хи лахь, со Везачу Эло ваийтина вац-кх.
Ткъа нагахь санна Везачу Эло цхьа керла хІу ма дахь, нагахь лаьтто, бага дІа а гІат тий на, уьш а, церан долахь мел долу хІу ма дІа
а кхал лахь, нагахь уьш дий на бол лу шехь эхарте а гІахь, тІак к ха
ха а лаш, оцу на хана Веза Эла дола хетий ла».
Муса и деш наш аьл ла ма-вел ли, царна бу хара лат та дІаса декъа делира. Лаьт то и нах, церан хІусамаш, Кхора хьан берри ге а
нах, церан долахь мел долу хІу ма а дІаий цира. Шайн долахь мел
хил лачу хІу ман ца, дий на бол лу шехь, лаьт тан кийра а ба хана,
эхарта чу ба хара уьш. Лаьт то дІа хьулбира уьш. Халкъана юкъара,
хІал лак а хил ла, дІабев лира уьш. Царна гонах хил ла болу исраил хой, хІок хара маьхьарий хьаьк х ча, дІабевдира, шаьш а лаьт та
бу ха да харна кхерарна. Ткъа бисин чу ши бІе шовзт къе итт дуьхьал гІевт тин чу стагана тІе Везачу Эло сти га лара цІе йоссийра,
тІак к ха уьш а белира.
ЛЕЛ АР16:1–3,23–35
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ЦІестан лаьхьа
ьссачу арен га хула дІабоьл хуш, нехан юха а собар кхачийра. Дал ла а, Мусана а лен буьй лабелира уьш: «Кху яьссачу
арахь да лий та даьх на аша тхо Мисарара ара? Кхузахь я бепиг
а, я хи а дац. Тху на бІаьрга бан а ца беза и декъа за кхача». Цу
хам тал ли на тІера Везачу Эло хал къана тІе дІаьвше лаьхьарчий
хийцира. Цара лец на, исраил хойх дук ха нах белира. Мусана тІе
а баьх кина, исраил хоша элира: «Везачу Элана а, хьу на а лен а
лийна, къа латийна оха. ДоІа дехьа Везачу Эле, Цуьн га лаьхьарчий дІа да ха хьара алий».
Мусас на хана тІера доІа дира Везачу Эле, тІак к ха Везачу Эло
Мусага жоп делира: «ЦІестан лаьхьа а бай, хьок хана тІе тоха иза.
Лаьхьано це тоьх нарг, цІестан лаьхьане хьаьж ча, дийна вуьсур
ву». Мусас, цІестан лаьхьа а би на, иза массарна хьал ха хьок хана тІехь хьа ла айира. Лаьхьано це тоьх на стаг, цІестан лаьхьане
хьаьж ча, дийна вуьсу ра.
ЛЕЛ АР21:4–9
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Ба лиІам а, ма лик а
къа исраилхоша Йордан-хина ул лохь, Ерихон-гІа лана гергга шайн мет тамотт дІахІот тийнера. Цу мет тигашкахь бехаш муабахой бара. Исраи лан халкъ алссам хи ларна, уьш чІогІа
кхерабел лера. Муаба хойн пач ча хьо Ба лак ха Ба лиІам-пай хамар
ва ло шен гелан чаш бахийтинера. Ба лак ха ишт та дІаа ла аьл лера:
«Мисар-мах кара ара даьл лачу цхьана халкъо, ша дук ха хи ларна,
хІара лат та дуьзна. Цо су на юх хехь шен мет тамотт дІахІот тийна. Со
волчу схьа а волий, оцу халкъана неІалт кхайк ха дехьа, хІун да аьлча
иза сол ницкъ болуш ду. ТІак к ха сан таро хи ла тарлора, цунна тІехь
толам а баьк к хина, кху мах кара иза дІаэк к хо. Су на хаьа, хьо бок к ха
ницкъ болуш вуй ла. Нагахь ахь цхьаъ декъалви ча, иза декъалвина хуь лу, ткъа ахьа неІалт кхайк хий ча, цунна тІехь неІалт лаьт та».
Ба лиІам новкъа велира. Иза вирк хела тІе хиъна вогІу ра, цуьнца ши ял хо а вара. ЦІаьх хьана вирк хелана, карахь тур а долуш,
новкъахь лаьт та ма лик гира, тІак к ха иза новкъа тІера дІа а яьл ла,
аренга дІайирзира. Ткъа Ба лиІам вирк хелана ет та волавелира,
иза некъа тІе як к ха гІерташ. Цхьа хан яьл ча, вирк хелана юха а
гира Везачу Элан Ма лик. Вирк хел лаьт та охьайи жира. Ба лиІам,
дар а вел ла, вирк хелана гІаж ет та волавелира.
Оцу мет техь Везачу Эло вирк хела йист хи лий тира. Вирк хело
Ба лиІаме элира: «Аса хІун ди на хьу на? ХІун да йит ти ахьа суна?» Везачу Эло Ба лиІаман бІаьргаш дІабил лира, тІак к ха цун на
а гира карахь тур долу ма лик. Иза цун на хьал ха лаьт та бертал
охьавуьй жира. Везачу Элан Ма лико Ба лиІаме хаьт тира: «ХІун да
йит тира ахьа кхузза хьайн вирк хелана? Хьу на дуьхьа ло ярхьама
ара делира со, хІун да аьл ча ахьа схьа лаьцна некъ дега за бу Су на,
иза бохамна тІебоьдуш хи ларна». Ба лиІама Везачу Элан Ма ли ке
жоп делира: «Аса къа латий на, хІун да аьл ча су на ца хаьара, хьо
некъа тІехь лаьт таш дуй ла, су на дуьхьа ло ярхьама. Нагахь ас
дийриг хьу на гергахь нийса дацахь, со юхавоьрзур ву». Ма ли ко
Ба лиІаме элира: «ХІан-хІа, хьо ва ха мегар ду цу на хаца, ам ма
варелахь, аса хьайна магий на деш наш бен ма ала лахь».
Муабхой схьавеан чу Ба лиІама исраил хошна неІалт кхайк хорна
сатуьйсуш бара. Амма Ба лиІама элира: «Да ла уьш декъалбина
хил ча, сан йиш яц иза хийца». ТІак к ха Ба лиІама Исраи лан халкъана неІалт кхай к хочу мет тана, иза кхузза декъал дира.
ЛЕЛ АР22:3–35;23:7–20
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Ну нин кІант ЮшаІ – Мусан мет та къобалвар
уса чІогІа къан вел лера, тІак к ха Да ла цуьн га иза кест та
лийр ву аьл лера. Ша ва ла ле хьал ха Мусас Везачу Эле шел
тІаьхьа Делан хал къана тІехь куьй гал ла ден дерг дІа хІот тор дийхира – тІак к ха иза тІехь Іу воцу жа сан на хир дацара.
Везачу Эло Мусага эли ра: «Шена чохь доьнал лин са долуш
вол чу Ну нин кІан тана ЮшаІана хьайн куьй гаш тІедах ка. Иза,
динан дена ЭлиІа зарна хьал ха а, дерри ге а хал къана хьал ха а дІа
а хІот тавай, царна хьал ха урхал лин гІул лакх дан къобалве. Хьайн
олал лин дакъа ло цунна, Исраи лан дерриге а халкъ цунна муьтІахь
хи лий тархьама. ЮшаІ динан да вол чу ЭлиІа зарца воьзна хир ву,
хІун да аьл ча ЮшаІана тІера ЭлиІазара Везачу Эле хат тар дийр ду
Урим цІе йол чу безачу тІулгаца. Везачу Элан тІедил ларца ЮшаІ
а, дерриге а Исраи лан халкъ а тІаме дІагІур ду я юха доьрзур ду».
Везачу Эло шена тІедил ли нарг кхочуш дира Мусас.
Ну нин кІант ЮшаІ исраил хойн халкъана Да ла КанаІан-мах кана чу дов ла гІо дийриг хи ларх тешна вол чу шина тал лам чех цхьаъ
вара. Цара хІетахь халкъ иракара хІит та дора ишт та а бохуш: «Цу
мах кахь Іачу халкъах а ма кхера, цу нах вайна ижу хир ю. Уьш ларбан цхьа а вац, ткъа вайца Веза Эла ву. Ма кхера царах!» ХІетахь
дуьй на дук к ха а хан дІа яьл ла. Шовзт къа шарахь даьл ла лелаш
дара исраил хойн халкъ яьссачу аренга хула. Оцу хенахь берриге а
Мисар-мах кара арабев л ла болу исраил хой дІак хел хинера, шайна
ваІ да дина долу КанаІан хойн лат та а ца гуш. Дерриг а Да ла аьл ла
ма-хил лара хи лира: «ХІок ху яьссачу арахь оьгур ду шун догІмаш.
Дерриш а шу дагардина ду. Ханна ткъа шарал тІех дев л ларш, Су на
луьйш хил ларш, Ас куьг а айина, да ха ховшор ду аьл лачу лаьт та
тІе шу кхочур дац, Епу нин кІант Ки лаб а, Ну нин кІант ЮшаІ а
воцург. Аш мостагІашна кхочур ду баьх на шун бераш Ас цу лаьт та
тІе дуьгур ду. Шу ца даьшна дол чу лаьт та тІехь уьш дехар ду. Ткъа
шун декъий кху яьссачу арахь оьгур ду. Шун кІен тий шовзткъа
шарахь яьссачу арахь бев л ла лелар бу. Шу массо а дел ла дІа дов ллалц, цара ба ла ловр бу шун бех кана. Керлачу лаьт те хьовсуш, аш
даьк к хин чу шовзткъа денна лерина шовзткъа шарахь шаьш латийна къа ба хьана долуш ба ла хьоьгур бу аш, цхьа шо цхьана дийне а
нислуш. ТІак к ха ху ур ду шу на, Со шу на дуьхьал хи лар хІун ду».
ЛЕЛ АР14:29–30,34;27:12–23
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ТІаьхьенна весет: Веза Эла виц ца вар
усас иш т та хьоьху ра хал къана: «Варелаш, шайн Везачу
Да ла шайна тІе-ма-дил лара лела лаш. Я аьт ту, я аьрру агІор
дІа ма дерза лаш. Шун Везачу Да ла шай на тІедех кин чу некъашца лела лаш, шайна дола дан лун дол чу лаьт та тІехь шаьш дийна
хи лий тархьама а, шу на ди ка хи лий тархьама а, шаьш дук к ха а
дахийтархьама а. Ла догІа, Исраи лан халкъ: вайн Веза Дела – цхьа
Веза Эла ву. Хьайн Веза Дела дог гах, дол лу чу син ца а, берриге
а ниц къаца а веза».
Мусас исраил хошка весет дира шайн тІаьхьенашка Везачу Эло
царна Мисар-мах кахь а, яьссачу арен гахь бев л ла лелачу хенахь
гайтин чу сий лахьчу билга лонех а, тамашийначу хІу манех а лаьцна
дийцар. Цо иш т та царна тІедил лира берашна Делан весеташ а,
Іедалш а, дІа хІот тораш а кхочуш дан Іамор. Мусас цаьрга элира: «Варелаш, лол лин цІа дол чу Мисар-мах кара шу ара даьх на
волу Веза Эла виц ма велаш! Шайн Везачу Деле ларамах дуьзна
хи ла, Цун на бен гІул лакх а ма де, Цуьнан цІарах бен дуй наш а
ма баа. Цхьана а кхечу деланаш на тІаьхьа ма хІит та лаш, цхьана
а шайна гонах хир дол чу кхечу къаьм нийн деланашна а тІаьхьа ма хІит та лаш, хІун да аьл ча шу на юкъахь хуь луш волу Веза
Дела эмгарал ла йолу Дела ву. Шу кхечу деланашна тІедерзахь,
Иза, латийна цІе сан на, дарлур ву, Цо дуьнен тІера дІа дохур ду
шу. Шайн Веза Дела зен ма гІерта, шаьш Массехь иза ма-дарра.
ЧІогІа ларделаш шайн Везачу Делан весеташ, цуьнан сацамаш
а, парзаш а, шайна тІедех кина долу. Шайн Везачу Дал ла хьал ха
нийса а, ди ка а дерг делаш шайна ди канна хи лий тархьама а, Везачу Эло, шайн дай ш на чІагІо а еш, шай на лур ду аьл лачу лаьт та
тІе а дев л ла, иза дола дак к хархьама а, берриш а шайн мостагІий,
Везачу Эло ма-бох ху, аша шайна гу чуьра дІаба хий тархьама а».
КАРЛ АБАЬКК Х ИН АРГ5:32–33;6:4–25
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СагІа дак к хар
усас хІора исраил хочуьн га элира: «Шун Везачу Да ла шуна кхочуьй тур дол чу лаьт та тІе а даьх кина, и лат та шайн
дола а даьк к хина, шу ци гахь да ха охьа хевши ча, шун Везачу Дала шу на луш бол чу мех кан лаьт то кхиий на мел дол чун на тІера
дуьх хьарлерчух цхьа дерг, схьа а эц на, тускар чу дил ла. Цаьрца
шун Везачу Да ла Ша Іай тархьама къастор йол чу мет те дІагІо.
Оцу денош кахь гІул лакх деш хин вол чу ди нан дена тІе а гІой,
аш иш т та дІа а ла: „Ас та хана шун Везачу Дал ла хьал ха дІа хьедо,
Везачу Эло тхан дай ш на, ваІ да а ди на, лур ду аьл лачу лаьт та тІе
со схьавеана хи лар“, – алий. Ди нан дас и тускар, шун карара
схьа а эцна, шун Везачу Делан сагІа док к ху чу кхерчана хьал ха
дІа хІот тор ду. Иш т та а алий, и тускар охьа а дил лий, шайн Везачу Дал ла суж дане гІо.
ТІак к ха шун Везачу Да ла шу на а, шун цІенна а дел лачу рицкъах
дак к хий де – шу а, леви хой а, шу на юкъахь Іаш болу тІебаьх кина нах а. Шайн лаьт то схьа дел лачу массо а хІу манах уьт тал гІа
дакъа дІакъастий ча, кхоз лагІчу шарахь, уьт тал гІа дакъа дІа даларна лерин чу шарахь, иза леви хочун на а, тІевеан чун на а, бона
а, йисин чу зуд чун на а дІа ло, цаьрга шайн гІа ланашкахь юург
яий тархьама а, уьш бузий тархьама а.
ХІок ху дийнахь шун Везачу Да ла весет до шуьга, хІара парзаш
а, тІедех кинарш а кхочуш де аьл ла. Мел дол чу даг гара а, шайн
мел дол чу син ца а кхочуш делаш уьш. Аша та хана шайн Везачу
Эле дІа хаий тина, Иза шун Дела вуй ла а, Цуьнан некъаш ца шу
лелар дуй ла а, Цуьнан парзаш а, весеташ а, тІедех кинарш а аша
лардийр дуй ла а, Цуьнан озе шаьш ла ду гІур дуй ла а. Везачу Эло
та хана чІагІо йи на, шу Цуьнан долахь долу жовхІар ду аьл ла, Цо
ма-ал лара, Цуьнан дерриш весеташ аша лардан деза. Цо чІагІо
йина, Ша мел кхоьл лин чу халкъел шу лак хара а дина, сий а, сийлал ла а, исбаьхьал ла а долуш дІа хІит тор ду аьл ла. Хьан Везачу
Дал ла хьал ха, Цо ма-ал лара, деза халкъ хир ду хьо».
КАРЛ АБАЬКК Х ИН АРГ26:1–19
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Муса кхал хар
уаби-аренаш кара Набу-лам тІера Пасга цІе йол чу бохь
тІе хьа лава ла омра дира Мусага Везачу Эло. И бохь Ерихон-гІа ли на дуьх хьал бара. Муса цу тІе хьа лаваьл ча, Везачу Эло
цунна дерриг а Ша Ибра хІиме а, Исхьак хе а, Якъубе а церан тІаьхьенашна дІа лур ду аьл ла лат та гай тира. Везачу Эло элира: «И
лат та Ас хьайн бІаьргашна гайти хьу на, ам ма цу тІе хьо вер вац».
Везачу Эло ма-ал лара, цигахь кхел хира Везачу Элан лай волу
Муса. Муаби-мех кан тогІи чохь Байт-ПаІар цІе йол чу юьртана
дуьх хьал дІавоьл ли на, ам ма та хан лера де тІек хач чалц, цхьанна а ца хаьа иза дІавоьл ли на йолу мет тиг ми чахь ю. Мусан бІе
ткъа шо дара и лечу хенахь, амма цуьнан бІаьрса а ца тел хинера,
цуьн гара гІора дІа а ца даьл лера. Муаби-аренашкахь ткъе итт
дийнахь цун на тезет хІот тийра исраил хоша. Мусах бел хар даран
а, ха ла хетаран а денош цул тІаьхьа чек х дев лира. Везачу Элана
юьхь-дуьхьал вевзаш хил ла волу Муса сан на, кхин пай хамар ца
хи лира исраил хойн. Везачу Эло билга лонаш а, тамашийна хІу манаш а гай та ва хий ти нера иза Мисар-мах ка. ПирІунна а, цуьнан
ял хошна а, дерриг а хал къана а гинера и тамашийна хІу манаш.
Исраи лан халкъан бІаьргаш на хьал ха Мусас гай тинера сий лахь
а, инзаре а хІу манаш, кхин цхьаммо а гай тина доцу.
Ткъа Ну нин кІант ЮшаІ, Мусас шена тІе куьйгаш дех кин чул
тІаьхьа, хьекъа лал лин са тІе а доьссина, цуьн гара гІул лак хаш
схьаэцнарг хил ла дІахІоьт тира. Исраи лан кІенташа цунна муьтІахь
а болуш, Везачу Эло Мусага хула схьак ховдийнарг дерриг а дора.
КАРЛ АБАЬКК Х ИН АРГ34:1–12
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Рахьаба мет тиг талла баьх кинарш кІел хьарбоху
уса кхел хин чул тІаьхьа Везачу Эло Мусан гІоьн ча хил ла
волчу Ну нин кІанте ЮшаІе элира: «Сан ялхо Муса кхелхина. ХІинца хьо а, дерриг а хІара халкъ а, хьа ла а гІаттий, Йордан-хил
дехьа да ла, Ас шу на, исраил хошна, да ла билгал даьк к хин чу лаьт та
тІе. Шун ког тІебер болу муьл х ха а мет тиг Ас дІа ло шу на, Мусага
Айса ма-ал лара. Хьан дахарехь хьу на дуьхьа ло ялуш цхьа а хир вац.
Мусаца ма-хил лара, хир ву Со хьоьца а, хьох къаьстар а вац Со,
хьо дІа а тосур вац Ас. ЧІогІа а, къонахал ла йолуш а хи ла. ХІок ху
халкъе Ас церан дайшна лур ду аьл ла лат та дола док к хуьйтур ду
ахь. ЧІогІа а, йок к ха къонахал ла йолуш а хи ла, Сан ял хочо Мусас
кхочушбе аьл ла болу берриг а товрат-хьехам леррина Іалаш а бе,
кхочуш а бе. Цунна тІера аьт ту а, аьрру а агІор ма верза, тІак к ха
ай хьа дечу муьл х хачу а гІул лак ха тІехь ларош хир ву хьо».
Шайн кест та схьа дак к ха дезар дол чу КанаІан хойн лаьт тана
ул ло богІу ра исраил хой. ХІинца чІагІйин чу йок к хачу Ери хон-гІалин пенаш гу чудев л лера. Ну нин кІан та ЮшаІа къай ла ха ши
стаг ва хий тира цу гІа ла тал лам бан. Ра хьаб цІе йолуш, на хаца
лелаш йолу цхьа зуда яра Ери хонехь Іаш. Цуьнан цІийне а веана,
буьйса йок к хуш сецира и ши стаг. Цхьам мо Ери хонан пач ча хье
ха ам бира, кху буса исраил хойх цхьа нах баьх кина вайн лаьт тах
дерг тал ла, тІак к ха уьш Ра хьаб йол чохь севцна, аьл ла. ТІак к ха
Ери хонан пач ча хьо ял хой ба хий тира уьш берриш, дІаса а ца болуьй туш, сацабе аьл ла, омра а деш.
Ра хьабна Да ла исраил хойн дуьхьа ди на тамашийначу хІу манех лаьц на хезнера, тІак к ха иза тешара Везачу Эло царна Ери хон
дІа лург хи ларх, хІун да аьл ча иза исраил хошна лур ду аьл ла ваІда ди на дол чу лаьт та тІехь яра. Цун дела, Делах теш на хи ларца,
цо баьх кина болу тал лам чаш къай лабаьх нера, ткъа пач ча хьан
ял хошка уьш суьйран на ша йол чуьра дІаба хана элира. ТІак к ха
ял хой Ери хонера Йордана тІе боьду чу новкъахула тІаьхьабевлира
царна. Сарахь цо и ши стаг корехула муьшаца чу воссий тира. Цо
мал хбузехьа, лам тІе дІагІо, шайна тІаьхьабевл ларш тІе ца кхачийта, тІак к ха кхаа дийнахь цигахь дІа ловчкъий Іе, шу лоьхуш болу
и нах юхабах к калц, цул тІаьхьа шайн новкъа дІагІур шу, элира.
ЮШАІ1:1–7;2:1–16
124

125

Йордан‑хих дехьа довлар
ри хоне боьду чу новкъахь исраил хойн хал къан Йордан-хих
дехьа дов ла дезара.
ТІак к ха Везачу Эло ЮшаІе элира: «Тахан лерчу дийнахь дуьйна
исраилхошна хьалха хьо вазван вола лур ву Со, Мусаца санна, хьоьца а Со вуй ла царна хаийта. Ахь тІорказ эцна боьл ху чу динан дайшка омра де, шаьш Йордан-хи чу ма-девл ли, совца алий». ЮшаІа
элира исраилхошка: «ТІе а дуьй лий, шайн Везачу Делан дешнашка
ла догІа. Шу на ху ур ду, шайна юкъахь дийна Дела вуй ла. Цо шу
дол чуьра лох кур бу канаІан хой а, хьетахой а, хьаьви хой а, перезахой а, гІиргІашахой а, эмархой а, явсай хой а. Дерриг а дуьненан Да
волчу Везачу Элаца бинчу бертан тІорказ, шу на хьалха а даьк к хина,
Йордан-хи чу док к хур ду. Шийт та стаг харжа шайна – исраил хойн
хІора тайпанах цхьацца. Дуьненан Да вол чу Везачу Элан тІорказ
эцна боьл ху чу динан дайн когаш Йордан-хи чу бов л лу шехь, и хи
лекъар ду. ТІедогІуш долу хи, пен а хил ла, дІахІут тур ду». ТІорказ
эцна боьл ху чу динан дайн когаш Йордан-хи чу бов л лу шехь (кІа
хьок ху чу хенахь Йордан, деста а дестий, бердаш чуьра ара долу),
лак хара догІу хи, саца а сецна, геннахь, ЦІартан-гІа лина ул лора
Адам-гІа ла йол чохь, пен а хил ла, дІа хІоьт тира. Шерачу аренашка а, Дуьрачу хІорда чу а доьдуш долу хи, дІа а да хана, дІа делира.
Нах Ери хон-гІа лина дуьх хьал хих дехьабов луш бара. Везачу
Элаца бин чу бертан тІорказ да хьаш богІу динан дай Йордан юккъехь декъачу лаьт та тІехь севцира, берриш а исраил хой декъачу
лаьт та тІехула Йорданах дехьабов л лалц. Исраил хойн хІора тайпанна юкъара ша хаьржина шийт та стаг тІек хайк хира ЮшаІа. Цо
элира цаьрга, хІораммо а цигара шайн белшаш тІе цхьацца тІулг
бил ла аьл ла. ХІора тайпанна цхьацца хир бу уьш. ЮшаІа шайна
тІе-ма-дил лара, кхочуш дира исраил хоша дерриг а. Везачу Эло
ЮшаІе ма-ал лара, Йордан-хина юк къера шийтта тІулг, исраилхойн
хІора тайпанан цІарах цхьацца, схьа а эцна, шаьш буьйса йок кхучу мет те дІа а баьхьна, охьабил лира цара. Цул тІаьхьа, дерриг а
халкъ Йорданах чек х даьл ча, Везачу Эло ЮшаІе элира: «Бартбаран
тІорказ эцна богІу чу динан дайшка, Йордан чуьра схьабовла алий,
омра де». Бертан тІорказ эцна богІу динан дай, Йордан чуьра хьа ла
а бевл ла, декъачу лаьт та тІе бовл лу шехь, Йорданан хи, ша гут тар
а ма-хил лара, охьа дола делира, шен бердашна тІехула а дуьй луш.
Йордан-хи чуьра шаьш схьаэцна ший т та тІулг Гал гал олу чу
мет техь дІа хІот тийра ЮшаІа.

ЮШАІ3:7–17;4:1–24
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Ери хон‑гІа ла схьаяк к хар
сраил хой Ери хонна ул ло кхаьч ча, ери хон хойн пач чахьо гІалин дерриге а кевнаш дІакъовла аьл ла омра дира. Везачу Эло
ЮшаІе элира: «Ас хьан кара дІа ло Ери хон-гІа ла шен пач ча хьца
а, тІема лош ца а. Хьо а, хьан тІема лой а, дий нахь цхьа го а бок кхуш, ялх дий нахь гІа лина гонах лела. ВорхІ динан дас ворхІ маІа
дІа я хьа еза дезачу тІорказна хьал ха. ВорхІал гІачу дий нахь аша
гІа ли на ворхІ го бак к ха. Ткъа динан дайша, шаьш гІа ли на гонах
мел лела, маІаш лок хур ю. Лок ху чу маІан деха аз шайна хезча,
дерриге а хал къо чІог гІа мохь хьак ха беза, тІак к ха гІа ли на гонахара пен охьабу жур бу. Цул тІаьхьа шу массо а гІа ли чу гІур ду».
Герзаш ца берш маІаш лоьк хуш богІу чу ди нан дайш на хьал хабев л ла бара, кхиберш тІорказна тІаьхьа хІит тина богІу ра. Ерриг
а цу хенахь лоьк хуш маІаш а яра. ЮшаІа хал къе омра ди нера:
«Маьхьарий а ма хьек ха, шайн аз а ма ха зий та. Багара цхьа дош
а ма да лий та, ас мохь тоха бакъо лур йолу де тІек хач чалц, тІакк ха маьхьарий ту хур ду аша». Иш т та Везачу Элан тІорказ, гІа лех
цхьа го а бок к хуш, дІа даьхьира. Цул тІаьхьа уьш, шайн мет тамотт бол чу юха а баьх кина, цигахь буьйса йок к хуш севцира. Ялх
дийнахь дира цара иза. ВорхІал гІачу дий нахь, мал хан зІаьнарш
гу чу йов лу чу хенахь, хьа ла а гІевт ти на, гІа ли на цу кеппара ворхІ
го баьк к хира цара. Цу дий нахь бен ца баьк к хира цара гІа ли на
ворхІ го. Ди нан дай ша ворхІал гІа а маІаш лек х начул тІаьхьа,
ЮшаІа хал къе омра дира: «Мохь тоха! Везачу Эло дІаел ла шу на
гІа ла!» Лок ху чу маІийн аз ма-хез зи, хал къо цхьаьний чІог гІа
мохь туьй хира – гІа лин пен охьабуьй жира. Берриг а исраил хой
шаьш лаьт таш бол чуьра гІа ли чу ба хара, цара схьа яьк к хира иза.
Кху гІа лахь хІун ду хьа жа хьал ха ваий тин чу ши на жи мачу
стага, шаьш тІаьхьабев л лачарех къай ла а даьх на, кІел хьарда харна, на хаца лелачу зуд чун на, иза а, цуьнан гергара нах а, гІа ла
схьайок к ху чу хенахь, араба ха чІагІо йина хил лера. Цара Ра хьабе
исраил хой гІа ли на чу баьх ки ча, коре цІен муш таса аьл ла омра
динера. Цо изза дан а дира, тІак к ха цуьнан да а, нана а, вежарий
а, и йол чохь болу берриг а гергара нах а, ара а баьх на, исраил хойн
мет тамат тана ул ло дІаби гира. Юха гІа ла а, цу чохь долу хІу ма а
цІергахь дагийра.

ЮШАІ6:1–24
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Эмархошца бина тІом
къа ГавІон олу чу мет техь исраил хойн, церан мостагІий
бол чу эмархошца бок к ха тІом хи лира. ТІом болаба ла ле
хьал ха Везачу Эло ЮшаІе элира: «Ма кхера царах, Ас хьан кара
дІабел ла уьш: хьу на дуьхьа ло ялур яц цаьрга цхьаьнг ге а». Буьйсан на са хил лалц Гал га лара схьаих на волу ЮшаІ, цІаьх хьана
тІелетира эмархош на. Исраил хошна хьал ха эмархой бохий тина,
церан дег наш чу кхерам тесира Везачу Эло. Исраил хойн эскаро
ГавІонехь дук ха мостагІий хІал лакбира. Юха, царна тІаьхьабев лла, Байт-Хьорон цІе йол чу лам тІе боьду чу новкъа хула дІаба хара
уьш. Іазек хи а, Мак хеда а цІераш йол чу мет тигаш ка кхач чалц,
хІал лакбеш, дІаби гира цара эмархой.
Делахь а, и толам сих ха баьк к хина бацара: къовсам цу дийнахь
бахбел лера. ТІак к ха ЮшаІ Везачу Эле кхай к хира, малх чу а ца
бузуш, де дах да лий тар доьхуш. Массарна а гуш, ЮшаІа исраилхошна хьал ха элира: «Малх, ГавІонана тІехула саца лахь, бутт –
Ай лон-тогІи тІехула!» Малх а, бутт а сец на лаьт тира, халкъо шен
мостагІаш на бек хам бал лалц. Цул тІаьхьа ЮшаІ а, исраил хойн
берриг а тІема лой а Галга ла, шайн мет тамотт бол чу, юхабирзира.
Мал хбузехьа дІаба ха сих ца луш, сти гал на юк къехь лаьт тира
малх цхьана дий нахь герг га. Везачу Эло адамо боху чуьн га иштта ла доьгІна де я хьал ха а, я цул тІаьхьа а хил ла дацара, хІун да
аьл ча Веза Эла Исраи лан хал къан дуьхьа тІом беш вара.
Да ла ЮшаІе вайх хІорран га а Шех тешаш вол чуьн га бохуш
долу деш наш аьл лера: «Ас тІедуьл лу хьу на: чІогІа а, къона хал ла
йолуш а хи ла, кхера а ма кхера, воха а ма воха. Хьо мич чан хьа
вах ча а, хьоьца хьан Веза Дела ву».
ЮШАІ1:9;10:6–15
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Исраил хойн кхелахой
сраил хой бах ка ле КанаІанехь тайп-тай пана кхин къаьм наш
дехаш дара: хьета хой а, гІиргІаша хой а, эмархой а, переза хой
а, хьаьви хой а, явсай хой а. Цу дерри ге а хал къех наг гахь канаІанхой олу. Дук ха къи нош на тІехула Везачу Эло канаІан хой хІал лакбан сацам би ра. КанаІан хойн коьрта цІуш бара БаІал а, Іаш тарта
а. БаІал на Іама лъяр эхье хІу манаш лелорца дІа доь ду ра. БаІал на
Іама лъечу гу наш тІехь сагІа док к ху мет ти гаш кахь сагІанаш доху ра,
ур-ат тал ла адамаш а дохьу ра сагІи на.
Исраил хой КанаІанехь ба ха охьа хевшира, цуьнан дозанаш хІинца лера Па лести на (Исраил-пач хьалкх) а, Йордан-хи нан мал хбалехьара цхьа долу лат танаш а юкъа лоцуш ду. Мусас лат та ший т та
исраил хойн тайпанашна юкъахь декънера – Якъубан шийт та кІентах
цхьай т тан нан тІаьхьен на: Ра абанан а, Ши мІин а, ЯхІудан а, Данан
а, Нап та лан а, Га дин а, Ашаран а, Иссарханан а, Забулан а, Юсу пан
(Юсу пан тай па шен рогІехь цуьнан ши на кІан тах Эпрамах а, Маннашах а ши на гарана декъа лора) а, Бен-Яманан а. Кхин а цхьана
Левин тай панах дол чу гаранан шайн лат та дола ца дели ра: леви хой
Да ла Цуьнан Дезачу цІийнахь гІул лак х дан хаьржинера, тІак к ха уьш
кхечу исраил хойн долахь дол чу лаьт тарчу гІа ланашкахь бехаш бара.
КанаІане баьх кин чу хьал харчу 300–400 шарахь исраил хойн шийтта гаранан цхьа олал ла дацара. Уьш стига лан а, лаьт тан а Кхол лархо
волчу цхьана Делах тешаро цхьаьнату ху ра. ХІет те а цара шаьш юкъахь
дехаш дол чу халкъийн цІушна а, церан деланашна а Іамал йора, Делан весетех дІа а къаьсташ. Зуламаш дарна а, цІушна Іама лъярна а
Веза Эла дера а вара, Цо таІзар а дора Исраилна: Исраи ла шайца тІом
беш бол чу мостагІаша – муабахоша а, Іаммин хоша а, Іама лек хахоша
а, пІелаш там хоша а, канаІан хоша а, ма дан хоша а та лораш а дора,
даца а дора исраил хойн халкъ. Цу халкъийн ду къа кІел исраил хоша
дук ха ба ланаш хьоьгу ра, тІак к ха уьш Везачу Эле кхойк ху ра, шаьш
кІел хьардаха бохуш. Везачу Эло Шен къин хетамал лица царна юкъара
кхелахой аратот ту ра, цара халкъ мостагІийн карара кІел хьардоху ра.
Амма кхела хой дІак хел хи ча, халкъ юха а цІушна Іамал а еш, кхин
тІе а хьал хачул вон лелара, шайна тІе Делан дерал ла а йоуьйтуш.
Исраил хойн кхела хой бара: Іот ниал а, АхІуд а, Шам гар а, пайхамарал ла долуш йолу Дебира а, Баракх а, Га дІан а, Абу-Ма лик а,
Тов лаІ а, Яир а, Яп тахь а, Ивцан а, Эй лон а, Іабдани а, Шам шон
а, Шамъал а. Кху кин ш ки тІехь вай царех цхьабол чарех бен дуьйцур дац.
Иш т та, цу заманахь Исраи лехь пач чахь вацара, тІак к ха хІораммо
а шена нийса ду аьл ла хет тарг дора.
КХЕЛ АХОЙ
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Га дІан
у нин кІант ЮшаІ вел лачул тІаь хьа ис ра ил хоша, цІуш на гІуллак х дарца даим а шай на тІе Делан дерал ла йоуьй ту ра. Исра и лан
халкъ юха а Везачу Эла на зула ме хеташ долу гІул лак хаш лело дола дели ра.
Цун дела Везачу Эло уьш ворхІ шарна ма дан хойн кара дІабели ра. Исраил хош ца чІогІа къиза бара ма дан хой. Исра и лан хал къо, мохь тух хуш,
Везачу Эле орца дехи ра. Везачу Эла на уьш дІа а хезна, Цо царна баьч ча
дІа хІот тий ра – Га дІан.
Га дІана ша ницкъ болуш ца лору ра, ам ма Везачу Эло цуьн га элира: «Со
хир ву хьоьца. Царех цхьа стаг бен воцуш сан на, эшор бу ахьа ма дан хой».
Везачу Эло Га дІа не цуьнан ден йолу БаІал на сагІа док к ху мет тиг йохае
аьл ла, омра дира. Га дІана, шен ял хойх итт стаг схьа а ва лийна, Везачу Эло
шега аьл ларг кхочуш дира, цара ци гахь ул лохь хьа ла долуш долу деза дитт а
ха дийра. Га дІана Везачу Элана лери на керла сагІа док к ху мет тиг йира, цу
тІехь сагІа а док к хуш. ТІак к ха Везачу Элан Деза Са тІе а доьссина, Га дІан
Исраи лан мостагІашна дуьхьал дук к ха а эскар гул дан волавелира. ТІом болаба ле хьал ха Га дІана Деле элира: «Ахьа соьга Исраи лан къам кІел хьардак к ха
гІо дийр ду аьл лера. Аса хьаьт тахь уьстагІийн тІаргІа дІабаржор бу. Нагахь
сан на цу тІаргІана тІехь дил лина тхи хи лахь, ткъа гона хьа долу лат та тІехь
декъа хи лахь, су на ху ур ду, Ахьа ма-ал лара, со ба хьана а долуш, Исраи лан
къам кІел хьардер дуй ла». Иза иш т та хи лира. Шол гІачу дий нахь Іуьйран на
хьал х хехь хьа лагІаьт тина вол чу Га дІана, и тІаргІа, Іовда а Іаьвдина, цу нах
цхьа кад буьззи на хи даьк к хира. Га дІана Деле элира: «Су на оьгІаз ма гІахьара Хьо, аса кхин а цхьа дехар кхочуш дар Хьай га дех ча. Су на кхин цкъа
а уьстагІан тІергІаца бил га ло хуь лий ла лу ур дара. ТІаргІа бекъа а болуш,
массо а мет техь тхи хи лий та хьара Ахьа». Да ла цу буса, Га дІана ма-ал лара,
хи лий тира: тІаргІа бекъа а болуш, дерриг а лаьт та тІехь тхи дил лира Цо.
Га дІан шен эскарца ма дан хойн мет тамат тана дуьхьал дІахІоьт ти ча, Везачу
Эло Га дІане элира: «Хьоьца цхьаьна тІех дук ха халкъ хи лар ба хьана долуш,
ма дан хой шун кара дІаба ла ца лаьа Су на. Су на ца лаьа, исраил хоша дозал ла
а деш: „Тхо тхаьш кІел хьардев л ла“ – бохий ла а. Хьайца схьабаьх кин чаьрга
дІа а ла: „Кхеравел ла вегош мел верг Га лІа дарчу лам тІера шайн цІа юхаверза мегар ду“». Ткъе шиъ эзар стаг Га дІан вол чуьра цІа ва хара, итт эзар стаг
бу ха виси ра. Цул тІаьхьа Везачу Эло Га дІа не эли ра: «ХІин ца а тІех дук ха
адам ду кхузахь. Уьш хи дол чу дІаби га. Ци гахь Аса уьш зуьйр бу хьу на. Нагахь сан на Аса: „Хьоьца ва ха мегар ду“ – алахь, иза гІур ву. Ткъа Аса: „Иза
хьоьца гІур вац“ – алахь, цуьнан хьоьца ва ха йиш яц». Га дІана шеца болу
нах хи йисте охьаби гира. Везачу Эло Га дІане элира: «ЖІаь ло сан на, мат таца хи молуш берш цхьана агІор дІа хІит табе, ткъа хи молу чу хенахь, голаш
тІе охьа а таьІна, хи молуш верг вук ху агІор хІот таве». Куьй гаш ца хи шайн
юьхь тІе а кхоьхьуш, мотт ара а баьк к хи на, хи молуш верг кхо бІе стаг вара.
Ткъа вук хара хи, голаш тІе охьа а таьІна, молу ра. Везачу Эло Га дІане элира:
«Мотт ара а баьк к хи на, хи мел ла вол чу кхаа бІе стагехула шу кІел хьара а
даьх на, ма дан хой шун кара дІа лур бу Ас. Вуьш шайн-шайн цІа ба хий та».
Иш т та хи ла а хи ли ра. Везачу Эло сий лахь та ма ший на хІу ма ди ра: кхаа
бІе исра ил хочо ма дан хойн а, Іама лек ха хойн а эскар эший ра, ткъа уьш,
цІоз сан на, дук ха бара.

КХЕЛ АХОЙ6–7
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Ницкъ болу Шамшон
сраил хой юха а Везачу Элана зуламе хеташ долу гІул лакхаш
лело буьй лабелира. Цун дела Цо уьш шовзт къа шарна пІелаштам хойн кара дІабелира. Уьш йийсарехь бол чу хенахь, Везачу
Эло царна тІехь Шамшон цІе йолу куьйгал хо хІот тийра. Иза чІогІа
бок к ха ницкъ болуш стаг вара, и ницкъ цуьнан месаш ца а бара.
Иза дуьнен чу а ва ла ле, Да ла цуьнан дега-нене беран месаш дІа
ма ларга аьл лера, хІун да аьл ча иза кийрахь вол чу хенахь дуьйна
Да ла къобал вина на зархо хир ву, иза Исраи лан халкъ пІелаштам хойх кІел хьардак к ха вола лур ву.
Шамшонан ницкъ оццул дук ха хи лар кху тІехь гора: цкъа цунна дуьхьал, гІигІ деш, къона лом делира, Шамшонна тІе Везачу
Элан Са доьссира, тІак к ха цо и лом, буьхьиг сан на, этІий на,
цисти на, дІа даьк к хира. Кхечу цхьана хи ламехь, ел лачу виран
моч хал ца цо цхьана дий нахь цхьа эзар пІелаш там хо вийра. Цо
ат та уг гар а чІогІа маш шаш а, буржалш а хеда дора.
Цкъа Шам шон, Іази-гІа ла а веана, ци гахь буьйса йок к хуш
сецира. ПІелаш там хой гІа лин ков дІа а къев ли на, таба а тебна,
Іуьйре тІеяре хьоьжуш бара, иза верхьама. Буьйса юк къе ях халц
ви жи на Іил лира Шам шон. Цул тІаьхьа, хьа ла а гІаьт тина, катоьх на, гІа лин ков шен гу раца, боьл лин чу гІуй ца цхьаьна схьа
а даьк к хина, шен белшаш на тІе а дил ли на, Хьевронана мал хбалехьа бол чу ломан буьх хье хьа ла даьк к хира цо.
КХЕЛ АХОЙ13:1–5;14:5,6;15:14,15;16:1–3
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Шамшонан кхал хар
къа шарахь Исраи лехь кхела хо хил ла лаьт тира Шамшон.
Дук ха сингат тамаш бора цо шен хал къан мостагІий бол чу
пІелаш там хошна. Уьш иза вен лу уш бара, ам ма цуьн гара ницкъ
ми чара баьл ла ца хиъча, цун на хІум ма а ца да лора цаьрга.
Цкъа цара Дели ла цІе йолу Шам шон на езаш йол чу зуд чуьн га
дий хира, цуьнан инзаре бок к ха ницкъ ми чара бу а хаий, и къай ле
гу чуяк к хахьара аьл ла. Кхузза хаьт тира цо Шамшоне, амма цунна
бакъдерг дийца ца лаьара. Де дийне мел долу и къай ле йийцахьара
шега бохуш, дехарш деш, хьийзавора Дели лас иза. Шамшонан дог,
са ца тоха дал лал хол ча хІоьт тира, тІак к ха цо и къай ле, иш т та а
олуш, дІайил лира: «Сан корта дІабашахь, соьгара ницкъ дІабер
бу. ТІак к ха со массо а нах сан на хил ла дІа хІут тур ву».
Дели лас, цо шен къай ле гу чуяьк к хи ний ла хиъна, Шам шонна наб озийначу хенахь, пІелаш там хойн куьй гал хошка кхай к ха
стаг ва хий тира. ПІелаш там хоша цуьнан корта бешира, тІак к ха
Шамшонан ницкъ дІабелира. Везачу Эло иза ви тинера, тІак к ха
Шамшон гІорасиза хил ла, дІа хІоьт тира.
ПІелаш там хоша, схьа а лаьцна, цуьнан ши бІаьрг баьк к хира.
Цул тІаьхьа Іази-гІа ла дІа а виг на, цІестан шина зІенаца цун на
буржал туьй хира цара. Цун на тут мак хийн цІа чохь кІа ахьар
тІедожийра. Цу хенахь цуьнан коьртара дІа хедий на йолу месаш
тІейов луш яра, тІак к ха цуьнан ницкъ юхаберза болабелира.
ПІелаш там хойн куьйгал хой вовшах к хет тера сакъера а, шайн
дела вол чу ДагІон на док к ха сагІа дак к ха а. Цара боху ра: «Вайн
да ла Шамшон вайн кара схьавел ла. Вайна юкъара дук к ха а нах
хІал лакбеш, вайн мохк бассош хил ла волу вайн мостагІ вайн да ла
вайн кара схьавел ла». Шайн сакъера дел лачу мет техь цара элира:
«Схьак хайк хал Шамшоне вайн саму къа дак к хийта». Тутмак хийн
цІа чуьра Шамшон кхай к хи на схьава лийра. Церан саму къа докк хуш вара иза. Шамшон цара шайна тІехь тхов лаьт таш бол чу
ши на бІогІам на юк къехь дІа хІот тийра. Везачу Эле дехар дира
Шамшона: «Сан Хьал долу Эла! Дагаваий та хьа со Хьайна! Цкъа
му къана а ницкъ лохьа су на сайн ши бІаьрг ба хьана долуш пІелаш там хош на бек хам бан». Катоьх на, дерриг цІа тІехь а долуш,
юк къехь лаьт таш болу ши бІогІам схьа а лаьц на, аьт ту а, аьрру а
куьйгаш ца и ши бІогІам дІасатет тира цо. Шам шона элира: «Сан
а пІелаш там хошца са долий ла!» Шен ницкъ мел бу дІасатет тира
цо и ши бІогІам. Дерриг а цІа пІелаштам хойн куьйгал хошний, цу
чохь хил лачу адамашний тІедуьй жира, уьш берриш байа а бойуш.

КХЕЛ АХОЙ16:14–30
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Ру ти а, НуІмат а
ех кан куьй гал хоша Исраил-мах кахь урхал ла дечу заманчохь лаьт та тІехь мацал ла хІоьт тинера. ТІак к ха Элима лик
цІе йолу цхьа стаг ЯхІуд-мах кара Бай тла хам-гІа лара шен зудчуьн ца а, ши на кІан таца а Муаби-аренашка хан як к ха ва хара.
Оцу стеган зуд чун цІе НуІмат яра, ткъа шина кІен тан цІераш
Ма хь лан а, Ха лин а яра.
НуІматан цІийн да Элима лик дІак хел хира, ткъа иза шен шина
кІан таца йисира. Цу ши на кІан та шаьш шинна Муаби-мах кара
зударий ба лийра: цхьаьн нан цІе Іари пат яра, ткъа вук хуьнан цІе
Ру ти яра. Цигахь ит тех шарахь бехаш Іийра уьш. Цул тІаьхьа
цуьнан кІен тий дІак хел хира, тІак к ха НуІмат ша йисира. Муаби-мах кахь йолуш НуІматана хезира, Дал ла, Шен халкъана дика
дан а лиъна, цун на рицкъа дел ла аьл ла. Шена и хезча, НуІмат
Муаби-мах кара шен цІа юхаерза кечъелира.
НуІмат ца новкъа цуьнан ши нус а елира. Новкъахь НуІмата
элира: «Яло, юхаерза ший а шайн ненан цІа. Везачу Эло диканиг
дой ла шу на, аша а шайн бел лачарна а, су на а дина дика санна!
Везачу Эло хІоран на а хІусам нисйой ла шу на шайн цІийн дайш ца ирсе да ха!» Царна шин на а барт баьк к хира НуІмата. Ткъа
уьш ший лачу маьхьарца бел ха хІит ти ра. ТІак к ха цара эли ра:
«ХІан-хІа, тхо хьоьца хьан мах ка а доьрзур ду, хьан хал къана тІе
а гІур ду». Ам ма НуІмата цаьрга элира: «Юхаерза, дІагІо, сан ши
йоІ! Со чІогІа гІай гІанехь ю шу на. Везачу Эло шен кхел йи на
су на». Ши нус маьхьарца юха а ел ха хІоьт тира. ТІак к ха Іарипат,
шен марнан на барт а баьк к хи на, цу нах дІакъаьстира, ткъа Рути шен марненаца йисира. Цо НуІмате элира: «Ма гІерта хьа со
нуьцкъах хьайх къасто. Хьо йоьду чу со а гІур ю. Хьо ехар йоллу чохь со а ехар ю. Хьан халкъ а сан халкъ хир ду. Хьан Дела а
сан Дела хир ву. Хьо лийр йол лу чохь со а лийр ю, циг гахь дІа а
юл лур ю. Везачу Эло Шен ла аме хьаьж жина луьра таІзар дой ла
су на, Іожал ло бен со хьох къастор яц». НуІмат, цо чІог гІа сацам
беш а гина, кхин цуьнан дог-ой ла юхаерзо ца гІиртира.
РУТИ1:1–17
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Ру ти БоІазан аренгахь
х хар а НуІмат а, Ру ти а Бай тла хаме дІак хаьч ча, ерриг гІа ла
мет тах а яьл ла, массара боху ра: «НуІмат яц хІара?» Ткъа
НуІмата цаьрга жоп делира: «Ма алийша сох НуІмат („мерзаниг“),
алий ша сох Марет („къаьхьаниг“). Нуьцкъал чо бел ла су на хІара
беза ба ла. Кхузара ара яла ле риц къа а долуш яра со, ткъа Везачу
Эло со яьсса юха я лий на».
Цкъа Ру ти НуІматан цІий н ден Эли ма ли кан тайпанара а волуш, БоІаз цІе йолу цхьа гергара стеган кха тІе дисина мек хан
кенаш лехьо яхара.
Кха долахь дол чу БоІазна, иза шен гергарнаш а битина, хийрачу мах ка а еана, марненан НуІматан дола деш, цуьнан нус юй ла
хиира. ТІак к ха цо Ру ти тІе а кхай к хи на, хІора ден на шен кха тІе
ян магийра. Шен ял хошка цо омра дира: хаа а ху уш, маьрсхошна
тІаьхьара мек хан кенаш дита, цунна цхьа а ха лахетар а ма де, аьл ла.
Цул тІаьхьа БоІа за Ру ти га элира: «Хьайн марнанна ахьа мел
динарг су на дийцина. Хьайн цІийн да вел лачул тІаьхьа, хьайн
да-нана а ди тина, хьайн мохк а би тина, хьайна девзаш доцу чу
къомана тІееана хьо. Везачу Эло декъа ла йой ла хьо, ахь бина и
дика болх ба хьана долуш! Буьззина мах ха дабой ла Исраи лан халкъан Везачу Да ла, Цуьнан тІома кІел хьо ларъяй та еан чу хьан!»
«Сан эла, хьо су на реза хи лар ма хедий ла, – элира дикачу а,
эса лачу а Ру тис, – хьайн цхьанна а ял хочун мехах йоцу чу соьга, хьайн лай йол чу сан даге а хьаьж на, боху-кх ахь иза, сан дог
тедархьама».
Дук ха хан яла ле БоІа за и шена йи га а йигира, цу нах цун на
зуда а хи лира, цо кІант а вира. Бай тла хамерачу зударша НуІмате
боху ра: «Хастам бу Везачу Элана! Цо ца йи ти хьо, йок к ха хил ча,
Іалашъян а, гІо дан а стаг воцуш. ЦІе йок к хуш стаг хуь лий ла
цу нах Исраил-мах кахь. Хьан дог док к ха дийр ду хІок ху кІан тах,
ворхІ кІан тал а тоь луш йол чу, хьо езаш а йол чу, хьан несо и вина
дела». И бер, схьа а оьций, марахь лела дора НуІмата, цун на баба
а хил ла, кхебира цо иза. Лула хоша Іаба ди аьл ла, цІе а тил ли нера
цун на. «НуІматан кІант ву-кх хІин ца», – олу ра цара. И Іаба ди
Дауд-пач ча хьан да вол чу Юша ян да вара. Цу нах лаьц на кхин а
дуьйцур ду кху кин ш ки тІехь.

РУТИ1:19–21;2:1–16;4:13–17
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Хьанатан доІа
сраил хойн Раматайм-Цу пам-гІа лахь Іаш хил ла Эл к хан цІе
йолу цхьа стаг. Цуьнан зуд чун цІе Хьанат яра. Цуьнан бераш
дацара, тІак к ха и хІу ма ба хьана долуш чІогІа гІай гІане хуь лу ра.
ХІора шарахь, бил гал даьх начу деношкахь, Эл к хан Ши лун-гІала воьдуш хил ла, массо а ниц къашна тІехь вол чу Везачу Элана
лери на долу гІул лакх дан а, Цун на сагІа дак к хий та а. Цара доІа
дечу хенахь, Хьанат даим а, ел ха а йоьл хуш, шен хьал дал хош
хуь лу ра. Элк ханна езара шен зуда, тІак к ха цунна цу нах къахетара.
Цкъа уьш Везачу Элан цІийне баьх ки ча, Хьанат юха а ел ха йолаел ча, Эл к хана цуьн га элира: «Хьанат, хьо хІун да йоьл ху? Ахь
яа хІу ма хІун да ца йоу? Хьан дог стен на Іий жаш ду? Со хьу на
итт кІан тал ца тоь лу?»
Цхьана дийнахь, Ши лу нахь шаьш яа хІу ма йиъна а, мел ла а
девл лачул тІаьхьа, Хьанат, чІогІа дог доьх на, йоьл хуш, Везачу Эле
доьхуш яра. Цо шен доІанехь нигат дира: «Массо а ницкъаш на
тІехь волу Веза Эла! Ти дам бехьа сан деган ла заме! Со хьайна дага я ий та хьа! Йиц ма ехьа! Ахьа су на божабер лахь, аса иза Хьу на
массо а йол чу хан на дІа лур дара. Цуьнан коьртарчу месех урс а
хьак ха лур дацара».
Дех ха доІа дира Хьаната. Цу хенахь Іела Хьанатан бал даш ка
хьоьжуш вара. Иза шен дагахь доІа деш яра: цуьнан бал даш хьуьйш
дара, амма цо дуьй цург хезаш дацара. Цун дела Іели на иза мел ла
ю моьт тира. Цо цуьн га элира: «Хьо мел ла ю! Ма лар ди та деза!»
Хьаната жоп делира: «Иза иш т та дац, сан эла. Аса я чагІар а, я
йий а ца мел ла. Со сайн кийрара ба ла Везачу Эле дІабел хош ю.
Хьан ял хо йол чу сох вон зуда ма хета лахь. Аса оц цул деха доІа
даран ба хьана соьгахь лаьт таш болу ба ла бу». Іелас цуьн га элира: «Марша гІой ла хьо. Исраи лан Да ла хьан доІанна жоп лой ла».
Хьаната цуьнга элира: «Хьо су на реза хуь лий ла лаьара су на!» Иза
шен новкъа хула дІа я хара. Цо яа хІу ма а йоу ра, хІинца хьал ха
сан на син гат таме а ца хетара иза.
Везачу Элана Хьанатан доІа дІа хезира, тІак к ха цуьнан кІант
хи лира.
ШАМЪАЛ1:1–18
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Хьаната Шамъал Далла дІава ла лору
ьаната шен кІан тана Шамъал аьл ла, цІе тил лира. КІант
вок к ха хил ча, иза Делан цІа динан да Іела вол чу а ва лийна,
Хьаната элира: «Сан эла! Хьо дийна хи лар санна бакъ ду хьу на,
тох хара хІок к хуза дІа а хІоьт ти на, Везачу Эле доьхуш доІа деш
хил ларг со хи лар. ХІара хьу на гуш долу бер ду хьу на аса Цуьн га
дех нарг. Везачу Эло су на жоп делира, аса дех нарг кхочуш а деш.
Аса хІара кІант Везачу Элана дІа ло. Ша дуьнен чохь мел йок к хучу хенахь Везачу Элана гІул лакх деш хир ву хІара». Иза а аьл ла,
цо ци гахь Везачу Элана доІан ца Іиба дат дира:
«Сан дог Везачу Элах док к ха де! Везачу Эло Шен ницкъаца соьца
болу ларам лак хабаьк к хина! Ахьа со кІел хьаръяк к харх йок к хаеш,
со сайн мостагІех йоь лу. Везачу Элал веза цхьа а вац, Хьох тераниг
дуьнен чохь а вац! Чхаро санна, адам Іалаш деш, тхан Дела воцург
цхьа а вац. Деза дет таш, къамелаш ма де, ма ала кІоршаме дешнаш! Веза Эла массо а хІу ма гуш ву. Нехан массо а гІул лак хашна
нийсонца тІе а хьожу. Ницкъбол черан сек хаІад кагло! ЭгІаза верг
ницкъ болуш хуь лу. Буьзна хил ларш, леш сан на, къа хьоьгуш бу,
меца лел ларш, буьзна, са доІуш бу. Бер ца хуь луш йол чо ворхІазза
бер до, ткъа дук ха кІен тий болуш хил ларг синца эш на ю. Везачу
Эло вен а воь, чу са а кхул лу, стаг Іожал ле дІа а хьа жаво, вел лачуьра
ден а во. Везачу Эло цхьаьнга къел ла кховдайо, вук хунна хьал ло,
цхьан нан цІе йожайо, вук хуьнан цІе хьа ла а йок к ху. Везачу Эло
къен верг чена юк къера хьа ла айаво, овкъарш юк къера мисканиг
схьавок к ху. Иза хьал дол чаьрца нийсса дІа хІот таво, цаьрга пачча хьал лин сийнна шерет дой ту. Дуьненан бух Везачу Элан ма бу,
цу тІехь Лат та ДІа хІот тийнарг а Иза ву. Везачу Эло шен нехан лар
Іалаш йо, хьарамал ла лелорш хІал лакбо, уьш боданехь къай ла а
бохуш. Церан ницкъ хи ларх пай да бац, и ницкъ цаьргара шайгара
бен бацахь. Шена дуьхьалваьл ларг Везачу Эло дуьнен чуьра войу,
сти га лара схьа царна оьгІаз ло а еш. Делан кхел дуьненан массо а
маьІІе кхочур ю. Ша хаьржин чу пач ча хье Цо олал ла а лур ду, Ша
къобал вин чуьн ца болу ларам лак ха а бок к хур бу».
Хьаната жима Шамъал Делан цІа чохь ди нан деца Іелица витира, тІак к ха иза ци гахь хьа лак хуьуш а вара; Везачу Элана а,
на хана а иза дук ха а везара. ХІора шарахь нанас цун на керла
ду хар да хьара, тІак к ха цо Везачу Элана хьал ха гІул лакх а дора.
ШАМЪАЛ1:25–28;2:1–10,18,19,26
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Шамъа ле кхойк ху аз
хиъна вогІуш волу Шамъал Делан цІа чохь гІул лакх а деш,
хьа лак хуьуш вара. Цу деношкахь Делера ха ам на хе наггахь
бен хуь луш бацара, Делера долу сурт а наг гахь бен ца хІут ту ра.
Цхьана буса Іела шен мет тахь ви жина Іуьл луш вара. Сатаса ле,
богуш болу Делан къуьда дІаба за бол чу хенахь, Шамъал Везачу Элан дезачу четар чохь ви жи на Іуьл луш вара. Цу четар чохь
лаьт таш Делан деза тІорказ а дара. Веза Эла Шамъа ле кхайк хира. Цо жоп делира: «Кхузахь ву со!» Вед да, Іела вол чу а ва хана,
цо элира: «Со кхузахь ву. Хьо соьга кхай к хирий?» Ам ма Іелас
элира: «Со хьоьга ца кхай к хира. Ва ло, дІави жа». Шамъал, дІа а
ва хана, шен мет та дІави жира.
Веза Эла юха а цуьнга кхайк хира. Иза шолгІа а, Іела вол чу схьа
а веана, вист хи лира: «Со кхузахь ву. Хьо соьга кхайк хирий?» Амма вук хо элира: «Сан кІант, со хьоьга ца кхайк хира. ДІа а гІой,
дІави жа». Шамъална цу хенахь Везачу Элан аз ца девзара, хІун да
аьл ча Цуьнан дош Шамъал на схьа ца дел ла дел лера.
Кхоз лагІа а Веза Эла Шамъа ле кхай к хира. Иза юха а, хьа ла
а гІаьт тина, Іела вол чу а веана, вист хил ла: «Со кхузахь ву. Хьо
соьга кхайк хирий?» ТІак к ха Іелина хиира, кІанте кхойк хуш Верг
Веза Эла вуй ла. Іелас Шамъа ле элира: «Юха а, дІагІой, дІавижа. Нагахь сан на хьай га юха а цхьам мо кхайк хахь, цуьн га ала:
„Вист хи ла, Веза Эла, Хьан лай Хьоьга ла ду гІуш ву“». Шамъал,
шен мет те дІа а ва хана, дІави жира. Веза Эла, схьа а веана, дІа
а хІоьт тина, хьал ха сан на кхай к хира: «Ва Шамъал!» Шамъа ла
элира: «Вист хи ла, Веза Эла, Хьан лай Хьоьга ла ду гІуш ву!»
Везачу Эло Шамъа ле Ша Іелин доь зал на ден дол чух лаьц на
элира. Цо боху ра, Ша цу ди нан дена таІзар дийр ду, хІун да аьлча цо шен кІен таша лелош дол чу къи нойх лаьцна а, цара лелош
дол чу дастамечу хІу манех лаьцна а шена хуъу шехь, уьш саца ца
би на дела.
ШАМЪАЛ3:1–14
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Динан да Іела дІак халхар
езачу Эло юха а таІзар ди ра исраил хойн хал къана цуьнан зу ла маш ба хьа на долуш, пІелаш там хош ка тІа мехь
царна тІехь толам бак к ха а могуьй туш. ПІелаш там хошца бол чу
тІамехь исраил хойн виъ эзар герг га стаг вийра. Эшийна эскар
шен мет тамат та юха дирзи ча, Исраи лан къаноша элира: «Везачу Эло хІун да бел ла техьа пІелаш там хошка вай эша дан ницкъ?
Вай Ши лу нера Везачу Элаца бин чу бертан тІорказ схьаэца деза.
Иза вайца хир ду, цо вай мостагІийн куьй гех кІел хьара а дохур
ду». Нах Ши лу не а ба хий ти на, ци гара массо а ницкъаш на тІехь
вол чу Везачу Элаца би на барт дагабоуьй туш долу тІорказ схьадаий тира. Цу тІорказна ул лохь Іелин ши кІант вара, Хьапний,
Пай нехьассий. Ам ма пІелаш там хош ца бол чу керлачу тІамехь
исраил хой юха а эшийра, ткъе итт эзар гІаш ло вен а вуьш. Делан
тІорказ пІелаш там хойн кара да хара, ткъа Іелин ши кІант, Хьапний, Пайнехьассий, велира.
Оццу дийнахь цхьа хаам ча, тІом бол чуьра вед да, Іела Іаш вол чу
Ши лу не кхечира, исраил хой ирча эшабаран ший ла кхаъ а бахьаш.
И керланиг хезна гІа лин ба хархоша бок к ха бел хам хІот тий нера.
Цу хенахь динан да Іела гІа ли чу воьду чохь лаьт таш дол чу кевнан
неІарехь хиъна Іаш вара. Шена и бел хар хезча, Іелас хаьт тира:
«И хІун гІовгІа ю?» Цу стага, тІе а веана, ша дерг а дІа дий цира.
Цу хенахь Іелин дезт къе берхІит та шо дара. Цуьнан бІаьргаш, са
ца гуш, кхоь ли на дара. Цу стага цуьн га элира: «Исраил хой пІелаш там хойх бевд да. Вай цара эший на. Хьан ший а кІант вел ла.
Делан тІорказ мостагІийн карахь ду».
Цо Делан тІорказ хьа хошшехь, Іела ша Іаш вол чу гІан та тІера
аркъал охьа а воьж на, велира.
Іелин тайпанна Везачу Эло Шамъа ле дуьх хьара кхайк хин чу
буьйсан на аьл ларг хи лира.
ШАМЪАЛ4:1–18
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Шаул – Исраилан паччахь
а мъа лах сий лахь пай ха мар хи ли ра Ис ра и лехь. Цо
халкъ хийра цІу-деланаш дІа а тийсий, дий начу Делана тІедерзаре кхойк ху ра. Ша къанвел лачу хенахь, Шамъа ла
шен кІен тий Исраи лан мах кахь кхела хой би на дІа хІит тий ра.
Амма уьш шайн ден новкъа хула ца ба хара: цара кхаьънаш ийдеш хил ла, къай ла ха ах ча схьа а оьций, харцк хелаш еш хил ла.
Массо а Исраи лан къано, схьа а гул вел ла, Шамъал вол чу Раме
а баьх ки на, цара аьл ла: «Хьо вок к ха хил ла, ткъа хьан кІен тий
ахьа схьабеан чу некъа тІера галбев л ла. Ахьа тху на тІехь пач чахь
дІа хІот тавой ла лу ур дара тху на, цо тхай на тІехь куьйгал ла дой ла
а лу ур дара, вук ху къаьмнашна тІехь ма-дарра». Шамъална хаьара
церан дехар Везачу Элана тамехь доций ла. ТІак к ха иза Везачу
Эле доІа дан хІоьт тира. Цо жоп делира: «Хьайга на ха бохург де.
Цара дІатет тинарг хьо вац, Со ву. Царна ца лаьа Аса шай на тІехь
пач ча хьал ла дой ла. Аса уьш Мисар-мах кара арабехира. Ам ма
уьш, Со дІа а тет ти на, кхечу деланаш на гІул лакх дан хІит тира.
Иш т та гІил лакх хьоьца а хІот тий на цара. Цаьрга ла а догІий, цара бохург де. Ам ма на хе мел дерг а ма-дарра дІа хьеде, пач ча хьан
бакъонаш му ха ю царна дІа а дуьйцуш».
Шамъа ла шена Везачу Эло дел ла долу жоп ма-дарра дІа хаийтира пач чахь воьхуш ша вол чу схьагулбел лачаьрга. Цо цаьрга
элира, нагахь царна тІехь пач ча хьо урхал ла дийр делахь, цо уьш
бацор бу, тІак к ха аша, шаьш хаьржина вол чу пач ча хьан куьйга
кІелара дІа да ха бохуш, Деле орца дохур ду, амма Везачу Эло шун
доІанна жоп лур дац. Амма на ха Шамъа ле ла ца дуьйгІира – цара
кхи дІа а пач чахь воьху ра шайна.
Цкъа Везачу Эло Шамъал вол чу лек к ха а, чІогІа ха за а волу
Шаул цІе йолу къона ха ваий ти ра. Везачу Эло Шамъа ле элира: «ХІара ву хьу на Аса хьоьга вийци нарг. Цу нах Сан къомана
куьйгал хо хир ву». Шамъа ла, зай тдаьт та чохь долу пхьегІа схьа
а эц на, цу чуьра даьт та Шаул на коьрта тІе доьт тира. Цун на оба а
яьк к хина, цо элира: «Везачу Эло Шен тІаьхьен на тІехь куьйгалхо ван хьо къобал ви на». Иш т та Шаул Исраи лехь пач чахь хил ла
дІа хІоьт тира.
ШАМЪАЛ8:1–22;9:2,17;10:1
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Іу Дауд – хин волу паччахь
амъа ла пач ча хьал ла дан даьт та хьаьк х на вол чу Шаула
цкъа док к ха къа латийра. ПІелаш там хошца тІом болаба ле хьал ха сагІа дак к ха дезаш волу Шамъал-пай хамар схьаваре
хьоьжуш Іаш вара иза. Цо ворхІ дий нахь схьаваре ла дуьй гІира
цуьн га, амма Шамъал ца веара, тІак к ха Шаулан эскар дІаса да ла
дола делира. ТІак к ха Шаула Шамъал варе хьоьжуш а ца Іаш, ша
сагІа дак к ха сацам бира, иза ди нан дас бен дой ла доц цу шехь.
ТІак к ха Шамъал схьавеача, цо Шауле элира: «Ахьа иза чІогІа
вон ди на. Ахьа хьайн Везачу Да ла хьайна тІедил ли нарг кхочуш
ца ди на. Иза хьоьгара ца даьл лехь, Исраи лан мах кахь хьан пачча хьал ла Да ла массо а хан на чІагІ дийр дара, амма хІин ца хьан
пач ча хьал ла лаьт тар дац. Везачу Элана хьан мет та Шен даго
къобал веш волу стаг карор ву, иза Цо Шен хал къана тІехь баьчча ви на дІа а хІот тор ву, хІун да аьл ча ахьа Везачу Эло хьайна
тІедил ли нарг кхочуш ца ди на».
Дук ха хан яла ле Везачу Эло Шамъална хьаьрса месаш а йолуш,
ха за ши бІаьрг а болуш, юьхьца товш волу жима стаг гайтира.
Къонах чун цІе Дауд яра. Иза шен ден жа да жош волу ди ка Іу
вара. Цо уьстагІийн гІай гІа а беш, уьш ак харойх лардора.
Везачу Элан омри ца Шамъа ла Даудана пач чахь хи ла даьт та
хьаьк хира, цуьнга исраил хойн хал къана тІехь урхал ла дай тархьама. Цу дийнахь дуьй на Делан Са Даудана тІе охьа доьссина
дара. Ткъа Шаулах Везачу Элан Са дІа а къаьстина, жино хьийзо
волийра иза. ТІак к ха Шаула шен ял хошка дечиган пон дар ди ка
лак ха ху уш волу стаг схьа а ла хий, ша вол чу схьава лаве, элира.
Ял хоша и вол чу Дауд ва лийра. Иш т та Дауд Шаул вол чохь гІуллакх дан волавелира. Шаул на Дауд тайра, тІак к ха цо иза шен
герз лелорхо дІа хІот тий ра. Вочу жи но Шаул хьийзо волий ча,
Дауда, схьа а оьций, дечи ган пон дар лок ху ра, тІак к ха Шаулан
са паргІатдолу ра.
ШАМЪАЛ13:13–14;16:11–23
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Дауд а, ГІолиат а
къа пІелаш там хоша шайн эскар тІа ма на схьа гул ди ра. Ткъа
Шаул, исра ил хош ца цхьаьна Эла-тогІи чохь шен мет та мотт
дІа а хІот тий на, пІелаш там хош на дуьхьал тІом бан кеч вели ра. Даудан
вок к ха ха волу кхо ва ша Шаулан эскарехь вара. Цхьа хан яьл ча дас
Дауд исра ил хойн мет та мат те ва хий ти ра, вежарш на бепиг дІа да хьа,
иш т та церан могу шал лех дерг довза а, царна хІум ма а оьший хьа жа а.
Исраил хойн мет тамат те а кхаьч на, Дауд шен вежарш ца къамел деш
вол чу хенахь, цун на ГІолиат цІе йолу лек ха а, док к ха дегІ долу а пІелаш там хо ги ра. Цуьнан коьр тахь цІестах ди на гІем дара, тІедуьй хи на
цІестан пелагех ди на гІагІ дара, кара лаьц на бок к ха гоьмукъ а, турс а
дара. ГІолиат Делан хал къана тІехь воь луш а, Дела емал веш а вара. Исраил хойх вела а воь луш, тІема лош на хьал ха дІа а хІоьт ти на, цо боху ра,
нагахь царех цхьам мо цу нах лата а лет та, иза вехь, пІелаш там хой шун
леш хир бу. Ам ма исраил хойх цхьа а, ара а ваьл ла, ГІолиатах лата ца
хІут ту ра, дек къа цуьнан гуш дол чу вастах кхоьруш. Дауда ГІолиат Делан хал къах воь луш а хезна, Дела а, исраил хойн эскар а емал деш хи лар
а ги на, Шаул на тІе а ва хана, ша ГІолиат ца лата магор дий хи ра. Ам ма
Шаула Дауде элира: «Хьо ларор вац цу пІелаштам хочуьнца, хІун да аьл ча
хьо хІинца а жима ву, ткъа иза кога ира хІоьт тин чу хенахь дуьйна тІеман
гІул лакх дев заш хил ла ву». Дауда Шауле эли ра: «Хьан лай шен ден уьстагІий да жош лел ла ву. Нагахь сан на, я лом, я ча а еана, цара жа юкъара
уьстагІ дІабаьхьча, царна тІаьхьа а воьдий, тІек хетий, церан багара иза
схьабок к ху ра ас. Амма иза сай на тІек хет ча, аса цуьнан кхес схьа а лоций, охьа а ту хий, йоьра. Лом а, ча а йоьра хьан лай вол чо. Из за хир ду
оцу сун т ва за вол чу пІелаш там хочун на а, дий на вол чу Делан эскарна
кхиссарш еш вол чу». ТІак к ха Шаула Дауд на лата ма гий ра, цун на шен
бедарш тІе а юьй хира, коьрта цІестан гІем а тил лира, тІе гІагІ а дуьй хира.
Ам ма Дауд иш т тачу ду харца лела Іеми на вацара. Цо и хІу манаш шена
тІера дІаехи ра. Коьжалг шен кара а лаьц на, татол чуьра пхи шера тІулг
а хаьржи на, уьш шегахь бол чу тІоьрмаг чу а дех ки на, и тІоьрмаг гий,
ширдолаг гий карахь а долуш, иза пІелаш там хочун на дуьхьал ва хара.
ПІелаш там хо Дауде цавашарца схьа хьаьжи ра, цо эли ра: «Хьо су на
дуьхьал гІожаца ма ваьл ла. Со жІаь ла ду-м ца моьт ту хьу на?» Дауда
пІелаш там хочуьн га элира: «Хьо су на дуьхьал тур а, гоьмукъ а, горга тур
а карахь вогІуш ву, ткъа со ахьа сийсаздохуш дол чу Исраи лан хал къан
массо а эскарийн Дела вол чу, массо а ниц къийн Везачу Элан цІарах
араваьл ла». ПІелаш там хо шена тІеволавел ча, Дауд сих ха цун на дуьхьал веди ра. Шен тІоьрмаг чу куьг а да хий ти на, тІулг схьа ий ци ра цо.
Ширдолаг ца ластий на, цо иза пІелаш там хочун на хьа жа юк къе туьй хира. И тІулг цун на нийсса хьа жа юк къе богІабели ра, ткъа пІелаш там хо
бер тал охьа вуьй жи ра. Иш т та тІул гаций, ширдолаг ций пІелаш там хо
эший ра Дауда. ПІелаш там хой, шай на юкъара ниц къберг вел ла ги ча,
бевд да дІаба хара, ткъа исраил хойн эскаро толам баьк к хи ра.
ШАМЪАЛ17:1–53
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ЯхІу нат
ауд, ша вийначу ГІолиатан корта а ба хьаш, Шаулана тІевеача, цо цуьн га хаьт тира: «Жима стаг, хьо хьенан кІант
ву?» – аьл ла. Дауда жоп делира: «Со Бай тла хам-гІа лара хьан лай
вол чу Юшайн кІант ву». Цу шиммо къамел дечу хенахь, царна
юх хехь Шаулан кІант ЯхІу нат вара. Иза он да а, доьнал ла долу а
къонаха вара. ЯхІу натана даггара везавелира Дауд, тІак к ха даггара
дот тагІал ла лело барт бира цо. Цу шин на юкъахь хил лачу бертан
тоьшал ла деш, ЯхІу натас шена тІехула йоьх на йолу бедарш схьа
а яьх на, Дауде дІаелира. Иш т та тІеман бедарш а, тур а, сек хаІад
а, доьх ка а дІа делира цо. Даудана а чІогІа везавелира ЯхІу нат.
Делахь а, Шаулна ца дезара церан дот тагІал ла. ПІелаштам хошна тІехь толам баьк к хи на исраил хой цІа богІу чу хенахь, хал къо
Даудана хастамаш беш, боху ра: «Шаула эзарнаш байина, ткъа
Дауда – итт эзарнаш». Шаул на и деш наш чІогІа ца деза делира.
Цу дийнахь дуьйна Шаул Дауде хьогІаца хьоьжу ра, иза вен аьт ту
а лоьху ра цо.
Шол гІачу дий нахь Делера долу жин цІаьх хьана Шаул на тІе
доьссира. Иза шен цІахь хьераваьл ча сан на лелара, ткъа Дауд,
кхечу деношкахь сан на, дечиг-пон дарх пІелг а туьйсуш, Іаш вара. Шаулан карахь гоьмукъ бара. Цо иза Даудана тІе кхоьссира.
Амма Дауда, шозза а, дІа а таьІна, иза тІехба лий тира. ЯхІу ната
мосийт тазза ларвира Дауд шен ден дерал лех. Дика дешнаш элира
ЯхІу натас Шауле Даудах лаьцна. Цо боху ра: «Хьайн лай вол чу
Даудаца хьарам ма хи ла хьа. Цо хьу на дуьхьал цхьа а вон хІу ма ца
дина, бок к ха пай да болуш дерг бен. ПІелаш там хочун на дуьхьал
иза, шех лаьцна ой ла а ца еш, велира, шен да хар бок к хачу кхерам
кІел а хІот тийна. Везачу Эло бок к ха толам баий тира Исраи лан
мах ка. Иза гина волу хьо а ма вара вок к хавеш. Стен на гІерта те
хьо, цхьа а ба хьана доцуш, Дауд вен а вийна, бехк боцу цІий а
Іанийна, зулам дак к ха?» ЯхІу нате ла а доьгІна, Шаула чІагІо йира: «Дийна вол чу Везачу Элах чІагІо йо ас, Дауд лийр вац аьл ла».
ШАМЪАЛ17:57–58;18:1–11;19:1–6
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Виж на Іуьллу чу Шаулна хьал ха волу Дауд
аулан даг чуьра хьагІ де дийне мел долу алсам юьй лу ра,
тІак к ха цо хІет те а Дауд вен сацам бира. ЯхІу натана
цу нах лаьц на хи ира, тІак к ха цо хьал х хе дІа хьедеш ха ам бира
шен везачу дот тагІчуьн га. ТІак к ха Дауд Шаулах дІа а вед да, шена муьтІахь долу адамаш вовшах а тоьх на, цаьрца лаьмнашкахь
къай лавелира. Шаул цун на тІаьхьаваьл ла лелачуьра ца соцу ра,
амма Дела Даудаца волу дела, иза цун на тІе ца кхуьу ра. Ткъа
Даудан мосий т тазза Шаул вен аьт ту белира, амма цун на Шаулна цхьа а зулам дан ца лаьара, хІун да аьл ча Даудана Дела веза а
везара, иза Цу нах кхера а кхоьру ра.
Шаул а, цуьн ца цхьаьна исраил хошна юкъара тоьл ла волу кхо
эзар тІема ло а Дауд ла ха лаьмнашка ба хара. Дауда, цига шен тергам ча а ва хий тина, ла доьгІча, цун на хи ира, и веънарг бил г гал
Шаул вуй ла. Хьа ла а гІаьт тина, Шаул шен эскарца сецначу мет те
ва хара Дауд. Иза Абу шайца цхьаьна буьйсанна уьш бол чу ва хача,
царна гира четар кІелахь ви жи на Іуьл луш волу Шаул. Цуьнан
гоьмукъ гІов лан на ул лохь лаьт тах боьл ли на бара. Абу шайс Дауде элира: «Да ла хьан мостагІа хьан кара схьавел ла. Соьга иза,
цкъа гоьмукъ тоьх на, лаьт тах дІа латавайта хьа. Аса цун на шолгІа
ту хур яц хьу на». Амма Дауда Абу шай га элира: «Ма ве иза. Ми ла
висина Везачу Эло къобал вин чун на тІе куьг даьхьнарг бек хам
ца хуь луш? Дий на вол чу Везачу Элах чІагІо йо ас, Цо Ша цун на
бек хам бийр бу. Иза лийр волу де тІек хочур ду, я, тІам тІе а вахана, цигахь лийр ву иза. Ткъа Везачу Эло су на доьх кий ла Ша
къобал вин чун на тІе куьг да хьар. Схьа эца цуьнан гІов лан гахь
болу гоьмукъ а, чохь хи долу кхаба а, вай хил лачу дІагІур ду вай».
Дауд, Шаулан гІов лан гара гоьмукъ а, ци гахь, чохь хи а долуш,
лаьт тина йолу кхаба а схьа а эц на, ша хил лачу дІава хара.
ТогІин дехьа агІор а ваьл ла, ген нахь лаьт таш бол чу гун на тІе
а ваьл ла, мохь тух хуш Шауле а кхай к хи на, цуьн га цуьнан хІума наш дІа гай ти ра. ТІак к ха Шаула, ша дин чу вон на дуьхьал
Дауда бек хам ца биний ла ги ча, элира: «Къа латийна аса сайх.
ЦІа верза, сан кІант Дауд. Аса сайгара кхин зулам долуьй тур
дац хьу на. Та хана ахьа гай ти, сан са хьу на деза хетий ла. Корта
боцуш долу хІу манаш лелий на хил ла аса, сайх дук ха къинош а
летош». Шаула кхин Даудана тІаьхьаваьл ла ца лела чІагІо йира,
амма цуьн га йол чу хьогІах иза кІел хьара ца велира.
ШАМЪАЛ20:1–43;26:2–21
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Дауд берриг а Исраилан мах кана тІехь пач чахь
хилла дІахІут ту
огІерачу пІелаштам хошца бол чу тІамехь исраил хой эшийра,
ткъа Шаул а, цуьнан кІен тий а хІал лакьхи лира. Кхоал гІачу дий нахь Шаулан мет тамат тера волу цхьа стаг кхечира Дауд
вол чу. Лаьт та охьа а воьж на, цун на суж да а ди на, цо ха ам бира,
пІелаш там хош ца бол чу тІамехь Шаул а, цуьнан кІант ЯхІу нат
а вий на, аьл ла. Цу стагана шен мостагІ волу Шаул вий на аьл ла
хезча, Дауд вок к хавийр ву моьт ту ра. Амма Даудана Шаула дина
дерриг а вонах лаьц на дага ца деара. ЧІогІа ха ла хет та вил хира
Дауд Шаул а, ЯхІу нат а ва ларна, тІак к ха цо царах лаьц на назма
язйира:
«Шаул а, ЯхІу ната а, шаьш шиъ вехачу хенахь хьоме а, нехан
безам болуш а вара, Іожал лехь а ца къаьстина и шиъ вовшех.
Аьрзу нел си ха а, лоьмел ницкъ болуш а вара и шиъ. Исраил хойн
мех карий! Шаьш таьІна-цІен бедарш ца кеч деш, дешица шун духар кхели на вол чу Шаул на тІаьхьа дел ха лаш. Ма хІал лакьхи ли
и къона хий тІеман аренгахь! Ма вийна-кх ЯхІу ната, лак хенашкахь Іуьл луш волу! Ма гІай гІане ву со, сан ваша ЯхІу ната! Су на
хьо чІогІа хьомсара вара. Зударийн соьца бол чу безамал а, хьан
безам су на беза бара».
Иш т та бел хам бира Дауда церан Іожал ли на. Цул тІаьхьа Дауд Везачу Элан омри ца Хьевронехь ва ха хиира. ЯхІуд-мах карчу
божарша, схьа а баьх ки на, шайн цІен на тІехь пач ча хьал ла дан
къобал вира иза цун на тІе зай тдаьт та дот тарца. ВорхІ шо ах шо
даьл лачул тІаьхьа Дауд берриг а Исраи лан мах кан на тІехь пачча хьал ла деш вара. Да ла цун на Шамъал-пай хамара лехула ваІ да
динарг кхочуш дира.
ДАУД1:1–4,23–27;2:1–4
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Делан деза тІорказ Яру ша лайме дар
ауд берри ге а Исраи лан мах кана тІехь пач чахь хил ла
дІа хІоьт ти ча, цо шен пач ча хьан гІант Яру ша лайм-гІалахь дІа хІот тий ра. Да ла Дауд Исра и лан берри ге а моста гІий
эшабал лал хьекъа лал ли ца а, ницкъаца а декъал вира. Даудана
Дела везара, тІак к ха цун на Делан деза тІорказ шена юх хехь хи ла
лаьара. И тІорказ цхьана тІамехь пІелаштам хоша схьа а даьк к хина, дІа даьхьнера. ТІаьхьо цара иза исраил хошна схьа дел лера, иза
Кхиръят-ЯІарим-гІа лахь, Аби на дабан цІахь лаьт таш дара. ТІакк ха Дауда иза цигара Яру ша лайм-гІа ла сехьа дак к ха сацам бира.
Дауд шеца ткъе итт эзар адам а долуш, Делан деза тІорказ
схьа дан ва хара. Мел ирс долуш вара Дауд тІорказ Яру ша лайме а
деана, Цийон олу чу лома тІе хьа ла даьк к хи ча! Дауд, шен берриг
а ниц къаца вок к ха а веш, Везачу Элана хьал ха хел хавуьй лу ра,
цун на тІеюьй хина гатанан оба бен, хІум ма а яцара. Дауда а, дерриг а Исраи лан халкъо а Везачу Элан деза тІорказ, ха за хетарца,
маьхьарий а дет таш, коьман маІаш а лоьк хуш, схьа да хьаш дара.
Везачу Элан тІорказ, схьа а деана, Дауда хІот тийначу Делан четар чохь охьа дил лира. Цул тІаьхьа Дауда док к ха сагІа даьк к хира.
Везачу Элан цІарах халкъ декъал а ди на, берриг а исраил хошна
бепиг а, дет ти на жи жиг а дІаса дий къира цо.
Везачу Эло Даудана ваІ да дира цуьнан пач ча хьал лин тай па
чІагІ дан, цуьнан тІаьхьенах бол чарах хІара деш наш а олуш: «Со
цуьнан да хир ву, иза Сан кІант хир ву. Нагахь санна цо къа латадахь, Аса цунна таІзар дийр ду. Нехан шедаца а, адамаша ет тарца
а таІзар дийр ду Ас цун на. Ам ма Аса иза Сайн безамах вок к хур
вац, хьан бІаьргашна хьал хара ваьк к хи на волу Шаул Аса Сайн
безамах ваьк к хинехь а. Хьан цІа а, пач ча хьал ла а Су на хьал ха
даим хир ду, хьан пач ча хьан гІант даи ма а лаьт тар ду!» Везачу
Элан и деш наш Дауде схьа хьедира Ната-пай хамара. И деш наш
хезча, Дауд-пач ча хьо, ва ха а ва хана, Везачу Элана хьал хахь дІа а
хІоьт тина, элира: «Со а ми ла вара, ва сан Хьал долу Эла, сан цІа
а хІун яра, Ахьа цу тайпана со даржехь лак хавак к хал? Хьу на-м
иза а кІезиг хет та, сан Хьал долу Эла! Ахьа Хьайн лай вол чун
цІийнах хин дерг а схьа дий ци. Хьо вок к ха ву, сан Хьал долу Эла.
Хьоьца нисван цхьа а стаг а вац, Хьо воцург Дела а вац, тхайн
лергаш на тху на схьа-ма-хаззара. Ткъа хІинца, Веза Дела, Ай хьа
Хьайн лай вол чу сох а, сан цІий нах а лаьц на аьл ла долу дош
массо а тІейогІун йол чу хан на чІагІ дехьа. Ай хьа аьл ларг кхочуш
а дехьа, массо а тІейогІун йол чу хан на Хьан цІе язъяй тархьама».

ДАУД6:2–19;7:14–16,18–29
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Даудан назманаш
аудана хІин ца а Іу вол чу хенахь ша дечиг пон дар лак хар
а, ша даьх на долу назманаш олуш а ха за хетара. Сий лахь
пач чахь хил ла дІахІоьт ти ча а, цо кхи дІа а назманаш доху ра. Делан
Йозанаш кахь дук к ха а Даудан назманаш ду яздина. Уьш Деле
бол чу безамах дуьзна а, Цуьнан цІе язъеш а ду.
Даудана жена дика Іу везий ла хаьара. Цун дела цо шен назманех цхьанна тІехь Везачу Элах лаьц на лок ху:
Веза Эла сан Іу ву.
Су на мел оьшуш дерг хир ду сан.
Цо сийначу бай тІехь дІа а ви жаво,
тийначу хи тІе а вуьгу со.
Сан синна ницкъ а луш,
Шен цІеран дуьхьа со нийсачу новкъа вок к ху Цо.
Іожал лин Іин дагІ дол чу тогІи чу хула со дІагІахь а,
вонах кхоьрур вац со, хІун да аьл ча Хьо соьца ву.
Хьан некъан Іасано син тем ло су на.
Сан мостагІаш на а гуш, су на хьал ха кхача бил ли на Ахь.
Сан коьртах даьт та хьаьк х на Ахь.
Сан кад а тІех буьзна бу.
Дикал ла а, безам а хуь лий ла соьца сан да харан дерриг а деношкахь,
тІак к ха Везачу Элан цІа чохь сайн тІейогІу хан чек х йок к хур ю ас.
ЗАБУР22
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Даудана хьал ха лаьт та Ната‑пайхамар
аудана Веза Эла везара, тІак к ха иза Цунна муьтІахь а вара.
Амма цкъа Дауда док к ха къа латийра. Цхьана дийнахь
виж начуьра гІаьт тина волу Дауд пач ча хьан цІийнан шерачу тхов
тІехула волавел ла лелаш вара. Цигара дІа хьаьж ча, цун на хи чохь
луьй чуш йолу цхьа зуда гира. Иза чІогІа езаелира цун на. Амма
Даудан иза ялайой ла дацара, хІун да аьл ча иза марехь яра. Зуд чун
цІе Бат-ШабаІ яра. ТІак к ха Дауда Бат-ШабаІан майра, Уръя хІу,
тІам тІе вохуьйту, цигахь иза воь, тІак к ха Дауда и зуда шена ялайо.
Цхьа хан яьл ча Везачу Эло Ната-пай хамар Дауд вол чу ва хийтира. Цо, пач чахь вол чу а веана, элира: «Цхьана гІа лахь Іаш ши
стаг хил ла. Царах цхьаъ хьал долуш хил ла, ткъа ва жа къен хил ла.
Хьал дол чун дук к ха а уьстагІий а, бежанаш а хил ла. Ткъа къен
вол чун, ша эц на цхьа жима Іахар бен, кхин хІум ма а ца хил ла.
Цо, яа хІу ма а луш, дола а деш, кхиош хил ла иза. Жима Іахар
цуьнан берашца цхьаьна хьа лак хиъна. Цу стага дІак ховдийна
долу бепиг ду уш хил ла Іахаро, цуьнан кеда чуьра молуш а хил ла,
цуьнан нек ха тІехь дІабуьжуш а хил ла иза. Цу стагана шен йоІ
санна хеташ хил ла иза. Хьал долуш верг вол чу ваьл ла лелаш волу
цхьа стаг веана. Амма хьола хочун на ца ли ира шен уьстагІаш на
а, стерчашна а юкъара, цхьаъ схьа а къастийна, цу нах ваьл ла
лелаш вол чу стагана яа хІу ма кечъян. Цо, къечу стеган уьстагІ
схьа а лаьцна, цу нах хьешана пхьор кеч дира».
И дий цар хезча, цу стагана чІогІа оьгІаз а ва хана, Дауда элира:
«Дий на вол чу Делах дуй боу аса, и хІу ма ди на волу стаг вен ма
веза! Цу уьстагІна дуьхьал цо доьазза дук ха мах ба ла ма беза, хІунда аьл ча цуьнан даг чохь къин хетам ца хил ла, и хІу ма ша деш».
ТІак к ха Ната-пай ха маро Дау де эли ра: «Хьо ву-кх и стаг!»
Пай хамара чІогІа Іора даьк к хира Даудан къа латор. Дауда, дох ко
а ваьл ла, элира: «Везачу Элана хьал ха аса къа латийна». Даудан
дох кова лар а гина, Натас цуьнга элира: «Везачу Эло ахьа латийначу къиношна геч до хьу на. Хьо лийр вац. Амма, хьай гара далий тин чу цу хІу манехула хьо Везачу Элах чІогІа ца ваьш на дела,
хьу на вина волу кІант лийр ву». Иш т та геч дира Даудан къинна,
амма таІзар ца деш ца висира иза. ТІаьхьа Дауда хІок ху дешнашца
дох кова ларан назма яьк к хира: «Веза Дела, Хьайн хедар боцу чу
безамца геч дехьа су на. Ярийн курсаца цин цаш тоха хьа су на тІе,
тІак к ха со цІена хир ву, хих вак к ха хьа со, тІак к ха лайл а кІайн
хир ву со… Су на чохь цІена дог кхол ла хьа, Дела, су на чуьра тешаме са карла дак к ха хьа».

ДАУД11:2–17;12:1–14;ЗАБУР50:9,12
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Абу ша ламан ва лар
бу ша лам Даудан кІен тех цхьаъ вара. Иза чІогІа яхь йолуш
а, товш а стаг вара. Къаьст ти на ха за яра цуьнан исбаьхьа еха месаш. Абу ша ламна ца везара шен да Дауд, тІак к ха иза
цуьнан пач ча хьан гІант дІа лаца лу уш вара. Исраил хоша лара а
лору ра, веза а везара иза, хІун да аьл ча цо харц лерца а, шал хонца
а, мот таргІанашца а, мот таргІанийн комаьршал ли ца а, гІай гІа
барца а нехан дег наш шена тІедерзийра. Даудан, эскар а гул дина,
Яру ша лайм дІа а тесна, ген нарчу мет техь къай лава ла дийзира
шен хьомечу кІан тах.
Абу ша лам, да ми чахь ву а тел ли на, док к хачу эскарца цун на
тІе ва хара. Цу нах лаьцна шена хиъча, Дауда цун на дуьхьал шен
эскар да хий тира, амма Абу ша ламна зулам ца дан а, иза дий на
ви та а омра дира. Даудана везара шен кІант, цо шена оццул дукха ба ла бинехь а.
Къовсам хьуьнах хи лира. Да ла Даудан эскарш на гІо а ди на,
цара толам баьк к хира. Абу ша ламан тІема лой дІабевдира. Шена
дагахь а доцуш, Абу ша лам Даудан тІема лошна дуьхьалк хийтира.
Иза шен вирбІарзанна тІехь дІавоьдуш вара. ВирбІарза док к хачу
ножан дит тан генашна кІел хула дІайоьду чу хенахь, Абу ша ламан
месаш гаьннех дІатасаелира. Иза лаьт таний, стигалний юк къехь
кхозуш висира, ткъа цуьнгахь хил ла йолу вирбІарза ед да дІа я хара. Даудан эскаран хьаькамо, пхерчий схьа а эц на, ножан дит та
тІехь ва ла за кхозуш вол чу Абу ша ламан дагах чек х дехира.
Хил лачух дерг хиъча, пач чахь, воьх на хьаьвзи на, вил хира. Цо
боху ра: «Сан кІант Абу ша лам! Сан кІант, сан кІант Абу ша лам!
Хьан мет та со вел ла велара, сан кІант Абу ша лам!» Да ла Абу шалам, цуьнан да хар уг гар а хаз лу чу хенахь охьавил лира.
Делан Йозанашкахь аьл ла ду: «Дена а, нанна а стага неІалт
олуш хил ча, цуьнан да харан серло Іаьржачу боданехь дІайовр ю».
ДАУД14:25–26;15:1–6;18:2–14,32–33;
КИЦ АН АШ20:20
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Хьекъа лалле Сулим‑паччахь
ауд дІак хел хин чул тІаьхьа Везачу Эло Исраи лан паччахь ви на цуьнан кІант Сулим дІа хІот тийра. Цкъа, Сулим-пач чахь виж на волуш, гІенах, Да ла, дуьхьал а хІоьт тина, деха
хьайна луъург элира цуьн га. ТІак к ха Сули ма шена хьекъа лал ла
дий хи ра, дук к ха а дол чу хал къана тІехь куьй гал ла дархьама.
Везачу эло цуьн га жоп делира: «Ахьа хьайн дуьненахь йок к ху
хан яхъяр а ца доьхуш, хьайна хьал хи лий тар а ца доьхуш, хьайн
мостагІийн синош хІал лак дар а ца доьхуш, хьайна хьекъал-кхетам ба лар дехарна, кхел ечу хенахь нийса сацам бархьама, лур ду
Ас хьу на ахьа доьх хург. Ас лур ду хьу на хьекъал лий, кхетаммий,
кхин хьо сан нарг хьол хьал ха цкъа а ца хил лачу тай пана а, кхин
хІинца чул тІаьхьа хьо сан нарг хир а воцу чу тай пана а. Ахьа ца
дех нарг а лур ду Ас хьу на. Алссам хьал а, сий лал ла а лур ду Ас
хьу на, хьо вел ла дІавал лалц, хьо сан на пач чахь кху дуьненахь
кхин хир воцу чу тайпана. Нагахь хьо Сан некъаш ца а лелахь, Ас
тІедех кинарш а, Сан весеташ а кхочуш деш лелахь, хьан да Дауд
ма-лел лара, Ас ях йийр ю хьан ва харан хан а».
Цкъа, Сулим-пач ча хьна тІе а еана, цун на хьал ха дІа хІоьт тира, жима бер а да хьаш, ши зуда. Царех хІораммо а чІагІ дора и
бер шен-шен ду бохуш. Бил г гал бакъдерг ха архьама, пач ча хьо
и дий на долу бер, ха да а дай, цу нах ши дакъа де, тІак к ха хІора зуд чун на цхьацца дакъа дІа ло, аьл ла, дІа хьедира. Ма-дарра
аьл ча, иза и жи ма бер ден вол луш вацара, амма цо иза и шиъ
зерхьама аьл лера. ТІак к ха царех цхьана зуд чо элира: «Я су на а,
я цунна а ма кхочий ла и кІант. Вей, дІавак к ха иза!» Ткъа вук ху
зуд чо мохь хьаьк хира: «Ма дейша и бер, иза дий на а долуш дІалой ша оцу зуд чун на».
Иш т та хиира Сулимна беран бак къал йолу нана муьл ханиг
ю, хІун да аьл ча нана дук ха си ха шен бер дІа да ла реза хир ю,
цуьнан са док к ху чул.
СУЛИМ3:5–28
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Делан цІа
а ла Дауде Делан сий лал ла чохь хин долу Везачу Элан
цІа цуьнан кІан та Сули мас дийр ду аьл лера.
Сулимас Везачу Элан омра кхочуш а дина, Цунна исбаьхьа цІа
дІа хІот тийра. Чу хула дол чу пенашна тІе лаьт тара дуьйна тхов тІе
кхач чалц баганан дит тийн аннаш туьй хира, ткъа цІенкъа зоь зан
дит тийн ан наш туьй хира. ЦІий нан тІехьа агІор, йистера ткъа
дол барамехь дІа хи лош, оганаш а хІит тий на, чоь йира, цуьнан
пенех а, тхевнах а баганан дит тийн ханнаш туьй хира. Иза уг гар
еза чоь яра. Оцу чоьн на хьал ха агІор йолу чоь яхал ла шовзт къа
дол яра. Чу хула агІор пенах тоьх начу аннашна тІехь гІабак хийн
а, дІа дел ла дел лачу зеза гийн а куьцехь суьр таш дара дечиг на
тІехь аьг на ди на. Массо а агІор баганан ханнаш тоьх нера, ткъа
тІулг гуш а бацара. Везачу Элаца би на барт дагабоуьй туш долу
тІорказ чудил лархьама, йинера и уг гар еза чу хулара чоь. И уггар еза чу хулара чоь яхал ла а, шорал ла а, лак хал ла а ткъа дол
яра. И чоь ерриг а цІеначу деших йира. Баганан хан нех бин чу
сагІа док к ху чу кхерчана а деши дил лира. Иш т та дерриг цІа а,
чохь цІена деши а дил ли на, дІа хІот тийра. Уг гар езачу чу хуларчу
чоьн на хьал ха зІенаш ех кира, царна тІе а деши дил лира. Дерриг
цІен на а, уг гар езачу чу хуларчу чоьн на а хьал ха лаьт таш бол чу
сагІа док к ху чу кхерчана а деши дил лира. Уг гар езачу чу хуларчу
чоьн на чохь зайт-дит тийн дечи гах ди на ши на каруб-ма ли кан
сурт дара. Церан цхьаннан тІам цхьана пенах хьак ха лора, ткъа
вук хуьнан тІам дуьхьал бол чу пенах хьак ха лора. Ткъа ва жа чухула долу тІемаш чоьнан юк къехь вовшех хьак ха лора. Царна тІе
а Сулим-пач ча хьо деши дил лий тира.
Оцу цІийнан дерриг а пенаш на тІе, чу хула а, тІехула а, гобаькк хина аьг начу тІамаршца цу тайпана каруб-ма ликийн а, хурмин
дит тийн а, дІа дел ла дел лачу вастехь дол чу зезагийн а суьрташ
дех кира. Шина цІа чуьра цІен къана тІе а деши дил лира.
СУЛИМ6:14–36
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Сулимас Делан цІа чохь доІа до
елан цІа дина даьл лачул тІаьхьа, ди нан дайша бертан
тІорказ схьа а эцна, Делан цІийнан чу хуларчу а, уг гар
езачу а чоьн на чохь йол чу шен мет те дІа хІот тийра. Цхьаннан а
цу чу воьдий ла дацара, шарахь цкъа ша а, хал къо а Везачу Элана хьал ха летийначу къинош на тІера сагІа дак к хархьама, динан
коьртачу ден бен. Уг гаре а езачу чоьн на чоьхьаволий ла док к хачу
кирхьано дІакъов лу ра.
Динан дай, барт баран тІорказ охьа а дил лина, оцу езачу чоьнна
чуьра Кхол лархочун на хастамаш а беш, арабев л ча, Везачу Элан
цІа чохь марха а хІоьт ти на, Цуьнан олал лин нуьрах дуьзнера.
ТІак к ха Сулим-пач ча хьо, сагІа док к ху чу Везачу Элан кхерчана
хьал ха дІа а хІоьт ти на, гул дел лачу массо а Исраи лан хал къана
хьал ха, куьйгаш стига ла хьа ла а да хийтина, элира: «Ва Исраи лан
хал къан Веза Дела, вац Хьох тера волу Дела я лак хахь сти гал шкахь, я ла хахь лаьт та тІехь! Вайна юкъахь болу барт лар а беш,
цун на Хьо тешаме хуь лу дог гах Хьайна тІаьхьа хІит тин чу Хьайн
леш на. Ахь кхочуш дина Хьайн лай вол чу сан дена Даудана Айхьа дел ла дош. Ахьа иза Хьайн багара даьк к хинера, ткъа та хана
Хьайн куьйгаца кхочуш ди на. Амма, бакъдерг аьл ча, Іой ла а дуй
те, Дела, кху Лаьт тахь? Сти га ла а, я сти га лан лак хенашка а ца
тарлуш волу Хьо, хІок ху ас дІа хІотий начу Хьан цІа чу-м тарлойла а дац. Делахь а, дІа хозий ла Хьу на сан доІа а, Хьан лай вол чун
дехар а, ва сан Веза Дела! Тергам бой ла Ахьа, Хьайга та хана дехарш деш кхой к хуш вол чу Хьайн лен кхай к хаман а, доІанан а.
Аьл ла-кх Ахьа: „Сан цІе кху чохь хир ю“. Доьху Хьоьга, хьожуш
хи ла хьара Хьо Хьайн бІаьргашца хІок ху цІен на тІе дийнахь а,
буса а! Ла ду гІий ла Ахьа Хьайн лай вол чун доІане, иза, хІок ху
мет техьа а вирзина, Хьоьга кхой к ху чу хенахь. ДІа хозий ла Хьу на
Хьайн лай вол чун доІа а, Хьайн Исраи лан халкъан доІанаш а,
цара, хІок ху мет те схьа а бирзина, Хьайга доІа дечу хенахь. Хуьлий ла хьан лергаш а, Хьан бІаьргаш а сема Хьайн лай вол чу сан
а, Хьайн Исраи лан хал къан а доІанашна, уьш Хьай га кхойк ху чу
хенахь даим а Хьу на дІа ха зархьама».
СУЛИМ8:3–11,22–52
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Сулим а, Шеба‑мах кара зуда‑паччахь а
ен нахь къилбехьа бара шен коьр техь зуда-пач чахь йолу
Шеба-мохк. Цун на хезира Везачу Элан сий лал ли на хил ла
долу Сулим-пач ча хьан цІе яхар. И зу да-пач чахь Сулим-пачча хьна тІееара, иза чол хечу хат тарш ца зерхьама. Шеба-мех кан
зуда-пач чахь Яру ша лайм-гІа ла еара, шеца йок к ха ковра а ялош.
Оцу эм кал ш на тІехь доьт ти на деара ха за хьожа йогІу чу бецех
дина хьак харш а, дук к ха деши а, деза тІул гаш а. Сулим-пач чахь
вол чу а еана, шен дагахь мел дол чух лаьц на къамел дира Шеба-мах кара еан чу зуда-пач ча хьо. Ткъа Сулим-пач ча хьо цо шега
дел лачу массо а хат тарш на жоп делира, цхьа а хат тар ца дисира
Сулим-пач ча хье жоп ца да ла луш.
Шеба-мах кара еан чу пач чахьна гира Сулим-пач чахьан хьекъал
хи лар а, цо ди на пач ча хьан цІа а. Иш т та цун на гира кхузахь боу
кхача а, пач ча хьан ул лоранаш Іаш болу мет тиг а, ял хой оьзда
хи лар а, церан ду хар а, цо хІот то чагІар а, Везачу Элан цІийнан
кертахь Сулим-пач ча хьо дохуш долу дий наташ дагоран сагІанаш а. И дерриг а шена ги ча, чІогІа инзаръяьл лера иза. Цо элира
Сулим-пач ча хье: «Сайн мах кахь су на хезнера хьан гІул лак хех
лаьцна а, хьан хьекъа лал лех лаьцна а. Иза бакъ хил ла. Амма со
тешар яцара цу нах, со ян а еана, сайн бІаьргашна иза гал лалц.
ХІин ца су на го, сай на гин чух ах а соьга дийцина ца хил лий ла.
Хьан хьекъал а, хьан хьал а соьга дийцин чул дук к ха а сов ду.
Мел ирс долуш хи ла деза хьан адамаш. Ма ирс долуш хи ла беза хьан ял хой, хІора ден на хьу на гІул лакх деш, хьан хьекъа ле
къамел хезаш болу! Декъа ла хуьл да хьан Веза Дела, хьо Исраи лан хал къан пач чахь ван лиъна волу. Исраи лан хал къе Шен
гут тарен на а болу безам хи ларна Везачу Эло хьох пач чахь ви на,
хьоьга кхел яй тархьама а, нийсо лела яй тархьама а». ТІак к ха цо
Сулим-пач ча хьна цхьа бІе ткъа га ли деши а, дук к ха ха за хьожа
йогІу чу бецийн хьак харш а, деза тІул гаш а делира. Шеба-мех кан
пач ча хьо ел ла ха за хьожа йогІу хІу манаш, Исраил-мах ка хьал ха
мел еан чарел дук к ха а сов яра. ТІак к ха Сулим-пач ча хьо а елира
Шеба-мах кара еан чу пач ча хьна цун на еззнарг а, цо ех х нарг а, цо
ша совгІат на ел лачул а сов. Цул тІаьхьа зуда-пач чахь ял хошца
шен мах ка юхайирзира.
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Сулимас Дела дІатосу
ули мас Делан цІа дІа хІот точу хенахь, Да ла цуьнга аьл лера:
«Иш т та, Сан цІа деш ву хьо. Нагахь хьо Сан хьехамаш ца а
лелаш, Ас бил гал даьк к хи нарг а деш, Сан весеташ кхочуш а деш
лелахь, Ас кхочуш дийр ду Айса хьан дега, Дауде, дел ла ваІ да. Со
хир ву Сайн исраил хошна юкъахь. Ас дуьтур дац Сайн долахь
долу Исраи лан халкъ». ТІак к ха Сули мас даг гара кхочуш дора
Делан Весеташ.
Амма дук к ха а шераш дІа дев лира, тІак к ха къан вел лачу Сулимас Дела дІатесира. Цуьнан хийрачу мех каш кара зударий бара,
уьш берриш а дий на волу Дела вовза за, цІуш на Іама лъеш бара.
Деланий хой-зударша ша Сулим-пач чахь шай на тІе верзий ра,
тІак к ха цо церан цІуш на сагІанаш доху кхерчаш бира.
Да ла Сули ме весет ди нера харц деланашна Іамал ма е аьл ла,
амма цо Везачу Элан и весет кхочуш ца дира, шен даг чохь шена
шозза веана вол чу Везачу Элана ямартло а еш. Цу тІехула Да ла,
Сули мана оьгІаз а ва хана, элира: «Хьо иш т та леларна а, ахьа
Соьца би на барт лар ца барна а, Аса хьай на би на хьехамаш ахь
кхочуш ца барна а, Аса хьоьгара пач хьалкх билгга ла схьайок к хур
ю, иза хьан ул лорачарах цхьан нан кара дІа а луш. Амма хьан ден
Даудан дуьхьа Аса иза, хьо дий на мел ву, дийр дац. Хьан кІен тан
карара дІайок к хур ю Ас и пач хьалкх. Ерриг а пач хьалкх йок к хур
яц Ас цуьн гара схьа. Сан лай хил ла вол чу Даудан дуьхьа а, Айса
хаьржина йол чу Яру ша лайм-гІа лин дуьхьа а цхьа дакъа лур ду
Ас хьан кІан тана».
Иш т та хи ла а хи лира. Пач ча хьо къа латор ба хьана долуш пачхьалкх ши на декъе екъаелира, тІак к ха царна юкъахь къовсам
болабелира.
СУЛИМ6:12–13;11:1–13

180

181

Пач хьалк хан екъаялар
ий лахь Исраи лан пач хьалкх 120 шарахь бен ца лаьт тира: цу
чохь хІораммо шовзткъа шарахь пач ча хьал ла дира – Шаула
а, Дауда а, Сули мас а. Сулим дІак хел хин чул тІаьхьа пач хьалкх
ши на декъе екъаелира – Исраи лан а, ЯхІудан а пач хьал к хаш на.
Иза иш т та хи ли ра. ДІак хел хин чу Сули ман кІант, Ра хьбуІам,
Шехем-гІа ла дІава хара, хІун да аьл ча берри ге а исраил хой цига
дІабаханера, иза пач чахь вина дІахІот торхьама. Гул дел лачу халкъо
цуьн га элира: «Хьан дас тху на тІе деза дукъ дил лира. Цо тхоьга
дай ти на къиза гІул лак хаш а, тхан коча дил ли на деза дукъ а ахь
хІинца дай дехьа. ТІак к ха оха хьу на хьал хара гІул лакх дийр дара».
Ра хьбуІам-пач чахь къанойх дагавелира. Оцу къаноша цуьнан
дена Сулимна хьехам чаша сан на гІул лакх дора иза дийна вол чу
хенахь. Къаноша цуьн га жоп делира: «Нагахь, та хан лерчу дийнахь хьо оцу халкъана, ял хо а хил ла, ахьа царна гІул лакх а дахь,
цаьрца ахьа эса ла къамел а дахь, уьш массо а хенахь хьу на ял хой
хил ла лелар бу». Ам ма шега къаноша би на хьехам Ра хьбуІама
дІатет тира. Шеца кхиъна бол чу а, шена гІул лакх деш бол чу а
кегийрхойх дагавелира иза. Цара цун на вон хьехам бира: «Сан
цІазапІелг сан ден гІодаюкъал а стомма бу. Сан дас шун коча деза
дукъ дил ли нера, ткъа аса и дукъ кхин а даздийр ду. Сан дас шед
ет тарца таІзар дора шу на, ткъа аса, сту лоцу чу гезго къовзош
сан на хета долуьй туш, таІзар дийр ду шу на».
Исраил хойн шийт та гар дара Якъу бан кІентийн тера хьца доьзна. Керлачу пач ча хьан Ра хьбуІаман деш наш а хезна, иза шайн
дехар кхочуш дан ца вол лий ла хиъча, исраил хойн итт гар цун на
дуьхьал а даьл ла, шайн пач чахь РахьбуІаман мостагІ волу ЯрбаІам
дІа хІот тийра. Кхол лаел лачу пач хьал к хах Дезачу Йозанашкахь
Исраил олу ра. Цу нах иш т та Къилбаседехьара пач хьалкх а олура, хІун да аьл ча иза къилбаседехьа йолу дела. Юьхьен ца цуьнан
коьр та гІа ла Шехем, цул тІаьхьа Тирца яра, тІак к ха, эх хар а,
Шамран-гІа ла хи лира. Исраи лан пач хьалкх ши на бІе шарахь
лаьт тира, тІак к ха вайн зама тІек хача ле 721-чу шарахь ашурхойн
пач ча хьо Шал манесара хІал лак йира.
Сулиман кІантана РахьбуІамна, ЯхІудан гар а, жима Бен-Яманан
гар а бен, тешаме кхин цхьа а гар ца дисира. Царах ЯхІуд-пачхьалкх хил ла дІа хІоьт тира, я дуьх хьал дІа, цу нах ЯхІуд олу ра.
Иза Исраи лан къилбехьа йолу дела, цу нах иш т та Къилбехьара пач хьалкх а олу ра. Цуьнан коьр та гІа ла Яру ша лайм яра.
ЯхІуд-пач хьалкх 350 шарахь лаьт тира, тІак к ха вайн зама тІея ле
586 шо хьал ха Бавело хІал лак йи нера.
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ЯхІуд‑мохк – Къилбехьара пачхьалкх
хІуд, я кхечу тайпана аьл ча, Къилбехьара пач хьалкх, кхоъ
ах бІе шо герг га лаьт ти нера. Иза Къилбаседехьара пачхьалкх йоьж начул тІаьхьа бІе ткъе пхий т та шо даьл ча дІаелира.
Къилбехьарчу пач хьал к хехь 20 пач чахь хийцавелира: Ра хьбуІам
а, Аби-ЯхІу а, Аса а, ЯхІу шап ти а, ЯхІу рам а, Ахьаз-ЯхІу а, зуда-пач чахь йолу Іатал-ЯхІу а, Юаш а, Амци-ЯхІу а, Іузи-ЯхІу а,
Йовтам а, Ахьаз а, Хьузакх-ЯхІу а, Маннаш а, Амин а, Юши-ЯхІу
а, ЯхІу-Ахьаз а, ЯхІу-Як хам а, ЯхІу-Яхин а, ЦІа дукъ-ЯхІу а.
Дук хах бол чу къилбехьарчу пач ча хьаша Веза Эла дІа а тесна,
цІуш на Іамал а еш, къи лахь долу да хар дІак хоьхьуш хил лехь
а, царех цхьаберш хІет те а Дал ла тешаме бисира. Маса ла, Хьузакх-ЯхІу а, Юши-ЯхІу а пач ча хьаш болуш, Къилбехьарачу пачхьал к хехь пач ча хьаша цІуш на лери на долу цІенош доха а деш,
Делан Дош лар а деш, вочу гІул лак хех хер а луш, дерриге Делан
весеташ а, Іадаташ а, ламасташ а лардеш йолу сама дов ларан зама тІейогІуш яра.
ЯхІуд-пач хьалк хан халкъ Исраил-пач хьалк хан халкъал ял хазза
кІезиг дара. Амма гона ха йол чу пач хьал к хашца юьсти ча, ший а
пач хьалкх жима яра. Кхара вовшаш ца къийсам лат тош хил лехь
а, церан коьр та мостагІий кхин къаьм наш дара: къилбаседехьа – Арам-мохк, мал хба лехьа – чІогІа ницкъ болу пач хьалк хаш
Ашур-мохк а, Бавел-мохк а, къилба-мал хбузехьа – пІелаштам хой,
ткъа къилба-мал хба лехьа – муаба хой.
ЯхІуд а, Исраил а пач хьал к хаш Везачу Элана тешаме йол чу
хенахь, цара тІемаш кахь толам бок к ху ра, ткъа церан пач ча хьаш
а, халкъ а къи лахь дехачу хенахь, Везачу Эло царна таІзар а деш,
уьш мостагІийн кара дІа лора.
СУЛИМ12;КАРЛ АБАЬКК Х ИН АРГ32:10
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Исраил – Къилбаседехьара пачхьалкх
Іара пач хьалкх ши бІе сов шарахь лаьт тира. Пач ча хьан
гІан та тІехь ткъоьссана пач чахь хий цавелира: ЯрбаІам а,
На даб а, БаІша а, Эли а, Зи мари а, Іумари а, Ахьаб а, Ахьаз-ЯхІу
а, Йорам а, ЯхІу а, ЯхІу-Ахьаз а, ЯхІуаш а, ЯрбаІам ІІ а, Закри-ЯхІу а, Ша лум а, Мена хьим а, Пак хихь-ЯхІу а, Пик ха хьи а,
ХІу шаІ а. Кху пач хьал к хан истори – цІий лахь ю. Иза даим а
ЯхІуд-пач хьал к хаца а кхечу хал къаш ца а тІом беш яра. Пач чахьаш церан кІен таша а, церан ул лорчара а бойу ра, шаьш пач чахьаш хи лархьама, ткъа уьш пач ча хьаш хил ла дІа хІит ти ча, уьш а
бойу ра. Иш т та Къилбаседехьарчу пач хьалк хан пач ча хьан гІан та
тІехь исс тайпа хий цаелира. Ткъа Къилбехьарачу пач хьал к хехь
оццу цхьана тайпано куьйгал ла дира – Дауд-пач ча хьан тайпано.
Къилбаседехьара пач хьалк хан пач чахьаша Везачу Элана тамехь
доцу хІу манаш лела дора. Уьш Делан некъа тІера дІа а бев л ла, мунепакъаш бара, церан пач хьалк хехь гІил лакх-оьздангал ла тал хор
а, цІушна Іама лъяр а дара. Къилбаседехьарачу пач хьалк хан харцхьарчу пач ча хьаша дерриг а шайн халкъе а къинош лета дой ту ра.
Дуьх хьарлера паччахь ЯрбаІам куьйгал лехь волуш, халкъ хІинца ле
а цІушна Іама лъян дола дел лера. Иза ишт та дара. ЯрбаІам-паччахьо
шен дагахь ой ла йора: «Пач ча хьал ла дар юха а Даудан тІаьхьенан
кара дерза там бу. Нагахь хал къо, Яру ша лайме а оьхуш, Везачу
Элан цІийнан кертахь сагІа дак к ха дола дахь, адамийн дегнаш юха
а яхІуд хойн пач чахь вол чу РахьбуІамна тІедоьрзур ду. ТІак к ха цара со вуьйр ву». ЯрбаІама, ой ла а йина, деших ши эса а дай тина,
хал къе элира: «ТІех дук ха ихира шу Яру ша лайме. Ва Исраи лан
халкъ, хьо Мисар-мах кара ара даьк к хина хьан деланаш хІорш бу».
Цхьа дашо эса Бетал-гІа лахь, ва жа – Дан-гІа лахь дІахІот тийра
цо. ТІак к ха иза къинош леторан юьхьиг яра: дашо эсанаш доцург,
халкъ деланий хойн дал ла БаІал на Іама лъян хІоьт тира.
Цу заманахь Исраи лан пач хьал к хехь вехаш вара Делан пайхамар Ахьъя хІу. Цуьнан пай хамарал лаш ЯрбаІам на а, цуьнан
пач ча хьал ли на а дуьхьал дара: «Иш т та боху Исраи лан халкъан
Везачу Да ла: Дерри ге а хал къана юкъара хьо лак ха а ваьк к хина,
Сайн Исраи лан халкъан баьч ча вина дІа хІот тийра Аса. Ткъа хьо
хьайл хьал ха хил лачу массо а пач ча хьел а сов зуламаш деш хи ли.
Со оьгІаз а вохуьй туш, ла лийначу хІу манах цІуш а би на, хьайна
кхин деланаш дІа хІит тий на ахь, ткъа Со-м кхоч чуш дІатет тина ахь. Цун дела Аса ЯрбаІаман цІен на тІе бохам боуьй тур бу».
ТІаьхьа иш т та хи ла а хи лира.
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Эли‑ЯхІу‑пай хамар
ераш дІаоьху ра. Пач ча хьаш хийца лора, Исраил-махкахь цул хьал ха хил лачарел уг гаре а дог цІена доцу
пач чахь – Ахьаб дІа хІоьт тира. Цуьнан зуда Изабал деланий хо
яра. Цо Ахьаб БаІал-цІун на Іамал ян а, БаІал-харц делан цІа дан
а тІеверзийра, иза берри ге а бил г гал бакъвол чу Делана тешаме
буьсуш берш хІал лакбан гІертара.
Ахьаба пач ча хьал ла дечу хенахь Исраил-мах кахь вехаш вара
Эли-ЯхІу – Делан тешаме пай хамар, цо берриш а Дал ла тІеберзаре кхой к ху ра. Цу хенахь исраил хойн халкъ Везачу Элан некъа
тІера дІа а даьл ла, цІуш на Іамал еш дара. И хІу ма ба хьана долуш
Да ла таІзар динера исраил хошна: Эли-ЯхІу-пай хамаран дешаца
Исраил-мех кан лаьт тахь кхоъ ах шарахь догІа дацара, тІак к ха
йок к ха йокъа дІа хІоьт тира. Везачу Эло Эли-ЯхІу на омра ди нера Ахьабан тІаьхьаваьл ла леларх яьссачу арен гахь Іинна ул лохь
къай лава ла. Къий гаша бепиг а, жи жиг а дохьу ра Эли-ЯхІу на
Іуьйран на а, суьйран на а. Іин чуьра хи а молу ра цо.
СУЛИМ16:29–17:6
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Йисина Іаш йол чу зудчун кІант денвар
хьа хан яьл лачу хенахь, догІанаш ца дар ба хьана долуш,
Эли-ЯхІус хи молу чу Іин чуьра хи лекъира. ТІак к ха Везачу
Эло Эли-ЯхІу га ЦІа дан-гІа лин ул лохь йол чу Сарпат-гІа ла дІа а
гІой, ци гахь йисина Іаш йолу цхьа зуда йол чохь саца аьл ла омра
дира. Эли-ЯхІус цу зуд чун цІа кхаьч ча, ма ла хи а, баьп кан юьхк
а ла хьара, аьл ла, дий хира. Йиси на Іаш йолу зуда шен кІан таца
ехаш яра, чІогІа миска а яра. Цуьнан цхьа а хІу ма дацара тІаьххьара дисина цхьа кана дама а, кхаби чохь жимма даьт та бен. Цо
цу нах лаьцна Эли-ЯхІу га дІа дийци ча, цо цуьнга жоп делира: «Ма
кхера, зуда. Хьан тек хара дама а хедар дац, кхаби чуьра даьт та а
жим лур дац, Везачу Эло лаьт та догІа даий т талц».
Эли-ЯхІу йиси на Іаш йол чу зуд чун цІахь ва ха хи ира, тІаккха Везачу Эло тамаший на хІу ма кхочуш дира: цара бепиг хІора
ден на дот ту ра, амма Эли-ЯхІус хир ду ма-ал лара, даьт та а, дама
а лах ца лора.
ЦІаьх хьана йисина Іачу зуд чун кІант цомгуш а хил ла, велира.
Ба ла беана, Да ла шен къинош ба хьана долуш таІзар дина моьттуш йолу нана, ел ха а йоьл хуш, вел ла кІант ва хьаш, пай хамарна
тІе еара. Эли-ЯхІус цуьн га элира: «Схьа лол соьга хьайн кІант».
Цуьнан карара кІант, схьа а эцна, оцу цІийнан лак харчу тІехь
дол чу шен цІа чу а виг на, ша дІавуьжу чу маьн ги тІе вил лира
Эли-ЯхІус. Цо Везачу Эле доІа дира: «Сан Веза Дела! Со шен
хІусамехь вол чу йиси на Іаш йол чу хІок ху зуд чун на а дийр ду
те Ахьа зулам, цуьнан кІант а ва лий ти на?» ТІак к ха Эли-ЯхІус
кхуз за шен дегІ цу кІан тана тІедил лира. Цо доьху ра: «Ва сан
Веза Дела, юха дерза дехьа цу кІен тан дегІа чуьра дІа да хана са!»
Везачу Элана дІа хезира тешамечу пай хамаран доІа. Оцу кІен тан
да харан са юха деара, иза ден велира. Эли-ЯхІус и кІант, схьа а
эцна, лак ха тІера охьава лийра. Цо, иза нене дІа а вел ла, элира:
«Хьа жал, хьан кІант дий на ву!» Йок к хаечу оцу зуд чо Эли-ЯхІуга элира: «ХІинца хаьа су на хьо Делан стаг хи лар а, Везачу Эло
хьоьга хула бакъдерг олуш хи лар а».
СУЛИМ17:7–24
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Эли‑ЯхІу а, БаІа лан пайхамарш а
къа Везачу Эло Эли-ЯхІу на, Ахьаб-пач ча хьна тІе а ва хана,
БаІа лан а, кхиболу деланийн а пай хамарш а, иш т та дерриг
Исраи лан халкъ а Кармал-лома тІе схьагул де аьл ла, омра дира. Пачча хьо и кхочуш а ди на, берриш а лома тІе схьагулбел ча, Эли-ЯхІу
цаьрга вист хи лира: «Шу дук ха лелар дуй те шин на а когана астагІа
лел хаш? Нагахь сан на Веза Эла Дела велахь, Цун на тІаьхьа хІит та.
Ткъа Иза БаІал велахь, цун на тІаьхьа хІит та». Хал къо цхьа а дош ца
элира цуьн га. ТІак к ха Эли-ЯхІу-пай хамаро хал къе элира: «Везачу
Элан пай хамарех со цхьаъ висна, ткъа БаІа лан виъ бІе шов зт къе
итт пай ха мар ву. Тху на ши старгІа схьа я лае. Цу шин нах шай на
луъург цхьаъ аша дІа эца. Оцу старгІи на урс а хьак хий, дакъош а
дей, дечиг на тІедах ка, ам ма цун на бу ха цІе ма латае. Ткъа аса, важа старгІа кеч а йи на, дечиг на тІеюьл лур ю, цун на бу ха цІе а латор
яц. ТІак к ха шу шайн Деле кхай к ха. Ткъа со Везачу Эле кхой к хур
ву. ЦІе лата ярца доІан на жоп Дел ларг бил г гал волу Дела хир ву».
Дерриг а халкъ реза хи ли ра.
БаІа лан пай хамарш, шаьш схьакъастий на старгІа кеч а йи на, дечигашна тІе а йил лина, БаІал-деле кхойк ху ра: «Ва БаІал, дІа ха за хьа
тхо!» Дерриг а дий нахь, эсах бов л лалц, иш т та мохь хьий к хира цара,
ам ма дуьхьал цхьа а жоп дацара хезаш. ТІак к ха Эли-ЯхІус дерриг
а хал къе шена тІехи ла элира. Дерриг халкъ цун на тІехи лира. Цо
шийт та тІулг схьаий цира, Якъу бан ший т та кІан тах дев л лачу тайпанийн барамехь. Оцу тІул гех Везачу Элана лери на сагІа док к ху
мет тиг йира Эли-ЯхІус. Ткъа оцу мет тиг на гонах саьн гар яьк к хира,
шена чу ши сахь хІу тарлуш йолу. Эли-ЯхІус сагІа док к ху чу мет ти ге
дечиг дил лира. Ткъа урс хьаьк х начу старгІанах дакъош а ди на, уьш
цу дечиг на тІедех ки ра. ТІак к ха цо кхуз за йиъ кхаба хих а юьзна, и
хи сагІи на ягош йол чу старгІи на а, дечиг на а тІедот та, аьл ла, омра
дира. Цара Эли-ЯхІус бох хург дира. ТІак к ха Цо доІа дира: «ИбрахІи ман а, Исхьак хан а, Исраи лан а Дела волу Веза Эла! Та хан лерчу
дий нахь дІа хаий та хьа Исраи лан хал къан Дела Хьо цхьаъ вуй ла а,
со Хьан лай вуй ла а, аса и дерриг а Ахьа ма-ал лара ди ний ла а! Жоп
лохьа су на, ва Веза Эла, дІа ха за хьа со, Веза Эла волу Хьо Дела хи лар
а, Ахь церан дег наш Хьай на тІедерзош хи лар а хІок ху на хана хаийтархьама». ТІак к ха Везачу Эло, Шен пай хамаран доІа дІа а хезна, цІе
охьа хьа жийра. Оцу цІеро сагІи на еана хІу ма а, дечиг а, тІул гаш а,
кхерчана гона хара лат та а дагийра. Саьн гар чохь долу хи а дакъийра цо. И хил ларг шена ги ча, дерриг а хал къо, лаьт та кхач чалц охьа
а таьІна, боху ра: «Веза Эла – Дела ву! Веза Эла – Дела ву!» Иш т та
Везачу Эло массарна а гай тира Ша – цхьаъ бен воцу Дела хи лар,
ткъа БаІа лан пай хамарш – ледийраш хи лар а.
СУЛИМ18:18–39
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Хица а, даьт танца а дина тамашийна хІу манаш
ли-ЯхІул тІаьхьа Да ла Эли шаІах сий лахь пай хамар а вина, цуьн га хула дук к ха а тамаший на хІу манаш дина. Цкъа
Ери хон-гІа ларчу ба хархоша Эли шаІ-пай хамаре элира: «Гой хьуна, тхан эла, хІара гІа ла лаьт та мет тиг, хьу на ма-гарра, дика ю,
амма, кхузара хи дика ца хи ларна, зударий остабов лу». ТІак к ха
пай хамаро, чу туьха а дил лий, цІена кад ло шега элира. Цуьнга
кад дІабелира. ЭлишаІ хин коьрте тІева хара. Оцу хи чу туьха а
тесна, Везачу Элан дашца хІара хи цІан дина, элира цо. Цул тІаьхьа
кхин цу хинехула я ва лар а, я зударий остабов лар а ца хи лира.
Эли шаІа аьл ла ма-хил лара, и хи хІин ца а цІена ду.
Юха пай хамарийн тобанера вол чу цхьана стеган зуд чо, шен
ба ла бал хийра. Майра вел лачул тІаьхьа цу зуд чуьн га дек харш
дІа ца так ха лора, цун дела иза дек харий лахь хил ла волу стаг, ван
а веана, цуьнан ши кІант дІави га вол луш вара, царах шена леш
бан дагахь. Эли шаІа цун на гІо дан лу уш, хаьт тира: «Хьан цІахь
хІун ю, дийца хьа соьга». Зуд чо жоп делира: «Сан цІахь хІумма
а яц-кх, зай тдаьт та чохь долу цхьа жима кхаба йоцург». Пай хамаро элира: «Яло, ара а ялий, массо а хьайн лула хошкара яьсса
кхабанаш а ехий, уьш дук к ха а схьагулъе. Цул тІаьхьа, хьайн цІа
чу а гІой, хьай на а, хьайн шина кІан тана а тІаьхьа неІ дІакъовла. ТІак к ха хьайн зай тдаьт та оцу массо а кхабанаш чу дот та,
юз-юьзнарг юьстах а йок к хуш».
И зуда ЭлишаІ вол чуьра дІа я хара. ЦІа а еана, шена а, шен шина
кІан тана а тІаьхьа неІ тІечІегІира цо. Ши на кІан та яьсса кхабанаш нанна тІейохьу ра, ткъа цо уьш зай тдаьт танах хьа лаюзу ра.
Массо а кхабанаш хьа лаюьзча, нанас шен кІан те дехар дира:
«Схьак ховдаехьа соьга кхин а цхьа кхаба». КІан та цуьн га жоп
делира: «Кхин яьсса кхабанаш яц», – аьл ла. ТІак к ха даьт та догІу чуьра сецира. И зуда Делан стаг вол чу еара. Цо дерриг а дІадийцира цуьн га. Эли шаІа цуьн га элира: «Яло, и зай тдаьт та дІа
а дох кий, хьайн дек харш дІа ло. Ткъа дисначу ах чанах хьо хьайн
берашца ехар ю».
ТІАЬХХ ЬАРН АШ2:19–22;4:1–7
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Арамхойн тІема лойн хьаькам НаІаман
рам-мех кан пач ча хьан тІема лойн хьаькам вара НаІаман.
Иза ла даме а, ларам болуш а стаг вара, ам ма дІа ца йоьрзу
чкъу ран цамгар яра цуьнан дегІаца.
Арам хой шайн тобанашца исраил хошна тІелет тера. Цкъа иштта уьш ци га ба хана болуш, цара Исраил-мах кара цхьа жима йоІ
йийсаре ялийнера. Иза НаІаманан зуд чунна хьал хара гІул лак хаш
деш яра. Цу йоІана Везачу Эло ЭлишаІ-пай хамарехула деш дол чу
тамашийначу хІу манех лаьцна хаьара. Цкъа оцу йоІа НаІаманан
зуд чуьн га элира: «Нагахь сан ола хо НаІаман Шамран-гІа лахь
Іаш вол чу пай хамарна тІек хача хьара, цо цам гарх товийр вара
иза». НаІамана шен пач ча хье дІа дийцира исраил хойн йоІа шега
аьл ларг. «Хьо хІин ц ца дІава ло цига, аса исраил хойн пач ча хье
язди на кехат дохьуьй тур ду хьоьца» – элира пач ча хьо.
НаІаман, зуд чуьнан Іодика а йи на, Исраил-мах ка дІава хара.
Пач ча хьна тІе а веана, цо цуьн га хІара чулацам тІехь болу кехат
дІа делира: «ХІок ху кехат ца аса сайн ял хо волу НаІаман воуьй ту,
цун на тІера чкъу ран цамгар хьоьга дІа як к хий тархьама». Исраил хойн пач ча хьо, кехат дІа а деш на, шена тІера бедар а этІийна,
элира: «Со Дела-м вац, адам дер я ден дар карахь долуш? Су на
тІе хІун да ваий тина цо дІа ца йоьрзу чкъу ран цамгар йолу стаг,
иза тове аьл ла? ХІинца хаа ду шу на, иза су на тІамца дуьхьалва ла
ба хьана лоьхуш хи лар».
Делан ста га на Эли шаІа на дІа хези ра, исра ил хойн пач ча хьо
шена тІера бедар этІий на аьл ла. ТІак к ха цо пач ча хьна тІе ял хо
ва хийтира, ахьа хьайна тІера бедар стенна этІийна аьл ла. «И стаг
су на тІеваий та, Исраил-мах кахь пай хамар вуй ла хаий тархьама» – элира ЭлишаІа.
ТІАЬХХ ЬАРН АШ5:1–8
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НаІаман туовар
Іак к ха НаІаман, дой а да лош, шен гІудал к ха тІехь схьакхечи ра. Иза Эли шаІан цІий нан кевнехь сеци ра. Эли шаІа
шен ял хо ва хий тира цуьн га дІа а ла: «Ва ха а гІой, Йордан-хи чохь
ворхІазза лий ча, тІак к ха хьан дегІ, карла а даьл ла, цІан лур ду».
НаІаман, чІогІа оьгІаз а ва хана, дІава хара. Цо элира: «Су на-м
моьт ту ра, Эли шаІа, су на дуьхьал а хІоьт тина, шен Везачу Деле
а кхойк хуш, сан дегІах куьг а хьаьк х на, цам гар дІайок к хур ю.
Дамасак хера Амана а, Парпар а цІе йолу хиш хІумма а оьшуш
дац-кх массо а Исраил-мах карчу хил? Оцу хиш чу ваьл ч хьана,
цІан лур вацара со?» Иза а аьл ла, оьгІаз а ва хана, юха а вирзи на,
дІава хара НаІаман.
Ам ма цуьнан ял хоша, тІе а ба хана, элира цуьнга: «Тхан эла,
нагахь сан на пай хамар цхьа док к ха хІу ма хьоьга ала вол луш
хил лехь, ахьа ла ду гІур дацара цуьн га? Цо хьоьга де аьл ларг-м
оццул ха ла хІу ма а ма дац: „Хи чохь лий ча, тІак к ха цІан лур ву
хьо“, – алар бен». ТІак к ха НаІаман, хин тогІи чу охьа а воьссина, ворхІазза Йордан-хи чу велира, Делан стага шега ма-ал лара.
Цуьнан дегІ, жимачу беран сан на, карла а даьл ла, цІан делира.
НаІаман, шеца хил ла болу нах а ба лош, ЭлишаІ вол чу юхавеара. Цо, пай хамарна хьал ха дІа а хІоьт тина, элира: «ХІинца хиъна
суна хІок ху дуьнен чохь, Исраи лан хал къан Дела воцург, кхин
дела воций ла. ДІаэца хьа хьайн лай вол чуьн гара хІара совгІат».
НаІамана мел дехарш дарх а, ЭлишаІ реза ца хи лира совгІат схьаэца. Іодика еш, НаІамана пай хамарна дош делира, кхин цкъа а
док к хур дац дагоран сагІа а, сагІи на хІу ма а яхьар яц цхьан на а
кхечу деланашна, Веза Эла воц чун на, аьл ла.
ТІАЬХХ ЬАРН АШ5:9–17
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БІаьрзе бина дак к хархой
рам хойн исраил хошца тІом бол чу хенахь, ЭлишаІа арамхойн эскар долу мет тамотт лаьт та мет тиг гой ту ра пач чахьна, хІун да аьл ча Да ла дІа доьл лу ра цун на иза. Иш т та Исраи ло
толамна тІаьхьа толам бок к ху ра. Арам хойн пач чахь чІогІа синтем
байна вара шен тІема лош на юкъахь исраил хошка тІеман къайленаш йовзуьй туш волу ямарт хо ву моьт туш. «Тхох-м цхьа а вац,
сан пач чахь. Амма исраил хойн Эли шаІ-пай хамар ву, цо шайн
пач ча хье ур-ат тал ла ахьа хьайн охьавуьжу чу цІа чохь аьл ларг
а дІа дуьйцу», – жоп делира пач ча хьан тІеман хьаькамех вол чу
цхьаммо.
ЭлишаІ-пай хамар муьл хачу гІа лахь ву а хиъна, Арам хойн пачча хьо ци га док к ха эскар да хий тира, иза йийсаре ва лорхьама.
Цара буьйсан на, схьа а баьх ки на, гІа ли на го бира. Амма арамхой Эли шаІ вол чу баьх ки ча, цо доІа а деш, элира: «БІаьрзе бехьа
уьш», – аьл ла. Везачу Эло, Эли шаІа ма-дех хара, бІаьрзе бира
уьш. Эли шаІ-пай хамаро уьш шаьш дол чу гІа лара Шамран-гІали на тІебигира, иза цу хенахь Къилбаседехьарачу пач хьал к хан
коьр та гІа ла яра. Шаьш Шам ран-гІа ла схьак хаьч ча, Эли шаІа
элира: «Веза Эла! Церан бІаьргаш схьа дел ла хьа, царна са гайтархьама». Везачу Эло церан бІаьргаш схьа дил лира, тІак к ха шаьш
Шамран-гІа лахь хи лар гира царна. Шена уьш ги ча, исраил хойн
пач ча хьо ЭлишаІе хаьт тира: «Сан да, уьш байа безий те аса?»
Эли шаІа жоп делира: «ХІан-хІа, ма байа ахьа уьш. Ахьа-ай хьа
туьраца а, Іодаца а йийсаре биг нарш бойур ма бацара. Царна
бепиг а, хи а ло. Юург а яий на, хи а ма лийна, цІа дІа хеца ахьа
уьш шайн пач ча хьна тІе». Исраил хойн пач ча хьо царна док к ха
той дІа хІот тийра. Цара йиъна а, мел ла а чул тІаьхьа, цо уьш цІа
дІа хьа жийра шайн пач ча хьна тІе. Цул тІаьхьа кхин ца яьх кира
арам хойн эскарийн ардангаш исраил хойн лаьт та тІе.
ТІАЬХХ ЬАРН АШ6:8–23
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Юаш паччахь дІахІот тар
хьаз-ЯхІу яхІуд хойн пач ча хьех цхьаъ вара. Шен кІант тІамехь вел ла аьл ла шена хезча, Ахьаз-ЯхІун нанас Іатал-ЯхІус
ша пач чахь хил ла дІа хІот тархьама, сацам бира пач ча хьан тІаьхьенах верг массо а хІал лак ван. Амма Ахьаз-ЯхІун йи ша йол чу,
ЯхІу рам-пач ча хьан йоІа ЯхІу-ШебаІа Ахьаз-ЯхІун кІант Юаш,
пач ча хьан байа безачу кІен таш на юкъара схьа а ваьк к хина, дІави гира. Иш т та, Іатал-ЯхІух къай ла а ваьк к хина, дий на висира
Юаш. Іатал-ЯхІу цу мах кахь пач чахьал лехь йол чу ялх шарахь, оцу
кІентан дола дечу зудчо Везачу Элан цІа чохь къай лаваьк к хира иза.
Цуьнан ворхІалгІа шо долуш, динан дас ЯхІу-ЯдаІа, пач ча хьан
гІарол хош на а, пач ча хьан цІийнан гІарол хошна а юкъара хьаькамаш схьак хайк ха нах а ба хий ти на, уьш Везачу Элан цІий не
ша вол чу схьаба лий ра. ЯхІу-ЯдаІа цаьрца барт бира. ТІак к ха
динан дас, Везачу Элан цІа чохь цаьрга чІагІо а яй тина, пач чахьан кІант Юаш гайтира царна. ЯхІу-ЯдаІа, пач ча хьан кІант ара
а ваьк к хина, цун на тІе таж а дил лира, пач ча хьал ла дарх лаьц на
болу хьехамаш шена тІехь язбина тептар а дІа делира. ТІак к ха иза
пач чахь дІа хІот то даьт та тІе дот тарца къобал вира. На ха, тІараш
а дет таш, маьхьарий хьоьк ху ра: «Вехий ла пач чахь!» – бохуш.
Иза дІа хезча, дерриг а исраил хойн халкъ дак к хий деш дара. Ткъа
Юашан нана Іатал-ЯхІу йийра.
Ди нан дас ЯхІу-ЯдаІа шена хьехамаш бечу массо а ханна Везачу Элана нийса хеташ дерг лела дора Юаша. Ша хьа лак хиъча,
цо хьал ха Делан цІа чохь дохий на хил ларг дІанисде аьл ла, омра
динера. Делахь а, ЯхІу-ЯдаІ вел лачул тІаьхьа пач чахь, вон хьехамаш беш бол чаьрга ла догІа а волавел ла, дий на Дела дІа а тесна,
цІуш на Іама лъян волавелира. Иза Везачу Элан ла амна дуьхьал
долу хІу манаш лело волавелира.
Цкъа ЯхІу-ЯдаІан кІан та Зак ри-ЯхІус халкъан къа латор Іорадаьк к хира. Иза дІа хезча, Юаша иза Делан цІийнан кертахь вей
дІавак к ха аьл ла омра дира. Цул тІаьхьа пач хьалк хана тІе бохамаш
баьх кира: арам хоша Исраил-мохк басса а би на, Делан цІийнан
еза хІу манаш хІонс йи на, дІа яьхьи ра. ТІак к ха Юаш-пач чахь,
цомгуш а волуш, ви жи на Іуьл лу чу хенахь, шина ял хочо ван а
веана, иза вийра.
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Ку рава ларна Іузи‑ЯхІу на дина таІзар
узи-ЯхІу ЯхІуд-пач хьал к хан ит тал гІа пач чахь вара. Цуьнан ялхит та шо бен ца кхаьч нера, иза шен ден мет та, пач чахь а ви на,
дІа хІот тий ча. Іузи-ЯхІус Яру ша лай мехь шов з т къе ший т та шарахь
пач ча хьал ла ди ра.
Шен дас Ам ци-ЯхІус лела мел ди нарг сан на, Іузи-ЯхІус а лела дора
Везачу Элана нийса хетарг. Деле бол чу ларамах дуьзна хи ла дезар хьех на
волу Зак ри-ЯхІу вол чу заманахь, Іузи-ЯхІу Дела лоьхуш лелара. Везачу
Элехьа вирзи на иза мел лела, Да ла цуьнан аьт то болуьй ту ра. БІаьвнаш
чІагІъяй тира цо. Яьссачу арен гахь а бІаьвнаш дІа хІит тийра цо. Иш т та
дук к ха а гІу наш яхий тира цо, хІун да аьл ча дук к ха а жаш а, ба жанаш а
дара цуьнан акъареш кахь а, шерачу арен гахь а. Лаьм наш кахь а, Кармал-лома тІехь а лат та лелорхой а, кемсаш лелорхой а бара Іузи-ЯхІун,
цунна лат та дук ха дезарна. Іузи-ЯхІун тІом ба луш волу а, доьнал ла долу а
кхо бІе ворхІ эзар ах эзар стаг юкъавогІу док к ха эскар дара. Оцу дерриге а
эскарна лерина Іузи-ЯхІус тІеман гІирс кечбайтира: турсаш, гоьму къаш,
гІемаш, гІаьгІ наш, сек хаІедаш, ширдола ган тІул гаш. Яру ша лай мехь
говзал лица бина гІирсаш бай тира цо. Уьш гІа лин пенан бІаьвнаш тІехь
а, сенаш тІехь а дІа хІит тий нера, пхерчий а, дак к хий тІул гаш а кхиссархьама. Цуьнан цІе ген нарчу мех каш кахь а йок к ху ра, хІун да аьл ча,
тамаший начу тай пана гІо а хил ла, ницкъ болуш дІа хІоьт ти нера иза.
Ша, ницкъ а болуш дІа хІоьт ти ча, Іузи-ЯхІун дог шена бохам на кура дели ра. Шен Везачу Дал ла дуьхьал къа латий ра цо, хІун да аьл ча иза
ша чу вели ра Везачу Элан цІа чу, цу чохь ха за хьожа йогІу хІу ма ягорхьама. Ди нан да Іазар-ЯхІу а, цуьн ца Везачу Элан тоьл ла волу везт къа
ди нан да а ва хара пач ча хьна тІаьхьа хІоьт ти на. Цара, Іузи-ЯхІу-пач чахьна дуьхьа ло а йи на, цуьн га эли ра: «Іузи-ЯхІу, ахьа яго ца еза Везачу
Элана лери на ха за хьожа йогІу хІу ма. Иза оцу гІул лак х на къобал вин чу
АхІаронан тІаьхьенах бол чу ди нан дайн гІул лакх ду. Арава ла Делан цІа
чуьра, хІунда аьл ча ахьа къа латий на, ткъа иза Везачу Элана гергахь
хьан сий н на хир дац». Іузи-ЯхІу чІогІа оьгІазва хара. Ткъа цуьнан карахь яра ха за хьожа йогІу хІу ма чохь ягош йолу пхьегІа. ТІак к ха, иза
ди нан дай ш на оьгІазвах ча, цуьнан хьаж тІехь дІа ца йоьрзу чкъу ран
цам гар гу чуели ра. Иза хи ли ра ди нан дай ш на хьал х хахь, Везачу Элан
цІа чохь, ха за хьожа йогІу хІу ма ягочу кхерчана ул лохь. Коьр та ди нан
да волу Іазар-ЯхІу а, берри ге а ди нан дай а Іузи-ЯхІу га дІа хьаьж ча,
царна цуьнан хьаж тІе даьл ла чкъу ран цам гаран даІ гира. Цара пач чахь
ара вак к ха хьов зий ра, ткъа иза-м ша а вара арава ла сих вел ла, шена
Везачу Эло таІзар ди на дела. Ша вел ла дІавал лалц и цам гар тек хи ра
Іузи-ЯхІус. Везачу Элан цІий нах дІа а къастий на, юьстах лаьт тачу цІа
чохь Іийра иза. Ткъа пач ча хьан кІан та Йовтама пач ча хьан цІен на тІехь
куьй гал ла а дора, мех кан хал къана тІехь урхал ла а дора.
2ШЕРАШК АХЬ26
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Исраил‑мохк Делах дІабоьрзу
дерриг а хи лира, шаьш Мисар-мах карчу пач ча хьан карара а,
оцу мах кара а ара даьх на вол чу шайн Везачу Дал ла дуьхьал
исраил хоша къи нош летий на дела. Исраил хоша кхечу деланаш на
Іиба дат дора, Везачу Эло шайн лаьт тара дІа лел хий начу къаьм наша
лел лий на долу хІу ма а лела дора, иш т та исраил хойн пач ча хьаша
хІит тий на зуламе ламасташ цара а лела дора. Шайн Везачу Дал ла
нийса хеташ доцу гІул лак хаш къай ла ха лела дора исраил хоша. Цара
шайн массо а гІа ланаш кахь тІехь сагІа док к ху гу наш дІа хІит тийра,
ха деш йолу бІов лаьт тачу жи мачу гІа ли на тІера дуьй на чІагІйинчу йок к хачу гІа ли на тІек хач чалц. Исраил хоша шаьш Іаш бол чохь
харц деланаш на хІит тий на тІул гаш а, Ашера-харц дал ла лери на долу дечи ган бІогІамаш а хІит ти нера хІора гу на тІе а, хІора Іин дагІ
луш дол чу дит тана кІел а. Шаьш дол чуьра Везачу Эло лел хий н чу
къаьмнаша санна, оцу массо а сагІа док к ху чу гу наш тІехь хаза хьожа
йогІу хІу манаш ягайора цара. Иш т та, Веза Эла оьгІазвохуьй ту зуламе гІул лак хаш дора цара. Цара цІу-деланаш на Іиба дат дора, ткъа
Везачу Эло исраил хош ка аьл лера: «Иза ма лела делаш».
Везачу Эло Шен массо а пай хамарш ка хула а, хин дерг гуш волчуьнга хула а, Исраи лан халкъе а, ЯхІудан халкъе а, дІа хьедар а деш,
аьл лера: «Шаьш лелачу зуламечу некъаш тІера юха дов ла, Аса шун
дайшна тІедил лина долу а, Сайн ял хой бол чу пай хамаршка хула шуна дІабел лачу товрат-хьехам на тІехь долу а Сан весеташ а, парзаш
а ларде». Ам ма цара ла ца ду гІу ра. Уьш а, шайн Везачу Делах тешар
доцу шайн дай сан на, аьрхабев л лера. Уьш дІабирзира Везачу Элан
парзех а, церан дай ш ца Цо бин чу бартах а. Цара ла ца дуьйгІира Везачу Эло шай га, дІа хьедар а деш, аьл лачуьн га. Цара цІу-деланаш на
Іиба дат дора, уьш хІум ма а йоцург бол лу шехь, цу тай пана шаьш а
хІум ма а боцурш а хил ла. Шай на гонах долу къаьм наш сан на бехаш бара исраил хой, Везачу Эло шай га, весет а деш, иза ма де аьл ла
дол лу шехь. Хал къо шайн Везачу Делан весеташ дІатет тира. Цара
шай на деших доьт ти на ши эса а дІа хІот тийра, Ашера-харц дал ла
лери на болу дечи ган бІогІам а бира. Цара сти гал ш кахь мел бол чу
ниц къаш на Іиба дат а дора, БаІал-харц дал ла Іамал а йора. Цара
шайн бераш цІерах чек х дохуьй ту ра. Иш т та бозбун чал лаш а леладора, пал а туьйсу ра. Везачу Элана зуламе хеташ долу гІул лак хаш
лела дора цара, Иза оьгІаз а вохуьй туш.
Веза Эла чІогІа оьгІазва хара исраил хош на, тІак к ха Цо уьш Шена ул лора дІатет тира. ЯхІудан цхьа тай па доцург, царах цхьа а ца
висира, ам ма цара а шайн Веза Эла вол чу Делан Іедал лар ца дора.
ТІАЬХХ ЬАРН АШ17:7–18
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Ашур‑пач хьалк хо Исраил‑мохк схьабок к ху
Іу шаІ Исраи лан Къилбаседехьарачу пачхьалк хан тІаьх хьара
пач чахь вара. Цо исс шарахь – вайн зама тІея ле 730–721
шерашкахь пач ча хьал ла дира Везачу Элана зуламе хеташ долу
гІул лак хаш а лелош. Исраи лан къилбаседа-мал хба лехьа бок к ха
Ашур-мохк бара шен коьрта Ну нав-гІа ла а йолуш. Ашур-мехкан урхал чаш чІогІа къиза а, олал ла дезаш а бара. 724-чу шарахь
нуьцкъа ла ашурхойн эскар, шен коьртехь Шалманесар-пач чахь
а волуш, Исраил-мах ка чоьхьа делира. ТІак к ха ХІу шаІах, Шалманесарна ял а луш, цуьнан ял хо хи лира.
Амма Ашур-мех кан пач чахьна хаа делира ХІу шаІа шена дуьхьал
барт бина хи лар. ХІу шаІа Мисар-мех кан Су-пач ча хьна тІе геланчаш хьа жийнера, ткъа Ашур-мех кан пач ча хьна, ша хьал ха луш
ма-хил лара, ял ца ел лера цо. Цун дела Ашур-мех кан пач ча хьо,
ХІу шаІ дІа а лаьцна, иза набах ти чу воьл лира. Берриг а Исраил-мах кана тІегІоьртира Шалманесар. Шамран-гІа лина тІе а веана,
кхаа шарахь го би на лат тийра цо и гІа ла. ХІу шаІа пач ча хьал ла
до иссал гІа шо долуш дІа лецира Ашур-мех кан пач ча хьо Шамран-гІа ла. Исраил хой, Ашур-мах ка дІа а биг на, Хьа лахь-гІа лахь
а, Га зун-кІош тахь дол чу Хьабур-хи на йистехь а, Ма дай-мех кан
гІа ланашкахь а ба ха охьа ховшийра цо. Иза Къилбаседехьарачу
пач хьал к хан хи ларан чак к хе яра.
Иш т та таІзар дира Везачу Эло Шен хал къана зуламе хІу манаш лелорна. Иза вайн зама тІея ле 721-чу шарахь хи лира. Ши
бІе шо даьл лачул тІаьхьа бен цхьаболу исраил хой шайн мах ка ца
баьх кира, оццу яхІуд хой, аьл ча а Къилбехьарачу пач хьал к хера
жуьг тий, йийсарера юхабирзин чу хенахь.
ТІАЬХХ ЬАРН АШ17:2–6
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Шамранхой
ъил ба седехьарачу пач хьал к хе ра ис ра ил хой ген нарчу
Ашур-мах ка йийсаре дІабиг ча, церан мохк бассабел лера. Цхьа хан яьл ча, ашурхойн пач ча хьо исраи лан гІа ланашкахь
Бавелера а, кхечу мех кашкара а адамаш да ха ховшийра. Шамран-мохк шайн дола а баьк к хи на, схьа да лийна долу и хал къаш
цигара гІа ланашкахь да ха охьа хевшира. Ци гахь да ха дола дел ча,
и хал къаш Везачу Эле ларамах дуьзна ца хил ла. Цун дела Везачу
Эло царна юкъа лоьмаш дохуьй ту ра. Лоьмаша цхьаберш хІаллакбора. ТІак к ха Ашур-мех кан пач ча хьна тІе хабар даьхьира:
«Шам ран-мех кан гІа ла наш ка схьа а да лий на, ахьа охьа ховшийначу хал къаш на цу мах карчу Да ла тІедех кинарш ца девза.
Цун дела Цо царна юкъа лоьмаш да хий ти на, ткъа цу лоьмаша и
халкъ хІал лак до, царна цу мах карчу Да ла тІедех кинарш ца девза
дела», – аьл ла. Ашур-мех кан пач ча хьо, омра а деш, ци гара арабаьх на бол чу ди нан дайх цхьаъ оцу мах ка ва хий тира, цу мех кан
Да ла тІедех кинарш а довзуьй туш, иза ци гахь ва хий тархьама.
ТІак к ха Шамран-мах кара арабаьх начарах цхьа ди нан да, Бетал-гІа ла схьа а веана, Везачу Элана Іамал му ха ян еза а хьоьхуш,
ци гахь вехаш вара. Ам ма хІора хал къо шайн-шайн деланийн
цІуш бора. И цІуш сагІа док к ху чу гу наш тІехь шамран хоша динчу харц деланийн цІенош кахь дІа хІит табора цара. Иш т та, шаьш
да ха охьа хевшин чу хІора а гІа лахь дира цара. Цара Везачу Элана
Іиба дат дора, амма, шаьш ара даьх начу къаьмнийн ламасташка
хьаьж жина, шайн деланаш на а Іамал йора цара.
Ин жи ла тІехь хьа хийна дол чу цу адамех жуьг таша шамран хой
олу ра. Цу заманахь шамран хоша хІин ца Веза Эла бен лоруш ца
хил лехь а, уьш дук к ха а дол чу хІу манца къаста луш бара жуьг тех,
тІак к ха цара мостагІал ла а лат та дора цаьрца. Церан шайн динан
дай а бара, тІак к ха уьш шайн Іадаташ на тІегІерташ а бара. Цара
ур-ат тал ла Гаризим олу чу лома тІехь шайна къаьст тина Делан
цІа ди нера, тІаьхьа иза жуьг таша дохий нера.
ТІАЬХХ ЬАРН АШ17:24–33
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Хьузакх‑ЯхІу‑пач чахьан доІа
-чу шарахь ашурхоша, Къилбаседехьара пач хьалкх схьа а яькк хи на, исраил хой Ашур-мах ка дехьабаьх начул тІаьхьа, Делан
гІоьн ца жи мо Къилбехьара пач хьалкх кхин а 130 шарахь лаьт ти ра.
Хьу закх-ЯхІу яхІуд хойн пач ча хьех цхьаъ вара. Цо Яру ша лай мехь
ткъе исс шарахь пач ча хьал ла ди ра. Иза яхІуд хойн пач ча хьех уг гаре а
гІолехь верг вара, хІун да аьл ча ша схьаваьл лачу Дауд-пач ча хьо лела
мел ди нарг сан на, Хьузакх-ЯхІус а лела дора Везачу Элана нийса хеташ дерг. Везачу Элана тешаме а волуш, цкъа а Цу нах дІа ца вирзи ра
Хьузакх-ЯхІу. Мусага хула Везачу Эло би на хьехамаш кхочушбора цо.
Веза Эла гут тара а вара цуьн ца, ткъа ша дечу массо а гІул лак хаш тІехь
аьт то хуь луш вара Хьу закх-ЯхІу. Хьу закх-ЯхІус цІуш на Іама лъярца
къийсам болий ра. Цо берри ге цІуш боха а би на, халкъ дий начу Делах
дегайовхо йолуш хи ларна тІек хай к хи ра. Ашур-мех кан пач ча хьна дуьхьал а волуш, цун на муьтІахь вацара Хьузакх-ЯхІу.
ТІак к ха Сан хьариб-пач чахь Хьузакх-ЯхІу на кхерамаш тийса волавелира, цунна шен олал лина кІела вар тІе а дуьл луш. Пач ча хьо яхІуд хойн
пач ча хье кехат язди нера, хІара чулацам а болуш: «Хьан Шех дегайовхо
йол чу хьайн Деле хьо ле ма вай та, Цо: „Яру ша лайм ашурхойн пачча хьан кара дІа лур яц“, – хьай га аьл ча. Хьу на-х ма хезна, ашурхойн
пач ча хьаша массо а мех каш на хІун ди на, уьш хІал лак а деш. Ткъа хьо
кІел хьарвок к хур ву ткъа? Сан дай ша хІал лак динчу къаьм нийн деланаша уьш кІел хьарбаьх ний?»
Хьузакх-ЯхІус, гелан чаш кара кехат схьа а эц на, дий ши ра. ТІак к ха,
Везачу Элан цІий не а ва хана, Дал ла хьал ха и кехат схьа даржий ра цо.
Везачу Элана хьал ха доІа а деш, Хьузакх-ЯхІус эли ра: «Каруб-ма ликаш на тІехула йол чу Іарш на тІехь охьа хиъна Іаш волу, Исраи лан халкъан Веза Дела! Дуьнен чуьра массо а пач хьал к хийн Дела Хьо цхьаъ
ву. Ахь кхоьл ли на сти гал а, лат та а. Хьайн лерг тІе а дай, ла догІа хьа,
Веза Эла, Хьайн бІаьргаш схьа а бел лий, хьа жа хьа, Веза Эла. Ла догІа хьа Сан хьариба, дий на Дела волу Хьо емал веш, дуьй цу чуьн га. Ва
Веза Эла, бакъ ду-кх ашурхойн пач ча хьаша, и хал къаш хІал лак а деш,
церан лат танаш а дассий на, церан цІу-деланаш цІерга кхиссина бохург.
Ткъа уьш-м деланаш а боцуш, ада мийн куьй гаша дечи гах а, тІул гах а
дина суьрташ дара, цун дела уьш хІал лак дан тарлора. Ткъа хІин ца, тхан
Веза Дела, кІел хьарда ха хьа тхо цу пач ча хьан куьй гех, тІак к ха дуьнен
чуьра массо а пач хьал к хаш на ху ур дара, Веза Эла волу Хьо воцург,
кхин Дела воций ла».
Везачу Эла на Хьу закх-ЯхІу-пач ча хьан тешаран доІа дІа а хезна,
ашурхош на Шен езачу цІерана дуьхьал кІоршаме хи ларна таІзар ди ра.
Уьш тІамехь ий ши ра.
ТІАЬХХ ЬАРН АШ18:1–7;19:9–19
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Юши‑ЯхІу‑пач чахьан весет
ши-ЯхІу а, ишт та, яхІуд хойн пач ча хьех цхьаъ хил ла. Цуьнан
бархІ шо хил ла иза пач чахь дІа хІут ту чу хенахь. Яру ша лаймехь Іаш а волуш, цо ткъе цхьай т та шарахь пач ча хьал ла ди ра. Везачу
Элана нийса хеташ дерг лела дора цо. Шен дайх хил ла волу Дауд сан на,
нийсачу новкъа тІехь лел ла Юши-ЯхІу. Цу некъа тІера я аьт ту, я аьрру
агІор дІа ца ваьл ла иза.
Пач чахьал ла деш долу борхІалгІа шо долуш, ша къона стаг вол лу шехь,
шен ден дайх хил лачу Даудан Дела леха волавели ра Юши-ЯхІу. Ткъа
ша пач ча хьал лехь волу ший т та шо кхаьч ча, ЯхІуд-мохк а, Яру ша лайм
а цІан йи ра цо ци гахь хил лачу хал къо Іиба дат деш схьакъастий начу
гу нех а, цу гІул лак х на бил гал даьх начу дит тех а, куц да лош боьт тин чу
цІуйх а. Цо берри ге ЯхІуд-мах кахь цІу-деланаш на лери на йолу сагІа
док к ху мет тигаш а, дечиган бІогІамаш а, кхиболу цІуш а, ди на суьрташ
а доха а ди на, царах чан йи ра. Ша пач ча хьал ла дечу берхІит тал гІачу
шарахь, Везачу Элан цІа карла дак к ха бел хаш боло ом ра ди ра цо. Цу
Іалашон на хал къо дук к ха а дети дели ра сагІи на.
Цара Везачу Элан цІа карла дак к харан болх болочу хенахь, ди нан
дена Хьал к хи-ЯхІу на Везачу Эло Мусага хула дел ла долу товрат-хьехамаш тІехь болу теп тар карий ра. Цо и теп тар йозан ча вол чу Шапани га
делира, ткъа вук хо иза пач ча хьна тІедаьхьира. Юши-ЯхІу-пач ча хьо иза
шена дІа деша аьл ла, ом ра ди ра. Цу тІехь язди на дерг шена схьа хезча,
пач ча хьо шен тІехулара бедарш этІийра. Иза Іадий нера: уьш, дерри ге
хал къо дІатесна долу Товрат-хьехамийн деш наш дара.
Юши-ЯхІу-пач ча хьо, даг гара вел ха а воьл хуш, Везачу Эле геч дар
доьхуш доІа а деш, ЯхІуд-мех кан а, Яру ша лайм-гІа лин а берри ге а
къаной схьагулбай ти ра. Пач чахь Везачу Элан цІий нан кер та ва хара.
Цуьн ца цхьаьна ци га да хара ЯхІуд-мех кан дерри ге а халкъ а, Яру шалай ман берри ге а ба хархой а, ди нан дай а, леви хой а, дол лу халкъ а,
уг гаре ла дам доцу чу адамаш кара дуьй на уг гаре лараме дол чу адамаш на
тІе кхач чалц. ТІак к ха пач ча хьо Везачу Элан цІен на ул лохь карий начу
Да ла халкъаца бин чу бертан тептар тІера дерриг а дешнаш дІа дийшира,
уьш ци гахь лаьт таш дол чу массо а хал къана дІа а хозуьй туш. Ци гахь
пач ча хьо Везачу Элана хьал ха Цуьн ца би на болу барт карлабаьк к хира – цо дош делира Везачу Элана тІаьхьа хІот та а, шен дол лу чу даг гара,
дол лу чу син ца Цуьнан весеташ а, ба къонаш а, парзаш а лардан а, оцу
теп тар тІехь язди на долу бер тан деш наш кхочуш дан а. Шаьш и барт
тІеоьцуш пач ча хьо чІагІо яр тІедил ли ра берриг а Яру ша лай мерчу бахархош на а, бен-яман хош на а. Иш т та, Яру ша лай ман ба хархой шайн
дайн Дела вол чу Делаца бин чу бар те хьаьж жи на, лела буьй лабели ра.
Исраил хойн долахь бол чу берри ге а мах кара дега за болу цІуш дІабехира Юши-ЯхІус. Исраил-мах кахь дехачу дерриге а халкъана тІедил лира
цо шайн Везачу Дал ла Іама лъяр. Юши-ЯхІу-пач чахь вехаш хил лачу
массо а хенахь, шайн дайн Дела вол чу Везачу Элана тІаьхьа хІит тинчуьра дІа ца бев ли ра уьш.
2ШЕРАШК АХЬ34:1–8,14–19,29–33
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Ярми‑ЯхІу‑пай хамар
рми-ЯхІу даим а Делах лаьцна тоьшал ла деш вара. Цкъа иза Яруша лай мера а, Ту патера а адамаш Іора дохуш вара, цара хий рачу
цІу-деланаш на Іама лъярна а, царна сагІанаш да харна а. Цкъа хьал ха
Ярми-ЯхІус Ту пат-гІа лахь царах лаьцна пай хамарал ла дира. Цул тІаьхьа
Яру ша лай ме а веана, Делан цІий нан кер та а ва хана, дерри ге а хал къе
вист хи ли ра: «Иш т та боху массо а ниц къийн Веза Эла вол чу Исраи лан
Да ла: „Хьовсал! ХІок ху гІа ли на а, цун на гонах йол чу яр таш на а Аса
хьал ха аьл ла болу массо а бохамаш бийр бу, хІун да аьл ча уьш бу ха хьа
а бев ли ра, Сан деш наш ка царна ла догІа а ца ли и ра“».
Ди нан дас, Везачу Элан цІий нахь шена Ярми-ЯхІус Делера болу и
ха амаш беш хезча, Ярми-ЯхІу-пай хамарна ет та а йит ти на, буржалш
тохий ти ра. Ам ма шол гІачу дий нахь буржалш дІа а даьх на, иза дІа хийци ра. Ярми-ЯхІус цуьн га эли ра: «Везачу Эло хьан цІе Паши хьур аьл ла
ца тил лина, амма Массан хьа а долу къемат аьл ла тил лина. ХІун да аьл ча
иш т та боху Везачу Эло: „Аса хьох хьу на хьай на а, хьан дот тагІаш на а
хьал ха къемат дийр ду. Уьш шайн мостагІчун туьро хІал лакбийр бу,
и хІу ма хьан бІаьргаш на гур а ду. Аса дерриг а ЯхІудан халкъ Ба велан пач ча хьан кара дІа лур ду, цо цхьаберш Бавел-махка дІабуьгур бу,
кхиберш хІал лакбийр бу. Кху гІа лин массо а ба хам церан мостагІийн
кара дІа лур бу Аса. Къа хьегарца гІа лин хал къо мел гул ди нарг а, гІалин массо а еза хІу манаш а, яхІуд хойн пач ча хьийн хазна а мостагІийн
кара дІа лур ю Аса. Цара и массо а хІу ма, хІонс сан на, Бавеле дІа хьур
ю. Хьо а, Паши хьур, хьан цІахь мел верг а йийсаре вуьгур ву. Бавеле
дІавиг начул тІаьхьа хьо лийр ву, ци гахь хьо а, хьан массо а дот тагІий
а, ахьа шай на харца хьа пай хамарал ла ди на болу, дІабух кур бу“». Юха
Ярми-ЯхІус Деле хІара деш наш эли ра: «Веза Эла, Ахьа со Хьай на
тІеозий на, ткъа со Хьох Іеха вел ла. Хьо сол ницкъ болуш ву, Ахьа со
эший на. Со массарна а хьал ха белам хил ла, нах сох массо а дий нахь
кхаьрдаш бу. Со вист мосазза хуь лу, Аса, мохь а бет таш, кхойк ху: „Къизал ла а, хІал лакьхи лар а хир ду“, бохуш. Везачу Элера болу и ха ам ас
барна, на ха со сийсаз а во, сох массо а дий нахь уьш кхаьрда. ТІак к ха
аса сай га эли ра: „Виц вийр ву аса Веза Эла, бийр бац аса Цуьнан цІарах ха амаш“. Ам ма сан кий рахь Цуьнан дош, цІе сан на, догу ра, сан
даьІах каш кахь дІа хьул йи на цІе сан на иза летара. Со хІоьт ти нера иза
сай гахь сецо гІер таш, соьга иза кхин сеца а ца лора».
Дук к ха а тІаьхьабев л ларш бара тешамечу пай хамарна, ам ма Да ла даим а чІагІвора иза. Цун дела Ярми-ЯхІус аьл ла: «Соьца Веза Эла ву, Иза
ниц къболу тІема ло сан на ву. Цун дела сан мостагІийн ког таса лур бу,
цаьрга со эша лур а вац. Церан Іалашо кхочуш хир яц, уьш юьхьІаьржачу
хІуьт тур бу. Церан эхь цкъа а диц дийр дац, иза аба ден налц лаьт тар ду.
Массо а ниц къийн Веза Эла! Хьо бакъа хьара леларш зуьйш ву, нехан
даг чохь дерг Хьу на ди ка го. Ай хьа царна бек хам беш гай та хьа су на, сан
гІул лакх аса Хьан кара дІа дел ла дела. Лек хий ша эшарш Везачу Элана!
Хастамаш бей ша Везачу Элана! Цуьн га бен вак к ха лур вац мисканиг
зуламечу стеган карара».
ЯРМИЯХІУ19:13–15;20:1–13
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Бару ха Ярми‑ЯхІун пай хамараллаш дІаяздар
къа Ярми-ЯхІу га Везачу Элера ишт та хаам кхечира: «Хьарчийна теп тар схьа а эций, Исраи лан къомах а, ЯхІудан
къомах а, массо а кхечу къаьм нех а лаьцна Аса хьайга мел дийцинарг дІа язде. Юши-ЯхІу пач ча хьал лехь волуш Со хьоьга дуьххьара вист хил лачу хенахь дуьйна хІара де тІек хач чалц Аса хьайга
бина ха амаш дІа язбе. ЯхІудан къомана дІа ха за а мега, Ас царна
мел бан лерин чу бохамах лаьцна, тІак к ха шаьш лелош дол чу вочу
некъаш тІера дІабов ла а тарлора уьш. Иза иш т та хил ча, Ас церан
массо а къи ношна а, зуламаш на а геч дийр дара».
ТІак к ха Ярми-ЯхІус Нери-ЯхІун кІант Барух схьак хайк хира.
Везачу Эло шега мел аьл ла дешнаш Ярми-ЯхІус дІа а олуш, Бару ха
уьш хьарчийначу теп тар тІе дІа яздора. Цул тІаьхьа Ярми-ЯхІус
элира Бару хе: «Со Везачу Элан цІий нан керта ва ха йиш йолуш
вац: цу чу ва хар су на дих ки на ду. Цун дела на ха марха кхобу чу
дийнахь Везачу Элан цІа дол чу гІо, ас дІа дуьй цу чу хенахь ай хьа
дІа яздина Везачу Элан деш наш гулбел лачарна дІа а деша. Уьш
ахьа дІа деша деза шайн гІа ланаш кара Яру ша лайме схьагулбеллачу массо а яхІуд хош на. Цара Везачу Эле шайн дехарш дан ма
мега, уьш шайн вочу новкъах дІабов ла а ма мега, хІун да аьл ча
Везачу Эло оцу къомана дІак хайк хий на оьгІа зал ла а, дерал ла а
чІогІа йок к ха ю».
Нери-ЯхІун кІан та Бару ха дерриг а шега Ярми-ЯхІу-пай хамаро ма-ал лара дира. ЯхІуд хойн пач чахь волу Юши-ЯхІун кІант
ЯхІу-Як хам пач ча хьал лехь вол чу пхоьал гІачу шеран уьссал гІачу бат тахь Яру ша лайман ба хархош ка а, иш т та ЯхІуд-мах карчу
гІа ланашкара Яру ша лайм-гІа ла даьх кин чу массо а адамаш ка а
Везачу Элан хьал ха марха кхаба дІак хайк хийра. Цу хенахь Баруха, гулбел лачу массо а на хана а хезаш, Везачу Элан цІа дол чохь
хьарчийначу теп тар тІера Ярми-ЯхІун деш наш дІа дийшира.
ЯРМИЯХІУ36:1–10
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ЯхІу‑Як хам‑паччахьо пайхамараллин
тептар дага до
ару ха дІа деш начу теп тар тІехь дерг шай на хезча, баьч чанаша,
кхерам ца вовшаш ка а хьаьвси на, Бару хе элира: «И дерриг а
пач ча хье дІа дий ца деза оха». Цара и массо а хІу ма пач ча хье дІадий цира. Пач ча хьо ЯхІуди ва хий тира, и теп тар схьа да аьл ла. Пачча хьан йозан ча вол чу Эли-ШамаІера и теп тар схьа а эц на, ЯхІудис
иза схьа деара. Цо, пач ча хьна а, цун на ул лохь лаьт таш бол чу массо
а баьч ча наш на а хозуьй туш, иза дІа дий ши ра. Иза, шена хьал ха
кхерчахь йогуш цІе а йолуш, Іаш вара. ЯхІудис хьарчий начу теп тар
тІехь яздин чух кхоъ-биъ бІогІам дІа мосазза боьшу а, пач ча хьо цо
дІа дешнарг, жимачу уьрсаца схьа а ха да дой, цІерга кхуссу ра. Цо иштта дира, и дерриг а теп тар цІергахь дагий на дІа дал лалц. Я пач чахь
а, я цуьнан берриг ял хой а, цу теп тар тІера деш наш шай на хезча,
кхера а ца белира, цара шай на тІера бедарш а ца этІийра. Эли-Натас
а, Да ли-ЯхІус а, Гамар-ЯхІус а, пач ча хье и теп тар ма дага де бохуш
дехарш ди нехь а, цо цаьрга ла ца дуьй гІира. Пач ча хьо шен кІан те
Яра хьмиа ле а, Іазриа лан кІан те Сари-ЯхІу га а, Іабдиа лан кІан те
Ша лам-ЯхІу га а омра дира, йозан ча волу Барух а, Ярми-ЯхІу-пайхамар а схьа лаца аьл ла, амма Везачу Эло и шиъ къай лаваьк к хинера.
ЯхІу-Як хам-пач ча хьо Ярми-ЯхІун багара схьа даьл ла а, Бару ха
дІа язди на а деш наш тІехь долу теп тар дагий начул тІаьхьа, Везачу
Элан дош кхечира Ярми-ЯхІу га: «Керла хьарчий на теп тар схьа а
эций, цу тІе яхІуд хойн пач ча хьо ЯхІу-Як хама дагийначу тептар тІехь
хил ла долу деш наш дІа язде. ЯхІуд хойн пач чахь вол чу ЯхІу-Якхаме дІа а ла: „Иш т та боху Везачу Эло: ахьа хІара теп тар да гий на:
‘ХІун да язди на ахьа кху тІе Бавелан пач чахь схьа а веана, цо хІара
лат та хІал лак дийр ду, цу тІехь мел долу адамаш а, хьайбанаш а
дойуш?’“ – аьл ла. Цун дела иш т та боху Везачу Эло ЯхІу-Як хамах
лаьц на: „Цуьнан тІаьхьенах цхьам мо а, Даудан тІаьхьенах вол чо
сан на, пач ча хьал ла дийр дац. Цуьнан дакъа дий нахь хуь лу чу йовхоне а, буьйсан на хуь лу чу шелоне а охьак хуссур ду. Ас таІзар дийр
ду ЯхІу-Як хам на а, цуьнан тІаьхьен на а, иш т та цуьнан ял хош на
а, цара лелий на харцо ба хьана долуш. Ас царна а, Яру ша лай мерчу
ба хархош на а, иш т та ЯхІуд-мах карчу на хана а Айса мел бийр бу
аьл ла болу бохамаш бийр бу“».
Ярми-ЯхІус, хьарчий на теп тар схьа а эц на, йозан ча вол чу Нери-ЯхІун кІан те Бару хе дІа делира. Цул тІаьхьа яхІуд хойн пач чахь
вол чу ЯхІу-Як хама дагий начу теп тар тІехь мел хил ла деш наш Ярми-ЯхІус дІа а олуш, Бару ха уьш керлачу теп тар тІе дІа яздира. Цу
деш наш тІе цу тай пана кхин а дук к ха а кхи долу хІу манаш а дара
дІа язди на.
ЯРМИЯХІУ36:14–32
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Бавел‑мах ко ЯхІуд‑мохк схьабок к ху
ерриг а Везачу Эло Ярми-ЯхІу-пай ха мареху ла хир ду
ма-ал лара хи лира: яхІуд хой бавел хойн пач ча хьо Набухди-Нецара йийсаре бигира. И таІзар царна, хал къо Да ла ша Іора а
дохуш, шега лар а ца луш, Дал ла хьал ха дох ко да ла деза бох ху шехь,
цІуш на Іама лъяр а, зулам дар а, къинош летор а ца ди тарна хиллера. Къилбехьара пач хьал к хан ба хархой Везачу Эло Къилбаседехьара пач хьал к хана таІзар даран теш бара, ам ма хІет те а кхи дІа а
зуламаш лелош бехаш Іаш бара. ТІак к ха Везачу Эло 130 шо хьал ха
Исраил-мах кана бавел хойн эскарш тІе а дах кий ти на, таІзар дар
сан на, хІара пач хьалкх а хІал лакьян сацам бинера.
ЯхІу-Яхинан, ЯхІу-Як хаман кІентан, берхІит та шо дара иза паччахь хил ла дІа хІоьт ти ча. Цо а, шен дас ЯхІу-Як хама сан на, Везачу
Элана зуламе хеташ долу гІул лак хаш лела дора. Цуьнан пач чахьал ла
дар дола дел ла кхо бутт баьл лачул тІаьхьа Бавел-мех кан пач ча хьан
Набух ди-Нецаран тІеман хьаькамаша, Яру ша лайм-гІа ли на тІе а
гІоьрти на, цун на го бира. ТІак к ха Бавел-мех кан пач чахь волу Набух ди-Нецар гІа ли на тІевеара, шен тІеман хьаькамаша гІа ли на го
бин чу хенахь. ЯхІуд хойн пач чахь волу ЯхІу-Яхин а, цуьнан нана а,
цуьнан ял хой а, цуьнан тІеман хьаькамаш а, цуьнан кертара хьаькамаш а шаьш Набух ди-Нецаран кара ба хара. Иш т та, Бавел-махкарчу Набух ди-Нецар-пач ча хьо олал ла ден борхІал гІа шо долуш,
цо ЯхІу-Яхи на йийсар ди ра. ТІак к ха Набух ди-Нецар-пач ча хьо
Яру ша лай мехь дол чу Везачу Элан цІий нан хазни чохь мел йолу
хІу ма а, пач ча хьан кертара меха ла мел йолу хІу ма а дІа яьхьира.
Везачу Эло аьл ла ма-хил лара, хьал ха исраил хойн пач чахь хил лачу Сули ма Везачу Элан цІен на лери на яй ти на хил ла йолу массо
а дашо хІу манаш дІа яьхьира Бавел-мех кан пач ча хьо. Цул тІаьхьа
берриг а яру ша лайм хой арабехира цо, берриг элий а, доьнал ла долу
эскархой а дІаби гира. Иш т та, йийсаре дІа диг на долу дерриг адам
итт эзар дара. Царна юкъахь бара дечи ган а, эчи ган а говза пхьераш. ЯхІуд-мах кахь, уг гаре а миска нах боцурш, цхьа а ца висира.
Бавел-мех кан пач ча хьо ЯхІу-Яхи нан мет та Яру ша лайм-гІа лахь
керла пач чахь дІа хІот тийра. Иза вара ЯхІу-Яхи нан ден ваша волу
Матан-ЯхІу. Матан-ЯхІун цІе а хий ци на, ЦІа дукъ-ЯхІу аьл ла, цІе
тил лира цун на Бавел-мех кан пач ча хьо. ЦІа дукъ-ЯхІун ткъе цхьаъ
шо дара, иза пач чахь хил ла дІа хІут туш. Яру ша лайм-гІа лахь Іаш а
волуш, цхьай т та шарахь пач ча хьал ла дира цо. ЦІа дукъ-ЯхІу-пачча хьо а, шен да ЯхІу-Як хама сан на, Везачу Элана зуламе хеташ
долу гІул лак хаш лела дора. Яру ша лайм-гІа лин а, ЯхІуд-мех кан а
ба хархой Шена ул лора дІатат тал чІогІа оьгІазва ханера Веза Эла.
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Яру ша лайм а, Делан цІа а хІаллак дар
ай хІин ца, Сули мас Делан ом ри ца Яру ша лай мехь инзаре Везачу Элан цІа дарх лаьц на деш на. Ам ма хашад хойн (бавел хойн)
эскарш, дуьх хьара Яру ша лайм схьа яьк к хин чул цхьай т та шо тІаьхьа,
юха а оцу гІа ли чу а даьх ки на, Сули мас дІа хІот тий на долу Делан цІа
хІал лак ди ра. ХІара ду цу нах лаьц на Делан Йозанаш тІехь язди нарг.
ЦІа дукъ-ЯхІус пач чахьал ла до уьссалгІа шо долуш, шеран уьт талгІачу
бет тан уьт талгІачу дийнахь, Бавел-мех кан пач чахь Набух ди-Нецар, шен
дерриг эскар а эц на, Яру ша лай мана тІам ца тІева хара. ГІа ли на ул лохь
мет тамотт дІа а хІот тий на, ерриг а гІа ли на гонах гу наш ди ра цо, иза
схьа як к ха кечам бархьама. ЦІа дукъ-ЯхІус пач ча хьал ла до цхьай т тал гІа
шо тІек хач чалц гІа ла го би на лаьт ти ра. Цу шеран боь ал гІачу бет тан
уьссал гІа де тІек хаьч ча, дІа хІоьт ти на мацал ла гІа лин ба хархош на даа
хІум ма а ца дуьсуш чІогІа яра. МостагІчо гІа лин пенах док к ха Іуьрг
даьк к хи ча, Яру ша лай мерчу берриг а тІема лоша дІабовда кечам би ра.
Хашад хой гІа ли на го би на лаьт ти нехь а, буьйсан на пач ча хьан бешана ул лохь бол чу ши на пен на юк къехь дол чу кевнехула массо а эскар
гІа ли чуьра ара дели ра. Иза дед да Іариба-тогІи чу дІа да хара. ТІак к ха
хашад хойн эскар пач ча хьна тІаьхьа делира. Ери хон-гІа лин аренаш кахь
уьш ЦІа дукъ-ЯхІу на тІаьхьак хи и ра. Ткъа пач ча хьан эскарера массо а
тІема ло цун на ул лора дІасаведи ра. ЦІа дукъ-ЯхІу, схьа а лаьц на, Бавелан пач чахь вол чу Раби ла-гІа ла схьава лийра. Ци гахь цун на кхел йи ра.
ЦІа дукъ-ЯхІун кІен тий цун на хьал ха байи ра. Ткъа иза, ши бІаьрг а
баьк к хи на, цІестан буржалш а тоьх на, Бавеле дІави ги ра.
Набух ди-Нецара пач ча хьал ла дечу ткъайоьснал гІачу шеран пхоь алгІачу бет тан ворхІал гІачу дий нахь пач ча хьан гІарол хойн хьаькам волу
а, Бавелан пач ча хьан ял хо волу а Набузар-Адан Яру ша лай ме веара. Цо
Везачу Элан цІа а, пач ча хьан цІа а, Яру ша лай мера массо а цІа а, цІе
тесна, да гий ра. Иш т та, Яру ша лай мехь долу дерриг а коьр та цІенош
дагий ра. Оцу хьаькаман куьй гал лехь дол чу хашад хойн эскаро Яру шалай мана гонах долу пенаш а дохий ра. Пач ча хьан гІарол хойн хьаькамо
Набузар-Адана Яру ша лай мехь диси на кхи долу халкъ а, гов за гІиш лош
йийраш а, Бавелан пач ча хьан агІор бев л ларш а йийсаре дІаби гира. Оцу
мах кара къечу хал къана юкъара цхьа долу адамаш ди тира цу хьаькамо,
цаьрга кемсийн бош маш кахь а, кхаш кахь а болх бай тархьама. Хашадхоша дохий на дІа дехи ра Везачу Элан цІен на хьал ха долу цІестан бІогІамаш а, цІий нан кер тахь мет тах йохуш йолу цІестан бу ха хІот торгаш
а, иш т та цІестан хІорд а. Дерриг а цІаста цара Бавеле дІа даьхьира. Цара
иш т та дІа даьхьира тесаш а, белаш а, ту карш а, ха за хьожа йогІу хІу ма чу
юьл лу кедаш а Везачу Элана лери на гІул лакх дечу хенахь лелош хил ла
йолу цІастанах йи на мел йолу пхьегІаш а. Деших а, детих а мел йи на
хІу ма наш а дІа яьхьи ра пач ча хьан гІарол хойн хьаька мо, царна чу йогІу ра богуш болу кІора дІасак хоьхьу нойш а, цІий чу дут ту боганаш а.
Иза хил лера вайн зама тІея ле 587–586 шераш кахь. Сули мин Делан
цІа 400 шо сов лаьт ти ра.
ТІАЬХХ ЬАРН АШ25:1–16
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Даниал а, цуьнан кхо дот тагІа а
авел хойн пач чахьо Набух ди-Нецара омра дира шен кертарчу
хьаькамийн куьйгал хочуьн га, исраил хойн тоьл лачу пач чахьийн а, элийн а цІийнах бевл ла болу къонахой шена тІе схьаба лабе
аьл ла. Уьш хи ла безара шайн догІмаш ца цхьа а сак х тал ла йоцуш,
юьхьсибатца хаза а болуш, муьлх ха а Іилма Іамо кхетам а болуш, Іилма
девзаш а болуш, кІорггера хьекъал а долуш, пач чахьан цІа чохь гІуллакх дан ларор болу къонахой. Царна Іамор ду хаша дийн мотт бийца а,
цу мат тахь долу тайп-тайпанара тептарш деша а. Ишт та пач чахьо тІедил лира хІора дийнахь царна шен цІа чуьра ма ла чагІар да лар а, яа хІума ялар а. Ишт та тІедил лира цо и къонахой кхаа шарахь кхетош-кхиор.
Цу къонахошна юкъахь бара ЯхІудан тІаьхьенах болу Даниал а, Хьанан-ЯхІу а, Мишаал а, Іазар-ЯхІу а. Пач чахьан кертара хьаькамийн
коьртачу куьйгал хочо церан цІераш хийцира. Даниалх – Бел-Ташацар
элира, Хьанан-ЯхІух – Шадрак элира, Миша а лах – Мешак элира,
ткъа Іазар-ЯхІу на Іабди-Нага аьл ла цІе тил лира. Даниална пач чахьан
стоьла тІера юург кхаьл лина а, чагІар мел ла а бех ва ла ца лаьара: и юург
Мусан Іеда лехь жуьг ташна даа ца мегачу дийнатийн а, ол хазарийн а
жи жигах кечйина хи ла тарлора. Цун дела Даниа ла куьйгал хочуьнга
дий хира Дал ла гергахь хьарам йол чу юучух а, ма ларх а шаьш хьак ха
ца да лийтар. Цо шайна хасстоьмаш а, хи а бен ма лахьара аьл ла дийхира. Юьхьенца пач чахьан кертара хьаькамийн куьйгал хочунна цуьнан дехар кхочуш дан ца лиира, хІун да аьл ча иза кхоьру ра и къонахой
гІелбел ла ги ча пач чахь оьгІазвахарна. ТІак к ха Даниа ла ша а, шен кхо
накъост а ларван коьртачу куьйгал хочо хІот тийначу гІарол хочуьнга
дехар дира, шаьш итт дийнахь зехьара аьл ла. Ба лийта хьа шайна баа
бек къа хасстоьмаш а, ма ла хи а, бохуш. Итт де даьл ча, церан ях хьаш
а, догІмаш а пач чахьан кхача бу уш Іийначарел хаза хил ла карийра.
Цу веа а къонах чун на массо а тай пана теп тарех кхетар а, Іил ма
ха ар а, хьекъал а дели ра Да ла. Ткъа Даниал на, цул совна ха, ги на
гІенаш а, самах дуьхьал хІуьт ту суьрташ а ти да ха ар делира.
Йийсарехь бол чарна юкъара хаьржи на массо а къона хой пач чахьна гай та йил ли на хан тІек хаьч начу хенахь, пач ча хьан кер тара
коьртачу куьйгал хочо уьш пач ча хьна тІеба лийра. Ша цаьрца къамел
ди ча, пач ча хьна бил гал делира цу массо а къона хош на юкъахь цхьа
а Даниа ле а, Хьанан-ЯхІу га а, Ми ша а ле а, Іазар-ЯхІу га а кхочуш
ца хи лар. ТІак к ха хІорш биси ра пач ча хьан кер тахь гІул лакх дан.
Муьл х хачу а хьекъал-кхетам оьшу чу гІул лак хехь а, пач ча хьо хІуъа
хат тар ди ча а, цун на карабора уьш уьт тазза алсам ху уш, шен пачхьал к хера мел бол чу бозбун чел а, эв ла яэл а.
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Дашо сурт а, кхо майра къонаха а
абух ди-Нецар-пач ча хьо деших цхьа сурт дай ти ра, лак хал ла кхуз т къа дол
(ткъе итт метр) барам болуш, ткъа шорал ла ялх дол (кхо метр) барам болуш. Цо иза дІа хІот тий ра Ба вел-мах кара Ду ра олу чу шерачу арахь. ТІак к ха турк хо
зевне мохь туьй хи ра: «Ха ам бо шуьга, массо а къаьм нийн а, хал къийн а, мет танийн а болу нах! На гахь маІ ийн, шеда гийн, дечиг-пон дарийн, мерз-пон дарийн,
зурма нийн иш т та кхин массо а тай па на эшарийн гІир сийн аз шай на хезча, охьа а
эгий, суж да де Набух ди-Нецар-пач ча хьо дІа хІот тий начу да шочу суьр та на. Ткъа,
охьа а воьж на, суж да не ца ва ха нарг, цу сохьта цІе лет та йогу чу пеша кхуссур ву».
Цхьам мо пач ча хье мотт туьй хи ра: «Ахь Ба вел-мах ка тІехь гІул лакх дан хІот тийначу къона хоша кхочуш ца до, ва пач чахь, хьан ом ра. Уьш бу Шад рак а, Мешак а,
Іабди-На га а цІе йолу яхІуд хой. Хьан дела наш а ца лору цара, ахь дІа хІот тий начу
деших дин чу суьр та на Іиба дат а ца до цара». ТІак к ха Набух ди-Нецара, ша луьра
дарвел лачохь, тІедожий ра Шад рак, Мешак, Іабди-На га а шена тІева лор. И нах пачча хьна тІеба лий ра. Набух ди-Нецара цаьрга эли ра: «На гахь сан на хІин ца дуьй на
шаьш кий ча хи лахь, шай на маІийн, шедагийн, дечиг-пон дарийн, мерз-пон дарийн,
зурма нийн а, иш т та кхин йолу массо а тай па нарчу эшарийн гІирсийн аз ма-хез зинехь, охьа а эгий, суж да делаш аса дІа хІот тий начу деших ди начу суьр та на. Ам ма
аша Іиба дат ца дахь, цу сохьта цІи йи начу пеша кхуссур ду шу. ТІак к ха муьл хачу
да ла кІел хьардохур ду шу сан куьй гах?» Шад ра ка а, Меша ка а, Іабди-На гас а иштта жоп дели ра Набух ди-Нецар-пач ча хье: «Цу нах лаьц на хьоьга жоп да ла оьшуш
мет тиг бац тхан. На гахь сан на тхо цІи йи на йогу чу пеша кхийсахь а, оха Іиба дат
деш волу Дела ницкъ болуш ву тхо цу нах кІел хьарда ха. Хьан куьй гах а, ва пач чахь,
кІел хьардохур ду Цо тхо. На гахь сан на Цо и ца дахь а, хаа ду хьу на, ва пач чахь, хьан
дела наш оха лорург ца хи лар а, ахь дІа хІот тий начу да шо суьр та на кор та бет тарг
ца хи лар а». И хезча, хІин ц цалц чул ворхІаз за чІогІа пеш латае аьл ла, ом ра ди ра
цо. Шен эскарера уг гаре а он да бол чу къона хош на тІедожий ра пач ча хьо Шад рак
а, Мешак а, Іабди-На га а, дІа а вих ки на, цІи йи начу пеша кхоссар.
Цул тІаьхьа уьш, дІа а бих ки на, чу хулара а, тІехулара а бедарш ца а, коьртарчу хІуманаш ца а, церан кхин йолу тІерачу хІу манаш ца а цІе лет та йогу чу пеша кхисси ра.
Пач ча хьо ди на и омра чІогІа а хил ла, пеш сов тІех цІи йи на йогуш хи лар ба хьана долуш, цІеран алу но багийна байира Шадрак а, Мешак а, Іабди-Нага а пеша чу кхиссина
болу нах. Ткъа хІара кхо стаг, Шад рак, Мешак, Іабди-Нага а, вих ки на а волуш, цІе
лет та йогу чу пеша вуьй жира. Жимма хан яьл ча, пеша чу хьаьж начу Набух ди-Нецара,
инзар а ваьл ла, сих ха хьа ла а ик к хи на, шена гонах бол чу элаш ка хаьт тира: «Кхо стаг
вацара вай вих ки на цІерга кхоьсси нарг? Цара аьл лачун на дуьхьал пач ча хьо эли ра:
ХІан-хІан, вих ки на воцу виъ стаг го су на цу чохь цІарна юк къеху ла лелаш, цхьа
а тай пана зен ца хил ла царна, ткъа воь ал гІачун васт ма ли ки чух тера ду» – аьл ла.
Йогу чу пешан кевне а ва ха на, Набух ди-Нецара эли ра: «Шад рак, Мешак, Іабди-На га, Ве за Вок к хачу Де лан леш, ара дов ла, схьа дуьй ла!» ТІак к ха Шад рак,
Мешак, Іабди-На га а цІеран юк къера арабев ли ра. Схьа гулбел лачарна ги ра хІок ху
нехан догІ маш да го и цІе ницкъ болуш ца хи лар. Коьр тара месаш а ца ягий нера,
тІера бедарш а хий ца ца ел лера, ур-ат тал ла, цІеран хьожа-м яцара царех йогІуш.
ТІак к ха Набух ди-Нецара эли ра: «Хастам бу Шад ра кан а, Меша кан а, Іабди-Нагин а Дал ла, царна гІоьн на Шен ма лик да ий ти на вол чу. Шех теш на, пач ча хьан
ом ра кхочуш а ца ди на, шайн Дела воцург лара а ца лери на, шайн Дела воц чун на
цхьа на а кхечу дал ла Іиба дат а ца ди на, шайн догІ маш цІерга тесна болу хІорш
кІел хьарбаьх на Цо. Ас сай гара ом ра луш ду муьл х хачу а къаьм нийн а, хал къийн а,
мет та нийн а бол чу на хах Шад ра кан, Меша кан, Іабди-На гин а Дела сийсазви нарг,
аьт та, кескаш йи на карор ву, цуьнан цІа саьл наш йи на кара дой тур ду, цу Деле
сан на, кхин цхьа на а Деле кІел хьарвак к ха лур воцу дела». Цул тІаьхьа Шад рак,
Мешак, Іабди-На га а пач ча хьо Ба вел-мах кахь даржехь лак хабехи ра.
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Даниа ла йозанан маьІна дар
абух ди-Нецарал тІаьхьа Бавел-мах кахь пач чахь хил ла дІа хІоьттира цуьнан кІант Бел шацар. Эзарнаш кахь бол чу шен ул лорчу
куьй гал хош на док к ха той хІот тий нера Бел шацар-пач ча хьо. ЧагІаро
ва хийначу Бел шацара шен дас, Набух ди-Нецара, Яру ша лаймера Делан
цІий нан чуьра ара яьх на еана йолу дашо а, дато а пхьегІаш чуяр тІедиллира, царна чуьра шега а, шен ул лорчу куьйгал хошка а, шен зударшка а,
шен гІарбашашка а ма ларш мий лий тархьама. ЧагІар а муьй луш, деших
а, детих а, йоь зах а, эчи гах а, дечи гах а, тІул гах а би на болу шайн деланаш базбан хІит тира пач чахь а, цуьнан ул лорнаш а, церан зударий а.
Оццу хенахь цІех хьана, пена чуьра схьа долуш санна, адаман куьйган
пІелгаша, ара а дев л ла, пач ча хьан цІа чохь къуьдана дуьхьал бол чу пена
тІера кирана тІехь йозанаш хІоьт тина гира пач чахьна. Юьхьа тІера хийцавелира иза. Ой ланаша хьовзийра иза. Цуьнан настарш ма лъелира, голаш,
бегош, вовшахбет та лора. ЧІогІа мохь туьй хира пач ча хьо, бозбун чаш а,
седа-жайна хьовсурш а, палтуьйсурш а схьаба лабе аьл ла. Уьш чуба лий ча,
пач ча хьо Бавел-мех кан хьекъа лал ла дол чаьрга элира: «ХІара йоза деша
а дешна, цуьнан маьІна соьга дийцин чунна пач ча хьниг санна долу цІен
ду хар а лур ду, цуьнан коча дешин зІе а ул лур ю. Пач хьалк хехь даржехь
кхоалгІаниг лоруш ола хо а вийр ву аса цу нах». Амма оцу чу баьх кин чу
хьекъа лал ла долчех цхьанна а и йоза деша а, цуьнан маьІна дан а ца хиира.
Ткъа пач ча хьан нана, пач ча хьан а, цуьнан ул лорчу куьй гал хойн а
къамелаш шена ха зар ба хьана долуш, чуеара. Къамел долош, цо элира:
«Пач чахь, вехий ла хьо даим! Хьан ой ланаша ма хьийзавой ла хьо, юьхьсибат ма хий ца лой ла хьан! Шеца Делан Са долуш цхьа къонах ву хьан
пач хьал к хехь. Деланаш кара долуш сан на, серло, хьекъал, хьекъа лал ла
цуьн гахь карий нера, хьан дас олал ла дин чу хенахь». Даниал пач ча хьна
тІева лийра, тІак к ха цо цуьн га цак хеташ дол чу деш нех кхетор дий хира.
ТІак к ха Даниа ла Бел шацар кхетий ра, Дела пач ча хьна цуьнан курал ли на оьгІазва хана хи ларх, хІун да аьл ча цо цІуш базбархьама, чуьра
чІагІар мий ла еза пхьегІаш схьа эцарна. Цун дела даий ти на Цуьн гара
хІара дешнаш. Цул тІаьхьа Даниа ла элира: «ХІара ду яздинарг: „МА НЕЙ,
МА НЕЙ, ТАКХЕЛ, УПАРСИН“. Цу деш нийн маьІна хІара ду: „МАНЕЙ“ бохург – хьу на пач ча хьал ла дан Ша дел ла денош, дагар а ди на,
Да ла чек х даьх на бохург ду. „ТАК ХЕЛ“ – хьо, Делан терзана тІехь оьзча,
буьззина мах боцуш карийна бохург ду. „УПАРСИН“ – хьан пач хьалкх,
екъа а екъна, ма дай хош на а, парси хош на а дІаел ла бохург ду». ТІак к ха,
Бел шацаран ом ри ца, Даниал на, и вазвеш, пач ча хьниг сан на долу цІен
ду хар а тІек хоьл лира, коча дашо зІе а оьл лира, иза пач хьалк хехь даржехь
кхоал гІа ола хо ву аьл ла, дІа а кхай к хий ра. Ткъа хашад хойн пач чахь
Бел шацар цу буссехь вий ра. Цул тІаьхьа пач ча хьал ла кхузт къе ши шо
дол чу ма дай хойн мах кара Дари-Ваша цІе йол чу пач ча хьна кара деара.
ДАНИА Л5:1–31
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Даниа ла доІа до
елшацаран пач ча хьан гІант дола даьк к хина волу Дари-Ваша-пач чахь а вара ку ра а, цІуш на Іама лъеш а. Амма цунна
Даниал везара шен хьекъа лал ли ца а, син ца а лек ха хи ларна.
Пач хьалк хан массо а маьІІехь шен олал ла чІагІ дан, Дари-Ваша-пач чахьа шен пач хьалк хана тІехь цхьа бІе ткъа тхьам да хІоттийра. Паччахьо оцу тхьам данашна тІе кхо эла дІахІот тийра, царех
цхьаъ Даниал а волуш. Цу тхьам данашка пач хьалк хехь долу хьал
элашка дІа дийцийтархьама а, шена болу чу пайданах ца ва лархьама
а динера цо иза. Даниал кхечу элел а, тхьам данел а къаьсташ вара:
цуьнгахь къаьст тина тІех долу хьекъа лал ла дара. Ерриге а пач хьалк хана тІехь иза коьртаниг а вина, дІахІот то дага деанера пач чахьна. Цун дела пач хьалк хана тІехь урхал ла дарехь Даниал бех ке ван
бахьана лоьхуш бара элий а, тхьам данаш а. Амма иза тешаме волу
дела, царна цхьа а ба хьана ца кара дора. Цуьнгара цхьана а тайпанара ледарло ца йолу ра, цхьа а бехк бак к ха хІу ма а ца нислора.
Эх хар а цу эланаша а, тхьам да наша а хІил лане барт би ра,
Да ниал пач ча хьна хьал ха бех вархьама. Царна хаь ара Даниал
сих-си ха шен Деле доІа деш хи лар. Цун дела цара, пач чахь вол чу
а баьх кина, цуьн га иш т та элира: «Дари-Ваша-пач чахь! Вехий ла
хьо даим! Массо а эланаша а, тхьам данаша а, мех кан дайша а,
хьехам чаша а, коьртачу кхелахоша а, вовшаш лахь барт бина хьоьгара пач ча хьан омра да лий та, ткъе итт дий нахь хьоьга, пач чахь
воцу чуьнга, цхьаьнг га а кхечу деле я адаме дехар динарг лоьмашна даьк к хин чу ор чу кхосса аьл ла. И омра, цхьа а хийцамаш бан
йиш йоцуш хи лар билгал а док к хуш, дІа язде. ТІак к ха, ма дай хойн
а, парси хойн а Іеда лехь сан на, и чІагІо йохо йиш хир яц». И омра, дІа а яздина, Дари-Ваша-пач ча хьо шена цуьнан дак к харан
билг гал долу ба хьана ца хуу дела, тІечІагІ дира.
Ткъа Даниал, пач ча хьо и омра чІагІ ди ний ла шена хиъча, шен
цІа чу вахара. Цуьнан лак ха тІехь йол чу чоьнан кораш Яру ша лаймехьа дІа дил лина дара. ХІинццалц ша дийнахь кхузза ма-дарра,
гора а хІоьт тина, Делан цІа доха да ле хьал ха Цуьнан сий лал лин
нур къегаш хил лачу шен хьомечу Яру ша лайм-гІа лехьа а вирзина,
Дал ла доІанаш а ди на, Цун на хастамаш бира Даниа ла.
Къай ла ха барт а би на, Даниал тергал веш лелачу адамаш на,
Дал ла хьал ха доІа а деш, шена Делера гІо доьхуш ги ра хІара.
ТІак к ха цара сих ха пач ча хье иза дІа хаий та сацам бира.
ДАНИА Л6:1–11
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Даниал лоьмаш чохь долчу ор чу кхоссар
Іак к ха, пач чахь вол чу а баьх кина, йийсарехь бол чу яхІудхойх вол чу Даниа ла, я пач чахь а, я цо чІагІбина болу сацам
тергал ца беш, дийнахь кхузза доІанаш до, гора а хІут тий, аьл ла,
дийцира цара. И шена хезча, пач чахьна чІогІа ха лахет тера. Даниал
кІел хьарвак к ха дагахь, малх буза ле цунна чІогІа гІо дан гІоьртира
иза. Ам ма цу на ха, цхьаьна а кхет та, чІогІа хьовзийра пач чахь.
Цара боху ра: «Хаа ду хьу на, пач чахь, ма дай хойн а, парси хойн а
Іеда лехь цхьаьна а билгал дак к харо я сацамо пач чахьо чІагІдинарг
хийца йиш йоций ла». ТІак к ха пач ча хьо Даниал, шена тІе а ва лавайтина, лоьмаш чохь дол чу ор чу кхоссийтира. Даниа ле пач чахьо
элира: «Гут тара а ахь Шена Іиба дат деш вол чу хьан Да ла хьо кІелхьарвок к хур ву!» ТІак к ха, тІулг а беана, оран бертиг дІакъевлира.
Цул тІаьхьа пач чахь, шен цІийнан гІиш ло чу а ва хана, юург а ца
юуш, дІави жира, ур-ат тал ла цхьана а тайпана шен саму къа дакк хар а ца магош. Амма наб яйнера цуьнан. Іуьйранна сатоссуш,
хьа ла а гІаьт тина, сих ха лоьмийн орана тІева хара пач чахь. Орана
тІе а веана, иза лат къамечу озаца Даниа ле кхайк хира: «Даниал!
Дийна вол чу Делан лай! Ахьа Шена гут тара а Іиба дат деш вол чу
хьан Деле кІел хьарвак к хавел лий хьо?» ТІак к ха Даниа ла пач чахье
элира: «Пач чахь! Вехий ла хьо даим! Сан Да ла Шен ма лик даийтина. Цу ма лико лоьмийн батош дІакъев лина. Со Дал ла хьал ха
цІена волу дела, лоьмаша цхьа а тайпана зен-зулам ца дина су на.
Ткъа хьу на хьал ха а, пач чахь, аса цхьа а тайпана зулам ца дина».
Пач ча хьна иза чІогІа ха за хий тира. Ор чуьра Даниал хьа лавакк хийтира цо. Даниална тІехь цхьа а тайпана хил ла чов яцара, иза
шен Делах тешаш хил ла дела. Пач ча хьо омра дира, Даниал бех ке
вина болу и нах а, церан бераш а, церан зударий а, схьа а ба лабай,
ор чу кхийса аьл ла. Орана бу ха а кхача ле, лоьмаш на караба хара
уьш. ТІак к ха цара, даьІах каш а кегъеш, хІал лакбира уьш.
Цул тІаьхьа Дари-Ваша-паччахьо дуьнен чохь дехаш дол чу массо
а къаьмнийн а, халкъийн а, мет танийн а бол чу нахе омра деш, шен
пач хьалк хан массо а маьІІехь адамаш, кхерамах дуьзна, дега дой ла
Даниа лан Дал ла хьал ха аьл ла, кехат яздира. Цу тІехь аьл ла дара:
«Иза дий на волу Дела хи ларна а, Цуьнан да хар даим долу дела
а. Делан пач хьалкх йоха лур йоцуш ю. Цуьнан олал ла кхача лур
доцуш ду. Стига лахь а, лаьт та тІехь а тамаший на гІул лак хаш а,
тамашийна билга лонаш а гойту, паргІат а вок к ху, кІел хьара а вокк ху Цо. Лоьмийн ницкъах Даниал ПаргІатваьк к хинарг а Иза ву».
ДАНИА Л6:12–27
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ЯхІуд хой йийсарера юхаберзар
ай хІин ца деш на ма-хил лара, ашурхойн эскарша Ис ра и лан
Къилбаседехьара пач хьалкх схьа а яьк к хи на, исраил хойн халкъ
йийсаре диг нера. Иза хил лера Да ла лерри на Къобал ви нарг дуьнен чу
ва ла ле ворхІ бІе шо хьал ха. БІе шо тІаьхьа ма дай хойн а, бавел хойн а
цхьаьнак хет тачу эскарша ши на шарахь го би на лат тий начул тІаьхьа
Ну нав-гІа ла хІал лак йинера. Бавел-мах ко, нуьцкъа ла пач хьалкх а хил ла,
гонахара пач хьал к хаш на, царна юкъахь яра Къилбехьара пач хьалкх,
ЯхІуд а, та лораш а деш, яхІуд хой йийсаре буьгу ра.
Ам ма нуьц къал чу Ба вел хойн им перин а чак к хе тІееара. Иза мадай хоша а, парси хоша а схьа яьк к хи ра. Парси хойн пач ча хьо Къу реша
яхІуд хой хош на шайн дай мах ка юха дерза ма гий ра. Цо ерриг а шен
пач хьал к хехула дІа хьеди ра: «Иш т та боху парси хойн пач чахь вол чу
Къу реша: сти га лийн Дела вол чу Везачу Эло дуьненан ерриг а пачхьал к хаш схьаели ра су на, ткъа Цо тІедил ли на су на, ЯхІуд-мах кахь
йол чу Яру ша лай мехь Шена цІа де аьл ла. Веза Эла – Исраи лан Дела ву,
Яру ша лай мехь волу Дела ву. Шу на юкъахь Везачу Элан хал къах мел
бол чаьрга аса боху: шун Дела шуьца а хуь лий ла, шу ЯхІуд-мах карчу
Яру ша лай ме а гІой ла, аша Везачу Элана цІа а дой ла. Дий на биси на
болу исраил хой бол чу мет ти гаш карчу ба хархоша гІо дан деза цу нахана. Царна дети а, деши а, ба хам а, ки ра лело даьх ни а, шайн ла ам ца
дел ла совгІаташ а ло, Яру ша лай мехь дол чу Делан цІен на лери на долу».
Дай мах ка юхабирзира исраил хойн ший т та гаранах болу шовзт къа эзар
сов жуьгтий, дук ха хьолахь уьш бара ЯхІудан тІаьхьенах берш. Ам ма
дук к ха а жуьг тий парси хойн пач хьал к хаш кахь биси ра.
Яру ша лаймехь лаьт тачу Делан цІа дол чу шаьш схьа даьх кина шолгІачу шеран шол гІачу бат тахь цара болх дІаболий ра. Цаьрца бара ди нан
дай а, леви хой а, йийсарера Яру ша лай ме юхабирзи на болу берриг нах
а. Цара хастамаш а беш, баркал лаш а бохуш, кар-кара а оьцуш, Везачу Элана лери на ил леш аларца Делан цІий нан бух боьт ти ра. Царна
юкъахь къаста луш дацара боьл хуш бол черан а, ха за хетарца маьхьарий
доьтту черан а аьзнаш, хІун да аьл ча уьш ген нара схьа хезаш дара.
Керла Делан цІа дІа хІот тош куьй гал ла деш яхІуд хойн пач ча хьан
ЯхІун-ЯхІун кІен тан кІант Зурбабел вара. Ам ма оцу мах кахь Іаш хиллачу на хана яхІуд хой бохо а, къах ко а дага деара, цаьрга Делан цІа кхин
дІа ца дай тархьама. Яру ша лай мехь дол чу Делан цІен на тІехь беш болу
бел хаш саций нера Ар тахь-Шаш та-пач ча хьан ом ри ца. И болх сацийначохь пхий т та шарахь лаьт ти ра Парсин-мех кан пач чахь Дари-Ваша
пач ча хьал лехь волу шол гІа шо дола дал лалц.
Дари-Ваша-пач ча хьо тІечІагІ дира Къу реш-пач ча хьо дина хил ла долу
ом ра. Цо Яру ша лай ме Делан цІа ди на чек х дак к хар тІедуьл луш долу
кехат да хьий ти ра. Делан цІа ди на дели ра Адар-бет тан кхоз лагІчу дийнахь, Дари-Ваша пач ча хьал лехь вол чу йол хал гІачу шарахь. Исраи лан
хал къо ха за хетарца дазди ра Делан цІа къобал дар.
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Эсират паччахьан зуда
арси хойн пач ча хьо Ахьаш-Вару ша зуда яло са цам би ра. Цо пачхьал к хан массо маьІІе нах ба хий ти ра дерриг ха за зудабераш Шушан-гІа ла схьа гул дай та. Пач ча хьан сацам на ха на дІа ха ий тин чул тІаьхьа
дук ха зудабераш схьа да лийра Шу шан-гІа лин гІопе. Уьш пач ча хьан зударий
ларбеш дол чу цІа чу дІа ди ги ра. Ци гахь хІора йоІ ший т та бат тахь пач ча хьна тІейи га кечьян езаш яра. Цул тІаьхьа иза пач ча хьан цІа чу йоь ду ра. Цу
за манахь Парси-мах кахь ашурхойн а, ба вел хойн а эскарша йийсар ди на
ба лий начу жуьг тийн тІаьхьенаш яра. Шу шан-гІа лахь вехаш вара Марда хай
цІе йолу яхІуд хойх волу цхьа стаг. Цо Эси рат цІе йолу шен ден вешин йоІ
хьа лак хиош яра. ЙоІ ха за а, куц долуш а яра. Цуьнан да а, нана а дел лачул
тІаьхьа, Марда хайс Эси рат йоІа на мет та шена схьа ий ци ра. Шу шан-гІа ла
ерри ге а пач хьал к хера ха за зудабераш схьа гул дечу хенахь, Эси рат а яра
пач ча хьан цІа кхай к хи на. Пач ча хьна Эси рат массо а зударел а дук хаезаели ра. Цун дела иза цуьн ца ди ка а вара, цун на реза а вара. Ахьаш-Вару ша
Эси ратан коьр та тІе пач ча хьан таж а дил ли на, иза пач ча хьан зуда йи на
дІа хІот тийра. Пач ча хьо Эсиратан сий нна док к ха той хІот тийра, цига массо
а элий а, баьч ча наш а кхой к хуш. Массо а шен пач хьал к хан мет ти гаш на
цо цхьа деза де дІа хІот тий ра. Ша комаьрша пач чахь хи ларе терра, цо дукхахбол чарна совгІаташ да хьий ти ра. Эси рата, Марда хайс шега ма-ал лара,
цхьаьн г ге а ца дуьй цу ра, ша ми ча тай панах ю а, ми ча къомах ю а.
Цул тІаьхьа пач ча хьо, чІогІа сий деш, хьа ла айи нера агІаг хо вол чу ХІамдатин кІант ХІа ман. Цо иза, массо а элел а лак хара ви на, дІа хІот тий нера.
Пач ча хьан кевнехь гІул лакх деш болу массо а элий, ХІаман на хьал хахь
охьа а теІаш, кор та бет таш хуь лу ра. Иза царна пач ча хьо тІедил ли на дара.
Ткъа Марда хай я охьа а ца таьІара ХІа ман на хьал хахь, я цун на кор та а ца
бет тара цо. ХІа ма на, оьгІаз а ва ха на, Ахьаш-Вару шан мах кара берри ге а
яхІуд хой хІал лак бан да га леци ра.
Ахьаш-Варуш вол чу а веана, ХІамана элира: «Хьан къаьм наш на юкъахь,
пач хьалкх мел ю, массо а маьІІехь дІаса даьржи на цхьа къам ду. Кхечу
къаьмнийн доцу Іедалш ду цу къоман, ткъа цара пач хьалк хехь дІа хІот тийна
долу Іедалш кхочуш а ца до. Цун дела пач ча хьо уьш иш т та лелий та ца оьшу.
Пач ча хьан ла ам хил ча, ас цуьн га цхьа кховдор дийр дара. И нах хІал лакбе
аьл ла, хьан ом ра хил ча, аса итт эзар га ли дато ах ча дохьуьй тур дара хьан
хазне, хьан хьал лардеш бол чу на хе дІа да ла». ТІак к ха пач ча хьо, шен пІел га
тІера му хІар схьа а даьк к хи на, жуьг тийн моста гІа вол чу а, агІаг хо вол чу
а ХІам датин кІан те ХІа мане дІа дели ра. Цо иза, жуьг тий хІал лак бе аьл ла,
шен ом ра чІа гІ деш дІа дели ра. Хьал харчу бет тан кхой т тал гІачу дий нахь
схьак хай к хи ра пач ча хьан кехаташ яздархой. Цара ХІаманан ом ранаш дІаязди ра пач хьал к хехь массо а мет ти гаш кахь дехаш дол чу къаьм нийн метта наш кахь а, церан йозан ца а. Гелан ча ша и кехаташ пач хьал к хан массо а
маьІІе дІаса даьхьи ра. Цу кехаташ тІехь язди на дара, массо а жуьг тех волу
стаг, къона а, къена а, бер а, зуда а ца къастош, цхьа на дий нахь хІал лак бе,
ткъа церан ба хам схьа а бак к ха, аьл ла. Массо а жуьг тий ба йа безаш билгал даьк к хи на долу де дара ший т тал гІачу Адар бет тан кхой т тал гІа де. ХІора
пач хьал к ха на чу йогІуш йол чу мет ти гехь цу кехат тІехь дІа язби на са цам,
на ха на хьал ха дІа а беш на, гу чу бак к ха безаш бара, уьш цу дий нахь кий ча
хи лий тархьама. Пач ча хьан сацам дІак хаьч начу массо а маьІІехь боьл хуш,
тий жаш бара нах. Марха а кхобуш, доьл хуш дара адам, дук хах болу жуьгтий, син гат та ман ду хар а дуьй хи на, лаьт тарчу чи маш кахь Іох куш бара.
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(тІаьхье)
Шена пач ча хьан сацамах лаьц на дерг хиъча, Марда хайс Эсират на цу сацамах лаьц на дерг дІа а хаий ти на, цун на тІедил лира пач ча хье шен хал къах
къин хетам бар дехар. ТІак к ха Эсирата ял хочуьн га хула Марда хай га хабар
дахьийтира: «Массо а пач чахьан гІул лакх деш бол чарна а, массо а халкъашна
а ху уш ду, хІора зуда, я стаг, ша пач ча хьо тІек хайк хина а воцуш, иза вол чу
чу хуларчу керта воьдахь, и стаг, Іеда ло ма-бох ху, вийна хи ла везаш вуй ла.
И сан на волу стаг дий на вуьсур ву, нагахь санна пач ча хьо цуьнга шен дашо
гІаж дІак ховда яхь. Ткъа со пач ча хьна тІе кхай к ха за ткъе итт де дІа даьл ла».
ТІак к ха цо Эси рате юха а хабар да хьий тира: «Хьу на ма мот та лахь, жуьгташна юкъара хьо цхьаъ пач ча хьан цІа чохь хи ларна кІел хьаръер ю. Нагахь
сан на хьо хІин ца лерчу хенахь йист а ца хуь луш ІадІахь, жуьг таш на гІо
кхечу мет тера кхочур ду, ткъа хьо а, хьан ден цІа а хІал лакьхир ду. Хьан на
хаьа, хІара зама ба хьана долуш кхаьчний а хьу на пач ча хьан дарж». Эсирата
Марда хайна дуьхьал жоп да хьийтира: «Ва ха а гІой, Шу шан-гІа лахь мел волу
жуьг тий вовшах а тохий, су на тІера марха кхаба. Кхаа дийнах хьий, кхаа бусий ца молуш, ца ду уш хан як к ха. Со а, сан ял хой а хир бу, шу сан на, марха
кхобуш. Цул тІаьхьа со пач чахь вол чу гІур ю, иза Іедал на дуьхьал делахь а.
Нагахь со яла езахь, со лийр ю». Оццу хенахь зуламечу ХІамана Марда хай
ирхъол лархьама ткъе пхиъ метр лек ха бІогІам кечби нера.
Кхоз лагІчу дий нахь Эсират, шен пач ча хьан зуд чун бедарш тІе а юьй хина, пач чахь чохь вол чу цІий нан чу хуларчу кертахь дІа хІоьт тира. И мет тиг
пач ча хьан чоьн на нийсса дуьхьал яра. Пач чахь шен гІан та тІехь Іаш вара
пач ча хьан цІа чохь, нийсса чу вогІий ла йол чу мет тиг на дуьх хьал. Цо, шена
Эсират ги ча, цунна реза а хил ла, иза йол чу агІор шен карахь йолу дашо гІаж
дІак ховдийра. Эсират, тІе а еана, цу дашочу гІожан йистах дІа хьак хаелира.
Эси рата эли ра: «Пач ча хьан ла ам хи лахь, та хана хьо а, ХІаман а аса хьан
дуьхьа кеч ди на дол чу той не вогІий ла лу ур дара су на». Пач чахь ХІаман ца
цхьаьна шайна Эсирата хІот тийначу тойне веара. Ша чагІар молу чу хенахь
пач ча хьо юха а хаьт тира Эсирате: «Эсират, хІун дехар ду хьан соьга? Хьайна
луъург соьга деха, кхочуш дийр ду аса хьан дехар». ТІак к ха Эсирата элира:
«Нагахь, пач чахь, хьо су на реза а велахь, ишт та пач чахьан лаам а белахь, сан
лаамца сан дахар а су на дуьтий ла цо, сан къам а дийна дуьтий ла цо сан дехарца. ХІара ду-кх сан хьоьга долу дехар, хІун да аьл ча со а, сан къам а доьх кина
ду хІал лак дан а, дайа а дагахь. Нагахь сан на тхох леш дан дагахь доьх ки на
дела хьара, аса пач ча хье хІумма а эр дацара, и хІу ма а дина, мостагІчо пачча хьна хил ла зе мет та хІот тор доц цу шехь». Иш т та хи ира пач ча хьна цуьнан
зуда – жуьг ти юй ла, тІак к ха иза кхийтира ХІаманан теш набех кечу дага лацамах. ХІаман ша Марда хайна кечби на бол чу бІогІам тІехь ирхъоьл лира.
Ам ма хІин ца парси хойн пач хьал к хехь яхІуд хой хІал лакбан ди на ом ра
пач ча хьан хуьй ций ла дацара, хІун да аьл ча иза пач ча хьан цІарах дІа язди на
а, цо шен му хІарца чІагІ ди на а долу дела. ТІак к ха пач ча хьан ом ри ца керла
кехат а яздина, иза Ин дира Эпиопина тІек хач чалц йол чу парси хойн пач хьалк хан массо а маьІІе дІак хачо чех качу говраш на тІехь гелан чаш дІаса хьовсий ра цо. Цу тІехь язди на дара жуьг таш на массо а гІа ланаш кахь, цхьаьна
а кхет та, шайн да хар лардар ма гий на хи лар. Жуьг тий кІел хьарбов ларан
дага лацамна Марда хайс хІора шарахь Пу рим олу дезде даздар дІа хІот тийра.
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Нахьми‑ЯхІус Яру ша лайман пенаш дІахІит та до
а хьми-ЯхІу лараме стаг вара Шу шан-гІа лахь парси хойн
Артахь-Шаш тан пач ча хьан цІийнан ул лорчарна юкъахь.
Цхьа яхІудхо Яру ша лаймера Парси-мах ка юхавирзинера. Нахьми-ЯхІу цуьнга Яру ша лаймах а, цигахь бисинчу яхІудхойх а лаьцна
хет тарш дан волавел ча, цо жоп делира: «Йийсарех кІел хьарбаьхна болу яхІуд хой шайн мах кахь бехаш, чІогІа як к хий ха лонаш
а, сийсазда хар а ток хуш Іаш бу. И массо а хІу ма Яру ша лайман
пенаш дохийна дІа даьх на хи лар а, цуьнан кевнаш дагийна хилар а ба хьана долуш ду». И хІу ма шена хезча, На хьми-ЯхІу, охьа
а хиъна, вил хира. Масий т та дий нахь тий жа а тий жаш, марха а
кхобуш, стига ларчу Дал ла хьал ха доІанаш дора цо, Артахь-Шашта-пач ча хьо, бакъо а ел ла, ша Яру ша лайме а ва хий тина, гІа лин
пенаш юха мет та хІит та дай тархьама.
Артахь-Шаш та-пач ча хьо На хьми-ЯхІу Яру ша лайме ва ха дІахийцира, тІак к ха иза яхІуд хошца цхьаьна гІа лин дохийна долу
пенаш а, гІа лин кевнаш а мет та хІит то волавелира. Цу нах лаьцна
дІа хиира яхІуд хойн мостагІаш на, тІак к ха уьш, царна кхерамаш
а туьйсуш, бел хаш барна тІехь новкъарло ян лу уш бара. Амма
На хьми-ЯхІус шен на хе герз делира. Пенаш хьа ла хІит тош тІулгаш кхоьхьуш бел хаш беш бол чара цхьана куьйга болх бора, ткъа
вук ху куьй гахь герз лат та дора. Берри ге а бел хаш беш бол чаьргахь тарраш дара. Болх дийнахь а, буьйсанна а дІак хоьхьуш бара.
Делан куьг дара бел ха лой ларбеш, тІак к ха бавел хойн эскаро бІе
шовзт къа шо хьал ха, йоха а йи на, ягийна йол чу Яру ша лайм-гІалин пен мет та хІот тий на бара.
ВорхІал гІа бутт тІе кхаьч ча, дерри ге а халкъ май данахь схьагул делира. Динан дега Іезаре Везачу Эло Исраил на бел ла болу
Товрат-хьехамаш схьа а баий ти на, Іуьйран на дуьй на дел къа хан
тІек хач чалц, массо а гулбел лачарна хьал ха – божарш на а, зударш на а, берриге а кхеташ бол чарна хьал ха дІабийшира. На ха
леррина ла дуьйгІира. Іезара Веза Эла вол чу Дал ла хастамаш бира, тІак к ха дерри ге а хал къо, куьй гаш сти га ла ирх а да хий тина,
жоп делира: «Амин, амин»*, – аьл ла, цул тІаьхьа берриш лаьт та
кхач чалц охьа а теІаш, Везачу Элана Іама лъян буьй лабелира.
НАХ ЬМИЯХІУ1–8

*«Амин»–ширачужуьгтийнматтахьгочдичацудешанхІарамаьІна
ду:«билггалбакъдолуш,ишттахуьлийла».
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Халкъ Далла тІедоьрзу
у бет тан ткъе доьал гІачу дий нахь исраил хой схьагулбелира,
марха а кхобуш, шайна тІехь сингат таман ду хар а долуш, коьрта тІе тесна ченаш а йолуш, марха кхобу чу хенахь яхІуд хоша дан дезаш
ма-хил лара. Кхечу къаьмнех бол чарах схьакъаьстинера исраил хой. Шайн
мет тигашкахь а лаьт таш, шаьш летийначу къиношна а, шайн дайша динчу зуламашна а му кІарло дора цара. Кхаа сахьтехь лаьт тира уьш цигахь,
шайн Везачу Делан товрат-хьехамаш тІехь болу тептар а доьшуш. Цул
тІаьхьа кхин кхаа сахьтехь цара шаьш лелийначунна му кІарлонаш а дора,
шайн Везачу Дал ла Іиба дат а дора. Цул тІаьхьа леви хой болу ЮшаІ а,
Бани а, Кхадмиал а, Шабни-ЯхІу а, Бу ни а, Шараб-ЯхІу а, Бани а, Канани а, лек хачу мет те хьа ла а бев л ла, шайн Везачу Деле мохь а бет таш,
доІа деш, къамелаш дан буьй лабелира. Цара боху ра: «Хьа ла а гІовт тий,
шайн Везачу Дал ла хастамаш бан дуьй ла ло. Аза лера дуьй на аба дене
кхач чалц хастамаш бе Цун на. Хьан сий лахь цІе адамаша хестайой ла,
иза массо а хастамел а, декъа лал лел а лек ха хуь лий ла! Хьо – Веза Эла
ву! Хьо бен, цхьа а вац! Ахьа сти галш а, царна чохь мел долу седарчий
а кхоьл ли на! Уг гар лек ха сти галш а, царна чохь мел болу ниц къаш а
кхоьл лина Ахь! Ахьа лат та а, цу лаьт та тІехь мел долу хІу ма а кхоьл лина!
Ахьа хІордаш а, цу чохь мел долу хІу ма а кхоьл лина. Массо а хІу манна
да хар а дел ла. Стига лара ницкъаш а Хьу на Іиба дат деш бу!»
Хал къо, кІорг гера шайн къи нош на а, Веза Эла дІатасарна а дох ко
а даьл ла, доІа дора: «Ткъа хІин ца, тхан Дела, ва сий лахь Дела. Хьо
Майраниг а, ларамах дузуьй туш Верг а, вай на юкъахь болу безаман
барт Ларбий риг а ма ву! Хьу на хьал ха кІезиг ма хетий ла оха а, тхан
пач ча хьаша а, тхан куьй гал хоша а, тхан ди нан дай ша а, тхан пай хамарша а, тхан дай ша а, дерриг а Хьан хал къо а хьоьгуш болу ба ла. И
ба ла Ашур-мах карчу пач ча хьаш на тІера дуьй на хІара де тІек хач чалц
оха хьоьгуш бу. Массо а тху на тІехІоьт тин чу хІу ман на тІехь Хьо нийса хил ла! Хьо тешаме хил ла, оха харц дерг лелий нехь а. И массо хІу ма
ба хьана долуш, оха бохо йиш йоцуш болу барт бо, иза кехат на тІехь дІа
а язбеш. Тхан куьй гал хоша а, леви хоша а, ди нан дай ша а цу бар тана
кІел куьг яздо, иза му хІарца чІагІ а беш». Му хІар а тоьх на, цу бар тана
кІелахь куьг язди ра ларамечу баьч чанаша а, лак к хара даржехь бол чара
а. Ткъа хал къан кхибол чара – ди нан дай ша а, леви хоша а, Делан цІийнан кевнехь бол чу гІарол хоша а, ил лан чаша а, Делан цІий нан кер тахь
гІул лакх деш бол чу ял хоша а, Делан товрат-хьехаман дуьхьа шаьш кхечу
къаьм нех бол чарах дІа мел къаьсти начара а, шайн зударш ца а, кхетам
болуш бол чу массо а шайн кІен таш ца а, йоІарш ца а – шайн вежарий
бол чу лоруш бол чарах дІа а кхет та, сардаман таІзарх иш т та чІагІо йо:
Да ла Шен ял хо вол чу Мусага хула бел ла товрат-хьехамаш лар а бийр бу
шаьш, шайн Хьал дол чу Везачу Эло мел ди на весеташ а, тІедех ки нарш
а, парзаш а лерри на кхочуш а дийр ду шаьш, аьл ла.
НАХ ЬМИЯХІУ9:1–6;9:32–10:29
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Аюба ба ланаш хьегар
уцІа-мах кахь вехаш вара Аюб цІе йолу цхьа стаг. Иза ша хІуман на а бех ке воцуш а, дог цІена а стаг вара. Дал ла хьал ха ларамах вуьзна а волуш, массо а вочу хІу манах ларлуш вара иза. Аюбан
ворхІ кІант а вара, кхо йоІ а яра.
Цкъа шайтІа Дал ла тІе деана, тІак к ха Везачу Эло цуьнга хаьт тина:
«Хьо ми чара схьа деана?» Шай тІано жоп дел ла: «Со лаьт та тІехула
даьл ла лелаш дара. Дуьне мел ду дІаса а лел ла, юха деана со». ТІакк ха Везачу Эло шай тІане аьл ла: «Ти дам би рий ахьа Сан ял хо волчу Аюбан? И сан нарг хІок ху дуьнен тІехь кхин цхьа а вац: иза ша
хІу ман на а бех ке воцуш а, дог цІена а стаг ву. Дал ла хьал ха ларамах
вуьзна а волуш, массо а вочу хІу манах ларлуш ву иза». Шай тІано
жоп делира Везачу Эле: «Лаа дуй те Аюбан Дал ла хьал ха ларамах
вуьзна хи лар? Ахьа ларвеш ма ву иза а, цуьнан цІа а, цуьнан мел
болу ба хам а. Цуьнан куьй гаша хьег на къа Ахь декъал ди на, берриг
а мохк цуьнан жаша а, дох но а буьзна лаьт таш бу. Ам ма Ахьа Хьайн
куьг цуьнан долахь мел йол чу хІу ман на тІе кховда дахь, иза Хьан
юьхь-дуьхьал Хьу на лен вола лур ву». ТІак к ха Везачу Эло шай тІане
аьл ла: «Ди ка ду, цуьнан мел долу хІу ма хьан карахь ду».
Цу тай пана мага дар хил лачу шай тІано массо а тай пана зуламаш
дан долий ра Аюбана. Цо цуьнан дерри ге бераш а, берриг ба хам
а хІал лакби ра. Аюба, Дал ла лен а, хам тал лаш дан а ца хІут туш,
иш т та элира: «Везачу Эло да ла а дел ла су на, Цо дІа а эц на. Декъал
хуь лий ла Цуьнан цІе!» Цо хІусамнене жоп делира: «Делера ди каниг
схьа а оьцуш, вониг дІатат та деза те вай?» И дерриг а ша деш, шен
деш наш ца Аюба къа ца латий на. ТІак к ха шай тІано цун на цам гар
кхетийтира – коьрта тІера когашна тІек хач чалц дІа ца доьрзу даьІнаш
а дов луьй туш. Аюбан ба ла хьегар чІогІа хи ларна, иза бІарзвели ра.
Аюбана хил лачу бохамах лаьц на цуьнан кхаа дот тагІчун на хезира, тІак к ха уьш Аюб вол чу ка дам бан а, цуьнан догъэца а баьх кира. Делахь а, хІара теваран мет та уьш хІара бех ке веш дІа хІит тира.
Цара боху ра: «Да ла бакъа хьарачарна таІзар ца до – тІак к ха, Аюб
цхьана хІу манна тІехь бех ке ву». Амма Аюба хІет те а шен бакъхи лар
лардора. Цун на ца тоьара дот тагІийн къамелаш ка ла догІар. Цун на
Делаца къамел дан лаьара. Цо хоьт ту ра, хІун да даий тина шена иштта ба ланаш хьегар, ам ма цо кІел хьарва ларан сатийсар ца дойу ра:
«Су на ху уш ду со Бех ка завок к хург дий на вуй ла а, Иза тІаьх хьара
а лаьт та тІехь дІа хІут тур вуй ла а. Цам гарша сан чкъор дІак хаьл линехь а, сайн дил хана юкъара су на Дела гур ву».
АЮБ1;2;4;5;19:25–26
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Ба ланаш хьегначул тІаьхьа паргІатволу Аюб
юба шен кхаа дот тагІчуьн ца къамел дечу хенахь, цІаьххьана, чІогІа мох болуш, гІовгІа елира, тІак к ха Ша Везачу
Элан аз делира. Дела адаме жоп да ла лур доцу хат тарш дан хІоьттира Аюбе, тІак к ха иза Везачу Элана от чот ялар тІедуьл лий ла
ца хи ларх кхий тира. Дела вай Цуьнан сурт хІот та дарал лак хара
ву. Веза Эла къамел дина ваьл ча, Аюба Цуьн га элира: «Су на хууш ду, Веза Эла, Хьай на луъург Хьан дан йиш юй ла а, Ахьа дан
лери нарг цхьаьн г ге а саца лур доций ла а».
Да ла, Аюб зе а зийна, дерри ге а цуьнан дайнарг хьал хачул а
шозза дук ха юха делира цун на. Ткъа вон тевийраш хил ла болчу дот тагІаш на, цара Цу нах лаьц на Аюба санна нийса ца боху
дела, Веза Эла чІогІа дарвелира. Цун дела Да ла цаьрга, сагІа а
дак к хий, шайна тІера Аюбе доІа дай та аьл ла, омра дира, хІун да
аьл ча цуьнан доІа бен Цо тІеоьцур дац. Аюбан дот тагІаша Везачу Эло аьл ларг кхочуш дира, тІак к ха Аюбан доІа дарца Делера
геч дар хи лира.
Дерри ге а зераш лайначул тІаьхьа, Аюб вол чу, совгІаташ а дахьаш, вежарий а, йи жарий а, берри ге бевзаш берш а баьх кира.
Да ла хьал хачул а алсам декъал дира Аюбан тІаьх хьара денош.
Шена баьх кин чу бохамел тІаьхьа кхин дук к ха а вехаш Іийра Аюб,
цуьнан кхин ворхІ кІант а, кхо йоІ а хи лира. Дерриг лаьт та тІехь
а Аюбан йоІарий сан на исбаьхьа зударий бацара.
Аюб, да харан денойн марзонах а вуьзна, къена стаг волуш
дІак хел хира.
АЮБ38–42
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Забур
абур – Делан Йозанийн уг гаре дук ха йоьшу чех цхьа кин ш ка
ю. Иза цхьаъ ах бІе назманех, аьл ча а му къам ба лош олуш
дол чу ил лех лаьт таш ду. Назманаша Дал ла тешаме бол чийн дог
тоха долуьйтуш долу хІу манаш гойту: лаьт та тІехь зуламаш лелорна
ба ланехь хи лар а, серлоно боданна тІехь толам бак к харна сатийсар
а, шайн къи нош на дох ко а дев л ла, Да ла луш долу кІел хьардовларан сатийсар а. Уг гаре а дог ойуш йолу назманаш Маша хьах,
аьл ча а Да ла лерри на Къобал вин чух лаьц на пай хамарал ла гарна
тІек хач чалц айаел ла ю.
Дук ха хьолахь, назманех лаьцна дуьй цу чу хенахь, Даудан назманаш дагахь ю, хІун да аьл ча цо язйи на царех дук ха хъерш. Амма
Забу ран юкъахь Делан Іаь тоьх на кхечу авторша язйина назманаш
а ю. Дук к ха а керстанийн доІанашкахь назманийн деш наш ду. Кху
кин ш ки тІехь масал на ши назма ялор ю вай.
Назма1
Декъа ла ву зулам хойн хьеха маш ца лелаш воцу стаг, къи нош
летий на бол чарна тІаьхьа ца хІут туш верг, кхаьрдаш бол чарах дІа
ца кхетарг! Ам ма уг гар а декъа ла ву Везачу Элан товрат-хьехамаш
кхочушбарх даг на там хуь луш верг, царах лаьц на дий нахь а, буса
а ой ланаш еш волу стаг! Ву иза доь ду чу хин йистехь доьгІна дитт
санна, шен хенахь стом а ло цо, гІа а маргІал ца дулу цуьнан, ша мел
дечун на тІехь аьт то а хуь лу цуьнан. Зуламаш дечеран гІул лак хаш
иш т та ца хуь лу! Уьш мохо дІаса хьоьк ху чан сан на ма бу. Цун дела
зуламе гІул лак хаш дечеран Делан кхелана хьал ха дІа хІут тий ла дац.
Къи нош летораш а хи ла лур бац Делан ла амехь бол черан гуламехь.
ХІун да аьл ча Шен ла амехь бол черан некъ Везачу Эло ларбо, ткъа
зуламе гІул лак хаш лелочеран некъо уьш шаьш хІал лакбо.
Назма150
Хастам бу Везачу Элана! Хастамаш бе Шен дезачу цІа чохь вол чу
Дал ла, хастамаш бе Шен он дачу сти гал ш кахь вол чу Цун на. Хастамаш бе Цун на Цуьнан сий ла хьчу гІул лак хийн дуьхьа, хастамаш
бе Цун на Цуьнан чІогІачу возал лин дуьхьа. Хастамаш бе Цун на
турбин озаца, хастамаш бе Цун на тайп-тай пан чу мерз-пон даршца. Хастамаш бе Цун на жиргІанаш ца а, хел харш ца а, хастамаш
бе Цун на дечиг-пон дарш ца а, шедагаш ца а. Хастамаш бе Цун на
ши на а куьй гаца тІедет таш дол чу негІарш ца, хастамаш бе Цун на
зевнечу цІастанан негІарш ца. Хаставой ла Веза Эла са даІар мел
дол чу хІу мано. Хастам бу Везачу Элана!
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Забу ран назманийн аяташ дагахь лат та де
ьан цІе шайна евзинарш Хьу на тІетевжа, хІун да аьл ча, Веза
Эла, Хьо лоьхурш Ахьа дІатесна ца буьту. (9:11).
Стигал ша Делан сий лал ла гой ту. Цо дин чу гІул лак хех лаьцна
дуьйцу цара (18:2).
Дерриге а лат та а кхоьрий ла Везачу Элах, инзардов лий ла Цунна хьал ха дуьнен чохь мел дехарш (32:8).
Лерри на шу хьаьвси ча, Везачу Элан ди канан чам кхетар бу
шу на! Ма декъа ла а ву-кх Цу нах теш на Іаш волу стаг! (33:9).
Везачу Элан кара хьайн некъ дІа а ло, Цу нах тешна Іаш а хи ла,
ткъа тІеоьшург Цо кхочуш дийр ду (36:5).
Хьайн де доьх ча, Соьга кхай к ха. Ас хьо кІел хьарвок к хур ву,
ахьа Сан сий дийр ду (49:15).
Су на чохь цІена дог кхол ла хьа, Дела, су на чуьра тешаме са
карла дак к ха хьа(50:12).
Халкъ! Муьл х хачу хенахь а Цу нах теш на хи ла. Шайн дег наш
Цун на хьал ха дел ха де. Дела ву вайна дІа лач къа мет тиг (61:9).
Цо Шен юьхь тІера серло вай на лепайой ла, кху лаьт тарчу адамашна Хьан некъ бовзийтархьама а, массо а халкъашна Хьоьгара
долу кІел хьардов лар довзий тархьама а (66:3).
Лаьм наш дуьнен чу дов ла ле, дуьненан лат та Ахьа кхол ла ле,
аза лера аба де кхач чалц Хьо ву Дела (89:3).
Ам ма Веза Эла сан гІап хил ла дІа хІоьт ти на, сан Дела су на
къай лавак к харан тарх хил ла (93:22).
Сан сино Веза Эла декъал вой ла! Сан даго Цо мел дина дика
диц а ма дой ла! (102:2).
ХІун да аьл ча, сти гал лаьт тана гена йол ч чул, бок к ха бу Везачу
Элан Шех кхоьру чаьрга болу безам (102:11).
Шаьш хьекъа лал ле кхачий тархьама, нах уг гар хьал ха Везачу
Эле ларамах буьзна хи ла беза. Эрна доцу дуьхьек хиар Цо тІедехкинарш лардеш бол чу массеран а хир ду. (110:10).
Веза Эла соьца ма ву, со цхьана а хІу манах кхоьрур вац. ХІун
дийр дара су на стага? (117:6).
Беш болу шен да харан некъ жимачу стага цІена му ха лелабо?
Хьан дош кхочуш дарца цІена лелабо (118:9).
Ницкъ ма-кхоч чу ас Хьан омранаш лех на дела, со кІел хьарвак к ха хьа, со Хьан ву (118:94).
БІаьрхишца лат та дІа дийначо саму къа да ларца ял та хьок хур
ду (125:5).
ЦІеначу даг гара Шега кхой к ху чарна, массарна ул лохь ву Веза
Эла (144:18).
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Новкъахь Хьан
дош чиркх санна ду суна,
сан некъан тачанехь иза су на
серло ю.
Забур 118:105
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Кицанаш
елан Йозанийн киншканех цхьаннан цІе Сулимин Кицанаш ю. Иза кегий чу на хана лерина бол чу боццачу хьехамех лаьт таш ю, дук хах долу дакъа хьекъа лал лечу Сулим-пач чахьо
яздина а долуш. Ки цанийн теманаш хІорш ю – хьекъа лал ла а,
бакъа хьарал ла а, Делан кхерам а, ха ар а, гІил лакх-оьздангал ла
а, вочух ларва лар а, тІевирззи на хи лар а, доьнал ла долуш хи лар
а, Дал ла тІедил ли на Іаш хи лар а, къечарна гІо дар а, мостагІашка къин хетам хи лар а, бераш кхиор а, дог цІенал ла а, нийсо а,
хьекъа ле маьІна а, иш т та кхи дІа а. ХІорш бу Кицанаш цІе йол чу
кинш кана тІера цхьаболу хьехамаш.
Кхетаме кхачархьама, адам уг гар хьал ха Везачу Эле ларамах
дуьзна хи ла деза. Амма сон тачу адамаша дІатот ту хьекъа лал ла
а, шаьш нисдар а.
Ла догІа, сан кІант! Хьайн дас дечу хьехаре ла догІа, нанас дина
весеташ а дІа ма тат та.
Сан кІант! Шайна тІехь къинош дол чу на ха хьо шайна тІеозавахь, къар ма ло.
Хьайн дол лу чу даг ца Везачу Элах теш на Іаш хи ла. Хьайн
дол чу хьекъал на тІетевжаш а ма хи ла. Ай хьа дІа мел кхоьхьуш
дол чу некъаш тІехь Иза вовза, тІак к ха Цо хьан некъан тачанаш
нисдийр ду.
Сан кІант, Везачу Эло хьо нисвар дІа ма тат та, Цо хьайна дечу
таІзарна аьрзнаш а ма де, хІун да аьл ча Шена везаш верг нисво
Цо, дас шена дук хавезаш волу кІант нисваре терра.
Къечу стеган дог дохочо иза Кхоьл ли нарг ца лору, ткъа гІо
оьшу чун на гІо дийриг Цуьнан сий деш ву.
Нийсоно халкъан сий хьа лаойу, амма къинош халкъан юьхьІаьржо ю.
Стага шен даг чохь хІу ма дан лору, амма Везачу Эло цуьнан
гІул чаш билгал йоху.
Шен деца кІорша ме а волуш, шен на на дІа лоьл луш верг
юьхьІаьржачу хІут туьй ту а, эхь тІедоуьй ту а кІант ву.
Жима дол чу хенахь Іама де бер нийсачу новкъа хула лела – иза,
док к ха хил ча, цу некъа тІера дІа дер дац.
Хьайн мостагІа меца велахь, цун на бепиг ло, иза хьогах велахь – хи ло.
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Устаз
ицанаш цІе йол чу кин ш ки на тІаьхьа Делан Йозанашкахь
Устаз цІе йолу киншка йогІу. Цу тІехь, Кицанаш цІе йол чу
кин ш ки тІехь дол чарех терра, исбаьхьа хьекъа лал ле деш нийн
цхьаьнатохарш ду. ХІорш цу киншки тІера цхьа долу могІанаш ду.
Ма кІорга къай ле ю! – олу уста зо, – Ма кІорга къай ле ю! Ма
дук ха хІу ма ду вайн кхетам тІе ца кхуьуш!
Веларал ди ка ха ду сингат таме хи лар, хІун да аьл ча, юьхь кхоьли на хи ларна, дог хьекъалх дузу.
Хьекъа лал ла тІеман герзел ди ка ха ду, ам ма къа латий начу
цхьаммо дукк ха а долу ди каниг а хІал лак до.
Кхечун на ор ох кург ша цу чу вожа тарло. Ткъа шен йоцу керт
йохош вол чун на лаьхьано дІовш тоха тарло.
Хьайн бепиг хин тІехула дІа хеца, ткъа шен хан тІек хаьч ча, иза
юха карор ду хьу на.
Хьо къона волуш дахарх саму къа а дак к ха, хьайн къонал лин деношкахь дог ирсе долуш а хи ла. Хьайн даго боху чу некъашкахула
а лела, хьайн бІаьргашна гуш дерг ма-хет тара а де, амма ахьа дечу
дерригене а хьаьж жи на, Да ла хьайна кхел йийр хи лар диц ма де.
Къона волуш хьайн дагахь лат тавелахь хьуо Кхоьл ли нарг, хала денош тІехІит та ле а, «ХІин ца-м дуьненах саму къа а ца долу
сан», – ахь олу хан тІек хача ле а, малх а, серло а, бутт а, седарчий
а кхола ле а, догІанна тІаьх хье юха а керлачу мархаша сти гал кхола я ле а. Ишт та дагахь лат таве хьо Кхоьл линарг, цІенна ха дийраш
а ластаба ле, нуьц къал наш а сат таба ле, кІеззиг бисарна хьерахь
болу зударий кІа ахьа а совца ле, корах ара хьоьжу чу зударийн
бІаьрса кхола ле, араволу неІарш а дІакъов ла ле, хьерарчу тІулган гІовгІа а саца ле, ол ха заран озо хьо сама а вак к ха ле, эшарийн
гІовгІа чекх а яла ле. Иш т та дагахь лат таве хьо Кхоьл ли нарг, хьо
лак хенах кхоьру хан а тІек хача ле, некъан ха лонех а хьо кхера ле,
мин дал-дит то шен за за а хеца ле, цаьп цалг мел лаша а так ха ле,
да харан чам а хьан дІаба ла ле. Адам Іожал лин цІа чу ма доьду,
ткъа бел хар хІот тон берш хІин ца а урамашкахь лелаш бу. Иштта дагахь лат таве хьо Кхоьл ли нарг, дато зІе а ха да ле, дашо кад
а каг ба ла ле, шовданан коьртехь кхаба а йоха ле, хин хьостанехь
чкъург а кагъя ла ле, ша схьа даьл ла дол чу лаьт та чу хьайн дегІ
а юха дерза ле, са дел ла волу Дела вол чу хьайн са а юха дерза ле.
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Пай хамарш
овратан дик ка долу да къа пай ха марал лин кин ш ка нех
лаьт таш ду: ЕшаІ-ЯхІун а, Ярми-ЯхІун (цун на гІодеш
хил ла Барух) а, Яхьазк хиа лан а, Даниа лан а иш т та, церан цІарах йол чу кинш канийн барам бок к ха боцу дела шайх «кегийра
пай хамарш» олу, ший т та пай хамаран а. Уьш бу ХІу шаІ а, Юал а,
Іамос а, Іабди-ЯхІу а, Юнус а, Мика-ЯхІу а, На хьум а, Хьабу къа
а, Цапни-ЯхІу а, Хьагай а, Зак ри-ЯхІу а, Ма лъаки а.
Делан Йозанийн пай хамарш дуьх хьал дІа хин дерг ган хьуьнар долу адамаш хил ла ца Іара, церан цу тайпана совгІат долуш
хил лехь а, и нах кхин а алсам дерг долуш бара. Церан гІул лакх
даран кхин маьІна дара: гона ха бол чу бІаьргашна яхан чу хенахь
а, йолуш йол чу хенахь а, тІейогІун йол чу хенахь хин дерг а дерриге хуь луш дол чун бил г гал бакъдолу маьІна дІа дел лар. Йиц луш
йол чу Исраил-пач хьал к ха на пай ха марша церан халкъ лаьт та
тІера кхечу мех кашкара хал къаш сан на ца хи лар дага доуьй ту ра.
Исраи лан халкъ – Да ла Шен ду аьл ла а, Цо цуьнца барт би на а
долу халкъ ду. Цу хал къан хин дерг ара хьарачу хи ламех а, кхолламан харц хьарал лех а доцуш, ткъа иза шайн Ола хочун на мел
тешаме дуьсуш хи ларх доьзна дара. Къаьхьа Іора дахаран дешнаш,
адамаш эх хар тІаьхьа шайн Веза Эла вол чу Дал ла тІе а дирзина,
кІел хьардевриг хи ларан сирлачу сатийсаран а, чІог гІачу тешаран
а деш нашца хийца луш ду пай хамарийн кин ш канашна тІехь.
Пай хамарша исраил хошка шайн цІарах а доцуш, ткъа Ша Да ла
дел ла долу дІа дел ла да лар кхай к ха дора. Пай хамарийн къамелаш
шайн маьІнах дІогара ат та кхета лур йоцчу билга лонех а, хІетал-мета лех а дуьзна дара. Амма дук к ха а бІешераш дІа дев л ча, адамаш
тешна хуь лу ра пай хамарал лин деш наш нийса хи ларх, тІак к ха
хил лачу хи ламашкахь царна пай хамарша кхайк хийнарг девзара. Иш т та, Да ла лерри на Къобал ви нарг дуьнен чу ва ле дук к ха а
хьал ха дуьй на пай хамарша, адамаш къинан олал лах а, Іожал лах
а паргІат а даьх на, Шен гут тарен на а долу пач ча хьал ла дІа хІоттон долу КІел хьардохург дуьнен чу вогІург хи лар кхайк ха дора.
ТІак к ха та хана, пай хамарал лин кин ш канаш йоьшуш, вайна
царна тІехь истори чески дий царш а, хІин ца хил ла дІа хІоьт тина
хин дол чух лаьц на дерг а карий на а ца Іаш, амма адам Дал ла тІе
да лош дол чу некъех лаьц на ширлуш доцу дийцар а кара до.
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ЕшаІ‑ЯхІу‑пай хамар
шаІ-ЯхІу-пай хамар Да ла лерри на Къобал винарг ду нен чу
ва ле бархІ бІе шо хьал ха вехаш хил ла Исраи лехь. Цо эм гарал лица кхайк хайора Делан сий лал ла, Дела дІатосу чу исраил хойн
хал къан шал хал лин суьпа хи лар Іора доху ра, тІак к ха къи лахь
берш дох кобов ларна тІе а кхой к ху ра. Цо дук к ха а гІа ланашна
ен йол чу кхелах лаьцна хин дерг а аьл ла.
ЕшаІ-ЯхІус халкъ Делах дегайовхо йолуш хи ларна кхайк хамаш
бора. ХІара бу цуьнан кхайк хамех цхьаъ: «Хьу на ца хаьа? Хьуна ца хезна? Веза Эла гут тар а волуш волу Дела ву. Цо лаьт тан
йистош кхоьл ли на. Иза цкъа а кІад а ца ло, хІот та а ца хІут ту.
Цуьнан хьекъалх цхьа а кхетар вац. Цо кІад вел лачун на ницкъ
а ло, хІоьт тин чун на гІора а ло. Ур-ат тал ла кегий нах кІад а ло,
хІот та а хІут ту, ур-ат тал ла къонанаш, гІел а бел ла, охьаэга. Амма
Везачу Эле хьоьжуш бол чара шайн ницкъ карлабок к ху. Аьрзу нан
тІемаш шайн хил ча сан на, уьш лак хахь оьхуш хир бу. Бевд ча а,
уьш хІут тур бац, новкъа дІабах ча а, уьш кІад лур бац».
ЕшаІ-ЯхІус адамаш КІел хьардохург волу Машахь – Да ла лерри на къобал ви на Іийса дуьнен чу вериг хи ларх пай хамарал ла
дина. Цо Да ла лерри на Къобал ви нарг дуьнен чу ва ларх а, Цуьнан да харх а, ба ланаш хьегарх а, Іожал лах а, ден ва ларх а лаьцна
боху ра – дерриг а бІешераш дІа дев л ча хил ла дІа хІоьт тин чух а,
Ин жи лана тІехь язди на дол чух а лаьцна.
ЕшаІ-ЯхІу-пай хамара ишт та боху ра Да ла леррина Къобалвинчух лаьцна: «Амма, вайн эгІазал лаш тІе а лаьцна, Цо вайн лазарш
дІа даьхьира. Ткъа вай на моьт ту ра, Иза таІзар ди нарг, – Да ла
тоьх нарг а, Цо ницкъ бинарг а вара. Вайн аьрхал ли на чов йина
вара Иза, вайн къинош на хьаьш на вара Иза. Вайна машар бахьаш долу таІзар дара Цунна тІехь, ткъа Цуьнан чевнаш ба хьана
долуш вай тодина лаьт та. Вай массо а ти ла дел ла уьстагІий санна
дара, хІора а шен-шен новкъа тІевирзина вара. Амма Везачу Эло
дах кий тина Цун на тІе вайн массеран а къинош а, бехк а. Цунна
гІело а йора, ницкъ а бора, ам ма Шен бага хьа ла ца гІат тийра
Цо. Урс хьак ха дІабуьгуш бол чу Іахаро сан на, ша лоргу чун на
хьал ха шен Іаь ца йолуьй ту чу уьстагІо сан на, Шен бага хьа ла
ца гІат тийра Цо».

ЕШАІЯХІУ40:28–31;53:4–7
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«ТІак к ха цара шайн таррех хьонхалш бийр бу …»
шаІ-ЯхІу-пай хамаран кин ш ки тІехь Да ла ваІ да ди на КІелхьардохург* а, дуьненан Ола хо а волу дук ха сатийси на
Маша хьан пач ча хьал лех а, тІаьхьарчу заманах а лаьцна пай хамарал ла ду:
ТІаьхьарчу деношкахь иш т та хир ду:
Везачу Элан цІа лаьт таш болу лам массо а лаьмнийн коьрте
дІа хІот тор бу.
Иза массо а баьрзнел лак хабер бу,
цун на тІе дерриг а хал къаш оьхур ду.
Дук к ха а хал къаш тІедогІур ду. Цара эр ду:
«Схьа дуьй ла, вай Везачу Элан лам тІе а,
Якъу бан Делан цІа дол чу а хьа ла девр ду.
Везачу Эло вайна Шен некъашца лела хьоьхур ду.
ТІак к ха вай, Цуьнан некъаш ца а лелаш, дехар ду».
ХІун да аьл ча товрат-хьехам Цийон-лам тІера схьабер бу,
ткъа Везачу Элан дош Яру ша лаймера схьа дер ду.
Цо къаьмнашна юкъахь маслаІат дийр ду,
дук хачу хал къаш на юкъара къовсамаш совцор бу.
ТІак к ха цара шайн таррех хьон халш бийр бу,
ткъа гоьму къех маьрсаш дийр ду.
Цхьана хал къо вук ху хал къана тІе тур ойур дац.
Уьш тІом бан кхин Іемар бац.
ЕШАІЯХІУ2:2–4

*Машахьа,ДалалерринаКъобалвинарга–цхьаъву.
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«Зен а, зулам а хир дац…»
езачу Эло ЕшаІ-ЯхІу-пай хамарна тІейогІу чу хенахь Машахьан – Да ла леррина къобал вин чу Іийсан, Делан КІен тан,
лаьт тахь кхин я зулам а, я гІай гІа-ба ла а боцуш пач ча хьал ла
тІек хаьч ча, хин дерг дІа дил ли на.
Къечарна кхел нийсон ца йийр ю цо,
лаьт тан гІело хьоьгу черан гІул лакх догцІенал лица къастор ду цо.
ГІаж сан на, ба гара схьа долу чу шен деш наш ца цо лаьт тана
ет тар ю.
Бал даш ка хула схьайолу чу шен Іаьнарца цо Іесанаш бойур бу.
Нийсо цуьнан хенаш тІера доьх ка сан на хир ю,
тешаме хи лар цуьнан юкъах долу доьх ка хир ду.
ТІак к ха борз Іахарца цхьаьна Іийр ю,
цІокъ буьхьиг на ул лохь Іуьл лур ду,
эса а, къона лом а, дерсти на даьх ни а цхьаьна хир ду.
Жимачу беро лелор ду уьш.
Етт стечу ченаца цхьаьна бежар бу,
церан кІорнеш цхьаьна Іох кур ю,
лоьмо, старо сан на, ча ду ур ду.
Бер лаьхьанан Іуьрга ул лохь ловзур ду,
цо шен куьг цуьнан бен на тІе кховдор ду.
Берриг а Сан безачу лам тІехь зен а, зулам а хир дац,
хІун да аьл ча, хи но хьа лабузу хІорд сан на,
Веза Эла вовзарх хьа ла дуьзна хир ду лат та.
ЕШАІЯХІУ11:4–9
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ХІу шаІ‑пай хамар
ай хІин ца деш на Исраи лан, Къилбаседерачу пач хьал к хан халкъ
Везачу Элах дІа дерзарх а, ци гахь дол чу харц хьа леларх а, цІуш на
Іама лъярх а. Веза Эла Шен пай хамарш ка хула хал къе вист а хуь луш,
адамаш на таІзарш таІзарш на тІаьхьа дох куьй ту ра исраил хойн халкъ
а, пач ча хьаш а бил г гал бакъа хьарачу новкъа юхаберзорхьама, ам ма
и дерриге эрна дара. Пач ча хьаш а, халкъ а кхи дІа а харц хьа лелаш а,
цІушна ларам беш а дехаш Іара. Цун дела Везачу Эло и пач хьалкх, йоха а
йина, цуьнан халкъ мостагІийн кара дІа да ла сацам бира. Къилбаседера
пач хьалкх йожа дук ха хан йиса ле хьал ха, Исраи лехь бехаш бара пай хамарш ХІу шаІ а, ЕшаІ-ЯхІу а, Ми ка-ЯхІу а. ХІу шаІ-пай хамаран киншки
тІехь Делан Исраил ца йолу юкъа мет тиг зуда-марал лин бер тан вастехь
гай ти на ю, ткъа хал къо теш набехк бар – зуд чун май рачун на ямарт
хи лар сан на гай ти на ду. Иш т та боху цу нах лаьц на ХІу шаІ-пай хамаро:
«Ва исраил хой, ла догІал Везачу Элан даше! Везачу Эло кху лаьт та
тІерачу ба хархош ка иш т та бехк бок к ху: „Лаьт та тІехь тешаме хи лар
а дац, безам а, Дела вов зар а дац. Сардамаш дох каррий, вовшийн ледаррий, вовшийн хІал лак даррий, къоланаш даррий, марехь бол чара
ямар тлонаш яррий тІех дук ха даьржи на ада маш на юкъахь, ада мийн
цІий Іенор а дац хедаш. И хІу ма ба хьана долуш хІара лат та тий жар ду.
Лаьт та тІехь бехачу массеран а гІора довр ду. Аренийн ак харой, сти галара ол ха зарш, ур-ат тал ла хІордан чІерий а хІал лакьхир ду. Ам ма цхьа
а стаг къийса ма ло, цхьам мо а ва жа Іора ма вак к ха, хІун да аьл ча хьан
халкъ ди нан дай ш ца къийса луш берш сан на ма ду. Дий нахь гал вер ву
хьо, ди нан да, ткъа хьоьца цхьаьна буьйсан на пай хамарш а галбевр бу.
Иш т та хьан нана а дІасацор ю Аса. Сан халкъ дІасаций на, Со къобал
ца варна. Со къобал вар ахь дІатесна дела, ахь Су на, ди нан дас санна,
гІул лакх дар Аса а дІатосур ду. Да ла бел ла товрат-хьехам ахь бицби на
дела, Аса а диц дийр ду хьан бераш. Исраи лан халкъ, кхи долу хал къаш
сан на, ха за хетар тІех долуьй туш док к ха ма де. Хьайн Делах дІа а дирзи на, ахьа кха хьпал ла лела дора. Кха хьпанан алапа хьу на дук ха дезара
кІа оруш йол чу массо а хьаьт тарш кахь“».
Ам ма пай хамаро иш т та а боху, нагахь халкъ, юха а дирзи на, Дал ла
хьал ха дох кода лахь, Да ла Шен халкъ декъал дийр ду: «Исраи лан халкъ!
Юха дерза хьа хьайн Везачу Дал ла тІе! Хьан къи ноша ма гал да лий тина-кх хьо. Сайх дІаберзарх уьш тобийр бу Аса. Сайн ла ам ца беза лур
бу Су на уьш, Сан оьгІа зал ла царна тІера дІа яьл ла дела. Исраи лан халкъана тхи хил ла дІа хІут тур ву Со. Цо за за док к хур ду, петІамат-зезаго
сан на. Ли вану нан дит то сан на, шен орамаш тосур ду цо».
Дох кодаьл лачу хал къан ген нара хин дол чун пай ха марал ла деш,
ХІу шаІа хин дерг схьа дуьй цу: «Ам ма хин йол чу заманахь исраил хой,
буста лур боцуш а, багарба лур боцуш а, хІордан гІум сан на, шор т та хир
бу. „Шу сан халкъ дац“ – баьх начу мет техь, „Шу дий на вол чу Делан
кІен тий ду“, – бохур ду цаьрга».
ХІУШ АІ1:10;4:1–2,6;9:1;14:2,5–6
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Юал‑пай хамар
ал-пай хамар маца ваьх на ху уш дац, амма лоруш ду, иза
ЯхІуд-мах кахь пай хамарех цхьаъ хил ла. Цо ген нарчу
хин дол чух а, тІедогІун дол чу Везачу Элан дий нах а пай хамаралла дора:
«ЭхІ, ма де ду-кх иза! ХІун да аьл ча герга ду Везачу Эло кхел
ен де. Цу дий нахь Нуьцкъал чо дерриг хІу ма а хІал лак деш болу
ницкъ гой тур бу. Лак хий ша маІа Ци йон-лам тІехь! Орца даккхийша Сан безачу лам тІехь! Бегабой ла хІок ху мех кан берриг а
ба хархой, хІун да аьл ча Везачу Элан де тІедогІу, иза герга ду. Цул
тІаьхьа иш т та хир ду: Аса Сайн Си нан Іаь ту хур ю дерриг а адамна тІе. ТІак к ха шун кІен тий а, мех карий а, шай га пай хамарал ла
а доьссина, Делера болу ха амаш беш хир бу. Шун бак к хий чарна
Делера долу гІенаш гур ду. Ткъа кегийнаш Делера долу тамашийна
суьрташ дуьхьал хІуьт туш хир бу. Ял хошна тІе, божарш на я зударш на делахь а, Сайн Синан Іаь ту хур ю Аса цу деношкахь. Аса
тамашийна бил га лонаш гой тур ю сти га лахь а, лаьт тахь а: цІий,
цІе, кІуьран бІогІамаш. Мал хах бода хир бу, бат тах цІий хир ду,
Везачу Элан де тІек хача ле. Иза сий лахь а, къемате а ду. Цу хенахь
хІорра а Везачу Эле кхой к хуш верг кІел хьарвок к хур ву. Везачу
Эло ма-ал лара, кІел хьардовлар Цийон-лам тІехь а, Яру ша лаймехь
а хир ду. КІел хьарбаьх нарш Да ла Ша тІек хайк хинарш хир бу».
Дук к ха а бІешераш дІа дев л лачул тІаьхьа, и деш наш аларца века ло Кипас хал къана Веза Эла вол чу Да ла леррина къобалвин чу
Іийсах лаьцна тоьшал ла дора.
Юала иш т та Исраил юхамет та хІот торах а пай хамарал ла до:
«Оц цу денош кахь а, оц цу хенахь а Ас юхамет та хІот тор ю ЯхІуд
а, Яру ша лайм а. Ас массо а къаьмнаш схьагул дийр ду. Уьш ЯхІушапти-тогІи чу схьа да лор ду Ас. Цигахь Ас царна тІехь кхел йийр
ю Сайн долахь долу Исраи лан халкъ бахьана долуш. ХІун да аьл ча
цара Сан халкъ къаьмнаш на юкъахь дІаса даржийна, Сан лат та
а цара дІаса декъна. Цара Сан хал къах кхаж туьйсу ра. Къевкъар
ву Веза Эла Ци йон-ломара, Яру ша лаймера а Шен аз хьа хозуьйтур ду Цо. Сти гал а, лат та а дегор ду. Амма Шен хал къана чІагІо
хил ла дІахІут тур ву Веза Эла, Исраи лан хал къана гІап сан на хир
ву Иза. „ТІак к ха ху ур ду шу на Со шун Веза Дела вуй ла, Сайн
безачу Цийон-лам тІехь вехаш волу. Яру ша лайм еза мет тиг хил ла
дІа хІут тур ю. Кхечу къаьмнех берш кхин цкъа а Яру ша лаймехула
толам хой санна чек хбевр бац“».

ЮАЛПАЙХ АМ АРАНКИНШК А1:15;2:1,28–32;3:1–2,16–17
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Юнус‑пай хамар
къа Везачу Эло Юнус-пай хамаре аьл ла: «Хьа ла а гІат тий,
йок к хачу Ну нав-гІа ла гІо! Ци гахь лелачу зуламечу гІуллак хех лаьцна хаам кхаьчна сан лерге. Ну нав-гІа лара ба хархошна
дуьхьал болу хьехамаш бе». Юнус Деле ла догІа ца лу уш, Цу нах
Таршаш-гІа ла дІава да сацам бира. Иза Яппи-гІа ла а веана, Таршаш-гІа ла доьду чу хин кеман на тІе хи ира. Ам ма Да ла, хІорда
тІехь чІогІа мох а ба лий ти на, хІорд ловзабаьк к хира. Хин кема
дох ха дол луш дара. Хин кеман хой кхерамца хІорра а шен деле
кхайк ха буьй лабелира, тІак к ха хин кема дай да лий тархьама, цу
тІера мохь хІорда чу кхуьссу ра. Ткъа Юнус цу хенахь, кеманан
ла ха чу а воьсси на, чІогІа набк хет та вара. Хинкеманан коьртачу
хьаькамо самаваьк к хира Юнус: «Ви жина хІун да Іа хьо? Хьа лагІатта, хьайн Деле кхай к ха! Хьан Дал ла дага а даьх кина, вай хІал лак
ца хуь луш дуьсур дац те?» Хин кеман хоша боху ра: «Дуьй ло, вай
кхаж тосур бу, вай на тІе хІара ба ла ба лий нарг ми ла ву ха архьама». ТІак к ха кхаж Юнусна тІебуьй жира. ТІак к ха цо цаьрга элира:
«Со, схьа а лаций, хІорда чу кхосса, тІак к ха хІорд дІатуьйр бу
шу на. Су на хаьа, со ба хьана долуш тІебеаний шу на хІара беза
ба ла». Юнус хІорда чу кхоьссира, тІак к ха иза сих ха ловзабаьллачуьра дІасецира. Кхерабел ла бол чу хин кеман на тІехь бол чара
догдет та да ларца Везачу Элана сагІа а даьк к хина, Цун на хьал ха
нигаташ дира. Ткъа Да ла бок к хачу чІере Юнус дІак хал ла омра
дира. ТІак к ха иза чІеран кийрахь кхаа дийнахь а, кхаа буьйсанна
а ца соц цуш Везачу Элана, шен Делана доІа деш Іийра. Везачу
Эло чІере Юнус екъачу мет те арак хосса омра дира.
Везачу Эло Юнусе шоз лагІа а элира: «Ва ло, гІо Ну нав-гІа ла!
Цигахь, оцу йок к хачу гІа лахь, ба хархошка кхайк ха де Ас хьайга
бохург». ХІинца Юнус Деле ла ца догІа ца ваьхьира, тІак к ха иза
Ну нав-гІа ла ва хара. Цига а веана, иза урамашкахь хьехамаш бан
хІоьт тира: «Кхин шовзткъа де даьл ча юхур йолуш ю Ну нав-гІа ла!»
Цу нах лаьцна шена хезча, Ну нав-мех кан пач ча хьо шен цІа дІа а
тесна, пач чахьан ду хар охьа а тесна, вон тІедеача ду хуш долу ду хар
тІе а дуьй хина, массаьрга а изза ду харш тІе а ду хийтина, марханаш
а кхобуш, дерриге а шайн къиношна геч дар доьхуш, Деле кхайк ха
омра дира. ГІа лин бахархой Делах а, Цуьнан пай хамарх тийшира.
ТІак к ха гира Дал ла церан дика ой ланаш а, уьш шайн зуламечу
новкъара юхабов лар а. ТІак к ха юхавелира Дела Ша царна бийр
бу аьл лачу бохамна тІера, Цо бан а ца бира царна и бохам.

ЮНУС1–4
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Мика‑ЯхІу‑пай хамар
и ка-ЯхІу-пай ха мар ЯхІуд-мах кахь йол чу Муршат цІе
йол чу гІа лара вара. Иза ЯхІуд хойн пач ча хьаш Йовтам
а, Ахьаз а, Хьузакх-ЯхІу а, исраил хойн пач ча хьаш Мена хьим а,
Пак хихь-ЯхІу а, Пик ха хьи а, ХІу шаІ а бол чу деношкахь вайн
зама тІея ле 740 – 700 шераш кахь пай хамарал ла деш хил ла. Мика-ЯхІус халкъ Делан некъана тІера да ларх а, халкъан баьччанашна
тІедогІун дол чу кхелъярх а, Шамран а, Яру ша лайм а хІал лакьярх
а пай хамарал ла дора. Цо иш т та вогІун вол чу Ци йонан Пач чахь
вол чу Маша хьах а, Цуьнан пач хьал к хах а пай хамарал ла дора:
«ТІаьхьарчу денош кахь иш т та хир ду: Везачу Элан цІийнан
лам массо а лаьмнийн коьрте дІа хІот тор бу. Иза массо а баьрзнел
лак хабер бу, ткъа цун на тІе хал къаш оьхур ду. Дук к ха а хал къаш
тІедогІур ду. Цара эр ду: «Схьа дуьй ла, вай Везачу Элан лам тІе
а, Якъу бан Делан цІа дол чу а хьа ла девр ду. Везачу Эло вай на
Шен некъашца лела хьоьхур ду. ТІак к ха вай, Цуьнан некъаш ца
а лелаш, дехар ду». ХІун да аьл ча товрат-хьехам Ци йон-лам тІера
схьабер бу, ткъа Везачу Элан дош Яру ша лаймера схьа дер ду. Цо
дук ха хал къашна юкъахь маслаІат дийр ду, генарчу мех каш кахь
дук хачу къаьмнашна юкъара къовсамаш совцор бу. ТІак к ха цара
шайн таррех хьон халш бийр бу, ткъа гоьму къех маьрсаш дийр
ду. Цхьана хал къо вук ху хал къана тІе тур ойур дац. Уьш тІом
бан кхин Іемар бац. Амма хІорра а шен-шен кемсийн таьл лангана кІел а, шен-шен ин жиран дит та кІел а хиъна Іийр ву. Царна
цхьаммо а кхерамаш туьйсур бац, хІун да аьл ча массо а ницкъийн
Везачу Эло аьл ла иза. Массо а хал къаш шайн деланийн дуьхьа
лелаш ду. Ткъа вай вешан Дела вол чу Везачу Элан дуьхьа лелар
ду аба денналц. «Оцу дийнахь, – боху Везачу Эло, – Ас астагІнаш
схьагулбийр бу, ген на дІаса лаьх ки нарш а, Айса бохам тІебаийти нарш а цхьаьнату хур бу. Ас астагІчарах хал къан дисина дакъа
дийр ду, ткъа ген на дІасабаржий начарах он да ницкъ болу халкъ
дийр ду. Везачу Эло Ци йон-ломахь олал ла дийр ду царна тІехь
оцу хенахь дуьйна аба денналц. Ткъа хьо, жен бІов, Цийон-ломан
йоІан чІагІо! Хьан хьал ха лера олал ла, хьу на юха а деана, хьоьга
юха доьрзур ду. Пач ча хьал ла Яру ша лайман йоІе доьрзур ду».
Якъу бан хал къах диси на да къа дук к ха а дол чу хал къаш на
юкъахь Везачу Элера долу тхи сан на а, баца тІе догІу кхевссина
догІа сан на а хир ду».

МИК АЯХІУ4:1–8;5:7
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Машахь варах лаьцна долу пай хамараллаш
ху кин ш кин юьх хьехь Да ла Шен вас техь а, аматехь а адам
кхол ларх лаьц на дуьй цу. Дал ла адам Ша сан на хи ла лаь ара:
къин хетаме а, нийсо лелош а, къи нош доцуш а. Ам ма дуьх хьарлера
адамаш – Адам а, Хьава а – хІин ца ле а къин на хьал ха лат та ца дели ра.
Церан дуьх хьарлерчу кІан та Кхаи ма шен ва ша Хьабул вий ра. ТІак к ха
дук ха хан яла ле, лат та оц цул дук ха къи нах дузарна, Везачу Эло эли ра:
«Берриш а нийсачу некъах тил ла, уьш массо а тал харх буьзна. Царах
цхьа а вац ди каниг дий риг, ур-ат тал ла цхьаъ-м вац».
Хьал дол чу Везачу Эло Шена тешаме а долуш, Цуьнан весеташца лелаш
хи лархьама, лаьт та тІехь цхьа халкъ хаьржи на – Исраи лан халкъ. Да ла
Шен пай хамарш ка хула исраил хойн хал къе дуьнен чу КІел хьардохург
вогІург хи ларх боху ра – Да ла лерри на Къобал ви нарг (жуьг тийн маттахь «Машахь», ткъа грекийн мат тахь «Христос») бохург ду иза. Иш т та,
ЕшаІ-ЯхІу-пай хамара Да ла лерри на къобал ви на Іийса дуьнен чу ва ле
ворхІ бІе шо хьал ха хин дол чух дерг аьл ла: «ХІун да аьл ча вай на бер
ди на – кІант вел ла вай на. Олал ла хир ду Цуьнан бел шаш тІехь. Цун на
цІе туьл лур ю: Тамашийна Хьехам ча, Нуьцкъа ла Дела, Гут тар а волу Да,
Машаран Эла». Ткъа Ми ка-ЯхІу-пай хамара ур-ат тал ла Машахь дуьнен
чу вер волчу мет ти гах хьал х хе дуьй на схьа хаий ти на: «Хьо а, Эп ратера
йолу Бай тла хам-гІа ла, ЯхІудан мах карчу гІа ланаш на юкъахь уг гаре а
кІезиг ниг елахь а, хьох вер ву Су на Исраи лан къомана куьй гал хо хин
волу цхьаъ. Цуьнан схьава лар ду дуьне дола дел ч хьана, аза лера».
ЕшаІ-ЯхІу-пай хамаран кин ш ки тІера вай на Машахь варан коьр та
Іалашо ев за: адамаш къи нан олал лера паргІатда хар а, уьш Дал ла тІедерзор а, церан къи нош на тІера Іожал ла тІе а эц на, кІел хьарда хар а.
«Амма, вайн эгІа зал лаш тІе а лаьцна, Цо вайн ла зарш дІа даьхьира. Ткъа
вай на моьт ту ра, Иза таІзар ди нарг, – Да ла тоьх нарг а, Цо ницкъ бинарг
а вара. Вайн аьрхал ли на чов йи на вара Иза, вайн къи нош на хьаьш на
вара Иза. Вай на машар ба хьаш долу таІзар дара Цун на тІехь, ткъа Цуьнан чевнаш ба хьана долуш вай тоди на лаьт та. Вай массо а ти ла дел ла
уьстагІий сан на дара, хІора а шен-шен новкъа тІевирзи на вара. Ам ма
Везачу Эло дах кий ти на Цун на тІе вайн массеран а къи нош а, бехк а.
Цун на гІело а йора, ницкъ а бора, ам ма Шен бага хьа ла ца гІат тий ра
Цо. Урс хьак ха дІабуьгуш бол чу Іахаро сан на, ша лоргу чун на хьал ха
шен Іаь ца йолуьй ту чу уьстагІо санна, Шен бага хьа ла ца гІат тийра Цо».
И дерри ге пай хамарал лаш Да ла лерри на къобал ви на Іийса лаьт та
варца кхочуш хил ла. Кхи дІа вайн кин ш ки тІехь Іийса дуьнен чу ва ларх
а, Цуьнан да харх а, хьехамах а, Іожал лах а, ден ва ларх а лаьц на дуьй цу.
ЗАБУР13:3;ЕШАІЯХІУ9:6;53;МИК АЯХІУ5:1
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ИНЖИЛАН ТЕПТАРШ

Закри а, ма лик а Делан цІа чохь
оврата тІехь дуьйцу чу тІаьх хьара хил лачу хІу манашна а, Инжилна тІехь дуьйцу чарна а юк къехь масех бІе шо ду. Да ла
леррина къобалвина Іийса (Иисус Христос) дуьнен чу волу чу хенахь
жуьг тийн халкъ, политиках дозуш цахи лар дерриг а дІа даьл ла,
римхойн куьйга кІел дахара. Амма нах сатийсам болуш бехара: ширачу пай хамарийн тептарш тІехь дуьнен чу КІел хьардохург вогІур
ву аьл ла дара. Дук хахберш тешара Цо жуьг тий рим хойн таІзарх
кІел хьар а баьх на, Исраил-пач хьалк хан хьал ха хил ла сий мет тахІот торг хи ларх. Амма Да ла Шен халкъана кхин а цхьа док к ханиг
а, тоьл ларг а кеч динера, КІелхьардохург – Да ла леррина Къобалвинарг варах дуьх хьара кхайк хам бинарг Яхьъя Хих чек х дохург вара.
Яхьъян дуьнен чу ва лар тамашийна дара. Цуьнан да Закри динан
да вара. Шен зуд чуьн ца Элисат ца ЯхІуд-мех кан лаьмнаш дол чу
мет техь Іаш вара иза. Дал ла муьтІахь дол чу зуд чой, майрачой Везачу Элан дерриге а весеташ а, парзаш а лардора. Шаьшшиъ хан
яьл ла док к ха а долу дела, шайн бер цахи ларна хол чохь дара и шиъ.
Цкъа Закри Яру ша лаймерчу Делан ЦІа чохь Дал ла гІул лакх деш
вара, ткъа дук к ха а адамаш цу ЦІийнан уьй тІахь доІанаш деш
дара. Зак рис хаза хьожа йолу хІу ма ягий ча, цунна дуьхьал Везачу
Элан ма лик деара. Иза гича Закри чІогІа кхеравелира. Ткъа ма лико
цуьнга элира: «Кхера ма лолахь, Зак ри! Хьан доІанна жоп дел ла:
Элисата кІант вийр ву хьу на. Цуьнан цІе ахь Яхьъя туьл лур ю.
Цу нах чІогІа вок к ха а вийр ву хьо. Дук ха на хана хаза хетар хир ду
иза дуьнен чу ва ларна. ХІун да аьл ча иза Везачу Элан бІаьргашна
хьал ха чІогІа сий лахь стаг хир ву, цо цкъа а чагІар а, кхин йолу
ва хош йолу хІу манаш а мер яц. Ненан кийрахь волуш дуьй на
Делан Синах вуьзна хир ву иза. Дук ха исраил хой церан Везачу
Дал ла тІеберзор бу цо. Везачу Элана хьал ха вогІуш хир ву Яхьъя,
Эли-ЯхІу-пай хамарца хил ла долу нуьцкъа ла са а долуш волу, дайн
дег наш церан берашна тІе дерзорхьама, аьрханаш, нийсачу новкъа а хІит тина, Делан лаамехь берш санна хи лийтархьама, Веза
Эла ва ле, и кечам бина халкъ дуьхьал хІот торхьама». Амма Зак ри
шек вара ма лико дуьй цу чух, цо элира: «Со му ха тешар ву ахьа
боху чух? Со къена ву, сан зуда а хан яьл ла ю». Ма лико цунна жоп
делира: «Хьоьга и хаза кхаъ бахьаш даийтина, Дал ла гергахь долу
Джабраил ду со. ХІинца дуьйна хьан мотт соцур бу, и дийцинарг
кхочуш хил лалц. Хьан мотт сацар хьо сан дешнех ца тешарна хир
ду, ткъа ас дийцинарг шен хенахь билг га ла хир долуш ду».

ЛАК А1:5–21
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Яхьъя Хих чек х дохург дуьнен чу ва лар
ерриг а ма ли ко ма-ал лара хи ли ра. Бил га лъяьк к хинчу хенахь Зак рин а, Элисатан а кІант хи лира. И шиъ
чІогІа саму къа даьл ла дара, церан гергарнаш а, лула хой а бара
ха за хеташ. Хьал ха лерчу заманахь, Зак рин а, Элисатан а санна,
зуд чун-майрачун бер ца хил ча, иза док к ха вон а, эхь а лору ра.
КІант дуьнен чу ваьл ла бархІалгІачу дийнахь Муса-пай хамаран
Іеда лехь сунтван везара. И гІул лакх кхочушдан баьх кинчарна беран
цІе, цуьнан ден санна, Зак ри тил ла лиира, хІун да аьл ча берашна
шайн дайн-нанойн я гергарчеран цІе туьл луш хуь лу ра цу хенахь.
Амма нанас элира: «ХІан-хІа! Цу нах Яхьъя эр ду». Цуьнга элира:
«И цІе йолуш шун гергара цхьа а ма вац!» ТІак к ха куьйган эшарца дега хаьт тира, цунна хІун цІе хи ла лаьа кІентан аьл ла. Закрис,
цхьа у схьа а дех на, цу тІехь яздира: «Цуьнан цІе Яхьъя ю». Массо
а цецвелира. Цу сохьта Зак рин мотт хецабелира, иза Дал ла хастамаш бан волавелира. Царна гонах Іаш мел верг кхеравелира,
хил лачух лаьцна ЯхІуд-мех кан лаьмнийн ерриге а кІоштахь дийца
буьй лабелира. И хезначара массара а хоьт ту ра: «Вок к ха хилча ми ла
хир ву теша и кІант?» Везачу Элан лаамехь ма вара иза. Цуьнан да
Закри, шена тІе Деза Са а доьссина, Делера болу хаамаш бан волавелира: «Декъа ла хуьл да Эла, Исраи лан халкъан Дела, ван а веана,
Шен халкъ безачу мехах паргІатдаьк к хина. Шен ял хочун Даудан
тІаьхьенах волу нуьцкъа ла стаг ваийтина Цо вай кІел хьардаха,
Ша гут тар хьал ха Шен безачу пай хамаршкахула ма-бах хара. Цо
кІел хьардохуш ду вай вешан мостагІех а, вай ца дезачеран куьйгех
а. Цо вайн дайх къин хетам а бина, Шен беза барт дагахь лат та а
бина – вайн дега ИбрахІиме йина чІагІо. Да ла ИбрахІиме ваІ да
дина, вай мостагІех кІелхьардохур ду аьл ла, цхьаннах а ца кхоьруш,
вайга Шена гІул лакх дайтархьама, дуьненахь йок к ху хан Цунна
хьал ха цІена а, дика а як к хийтархьама. Ткъа хьох, сан жиманиг,
Веза Вок к хачун пай хамар эр ду, хІун да аьл ча хьо Везачу Элана
хьал ха вогІуш хир ву, Цунна некъ кечбеш, Цуьнан халкъана церан
кІел хьардовлар къиношна геч дарца дуй ла хоуьйтуш. Вайн Делера
болу кІорга безам бахьана долуш, лак хара йолу серло санна Верг
вай дол чу вогІур ву, Іожал лин боданехь Іаш берш серлабахархьама
а, машаран новкъа вайн когаш бахархьама а».
Жима Яхьъя вок к ха хуь луш а, синца чІагІ луш а вара; иза яьссачу арахь вара, шен Исраил-мах кана хьал ха хІут ту де тІек хач чалц.
ЛАК А1:22–25,57–80
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Іийса дуьнен чу ва ларх Хаза кхаъ бак к хар
а ла Шен КІант Да ла лерри на къобал вина Іийса дуьнен
чу ва ий ти ра, ада маш къи нан а, Іожал лин а олал лах
кІел хьарда хархьама. Иза дуьнен чу варца лаьт та тІехь керла хан
дІахІоьт тира. Ур-ат тал вайн заманан шераш ларар а Да ла леррина
къобал ви на Іийса Дуьнен чу ва ларан хена тІера схьа догІуш ду.
Іийса дуьнен тІе ва ларх долу дий цар тамашийна ду. Иза – Делан КІант – даьх нин божал чохь ви на. Іийса дуьнен чу ваьл ча,
ХІарод-пач ча хьо сацам бира Иза вен.
Амма юьх хьера дуьйна дІа долор вай. Исраи лан мах кахь, къилбаседехь йол чу жи мачу На зарт-гІа лахь ехаш яра, Марем цІе а
йолуш, цхьа йоІ. Цун на Дела везара, цІена дог долуш а яра иза.
Да ла даий тина Джабраил-ма лик хІоьт тира цкъа цун на хьал ха.
Ма лико элира: «Маршал ла ду хьоьга, Да ла хьу на диканиг динарг!
Веза Эла ву хьоьца». Марем, иза ги ча, йоьх нера. Амма ма ли ко
цуьн га элира: «Ма кхера, Марем! Да ла хьу на диканиг дина! Хьо
берах хир ю, ахь кІант а вийр ву, цуьнан цІе Іийса а туьл лур
ю ахь. Иза сий лахь хир ву, Цу нах Веза Вок к хачун КІант эр ду.
Везачу Да ла Цун на Цуьнан ден Даудан пач ча хьал ла лур ду, гуттар а ерриг Якъу бан тІаьхьен на тІехь куьйгал ла деш хир ву Иза,
Цуьнан пач ча хьал ла цкъа а кхачор дац».
Марем Дал ла муьтІахь вол чу цхьана стаге Юсу пе маре яха кечъел ла яра. Цо хаьт тира ма ли ке: «Иза му ха хир ду, со хІин ца а
маре яхана а ма яц?» Ма лико жоп делира цунна: «Хьу на тІе Делан
Са дуссур ду, Веза Вок к хачун ниц къо дІа хьул йийр ю хьо, цундела хьан хин долу бер Деза хир ду, Цу нах Везачу Делан КІант а
эр ду». Марема элира: «Со Делан лай ю, ахь ма-бох ху, дерриг и
хуь лий ла соьца». ТІак к ха ма лик дІа да хара.
Марем доь зал хочух юй ла а хиъна, Юсуп иза Іад йи та гІерташ
вара, ам ма Везачу Элан ма ли ко, гІенах дан а деана, элира: «Даудан кІант Юсуп, Марем хьайна дІайи га ма кхера, хІун да аьл ча
цуьнан кийрахь долу бер Делан Си нах схьа даьл ла ду. Цо кІант
вийр ву. Цуьнан цІе Іийса тил ла лахь, хІун да аьл ча Цо Шен къам
къинойх кІел хьардок к хур ду».
МАТТАЙ1:19–21;ЛАК А1:26–35
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Да ла леррина къобалвина Іийса дуьнен чу ва лар
арем доь зал хочух йолуш, цуьнан а, Юсу пан а бехачу новкъа да ла дийзира, хІун да аьл ча рима хойн императора Августа омра динера, ерри ге а пач хьал к хера адамаш дІа язде аьл ла.
ХІораннан а шайн дай схьабев л лачу гІа ла ва ха дезара. Юсуп а,
Марем а Дауд-пач ча хьан тай панах дара. Іийса дуьнен чу ва ла ле
эзар шо хьал ха Исраи лан мах кахь пач ча хьал ла динера Дауда.
Иш т та, Юсуп а, Марем а Бай тла хаме, Дауд-пач ча хьан гІа ла,
да хара. На зартара Бай тла хаме ши бІе сов ки лометр ю. Цу хенахь
я цІерпош таш а, я машенаш а яцара, цун дела иш т та беш болу
некъ масех дийне болу ра. Назарт Исраи лан мех кан къилбаседехь,
Га ли лайхь, ю, ткъа Бай тла хам – къилбехь, ЯхІуд-мах кахь, ю.
Га ли лайра ЯхІуд-мах ка воьдуш, Шамран-мах ка хула ва ха везара,
цу тІе Шамран а, ЯхІуд а лаьмнашкахь а ю.
Эх хар а Юсуп а, Марем а Бай тла хаме схьак хаьч ча, хьешан
цІийнехь мет тигаш ца хил ла. Мареман бер хуь лу хан тІек хаьчнера. «Марема кІант вира, шен дуьх хьарлера доь зал хо. Цо иза, дІа а
хьарчийна, шаьш чохь дол чу божа лан хьаьвди чу вил лира», – доьшу вай Ин жи ла тІехь. Иза уьш божал чохь дІанисбел лера бохург
ду, ткъа Бер хьаьвди чу дил ли нера. Хьал ха лерчу дий царш кахь и
божал хьеха чохь хил ла боху ра. Цу мах кахь Іуша ишт тачу хьехаш
чохь шайн даьх ни лат та дора.
ЛАК А2:1–7
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Ма ликаша Іушка хаам бо Да ла леррина
къобалвина Іийса дуьнен чу ва ларх
цу хенахь Бай тла хамна ул лохь жа да жош Іуй бара. Іийса
дуьнен чу ваьл лачу буьйсан на Іуйх цхьаберш сема бара,
шайн жа лардеш. ЦІаьх хьана царна хьал ха Везачу Элан ма лик
хІоьт тира, Везачу Элан сий лал ло серлабехира Іуй. Уьш чІогІа
кхерабел лера. Амма ма ли ко элира цаьрга: «Кхера ма лолаш! Со
шуьга массо а адам дак к хий ден долу ха за кхаъ ба хьаш деана!
Та хана Даудан гІа лахь дуьнен чу ваьл ла шу кІел хьардохург, Веза
Эла вол чу Да ла лерри на Къобал ви нарг. ХІара бил га ло ю шу на:
ДІа хьарчийна Бер карор ду шу на хьаьвди чохь». ЦІаьх хьана мали каца Сти га лийн бок к ха бІо беара, цо, Дела а хестош, боху ра:
«Лак харчу сти гал ш кахь Дал ла хастам бу! Дуьнен тІехь Дела реза
вол чу адамашна машар бу!»
ЛАК А2:9–14
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Іуй Іийса вол чохь
айга сурт хІот та ло, мел кхерабел ла хир бу Іуй, шайна мали каш ги ча, мел цецбев л ла хир бу уьш, КІел хьардохург –
Да ла лерри на къобал ви на Іийса дуьнен чу ваьл ла аьл ла хезча.
Цун дела шайн жаш а ди ти на, Бай тла хаме ба хара уьш, цу нах
лаьц на Ин жи ла тІехь яз ди на ма-хил лара: «Ма ли каш сти га ла
хьа ла дев л ча, Іуша вовшаш ка элира: „Бай тла хаме а да хана, цигахь хІун хил ла хьовса деза вай, вайга Везачу Эло баий тинарг
хІун ха ам бу“. Уьш ци га си хонца ци га ба хара. Царна карийра
Марем а, Юсуп а, иш т та хьаьвди чохь Іуьл лу Бер а. Бер ги начу
цара дий цира, Цу нах болу шайга бин чу ха амах лаьцна. Массо
а ла ду гІуш верг цец ваьл лера Іуша дийцин чун на. Ткъа Марема
дерриг а хезнарг шен даг чохь лат та дора. Іуй юхабирзира, Дал ла
хастамаш а беш, хІун да аьл ча царна хезнарг а, гинарг а ма ли ко
цаьрга ма-ал лара хил лера».
ЛАК А2:15–20
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Далла хьал ха дика лела ШамІа
Іант дуьнен чу ваьл ла бархІ де даьл ча, динан дас сун т вира
Иза, Іийса аьл ла цІе а тил лира Цун на. Иза ва ле ма ли ко
Цун на тил лин чу оцу цІеран маьІна «Да ла кІел хьарвок к ху» бохург ду.
Везачу Эло дел лачу товрат ца, доь за лехь дуьх хьара вина кІант
Дал ла лерина хуь лу ра. Цун дела Іийсан ялх кІира кхаьч ча, Иза
дас-нанас Яру ша лайм-гІа ларчу Делан цІийна чу веара, Везачу
Элана лерина Иза хи лий та. Ци гахь сагІи на ши къорк хок ха я ши
кхок ха, бен а бей ти на, сагІа дак к ха дезара, Везачу Эло товратехь
ма-ал лара.
Цу хенахь Яру ша лаймехь Іаш ШамІа цІе йолуш цхьа вок к ха
стаг вара. Иза Исраи лан мохк кІел хьарбак к харе са а туьйсуш,
шена тІехь Деза Са а долуш, Дал ла хьал ха ди ка а лелаш, стаг вара. Дезачу Сино ха ам би нера цуьн га, Машахь – КІел хьардохург
гал лалц иза лийр вац аьл ла. Дезачу Си но Делан цІийне ва лийра
иза, тІедил лина долу Іадат дас-нанас Цунна тІехь кхочуш дан цига
Жи ма Іийса ва лийначу хенахь. ШамІас, Да ла лерри на Къобалви нарг кара а эцна, Дал ла хастам а бина, элира: «ХІин ца, Ай хьа
ма-ал лара, са да лар ат та долуш, Хьайн лай волу со дІа хеца хьа,
Хьал долу Эла, хІун да аьл ча сан бІаьргаш на гира адамаш кІелхьардоху дерг, Ахь массо а хал къашна хьал ха кеч ди на долу. Иза
кхечу къаьмнашна Дела гу чу вак к харан серло а ю, Хьан Исраи лан
хал къан сий а ду!» Юсуп а, Беран нана а цец дуьй лура, Цу нах
лаьцна ШамІас дуьйцу чуьн га ла ду гІуш.
ШамІас, уьш декъал а би на, элира Мареме: «ХІара бер Да ла
къобал дина ду, Исраи лан халкъана юкъара дук хахберш хІал лакьхи лархьама а, кІел хьарбахархьама а. ХІара Бер Да ла ел ла билга ло
хир ю, амма Кхун на резабоцурш а хир бу. Иш т та, дук хачу адамийн дагахь дерг гу чудер ду. Ам ма хьан дог, тур чек х даьк к хи ча
сан на, ба ланехь хир ду».
ЛАК А2:21–35
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Хьекъалчаш Іийсана хьал ха охьатаІар
хІуд хойн Бай тла хам-гІа лахь ХІарод-пач ча хьан заманахь
Іийса дуьнен чу ваьл ча, мал хба лера хьекъал чаша, Яру шалайме а баьх кина, элира: «Ми чахь ву хІин цца дуьнен чу ваьл ла
волу жуьг тийн къоман пач чахь? Тху на къег гина схьак хет та болу
Цуьнан седа гира. Цун дела, Цун на хьал ха гора а хІут туш, корта
тоха даьх кина тхо».
Иза хезча, ХІарод-пач чахь син тем байна хьаьвзира. Берриге
а ди нан коьрта дай а, Іелам нах а схьа а кхайк хи на, цо хаьт тира
цаьрга: «Муьл хачу мет техь дуьнен чу ва ла везаш вара Да ла лерри на Къобал винарг?» Цара цун на жоп делира: «ЯхІуд-мах карчу
Бай тла хам-гІа лара, хІун да аьл ча шен йозан на тІехь пай хамаро
аьл ла ду: „Хьо а, ЯхІуд-мах кара Бай тла хам-гІа ла, ЯхІудан махкарчу сий ла хьчу гІа ланаш юкъахь ла хара яц. Хьан мах кара вер
ву Сан Исраи лан къоман куьй гал хо хил ла дІа хІут тун верг!“».
ТІак к ха ХІарода, хьекъал чаш къай ла ха схьа а кхай к хи на, седа гу чу болу хан схьайийций тира цаьрга. Юха, уьш Бай тла хаме
хьовсош, цо элира: «ДІа а гІой, цу берах лаьцна дол лу хІу ма хаа
хьовса. Шайна иза карий начул тІаьхьа соьга ха ам бе, цига ва ха
а ва хана, соьга а Цун на Іиба дат дай та». Амма ХІарод-пач чахь
Бер ден лу уш вара, хІун да аьл ча иза кхоьру ра, цхьа хан яьл ча,
Цо шен пач ча хьан гІант дІа лацарна.
Пач ча хье ла а доьгІна, новкъа бев ли ра хьекъал чаш. Царна
мал хба лехь ги на седа царна хьал ха дІабоьдуш бара. Иза эх хар а
сецира Бер дол чу мет тигехь. Шайн некъ кхачабел ча, уьш Іаламат
чІогІа саму къа даьл ла бара.
МАТТАЙ2:1–10
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Хьекъал чийн совгІаташ. ХІарода,
бехк боцу кегий бераш дайа олий, омра до
ай тла хаме дІак хаьч ча, седа тІехь сец начу цІа чу ба хара
хьекъал чаш. Бер Маремаца, Цуьнан ненаца а гина, Цунна хьал ха охьатаьІира уьш. Шаьш деана совгІаташ делира цара
Цун на: деши, ха за хьожа йогІу еза хІу ма, деза хьак хар.
ГІенах хьекъал чашка ха ам хи лира, ХІарод вол чу юха ма дерза
аьл ла. Уьш шайн мах ка дІаба хара кхечу новкъа хула. Иза хаа а
хиъна, ХІарод-пач чахьо, оьгІаз а вахана, шен тІема лой бахийтира
Бай тла хамехь а, цун на гонах а ши шо а, цул кІезиг а хан йолу
бераш хІал лак де аьл ла. И хан цунна хьекъал чаш кара хиънера.
Байтлахаме а баьх кина, бех ке доцу кегий бераш дайира тІема лоша.
МАТТАЙ2:10–12,16–18

294

295

Мисар‑мах ка бовдар
айин чу бераш на юк къехь, Исраи лан мех кан хин волу
пач чахь ву аьл ла, хьекъал чаша вий цинарг хир ву моьтту ра ХІародана. Амма иза ца хи лира. Хьекъал чаш дІабах ча, Везачу Элан ма лико, гІенах дан а деана, элира Юсу пе: «Хьа лагІат та,
схьаэца бер а, цуьнан нана а, Мисар-мах ка, ва дий, дІагІо. Аса
шайга ха ам бал лалц, ци гахь Іе, хІун да аьл ча ХІарод-пач чахь и
бер лохуш ву, иза ден гІерташ а ву». Буьйса юк къе ях ча, хьа ла а
гІаьт тина, Бер а, Цуьнан нана а схьа а эц на, Мисар-мах ка дІава хара Юсуп. Иза цигахь Іийра ХІарод вал лалц. Иш т та Везачу
Эло пай ха мареху ла аьл ларг кхочуш хи ли ра: «Мисар-мах кара
арава лий тархьама схьак хайк хи на Аса Сайн кІан те».
Бай тла хамера Мисар-мах ка бІен наш ки ломет раш ю. Юсуп на
а, Маремана а ат та дацара и некъ бан, карахь жима Бер а долуш.
МАТТАЙ2:13–15
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Назарт‑гІа лахь хилла Іийсан бералла
суп а, Марем а, Бер Іийса а Мисар-мах кахь Іий ра
ХІарод – пач чахь вал лалц. ХІарод вел ча, Везачу Элан
ма ли ко, юха гІенах дан а деана, элира Юсу пе: «Хьа ла а гІат тий,
бер а, цуьнан нана а схьа а эций, Исраил-мах ка дІагІо, хІун да
аьл ча бер ден гІирти нарш бел ла».
Ма ли ко бохург а ди на, Исра и лан мах ка юха веара Юсуп.
ЯхІуд-мах кахь пач ча хьал ла деш ХІародан кІант Архул ву аьл ла
хезна, цига ва ха ца хІоьт тира иза. ГІенах ха ам а хил ла, Юсуп Гали лайрачу На зарт-гІа ла ва хара. Хьал ха Марем цигахь Іийнера.
На зартахь Іийсас яьк к хин чу хенах вай на кІезиг хаьа. Юсуп
дечиган пхьар вара, цун на гІо деш, и корматал ла карайирзира
Іийсана. Ин жи ла тІехь ву но кІезиг ду Іийсан берал лех а, кхиина вогІу чу хенах а лаьц на. Ам ма вай деш начо дук к ха а хІу ма
гой ту: «Ткъа Бер, де дий не мел дели, син ца чІагІ луш а, хьекъал
тІек хеташ а, кхуьуш дара, Делан ди ка а дара Цуьн ца». Кхин а
«Іийса вок к ха хуь луш а, хьекъал ца совволуш а вара. Цун на Дела
а, нах а реза бара».
Кхузахь ишт та билгал дак к хар меха ла ду: Іийса Шен дений-нанний муьтІахь вара. Ин жи ла тІехь вай доьшу цу нах лаьцна: «Цара
бохург деш, царна муьтІахь вара Иза». Дал ла лаьа бераш, дай-наний а дезаш, цара бохург деш хи лар. Делан итт парзах цхьаммо
боху: «Шайн дай-наний а лара, шайн Везачу Да ла шу на лур дол чу
лаьт та тІехь дех ха да хар шун хи лий тархьама».
МАТТАЙ2:19–23;ЛАК А2:40,50–52;
АРАД АКК Х АР20:12
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Іийса Делан цІийнехь
шт та, Іийса Іаш а, кхетош-кхиош а Назарт-гІа лахь вара. Иза
вок к ха хуь луш а, син ца чІагІ луш а, хьекъал ца совволуш а
вара, Делан ниІмат а дара Цун на тІехь.
ХІора шарахь Цуьнан дай-наний Яру ша лайме Паса хьан дезачу
ден на доьду ра. Іийсан ший т та шо кхаьч ча, Иза шайца Яру шалайме деза дийне вигира цара.
Деза де чек х даьл ча, массо а цІехьа вирзира, ткъа Іийса Яруша лаймехь висира. Маремана а, Юсуп на а иза ца хи ира, царна
Иза гергарчаьрца а, бевзачаьрца а цІа вогІуш ву моьт ту ра. Цхьа
хан яьл ча, Иза ла ха буьй лабелира уьш, ца карий ча, Яру ша лайме
юхабаьх кира. Кхоз лагІчу дий нахь Іеламна хана юк къехь Делан
цІийнехь карийра царна Иза. Цаьрга ла а ду гІуш, хет тарш дора Цо.
Гонах берш цецбуьй лу ра Цуьнан хьекъалх а, цо дечу хет тарех а.
Іийсан нанас элира Цуьн га: «КІант, хІара хІун ду ахь тхоьга
хІот тош дерг? Хьан да а, со а чІогІа сагатдеш, Хьо лоьхуш лелаш
ма ду». Цо элира цаьрга: «Аш хІун да лоьху Со? Шу на ца хаьара, Со Сайн Да вол чохь хи ла везаш вуй ла?» Амма дай-наний ца
кхий тира шайга Іийсас аьл лачух. Ткъа Марема дагахь лат тийра
и деш наш, шен даг чохь уьш Іалаш деш.
Іийса, деций-ненаций На зарте юха а веана, царна муьтІахь
вара. Ша вок к ха мел хуь лу а, Иза хьекъа лехь совволуш а, Делан
а, нехан а безам Шегахь болуш а вара.
ЛАК А2:40–52
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Яхьъяс хьехам а бо, нах хих чекх а боху
инан ден Зак рин кІант Яхьъя яьссачу арахь Іаш вара.
Везачу Эло цхьа на леррин чу гІул лак х на кеч веш вара
иза – хал къе кест та Машахь, я вуьш та аьл ча, Да ла леррина Къобал ви нарг, вогІург хи лар дІа а хаий ти на, дох кодов ларе кхайк ха.
Яхьъя Машахь вогІу чу хенахь халкъ кеч дан дезаш хи ларх пай хамарша Яхьъя дуьнен чу ва ла ле бІен наш шераш хьал ха яздинера:
«Хьа жал! Хьу на хьал ха Сайн гелан ча воуьй ту Ас. Цо Хьу на некъ
кечбийр бу», «Яьссачу арен гахь кхойк ху чун аз хезаш ду: „Везачу
Элана некъ кечбе, нисде Цун на хьал ха некъан тачанаш“».
Яхьъяс эм ка лан тІаргІанах ди на ду хар а, тІаьрсиган доьх ка а
лела дора, ткъа цо ду уш дерг цІоз а, ак ха моз а дара. Да ла Яхьъяна
Шен ла ам хаий ти ча, Яхьъя хьехам бан волавелира. Иордан-хин
ул лехула чекх а волуш, хал къе дох кода ларе кхойк ху ра цо. На хе,
шаьш дох кобов лар хоуьй туш, хих чек хбов ла олу ра цо, тІак к ха
церан къинош на геч дийр ду. Берри ге а ЯхІуд-мах кара а, Яру шалаймера а нах оьху ра цун на тІе, шайн къинош цун на дуьй цуш,
тІак к ха Яхьъяс уьш Иордана чохь хих чек хбоху ра.
Халкъо хот ту ра: «Ткъа хІун де оха?» Цо жоп лора: «Шен ши коч
йол чо цхьа а йоцу чун на цхьаъ дІа ло, шен яа хІу ма йол чо изза
де». Ял йок к хуш берш а баьх кира хих чек хбов ла, цара хаьт тира:
«Устаз! Оха хІун дан деза?» Яхьъяс царна жоп делира: «На хера
совна ха ял ма як к ха». Иш т та тІема лоша а хот ту ра: «Оха хІун дан
деза?» Цо элира цаьрга: «Нуьцкъах на хера хІу манаш схьа ма яха,
бех ке воцург бех ке ма ве, шайн алапах тоам бе».
МАРК1:1–8;ЛАК А3:2–18

302

303

Да ла леррина къобалвина Іийса хих чек х вак к хар
алкъ Машахь варе хьоьжуш дара, цун дела дук хахбол чара
хоьт ту ра: «Да ла лерри на Къобал ви нарг вуй теша Яхьъя?»
Амма Яхьъяс жоп лора: «Ас хих чек х доху шу, амма сол тІаьхьа
ван везарг сол нуьцкъа ла ву. Со Цунна мачаш кхехьа а хьакъ вац.
Цо шу Делан Синах а дузур ду, цІарца а дах чор ду». Иза цо Да ла
лерри на къобал вин чу Іийсах лаьц на дуьй цу ра.
Іийса Яхьъя вол чу веара, Ша цуьнга хих чек х вак к хийта. Яхьъяс
Иза сецавора, иш т та бохуш: «Со-суо ву Хьоьга хих чек х вак к хийта везаш верг. Ткъа Хьо-Хьуо ма веана су на тІе?» Амма Іийсас
цун на жоп делира: «Та хана ша дерг а иш т та хи ла дезаш ду. Берриг а Делан ла ам вай кхочушбан беза». Яхьъяс Иза тІеийцира.
Хих чекх а ваьл ла, хьа лавелира Іийса – стигал дІасаел лаелира,
Яхьъя на Делан Са гира, кхок ханан суьртехь Іийсана тІедуссуш
долу. Стиглара аз дий кира: «Иза Сан хьоме КІант ву, Цуьнца бу
Сан ла ам».
МАТТАЙ3:11–17
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Іийса яьссачу арахь зер
их чек х ваьк к хин чул тІаьхьа Дезачу Си но яьссачу ара дІави гира Іийса, кхузахь иблисера зер лан дезара Цуьнан.
Шовзт къа дий нахь-бусий марха кхеби ра Іийсас, эх хар а мацва лар ха а делира Цун на. Оц цу хенахь Цун на тІедеан чу иблисо
элира: «Хьо Делан КІант велахь, хьуьл ла Іох куш дол чу тІулгашна
тІедожа де, бепиг хи ла алий». Іийсас жоп делира цун на Дезачу
Йозанаш тІерачу деш наш ца: «Адам дек къа цхьана баьпках дехаш дац. Цуьнан дузар – Делан багара схьа даьл ла хІора дош ду».
ТІак к ха иблисо, Яру ша лайм-гІа ла а виг на, Делан цІий нан
тхевна тІе ваьк к хира Іийса. «Хьо Делан КІант велахь, кхузара
чук хосса ло. Яздина ма ду: „Везачу Эло Шен ма ли каш ка Хьох
лаьцна омра дийр ду“. Кхин а язди на ду: „Цара куьй гаш тІехь
дІа хьур ву хьо, хьан ког тІул гах таса а ца болуьй туш“», – элира
цо. Іийсас цун на жоп делира: «Ам ма язди на ду: „Хьайн Веза
Дела зе ма гІерта“».
Иблисо, ву но чІогІа лек хачу лам тІе Іийса хьа ла а ваьк хина,
ци гара шайн исбаьхьал лехь лаьт таш йолу дуьнен чуьра массо
а пач хьалкх а гай ти на, элира: «И Хьу на гуш мел дерг аса Хьуна дІа лур ду, Ахьа су на, Дал ла сан на, гора а хІоьт тина, Іиба дат
дахь!» Іийсас жоп делира цун на: «ДІа да ла Су на ул лора, иблис!
Делан Йозанаш тІехь яздина ду: „Хьайн Везачу Дал ла бен ма де
Іиба дат, Цун на бен гІул лакх а ма де!“» Иш т та иблисо Іадви тира
Іийса, тІак к ха ма ликаш, тІе а даьх кина, Цунна гІул лакх деш дара.
МАТТАЙ4:1–11
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Да ла леррина къобалвин чу Іийсан шийт та мурд
а вок к ха хил ча, Назарт-гІа ла а йитина, Га ли лай-мах кахь
бол чу Гансарт-Іомана ул лерчу Къапарнам-гІа ла дІавахара Іийса. Цу хенахь цу Іомах Га ли лайн хІорд а олу ра. Иш т та
кхочуш хи лира ЕшаІ-ЯхІу-пай хамара аьл ларг: «Забул-мех кан а,
Нап тал-мех кан а лат танаш а, Га ли лай-хІорда тІек хача ле, Йордан-хил дехьа йолу кхечу къаьмнийн нехан Га ли лай! Боданехь
Іийначу халкъана йок к ха серло гира! Іожал лин Іин дагІехь бол чу
мах кахь Іий начу на хана серло къег ги на дІа хІоьт тира!»
ХІетахь дуьй на хьехамаш бан волавелира Іийса, Цо боху ра:
«Сти га лийн Олал ла генахь дац шу на! Дох ко а дов лий, Дал ла
тІедерза!» Цунна тІаьхьа тайп-тайпан чу мет тигашкара дук ха нах
лелара, Цо царна хьехамаш бора, цомгаш чарна дарбанаш дора.
Іан дар а, цуьнан ваша ШамІа, Кипа а олу ра цу нах, Га ли лайн
хІорда чохь чІерий лоьцуш вара. И шиъ Шена ги ча, Іийсас элира
цаьрга: «Су на тІаьхьа хІит та, ткъа Аса хІин ца дуьй на адамийн
синош лецархой дийр ду шух». Иза Цо уьш Ха за Кхаъ кхайк хо
бохуьйтур бу бохург дара, ла ду гІу чарна бакъдерг довзийта. Шайн
чІерий лоьцу бойнаш а йитина, Іан дар а, Кипа а Іийсана тІаьхьахІоьт тира. Дехьаваьл ча, Іийсана вежарий Якъуб а, Яхьъя а гира,
шайн деца Зева дица бой наш тоеш бара уьш. Іийсас схьак хай кхира цаьрга, шайн кема а, да а ви ти на, Цун на тІаьхьа хІит тира
уьш. Иш т та дира кхечу мурдаша а, Іийсас шайга схьак хайк хи ча.
Іийсас царна ницкъ белира на хана дарбанаш дан а, царна чуьра
жи наш дІа лах ка а.
Ишт та Шена шийт та мурд хаьржира Іийсас, уьш гут тар а Шеца
хи лий та, Цо уьш лерри на Іамабора. Цу мурдийн цІераш иш т та
яра: ШамІа, Іан дар, Яхьъя, Якъуб, Пи лап, Барта ламай, Мат тай,
ТІама, ХІал пайн кІант Якъуб, Тхьа да, ШамІа (ша тІелаьцнарг
тІевирззина кхочуш дан гІертарг), ЯхІуд-Искархо а, тІаьхьо Іийсана ямартло йи на волу. Берри ге а мурдаш дуьх хьал дІа адамаш
дара, амма Да ла ирс дел лера царна Да ла леррина къобал вин чу
Іийсан – Делан КІен тан – дот тагІий а, мурдаш а хи ла.
МАТТАЙ4:12–22;МАРК3:13–19
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Іийсан дуьх хьарлера тамашийна гІул лакх
къа Іийса мурдаш ца Га ли лай-мах карчу Кхана-юрта зуда
ялийначу мет те кхайк хина вара. Той дІа хьочу хенахь хІусам дайн чагІар кхачийра. Цаьрца Іийсан нана а яра цига еана,
цо элира Цуьн га: «ЧагІар чек х дели-кх кхеран». Ам ма Цо жоп
делира, Шен хан тІе ца кхаьч на аьл ла. ТІак к ха Марема, Іийсана
тІе а хьа жийна, элира той нехь гІул лакх дечаьрга: «Цо шайга де
аьл ларг дерриг а де».
Ул лохь лаьт таш тІул гех йи на як к хий кхабанаш яра. Іийсас
ял хошка элира: «И кхабанаш хих юза». Цара и гІул лакх кхочушди ча, цу чуьра схьа а эций, той дІак хоьхьуш вол чуьн га ма лар
дІа хьо, элира Цо.
Схьа деана ма лар дІамел ча, той дІак хоьхьуш вол чо, зуда ялийначуьн га схьа а кхай к хи на, эли ра: «Массарна а хьал ха ди ка
чагІар ло ма ла, ткъа нах бех начул тІаьхьа вониг ло. Ахь ди ка
чагІар хІинц цалц ма-лат тий на?» Той дІак хоьхьу чун на ца хаьара
и чагІар ми чара ду – кхабанаш чуьра иза схьаэц начу ял хошна
бен ца хаьара.
Иш т та Га ли лай чуьра Кханехь тамаший на гІул лак хаш дІа долийра Іийсас, Шен сий лал ла а гай тина, Цуьнан мурдаш Цу нах
тийшира.
ЯХЬЪЯ2:1–11
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Іийсас йох кархой Делан цІа чуьра ара лох ку
асахь тІек хача ле Яру ша лайме веара Іийса. Делан цІа чу
ваьл ча, Цун на гира стерчий, уьстагІий, кхок хий дух куш
болу нах, циг гахь Іаш ах ча хуьйцурш а бара. Машшех шед а йина, массо а дІаэк к хийра Іийсас шайн стерчаш ций, уьстагІашций цхьаьна, ах ча хуьйцу черан стоь лаш а херцийра Цо, церан
на харташ охьа а эгош. Кхок хий дух ку чаьрга элира Цо: «ДІа да ха
хІорш кхузара! Ма диэ Сан Ден цІий нах йох каэцаран цІа!» Цуьнан мурдашна дага деара Дезачу Йозанаш тІехь аьл ла деш наш:
«Хьан цІийне бол чу хьагамо Сан кийра багабо».
Делан цІийнехь Іийсас динарг гин чу яхІуд хоша элира Цуьнга:
«Иш т та хІу ма дан хьайн олал ла дуй хоуьй туш хІун тамашийна
билга лонаш гойтур яра Ахь тху на?» Іийсас царна жоп делира: «Аш
хІара Делан цІа доха де, ткъа Ас кхаа дий нахь ди на дІа хІот тор ду
иза». Цо аьл лачун на дуьхьал яхІуд хоша элира: «ХІара Делан цІа
шовзт къе ялх шарахь дина дІа хІот тий на, ткъа Ахь кхаа дий нахь
дІа хІот тор ду иза?» Ам ма Іийсас Делан цІийнах лаьцна бохург
Шен дегІах лаьц на бохург дара. Иза вел лачуьра ден вел ча, Цуьнан мурдашна дага деара и дешнаш, тІак к ха уьш тийшира Дезачу
Йозанех а, Іийсас аьл лачу деш нех а.
Пасахь дол чу хенахь Яру ша лаймехь Іийсас ди на тамашийна
хІу манаш а гина, дук к ха а нах тийшира Цу нах.
ЯХЬЪЯ2:13–23
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Іийсас Нук ха‑Демица дина къамел
ук ха-Деми цІе йол чу, яхІуд хойн хьаькамех вол чу цхьана
паруш хочо (дин лерри на лелош верг), буьйсан на къай лаха Іийса вол чу а веана, элира: «Рабби! Хьо Да ла ваий тина устаз
вуй хаьа тху на. ХІун да аьл ча, шеца Дела ца хил ча, цхьаьн г ге а
гай та лур яц и Ахь гой туш йолу тамашийначу гІул лак хийн билга лонаш». Іийсас цунна жоп делира: «Бак къал ла а боху Ас хьоьга,
адам юха шолгІа ца кхол ла дел ча, хаа лур дац цунна Делан Олал ла».
Нук ха-Демис элира Цуьн га: «Цкъа къан дел ла адам шол гІа му ха
кхол ла лур ду? Юха шен ненан кийра а ваьл ла, кхол лава ла-м ца
веза иза?» Іийсас жоп делира: «Бак къал ла а боху Ас хьоьга, нагахь
санна адам хих а, Делан Синах а кхол ла ца дел ча, тІелоций ла дац
цуьнан Делан Олал ла. Адамийн бераш адамех хуь лу, ткъа Делан
бераш Делан Синах бен ца хуь лу. Хьо цец ма ва ла Ас хьай га аьллачух: „Шун шолгІа кхол ла да ла деза“». Нук ха-Деми ца кхий тира
Цу нах, цун дела цо хат тар дира: «„Ткъа иза му ха хи ла ло?“ Іийсас
жоп делира цун на: „Яьссачу арен гахь волуш Муса-пай хамаро
хьа ла даьк к хин чу лаьхьанан суьрте терра Адамийн КІант* а ву
хьа лаваьк к хина хи ла везаш, Цу нах тешнарш Дела вол чохь хедар
доцу чу да харе кхачий тархьама“. ХІун да аьл ча Шен цхьаъ бен
воцу КІант дІавал лал дезна Дал ла хІара дуьне, муьл х ха а Цу нах
тешнарг, хІал лак а ца хуь луш, Ша вол чохь дол чу хедар доцу чу
да харе кхачий тархьама. Дуьнен на кхел ян ца ваий ти нера Да ла
Шен КІант, ткъа Цуьнгахула дуьне кІел хьарда лийтархьама ваийтинера. Цу нах теш начун на кхел яц. Ткъа Цу нах ца теш начун на
кхел йи на ю, иза Делан цхьаъ бен воцу чу КІан тах цатешарна.
Кху дуьнен чу Делах йолу серло яьржина, амма адамашна серлонал бода беза, шаьш до гІул лак хаш Дал ла хьал ха вон долу дела.
ХІун да аьл ча хІора вон дечун на серло ца еза, иза серлон га а ца
воьду, шен вон гІул лак хаш гу чу ца да лий тархьама. Ткъа Делах
дол чу бакъдол чуьн ца вехаш верг серлон га волу, ша деш долу
гІул лак хаш Делан гІоьн ца деш хи лар гай тархьама».
ЯХЬЪЯ3:1–21

*АдамийнКІант–ТовратехьМашахьанцхьацІе.
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Іийса а, шамранхо‑зуда а
къа Іийса Исраил-пач хьалк хан къилбехь бол чу ЯхІуд-махкара Га ли лай вогІуш вара. ЯхІуд-мах кана а, Га ли лайна а
юк къехь Шамран-мохк бара. Шамран хой, жуьг тий санна, стигал
а, лат та а Кхоьл лин чу, цхьаъ бен воц чу Делах тешаш бара, амма
церан шайн гІил лак хаш а, ди нан дай а, ур-ат тал Делан цІа а дара. И цІа жуьг таша дохий нера. Жуьг тий а, шамран хой а юкъахь
мостагІал ла долуш бара.
Іийса Шен мурдашца шамран хойн Суьхьар цІе йол чу гІа ла веара. Бех ха некъ бина кІадвел ла, гІу на юх хе охьахиира Иза, ткъа
мурдаш яа хІу ма эца бахара. Делкъахан яра. Цхьа шамран хо-зуда
хи эца гІу на тІе еара. Іийсас цуьнга элира: «Ма ла хи лохьа Суна». Цецъяьл лачу зуд чо хаьт тира: «Хьо жуьг ти вол лу шехь, соьга,
шамран хочуьнга, хи хІун да доьху Ахь?» Іийсас жоп делира цунна:
«Да ла дина дика а хьайна довзахьара, хьайга хи доьхург ми ла ву а
хаьахьара, ахь-айхьа доьхур дара Цуьнга хи. Ткъа Цо хьу на „дийна
долу хи“ лур дара». Зуд чо Цуьнга элира: «Эла, Хьан и хи схьаэца
пхьегІа а ма яц, ткъа хІара гІу кІорга а ма ю. Ми чара ду Хьоьгахь
„дийна хи“?» Іийсас цунна жоп делира: «ХІара хи мел ларг юха а
хьаглур ву, ткъа Аса шена лун долу хи мел ча, иза цкъа а хьаглур
вац. Амма Ас лур долу хи адамна чохь, Дела вол чохь хедар доцу чу
дахаре доьду чу хин хьоста а хил ла, дІахІут тур ду». Зуд чо хаьт тира, ми чахь ян еза Дал ла Іамал – шамран хойн дайша санна лома
тІехь я Яру ша лаймехь. Іийсас жоп делира цунна: «Дела Ша а Са
ду. Цун дела Цунна Іиба дат деш бол чара синца а, бакъдол чуьнца а
Іиба дат дан деза». Шамран хочо элира Цуьнга: «Су на хаьа Машахь
вогІур вуй. Ша веача, Цо дерриге а хьоьхур ду тху на». Іийсас элира цуьнга: «Хьоьца къамел деш волу Со ву-кх И Къобалвинарг».
ТІак к ха зуда, шен кхаба охьа а кхоьсси на, гІа ли юк къе яхара,
шена гин чу Стагах лаьц на на хана дий ца, цо хоьт ту ра цаьрга:
«Да ла лерри на Къобал ви нарг-м вац те Иза?» Цу гІа лара дук к ха
а шамран хой тийшира Цу нах цу зуд чо дийцарна. Цун дела, Іийса
вол чу а баьх кина, дехар дира цара, шаьш дол чохь Іе аьл ла. Цо
ши де даьк к хира цигахь, кхин а дук к ха а нах тийшира, Цуьн га
ла а доьгІна.
ЯХЬЪЯ4:1–42
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Инзаре дук ха чІерий лецар
ийсас Гансарт-Іоман берда тІехь на хана кест-кест та хьехамаш бора. Цхьана дий нахь, Делан даше ла догІа баьх ки на
нах Іаламат дук ха хи ларна, Цун на ха ла дара къамел дан. Хин
йистехь берда тІехь даьсса ши хин кема дара, царах цхьаъ ШамІин дара. ШамІин кеман на чу а ваьл ла, хи тІехула жимма дІа а
ва хана, берда тІехь лаьт тачу на хана хьехам бан волавелира Іийса.
Хьехам би на а ваьл ла, Цо элира ШамІе: «Хи кІорга дол ч чига
дІа да хий та кема! Ци гахь шайн бойнаш чу таса, чІерий лецархьама!» ШамІас Цунна жоп делира: «Лоруш волу Устаз! Буьйсан на
са хил лалц болх би на оха сийсара, амма хІум ма а ца лаьц на. Делахь а, Ахь аларна, бой чу-м тосур ю ас». Цара шайн бойнаш хи
чу тийси ча, дук к ха а чІерий лецарна, и бойнаш этІаш яра. Ул лехь
чІерий лоьцуш волу Якъуб а, Яхьъя а схьа а кхай к хина, ший а
кема чІерех хьа ла доьт тира цара, амма шайна тІехь дук ха кира
хи ларна, кеманаш хи бу ха да ха дуьй ла делира. Иза а гина, ШамІа
Кипа Іийсан когаш ка вуьй жира кху деш нашца: «Эла! ДІагІохьа
кхузара, къинош летий на стаг ву-кх со!» Цо ша хол чу хІот тарна
элира иза, Веза Эла вол чохь хи ла ша хьакъ ца хи ларна. Іийсас
жоп делира ШамІина: «Кхера ца оьшу! ХІин ца дуьй на адамийн
синош лецархо хир ву хьо».
Хан дІа я хара, Кипа хьехамаш бан волавелира, нах Везачу Элана
Іийсана тІе а берзош, иш т та уьш кІел хьардов ларна тІе а буьгуш.
ЛАК А5:1–10
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ДегІана дола ца да луш верг туовар
ийса Къапарнам-гІа лахь вол чу хенахь дук ха нах гулбелира,
мисканаш а, таро ерш а, маьІ-маьІІера схьабаьх ки на болу.
Цо царна хьехамаш бора, Везачу Элан ницкъ бара Цуьн ца, иза
цомгаш чарна дарбанаш дарца гу чу болу ра. Іийсас хьехамаш бечу цІен на ул ло дегІана дола ца да луш волу стаг ва лийра, Цуьн га
дарба дай та. Амма чу гІорта мет тиг йоцуш, цІа чохь дук ха нах
хи ларна, неІарехула цом гаш ниг чу ца вак к хавели ра. ТІак к ха
цІий нан тхов вовшах а баьк к хи на, шен мет таца цІа чу воссийра
на ха и стаг, Іийсана хьал ха иза охьавил лира цара. Церан тешар
а гина, цом гаш чуьн га Іийсас элира: «Дот тагІа! Хьан къиношна
геч дина».
Іелам на ха а, паруш хоша а*, Цо аьл ларг а хезна, шай на юкъахь
къамел дира: «И ма Іеса къамел ду Цо деш дерг. Иза ми ла ву?
Къиношна геч дан хьенан бакъо ю, цхьа Дела воцу чун?» Церан
ой ланаш ху у чу Іийсас элира цаьрга: «Иш т та ой ланаш хІун да
йо аш? ХІун ду ат та ала: „Хьан къиношна геч дина“, я „Хьа ла а
гІат тий, дІагІо“? Амма Су на лаьа шу на хаий та Адамийн КІентан дуьнен чохь къи нош на геч дан олал ла дуй ла“, иза а аьл ла,
цомгуш вол чу стаге Цо элира: „Ас боху хьоьга, хьа ла а гІат тий,
хьайн мотт-гІайба схьа а эций, цІа гІуо!“».
Цомгуш ниг, хьа ла а гІаьт ти на, шен мотт-гІайба схьа а эцна,
цІа ва хара, ша инзаре товарна Дал ла хастамаш а беш. Цигахь
бол чара массара а Дал ла хастамаш бора: «Вайна та хана ги нарг
инзаре тамашийна хІу ма ду», – бохуш.
ЛАК А5:17–26

*Парушхой–ЯхІудмахкахьхиллачудинанцхьанатобанандекъашхой.
ДинангІуллакхийнтІех улара,гушйолуагІонашлерриналелайорацара.
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Ламанан басера кхайк хам бар:
Декъалбинарш
къа Іийса, нах а ги на, лам тІе велира. Цу лома тІера Цо
на хана бин чу хьехамах Ламанан басера кхайк хам бар олу.
Товратан заманахь Да ла Шен хал къана бел ла Делера болу итт
хьехам сан на, Ламанан басера кхайк хам бар а шена чохь адаман
да харан оьздан гал лин бах хаш долуш бу, Делан Олал ле боь ду
некъ гой ту цо. Мурдаш а, халкъ а Іийсана юх хехь дІанисдел ча,
уьш Іамо волавелира Иза:
«Декъалбина бу миска са долуш болу нах – уьш, Стига лийн
Олал ла тІе а лаьцна, Дал ла ул лохь бу.
Декъалбина бу боьл хуш берш – церан дог оьцур ду.
Декъалбина бу эса ла амал ерш – дерриг а дуьне церан хир ду.
Декъалбина бу бакъоне кхача хьаг бел ларш – Да ла церан ла ам
кхочушбийр бу.
Декъалбина бу къин хетаме берш – царах а бийр бу къин хетам.
Декъалбина бу цІена дог дерш – царна Дела гур ву.
Декъалбина бу на хана юкъахь машаре гІул лакх лелорш – царна, Делан бераш ду аьл ла, цІе туьл лур ю.
Декъалбина бу, бакъонна тІаьхьа хІит тина аьл ла, таІзаре озийнарш – уьш, Сти га лийн Олал ла тІе а лаьц на, Дал ла ул лохь бу».
«Декъал дина ду шу, на ха сийса за дохуш, тІаьхьа а бев л ла, харц
хабарш а дуьйцуш, Со ба хьана долуш бех кедеш лелаш делахь.
Ха за хетарца дак к хий делаш! ХІун да аьл ча стигал ш кахь йок кха
ял хир ю шу на. Иш т та хьийзий на пай ха марш а, шул хьал ха
хил ла болу».
«Шу Лаьт тан туьха ду. Нагахь сан на туьхан чам дІабаьл ча, иза
му ха дурдийр ду? Иза, на хе когаш ца хьеша а хьеший тина, дІакхоссан бен, цхьан на а хІу ман на пай ден на дац.
Шу дуьненан серло ю. Ламанан буьх хьехь лаьт таш йолу гІа ла
къай ла як к ха йиш яц. Иш т та, латий на бол чу стогарна тІехула
кхаба ца хІот тайо – иза лак к хахь дІа хІот табо, цуьн га чохь мел
вол чунна а серло ялий та. На хана шуьгара серло гой ла, шун дика
гІул лак хаш гайтархьама а, адамашка Дал ла хастам байтархьама а».
МАТТАЙ5:3–16
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Ламанан басера кхайк хам бар:
товрат‑хьехамах лаьцна
«Ма мот та лаш, Со товрат тІера хьехамаш я пай хамарша язди нарш
дІа да ха веана. Со и хьехамаш дІаба ха веана вац, ткъа уьш кхочушбан
веана ву. Аса чІагІо йо шу на: сти гал лий, лат тий дозуш а долуш, товрат-хьехамаш на юк къера цхьа элп я цхьа сиз а дІа док к хур дац, цу тІехь
аьл ларг кхочуш хил лалц. Товрат-хьехам тІера кІеззиг долу хІу ма а тал ха а
дина, на хе а изза де бохуш верг Стига лийн Олал лехь лах хара мах болуш
хир ву. Ткъа шена тІедил ли на долу парз кхочуш а деш, иза на хе дІа а
кховдош хил ча, иза лак хара лорур ву. Аса боху шуьга: нагахь санна шун
Делан ла амехь хи лар паруш хойн а, Іелам нехан а чул лак хара ца хи лахь,
Сти га лийн Олал ла тІелаца а, Дал ла ул лохь хи ла а шун йиш хир яц».
«Шу на ма-хаъара, вайн дай ш ка аьл ла хил ла: „Адам ма де. ХІора стаг
вийна волу зулам хо кхела хочо жоьпе озор ву“. Ткъа Аса боху шуьга: шена ул лорачун на оьгІазва хана волу хІора стаг кхела хочо жоьпе озор ву.
Стага шен вешина а „Іовдал!“ аьл лехь, цунна коьртачу кхеташоно таІзар
дийр ду. Шена ул лохь вол чуьн га: „Яьсса хІу ма!“ – аьл ла, вист хил ларг,
жоьжа хатин цІера хьал ха а хІот тийна, жоьпе озор ву. Цун дела хьуо Далла сагІа дак к ха воьду чу хенахь цхьаъ хьай на реза воцуш хи лар хьай на
дага дагІахь, и совгІат сагІа док к ху чу кхерчана йисте охьа а дил лий, цу
стагаца куьйге ва ха хьа жа. Ци гара юхавирзин чул тІаьхьа дийр ду ахьа
Дал ла гІул лакх. Хьо кхела хочуьнга дІава ла кечвел лачуьнца, шаьш цига
дІак хача ле, катох хий, барт бан хьа жа, куьйге а гІо. Ахьа иза ца дахь, хьан
довхочо хьо кхела хочуьн га дІа лур ву, ткъа цо гІарол хочуьн га а вел ла,
набах ти чу кхуссуьйтур ву. Билг га ла боху хьоьга: цигара хьо аравер вац,
тІаьх хьарчу шай н на тІек хач чалц, дерриг а хьайн дек хар дІа дел ла бен».
«Шу на хезний: „На хаца ма лела“, – аьл ла хи лар? Ткъа Аса боху шуьга:
нехан зуд чуьн га ямар та ой лан ца дІа хьаьж начо шен даг чохь зуда-майрачун юкъа мет ти ган тешаме хи лар дІа даьк к хи на. Нагахь сан на хьан
аьт ту бІаьрг къинош летош белахь, иза схьа а бак к хий, дІак хосса. Хьайн
дегІан цхьана меженах ва лар гІоле ду хьу на, жоьжа хатин цІергахь вагавой ту чул. Хьайн аьт ту куьг къи лахь дол чун на тІегІерташ делахь, и куьг,
дІа а дак к хий, дІак хосса. Хьайн дегІан цхьана меженах ва лар гІоле ду
хьу на, жоьжа хатин цІергахь ва гавой ту чул». «Аьл ла ду: „Шен зуд чуьнца дІасакъаьсташ вол чо цун на йозан ца тоьшал ла да ла деза“. Ткъа Аса
боху шуьга: зуда тешаме ца хи ларца доьзна доцу чу дІасакъастаро, зуда
нийса боцу чу некъа тІе тоьт ту. И сан на йолу зуда ялочо ямар тло йо».
«Вайн дай ш кара дуьй на аьл ла ду: „Ай хьа Везачу Элана би и на болу
дуй ма къарбе, иза кхочушбан хьа жа“. Ткъа Аса боху шуьга: цкъа а дуй
ма баа. Сти га лех а ма е чІагІо – иза сти га лийн Пач ча хьан ша хьар ю.
Лаьт тах а ма е чІагІо – Лат та а Делан Олал лехь ду. Яру ша лай мах лаьц на
а ма баа дуй – иза веза вок к хачу Пач ча хьан гІа ла ю. Шайн коьр тах лаций а ма е чІа гІо, хІун да аьл ча коьр тара цхьа чо я кІайбан а, я Іаржбан
а шун ницкъ кхочур бац. Шаьш, „хІаъ“ аьл ла, чІагІо яхь, иза „хІаъ“
хи лий та. „ХІан-хІа“ шайн ала дезахь, цу тІехь лат та. Цу ши на дашал
сов даьл ларг – иблисан ла ам бу шу на».
МАТТАЙ5:17–37
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Ламанан басера кхайк хам бар:
безамах а, доІанах а лаьцна
«Шу на хезна ду хьал ха аьл ла хил ларг: „Хьайн бІаьрг бак к хахь, –
цун на дуьхьал бІаьрг бак к ха, цергана дуьхьал церг як к ха“. Аса-м шуьга
боху: хьай на зулам дин чун на дуьхьал ма ва ла. Хьай на аьт ту бесни тІе
тІара тоьх нехь, аьрру агІор йолу бесни а зулам хочунна тІеерзае. Кхелехь
хьу на тІера коч а къевси на, хьай ца девне ваьл лачун на, мел еза елахь а,
ва жа бедар а дІа ло. Хьай на ницкъ а беш, хьай га эзар гІулч як к хий та
гІор тахь, ши эзар гІулч а йок к хуш, дІагІо. Хьай га хІу ма еха веан чун
дехар кхочуш а де, хьай га юха лург еха веан чун на букъ а ма берзабе».
«Шу на хезна хьал ха аьл ла хил ларг: „Хьайн ул лора ниг веза, мостагІчуьн ца гома а хи ла“. Ткъа Аса боху шуьга: шайн мостагІий беза,
хьай на зулам деш берш Деле беха – шайн сти га лахь вол чу Ден бераш
шу хи лий та. Цо цхьа а ца къаставо шу на: Цо малх массарна а къоьгуьй ту – ди качун на а, вочун на а. ДогІа а Цо цхьатерра доуьй ту Шен
ла амехь бол чарна а, боцу чарна а. Шу на шай ца ди ка берш бен безаш
ца хил ча, цу нах хІун пай да хир бу? Иза сан на йолу юкъамет тиг-м ял
йок к ху чара а лелайо шу на. Шайн вежарш ка бен аша са лам луш ца хилча, цу нах тамаша бан мет тиг яц шу на. И сан на йолу юкъамет тиг дин
доцу чу на ха а лелайо шуна. Цун дела, шайн сти га лахь волу Да сан на,
дуьз зи на цІена хи ла».
«Варелаш, шаьш Дал ла деш долу гІул лакх на хана гай та гІер таш ма
лела лаш. Иза аша шай гара да лий тахь, шун сти га лахь вол чу Дегара
ял хир яц шу на. Ай хьа сагІа лу чу хенахь, иза на хе кхай к хо ма гІер та,
шал хал ла йол чу на ха сан на, гуламан цІенош чох хьий, ураман некъашках хьий шаьш на хе хаста дай тархьама. Аса тоьшал ла до шу на: царна
йогІуш йолу ял иш т та а дІак хаьч на шу на. Ай хьа мискачун на сагІи на
хІу ма лу чу хенахь хьайн аьрру куьй ге а ма ха ий та аьт ту куьй го лелош
дерг, ай хьа лун сагІа къай ла ха хи лий та. Ша дерг а гуш вол чу хьан Дас
хьу на йогІу ял дІа лур ю».
«Шаьш доІа дечу хенахь шай ца шал хал ла йол чу на хах дІа ма тарло,
гуламан цІенош чохь а, ураман некъаш кахь а на хана шаьш гай тархьама
доІанаш дан дІа хІуьт туш бол чу. Аса тоьшал ла до шу на: царна шай на
йогІуш йолу ял дІак хаьч на. Ткъа ахьа хьайн доІа дечу хенахь, хьайн
цІа чу а ва лий, чІог гІа неІ тІе а тат тий, къай ла ха вол чу хьайн Дега доІа
де. Къай ла ха мел дерг гуш вол чу хьан Дас бог гІу мах ха дор бу хьан.
Ткъа ай хьа доІа дечу хенахь, кхечу къаьм нех бол чу на ха сан на, ца
оьшуш мел дерг ма дий ца. Царна моьт ту, шаьш къа мел дук ха мел до
а, иза ди ка хо дІа хезар ду Дал ла. Царах дІа ма тарло, хІун да аьл ча шун
Дена аш Шега дехар а да ле хаьа, шу на хІун оьшу». Цун дела шаьш доІа
дечу хенахь хІок ху деш наш на тІе ти дам ба хий та:
МАТТАЙ5:38–48;6:1–8
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ТХАН СТИГА ЛА РА ДА
Тхан стига лара Да!
Хьан цІе сийлахь хуьл да!
Хьан Олалла тІек хочийла.
Стигалшкахь санна,
лаьт тахь а Хьан лаам кхочуш хуьлийла.
Тахана даъал нап ха лохьа тху на!
Дехьа тху на геч,
тхайна дек харийлахь бол чарна оха ма‑геч дарра.
Хьарам лаамна кІел а ма дахийтахьара Ахьа тхо,
иблисах а лардахьара.
ХІун да аьл ча массо ханна а Хьан ю Пач хьалкх а,
нуьцкъа лалла а, сийлалла а.
Амин.
Мат тай 6:9–13
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Ламанан басера кхайк хам бар:
Делаца юкъамет тиг хилар
«Шаьш марха кхобу чу денош кахь, шал хал ла йолу нах сан на, ол ла а
дел ла, дастам дев л ла ма лела, хІун да аьл ча уьш шаьш марха кхобий ла
на хана дІагай та гІер таш лела. Аса ма-ал лара, царна йогІуш йолу ял
дІак хаьч на шу на. Ай хьа марха кхобу чу хенахь хьайн юьхь а йи лий,
хи ла ма-вез зара лела, на хана хьуо марха кхобуш вуй ла а ца гой туш.
Хьан Дена иза ху уш ду хьу на, Иза хьу на гуш вацахь а. Ша дерг а гуш
вол чу хьан Дас хьу на йогІу ял дІа лур ю».
«Дуьненан хьал ма гул де. Иза, нецано а тал хош, мек хано хІал лак а
деш, лаьт тар ду, я къу ша, чу а бев л ла, лач къий на дІа хьур ду. Сти га лахь
гул де шай на хьал. Ци гахь иза нецано тал хор а дац, мек хано хІал лак а
дийр дац, я къу ша, чу а бев л ла, дІа а хьур дац. Хьан хьал дол чохь хьан
дог а хир ду.
Стеган бІаьрг цуьнан дегІан серлонан хьоста ду. Цун дела хьайн
ши бІаьрг цІена белахь, хьан дерри ге а дегІ серлонах кхели на хир ду.
Ам ма хьан бІаьргаш цІена бацахь, хьан дерриг дегІ а бодане хуь лу! Цу
боданал бен хьох серло яцахь, ма инзаре бок к ха хи ла беза-кх и бода!
Цхьана стеган ши на элан ял хо хи ла йиш яц. Цун на цхьа хІусам да
везар ву, ва жа везар вац, я цхьан на хьеста лур ву, ткъа вук ху нах вешар
вац. Цун дела цхьаьний – Дал ла а, хьолана а ял хой хи ла лур дац шу».
Цун дела Аса боху шуьга: да харан дуьхьа юучун на, молу чун на са ма
гатде. Шайн дегІан дуьхьа ду харна а са ма гатде. Шун да хар юучул дезах
ду шу на, ткъа дегІ ду харал дезах ду. Хьовсал сти га ларчу ол ха зарш ка!
Цара хІум ма дІа а ца йоь, хьак ха а ца хьок ху, ял таш чу а ца дерза до.
Ам ма сти га лахь вол чу шун Дас уьш кхобу. Шун да хар ол ха зарий н чул
а дора ха ду теша? Я шуьга цу тай пана сагатдарца шайн да хар цхьана
са хьтана дах да лий та лур ду теша? Бедар ба хьана долуш са хІун да гатдо
аша? Хьа жал арен гахь тІедолуш дол чу петІамат-зезагаш ка. Цара цхьа
а тай пана къа а ца хьоьгу я шай на бедарш а ца тоьгу. Ам ма Ас боху
шуьга, ур-ат тал ла шен хьолан возал лехь Сулим-пач чахь а ца кеч лора
цу зезагех муьл х ха а сан на. Иш т та эрна арахь тІедолуш долу зезагаш а
Да ла цу тай пана кеч деш хил ча, кхана уьш цІергахь догур дол лу шехь,
шу кхин а чІогІа кеч дийр ма ду, Делах кІезиг тешаш дерш. Цун дела
кест-кест та: «Оха хІун юур ю теша?», я: «ХІун мер ю теша?», я: «ХІун
тІеюхур ю теша?» – бохуш, шайн са ма гатде. Цу тай пана сагатдо кхечу къаьм нех бол чу на ха. Ткъа шун сти га лахь шайн Да ву, шу на мел
оьшург хаа а ху уш. Уг гар хьал ха Делан Олал ла а, Цуьнан ла ам а ла ха.
Ва жа дерриг а Да ла шу на лур ду. Кха нен на сагатдеш ой ла ма е – цуьнан шен Да ву. ХІора де а шен гІай гІа яхьаш догІу.
МАТТАЙ6:16–34
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Ламанан басера кхайк хам бар:
нахаца йолу юкъамет тиг
«Цхьанна кхел ма е, Да ла шу на а кхел йийр яц. Аша нахана кхел
ярх терра, шу на а кхел йийр ю. Аша нехан ма-хад дора, Да ла шун
а ха дор бу мах. Хьайна ул лохь вол чун бІаьргара чам хал ге хІун да
хьоьжу хьо, хьайн бІаьргара хен а ца гуш? Хьоьга му ха ала лур
ду хьайн веше: „Схьа хьа жал, аса бІаьргара чам халг дІайок к ху
хьу на“, хьайн бІаьргахь хен бол лу шехь? Шал хон ча, цкъа хьайн
бІаьргара хен дІабак к ха, тІак к ха са гур ду хьу на, хьайн вешин
бІаьргара чам халг схьа як к ха. Дал ла гергахь еза йолу хІу ма жІаьлеш на дІа ма луо, уьш, юха а дирзи на, шух летар ду. ЖовхІарш
хьак харчашна хьал ха а ма кхисса, цаьрга уьш ца хьеший та».
«Деле диэха – Цо дех нарг лур ду шу на. Дела ла ха – Иза карор
ву шу на, неІ тоха, иза дІайоьл лур ю шу на, хІун да аьл ча хІора
доьху чун на жоп ло Да ла, лохуш вол чун на кара дой ту, неІ ту хучун на – схьайоьл луьй ту. Шу на юкъахь вуй теша стаг, шега шен
кІан та бепиг дех ча, цуьн га тІулг кховдон верг? Я чІара бех ча,
цуьн га лаьхьа кховдон верг? Шаьш мел къиза делахь а, шайн
берашна оьшург аша луш хил ча, сти га лахь вол чу шун Дас мел
дук ха дика болх бийр бу Шега доьхуш вол чун на!
Цун дела нахаца йолу юкъамет тиг уьш шайца схьа хи ла ма-лаъара лелае. Иза товрат тІера бин чу хьехамаш на а, пай хамарш на
яздин чун на а тІера схьа догІуш ду».
Дал ла ул лорачу да харе боьду некъ гот та бу шу на.
Цун дела гот та ков а, некъ а ла ха.
Шуьйра ков а долуш, шуьйра некъ –
иза стаг хІал лакьхуь лу некъ бу.
Дук ха нах дІабоьл ху цу новкъа хула.
Да харна тІевоьду чохь долу ков гот та ду, цу тІе боьдуш болу
некъ ха ла бу.
КІеззиг чарна бен иза кара а ца бо.
МАТТАЙ7:1–14
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ДА ШО НИЗАМ
Нахаца йолу юкъамет тиг уьш шайца
схьа хила ма‑лаъара лелае.
Иза товрат тІера бинчу хьехамашна а,
пай хамаршна яздинчунна а тІера
схьа догІуш ду.
Мат тай 7:12
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Ламанан басера кхайк хам бар:
бакъдерг а, харц дерг а
УьстагІийн аматехь шайна дуьхьал хІуьт туш бол чу харц-пайхамарех ларлолаш. Кийрахь луьрачу берзан дог ду шу на церан.
Уьш шайн стоьмаца бевзар бу шу на. Гулйой аша коканийн кул ла
тІера кемсаш, я вирбаІ тІера комарш? Дикачу дит то ди ка стом
ло, ткъа вуочу дит та тІехь вон стом кхуьу. Ди качу дит та тІехь
вон стом кхиа а йиш яц, амма вуочу дит та тІехь ди ка стом а ца
хуь лу. ХІора вон дитт, цу тІехь дика стом кхуьуш бацахь, схьа
а ха да дой, цІера юк къехь дага до. Иш т та, харц пай хамарш церан
гІул лак хаша бовзуьй ту.
ХІора Соьга: «Ва сан Веза Эла» бохуш вол чо Стига лийн Олал ла
тІелоцур дац. Ци га кхочун верг сти га лахь вол чу Сан Ден ла ам
кхочуш а беш, Цун на муьтІахь хи ла веза.
Дук к ха а бол чара эр ду Соьга цу дий нахь: «Ва Веза Эла! Хьан
цІарах ца бора оха Делера болу ха ам? Хьан цІарах дІа ца лел хадора оха жинаш? Хьан цІарах ца бора оха дук к ха а тамашийна
бел хаш?» Ткъа Аса цаьрга эр ду: «Гена дов лал Су на ул лора, харц
бел хаш лелош дерш! Су на шу цкъа а девзаш ца хил ла!»
«Цун дела Соьга ла а ду гІуш, Аса аьл ларг деш верг шен ша хьар
бу точу тархана тІехь ют ту чу стагах тера ву. ДогІа а тІедоьт тина,
хиш а дистина деана, чІогІа мох а хьаьк х на, амма цуо ди на дол чу
цІен на хІумма а ца хил ла, хІун да аьл ча цу цІий нан бух бу точу
тархана тІехь боьт ти на бу. ХІин ца Аса боху чуьн га ла ду гІуш воцург шен цІий нан бух гІамарш на тІехь боьт тин чух тера ву. ДогІа
а деача, хиш дисти на а деача, мох а хьаьк х ча, цуьнан цІа тІе а
кхет та, доьх на дІа даьл ла, схьаэца хІу ма а доцуш».
Іийса и деш наш аьл ла ваьл ча, адамаш Цуьнан хьекъалх чІогІа цец дев л лера, хІун да аьл ча церан Іелам на ха санна а доцуш,
олал ла дол чо сан на хьоьху ра Цо.
МАТТАЙ7:15–29
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Йисина Іачу зудчун кІант денвар
къа Іийса Наин-гІа ла вахара. Цуьнца цхьаьна богІуш Цуьнан мурдаш а, хал къан йок к ха тоба а яра. Іийса гІа лин
кевне кхаьч ча, вел ла стаг ва хьаш богІу нах гира Цун на. Йисина
Іаш йол чу зуд чун цхьаъ бен воцу кІант дІавол ла боьл хуш бара
уьш. Йоьл хуш йолу нана а гина, цу нах къа хет та вол чу Везачу
Эло элира: «Ма ел ха!» Цул тІаьхьа барам эцна боьл ху чарна тІе
а ва хана, цу нах куьг Іоьт тира Цо. Нах севцира. Іийсас элира:
«КІант, хьоьга боху Ас: хьа лагІат та!» Вел ларг, хьа ла а айавел ла,
охьа а хиъна, къамел дан волавелира. Іийсас иза нене дІавелира. Цигахь берш чІогІа кхерабелира, уьш Дал ла хастамаш бан
хІит тира: «Веза пай хамар веана вай на юкъа. Дела веана Шен
хал къана гІо дан».
ЛАК А7:11–16
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Ахархочух лаьцна хьекъа ле дустар
ийсас хал къана ахархочух лаьцна хьекъа ле дустар да лийра.
Цо элира: «Цхьа ахархо шен кха тІе хІу таса араваьл ла. Цо
хІу тосу чу хенахь цхьа долу буьртигаш некъан йистехула охьаэгна
хил ла. Схьа даьх кин чу ол хазарша уьш дІа диъна. Ва жа буьртигаш,
жагІа а болуш, лат та кІеззиг дол чу мет те охьаэг на. Цу буьртигаша сих ха зІий дигаш тесна, цигахь лат та кІезиг долу дела. Малх
кхет ча, цо и зІий дигаш ягийра, церан орамаш кІорга ца хи ларна,
уьш якъаелира. Кхи дерш коканийн коьл лаш юкъа ийгира, амма
коьл лаша, юкъ а ел ла, хІун зІий ди гаш къай лаехира. Ткъа ва жа
долу хІу дика лат та дол чохь нисдел ла. Уьш дик ка хьа ла а дев л ла,
хьийкъина ял та дел ла цара, цхьац ца дол чара бІе, кхузт къа, ткъе
уьт тазза дІа дийначул сов а луш. Лергаш дол чунна хІара хезий ла!»
Цул тІаьхьа Іийсас мурдашна цу дийцаран маьІна довзий тира:
«На гахь сан на стагана Делан Олал лех лаьц на ха за а хезна,
иза цу нах ца кхет техь, цун на иблис тІедогІу. Цо цу стеган даг
чу ди жи нарг лач къа до. ХІара ду некъан йисте охьаэг на дол чу
хІуьнан маьІна.
ТІул гийн жагІан на юк къе доьж на дол чу хІуьнан маьІна, хІора
дашах а тешаш, иза цу сохьта ха за хетарца тІеоьцуш волу стаг ву.
Ам ма шен хи ла ма-беззара орам боцу дела, иза кІеззиг чу ханна
бен ца лаьт та. Дош ба хьана долуш ха ло тІехІоьт ти ча, иш т та волу
стаг сих ха юьстах волу.
Кока наш дол чохь охьа доьж на дол чу хІуьнан маьІ на ди ча,
да харан гІайгІанаша а, хьолах Іехаба ларо а и хезна дош диц а
долуьй ту, цуьнан да харехь стом а ца ло бохург ду.
Ткъа ял та хьий къин чу лаьт та кхаьч на долу хІу – шега бохуш
дол чух кхета а кхеташ, иза хезаш верг ву. Цо бІозза, кхузт къазза,
ткъе уьт тазза дІа дий начул сов хІу ло».
МАТТАЙ13:3–9,18–23
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Делан Олаллех ялх хьекъа ле дустар
къа Іийса, чуьра ара а ваьл ла, хІорда йист техь охьа хи и ра. Иза
вол чохь дук к ха а нах гулбели ра, Иза хІорд кеман на чу а ваьлла, берда тІехь лаьт таш долу халкъ Іамо волавели ра. Везачу Эло царна
хьекъа ле дий царш да лий ра:
Кхин а цхьа хьекъа ле дустар да лий ра Іийсас ла ду гІуш бол чарна:
«Сти га лийн Олал ла иш т та ду. Цхьа на ста га шен кха тІехь ди ка хІу
дІа дий нера. Ткъа иза шен ял хош ца ви жи на Іуьл лу чу хенахь кхуьнан
мостагІа веана. Иза, кІена юк къе асаран буц а йий на, дІава хана. КІа,
тІе а даьл ла, кан бак к ха дола дел ча, асар а гу чудаьл ла. Ял хоша, шайн
хьола да вол чу а баьх ки на, эли ра: „Тхан хьола да, ахьа ди ка хІу дІа ма
дей ти нера, ткъа асар стен гара даьл ла кІена юк къе?“ Хьола дас цаьрга
эли ра: „Сан мостагІчо ди на-кх иза“. Ял хоша хаьт ти ра цуьн га: „Оха,
да ха а гІой, схьа як к хий и буц?“ „ХІан-хІа, – эли ра хьола дас. – Су на
лу ур дацара аша асарца цхьаьна кІен кенаш схьа дохий ла. Уьш а, вуьш
а цхьабосса хьа ла дов лий та. Ял та чудерзон хан тІек хаьч начу хенахь
маьрсхош на аса тІедуьл лур ду, цкъа хьал ха буц схьа а як к хий, цІевнаш
а дай, и буц ягае, ткъа кІа иза дІа дуьл лу чу цІа чохь схьагул де, аьл ла“».
Іийсас иш т та кхин дустар а да лий ра царна:
«Сти га лийн Олал ла арен гахь дІа дий начу уг гар жи мачу хІух тера
ду. Иза кхечу хІун буьр ти гаш юкъахь массарал а жи ма ду, ам ма, тІе а
даьл ла, док к ха хил ча, бешахь мел дол чу орамател уг гар а лек ха хуь лу.
Цу нах дитт хуь лу, сти га ларчу ол ха зарша цуьнан гаьн наш юк къехь
бенаш а деш».
Кхин дустарш а да лий ра Цо на хана:
«Сти га лийн Олал ла морзанах тера ду. Зуд чо, бод хьак хош, кхаа сахь
чохь схьа эц начу демах тоьх на иза. Морза, массан хьа а кхочуш, демах
дІаий на».
«Сти га лийн Олал ла арен гахь дІайоьл ли на йолу хазна сан на ду. Стагана иза карий ча, цо иза цкъа хьа ла а йок к хий, юха а дІаюл лу. Дук ха
гІад ва хан чу цо, ва ха а воь дий, шен берриг а ба хам дІа а бух кий, и аре
схьаоьцу.
Сти га лийн Олал ла меха ла жовхІарш лоьхуш лелачу совдегарх тера
ду. Шена къаьст ти на меха ла долу жовхІар карий ча, цо ша да мел волу
хІу ма дІа а дух кий, иза шен дола док к ху.
Кхин а Сти га лийн Олал ла Іам чу чІерий леца тесначу бой нах тера ду.
Цу юк къе тайп-тай пана чІерий лел ха. Бой юьзначул тІаьхьа, чІерийлецархоша иза хи йисте хьа лайок к ху. Цул тІаьхьа цара, охьа а ховший,
ди ка чІерий дІа хоржу, ткъа вуьш дІак хуьссу. Иш т та хир ду дуьненан
тІаьхьарчу заман чохь. Ма ли каша, схьа а даьх ки на, вониш ди качарах
дІа а къастий на, йогуш йол чу пеша кхуьссур бу. Ци гахь бел хар а, цергаш хьек хор а ду».
МАТТАЙ13:24–33,44–50
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Іийсас Іома тІера мох сацабо
къа Іийса Шен мурдашца Гансарт-Іома тІехула хин кеманна чохь дехьаволуш вара. Уьш дІабоьл хуш, Іийсана наб
кхий тира. ЦІаьх хьана Іома тІехь чІогІа мох белира, кеманна чу
хи долуш дара. ТІак к ха, Іийса сама а ваьк к хина, мурдаша элира: «Эла! КІел хьарда ха хьа вай! Іожал ла ул ло кхаьч на-кх вайна!»
Іийсас цаьрга элира: «Стенах кхоьру шу, Делах кІезиг тешарш?»
Юха, хьа ла а гІаьт тина, Цо, мох а сацийна, хІорде элира: «ЛагІ ло!
ДІате! Саций та!» Мох цу сохьта сецира, Іам а дІатийра, юьззи на
тийнал ла дІа хІоьт тира.
Мурдаш, кхерабел ла а, цецбевл ла а болуш, вовшашка баха хІиттира: «Ми ла ву техьа Иза, мох а, хиш а Цун на къарлуш хил ча?»
МАТТАЙ8:23–27;МАРК4:37–41;ЛАК А8:22–25
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Яиран йоІ денъяр
къа Га ли лай-хІордана йистехь Іийса маьІ-маьІІера Иза
волчу баьх кинчу нахана хьехам беш вара. Гуламан цІийнан
хьаькамех цхьаъ волу Яир, Іийсана тІе а веана, Цуьнан когашка а воьж на, чІогІа дехар дан хІоьт тира: «Сан йоІ леш ю. Доьху
Хьоьга, ван а волий, цун на тІе куьйгаш а дах кий, то а яй, дий на
йисий та хьа иза». Іийса цуьн ца ва хара. Дук к ха а адам Іийсана
тІаьхьа да хара. Гонах дук ха нах бара Цунна, Иза хал ла бен чекх
а ца ва ла луш.
Шийт та шарахь цІий ца соцуш, лоьрашкара дарба а ца хуь луш
йол чу цхьана зуд чун на хезнера Іийсах лаьцна. Адамаш на юккъехула Іийсана тІе а кхаьч на, ца хоуьй туш Цуьнан тІехуларчу
бедарх куьг Іоьт тира цо. Зуд чо ой ла йира: «Нагахь санна Цуьнан
тІера бедарх хьак хаел ча а, со толур ю». Цу сохьта цун на ха а делира шена гІоле хуь луш.
Іийсана ха а делира Шегара ницкъ араболуш, хал къе дІа а вирзи на, Цо хаьт тира: «Ми ла ву Сан бедарх куьг Іоьт тинарг?» Мурдаш ца кхий тира, Цо иза хІун да хоьт ту. Цара элира, массо а агІор
тІетеІаш адамаш ду. Ам ма Іийсас бІаьргаш ца и гІул лакх динарг
лоьху ра. Шена хил ларг ху уш йол чу зуд чо, кхерарна ега а еш,
Цуьнан когашка а йоьж на, дерриг а ма-дарра дІа дийцира. Іийсас
элира цуьнга: «Сан йоІ, хьан тешаро тойи на хьо. Маьрша дІагІо
хьайна, хІинца чул тІаьхьа кхин оцу цамгаро хьийзор яц хьо».
Иза къамел ди на а ва ла ле, гуламан цІий нан хьаькам вол чу
баьх кин чара элира: «Хьан йоІ ел ла. Уста зана ха ло ян ца оьшу»
Ам ма церан деш наш хезначу Іийсас элира Яире: «Кхера ма ло,
амма теша». Яиран цІа чохь бел хар а, боьх на хьийза гергарнаш а
гира Цунна. Іийсас элира цаьрга: «Аша хІун до доьх на а, доьл хуш
а? ЙоІ ел ла яц, иза йи жи на ю». Уьш Цу нах боь лу ра. Амма Іийса,
Кипий, Якъуббий, Яхьъяй, ел лачу йоІан дай-наний а эцна, иза
Іуьл лу чу чу ва хара. ЙоІана тІе а ва хана, цуьнан куьг а лаьцна,
Цо элира: «ЙоІ, хьа лагІат та боху хьоьга!» ЙоІ, цу сохьта хьа ла а
гІаьт тина, дІайолаелира. И ги на болу нах чІогІа инзарбев лира.
МАРК5:21–42
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Іийсас пхи эзар стаг вузаво
ул тІаьхьа Га ли лай-Іоман дехьа бол чу берда тІе ва хара
Іийса. Цу Іомах Тхьабара-Іам олу кхечу тайпана. Цун на
тІаьхьа догІуш дук ха адам дара, хІун да аьл ча царна гора Цо цомгуш чарна тІехь деш долу инзаре гІул лак хаш.
Іийса лам тІе велира Шен мурдашца. ТІедогІуш яхІуд хойн деза
де Пасахь дара. Шена тІедогІуш долу дук к ха а адамаш а гина,
Іийсас элира Пи лапе: «И адамаш дузо бепиг ми чара оьцур дара
вай?» Цо иза боху ра Пи лап зерхьама, хІун да аьл ча Цун на хаьара
Ша дан вол лург.
Пи лапа Цунна жоп делира: «Царна хІоранна кІез-кІеззиг бепиг
кхачий та а, ши бІе динари* ах ча а тоьур дац-кх».
Цуьнан цхьана мурдо, ШамІа Ки пин вашас Іан дара, элира
Цуьнга: «Кхузахь цхьа кІант ву, цуьн гахь мек хан демах бина пхи
хьок хам а, ши чІара а бу. Амма цу нах хІун хир ю кху хал къана?»
Іийсас элира: «Охьа ховшабе и нах». Цу мет техь дук к ха а буц яра.
Массо а охьа хиира. Уьш пхи эзар герг га стаг вара.
Іийсас, хьок хамаш схьа а эцна, Дал ла хастам а бина, охьа хевшин чарна дІаса дий къира уьш а, чІерий а – массарна а мел деза.
Берриш а буь зин чул тІаьхьа Цо элира Шен мурдаш ка: «Йисина
юьх каш схьагулъе, цхьа а хІу ма эрна ца дай та». Цара дерриг а
схьагул дира. Мек хан пхеа хьок хамах дисинарг ший т та тускар чу
гул дира цара. На ха хІу ма йиин чул тІаьхьа дисина дара и дакъош.
ТІак к ха Іийсас ди на инзаре гІул лакх гиначара элира: «ХІара
ву-кх и дуьнен чу ван веза бакъволу Пай хамар».
ЯХЬЪЯ6:3–14

*Динари–римхойнахча,цухенахьИсраи лмахкахьлелашхилладолу.
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Іийса хи тІехула воьду
ьок ха маш ца а, чІе раш ца а хил ла та ма ший на хІу ма
чекх-ма-дел ли, Іийсас Шен мурдаш на тІедил ли ра, Ша
халкъ дІа да хий таре а ца хьоьжуш, хІордан дуьхьа ларчу берда тІе
дІагІо аьл ла. Нах дІа а ба хий ти на, лома тІе доІа дан хьа лавелира
Іийса. Ци гахь сарралц Ша Іийра Иза. Цу хенахь кема, мурдаш
тІехь а болуш, хІорда юк къехь дара. Цун на тІеет та луш тул гІеш
яра, чІогІа мох хи ларна. Сахуьл лу чу хенахь мурдашна гира хІорда
тІехула шайна тІевогІу Іийса. Хи тІехула вогІу Иза ги ча, мурдаш
чІогІа буьй хира, цара боху ра: «Иза гІа ларт ду». Кхерабел ла, маьхьарий хьоьк ху ра цара. Амма Іийсас элира цаьрга: «Доьнал ла
долуш хи ла! Со ву шу на иза! Ма кхера!»
Кипас элира Цуьн га: «Сан Эла! Иза Хьо велахь, Хьайн ла амца
со хи тІехула Хьайна тІе ваий та хьара Ахьа!» Іийсас элира: «ТІевола». Кеман на чуьра ара а ваьл ла, хи тІехула Іийсана тІева хара
Кипа, амма он дачу мохах кхера а вел ла, хи чу ва хача, мохь туьйхира цо: «Ва Эла! КІел хьарвак к ха хьа со!» Іийсас, цу сохьта куьг
а кховдийна, иза схьа а лаьц на, элира: «Делах кІезиг тешаш верг!
Хьайн даг чу шеко хІун да кхол ла я лийтира ахьа?» И шиъ кеманна
чу ваьл ча, мох дІатийра.
Кеман на чохь бол чара, Іийсана тІе а баьх ки на, охьа а таьІна,
элира: «Хьо бак къал ла а Делан КІант ву!»
МАТТАЙ14:22–33
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Да ла леррина къобалвин чу Іийсан хийцава лар
къа, Шеца Кипий, Якъуббий, Яхьъяй эцна, лек хачу лома
тІе хьа лавелира Іийса. Иза доІа дан волавел ча, ци гахь,
царна хьал х хахь, Да ла Цуьнан амат хийцира. Іийсан юьхь, малх
сан на, къегаш яра, Цуьнан бедарш бІаьрган нур дойуш кІайн
яра. Пай хамарш Муса а, Эли-ЯхІу а вара, шайн сий лал лехь веана, цуьн ца къамел деш. Инзарваьл лачу Ки пас элира Іийсага:
«Веза Эла! Ма дика Іа вай кхузахь! Хьу на ла ахь, аса кхузахь кхо
кха лор хІот тор ю: цхьаъ Хьу ний, цхьаъ Мусаний, кхоз лагІниг
Эли-ЯхІу ний». Иза и деш наш аьл ла ва ла ле, царна гонах кІайн
марха хІоьт тира, цун на юк къера аз хезира: «ХІара ву Су на дукхавезаш волу Сан КІант! Цуьн га хула бу Сан ла ам! Ла догІа лаш
Цуьнга!»
И аз хезча, мурдаш, кхерабел ла, лаьт та охьаий гира. Іийсас,
царна тІе а веана, царах куьг а Іоьт ти на, элира: «Ма кхера ло,
хьа лагІовт та!» БІаьргаш хьа ла хьовсий ча, царна, цхьа Іийса воцург, цхьа а ца гира.
Цаьрца лома тІера чу вуссуш, Іийсас элира: «Адамийн КІант
вел лачуьра денвал лалц цхьаьнг ге а шайна гинарг ма дийца лаш!»
МАТТАЙ17:1–9;ЛАК А9:28–36
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Дерригенна а геч деш болу безам
къа, Іийсана тІе а веана, Кипас Цуьнга хаьт тира: «Сан Эла!
Вашас су на дуьхьал къа латош хил ча, со мосазза къинтІера ва ла веза цун на? ВорхІазза ва ла везий?» Цу нах лаьц на Іийсас
жоп делира: «Аса боху: иза ворхІазза хир дац, ворхІазза кхузт къе
итт эц ча сан на, хир ду». Юха Цо цхьа хьекъа ле дустар да лийра:
«Стига лийн Олал ла хІок ху нах тера хи ла мега. Цхьа пач чахь
шен ял хош кара дек хар схьагул деш хил ла. Дек хар схьагул дан иза
волавел ча, кхун на тІева лийна цхьа ял хо. Иза итт эзар га ли дашо
ах ча дек харий лахь хил ла. Амма и дек хар схьа да ла цуьнан таро
йоций ла хиъча, пач ча хьо омра ди на, иза цуьнан зуд чуьн ца а,
берашца а, цуьнан йол чу сал пал ца а шен дек хар юха дерзорхьама дІавох ка аьл ла. ТІак к ха ял хочо, шен пач ча хьна хьал ха гора а
хІоьт тина, дехар ди на: „Ахьа цхьа жимма собар дехьа, аса дек хар
дІа лур ду хьу на!“ Пач ча хьна ял хочух къа хет та. Цо иза, дек харна
къинтІера а ваьл ла, дІавахийтина. Ткъа цу ялхочо, шена бІе динари
дети-ах ча дек харий лахь вол чу вук ху ял хочун на тІе а ва хана, иза
лаг тІера а лаьцна, цуьнан са а ду къош, цо шена схьа да ла за долу
дек хар схьа дий хира: „Схьа ло ай хьа су на схьа да ла дезарг!“ – аьлла. ТІак к ха цу ял хочо, хІок хун на хьал ха гора а воьж на, дехар а
деш, элира: „Собар да хьара ахьа, аса хьан дерриг а дек хар дІа лур
дара“. Амма хьал харчу ял хочо цуьн га ла ца дуьй гІира. Цо иза
шен дек хар схьа дал лалц набах ти чу вол лий тира. И хІу ма гина
бол чу ял хоша шайна гинарг, эла вол чу дІа а ба хана, дІа дийцира.
Эло, и ял хо тІе а кхайк хи на, цуьн га элира: „Сий доцу лай! Ахьа
дехар ди ча, аса сайн дерриг а дек хар, къин тІера а ваьл ла, хьу на
ди тира. Ткъа ахьа а мегар дацара хьо санна вол чу хьайн накъостах къин хетам бан, аса хьайх ма-барра?“ ОьгІазва хан чу эло омра
дира, ницкъ а беш, иза набах ти чохь лат таве, цо дерриг а дек хар
схьа дал лалц, аьл ла. Иш т та хир ву шуьца Сан Стига лара Да а,
шу даг гара шайн веши на къин тІера ца дов лахь».
«Тхан стиглара Да!» боху чу доІанехь Везачу Эло къин хетам
барх доІа дан Іама до вай: «Дехьа тху на геч, тхайна дек харий лахь
бол чарна оха ма-геч дарра».
МАТТАЙ6:2;18:21–35
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Къинхетамечу шамранхочух долу дийцар
хьана Іелам чу стага, Іийса зуьйш, хаьт тира Цуьн га: «Устаз, ас хІун дан деза, Дела вол чохь хедар доцу да хар сан
хи лий тархьама?» Іийсас цуьн га элира: «Товрат тІехь хІун ду яздина?» Іелам чу стага жоп делира: «Хьайн Веза Дела дог гах, доллу чу синца, дерриг а хьекъал ца веза. Хьайн ул лораниг хьо сан на
веза». Іийсас элира цуьн га: «Нийса жоп делира ахь, иш т та дан
а де ахь, тІак к ха хьо Дела вол чохь вехар ву». Ам ма, бех ка зава ла
лу уш, вук хо хаьт тира Іийсага: «Ткъа ми ла ву су на ул лораниг?»
Цун на жоп луш Іийсас дий цира: «Цхьа стаг хил ла Яру ша лаймера Ери хоне охьавогІуш. Новкъахь цун на тІе та лорхой лет та.
Некъа хочун на тІера хІу манаш схьа а яьх на, цун на ва ла вол лалц
ет та а йит тина, и охьатесначохь а ви тина, дІаба хана уьш. ТІаьхьо цу новкъа схьавогІуш хил ла цхьа динан да. Новкъахь Іуьл лу
и стаг а гина, некъан дехьа агІор а ваьл ла, тІех ваьл ла дІава хана
иза. Изза дина цхьана леви хочо*, цу стагана тІе а ва хана, цуьн га
дІа а хьаьж на, юьстах а ваьл ла, дІава хана иза. Юха ла зийнарг
Іуьл лу чу мет те кхаьч на араваьл ла лелаш волу шамран хо. И стаг
а ги на, оцу пекъарх къа хет та цун на. Цо, тІе а ва хана, даьт танца
а, чагІарца а цуьнан чевнаш йи ла а йи ли на, дІайих кина. Юха
ла зий нарг шен вира тІе а хаий на, некъа хоша са доІу чу цІий не а
ва лийна, цуьнан цигахь терго еш, иза Іалаш а вина цо. ШолгІачу
дийнахь, ша дІавоьдуш, хьешан цІий нан хІусам дена ши динари
ах ча а дел ла, цо аьл ла: „ХІок хуьн га хьа жа лахь, со юхавогІуш, ас
хьан хил ла харж мет та хІот тор ю хьу на“».
Ша дийцина ваьл ча, Іийсас хаьт тира Іеламстаге: «Ми ла вара
оцу кха ан нах та лорхоша ла зий начу ста гана ул лораниг, хьу на
мот тарехь?» Іеламстага жоп делира: «Цу нах къин хетам би нарг
вара-кх». ТІак к ха Да ла Къобалвин чо элира цуьнга: «Ва ло, ишт та
де ахьа а».
ЛАК А10:25–37

*Левихо–динангІуллакхдешволустаг.
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Іийса дика Іу ву
а ла леррина Къобалвинарг стига ларчу Дас Шен хал къана Іу хи ла ваий ти на ву. Іуьно уьстагІийн дола ма-дарра,
иш т та Іийсас а, Дуьне КІел хьардок к ху чо, дола до, Ша даг гара
тІе а лаьцна, да харехь Шен парзаш кхочуш деш бол черан. Иш т та
ду Везачу Элан Іийсан деш наш:
«Бак къал ла а боху Ас шуьга: мил ла а, уьстагІийн кертан кевнехула а ца волуш, кхечу некъа хула чу вериг, къу а, та лорхо а ву.
Ткъа кевнехула чу вериг цу уьстагІийн Іу ву. Ков лардеш вол чу
стага цун на ков дІа доьл лу, ткъа уьстагІаша цуьнан озе ла а ду гІу.
ТІак к ха, шен уьстагІийн цІераш а йохуш, уьш ара доху цо. Шен
дерри ге а уьстагІий ара даьх ча, иза царна хьал хаваьл ла воьду,
ткъа уьстагІий цунна тІаьхьа хІуьт ту, шайна цуьнан аз девза дела.
Хийрачун на тІаьхьа ца доьл ху уьш, ам ма цу нах къех ка, шайна
цу хийрачун аз ца девза дела».
ТІак к ха юха а эли ра Іийсас: «Бак къал ла а боху Ас шуьга:
Со уьстагІаш на ди на долу ков ду. Сол хьал ха мел баьх кинарш
берриш къуй а, та лорхой а бара. Амма уьстагІаша цаьрга ла ца
дуьйгІира. Со ков ду. Мил ла а Сох чу ваьл ларг кІел хьарвок к хур
ву. Иза ла догІарца чу-ара а вер ву, цун на дежий ла а карор ю. Къу
лачкъорхьама а, верхьама а, хІал лак дархьама а бен ца вогІу. Ткъа
Со шун да хар хи лий та а, и да хар шортон ца хи лий та а веана.
Со ди ка Іу ву. Ди качу Іуьно шен са а дІа ло шен уьстагІийн
дуьхьа. Ткъа йолах волу Іу, и уьстагІий шен долахь ца хи ларе
терра, борз йогІуш шена ги ча, жа а дуьтий, дІаводу. Еан чу барзо
и уьстагІий хІал лак а до, уьш дІай-схьай а даржа до. И Іу дІаводу,
ша йолах Іу волу дела а, шен оцу уьстагІийн ба ла боцу дела а.
Со дика Іу ву, цун дела Су на сай наш а бевза, сай чарна Со а
вевза. Дена Со вовзаре терра, Су на а вевза Да. Сайн са а дІа ло
Ас уьстагІийн дуьхьа. Кхин а уьстагІий ду Сан. Уьш кху кертара
дац. И уьстагІий а ду Ас Сайн керта да ло дезаш. Цара а ла ду гІур
ду Сан озе, тІак к ха царах цхьа жа а хир ду, церан цхьа Іу а хир ву.
Аса Сайн са, юха а схьаэцархьама, дІа ло дела, Сан Дена Со
веза. Цхьам мо а дІа док к хур дац Соьгара Сан са, амма Аса-Айса
дІа лур ду иза. Сан йиш ю Сайн са дІа да ла а, иза юха схьаэца а.
И весет Ас Сайн Дегара схьаэц на».

ЯХЬЪЯ10:1–5,7–18,30
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Йи жарий Марта а, Марем а
ру ша лаймана гена йоццуш яра Бет-ХІина цІе йолу цхьа
юрт. Шайн веши ца ЛаІзарца ци гахь ехаш яра ши йи ша –
Мартий, Марем мий. Цу кха анна а Іийса чІогІа дук хавезара, Иза
кест-кеста шайга кхой к ху ра цара.
Цкъа Іийса цаьрга веача, Марем, Цуьнан когашка а хиъна, Цо
дуьйцу чуьн га ла доьгІуш Іара. Ткъа Марта дук к ха а яахІу манаш
ян гІерташ хьийзара. Цун на ца товра Марема шена гІо ца дар.
Іийсана тІе а еана, Мартас элира: «Эла! И сан йиша, хІара болх
берриг а су на тІе а тесна, Іаш хи лар нийса доций ла ца го Хьу на?
Су на гІо де ала хьа цуьн га». Іийсас цун на жоп делира: «Маржа
яІ, Марта, хьо дук к ха а хІу манаш на гІай гІа бан гІерташ ю, ткъа
оьшуш дерг цхьаъ бен дац. Марема ди каниг хаьржина, иза цуьнгара цхьаммо а дІа док к хур дац».
ЛАК А10:38–42
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Сонтачу хьолахочух дийцар
а хана хьехам бечу хенахь Іийсас элира: «Варелаш! БІаьрмециг ма хи ла лаш. Стеган да хар цуьнан хьолах лаьт таш
дац шу на, иза мел дук ха делахь а».
ТІак к ха Цо цхьа хьекъа ле хІу ма дий цира царна: «Цхьана хьал
дол чу стеган шорт та ялта кхиъна хил ла. „Ас хІун дан деза? – аьлла, ой ла йина цо. – Сан хІара ял та чудил ла мет тиг ма яц“. Юха
цо аьл ла: „Ас дера деза, сайн шира ял та чудуьл лу сайранаш дІа
а даьх на, дак к хий керланаш дан. Царна чу дерриг ял та а, кхийолу хІу ма а хоьур ю. ТІак к ха айса-сай га ала мегар ду: хьан хьал
дук к ха а шерашна тоьар долуш ду, са а даІа, даа а даа, ма ла а
ма ла, саму къа а дак к ха“. Амма Да ла элира цуьнга: „Сон та стаг!
Тховса буса хьан да хар хедар ду. Хьан на дуьсур ду ахь хьай на
кеч динарг?“ – аьл ла. Дела вол чохь хазна а ца гулъеш, шена хьал
вовшах ту ху чун на хІоранна а изза хир ду».
Везачу Эло кхин а аьл ла: «Цун дела ма леха яа а, ма ла а шайна хІун хир ю – цун на са ма гатде. Цу дерри ген на а сагатдо оцу
дуьненан кхечу къаьм нех бол чу на ха. Ткъа шун шайн Да ву,
шу на мел оьшург хаа а ху уш. Уг гар хьал ха Делан Олал ла ла ха,
ва жа дерриг а Да ла шу на лур ду. Ма кхера, шу кІезиг а, гІий ла
а делахь а, шу на тІехь Іу ву. Шун Ден, ха за хетарца, шу на Олалла да ла сацам хил ла. Шайн ба хамаш дІа а бух куш, мискачарна
сагІа ло. Лелий ча тиш лур доцу бох чанаш кеч де шайна, лах лур
йоцу хазна гулъе сти га лахь: ци гахь цун на тІе къу а кхочур вац,
нецано иза юур а яц. Шун хазна йол ч чохь, шун дог а хир ду».
ЛАК А12:15–21,29–34
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Хьолахочух а, ЛаІзарх а долу дийцар
ийсас иш т та цхьа хІу ма дийцира:
«Вехаш хил ла цхьа хьал долу стаг. Деза а, ха за а ду хар тІе а
ду хий, хІора дийнахь той а хІот та дой, сакъоьруш хил ла цо. Ткъа
цуьнан кевнна йист техь Іуьл луш, ЛаІзар цІе йолуш сагІа доьхург
хил ла, дерриг дегІ дІа лаьцна даьІнаш а долуш. Хьолахочун стоь ла
тІера охьаэгна юьх каш йиъна а, хІу ма яа лу уш хил ла цунна. ЖІаьлеша, тІе а догІий, цуьнан даьІнаш на тІе мотт хьоьк хуш хил ла.
Эх хар а са гІа доьхург вел ла. Ма ли ка ша Ибра хІим на юх хе,
баьрч чехь йол чу мет те, дІаваьхьна иза. Хьола хо а вел ла, иза дІавоьл ли на. Жоьжа хатин цІергахь Іазапехь вол луш, дІа хьаьж начу
хьола хочун на ген нахь Ибра хІим а, цун на ул лохь ЛаІзар а гина.
Мохь а ту хуш, дехар дина хьола хочо: „Ва сан да Ибра хІим! Къинхетам бехьа сох. ЛаІзар ваийта хьа, шен пІелг хи чу а Іоьт тина, сан
мотт шелбайта, хІок ху цІергахь чІогІа хол чохь ву-кх со!“ – аьл ла.
Амма Ибра хІима аьл ла: „Сан кІант! Дага даий та, хьо му ха Іаш
вара. Хьу на дерриг а диканиг кхаьчнера хьайн да харехь, ткъа ЛаІзарна – дерриг вониг. ХІин ца цун на кхузахь син тем хилла, ткъа
хьо ба ланехь ву. Цул сов, хьу на а, тху на а юкъахь чІогІа кІорга
Іин даьк к хина. Нагахь кхузара цхьанна хьу на тІеван лиъча а, иза
дІава лур вац, цигара цхьа а кхуза сехьа а ва ла лур вац“. ТІак к ха
аьл ла хьола хочо: „Ас доьху хьоьга, ЛаІзар ва хий та хьа сан ден
хІусаме, сан пхи ваша ма ву. Цаьрга дІа хоуьй тур дара цо кхузахь
дерг, хІара Іазап хьега уьш кхуза ца кхачий та“. Ибра хІима аьлла цуьнга: „Церан Мусан а, кхечу пай хамарийн а деза йозанаш
ду, цара яздин чуьн га ла догІа дезаш ма бу уьш!“ Хьола хочо жоп
дел ла: „ХІан-хІа, да да Ибра хІим! Нагахь вел лачех цхьаъ шайна
тІевеача, лелий начун на дох ко а бев л ла, Дал ла тІебоьрзур бара
уьш“. ТІак к ха Ибра хІима аьл ла цуьн га: „Нагахь Мусага а, кхечу пай хамарш ка а ла ца догІахь, вел лачуьра ден вел лачух а уьш
тешар бац“».
ЛАК А16:19–31
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Байначу уьстагІах лаьцна хьекъа ле дустар
елах дІабирзи на а, Ша виц ви на а болу нах кара а бина,
кІел хьарба ха веана Іийса хІок ху дуьнен чу. Цо, ди качу
Іуьно санна, гут тар а лоьху ти лабел ла уьстагІ. Шен дий царехь
Іийсас аьл ла:
«Ми ла ву шух, шайн бІе уьстагІ юкъара цхьаъ бай ча, ва жа безт къе ткъайоьсна эрна арахь а би тина, байнарг лохур боцуш, иза
карабал лалц? Ткъа иза карий ча, саму къа даьл ла, белшаш тІе а
бил ли на, цІа ба хьар бу. Дот тагІий а, лула хой а схьа а кхай к хина,
уьстагІ бол чо эр ду: „Дак к хий де вай цхьаьна, су на сайн байна
уьстагІ карийна!“ Маса ла, дох кова ла ба хьана доцуш, Делан лаамехь а волуш везт къе ткъайоьсна стаг ву. Ас боху шуьга, оцу
на хана чул, къинош а летий на, юха дох коваьл ла, Дал ла тІевирзин чу цхьана стагана алсам бак к хийбийр бу стигалшкахь берш».
ЛАК А15:3–7
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Вайначу кІантах лаьцна хьекъа ле дийцар
хин цхьа дий цар а да лий ра Іийсас хал къана:
«Цхьана стеган ши кІант хил ла. Жи мах вол чу кІан та шен дега
аьл ла: „Да да! Хьайн ба хамах су на догІу да къа схьа лохьа“. Дас ши на
кІан тана бекъна ба хам.
Дук ха хан яла ле, жи мах волу кІант, шен дерг вовшах а тоьх на, генарчу мах ка ва хана. Ци гахь, сакъоьруш, шен хьал эрна дайи на цо. Ткъа
ша дерриг и дайи на ваьл ча, цу мах кахь чІогІа мацал ла хІоьт ти на. Иза
таро йоцуш висна. ТІак к ха, ва хана, цу мах карчу цхьана стагана чухІоьт ти на иза. Вук хо хІара хьак харчий яжо ва хий ти на шен аренаш ка.
Мацал ло бІарзвина, хьак харчаша бу уш болу ак ха стоьмаш биина а, шен
гай дузо лу уш хил ла хІара, ам ма цхьам мо а кхун на уьш луш ца хил ла.
Мет та а веана, цо аьл ла: „Мел дук ха ял хой бу сан ден цІахь, церан
массеран а шор т та яа хІу ма ю, ткъа со кхузахь мацал ла леш ву! ДІавахана, сайн да вол чу юха а вирзи на, ас эр ду цуьн га: Да да! Дал ла хьал ха
а, хьу на хьал ха а къа латий на ас! ХІин ца со хьакъ вац хьан кІант ву
со ала, хьайн бел ха ло вай, дІа эца хьа со“. Хьа ла а гІаьт ти на, шен да
вол чу ва хара иза.
КІант ген нахь схьавогІуш дена ги ра. Цу нах къа хет та, вед да тІе а вахана, иза маравоьл ли на, цун на барт баьк к хи ра дас. Ткъа кІан та эли ра
цуьн га: „Да да! Дал ла хьал ха а, хьу на хьал ха а къа латий на ас. ХІин ца
со хьакъ вац хьан кІант ву ала“. Ам ма дас шен ял хош ка эли ра: „Тоьл ла
йолу бедар схьа а яй, тІеюха цун на, пІел гах му хІар а дол ла, кога мачаш
а юха. Юстий на йолу старгІа схьа а яла яй, урс хьак ха: той хІот тор ду
вай. ХІун да аьл ча хІара сан кІант вел лачуьра ден вел ла, вай начуьра
карий на“. Уьш сакъера буьй лабели ра.
Вок к хах волу кІант оцу хенахь кха тІехь вара. ЦІа вогІуш, шайн
ба хам на гергак хаьч ча, цун на лоьк ху эшарш а, хел харан му къа маш
а хези ра. Цхьа ял хо схьа а кхай к хи на, цо хаьт ти ра: „ХІара хІун ду?“
Ял хочо эли ра цуьн га: „Хьан ваша цІа веана. Хьан дас старгІа ей ти на,
иза могуш-маьрша юхавирзи на дела“. Вок к хах волу кІант, оьгІазвахана, чу ван ца лу уш вара. Дас, ара а ваьл ла, чу вола аьл ла, дий хи ра
цуьн га. Ам ма цо эли ра дега: „Со хьу на вецаш волу мел дук ха хан ю,
ахь аьл лачун на тІера ког а ца баьк к хи на ас, ам ма ахь су на буьхьиг а
ца ел ла, соьга сайн дот тагІаш ца сакъерий та. Ткъа шен хьал мех карш ца сакъоьруш хаьх ки на волу хьайн кІант цІа веача, цун на юстий на
старгІа йий на ахь“.
Ам ма дас элира вок к хах вол чу кІан те: „Сан кІант! Хьо гут тар а соьца
ма ву, сан долуш дерг ша дерриг а хьан ма ду. ХІин ца вай саму къа даьл ла
хи ла ма деза, хьан ваша вел лачуьра ден велла, вай начуьра карий на“».
ЛАК А15:11–32
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Чкъу ран цамгар йолу итт стаг
ру ша лайме воьду чу хенахь Шамранан а, Га ли лайн а мехкашна юк къехула дІавоьдуш вара Іийса. Цхьана юьртах
Иза чу вулуш, Цун на дуьхьал к хий тира чкъу ран цамгар йолу итт
стаг. Ген нахь совца а севци на, маьхьарий дет тара цара: «Іийса!
Устаз! Къин хетам бехьа тхох!» Іийсас элира цаьрга: «Да ха а гІой,
динан дайшна шаьш гай та». Уьш дІаба хара, амма новкъахь царна
гира шаьш оцу боьхачу цам гарх тодел ла хи лар.
Вочу цам гарх цІан вел лачу ит тан нах цхьаъ бен юха ца веара
Іийсана тІе. Цуьнан когашка а воьж на, Цунна баркал лаш бохуш,
чІог гІа Дал ла хастамаш беш вара иза. И стаг шамран хо вара, ткъа
вуьш берриш а яхІуд хой бара.
Іийсас элира: «Итт стаг ца товел ла цамгарх? Ва жа исс ми чахь
ву? Дал ла хастам бан веанарг кхечу къомах волу хІара стаг бен
ма вац?» Юха Іийсас элира товел лачуьнга: «Хьа лагІат та, дІава ло.
Хьан тешаро кІел хьарваьк к хи хьо».
ЛАК А17:11–19
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Парушхочух а, ял гулъешвол чух а лаьцна
хьекъа ле дийцар
ай кест-кес та ой ла йо, вай цІена а, Дал ла муьтІахь а,
къинош доцуш а ду олий. Паруш хочух а, ял йок к ху чух а
Іийсас дий цира шаьш нийса бу аьл ла хетачарна, кхиберш цара
емалбеш белахь а.
«Ши стаг ва хана Делан цІа чу доІа дан: цхьаъ – паруш хо, важа – ял гулъеш верг. Паруш хочо, дІа а хІоьт тина, доІа деш хил ла:
„Дела! Хастам бу Хьу на, та лорхой, харцон чаш, на хаца леларш я
хІара ял гулъеш верг сан на со ца хи ларна. КІирнах шозза марха
а кхобу ас, сайн тІедогІу чу хьолах уьт талгІа дакъа на хана сагІина
а ло ас“, – бохуш.
Гено лаьт таш вара ял гулъеш верг. Сти га ла ши бІаьрг хьа ла
хьа жо а ца ваьхьаш, шен нек ха тІе буй а бет таш, боху ра цо: „Дела! Къин хетам бехьа сох, къи нош летий начу стагах“, – бохуш.
Билг га ла боху шуьга, цу шин нах геч а ди на цІа ва ханарг ял
гулъеш верг ву. ХІун да аьл ча хІора ша лак хара хеташ верг, лах а
ви на, кІезиг хетар ву, ткъа ша кІезиг хеташ верг лак хаваьк к хина хир ву».
ЛАК А18:10–14
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Іийсас бераш декъал до
къа мурдаша хаьт тира Іийсага: «Стига лийн Олал лехь уггар лак хара верг ми ла ву?» Іийсас, бер тІе а кхайк хина,
иза юк къе дІа а хІот тий на, элира: «Аса бак къал ла боху шуьга:
шайн дег наш цІан а ди на, бераш санна дІа ца хІит тахь, Стига лийн Олал ла тІе а лаьцна, шу цкъа а Делаца хир дац. ХІара
бер сан на, муьтІахь а хил ла, дІа хІоьт ти нарг Стига лийн Олал ла
тІелаьцначарна юкъахь уг гар лак хара ву. Сан дуьхьа иш т та цхьа
бер тІеоьцу чо Со а оьцу тІе».
Цкъа Іийсана тІе бераш да лийра, царна тІе Цуьнга куьй гаш а
дах кийтина, доІа дайта. Амма Цуьнан мурдаша тІе ца дуьту ра уьш.
Іийсас элира: «ХІара бераш тІедах кийта Су на, царна дуьхьа ло ма
е, хІун да аьл ча Стига лийн Олал ла тІелаьцнарш уьш сан на бу».
Цул тІаьхьа, берашна тІе куьйгаш а дех кина, уьш декъал дира Цо.
МАТТАЙ18:1–5;19:13–15
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БІаьрзениг туовар
ок к хачу гІа ла Ери хоне веара Іийса. Гут тар санна, Цун на
тІаьхьа хІит ти на богІу ра дук к ха а нах. ГІа ли на чу волучохь, некъан йистехь сагІа доьхуш Іара бІаьрзе стаг. Цуьнан цІе
Бар-Тхьамай яра. Іийсас лелочу тамаший начу хІу манех лаьцна
хезнера цун на, хІин ца Иза ул лехула тІех волуш вуй ла а хиъна,
бІаьрзениг мохь бет та волавелира: «Іийса, Даудан КІант! Къинхетам бехьа сох!» Дук хахберш Бар-Тхьа май дІаса цо гІер тара,
амма иза кхин а чІогІа мохь хьек ха волавелира: «Даудан КІант!
Къин хетам бехьа сох!»
Іийсас, саца а сец на, иза Шена тІева лаве элира. Масех стаг
бІаьрзечунна тІевахара: «Доьнал ла долуш хи ла, тІевола боху хьоьга!» Бар-Тхьамай хьа лагІаьт тира, шена тІехулара бедарш охьа а
кхиссина, Іийсана тІевеара иза. Іийсас хаьт тира цуьн га: «ХІун
оьшу хьу на Соьгара?» БІаьрзечо жоп делира: «Устаз! БІаьрса ган
лаьа су на». Іийсас элира цуьнга: «ДІава ло, хьан тешаро кІел хьарваьк к хи хьо». Бар-Тхьамайн бІаьрса цу сохьта схьа деара, Дал ла
хастамаш а беш, Іийсана тІаьхьа дІава хара иза.
МАРК10:46–52;ЛАК А18:43
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Іийсас ЛаІзар денво
ру ша лаймана гена йоц чу Бет-ХІина юьртахь Іаш вара ЛаІзар шен йи жарш ца Марти ций, Маремаций. Уьш Іийсан
дот тагІий бара. Цкъа Шен мурдашца цхьана нацкъарчу мет техь
вол чу хенахь Іийсага сингат таме кхаъ кхечира. Йи жарша стаг
ваий тинера Цуьн га ала: «Эла, хІара Хьу на везаш верг цом гуш
ву». Иза хезча, Іийсас эли ра: «И цам гар Іожал ли на яц, ам ма
цуьн га хула Делан КІен тан сий лал ла гайтархьама ю». Иза кхин
шина дий нахь а Іийра мурдашца ша вол чу мет техь, цул тІаьхьа
Бет-ХІине ва хара, ЛаІзар вел лий ла а ху уш.
Дук к ха а яхІуд хой баьх кира йи жарий бол чу, вел лачу вешех болу церан сингат там байбан гІерташ. Іийса а ги на, Мартас элира
Цуьнга: «Эла, нагахь Хьо кхузахь хил лехьара, лийр ма вацара
сан ваша. Ам ма су на хІин ца а хаьа-кх Ахь Деле мел дех нарг Да ла
Хьу на лург хи лар». Іийсас жоп делира: «Ден лур ву хьан ваша».
Цо элира: «Со ву адамаш ден Дийриг а, адамашна да хар Лург
а. Сох тешаш вол чун, нагахь и вел ча а, цкъа а хедар доцу да хар
хир ду. Муьл х ха а, и хедар доцу да хар а долуш, Сох тешаш верг
цкъа а лийр вац. Теший хьо оцу нах?» Мартас элира: «ХІаъ, Веза
Эла! Со теша Хьо Да ла лерри на Къобал ви нарг а, дуьнен чу ван
везаш волу Делан КІант а вуй ла».
Цул тІаьхьа, дІа а яхана, шен йиша Марем а ялош, схьаеара иза.
Йоьл ху Марем а, цуьн ца схьабаьх ки на боьл хуш болу яхІуд хой а
гина, Іийсас, дагахь сингат там а болуш, элира: «Ми чахь охьавилли на аша иза?» Цун на жоп делира: «ГІой, хьа жахь, Эла!» ЛаІзар
дІавоьл лин чу хьеха йисте ва хара Іийса. Цо хьеха чу волу чуьра
тІулг дІабак к хий тира. Мартас элира, ЛаІзар къубба чохь волу
диъ де ду. Іийсас цун на жоп делира: «Хьоьга ца аьл ла Аса, нагахь
хьо тешахь, Делан сий лал ла гур ю хьу на?» ТІулг дІабаьк к хи ча,
сти га ла хьа ла а хьаьж на, Іийсас элира: «Да да! Баркал ла боху Ас
Хьу на, Со Хьу на дІа ха зарна. Су на-м хаьара, Хьу на гут тара а Со
дІа хезий. Амма кху гонах лаьт тачу нехан дуьхьа элира Ас иза,
Со Ахь ваий тина хи ларх уьш теший тархьама». Иза а аьл ла, Цо
чІогІа кхайк хира: «ЛаІзар! Арава ла!» Вел ларг аравелира, куьйгех
а, когех а хьерчийна дІавул луш хьерчош йолу асанаш а йолуш.
И инзаре хІу ма ги на болу дук к ха а яхІуд хой Іийсах тий шира.
Цу хенахь дуьй на паруш хой а, динан коьрта дай а Иза вен дага деана бара.
ЯХЬЪЯ11:1–50
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Закай Іийсана тІаьхьахІут ту
уьрачу хІордана ул лорчу Ери хон-гІа ла юха а веара Іийса.
Цигахь вехаш, ял йок к ху черан хьаькам а волуш, хьал
долуш цхьа стаг вара, Закай цІе а йолуш. Іийса ган лу уш вара
иза, амма дегІана лоха хи ларна на хана тІехула ца хьа жа лора иза.
ТІак к ха, комарийн дит та тІе хьа ла а ваьл ла, юх хехула тІех ва ла
везаш волу Іийса ларван хІоьт тира Закай. Иза Іаш вол чу мет те
тІек хаьч ча, дит та тІе хьа ла а хьаьж на, Іийсас элира: «Закай, сих ха
чу восса! Хьо вол чохь саца веза Со та хана». Вук хо, си хонца дитта тІера чу а воьсси на, шен цІахь ха за хетарца тІеийцира Іийса.
И хІу ма гина, массо а, резавоцуш, луьйш вара, Іийса къи нош
летийначу стеган хІусаме веана бохуш. Ткъа Закайс элира Везачу
Эле: «Эла! Ас сайн ах ба хам къечарна дІа лур бу, нагахь ас цхьана
хІу манна тІехь стаг леви нехь, цунна хил ла зе доьазза мет та хІоттор ду!» Іийсас элира: «Та хана къин хетам боьссина кху хІусаме,
хІун да аьл ча иза а Ибра хІиман кІант ву. Адамийн КІант дай нарг
каро а, кІел хьардак к ха а веана ма ву».
ЛАК А19:1–10
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Дук к ха а геч диначуьнгахь бок к ха безам хуь лу
а мІа цІе йол чу цхьа на паруш хочо ша вол чу шуьне
кхай к хи ра Іийсага. Реза а хил ла, иза вол чу хІусаме
ва хара Іийса.
Къинош летийначу цхьана зуд чунна хиира, Іийса паруш хо волчохь хьошал гІахь вуй ла. Мехал чу кхаби чохь ха за хьожа йогІуш
долу, дегІан меженаш на хьок ху даьт та а да хьаш еана, Іийсана
тІехьа, когашкахь, охьа хи ира иза. Ел ха а йоьл хуш, ша Цуьнан
когаш тІе Іено бІаьрхиш шен месаш ца дІа а дохуш, Цуьнан когех
барташ а дохуш, царна тІе даьт та дуьт ту ра цу зуд чо.
Иза гуш вол чу, Іийса кхай к хин чу паруш хочо ша-шега элира:
«На гахь сан на и стаг пай ха мар велахь, Цун на хьал х хе дуьйна хиъна хир ду-кх, Шех куьй гаш Іуьт туш йолу зуда къи нош
летий на юй ла». Ткъа Іийсас элира хІусам дега: «ШамІа, хьоьга
цхьа хІу ма ала лаьа Су на». Вук хо жоп делира: «Ала хьа, Устаз».
Іийсас элира: «Цхьана стеган ши дек хархо хил ла. Цхьаъ пхи бІе
дато ди нари-ах ча да ла дезаш хил ла цун на, ва жа шовзт къе итт.
Я цхьан нан а, я шолгІачун а дІа да ла ах ча ца хил ла. ТІак к ха ах ча
дол чо, цу шин на геч а ди на, и ах ча ди ти на. Шина дек хархочух
ах чанан да алсам хьанна дук хавезар ву аьл ла хета хьу на?» ШамІас
жоп делира: «Су на схьа хетарехь, дек хар алсам долуш геч дин чунна алсам везар ву-кх и». Іийсас цуьн га элира: «Нийса боху ахь».
Зуд чуьн га дІа а хьаьж на, Іийсас ШамІе элира: «Хьу на гуш юй
и зуда? Со хьан чу веача, ахь Су на когаш би ла хи а ца делира,
ткъа цо шен бІаьрхиш ца Сан когаш башош, шен месаш ца уьш
бакъийра. Со хьан чу ваьл ча, ахь, Соьга маршал ла хот туш, барт
ца баьк к хира, ткъа и зуда, Со кхуза веача хьана, Сан когех барташ бохуш ю. Ахь Сан коьртах ур-ат тал ла дора ха зай тдаьт та а ца
хьаьк хира, ткъа цо Сан когаш тІе деза, ха за хьожа йогІу даьт та
дуьт ту. Ас боху хьоьга: цо оццул бок к ха безам гай тина, шен къиношна геч дина дела. Ткъа кІезиг геч дин чо кІезиг безам гой ту».
Ткъа зуд чуьн га Іийсас элира: «Хьан къиношна геч ди на». Цигахь хил ларш шайн дагахь ой ла еш бара: «И Ми ла ву, къиношна а
геч деш?» Іийсас зуд чуьнга элира: «Хьан тешаро кІел хьаръяьк к хи
хьо. ДІа я ло хьайна маьрша».
ЛАК А7:37–50
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Веза Эла Яру ша лайма чу вахар
аьш Яру ша лайме боьл ху чу хенахь Іийса а, мурдаш а
Зайт-дит тийн ломана ул лехь йол чу Бет-Паге кхечира.
Іийсас ши мурд ва хий тира, цаьрга иш т та аьл ла: «Шайна хьал ха
Іуьл луш йол чу юьрта а гІой, ул лохь вирбекъа а йолуш, дІайихкина йолу вир шай на ги ча, иза схьа а ястий, уьш а ялош, Су на
тІе схьа дуьй ла. Шайга цхьаммо хат тахь, аша ала деза: „Уьш Элана оьшуш ю. Цо уьш сих ха юха схьа я лайой тур ю“». ДІаба хан чу
мурдашна дерриг а Цо ма-ал лара карийра.
Цу шимма вирк хел а, къона вир а схьа да лийра. Царна тІе шайн
хІу манаш а ех ки на, Іийса тІехаийра цара. Иза Яру ша лай мана
гергак хочу чу хенахь дук к ха а адамаш дуьхьал дев лира Цунна.
Цара, новкъа шайн бедарш а, хурманийн дит тийн гаьннаш а дохкуш, маьхьарий хьоьк ху ра: «Хастам бу Даудан КІан тана! Декъал
хуьл да Везачу Элан цІарах вогІуш Верг! ХІашан на!* Хастам бу
стигалшкарчу Веза Вок к хачу Дал ла!» Ишт та кхочуш хи лира дукк ха а хьал ха пай хамаро Зак ри-ЯхІус аьл ла долу дешнаш: «ДІа а ла
Цийонан йоІе**: „Хьа жал, хьан Пач чахь ву хьо йол чу тІевогІуш!
Цуьнан эса ла амал ю. Иза вирана тІехиъна вогІу, боьршачу вирбокъана тІехиъна вогІу!“».
Іийса Яру ша лайма чук хаьч ча, ерри ге а гІа ла сийсо яьк к хира,
массара а хоьт ту ра: «Иза ми ла ву?» Иза хастош бол чара олу ра:
«Га ли лай-мах кахь йол чу На зарт-гІа лара Іийса-пай ха мар ву».
Дук хахбол чара тоьшал лаш дора, Цо ЛаІзар а ден вина, дук к ха а
тамашийна хІу манаш а дина бохуш. ТІак к ха паруш хой вовшашка ба ха хІит тира: «Гой шу на, вай-м хІумма а дан ца ларий? Ткъа
дерриг дуьне а Цун на тІаьхьа хІут туш ма лаьт та!» Цара эли ра
Іийсага, мурдашка Иза ма хеставай та аьл ла. Ам ма Іийсас царна
жоп делира: «Бил г га ла боху шуьга: нагахь уьш совцахь, тІулгаша
а маьхьарий дет тар ду».
МАТТАЙ21:1–11;ЛАК А19:37–40;ЯХЬЪЯ12:12–19

* ХІашанна!–ИшттаИсраиланмахкахьпаччахьашдекъалбешхилла.
** ЦийонанйоІЯрушалаймаха,цуьнанхалкъахаолушхилла.
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Іийсан Яру ша лаймах вел хар
а тІе ца эцна Яру ша лайм ба хьанехь гІайгІане вара Іийса. Цу гІа лахь хІора тІулго дуьй цур дара хьекъал чех а,
пай хамарех а, тІемех а, ба ланех а, даг гарчу доІанех а, сатийсамех
а – КІел хьардоху чуьн га сел дук ха хьоьжуш Іий нера иза, ткъа,
Иза веача, ца вевзи нера цун на:
«Ва Яру ша лайм! Пай хамарш бойу ахь, хьай на тІебах кий тиначарна тІул гаш дет та ахь. Мел чІогІа лиънера-кх Су на хьан бераш
гул дан, ол ха заро шен кІорнеш тІома кІел гул ма-ярра, амма хьуна ца лии иза. ХІинца бил г га ла шун ЦІа Да ла дІатесна. Ас боху
шуьга, шу на Со гур вац, цхьа хан а еана, аш ал лалц: „Декъа ла
ву Везачу Элан цІарах вогІуш верг!“».
Хан тІек хечира, Іийса Яру ша лайма тІе а веана, цуьн га а хьоьжуш, воьл хуш йолу.
Цо элира: «Маржа-яІ! ХІок ху дий нахь му къана а хьайна чохь
бартехьа болу некъ хи лийта хІун оьшу хьу на хиъча!.. Амма тахана
лачкъийна ду-кх и хьан бІаьргех. Цхьа денош догІур ду, мостагІаша го а тесна, баьрзнаш а дина, хьо юкъа а йоьл ли на, массо а
агІор хьо къов луш. ТІул га тІехь тІулг а ца буьтуш, йохор ю хьо,
хьан ба хархой а бойур бу. И дерриг хир ду, хьайна чу Веза Эла
воьссина хан хьу на ца ха ар ба хьана долуш».
ЛАК А13:34–35;19:41–44
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«Кхайк хинарш дук ха бу, амма царна юкъахь
хаьржинарш кІезиг бу»
къа Іийса цхьа паруш хо вол чу хІусаме ва хара. Ци гахь
дук к ха а хьеший бара, тІак ха Іийсас хІусам дега элира:
«Ай хьа нах хІу ма яа чук хойк хуш, хьайн дот тагІий а, вежарий а,
гергара нах а, хьал долу лула хой а ма кхайк ха, хІун да аьл ча церан
таро ю хьо чук хайк ха а, шайна ди на ди ка юха дан а. Ай хьа шун
хІот тош, къенаш, заьІап наш, астагІнаш, бІаьрзенаш кхай к ха.
Хьо декъа ла хир ву, хІун да аьл ча церан хьу на иза юха дан таро яц.
Делан ла амехь болу нах ден лу чу дий нахь, юха лур ду хьу на иза».
Иза хезча, чохь вол чу цхьаммо элира Цуьнга: «Декъа ла ву Делан Олал ла тІелаьцначарна юкъахь кхачанах кхет тарг!» Іийсас
иш т та, цун на жоп луш, цхьа дий цар да лийра:
«Цхьана стага, док к ха той а хІот тийна, дук к ха а хьеший кхайк хина. Той дІа доло хан тІек хаьч ча, шен ял хо ва хийтина цо шуьне
кхайк хин чаьрга дІаа ла: „Схьа дуьй ла, дерриг а кий ча ду“, – аьл ла.
Амма хьеший, цхьаъ сан на, бех ка за бий ла хІит тина. Хьал харчо
аьл ла: „Ас лат та эцна, ва хана цуьн га хьа жа дезаш ву со, доьху
хьоьга, къин тІера ва лахь су на“. ШолгІачо аьл ла: „Ас пхи шуьста
эцна, и стерчий дІа а доьж на, мега ца мега хьа жа вол лу ра со. Су на
къин тІера ва лахь“, – аьл ла. Кхоз лагІчо аьл ла: „Ас зуда ялийна,
цун дела вогІий ла дац сан“, – аьл ла.
Ву ха веан чу ял хочо хІусам дега и дерриг дІа аьл ла. ТІак к ха
оьгІазва хан чу хІусам дас шен ял хочуьн га буьйр ди на: „Хьа да,
чех к ка гІа лин урамашка хула а, май данаш ка хула а чек х ва лий,
схьаба лабе кхуза къенаш, заьІап наш, бІаьрзенаш, астагІнаш“.
Юха а веана, ял хочо аьл ла: „ХІусам да! Ахь ма-ал лара, дерриг а ас
кхочуш дина, ам ма кхин а мет тиг ю цІа чохь“. ТІак к ха хІусам дас
юха а тІедожийна ял хочунна: „Ва ха а гІой, гІа лара арава лий, новкъахь а, керташкахь а гинарг схьава лаве, сан цІа хьешех дуьззина
хи лий та. Амма, ас боху шуьга, хьал ха кхайк хин чех цхьаъ хир
вац сан той нехь“». «Кхайк хи нарш дук ха бу, амма царна юкъахь
хаьржинарш кІезиг бу».
ЛАК А14:12–24;МАТТАЙ22:14
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«Пач чахьна паччахьна доггІург дІа ло,
Далла – Далла доггІург»
елам нах а, паруш хой а массо а кепара Іийса шайн къийсамашна юк къеозо гІертара, Цуьнан дешнашкахь Иза бех кеван
хІу ма лоьхуш. Цара шайн мурдаш ба хий тира Иза вол чу, Цуьн га
хат та: «Устаз! Тху на хаьа Ахьа бакъдерг дуьй ций ла а, Дал ла тІе
боьду некъ нийса хьоьхий ла а. На ха Хьайна олу чух гІайгІа беш а
вац Хьо, хІун да аьл ча Хьо стеган дарже ца хьожу. Ала хьа тхоьга,
Хьу на хІун хета, нийса дуй те рим хойн пач ча хьна ял ялар я дац?»
Паруш хоша дел ларг ямарт хат тар дара. Нагахь Іийсас рим хойн
пач ча хьна догІург дІа да ла деза аьл ча, Исраи лан мохк а, къам а
дІа а тесна, рим хойн Іеда лехьа ваьл ла эр дара Цун на. Нагахь ял
яла ца еза аьл ча, Ри мана дуьхьал ваьл ла ву эр дара Цунна.
Церан мекарал ла гуш, Іийсас элира: «Шал хон чаш! Со стенна
зоь аш? Схьагайта Су на шаьш йолана луш долу ах ча». Цара Цунна
цхьа динари гайтира. Іийсас хаьт тира цаьрга: «Хьенан сурт ду кху
тІехь дил линарг, хьенан цІе ю язйинарг?» Паруш хоша жоп делира:
«Рим хойн пач чахьан». ТІак к ха Везачу Эло элира цаьрга: «Делахь,
пач ча хьна пач ча хьна дог гІург дІа ло, Дал ла – Дал ла дог гІург».
Иза хезча, уьш цецбев лира. Юха, Иза а ви тина, дІаба хара уьш.
Цул тІаьхьа Іийсас элира хал къе а, шен мурдаш ка а: «Іелам чу
на хана а, паруш хош на а бакъо ел ла Мусан товрат-хьехамах нах
кхето. Цу тай пана, цара дан деза бохург дерриг а кхочуш де, амма
уьш сан на ма лела, хІун да аьл ча цара дан деза олу, ткъа шаьш и
гІул лак хаш дан а ца до. Цара чІогІа ха ла парзаш хІит та до. Уьш
кхочуш дан чІогІа ха ла ду. И парзаш на хана тІе а дех кина, уьш
цаьрга дІак хехьий та гІерта. Ткъа шаьш пІелг мет тахбаьк к хи на а
хІу ма дан лу уш бац. Цара шаьш деш долу дика нахана гайтархьама
до: Делан Йозанаш тІеязди на йолу церан хьаьж наш тІе йоьх кург
кхечерачул а шорлуш ю, ткъа обанашна тІера чечак хаш ях луш ю».
МАТТАЙ22:15–22;23:1–5
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«Уггар хьалхара, уггар лак хара
тІедиллина гІуллакх»
хьана дийнахь Іийсана тІе Іелам стаг веара. Цо хаьт тира
Іийсага: «Устаз, товратан хьехамашна тІехь уг гар хьалха тІедил ли на долу гІул лакх муьл ха ду?» Іийсас элира цуьн га:
«„Хьайн Веза Дела дог гах, дол лу чу син ца, дерриг а хьекъал ца
веза“. Иза угар хьал хара, уг гар лак хара тІедил ли на гІул лакх ду.
Цу нах терра шолгІа тІедил ли нарг а ду: „Хьайн ул лораниг хьо
сан на веза“ Товрат тІера бина берри ге а хьехамаш а, пай хамарша яздина дерриге а Да ла тІедил лин чу оцу ши на гІул лакх тІехь
лаьт таш ду».
МАТТАЙ22:36–40
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Йисина Іачу къечу зудчун сагІа
къа Іийса Делан цІий нехь хьехам беш вара: «Ба заран
май данашкахь шайга маршал ла хот туш ха за хеташ бол чу,
деха ду харш а ду хуш кеч лу чу Іелам на хах ларлолаш. Царна лаьа
гуламан цІа чохь а, той нехь а баьрч чехь Іан. Цара бисина Іан
зударий шайн цІенойх а боху, шаьш гай тархьама деха доІанаш а
до. Амма иш т тачарна луьра таІзар хир ду».
Юха на ха сагІи на хІу ма тосу чу хазни на дуьхьал охьа хи и ра
Іийса. Иза хьоьжуш Іара Делан цІен на на ха тосу чу ах чанан тидам беш. Царна юкъахь дук к ха а хьола хой бара, цара дук к ха а
ах ча тосу ра. ТІееан чу йиси на Іачу къен зуд чо жима ши цІестан
ах ча дил лира хазни чу.
Шен мурдаш схьа а кхайк хина, Іийсас цаьрга элира: «Бакъдерг
боху шуьга, хІок ху йисина Іачу къен зуд чо сагІина дел ларг массара
дел лачул а деза ду. Вук хара шайн хьолах совдаьл ларг луш дара,
ткъа хІок хо, шен таро йоц цу шехь, шен мел дерг а охьа дил лира».
МАРК12:38–44
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Іийсас хин дол чух лаьцна дуьйцу
елан Йозанийн дук к ха а йол чу мет тигашкахь Машахь
вогІург хи ларх а, дерри ге а дуьнен чохь Делан Олал ла
дІа хІут тург хи ларх а лаьцна дуьй цу. Машахь сий лал лехь а, дозал лехь а ван везаш ву, амма дуьненан зуламо тІом боцуш Цунна
некъ лур бац. Цун дела зуламна тІехь тІаьх хьара толам бак к халц
дук к ха а бохамаш хир бу. Цу нах лаьц на Іийсас Ша дук хазза а
тоьшал ла дина Шен мурдашна:
«Ларлолаш, шаьш ле ма дай та лаш. Аса иза боху, хІун да аьл ча
дук к ха а богІур бу Сан цІарах. Цара эр ду: „Со ву Да ла леррина
Къобалвинарг!“ Дук хахберш Іехор бу. ТІемех лаьцна хезар ду шуна, вовшах летарех лаьцна ха амаш а хир бу. Шу дохий ма хьовза,
хІун да аьл ча иза хи ла дезаш дерг ду. Ам ма иза цкъачун на чак к хе
яц. Халкъана дуьхьал халкъ гІот тур ду, мохк мах кана дуьхьал бер
бу. МаьІ-маьІІехь мацал ла а хІут тур ю, мохк а бегор бу. Амма иза,
берах хьийзош йол чу зуд чун санна, хал чу ба ланийн юьхь бен хир
яц. Шу Іазапан а, Іожал лин а кара дІа лур ду. Сан цІе ба хьана долуш массо а къаьм нийн шуьга цабезам кхол ла лур бу. Сох теш на
болу дук хахберш дох ко а бевр бу, ямартлонаш а еш, вовшаш ца
гамо лелор ю. Дук ха нах лебеш, дук к ха а харцпай хамарш юкъабевр бу. Зен-зулам совда лар бахьана долуш, дук хахбол черан безам
лах лур бу. Амма и дерриг а чек х дал лалц лайнарг кІел хьарвок к хур
ву. И Делан Олал лех лаьцна болу ха за кхаъ дерриге а дуьнен чохь
дІак хайк хор бу, массо а адамашна иза тоьшал ла хи лий тархьама.
Цул тІаьхьа тІек хочур ю дуьненан чак к хе.
ХІун да аьл ча цу заман чохь харц пай хамарш а, шаьш Да ла леррина Къобал динарш ду бохурш а гу чу бевр бу. Цара тамашийна
гІул лак хаш а, тамаший на бил га лонаш а гой тур ю, шайн йиш
хи лахь, Да ла хаьржи нарш Іехорхьама. Цу ба ланийн денош чекх
ма дев л ли нехь, малх кхулур бу, бат то а серло лур яц, сти га лара
седарчий а охьаоьгур ду, сти га лийн нуьц къа лал ла а леста йолалур ю. Цу сохьта сти га лахь Адамийн КІен тан тамашийна билга ло гу чуер ю. Дуьнен чуьра массо а къаьм наш гІайгІане хир ду.
Стига ларчу мархашна тІехула схьавогІуш Адамийн КІант гур ву
царна, Шен ницкъаца а, док к хачу сий лал лица а гу чу ваьл ла волу.
Стигал лий, лат тий къай ла даьл ча а, Сан деш наш довр дац. Ткъа
и де а, и сахьт а цхьанна а ца хаьа, я сти га лара ма ли каш на а, я
КІан тана а, Да воцу чун на. Цун дела сема хи ла лаш, хІун да аьл ча
шу на ца хаьа, маца вогІур ву шун Веза Эла».

МАТТАЙ24:3–14,29–36,42
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Итт зудаберах лаьцна долу хьекъа ле дийцар
ут тар сема хи ла а, Адамийн КІант варе кий ча хи ла а бохург Іийсас хьекъа лечу дий царш кахь гай тина. Уьш хенан
чак к хенах лаьцна дуьй цу чу хенахь да ла дора Цо. ЦІаьх хьана догІуш долу Делан Олал ла зуда ялочух тардинера Цо. ЯхІуд хойн
ламастехь зуда ялош верг нуска лан дот тагІаша богу чу чирк хашца
тІеэца везара. Іийсас дий цира:
«Цу хенахь Стига лийн Олал ла иш т та хир ду. Цхьана дийнахь
Итт зудабер, цхьацца стогар схьа а эц на, зуда ялош вол чу кІантана дуьхьа лъя хана. Царах пхиъ сон та хил ла, ткъа ва жа пхиъ
хьекъал долуш хил ла. Сон та пхиъ, шаьш стогарш схьаоьцуш, цу
чу дут туш долу даьт та схьаэца йи цъел ла. Хьекъал долуш дол чу
хІора зудаберо, шаьш стогарш схьаоьцуш, шайн-шайн кхаби
чохь даьт та а схьаэц на. Зуда ялош верг, схьа ца вогІуш, хьевел ла.
ТІегІоьртин чу набарна зудабераш дІатий на.
Буьйса юк къе яьл ча, цхьа мохь хезна царна: „ХІей, зуда ялош
верг вогІуш ву шу на! Дуьй ло, цун на дуьхьал гІо!“ Цу сохьта
зудабераша, сама а дев л ла, шайн стогарш хьа ла латийна. Пхеа
сонтачу зудаберо вук хаьрга дехар деш хил ла: „Лойша тху на жимма даьт та, тхан стогарш дІабовш бу“, – бохуш. Цаьрга хьекъал
дол чу зудабераша аьл ла: „Шу на иза да ла тхан йиш яц, и даьт та
я шу на а, я тху на а тоам боцуш ца дисий та. Йох кархой бол чу а
гІой, даьт та эца аша“. Уьш даьт та эца ба хана лел лашехь, веана
зуда ялош верг схьак хаьч на. Тойне да ха кий ча долу зудабераш
цуьн ца да хана, ткъа неІ дІакъов лаел ла.
ТІаьх хьара а даьх ки на зудабераш схьак хаьч на. Цара аьл ла:
„Эла! Ва эла! НеІ дІаел ла хьа тху на!“ Ам ма Цо цаьрга аьл ла: „Аса
бак къал ла а боху шуьга: су на шу ца девза!“
Цун дела сема хи ла, хІун да аьл ча Адамийн КІант вогІур волу
де а, сахьт а шу на ху уш дац».
МАТТАЙ25:1–13
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Іийса кемсийн бакъйолу таьлланг ю
ийсас Шен мурдаш ка олу ра:
«Со кемсийн бакъйолу таьл ланг ю, ткъа Сан Да кемсийн
беш Лелорхо ву. Муьл х ха а стом ца луш долу Сан га Цо дІа хада до. Ткъа стом луш долу муьл х ха а га цІан до, алссам стоьмаш
хи лий та. Ас шу на хьех начу дашехула хІинца шу цІена ду. Шу
Соьца хи ла, ткъа Со Шуьца хир ву. Гаьн но, ша таьл ланг тІехь
ца хил ча, ша-шегара стом ца кхиоре терра, иш т та шу а хир ду,
шу Соьца ца хил ча. Со кемсийн таьл ланг ю, ткъа шу гаьннаш
ду. Муьл х хачо а ша Соьца вол чо а, Со шеца вол чо а шор т та
стоьмаш кхиор бу. Со воцуш шуьга хІумма а да лур дац. Мил ла
а Соьца воцург кхоьсси на дІа а вохуьй ту, и га сан на, иза вакъа
а ло. ТІак к ха и гаьн наш, гул ди на, цІерга кхуьссу. Уьш цІергахь
догу. Нагахь шу Соьца а хи лахь, Сан деш наш шуьца а хи лахь,
шайна луъург дерри ге а деха, иза хир ду шу на.
Сан Дена Со везаре терра, Су на шу а дезна. Хуь лий ла шу а
Сан безамехь. Аса шайна тІедех ки нарш аша кхочуш деш хил ча,
Сан безамехь хир ду шу, Сан Ден безамехь Со хи ларе терра, Аса
а Сайн Дас тІедех кинарш нийсса кхочуш дина дела. Ткъа хІара
тІедуьл лу Ас шу на: вовшийн деза лаш.
Дуьнен на шаьш ца деза лахь, ха а лаш, шул хьал ха Со а дуьненна ца везна хи лар. Шу кху дуьненара дела хьара, цу дуьнен на шу,
шайнаш сан на, дезар дара. Амма шу кху дуьненан долахь дац.
Ас шу дуьнен на юк къера схьа хаьржина долу дела, ца деза шу
дуьнен на. Дагахь лат та делаш Аса шай га аьл ла дош: „Ял хо шен
ола хочул лак хара вац“. Нагахь Соьга ха лонаш хьегий ти нехь,
шуьга а хьоьгуьй тур ю. Нагахь Сан дош нийсса кхочуш деш хиллехь, шун дош а кхочуш дийр ду. И дерриг а дийр ду шу на Сан
цІе ба хьана долуш, хІун да аьл ча Со Ваий тинарг царна ца вевза.
Нагахь Аса, веана, цаьрга ца дийцинехьара, уьш шайн къиношна
бех ке хир бацара. ХІинца шайн къиношна уьш бех ка за бац. Со
ца везачун на Сан Да а ца веза.
ЯХЬЪЯ15:1–7,9–10,17–23
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Везачу Элан пхьор
аса хьан деза де тІек хаьч ча, Іийсас Кипа а, Яхьъя а Яру шалайме ва хий тира: «Ва ха а гІой, шим мо а вайна Паса хьана
ду уш долу суьйренан пхьор кеч де», – аьл ла. Цара хаьт тира Цуьнга:
«Ми чахь кеч дан лаьа Хьу на иза?» Іийсас жоп делира: «ГІа ла чу
вулуш, кхаби чохь хи да хьаш вогІу стаг дуьхьал к хетар ву шу на.
Цун на тІаьх хье иза вах хан чу цІа чу гІо. ХІусам дега эр ду аша:
„Устазо хоьт ту: Шен мурдашца Пасахьан суьйренан пхьор дуу чоь
ми чахь ю?“ Цо шу на лак ха тІехь кечйи на йок к ха чоь гой тур ю,
цу чохь кечам бийр бу аш». Мурдаш дІаба хара. Дерриге а Іийсас
ма-ал лара а карийна, паса хьна кечам бира цара.
Хан тІек хаьч ча, Іийса а, Цуьнан ший т та мурд а хІу ма яа волавелира. Цо элира цаьрга: «Сайн ба ла тІелаца ле, хІара Паса хьан
Іахар чІогІа шуьца баа лиънера Су на. Ас боху шуьга: хІара Пасахь
Ас ду ур дац, Иза Делан Олал лехь кхочуш хил лалц». Кад схьа а
эцна, Дал ла хастам а бина, Цо элира: «Схьа а эций, шайна юкъахь
декъа хІара. Ас боху шуьга: кемсех даьк к хи на долу кхин цхьа а
ма лар Аса мер дац, Делан Олал лин де тІек хач чалц».
Іийсас, бепиг схьа а эц на, Дал ла хастам бира. Бепиг декъа а
декъна, мурдаш ка дІа делира Цо хІок ху деш нашца: «Сан дегІ ду
хІара, шун дуьхьа дІа лун долу. Со дага лацархьама, ишт та делаш».
Иш т та кад а дІабелира, шаьш йи и на дев л ча, хІок ху деш нашца:
«Шун дуьхьа Іанор дол чу Сан цІий ца бин чу керлачу бертан кад
бу хІара».
ЛАК А22:8–20
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Везачу Элан пхьор ду уш хилла къамел
хьор ду у чу хенахь Веза Эла, хьа ла а гІаьт тина, юкъах гата а дих кина, чохь когаш буь лу чу теса чу хи а доьт тина,
мурдийн когаш а буь луш, юха уьш Шен гІодаюкъарчу гатанца
бакъо волавели ра. ШамІа Ки пи на Иза тІевеача, цец ваьл лачу
вук хо хаьт тира: «Веза Эла, Ахь буь лур бара сан когаш?» Іийсас
цунна жоп делира: «Ас дийриг цкъа хІинца хІун ду ца хаьа хьу на,
амма тІаьхьа кхетар ву хьо».
Мурдийн когаш би лина ваьл ча, Іийсас элира цаьрга: «Хаьий те
шу на Ас шайна ди нарг хІун ду? Аша Сох „Устаз“ а, „Веза Эла“ а
олу, иза нийса олу аша, Со Иза ван а ву. Иш т та, шун Веза Эла а,
Устаз а вол лу шехь, Аса а шун когаш би ли ча, аша а би ла беза вовшийн когаш. Аса масал гайтира шу на. ХІинца Ас шайна диннарг
шуьга вовшашна а дайтархьама. Бак къал ла а боху Ас шуьга: „Ял хо
шен ола хочул лак хара вац. Иш т та ва хий тинарг а ша ваий тин чул
лак хара вац“. Иза шу на хаа а ха ахь, и аша кхочуш а дахь, декъа ла
хир ду шу. Шух массарах лаьцна ца боху Ас иза. Су на бевза Айса
хаьржинарш. Амма кхочуш хи ла деза Делан Йозанаш тІехь яздина
долу: „Соьца бепиг ду уш вол чо Су на тІе куьг айи на“».
И дешнаш а аьл ла, дог доьх на а волуш, Іийсас элира: «Бакъдерг
боху Ас шуьга, шух цхьам мо ямартло йийр ю Су на». Иза а хезна,
мурдаш вовшаш ка хьаьвсира, ца кхеташ, Цо вуьйцург ми ла ву.
Яхьъяс, Іийсан нек ха тІе а воьж на, хаьт тира: «Веза Эла! Ми ла ву
иза?» Іийсас цун на жоп делира: «Аса хІара баьпкан юьхк, кеда
чу а Іоьт тина, дІак ховдон ерг ву». Цо бепиг, кеда чу а Іоьт тина,
ЯхІуде Искархочуьн га дІа делира. ЯхІуд, бепиг схьа а эц на, аравелира. ХІинца ле буьйса йоьл лера.
Иза араваьл ча, Іийсас элира цаьрга: «ХІинца керла гІул лакх
тІедуьл лу Ас шу на: вовшийн дезаш хи ла. Су на шу ма-деззара,
иш т та шу на а дезий ла вовшийн. Нагахь шун вовшаш ка безам
хи лахь, тІак к ха ху ур ду массарна а шу Сан мурдаш хи лар».
Цул тІаьхьа Іийсас элира цаьрга, кху буса цара массара а Ша дІатосур ву. Амма Кипас элира, Цунна жоп луш: «Массара а дІатесча
а, аса-м дІатосур вац Хьо». Іийсас элира цуьнга: «Аса бак къал ла а
боху хьоьга: тховса нІаьна кхайк ха ле, Со кхузза дІатосур ву ахь».
МАТТАЙ26:33–34,ЯХЬЪЯ13:4–35
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Гатшамани‑бешахь дина доІа
ц цу буьйсан на, пхьор ди ин чул тІаьхьа, Іийса цхьай т та
мурдаца Яру ша лай мера ара а ваьл ла, Гат шамани олу чу
беша веара. Шен мурдашца беша а ваьл ла, Іийсас элира цаьрга:
«Кхузахь ховший Іе, Аса, хьуьл ла а ва хана, доІа дечу юкъана».
Цо Шеца Ки пий, Якъуббий, Яхьъяй схьаий цира. Іийса чІогІа
сингат таме а, сагатдел ла а вара, Цо элира цаьрга: «Сан са Іожаллин гІайгІанехь ду. Аша, кхузахь а совций, Соьца цхьаьна сема
хан як к ха».
Царна жимма дехьа а ваьл ла, гора а хІоьт тина, доІа дан волавелира Иза: «Сан Да да! Йиш елахь, и ба ланийн къаьхьа кад Су на
ул лохула тІехбак к ха хьара Ахь! Делахь а, иза Сан ла амца доцуш,
Хьан ла амца хуь лий ла». Стиглара деан чу ма ли ко чІагІвора Иза.
Къийсамехь волу Иза чІоггІа доІа деш вара, Цуьнан хьацар, цІийн
тІа дамаш хуь луш, лаьт та охьаэгара.
Мурдаш на тІевеача, уьш бий ши на карийра Цунна. Уьш сама
а баьх на, Цо элира: «ХІун до аша? Цхьана са хьтехь му къана а
Соьца сема хи ла ца мегара шу? Сема а хи ла лаш, доІа деш а хила лаш, шаьш къи лахь дол чу ла амашна кІел ца дисий та. Са сема
ду, ткъа дил ха эгІа за ду».
Царна юх хера дІа а ваьл ла, Иза юха а доІа дан хІоьт тира: «Сан
Да да! И къаьхьа кад, Аса ца молуш, Су на ул лохула тІехба ла йиш
яцахь, Аса иза мер бу. Хьан ла ам кхочуш хуь лий ла!» Іийсас буьйцург ба ланийн кад бара, вайн къинош тІера Цо ма ла безаш болу.
МАТТАЙ26:36–44;ЛАК А22:39–46

402

403

Іийса схьа лоцу
хузза мурдаш на тІевеара Іийса, хІоразза а уьш наб кхет та
карийра Цун на. Кхоз лагІа тІевеача, Цо элира цаьрга: «Шу
хІинца а, наб еш, са доІуш ду? Ла догІа Соьга: Адамийн КІант
къи нош летий начеран каравоьду хан тІек хаьч на. Дуьй ло, хьалагІовт та! ХІара ву Су на ямартло ен верг».
Цо и къа мел дечу хенахь ший т та мурдах цхьаъ волу ЯхІуд
цІаьх хьана гу чу велира. Цо, шена ткъе итт дети ах ча дел ча, Іийса
динан коьртачу дайш на дІавелира. ЯхІуд ца дук к ха а тІема лой а,
паруш хошкара а, ди нан коьртачу дай ш кара а нах а бара, шайн
карахь хаьш ти гаш а, тарраш а, хьок хий а долуш. Ямар т хочо
ЯхІуда царна билга ло ел лера: «Аса барт баьк к хи нарг Иза хир ву
шу на, Иза схьа лаца». Іийсана тІе а ва хана: «Маршал ла ду Хьоьга,
Устаз!» – аьл ла, Цун на барт баьк к хира цо. Іийсас элира цуьнга: «Къонах, ай хьа кхуза деана долу гІул лакх кхочуш де. Барт а
бок к хуш, ямарта волуш ву хьо Адамийн КІан тана?» Юха Іийсас,
ЯхІуд ца баьх кин чу тІема лош ка хьа а вирзи на, хаьт тира: «Аша
ми ла лоьху?» Цара жоп делира: «На зартера Іийса лоьху». Везачу Эло цаьрга элира: «Со ву-кх Иза». Иза а хезна, юха а бев л ла,
лаьт та ийгира уьш. Іийсас цаьрга элира: «Та лорхо лаца доьл хуш
сан на, таррашций, хьок ханаш ций ара ма дев л ла шу! ХІора дийнахь шайца Со Делан цІийнан кертахь волуш, Су на тІе куьг ма
ца ойу ра аш. Амма хІин ца ерг шун хан ю, иблисан бодане ницкъ
баьржина хан».
ТІема лоша Іийса, схьа а лаьц на, ди нан коьртачу ден цІа чу
ви гира, ткъа мурдаш, Иза а ви ти на, бевдира.
МАТТАЙ26:45–57;ЛАК А22:45–53;ЯХЬЪЯ18:1–12
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Іийсана кхел яр. Кипас Иза дІатасар
ипа а, кхин цхьа мурд а динан коьртачу ден керта кхач чалц
Іийсана тІаьхьава хара, хІун хуь лу хьа жа. Ди нан коьрта
дай а, коьртачу кхеташонехь мел верг а Іийсана дуьхьал дак к ха
харц тоьшал ла лоьхуш вара, Цунна вен кхел ян, амма царна иза
ца кара дора. Дук к ха а харц тешаш баьх ки нехь а, Іийса бех кеван
хІу ма ца карийра царна.
Эх хар а, ши харц теш а веана, цара элира: «Тхо теш а долуш Цо
элира: „Делан цІа доха а дина, Соьга иза кхаа дийнахь дІа хІот талур дара“». Хьа ла а гІаьт ти на, ди нан коьртачу дас элира Іийсага:
«Ахь цхьа а жоп ма ца ло? Цара Хьу на дуьхьал тоьшал лаш хІун да
до?» Іийса вист ца хуь лу ра. Динан коьртачу дас хаьт тира Цуьнга:
«Дийна вол чу Делан цІарах тІедуьл лу Хьу на: алал тхоьга, Хьо вуй
Делан КІант волу Да ла лерри на Къобал ви нарг?»
Іийсас цун на жоп делира: «Ахьа ай хьа эли иза. Делахь а, Аса
эр ду шуьга массаьрга а: хІин ца дуьй на схьа Адамийн КІант шуна гур ву Нуьц къал чу Дал ла аьт ту агІор хиъна Іаш а, стига ларчу
мархашка хула охьавуссуш а».
ТІак к ха шена тІера бедарш а этІийна, динан коьртачу дас мохь
хьаьк хира: «Иза Дал ла лоьра! Кхин хІун тоьшал ла оьшу? Шу на
хезирий Иза Дал ла луьйш? ХІун хета шу на?» Цара жоп делира: «Иза
бех ке ву! Иза ва ла веза!» Цул тІаьхьа Іийсана юьхьа тІе шет таш
ет та, Цу нах лета хІит тира уьш. Цхьабол чара, Иза аьшнаш веш,
Цуьнан юьхь тІе тІара а ту хий, хот ту ра: «Хьо пай хамар велахь,
алал, „Да ла леррина Къобалвинарг“, муьл хачо туьй хира Хьу на?»
Цу хенахь Ки па цІера юх хехь, динан коьртачу ден уьй тІахь,
вох луш вара ял хош ца цхьаьна. Ший ла яра. Цхьа зуда-ял хочо,
тІе а еана, элира цуьн га: «Хьо а ма вара Га ли лайра вол чу Іийсаца». Ам ма цо массарна а хьал ха даре ца дира: «Су на ца хаьа,
ахьа хІун боху». Иза кевнал араволу чу хенахь кхечу зуд чо цигахь бол чаьрга элира: «И стаг На зартарчу Іийсаца вара». Кипас
юха а, дуй а бу уш, элира, шена цо вуьй цу Стаг ца вевза. Жимма
Іийна, юх хехь лаьт таш берш а тІебаьх кира, цара элира Кипига:
«Хьо бак къал ла а ву-кх царах, хІун да аьл ча хьан къамело цу нах
тоьшал ла до». Амма иза юха а чІагІонаш ян волавелира, шена И
Стаг ца вевза бохуш. ЦІаьх хьана нІаьна кхайк хира.
ТІак к ха Ки пи на шега Іийсас аьл ла деш наш да га даьх ки ра:
«НІаьна кхайк ха ле, ахьа кхузза Со дІатосур ву». Кертара ара а
ваьл ла, къаьхьа вил хира иза.

МАТТАЙ26:58–75
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Іийса Пулатана хьал ха
уьй ре тІееача, берри ге а ди нан коьр тачу дай ша а, къа ноша а,
вовшах а кхет та, Іийса вен сацам би ра. Цара Иза, дІа а вих ки на,
ЯхІуд-мах кахь ри ма хойн куьй гал хо вол чу Пон ти Пулатана тІе ви ги ра.
ТІак к ха Іийсана ямарт ваьл лачу ЯхІуда, дох ко а ваьл ла, ткъе итт дато
ах ча ди нан коьр тачу дай ш на а, къанош на а юха дели ра: «Къа латий на
аса сайх, бехк боцу чун на ямар тло а йи на». Делан цІа чохь дато ах ча
охьа а кхоьсси на, ва хана, ирхъол лавели ра иза.
Іийса ва лош баьх ки на яхІуд хой деланий хо вол чу Пулатан цІа чу ца
ба хара, шайн ди нехь иза хьарам долу дела. Пулат ша царна дуьхьал
аравели ра. Цо хаьт ти ра: «Кху стагана дуьхьал бак к ха хІун бехк ба лабо
аша?» Цара цун на жоп дели ра: «Цо зулам ца ди нехьара, хьан кара дІавел ла хир вацара оха Иза». Іийса бех кеван хІит ти ра уьш: «Тху на хІара
стаг нах карзахбохуш вуй ла хиъна. Кхо пач ча хьна ял ма ло боху, Ша
Да ла лерри на Къобал ви нарг ву боху, ткъа иза пач чахь ву бохург ду».
ТІак к ха Пулат шен цІа чу ва хара, Іийса тІе а кхай к хи на, цо хаьт тира:
«Хьо жуьг тийн къоман Пач чахь ву?» Іийсас жоп делира: «Сан Пач хьалкх
кху дуьненара яц. Нагахь Сан Пач хьалкх кху дуьненара ела хьара, Сан
ял хой, Со ди нан куьй гал хойн кара ца ва хий та, Сан дуьхьа летар бара.
Ткъа хІин ца Сан пач хьалкх кхузара яц». Пулата хаьт ти ра Цуьн га: «Хетарехь, Хьо хІет те а Пач чахь ву-кх?» Іийсас жоп дели ра: «Со кху дуьнен чу веана бакъ дол чух тоьшал ла дархьама. Муьл х хачо а, ша бил г гал
бакъ дол чух вол чо, ла ду гІу Сан озе». Пулата кхин а хаьт ти ра Цуьн га:
«Билггал бакъдерг хІун ду?» Амма Іийсас кхин хІумма а ца элира цуьнга.
Іийса Га ли лай ра вуй ла а хиъна, Пулата Иза ци гарчу пач ча хьна ХІарод на тІе хьа жий ра. ХІарод цу хенахь Яру ша лай мехь вара. Цо Іийсага
дук ха хат тарш дели ра, ам ма Вук хо жоп ца лора. Ди нан коьр тачу дайша а, Іелам чу на ха а дук к ха а хІу ман на тІехь бех кевора Іийса. Ам ма
ХІарода шен тІема лош ца Іийса аьш наш а ви на, Цу нах вела а вий ли на,
Цун на тІе пач ча хьан ду хар а ду хий ти на, Пулат вол чу Иза дІа хьа жавай тира. Цу дий нахь Пулатах а, ХІародах а ши дот тагІа хи ли ра, хьал ха
цу шим ма мостагІал ла лелий нехь а.
Ди нан коьр та дай а, хьаькамаш а, халкъ а схьа а кхай к хина, Пулата эли ра: «ХІара стаг, халкъ карзах док к ху аьл ла, ва лий на аш су на
тІе. Шу на хьал ха ас Цуьн га барт хаьт ти на, ам ма аш Цуьнан бехк беш
тІедожий нарг су на гу чу ца дели». Шайн ламасте хьаьж жи на, деза де
хи ларна цхьа тут макх дІа хеца лу уш вара Пулат. Цун на Іийса дІа хеца
лаьара, амма тоба мохь хьек ха йолаелира: «Ве Иза! Барраб тху на схьа хеца!» Барраб гІа лахь низам тал хорна а, стаг верна а набах ти чу воьл ли на
вара. Пулата юха а аз ай дира, Іийса дІа хеца лу уш, ам ма цара маьхьарий
хьоьк ху ра: «ЖІарах дІатоха Иза! ЖІарах дІатоха Иза!» Церан маьхьарий
Пулатан озал а чІогІа хи ли ра.
МАТТАЙ27:1–4;ЛАК А23:2,7–23;ЯХЬЪЯ18:28–30,33–38
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«Ша бахьа беза жІаран бІогІам, ги а боьллина…»
Іак к ха Пулата, Іийсана тІе ха а хІот тий на, Цун на ет та эли ра.
ТІема лоша, коканийн коьл лех кочар а ди на, иза Іийсан коьрта тІе дил ли ра, Цун на тІе цІен бос болу оба а юьй хи на, цара боху ра:
«Декъа ла хуьл да жуьг тийн къоман Пач чахь!» Цара Цуьнан юьхьа тІе
ет тара. Пулата, ара а ваьл ла, эли ра гулбел лачу на хе: «ХІин ца аса аравок к ху ХІара шу на хьал ха, сай на Кхуьн гара даьл ла цхьа а бехк болу
хІу ма ца карий на аьл ла, шу на хаий тархьама».
ТІак к ха Іийса аравелира коьр тахь коканийн коьл лех ди на кочар а,
тІехь цІен бедарш а йолуш. Пулата элира цаьрга: «ХІара ву и Стаг». Динан коьртачу дайша а, гІул лак х хоша а, Іийса ги ча, маьхьарий хьаьк хира:
«ЖІарах дІатоха Иза! ЖІарах дІатоха Иза!» Пулата боху цаьрга: «Схьа а
эций, шаьш дІатоха Иза, хІун да аьл ча су на Цуьнгара баьл ла цхьа а бехк ца
го». ЯхІуд хоша цун на жоп ло: «Тхан товрат-хьехамаш бу, цу хьехамаш ца
доьзча, Иза ва ла веза, Цо Ша Делан КІант ву боху дела». И дешнаш хезча,
Пулат кхин а чІогІа кхеравелира. Цо, юха а чу а ва хана, Іийсага хаьт тира:
«Хьо ми чара ву?» Амма Іийса вист хуь луш вацара. Пулата элира: «Соьга а
эр дацара Ахьа? Ткъа Хьу на ца хаьа, сан карахь дуй ла, сай на ла ахь, Хьо
дІа хеца а, сай на ла ахь, Хьо жІарах дІатохий та а?» Іийсас жоп делира:
«Су на тІехь цхьана а тай пана олал ла хир дацара хьан, хьу на иза лак хара дел ла даца хьара. Ткъа цун дела Со хьоьга дІавел лачун на тІехь кхин
а сов къа ду». Оцу хенахь дуьй на Иза дІа хеца аьт то лоьхуш вара Пулат.
Іийса цІа чуьра ара а ваьк к хина, кхел ечу мет те охьа хиира иза. Пулата
яхІуд хошка элира: «ХІан, ХІара шун Пач чахь ву!» Амма цара маьхьарий
хьаьк хи ра: «ДІавак к ха Иза! ДІа вак к ха! ЖІарах дІатоха Иза!» Пулата
цаьрга боху: «Аса хІун дан деза, Да ла лерри на Къобал ви нарг аьл ла, цІе
йолуш вол чу Іийсана?» Цуьн га массара а боху: «ЖІарах дІатоха Иза!»
Куьй гал хочо боху: «ХІун да? Цо хІун зулам ди на те?» Ам ма цара кхин
а чІогІа маьхьарий дет тара: «ЖІарах дІатоха!» Пулатана гора ша хьоьгу
къа эрна хи лар, адам эргІад долуш дара. Цо, хал къана хьал ха куьй гаш
а ди ли на, эли ра: «ХІок ху Стеган цІий сох ца хьаьрчи на. Аш-шаьш жоп
ло». На ха дуьхьал маьхьарий туьй хи ра: «Цуьнан цІий тху ний, тхан
бераш ний тІехь хуь лий ла!» ТІак к ха Пулата Барнаб дІа хий ци ра, ткъа
Іийса, ет та а ет тий, жІарах дІатоха эли ра.
ТІема лоша, схьа а лаьц на, Іийса вен дІавигира. Ша ба хьа беза жІаран
бІогІам ги а боьл ли на, «туьтанан мет тиг» олу чу мет ти ге дІаволавелира Іийса (Іебархойн мат тахь и мет тиг «Гал гат хьа» олуш ю). Зударий
боьл ху ра, Цу нах къа хеташ. Іийсас, цаьрга хьа а вирзи на, эли ра: «Яруша лай ман йоІарий, Сох ма делха, шайх а, шайн берех а дел ха. Цхьа
хан йогІур ю на ха олуш: „Ирс долуш бу бер ца хуь лурш а, бер цкъа а
да за берш а, цкъа а дак хоза берш а“».
МАТТАЙ27:20–26;ЛАК А23:27–29;ЯХЬЪЯ19:1–14,16–17
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Іийса жІарах дІатохар
ийсаца цхьаьна вен вуьгуш ши та лорхо а вара. Туьта олу чу мет те
схьабаьх ки ча, ци гахь жІарах дІатуьй хи ра Іийса а, ши та лорхо а –
цхьаъ аьт ту агІор, ва жа аьрру агІор. Іийсас боху ра: «Да да, геч дехьа кху
адамаш на, шаьш хІун деш ду ца хаьа-кх кхарна». Пулата жІари тІехь
йоза яздай ти нера. Жуьг тийн, грекийн, рим хойн мат тахь язди на дара:
«На зар тера Іийса, жуьг тийн къоман Пач чахь».
Іийса жІарах дІатоьх ча, тІема лоша, Цуьнан бедарш схьа а эц на,
шай на юкъахь йий къи ра, ткъа чу хула юху чу ку чах кхаж теси ра. Нах,
дІа а хІит ти на, хьоьжуш лаьт тара. Иза сийсазвеш хьаькамаш а бара,
цара боху ра: «Кхиберш кІел хьарбоху ра Цо! ХІинца Ша кІел хьарвак к ха,
нагахь Иза Да ла лерри на Къобал ви нарг велахь!» Иш т та тІемалоша а
хьийзавора Иза, цара Цуьн га къонза кхий да дора: «Хьо кІел хьарвак к ха,
нагахь Хьо жуьг тийн къоман Пач чахь велахь!» ДІатоьх начу та лорхочух
цхьаммо, ца вешаш, боху ра: «Хьо Да ла леррина Къобалвинарг вац? Хьуо
а, тхо а кІел хьарда ха!» Ва жа, мел хо а, шен накъост сацо гІертара: «Делах
ца кхоьру хьо? Из за таІзар дац хьу на ди нарг а? Вай шин на ди на таІзар
нийса, догІуш ди на ду, ткъа кху стеган цхьа а бехк бац». Цо Іийсага
эли ра: «Іийса, со дагаваий та лахь, Ай хьа Хьайн Олал ла кхочуш деш».
ТІак к ха Іийсас цуьн га эли ра: «Бил г гал боху хьоьга: та хана Соьца ялсаманехь хир ву хьо». Ялх даьл ч хьана дуьй на исс дал лалц* дерри ге а
лаьт та тІехь бода бара. Исс долу чу хенахь Іийсас чІог гІа мохь туьй хира:
«Эли, Эли, лема саба хьтани?», и бохург ду: «Ва Сан Дела! Со хІун да вити
Ахьа?» Цу сохьта тІема лойх цхьам мо, вед да ва хана, худург схьа а эц на,
иза къонзи чу а Іоьт ти на, гІожа тІехь Іийсан бете яьхьи ра. Ша къонза
мел ла ваьл ча, Іийсас эли ра: «Кхочуш хи ли!» ЧІог гІа мохь а ту хуш, Цо
элира: «Да да! Сайн са Хьан кара дІа ло Ас!» Иза а аьл ла, Іийса кхел хира.
Оццу хенахь Делан цІийнехь долу кирхьа лак хара лаха кхач чалц шина
декъе декъа дели ра, лат та дегий ра, тархаш дІа шаръели ра, къуббанаш
схьаел лаелира, кхел хина болу дук к ха а беза нах денбелира. Къуббанаш
чуьра ара а бев л ла, Іийса ден вел лачул тІаьхьа, Яру ша лай ме баьх ки ра
уьш, ци гахь дук к ха а на хана уьш ган а ги ра. Іийса ларвеш волу тІемалойн хьаькам а, цуьн ца берш а, лат та дегор а, гонах хуь луш дерг а ги на,
чІогІа кхерабели ра, цара боху ра: «Иза бил г гал Делан КІант хил ла!»
Ци гахь хил ла нах юхабогІуш бара, шайн нек ха тІе буй наш а дет таш.
МАТТАЙ27:45–49,51–54;ЛАК А23:35–43,46,48;
ЯХЬЪЯ19:19–23,30

*Ялхдаьлч хьанадуьйнаиссдаллалц–кхузахьюьйц ушергжуьгтийн
цухенахьлелийнаханю:6сахьт–изаделкъаханю,ткъа9сахьт–иза
делкъалтІаьхьа3даьллаханю.
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Іийса дІаволлар
ийса дІаваьл ча пІерасканан де дара. ЯхІуд хой Пулат вол чу
ба хара, жІараш тІехь берш схьаба хийта аьл ла, дехар дан. Иза
цара дира декъий шоьтан дий нахь жІараш тІехь ца дита, хІун да
аьл ча шоьтан де чІогІа деза де дара. Куьйгал хочо бакъо а ел ла,
баьх кин чу тІема лоша шина та лорхочун настарш кег йира. Іийсана тІебах ча, Иза вел ла вуй а хиъна, Цуьнан настарш кег ца йира
цара. Амма цхьана тІема лочо Цуьнан пІен даршна юк къе гоьмукъ
Іоьт тира, чов йин чу мет тера цІий а, хи а охьа хьаьдира. Иза, Делан Йозанашкахь аьл ла ма-хил лара, нисделира: «Цуьнан цхьа а
даьІахк каг йина хир яц» (Арадаккхар12:46), кхин а «Шаьш дегІах
гоьмукъ чек хбаьк к хин чуьнга хьовсур бу уьш» (ЗакриЯхІу12:10).
Цул тІаьхьа Пулат вол чу кхеташонан декъаш хо Раматера лараме а, хьал долу а Юсуп веара. Иза къай ла ха – яхІуд хойх кхерарна – Іийсан мурд вара. Юсу па Пулате дий хира Іийсан дакъа
жІари тІера схьаэций та хьара аьл ла, Пулата цун на бакъо елира.
Иш т та кхеташонан кхин цхьа декъаш хо а веара, Нук ха-Деми
цІе йолу, Іийса вол чу къай ла ха буьйсан на вогІу ра иза. Цо шеца
як к хий кхабанаш чохь ха за хьожа йолу даьт та деара. ЯхІуд хойн
ламастехь Іийсан дакъа ха за хьожа йолу даьт та хьаьк х начу кІадеш юкъа дил лира цара. Іийса жІарах дІатоьх начу мет тиг на гена
йоцуш беш яра. Цу бешахь дук ха хан йоцуш тархах яьк к хи на
къубба яра – вел ларг дІавол ла. Юсу па а, Нук ха-Демис а цу чу
дил лира Іийсан дакъа, чу волу чу мет те бок к ха тІулг а бил ли на.
Шоьтан дий нахь ди нан коьрта дай а, паруш хой а Пулат вол чу
баьх кира: «Эла, тху на хІин ца дага деа иза: цу нах лебечо ша дийна волуш элира: „Кхоал гІачу дий нахь Со ден лур ву“. Цун дела,
и чохь волу къубба, и кхо де дал лалц, дик ка ларъе алий, омра
дехьа, Цуьнан мурдаш ка дакъа, лачкъа а ди на, дІа ца да хьий та.
Цара эр ма ду: „Иза вел лачуьра ден вел ла“. ТІак к ха шолгІа аьл ла
харц дерг хьал ха аьл лачул а вон хир ду».
Шайна бакъо ел ча, къуббана ха а хІот тийна, чу волу мет тиг
лерри на дІакъев лира цара.
МАТТАЙ27:57–66;ЯХЬЪЯ19:31–42
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Іийсан денва лар
оьтан де дІа даьл ча, Іаламат чІогІа мохк бегийра, хІун да
аьл ча Везачу Элан ма ли ко, стига лара охьа а доьссина,
къуббана хьалхара тІулг дІабаьк к хира. Ма ликан гар стелахаьштигах
тера дара, цуьнан ду хар, ло сан на, кІайн дара. Хьех ларъеш болу
тІема лой, кхерабел ла, лаьт та охьаий гира. Бел ча сан на, Іох ку ра
уьш. Юха, мет та а баьх ки на, гІа ла а ба хана, дерриге а хил лачух
лаьцна динан коьртачу дайшка дийцира цара. Къаношца цхьаьна
кхеташо а йина, динан коьртачу дайша тІема лошна дук к ха а ах ча
делира, кху деш наш ца: «Аша массаьрга а ала деза: „Буьйсан на
Цуьнан мурдаша, схьа а баьх кина, тхо дий шина дол чу хенахь,
Цуьнан дакъа, лачкъа а дина, дІа даьхьира“. И ха ам мех кан куьйгал хочун на дІа ха ахь, оха цуьн ца барт бийр бу шу на таІзар ца
дай та». Ах ча схьа а эц на, дІаба хан чу тІема лоша, ди нан коьртачу
дайша шайна ма-хьех хара, гІул лакх кхочуш дира.
Цу дий нахь Іуьйран на хьал х хе Магда лера Марем а, жима ха
вол чу Якъубан а, Юшан а нана Марем а, Ша лу мат а къубба йол чу
беша яхара, Іийсан дегІа тІе ха за хьожа йолу хІу манаш хьак ха.
Цара шайна юкъахь боху ра: «Къуббанан неІарера тІулг хьан дІабок к хур бу те вайна?» Ул ле баьх ки ча, цецбев л лачу зударшна хьехана чу волу чуьра тІулг дІабаьк к хи на карийра, ткъа иза Іаламат
бок к ха бара. Чоьхьабев л ча, кІайн ду харш дуьй хи на ма лик гира
царна. Зударий чІогІа кхерабелира. Амма ма ли ко цаьрга элира:
«Кхера ма ло. ЖІарах дІатоьх на хил ла На зартера Іийса лоьху аш?
Иза ден вел ла. И кхузахь вац. ХІара ю Иза охьавил ли на хил ла
мет тиг. Ам ма аш, гІой, Цуьнан мурдаш ка а, Ки пе а ала: „Іийса
Га ли лай-мах ка шул хьал хаваьл ла гІур ву, ци гахь гур ву шу на
Иза, Цо шуьга ма-ал лара“».
Хьеха чуьра арабев л ла зударий кхерарца а, док к хачу ха за хетарца а дІабевдира мурдаш на Да ла лерри на Къобал винарг денвел лий хаий та.
МАТТАЙ28:1–8,11–15;МАРК16:1–7,9;ЛАК А24:1–7
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Іийса дийна ву!
ийса денва ларх болу кхаъ мурдашна хаийта зударий дІабоьлху чу ханахь, Иза Ша новкъахь дуьхьал к хий тира царна. Цо
элира: «Маршал ла ду шуьга!» Иза гина, хаза хет та, тІе а баьх кина,
Цун на хьал ха охьатаьІира уьш. ТІак к ха Іийсас элира: «Ма кхера лаш. Яха а гІой, Сан вежарш ка Га ли лай-мах ка гІо ала. Ци гахь
гур ву царна Со».
Цхьай т та мурдана тІе а ба хана, шай на ден вел ла Іийса гира
элира зударша. Амма мурдаш царах ца тий шира.
Делахь а Кипа а, Яхьъя а къубба йол чу дІа хьаьдира. Яхьъя Кипел хьал ха кхечира къуббана тІе. Цу чу хьаьж ча, цунна марчонна
хьарчийна хил ла кІа деш гира, амма иза хьеха чу ца велира. Цунна
тІаьх хье схьа хьаьд да веан чу Кипина а, чоьхьа ваьл ча, Іийсан дегІах хьарчийна хил ла кІа деш а, къастийна Іуьл лу Цуьнан коьрта
тІе дил ли на хил ла йов лакх а гира. ТІак к ха Яхьъя а къубба чу
велира, и дерриге а ги ча, иза тийшира Веза Эла денвел ла хи ларх.
МАТТАЙ28:8–10;ЛАК А24:9–12;ЯХЬЪЯ20:3–8
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Іаммас‑эвла боьл ху чу мурдашна Іийса го
ц цу дийнахь Іийсан ши мурд Яру ша лаймана генахь йоцчу Іаммас-эв ла ва хара. Новкъахь дІавоьдуш, тІаьх хьарчу
денош кахь хил лачух лаьц на дуьй цу ра цу шим ма. Иш т та цара
и къамел деш, Іийса Ша а цу шин нах дІак хий тира, амма царна
Иза ца вевзира.
Іийсас хаьт тира Шен мурдашка: «ХІун дуьйцуш ву шуьшиъ новкъахула вогІуш?» Кха лайп цІе йолуш вол чу цу шиннах цхьаммо
жоп делира: «Хьо, схьагарехь, Яру ша лаймехь цхьаъ ву-кх хІок ху
деношкахь хІун ду ца ху уш виснарг?» Іийсас хаьт тира цаьрга: «Ткъа
хІун хил ла?» Мурдаша дийцира: «Назартарчу Іийсаца доьзна хилларг, Иза пайхамар вара. Дал ла а, массо адамна а хьалха нуьцкъа ла
Устаз а, инзаре хІу манаш Дийриг вара И. Динан коьртачу дайша
а, тхан хьаькамаша а вен кхел а яйтина, жІарах дІатохийтира Иза.
Тхо чІогІа тешна дара Цо Исраил-мохк ПаргІатбок к хург хи ларх. Цу
тІе, хІинца кхозлагІа де а ду и дерриг а хил ла. Амма тху на юкъара
цхьабол чу зударша цец даьх на тхо. ХІок ху Іуьйранна хьал х хе, сатосу чу хенахь, къубба йол чу бахача, Іийсан дегІ ца карийра царна.
Схьабаьх кинчу цара дийцира тху на, шайна хьалха цхьана суьртехь
хІит тин чу ма ликаша Иза дийна ву боху аьл ла. Цул тІаьхьа тхан
накъостий бахара уьш хил лачу къубба тІе, зударша ма-дийццара
карийра дерриг а, амма Іийса царна цигахь ца гира». ТІак к ха Іийсас
элира цу шинга: «Ма сонта ду шу! Ма си ха дац шун дегнаш дерриге а пай хамарша дийцин чух теша! Да ла леррина Къобалвинарг
Ша болу ба ланаш лан дезаш вац, Шен сий лал ле кхачархьама?»
Муса-пай хамарна тІера дІаволавел ла, пай хамарийн дешнашца
Делан Йозанаш тІехь Шех лаьцна аьл лачух уьш кхетийра Іийсас.
Иш т та, шаьш боьл ху чу юьр та дІа а кхаьч на, Цуьн га деха
вуьй лира и шиъ: «Тхоьца саца хьа, де суьйренга хьа а лестинера».
ТІак к ха Іийса цаьрца цІа чу ва хара. Цара хІу ма юучу хенахь, Цо,
бепиг схьа а эцна, декъал а дина, каг а деш, цаьрга дІак ховдийра.
Оццу минотехь церан бІаьргаш на дуьхьа лара марха дІа а яьл ла,
царна Иза вевзира, амма Іийса царна ца гуш хи лира. Мурдаша
элира вовшаш ка: «Вай новкъа догІуш, къамел деш а, Цо Делан
Йозанан маьІна дуьйцуш а дегнаш айа дел ла догуш дацара вайн?»
ЛАК А24:13–32
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Іийса кхечу мурдашна хьал ха вар
аммасе боьду чу новкъахь Іийсаца цхьаьна хил ла ши мурд
сих ха Яру ша лайме веара. Цхьайт та векал а, кхиболу мурдаш
а бол чу веара и шиъ. Цара дий цира шайца новкъахь хил ларг,
бепиг кагдечу хенахь шай на Іийса вовзар а.
Цара иза дуьйцу чу хенахь Іийсас Ша, царна юк къе дІа а хІоьтти на, элира: «Машар хуьл да шуьца!» Кхерабел лачу мурдаш на
шайна гуш дерг гІа ларт ду моьт тира. Амма Іийсас элира цаьрга:
«Шу кхера хІун да дел ла? Шеко хІун да йогІу шун дегнаш чу? Хьовсал Сан куьй гашка а, Сан когашка а. ХІара Со ву! Куьг Іот тал
Сох, схьа хьовсал. ГІа лартан дегІ а, даьІах каш а ца хуь лу, ткъа
Сан, шу на ма-гарра, дегІ ду». Иза а аьл ла, чевнаш хил ла Шен
куьйгаш а, когаш а гай тира Цо. Ткъа уьш, тІех ха за хетарна теша
а ца тешаш, цецбев л ла бара. Цо хаьт тира цаьрга: «Яа хІумма а
юй шун?» Бет тин чу чІеран дакъа делира цара Цун на. Цо царна
хьал ха хІу ма йиира.
Цул тІаьхьа Іийсас цаьрга элира: «ХІара дара Ас шу на дийцинарг
Со шуьца вол чу хенахь, дерриг а Сох лаьцна Мусан товратана тІехь
а, кхечу пай хамарийн теп тарш тІехь а, Забу рана тІехь а яздинарг
кхочуш ца хил ча ца долу». Цул тІаьхьа церан хьекъал кІаргдира
Цо, Делан Йозанах уьш ди ка кхетий тархьама. Цо элира цаьрга:
«Яздина ду, Да ла лерри на Къобал ви нарг ба ла лан а, вел лачуьра кхоз лагІчу дий нахь ден ва ла дезаш а ву аьл ла. Цуьнан дуьхьа
массо а хал къашка, Яру ша лайм тІера дІа дуьй ла дел ла, кхайк ха
деза, къи нош на геч дай тархьама дох ко а дов лий, Дал ла тІедерза,
аьл ла. Шу оцу хІу манийн тешаш хил ла дІа хІуьт тур ду. Сан Дас
лур ду аьл ларг Ас дІак хочуьй тур ду шу на, ам ма, лак хара шайна
чу ницкъ боссалц, шу гІа лахь совца деза».
ЛАК А24:33–49
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«Везий те хьу на Со?»
ул тІаьхьа Ден вел ла волу Веза Эла Га ли лай-мах кахь
Тхьабара-хІорда йистехь Шен мурдаш на дуьхьал веара.
Цигахь цхьаний бара ШамІа-Ки па а, ТІама а, шех Ша лавинарг
олуш волу, Га ли лайрачу Кхана-юьртара Нату наІил а, Зева дин
кІен тий а, кхин а Цуьнан ши мурд а. ШамІа-Кипас элира, ша
чІерий леца воь ду, тІак к ха кхиболу мурдаш а ба хара цуьн ца.
ХІордан кеманна чу а бев л ла, берда йистера дІаба хара уьш. Амма
цу буьйсан на цара хІум ма а ца лецира.
Іуьйре хил ча, Іийса вара берда йистехь лаьт таш, амма мурдашна Иза ца вевзира. Іийсас хаьт тира цаьрга: «Дот тагІий, чІерий
дуй шуьгахь?» Цара жоп делира: «Дац». Цо элира цаьрга: «Шайн
чІерий лоцу бой хинкеманан аьт ту агІор чу таса, тІак к ха карор ду
шу на чІерий». Цара бой хи чу тесира, ам ма цаьрга иза хьа ла ца
як к ха лора чІерий дук ха хи ларна. ТІак к ха Іийсана дук хавезаш
хил лачу мурдо Ки пе элира: «ХІара Веза Эла ву». Иза а хезна, хи
чу ик к хина Ки па неканца берда тІе кхечира. Кхиболу мурдаш
кеманна тІехь схьабаьх кира, чохь чІерий долу бой а тек хош, – уьш
бердана гена боццуш бара чІерий лоьцуш. Берда тІе хьа лабев л ча,
царна латийна цІе а, цу тІехь чІара а, ул лехь бепиг а гира.
Иш т та кхоз лагІа Шен мурдашна дуьхьал веара Іийса, Ша веллачуьра ден вел лачул тІаьхьа.
Уьш хІу ма юуш Іаш бол чу хенахь, Іийсас элира ШамІа-Кипе:
«Яхьъян кІант ШамІа! Царначул сов кІорг гера везий те хьу на
Со?» Кипас жоп делира: «ХІаъ, Веза Эла, Хьу на хаьа, су на Хьо
везий». Іийсас цуьн га элира: «Сан Іахарий да жа де ахьа». Іийсас
шоз лагІа хаьт тира цуьнга: «Яхьъян кІант ШамІа, кІорггера везий
те хьу на Со?» Ки пас Цуьн га элира: «ХІаъ, Веза Эла, Хьу на хаьа,
суна Хьо везий». Іийсас цуьн га элира: «Сан уьстагІийн Іу хи ла
хьо». Кхоз лагІа а хаьт тира Везачу Эло цуьнга: «Яхьъян кІант ШамІа, везий те хьу на Со?» Кипа гІай гІане вара, Цо шега кхоз лагІа
а хаьт ти ча: «Везий те хьу на Со?» Цо элира Іийсага: «Веза Эла,
Хьу на дерриг хаьа. Хьу на хаьа, су на Хьо везий». Іийсас цуьнга
элира: «Сан уьстагІий да жа де ахьа».
Кипа кхузза Іийсах дІакъастаре терра, хІинца шена Иза везар
а кхузза хаий тира цо. «Сан уьстагІий да жа де» боху чу деш нашца
Везачу Эло Кипина а, кхечу мурдашна а тІедуьл лу ра Шех тешаш
бол черан дола дар.
ЯХЬЪЯ21:1–17
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Да ла леррина Къобалвина Іийса хьа лавак к хар
ен вел ла волу Іийса, кхин шовзт къа дий нахь Шен мурдаш на дуьхьал а вогІуш, царна Делан Олал лех дуьй цуш
Іийра. Эх хар а, мурдаш а гулби на, Цо царна тІедил лира:
«Яру ша лайм-гІа лара дІа а ма дов ла, Аса шу на дий цин чу, Дадас шу на лур ду аьл лачу ди кане сатуьйсуш а хи ла. ХІун да аьл ча
Яхьъяс шу хих чек х дехира, ткъа масех де даьл ча, шу Делан Синах дузур ду.
Амма шу на тІе Делан Са а доьсси на, шуьга ницкъ беача, Сан
тешаш хир ду шу Яру ша лаймехь а, берриг ЯхІуд-мах кахь а, Шамранан мах кахь а, дуьненан йисте кхач чалц а».
И деш наш аьл лачул тІаьхьа Да ла лерри на къобал вина Іийса
церан бІаьргаш на хьал ха сти га ла хьа лава ла волавелира, кест та
мархано царна гу чуьра къай лаваьк к хира Иза. Иза хьа лаволу чу
хенахь уьш сти га ла хьоьжуш болуш, цІаьх хьана царна хьал ха
кІай чу ду харш ца ши стаг хІоьт ти ра. «Га ли лай-мех кан ба хархой, – элира цара, – шу хІун деш лаьт та, сти га ла а хьоьжуш? Шу
дол чуьра Іийса сти га ла хьа лавок к хуш шу на ги на ма-хил лара,
Иза иш т та юха а вогІур ву».
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ1:3–11
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«Некъ а, билггал долу бакъдерг а, дахар а»
езачу Эло Да ла лерри на къобал вин чу Іийсас лаьт та тІехь кхо
шо герг га хан яьк к хи ра, гІул лакх деш, Ша жІарах дІатох халц.
Везачу Эло Ин жил хьоьху ра, я, кхечу кепара аьл ча, кІел хьардов ларх
а, Делан Олал лех а болу Ха за Кхаъ. Иш т та ду Цун на юк къера къаьстти на меха ла долу деш наш:
Со бу шу на некъ а, бил г гал долу бакъ дерг а, да хар а. Цхьа а ца воьду
Дена тІе, Соьга хула бен (Яхьъя14:6).
Со ву ада маш Ден дий риг а, ада маш на да хар Лург а. Сох тешаш
вол чун, нагахь и вел ча а, цкъа а хедар доцу да хар хир ду (Яхьъя11:25).
Со дуьненахь мел ву, дуьнен на ел ла серло ю Со (Яхьъя9:5).
Со да харан бепиг ду шу на. ХІун да аьл ча Су на тІевогІург цкъа а мацлур вац, Сох тешаш верг цкъа а хьаглур вац (Яхьъя6:35).
Адамийн КІант дай нарг каро а, кІел хьардак к ха а веана ма ву (Лака
19:10).
Уг гар хьал ха Делан Олал ла а, Цуьнан ла ам а ла ха (Маттай6:33).
Машар буьту Ас шу на, Сайн машар ло Ас шу на. Дуьнено ца лу чу
тай пана, машар ло Ас шу на. Син тем боцуш ма хуь лий ла шун дег наш,
кхера а ма лой ла уьш (Яхьъя14:27).
Дуьй ла Су на тІе, кІад дел ларш ший, ба лехь дерш ший. Аса даг на
син тем лур бу шу на. Сан дукъ шай на тІеэца, Сох Іама, хІун да аьл ча
даг чохь Со чІогІа эса ла а, кІеда а ву шу на. Цун дела шу на Со вол чохь
деган син тем карор бу. Сан дукъ а дІак хехьа лур долуш ду, Сан мохь а
бац беза (Маттай11:28–30).
Сан даше ла ду гІуш а, Со Ваий тин чух тешаш а вол чун Дела волчохь хедар доцу да хар ду. Къематан дий нахь царна тІехь кхел яц, ткъа,
беллачуьра ден а бел ла, Делаца дол чу бакъ дол чу да харе кхаьч на уьш
(Яхьъя5:24).
КІан тах тешачун на Дела вол чохь хедар доцу да хар хир ду. Ткъа
КІан тана муьтІахь ца хуь лу чун на цкъа а гур дац и да хар, ам ма Делан
оьгІаз ло а йолуш ю цун на тІехь (Яхьъя3:36).
Соьца ван лу ург, шен «со» бохург дІа а тет ти на, хІора дий нахь шен
ба ланийн мохь тІе а лаьц на, Су на тІаьхьа хІот та веза (Лака9:23).
ХІун пай да бу стагана дерриг а дуьне цуьнан а хил ла, цо ша хІаллак ви ча я шена зен ди ча? (Лака9:25).
На хана хьал ха Со къобал веш верг Аса Сайн сти га ларчу Дена хьал ха
къобал вийр ву. Ам ма Со на хана хьал ха дІатеснарг Аса а дІатосур ву
Сайн сти га ларчу Дена хьал ха (Маттай10:32–33).
Стигал лий, лат тий къай ла даьл ча а, Сан дешнаш довр дац (Лака21:33).
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Века лийн гІуллак хаш
Іин ц цалц дий ци нарш Веза Эла Да ла леррина къобал вина
Іийса сти га ла хьа лавал лалц хил ла хІу манаш дара. Уьш
Іийсас беан чу, Мат тайс а, Марка а, Лакас а, Яхьъяс а дІа язбин чу
ха зачу кхаьънашна тІехь дуьй цуш ду.
Ин жи лан пхоьал гІа кни га Века лийн ГІул лак хаш цІе йолуш
ю. Цу тІехь Рим хойн империн маьІ-маьІІерчу мет тигашкахь керстан дин дІаса даржоран истори ю юьй цуш ерг. Века лийн ГІуллак хаш Книги тІехь коьрта мет тиг векал ша Ки пас а, Па хІа ла а
дин чу гІул лак хех лаьцна ю, къаьст ти на века ло Па хІа ла кхи долу
къаьм наш дехачу мех каш кахь дин даржош бин чу бал хах лаьц на.
Века лийн ГІул лак хаш Книга йоьшуш, вай на го Везачу Элан
Да ла леррина къобалвин чу Іийсан Галгат хьарчу жІари тІехь ва ларехула а, Цуьнан ден ва ларехула а Да ла на хана кІел хьара дов ларх
бел ла кхаъ кхечу къаьмнийн мех кашкахь а дІасабаьржаш хи лар.
Лоруш ду, Іийсас беана, Лакас дІязби на ха за кхаъ а, Века лийн
ГІул лак хаш цІе йолу кни га а цхьана авторо – ха за кхаъ кхайк хорхочо Лакас язйи на аьл ла. Уьш язйи на хан – Да ла лерри на
Къобал винарг дуьнен чу ваьл лачул тІаьхьа 60-чу шерийн эханал
тІаьхьа яц. ГІул лак хаша ха за кхаъ кхай к хорах дол чу дий царийн
бил г гал йолу тІаьхье шайна чулоцу, Да ла леррина Къобалвинарг
ден ва ларна тІера 60-гІа шераш дола да ларан хан (вайн заманан
60-гІа шераш). Иза керста дин дуьх хьара даржарх йолу истори ю.
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Делан Са тІедоссар
а ла лер ри на Къо бал ви нарг сти га ла хьа ла ваьл лачу
Зайт-дит тийн лома тІера Яру ша лайме схьа а баьх кина,
шаьш гут тар а гул луш дол чу цІа чу баьх кира мурдаш. Цара доІанаш дира цигахь. Цаьрца масех зуда а яра, шай ца Да ла леррина къобал вин чу Іийсан нана – Марем а йолуш. ЯхІудан мет та
ший т тал гІа мурд хаьржира – Мат та хьи.
Пасахьан деза де чек х даьл ча даздеш дол чу Шовзткъе ит талгІачу
дийнан дезачу дийнахь верриге а шийт та векал цхьаьнак хийтира.
ЦІаьх хьана, чІогІа мох хьаьк х ча сан на, стиглара еан чу гІовгІано уьш чохь болу цІа хьа ла дуь зира. Юха декъа дел ча санна долу
цІеран мет танаш дІаса даьржира, уьш хІора векал на тІедиссира.
Делан Си нах буьзначу векал ша шай на хьал ха ху уш ца хил ла
мет танаш дуьй цу ра.
Цу хенахь тайп-тай пан чу пач хьал к хаш кара дезачу дий не
баьх ки на суьпа яхІуд хой бара Яру ша лай мехь. ГІовгІа а хезна,
иза схьайолу чу мет те сихбелира уьш. Царах хІораммо ла ду гІура, векал ша шайн ненан мотт буьй цуш. Уьш боьх на хьаьвзира.
Цецбев л ла, вовшаш ка хоьт ту ра цара: «И адамаш массо а га лилай хой дац? Вайна хІоран на а му ха хеза, цара вайн ненан мотт
буьй цуш? Ткъа вайна массарна а хеза вешан мет танашкахь цара
Делан сий ла хьчу гІул лак хех лаьцна дуьй цуш!»
Дук хахбол чара цецбов ларца хоьт ту ра: «Ванах, хІара хІун ду?»
Ткъа кхечара ца бешаш боху ра: «Цара алсам мерза чагІар мел ла».
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ1:12–26;2:1–13
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Кипин хьехам
и па а, цхьай т та векал а схьагулбел лачу на хана хьал ха дІа хІитти ра. Ки пас массарна а хозуьй туш къамел долий ра: «ЯхІуд хой
а, Яру ша лай ман ба хархой а! Пурба ло су на дерриг а шай на дий ций та.
Ди ка соьга ла догІа лаш! ХІара нах, шу на ма-мот тара, бех на бац, хІин ца
Іуьйран на исс сахьт бен ма ца даьл ла. Ткъа Юал-пай хамаро дий ци нарг
ду хІара. „ТІаьх хьарчу денош кахь Аса Сайн Си нан Іаь ту хур ю дерриг
а адам на тІе. ТІак к ха шун кІен тий а, мех карий а, шай га пай хамарал ла
а доьсси на, Делера болу ха амаш беш хир бу. Кегий наш Делера долу
тамаший на суьр таш шай на хьал ха хІуьт туш хир бу, ткъа бак к хий наш
Делера долу гІенаш гуш хир бу. Сайн ял хошна тІе, божаршна я зударшна
делахь а, Сайн Си нан Іаь ту хур ю Аса цу денош кахь, тІак к ха цаьргахь
пай хамарал ла хир ду. Аса сти га лан Іаьрчаш кахь а, лаьт та тІехь а тамаший на хІу манаш гой тур ду: цІий, цІе, кІуьран мархаш. Везачу Элан
сий лахь де тІек хача ле мал хах бода хир бу, бат тах цІий хир ду. Ам ма
массо а Везачу Эле кхой к хуш верг кІел хьарвок к хур ву“.
Исраил хой, ла догІа лаш соьга: На зар тара Іийса адам делахь а, Дала Иза шу на хьал ха къобал ви ра. ХІун да аьл ча шу на ма-хаъ ара, Да ла
Цуьн га хула шу на юкъахь та маший на хІу манаш а, бил га лонаш а кхочуш йора. Іийса Делан ла ам ца а, Цун на хьал х хе гуш ма-хил лара а, шун
кара дІавели ра, ткъа аша дин доцу чу на хе, жІарах дІа а тохий ти на,
вей ти ра Иза. Ам ма Да ла вел лачуьра ден ви ра Иза, Іожал лин багара а
ваьк к хи на. Іожал лин ницкъ ца кхечи ра Иза шен карахь сацо.
Да ла Іийса ден ви ра, вай Цуьнан тешаш а ду. Иш т та Делан аьт ту
куьй га хьа лаваьк к хин чу Цо Дегара Шена лур ду аьл ла Делан Са схьаий ци ра. Іийсас кхочуш ди ра та ха на шу на гуш а, хезаш а дерг. Дауд
сти га ла хьа лаваьл ла вацара, ам ма цо эли ра: «Вайн Везачу Эло аьл ла
Хьал дол чу Эле: „Су на аьт ту агІор охьа хаа, Аса Хьан мостагІий Хьан когашка охьабах к калц“ Цун дела, берриг а исраил хой, ха а лаш: аша жІарах
дІатоьх на Іийса – Да ла Цу нах Веза Эла а, Къобал ви нарг а ви на шу на».
И деш наш хезначу массара а доьх начу дег наш ца Ки пе а, кхечу векал ш ка а боху ра: «Вежарий, хІун дан деза оха?» ТІак к ха Ки пас эли ра
цаьрга: «Шух хІора а Дал ла тІе а верзий, шаьш хих чек х да хий та Іийсан
дуьхьа, шайн къи нош на геч дай тархьама. ТІак к ха шу на совгІат сан на
Делан Са лур ду. И совгІат дук ха хенахь дуьй на а лур ду аьл ла дара
шу на а, шун бераш на а, шу на тІаьхьабогІу чу, Да ла Шена тІек хой к хун
бол чу массарна а».
Дук хахбол чара реза хил ла тІеий ци ра Ки пин деш наш, цу дий нахь
кхо эзар герг га стаг хих чек х вели ра. ХІетахь дуьй на Везачу Эло хІора
дий нахь совбоху ра кІел хьарбохурш – Шен Ди нан Тоба, вуьш та аьлча, Да ла лерри на къобал вин чу Іийсас кІел хьарбаьх начу нехан гулам.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ2:14–47
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Лела ца луш волу стаг туовар
къа Кипий, Яхьъяй ламазан хенахь Делан цІийне воьду ра. Делан
цІий нан Исбаьхьа ков олу чу мет техь Іаш лела ца луш волу стаг
вара. Иза, хІора дийнахь схьа а ва лавой, цигахь сагІа деха вуьту ра. Делан
цІен на чу волу чохь Ки пий, Яхьъяй ги на, цо сагІа дий хира цу шин га.
Цуьн га а хьаьж на, Ки пассий, Яхьъяссий элира: «Схьа хьа жал кхуза!»
СагІа доьхург лерри на векал ш ка хьаьжи ра, цу шим ма цхьаъ яларе са а
туьйсуш. Ам ма Ки пас эли ра цуьн га: «Дети а, деши а дац соьгахь, ам ма
сайн дерг ло ас хьу на. Да ла лерри на Къобал вин чу, На зар тарчу Іийсан
дуьхьа, хьа ла а гІат тий, дІавола ло!» ЗаьІап чун аьт ту куьг схьа а лаьц на,
Ки пас иза хьа лагІат тий ра. Цу стеган когаш а, голаш а чагІъелира, иза,
хьа ла а гІаьт ти на, дІаса лела волавели ра. Иш т та векал ш ца Делан цІа
чу ва хара иза, дІавоь душ, ирх к хисса луш, Дал ла хастамаш беш. Делан
цІа чохь бол чу на хана вев зи ра Исбаьхьчу кевнехь сагІа доьхуш Іий на
заьІап стаг. Иза когаш тІехь лелаш а, Дал ла хастамаш беш а ги на, берри ге а цецбев л ла а, цун на хил лачух кхерабел ла а бара.
Лела ца луш хил ла стаг, то а вел ла, Ки пи ний, Яхьъя ний юх хера дІаволуш ца хи ларна, берри ге а нах лек хачу бІогІамех йин чу гІиш лон на
хьал ха схьагулбел лера. Иза а гина, Кипас элира нахе: «Исраил хой, хІок ху
гІул лак хах шу цец хІун да дуьй лу? Тхешан ниц къаца я суьпа хи ларца
тови на-м ца моьт ту шу на оха и стаг? Ибра хІи ман а, Исхьак хан а, Якъубан а, вайн дайн а Да ла сий деш айи на Шен ял хо волу Іийса. Ам ма аша
Иза вей ти ра, Пулатана хьал ха Цу нах дІа а къаьсти на, цо Иза дІа хеца
сацам бин нашехь а. Дал ла тешаме Верг а, Делан ла амехь Верг а тІе ца
оьцуш, стаг вий на зулам хо кІел хьарвак к ха аьл ла, дий хи ра аша. Да хар
Кхол лархо вийра аша! Ам ма Да ла вел лачуьра ден вира Иза, цу хІу ман на
тхо тешаш а ду. Іийсах тешар ба хьана долуш, Цуьнан цІаро тешарехь
чІагІви на и шу на гуш а, вев заш а волу стаг. Бил г га ла, Іийсас кхун на
дел лачу тешаро товина хІара стаг, шу на ма-гарра. Вуьшта, вежарий, су на
хаьа, аша а, шун хьаькамаша а и гІул лакх шай на ца ха арна ди ний ла.
Ам ма Да ла иш т та кхочуш ди ра, Шен массо а пай хамарехула хаий ти на
долу, Ша лерри на Къобал ви нарг ба ланийн хІордах чек х вак к хар. ХІинца, шаьш лелий начун на дох ко а дов лий, Дал ла тІедерза, шайн къи нош
дІа да хийтархьама. ТІак к ха Да ла шу на паргІат зама йоуьйтур ю. ТІак к ха
Цо шу на хІот тий на волу, Ша лерри на Къобал ви нарг воуьй тур вара. И
Къобал ви нарг Іийса ву. Ам ма Да ла Шен пай хамарш ка хула Ша дерриг
а юхамет та хІот тор ду аьл ларг тІек хач чалц йол чу хан на Іийса сти га лахь
хир ву. Муса-пай хамаро а ма аьл ла: „Шун Везачу Да ла, шун вежарех
Пай хамар хІот тор ву шу на юкъахь, со сан на. Цо боху чу массо а хІу мане
ла догІа лаш. Цуьн га ла ца доьгІнарг массо а, шен хал къах дІа а къастийна, хІал лак вийр ву“. Цул сов, массо а пай хамаро, Шамъал-пай хамарна
тІера дуьй на, хІара денош догІур ду аьл ла ду. Ткъа пай хамарийн а, Да ла
шун дай ш ка дин чу весетан а тІаьхьенаш шу ю. Да ла аьл ла Ибра хІи ме:
„Хьан тІаьхьенехула декъа ла хир ду дуьнен чуьра массо а хал къаш“.
Шен Ял хо ден ви ча, Да ла уг гар хьал ха шу на тІеваий ти ра Иза, зуламечу
гІул лак хех шух хІора а дІа дерзош, къобал дархьама».
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ2:14–3:26
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Кипий, Яхьъяй чу вол лар
ипас хьехам бина а, лела ца луш волу стаг товел лачул а тІаьхьа пхи эзар гергга стаг тийшира Да ла леррина къобалвинчу
Іийсах. Амма Кипас аьл лачу дешнаша динан дай а, хьаькамаш а
оьгІазбахийтира, цара омра дира, Кипий, Яхьъяй, схьа а лаций, набахти чу вол ла аьл ла. ШолгІачу дийнахь хьаькамаш, къаной, Іелам
нах, динан коьрта дай Яру ша лаймехь гулбелира. Цара, векалш схьа
а ба лабайтина, коьртачу кхеташонна хьал ха дІа а хІит тийна, лела
ца луш волу стаг товарх хаьт тира цаьрга: «Муьл хачу ницкъаца а,
хьенан цІарах а дара аша динарг?» ТІак к ха Делан Синах вуьзначу
Кипас элира цаьрга: «Ла догІа лаш, халкъан тхьам данаш а, бак к хий
нах а! Нагахь санна цомгуш вол чу стагах бин чу къин хетамах аша
тахана тхоьгара жоп дехахь, дІахаа лаш шу на а, дерриг Исраи лан
халкъана а: аша, жІарах дІа а тоьх на, вейтин чу, Да ла вел лачуьра
денвин чу, На зартарчу, Да ла леррина къобалвин чу Іийсан дуьхьа товина волу хІара стаг шу на хьал ха лаьт таш ву! Іийса – Иза,
„гІиш лошъечу пхьераша дІа а кхоьссина, сонан йисте дІахІоьт тина болу тІулг“ бу. Кхин цхьаьнггахь а кІел хьардовлар дац, хІун да
аьл ча стигал кІелахь кхин цІе яц адамашна кІел хьардовла ел ла».
Ки пин а, Яхьъян а доьнал ла а гуш, и шиъ хал къана юкъара
деш на воцуш вуй ла а ху уш, тхьам данаш а, къаной а цецбуьйлу ра. Амма кест та и шиъ, Іийсаца хил ла дела, вевзира царна,
амма Ки пина а, Яхьъя на а хьал ха лаьт таш товина стаг хи ларна
дуьхьал ала хІум ма а дацара церан. Цхьана ханна векалш чуьра
ара а баьх на, вовшаш ца дагабов ла хІит тира динан коьрта дай а,
къаной а: «ХІун де вай оцу на хана? Яру ша лайман ба хархошна
гина цара дина тамашийна хІу ма. Вайга иза дайа лур дац. Ам ма
хил лачух лаьцна хабар на хана юкъахь ца даржий та, вай дех ка
деза царна Іийсан цІарах хьехам бар».
Векалш схьа а кхайк хина, динан коьртачу дайша царна къовламе
омра дира Іийсан цІарах хьехам а ма бе, цу нах лаций дий ца а ма
дийца аьл ла. Амма Ки пас а, Яхьъяс а цаьрга элира: «Ой ла ейша
шаьш а, нийса дуй Дал ла хьал ха, Делал хьал ха шуьга ла догІар?
Цун дела тхайна ги нарг а, хезнарг а ца дуьй цуш тхо Іалур дац».
ТІак к ха кхеташоне гулбел лачара массара а векалшна кхерамаш а
тийси на, и шиъ дІа хий цира. Царна таІзар дан аьт то а бацара, тІе
хал къах а кхоьру ра уьш, хІун да аьл ча массара а Дал ла хастамаш
бора заьІап хо тови на тамаший на хІу ма хи ларна.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ4:1–21
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Тешар бахьанехь ба ланаш хьал хара лайначу
Тапин кхалхар
екал ша тІедил ларца Ди нан тобано ворхІ стаг хаьржи ра
шай на юкъара, мискачу а, таро йоц чу а нехан дола дар
царна тІе а дуьл луш. Царах динан куьйгал хойн гІоьн чий олу ра.
Хьал хара гІоьн ча Тапа вара – Делан Синах а, тешарх а, ницкъах
а вуьззина волу стаг. Цо на хана юк къехь инзаре хІу манаш дора,
тамашийна бил га лонаш гой ту ра. Да ла леррина Къобал вин чух
тешачеран мостагІаш на ца везара Тапа, цуьн ца къийса лора уьш,
амма цуьнан хьекъа лал ли на дуьхьал ца лат та лора. ХІун да аьл ча
Ша Делан Сино хьоьху ра Тапина ала дезарг. ТІак к ха мостагІаша,
масех стаг мат тара а ви на, Тапа бех кевай тира, иза Дал ла а, Муса-пай хамарна луьйш вара аьл ла. Нах Тапина дуьхьал а баьх на,
иза, схьа а лаьц на, коьртачу кхеташоне ва лийра. Бех кевеш берш
харц тоьшал ла дан буьй лабел ча, коьртачу кхеташонехь мел волчун на гира, ма ли кан сан на, Тапин серла яьл ла юьхь.
Берриге а бех каш ка ла а доьгІна, ди нан коьртачу дас хаьт тира
Тапе: «Иш т та дуй иза?» Жоп луш, Дезачу Йозанаш тІера деш наш
да лийра Тапас. Чохь берш бех ке беш, цо дечу къамеле ла ду гІурш,
оьгІазба хана, шайна мет тиг ца карош, цергаш хьек хош бара.
Делан Синах вуьзна вол чу Тапина, стига ла хьа лахьаьж ча, Делан
нур а, Дал ла аьт ту агІор лаьт та Іийса а гира. Цо элира: «Хьовсийша, су на ел лаел ла сти гал а, Дал ла аьт ту агІор лаьт та Адамийн
КІант а го». И дерри ге а хезча, оьгІа зал ли ца, Тапин деш наш ца
ха зийта шайн лергаш дІа а къев лина, цунна тІелетира чохь берш.
Цара цун на, гІа лех ара а ваьк к хи на, тІул гаш дет та долийра. Тапа доІа деш вара: «Іийса-Эла, дІаэца хьа сан са!» Юха, голаш тІе
а воьж на, чІог гІа элира: «Веза Эла, къи лахь ма лара лахь кхарна
хІара гІул лакх!» Иза а аьл ла, Тапа кхел хира.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ6:2–15;7:1–60
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Пилап а, эфиоп хо а
апа къиза кхел хин чул тІаьхьа Яру ша лаймехь йолу Динан
тоба Іаза пе леци ра. Цуьнан декъаш хой ЯхІуд-мех кан а,
Шамран-мех кан а тайп-тайпан чу гІа ланашкахула дІасабаьржира.
Векал ша Везачу Элан дош даржа дора на хана юкъахь.
Цкъа Везачу Элан ма ли ко элира динан куьйгал хойн гІоьн че
Пи лапе: «Хьа ла а гІат тий, къилбехьа бол чу, Яру ша лаймера яьссачу ара хула Іази-гІа ла боьду чу новкъа ва ла». Пи лап, хьа ла а
гІаьт тина, дІава хара. Эфиопин-пач хьалк хан Кхан дакх цІе йол чу
зуда-пач ча хьан цІий нехь лак к харчу даржехь а волуш, цу пачча хьан дерриге а жовхІарех жоп а луш, уьш лардеш волу ваьІна
эфиоп хо, Везачу Элана Іиба дат дан Яру ша лайме а веана, юхавирзина, оцу хенахь цІа воьдуш вара. Шен гІудалк ха чохь вогІу ра
иза, ЕшаІ-ЯхІу-пай хамаран теп тар а доьшуш.
Ма лико элира Пи лапе: «Цу гІудалк ха тІе а гІой, ул ло а хІот тий,
дІагІо». Пи лап тІевахара, ваьІначо доьшург ЕшаІ-ЯхІу-пай хамаран
теп тар дуй а хиъна, цо хаьт тира: «Ай хьа доьшу чух кхетий хьо?»
Вук хо жоп делира: «Цхьаммо кхетош ца хил ча, со му ха кхетар
ву?» Цо Пи лапе ша вол чу гІудалк ха чу хаахьара элира. Ткъа Делан
Йозанаш тІера йоьшу мет тиг ишт та яра: «Урс хьак ха буьгу уьстагІ
сан на, дІавуьгуш вара Иза, ша лоргу чун на хьал ха, Іахар сан на,
шена чуьра Іаь ца йолуьй туш, тий на Іара Иза. Сийсазваьк к хи на
вара Иза, ткъа нийса кхел Шена яй та Цуьнан бакъо яцара. Хьан
дуьйцур дара Цуьнан тІаьхьенах лаьц на, хІинца Цуьнан да хар
лаьт тара дІа хьош хил ча?»
ВаьІначо хаьт тира Пи лапе: «Алахьа соьга, хьанах лаьцна дуьйцу
пай хамаро кхузахь, шех я кхечух?» Делан Йозанийн оцу мет тера
вола а вел ла, Іийсах лаьц на цунна ха за кхаъ бовзийтира Пи лапа.
Цу хенахь, кхи дІа шайн некъ а беш, уьш хи тІе кхечира. ВаьІначо хаьт тира: «Хьа жа хьа, хІара хи ду, стен новкъарло йо су на
хих со чек х вак к хийта?» ВаьІначо омра дира, гІудалкх сацае аьл ла.
И шиъ хи чу велира. Пи лапа иза хих чек х ваьк к хира. И шиъ хи
чуьра хьа лаваьл ча, Делан Са ваьІначун на тІе доьссира. Пи лап
Везачу Элан ма ли ко дІаваьхьира, ваьІначун на иза кхин ца гира.
Вок к ха а веш, кхи дІа а шен новкъа хула дІава хара ваьІнарг.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ8:26–39
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Керста нах лоьх куш волу Шаул
ру ша лаймера Делан тоба эк к хий на лелочарах цхьаъ вара
къона паруш хо Шаул. Иза динан дешар кІорг гера дешна а,
Деза Йозанаш дика ху уш а вара. Дайх схьа дев л ла дийцарш къовламе лардеш а, дерри ге парзаш а, товрат-хьехамо тІедил ли нарг а
лерри на кхочуш деш вара иза. Амма бакъдерг ца ху уш, Шаул ца
тешара Іийса Машахь хи ларх, цо керста нах ди нах дІакъаьстинарш сан на лору ра. Да ла лерри на къобал вин чу Іийсан мурдийн
цІенош чу а лел хаш, уьш схьа а лоьцуш, набахти чу кхуьссуьйту ра
цо, цигахь ба ла а хьоьгуш, уьш ба лий та.
Динан куьйгал хойн гІоьн чи на Тапи на тІулгаш дет тачу хенахь
иза чал тачийн ду харш лардеш вара, цу кепара таІзар дарх шена
хетарг а гой туш. Шаул къиза вацара, амма деш долу таІзар нийса
ду аьл ла хетаро ша боху чун на тІера ца волуьй ту ра иза.
Кхераме йолу му непи къал ла кхи дІа а яьржаш а, цуьнан цхьа
бух Дамасакх-гІа лахь буй ла а хиъна, ци га ва ха сацам бира Шаула. Везачу Элан мурдаш ка луьра цабезам а болуш, ди нан коьрта
да вол чу веара иза, Дамасак херчу жуьг тийн гуламан цІеношка
кехаташ деха. Цара гІо дийр дара цун на массо а ци гахь волу Дала леррина Къобал вин чун на тІаьхьа хІоьт тинарг, схьа а лаьцна,
буржал ш кахь Яру ша лайме таІзар дан схьава ло.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ7:58;8:1,3;9:1–2
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Веза Эла Шаулна хьал ха хІут ту
аул Дамасакх-гІа ли на ул ле кхочуш, сти га лара кхет тачу серлоно къагийра иза. Иза лаьт та охьавоьж ча, шега
луьйш долу аз хезира цун на: «Маржа Шаул яІ! Соьга ба ла хІун да
хьоьгуьйту ахь?» «Хьо ми ла ву, Веза Эла?» – элира Шаула. Везачу
Эло жоп делира: «Со Іийса ву, ахь эк к хийна лелош волу. ХІинца,
хьа ла а гІат тий, гІа ла гІо, цигахь эр ду хьоьга ахь хІинца дан дезарг».
Шаул ца схьабогІуш хил ла нах Іадий на лаьт тара, царна аз хезара, ам ма гуш цхьа а ва цара. Шаул лаьт тара хьа лагІаьт тира;
цуьнан бІаьргаш схьабил лина бара, амма цунна хІумма а ца гора:
стигларчу серлоно бІаьрса дайи нера цуьнан. Некъа хоша, куьг а
лаьцна, Дамасак хе вигира иза.
Дамасак хехь Да ла лерри на Къобал вин чун цхьа тешаме мурд
вара, Хьанас цІе а йолуш. Цун на сурт хІоьт тин чу хенахь Везачу
Эло цуьнга элира: «Ва Хьанас!» ТІак к ха хІок хо жоп делира: «Эла,
со кхузахь ву!» Эло цуьнга элира: «Нийсаниг» олу чу урамехь долчу ЯхІудан цІа чу а гІой, Тарс-гІа лара Шаул цІе йолу стаг хат та.
Хьа жа лахь, иза хІин ца доІанаш деш ву. Цун на сурт хІоьт тина,
Хьанас цІе йол чу стага, ван а веана, шен бІаьргаш тІе куьйгаш
дох куш, шен бІаьрса схьа даийта». Хьанаса элира: «Веза Эла, су на
дук ха на хера хезна оцу стагах а, цо Хьан безачу на хана Яру шалаймехь дин чу вонах а лаьцна. Иза динан коьртачу дегара кехат
а да хьаш веана, Хьоьга мел кхойк хург чу вол ла бакъо луш долу».
Ам ма Везачу Эло цуьн га элира: «ДІава ло! И стаг Ас хаьржина
гІирс бу. Цо кхай к хор ю Сан цІе кхечу къаьмнех бол чу на хана а,
церан пач ча хьашна а, Исраи лан халкъана а. Ас гой тур ду цунна,
Сан цІе ба хьана долуш шен мел ба ланаш лан деза».
Хьанас шега Везачу Эло аьл лачу мет те дІа ва хара. ЦІа чу а
ва хана, Шаулан коьрта тІе куьй гаш а дех ки на, цо элира: «Ваша
Шаул, хьо кхуза вогІуш, хьу на новкъахь гу чу ваьл лачу Везачу Эло
Іийсас ваий тина со, хьу на юха а са гай тархьама а, хьо Делан Синах вуьзна хи лийтархьама а». Оцу сохьта, бІаьргашна тІера пардо
дІа даьл ча сан на, са гира Шаул на. Оц цу дийнахь Шаул Іийсан
цІеран дуьхьа хих чек х велира. Жуьг тийн гуламан цІеношкахь
хьехамаш бан волавелира иза, Іийса Делан КІант ву бохуш.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ9:3–20
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Шаул Дамасак хера воду
аулан хьехамаш хезнарш цецбуьй луш бара: «Иза вацара Яру ша лаймехь Іийсага кхойк хуш берш хІал лакбан
гІерташ? Кхуза а уьш, схьа а лоьцуш, ди нан коьртачу дай ш на
тІебига веана вац иза?» Шаул тІет тІа динехь чІагІ луш вара. Іийса
Машахь – КІел хьардохург ву бохуш, шен хьехамаш ца Дамасакхехь Іаш болу жуьг тий цецбоху ра цо.
Цхьа хан яьл ча, жуьг тийн барт хи лира Шаул вен. Иза дархьама
гІа лин дерри ге а кевнаш кахь тІема лой дІа хІит тийра цара Шаул
схьа лацийта, нагахь цунна Дамасак хера дІава ха дага дагІахь. Иза
хаа а хиъна, гІа лахь сецира Шаул. Буьйсан на Іийсан мурдаша
гІа лин пена тІехула док к хачу тускар чохь чу воссийра иза.
Дамасак хера дІа а ва хана, Яру ша лайме кхечира Шаул. Ци гахь
Іийсан мурдех дІак хета гІоьртира иза, амма массо а цу нах кхоьру ра, иза бил г гал Да ла лерри на Къобал вин чун мурд хи ларх ца
тешаш. ТІак к ха века лех цхьаъ волу Бар-На аб веара уьш бол чу
Шаул ца. Цо дий цира царна, новкъахь Шаул на Веза Эла гар а,
Везачу Эло Шауле дийцинарг а, Шаула Іийсан цІеран дуьхьа Дамасак хехь майрра хьехамаш бар а. ТІак к ха векал ша а, ерриге а
Динан тобано а ваша санна тІеийцира Шаул. ТІаьхьа цу нах векал
Па хІал олу ра. Цуьнан да харан Іалашо хи лира кхечу къаьмнашна
Да ла лерри на Къобал вин чун хьехам бовзий тар.
Века ло Па хІа ла дук к ха а кехаташ да хьий тина тайп-тайпан чу
гІа ланашкахь йол чу ди нан тобанаш ка. Царах цхьан на тІехь века ло Па хІа ла яздора: «Делахь а су на пай ден на ду аьл ла хет тарг
Да ла леррина Къобалвин чун дуьхьа эрна хил ла лору ас. Цул сов,
кхи долу массо а хІу ма эрна хета су на, хІун да аьл ча дерригенал а
деза ду сан Веза Эла волу, Да ла лерри на къобал вина Іийса вовзар. Цуьнан дуьхьа со массо а хІу манах ваьл ла. Кхи долу массо
а хІу ма кхел ли хета су на, Да ла лерри на Къобал вин чуьн ца уьйр
йолуш со хи лийтархьама а, Цуьнца цхьаьна хи лархьама а. Ас-айса, товрат-хьехамаш кхочушбарца а доцуш, ткъа Да ла леррина
Къобалвин чух тешарца Дал ла хьал ха бакъвина ву со. Ишт та Да ла
Ша со бакъвира Іийсах тешарна».
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ9:21–28;ПИЛ АПХОШК А3:7–9
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Яппи‑гІа лахь Тавита денъялар
уьненаюк къерчу хІорда йистехь ю Яппи-гІа ла. Цу хенахь
цу гІа лахь Іаш яра Да ла лерри на къобал вин чу Іийсах
тешаш йолу Тави та, цу цІеран маьІна «лу» бохург ду. Цо дук к ха
а дика гІул лак хаш дора, на хах къин хетам бора. Амма, цхьа хан
яьл ча, цом гуш а хил ла, кхел хира иза. Цуьнан дакъа, лий ча а
дина, цІа чохь охьа дил лира.
Векал Ки па цу хенахь Лод ди-юьр тахь вара. Лод ди Яп пи на
генахь ца хи ларна, Да ла лерри на Къобал вин чун мурдаша Яппера ши стаг ва хий тира Ки па вол чу, цуьн га сих ха шаьш дол чу
схьак хача хьара аьл ла.
Ки па схьак хаьч ча, иза цІа чу ви гира. Биси на Іачу зударша,
бел ха а боьл хуш, хІок ху зуд чо шай на тег на ку чамаш гой ту ра
Кипина. Берриш а чуьра ара а баьх на, голаш тІе хІоьттина, доІа
а ди на, ел лачун на тІевирзи на, цо элира: «Тави та! Хьа лагІат та».
Зуд чо бІаьргаш схьабил лира, Кипа а гина, кІегархиира иза. Куьг
кховдийна, иза хьа ла а гІат тий на, мурдашка а, бисина Іачу зударш ка а схьа а кхай к хи на, царна хьал ха денъел ла Тави та дІахІот тийра Кипас.
Оцу нах лаьц на ерри ге а Яп пи-гІа лахь хи ира, тІак к ха дук к ха а
нах тийшира Везачу Элах. Ткъа Кипа кхин а вех ха Іийра Яппехь,
цІокарчашна си лу дечу ШамІин хІусамехь.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ9:36–43
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Эпсар Корнил
а ла лерри на къобал ви на Іийса а, Цуьнан векалш а дуьнен
чохь бол чу хенахь исраил хойн мохк хил ла ца Іаш, Дуьненаюк къерчу хІордан йистера ерриге а пач хьалк хаш Рим хойн империн
куьй га кІел яра. Цу пач хьал к хаш кахь шайн эскарш лат та дора римхоша. Иш т та, Ита лера полк цІе ерг яра Кхесрин-гІа лахь лаьт таш.
Цу пол кан тІеман хьаькамех цхьаъ вара эпсар Корнил. Иза а, цуьнан доь зал а суьпа а, Дела везаш а бара. Корни ла на хах къин хетам
а бора, гут тар а Деле доІанаш а дора. Цкъа, сурт хІоьт ти ча, цун на
хьал ха Делан ма лик деара, цо элира: «Корнил! Хьан доІанаш на а,
сагІанаш на а Да ла жоп дел ла. Яп пи-гІа ла нах а ба хий тий, шех Кипа олу чу ШамІе схьак хай к ха. ЦІокарчаш на си лу дечу ШамІин цІа
чохь, хІорда йистехь сецна хьу на иза». Ма лик ша вол чуьра дІа дах ча,
Корни ла, шен ши ял хо а, шена муьтІахь волу, Делах кхоьруш волу
цхьа тІема ло а схьа а кхай к хи на, царна шеца хил ларг дий цира. Юха
Кхесрин-гІа ли на къилбехьа йол чу Яп пе ба хий тира цо уьш.
Яп пе баьх кин чу тІема лош на Ки па схьакарийра. Цо уьш, тІе а эцна, буьйса йок к хуш ша вол чохь би тира. Шол гІачу дий нахь цаьрца
Кхесрин-гІа ла ва хара иза. Цигахь Корнил вара цаьрга хьоьжуш, уьш
схьак хача ле шен гергара нах а, ул лера дот тагІий а схьа а кхай к хина.
Ки па гулбел лачаьрга вист хи лира: «ХІин ца хаьа су на Дела бил г га ла
озабезам ца беш вуй ла. Цо массо а къомах болу нах тІеоьцу, нагахь
уьш Иза лара а лоруш, нийсо лелош белахь! Шу на хаьа хир ду Да ла
Исраи лан халкъана ба хьийтин чу кхоах лаьцна. Массеран а Веза Эла
вол чу, Да ла леррина къобал вин чу Іийсага хула Делаца бин чу бартах
лаьцна бу и хаза кхаъ. Яхьъяс нах хих чек хба ха кхайк хин чул тІаьхьа
На зартара Іийса Да ла къобал вира, Шен Са а, ницкъ а луш. И шу на
хаьа. ТІак к ха Іийса Га ли лайра дІаволавел ла, берриге а ЯхІуд-мах кахь
массан хьа хула лелара, ди каниг деш а, иблисан олал ла шай на тІехь
долу нах тобеш а, хІун да аьл ча Цуьн ца Дела вара. Іийсас жуьг тийн
мах кахь а, Яру ша лаймехь а ди нарг ган а ги на, цуьнан тешаш ду тхо.
Иза вийра, дечи гах хьа ла а оьл ли на, ам ма Да ла вел лачуьра кхоз лагІчу дий нахь ден вира. Іийса Делан ла ам ца на хана гу чу вели ра. Иза
хІоран на а гуш вацара, ам ма Да ла къастий начу тху на, тешаш на,
гира Иза. Оха Цуьн ца даа а ди ира, ма ла а мелира Иза вел лачуьра
ден вел лачул тІаьхьа. Цо тху на тІедил ли ра на хе кхай к хам бар а,
тоьшал ла дар а, Ша Да ла дий начарна а, бел лачарна а тІехь кхел ян
хІот тий на ву аьл ла. Цу нах лаьц на массо а пай хамарша тоьшал ла до
Цу нах тешачунна Цуьнан цІарах къиношна геч дийриг хи лар». Кипа
хьехам бина ваьл ча, ша Корнил а, берриге а цуьнан доь зал а, берриге а дот тагІий а Да ла лерри на къобал вин чу Іийсах, Делан КІан тах,
тий шира, Цуьнан цІеран дуьхьа шаьш хих чекх а да хий тира цара.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ10
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Ма лико Кипа набахтера аравок к ху
цу хенахь ХІарод-пач чахь Делан тобанах бол чарна таІзар дан волавелира. Цуьнан омранца вийра векал Якъуб,
Яхьъян ваша. Цу нах жуьг таш на там хуь лий а хиъна, пач ча хьо
векал Ки па а воьл лира набах ти чу, Паса хьан деза де чек х даьл ча,
иза хал къана хьал ха а хІот тий на, юха вен ой ла йолуш. Набах ти
чохь Ки па ларвеш ял хит та тІема ло вара. Динан тоба цу нах лаьцна, леррина Деле доьхуш, доІанаш деш яра.
Буьйсанна, ХІарод Кипа шолгІачу дийнахь нахана хьал ха хІот то
кечвел ча, шина зІенаца дІавих кина волу векал ви жина Іуьл лу ра.
Иза ларвеш ши тІема ло вара, набах тин неІарехь а ха дара лаьтташ. ЦІаьх хьана буьйсанан юк къехь Ки па вол чу Везачу Элан
ма лик деара, ерриге а набах ти серлаелира. Кипа, муьш ка йина,
сама а ваьк к хи на, ма ли ко элира: «Хьа лагІат та сих ха». Ки пин
куьйгаш тІера зІенаш цу сохьта охьаий гира. Цул тІаьхьа ма ли ко
элира: «Хьайна тІе бедар а хьарча яй, су на тІаьхьа хІот та». Кипа,
ара а ваьл ла, цун на тІаьх хье дІава хара, иза дерриг а самах дуй
а ца ху уш, шена хІоьт ти нарг сурт ду моьт туш. Ши на хехочун на
юх хехула а дев л ла, гІа ла воьду чу аьч кан кевне кхечира уьш. Ков
ша-ша ха схьа дел ла делира. Ара а даьл ла, цхьана урамах хІара
шиъ чек х даьл ча, ма лик цІех хьанна къай ла делира.
ТІак к ха, мет та а веана, Ки пас элира: «ХІин ца бил г га ла хаьа
су на, Да ла, Шен ма лик а даий ти на, ХІародан куьй гех а, жуьгташ на лу у чу таІзарх а со кІел хьарваьк к хи ний ла». ДІаса а хьаьжна, Яхьъян нана Марем Іачу цІийнехьа ва хара иза. Цигахь, гул
а бел ла, доІанаш деш Іийсах теш на дук к ха а нах бара. Царна тІе
а веана, Ки пас дийцира ша Везачу Эло набах ти чуьра араваккхарх лаьцна.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ12:1–17
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ПахІал‑века ло Іийсан дин дІаса даржош
дина некъаш: хьал хара некъ
а ла ша тІек хай к хин чу гІул лак х на тешаме вара векал ПахІал – Хаза Кхаъ кхечу къаьмнашна кхайк хор. Цо леррина
лардора Везачу Элан Да ла лерри на къобал вин чу Іийсан весеташ,
та хан лерчу дий нахь а керста на хана меха ла долу: «Иш т та, да ха
а гІой, Ден, КІен тан, Делан Си нан цІарах массо а хал къаш хих
чек х да ха, Аса шай на тІедил ли нарг дерриг а лардар а хьоьхуш».
Ан тиохи-гІа лара дІа долийра Па хІа ла, цу хенахь хил лачу Рим хойн
империн тайп-тайпан чу гІа ланашкахула а, мех кашкахула хаза кхаъ
кхай к хош, кхузза вех ха араваьл ла лелар.
Дуьх хьара иза араваьл ча, цуьнца векал Бар-Нааб а вара. Антиохера хІордан кемано Кипре ва лийра и шиъ. Века лийн ГІул лак хаш
тІехь вай доьшу, кхузахь, Кипрехь, Делан сий лахьчу гІул лак х хочун
Шаулан, ПахІал аьл ла, латинийн цІе як к ха йолийра аьл ла. Кипрера
Асиа-мах ка юхавеара и шиъ, цул тІаьхьа гІаш а, варраш тІехь а Га лата-мохк цІе йол чу провинце кхечира. Цигахь Икони-гІа лахь шайн
хьехам болийра цара, Іаламат дук ха нах Да ла леррина Къобалвинчух тийшира. Иконера Листар-гІа ла ва хара и шиъ. Цигахь Везачу
Эло Па хІа лехула цхьа астагІа стаг товира. Нахана моьт тира, ПахІал
а, Бар-На аб а деланаш бу. Грекийн цІу-делан Зевсан гІул лак х хо
кхарна лерина сагІа дак к ха гІерташ вара. Амма, иза а хезна, шайна
тІера хІу манаш а этІийна, нехан тобанна юкъаик к хира ПахІал лий,
Бар-Нааббий, чІог гІа маьхьарий а дет таш: «ХІара хІун ду аша деш
дерг? Мет та дуьй ла! Шу санна, адамаш ма ду тхо а! Оха шу на хаза кхаъ
бохьу, шу оцу харц цІушна тІера стигал а, лат та а, хІордаш а, царна
чохь дерг а кхоьл лина вол чу дийначу Дал ла тІедерзийтархьама. Хьалха Цо пурба лора нахана шайн некъашца лела, амма Цо Шех тоьшал ла
дитина, шу на диканиг а деш: стига лара догІа доуьйтий, шен хенна
ялта кхуьуьйтий. Цо шу на кхача а ло, шун дегнаш хазахетарх а дузу».
Векал ша майрра хьехамаш бора Листарехь. Ам ма ци га веан чу
масех жуьг ти чо халкъ царна дуьхьал даьк к хира. Па хІал на тІул гаш
дит ти ра, ам ма Да ла иза Іалаш вора, цун дела иза дий на виси ра.
Цо кхи дІа а шен некъ бира. Листарера Дерба-гІа ла ва хара Па хІал.
Ци гахь а цо ха за кхаъ кхай к хийра, тІак к ха дук к ха а нах Везачу
Элана тІебирзира. Дербара Па хІал а, Бар-Нааб а Антиохе юхавеара,
шаьш шиъ Делан ла ам ца хІин ца кхочуш ди на гІул лакх эц на араваьл лачу мет ти ге. Ан тиохе схьа а кхаьч на, Делан тоба гул а йи на,
цу шим ма дий цира, Да ла кхеран хьехамаш ка хула тешаран неІарш
кхечу къаьм наш на схьа му ха йил лира.
Ха за кхаъ кхай к хош, Па хІа лан ара ваьл ла ле лар кхаа шарна
герг га дах делира.

ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ13;14
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ПахІал‑века ло Іийсан дин дІаса даржош
дина некъаш: шолгІа некъ
а хІал ха за кхаъ кхайк хо шол гІа араваьл ча, цуьн ца ва ханера Іийсах теш на волу жуьг ти Са ли. Ан тиохера и шиъ
юха а Дерба а, Листар а гІа ланаш ка ва хара (Листарехь Па хІал,
масех шо хьал ха тІул гаш а дит ти на, вуьй чуьра ваьл лера). Кхузахь Па хІал на вевзира цхьа жима стаг Тимапи, тІаьхьа цуьнан
тешаме гІоьн ча хил ла волу.
Уьш Троя цІе йол чу гІа ла баьх кира. И гІа ла Эгейски хІордан
Азин агІор бол чу берда тІехь Іуьл лу ра. Буьйсан на Па хІал на сурт
хІоьт тира: цунна хьал ха веан чу цхьана македон хочо элира: «Македоне схьа а волий, тху на гІо дехьа». «И сурт хІоьт тин чул тІаьхьа
тхан сацам хи лира, Да ла тхоьга кхойк ху, царна хаза кхаъ бовзийта
аьл ла. Тхо цу сохьта Македоне да ха новкъа дев лира», – яздора
Лакас, Века лийн ГІул лак хаш Книгин авторо. Иза, схьа хетарехь,
Троя-гІа лахь Па хІалх дІак хет тачух тера дара. Грекийн-мех кан
къилбаседа-мал хба лехь ри ма хойн провин ци яра Македон-мохк.
ХІордкеманна тІехь Эгейски хІордах дехьа а дев л ла, Пи лап-гІа ла
баьх кира уьш. Схьа хетарехь, билг гал Пи лап-гІа лахь дуьх хьара
Европехь кхоьл ли нера керста нехан тоба. Цу гІа лахь Па хІал а,
Са ли а набахти чу кхоьссира, амма цу нах лаьцна тІаьхьа дуьйцур
ду. Пи лап-гІа лара Эгейски хІордан йистерчу йок к хачу Тассалник-гІа ла веара Па хІал. Кхузахь Іаламат дук ха грекаш а, ткъа
ишт та цхьаболу жуьг тий а тийшира Да ла леррина Къобалвин чух.
Амма жуьг ташна юк къехь Па хІал на а, Са ли на а дуьхьал берш
а бара. Цара нах цу шин на дуьхьал бехира, тІак к ха Берия-гІа ла
дІа ва ха дийзи ра Па хІа лан а, Са лин а. Берия-гІа лара Грецин
коьртачу гІа ла Атине веара Па хІал. Греци цу хенахь Рим хойн
империн куьйга кІел яра. Цуьнан цІе Ахай-мохк тил линера. Атинехь Па хІа ла Делан дош фи лософаш на а, кхечу на хана а хьал ха
кхайк хийра. Цу нах лаьцна а тІедогІу чу цхьана дийцарехь хьа хор
ду вай. Атинера Коринт-гІа ла веара Па хІал. Иза Рим хойн империн тоьл лачу гІа лех цхьаъ яра. Цигахь цхьана шарахь эха шарахь
Іийра Па хІал. Цу хенахь гІа ли чохь Іийсах тешачеран йок к ха
тоба кхоьл лира. Корин тара хІорда тІехула Асиа-мах ка юха а веана, Эпас-гІа ла кхечира Па хІал. Цул тІаьхьа шен некъ кхи дІа а
бира цо, Яру ша лаймехь хан а яьк к хи на, Ан тиохе юхавеара иза.
Па хІа лан шолгІа араваьл ла лелар а кхаа шаре герг га дІа да хара.
Цу хенахь Па хІа ла масех эзар ки лометр некъ бира.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ15:36–18:22
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ПахІал а, Са ли а набахти чохь
къа Па хІал шен накъостаца Са ли ца рим хойн Пи лап-гІа ла*
веара. Ци гахь Да ла лерри на къобал вин чу Іийсан цІарах
йоІ-ял хо тойира цара, хин дерг хоуьй туш иблисера долу жин дара
цун на чохь. Шен хІусам дай ш на бок к ха пай да ба хьара цо, хин дерг
а дуьй цуш. Шай на хуь луш болу пай да дІабаьл лий а хиъна, йоІан
хІусам дай ша Па хІал лий, Са лий, схьа а лаьц на, гІа лин май да на
хьаькамашна хьал ха ва лийра хІок ху дешнашца: «ХІара нах жуьг тий
бу. ХІорш ба хьана долуш вайн гІа лахь син теме дац. Кхара дуьй цуш
долу гІил лак хаш вай на, рим хош на, я тІеэца а, я лело а товш дац».
Ци гахь гулбел ларш берриш а Па хІал ний, Са ли ний дуьхьалбев лира. ТІак к ха кхела хоша, векал ш на тІера бедарш схьа а яьх на, царна
гІож маш ет тий ти ра. Цул тІаьхьа и шиъ набах ти чу а кхоьсси на,
хехочуьн га, тІера бІаьрг дІа ца бок к хуш, тут мак хаш ларбе элира.
Омра схьа а эц на, векалш набах ти чу боьх ки ра набах тин хехочо,
церан когех буржалш а тоьх на. Ам ма Па хІал а, Са ли а воьх на вацара. Буьйса юк къе ях ча, доІа а деш, Дал ла хастамаш бора цара,
кхиболу тут мак хаш цаьрга ла доьгІуш Іара.
ЦІаьх хьана чІогІа мохк бегийра, набах ти бух хе кхач чалц ега а еш.
Ерри ге а неІарш схьаел лаелира, массо а тут мак хана тІера буржалш
охьаий гира. Набах тин хехо, самаваьл ча, хил ларг а ги на, ша-шена
тоьх на, ва ла гІер таш вара, чу боьх ки нарш бевд да моьт туш. Ам ма
Па хІа ла элира цуьнга: «Ма велахь хьо хІал лак! Тхо дерриш а кхузахь
ду!» Вегош, Па хІа лан а, Са лин а когаш ка а воьж на, хехочо хаьт тира
цаьрга: «Хьомсара элий, ас хІун дан деза? Му ха кІел хьарва ла веза
со?» Цу шим ма жоп дели ра: «Везачу Элах Іийсах теша хьо, тІак к ха
хьо а, хьан цІеранаш а кІел хьарбевр бу». ТІак к ха цо уьш набах ти
чуьра ара а баьх на, церан чевнаш йи ли ра. Юха кхин хан ца йолуьйтуш, ша а, шен гергарнаш а хих чек хба хий тира цо.
ШолгІачу дийнахь ПахІал лий, Са лий чу воьл лин чу кхелахоша набахте хехо вол чу эпсарш бахийтира, ПахІал лий, Са лий дІахеца аьл ла.
Амма ПахІа ла элира цаьрга: «Цхьа а кхел а ца еш, ет та а йит тина, набахти чу кхиссира цара тхо, Риман бахархой дол лу шехь. Ткъа хІинца
тхо къай ла ха дІа хеца гІерта уьш? ХІан-хІа, шаьш, схьа а баьх кина,
тхо ара хеца деза цара». Эпсарша, дІаба хана, и дешнаш кхела хошка
дІаэлира. Векалш Риман бахархой буй ла а хиъна, вуьш кхерабелира.
Схьа а баьх кина, хІара шиъ къинтІера ваьк к хира цара. Набахти чуьра
и шиъ ара а ваьк к хина, гІа лара дІагІа хьара аьл ла, дехар дира цара.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ16:16–39

*ПилапгІала–игІаларимхошайиллинаяра;цуьнанбахархойРима
хойнимперингражданашбара,шайнполитическиаьттонашаболуш.
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ПахІал Атинехь
а за кхаъ кхай к хош, ша шол гІа ара ваьл ча, Па хІал, вай
хьал ха ма-дий ц цара, Ати не кхечира. Шен хенахь дуьнен
чуьра культу рин центр яра и гІа ла. Цу гІа лахь баьх нера дук к ха
а сий лахь-бак к хий фи лософаш – Сок рат, Платон, Аристотель,
кхиберш а. Па хІал чІогІа оьгІазва хара, цу гІа лахь сел дук ха цІуш
а ги на. Жуьг тийн гуламан цІа чохь жуьг ташца а, Дал ла Іиба дат
дечу грекашца а, тІак к ха хІора дийнахь базаран май данахь цигахь
хуь лу чу на хаца а къамел дора цо. Цхьабол чу фи лософаша – стоикаша а, эпику раша а – къуьйсу ра цуьнца. Цхьабол чара хот ту ра:
«ХІара хабарча хІун ала гІерташ ву?» Вук хара олу ра: «Иза, схьагарехь, хийра деланаш буьй цуш верг ву». ХІун да аьл ча Па хІа ла
Да ла леррина къобал вин чу Іийсан ден ва ларх дуьй цу ра царна.
Ареопаге* а ва лийна, ПахІа ле хаьт тира: «Ахь хьоьхуш долу керла хІу ма тхан хаа таро йолуш дуй? ХІун да аьл ча цхьа тамашийна
хІу ма ду тху на хезнарг, цун дела иза хІун ду хаа лаьара тху на?»
Ареопагана юк къе а хІоьт ти на, Па хІа ла элира: «Атина хой, су на
го шу къаьст тина суьпа нах хи лар, хІун да аьл ча шун гІа ла хула
езачу мет тигаш ка хула чек х волуш, су на карийра шена тІехь сагІа
док к ху тІулг. Цу тІехь яздина дара: „Вевзаш воцу чу Дал ла“. Цундела шайна ми ла ву а ца ху уш, аша Іиба дат деш волу Дела ву ас
шу на вуьйцург. Дуьне а, цу чохь дерг а кхоьл ли на волу, стига лан
а, лаьт тан а Эла волу Дела куьйга дин чу цІенош чохь Іаш вац.
Адамийн куьйгаша Дал ла гІул лакх деш делахь а, Цун на хІу ма
а оьшуш дац. Цо Ша ло адам на да хар а, са деІар а, кхин дерриге
а. Цхьана адамах Цо кхоьл лира массо а адамийн хал къаш, уьш
массо а Лаьт та тІехь Іай тархьама, хьал х хе царна цхьа бил г га ла
заманаш а, Іан мет тиг а къастий на, цаьрга Дела ла хий тархьама:
цара Иза ла ха а тарло, царна Иза каро а тарло (бакъдерг аьл ча,
Иза вайна хІоранна а генахь-м вац). ХІун да аьл ча „Иза ба хьана
долуш вай дехаш а, мет тах дов луш а, Іаш а ду“. Шун цхьабол чу
бай таш язъярхоша аьл ла: „Тхо Цуьнан бераш ду“. Ишт та, Делан
бераш дол чу вай на мот та ца оьшу Дела адаман хьекъал ца а, говзал ли ца а кхоьл лин чу тІул гах, я деших, я детих тера ву. ХІу ма ца
девзаш яьк к хин чу ханна Да ла бех ке ца до шу, амма хІинца массо
а адамашка, массан хьа а, лелий начун на дох ко а дов лий, Шена
тІедерза аьл ла, омра до Цо. ХІун да аьл ча Цо бил гал даьк к хин чу
дийнахь Ша къастийначу Стагехула дерриг а дуьненна нийсонца
кхел йийр ю, массарна а тоьшал лина Иза вел лачуьра ден а вина».

ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ17:16–31

*Ареопаг–къанойнгулам.
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ПахІал‑века ло Іийсан дин дІаса даржош
дина некъаш: кхоалгІа некъ
хьа хан яьл ча Па хІал кхоал гІа а ха за кхаъ кхай к хо ара вели ра.
Ан тиохера юха а къилбаседехьа ва хара иза. Пхьарги цІе йол чу
мах ка хула чекх а ваьл ла, Эгейски хІордан Асиа-мех кан берда тІехь йол чу
Эпас-гІа ла веара иза. Эпас йок к ха гІа ла яра, шена чохь мил лионан доьал гІа дакъа ба хархой а болуш. Цу гІа лахь Па хІа ла ши на шарахь герг га
къа хьий ги ра, цун дела Асиа (цу хенахь та хан лерчу Асиа-мех кан цхьана
декъах олу ра Асиа) ерри ге а провин цехь на ха на хезнера Везачу Элах
Іийсах болу хьехам – яхІуд хош на сан на, грекаш на а. Ткъа Да ла дук ха
тама ший на хІу манаш дора Па хІа лан куьй гаш ка хула.
Эпасехь шагатІул гах ди на исбаьхьа цІа дара, Ар теми да цІун на лери на,
иза 220 шарахь ди на дара – дуьненан ворхІ тама шах цхьаъ долу. Да шо
пхьераша а, суьр таш дох ку чара а, детих Ар теми дин цІий нан жи ма копеш
а еш, уьш юх ку ра. Цара Па хІал на а, керстанийн тхьам данаш на а дуьхьал
дук ха адамаш гІовт тий ра, хІун да аьл ча Ар теми ди на хьал ха кор та бет таш
хил ларш дийначу Дал ла тІебирзинера. Эпас йи та дийзира Па хІа лан, хІорд кеман на тІехь Эгейски хІордах дехьа а ваьл ла, ша хьал ха хьехамаш беш
хил лачу мет ти гаш ка кхечира иза, Пи лап а, Коринт а гІа ланаш ка а вогІуш.
Цул тІаьхьа иза, Асиа-мах ка юха а вирзи на, шол гІа а Троя-гІа лахь хьехам
бан вола вели ра. Троя ра шен некъ кхи дІа а би на, Ассе кхечи ра Па хІал,
ткъа ци гара хІорд кеман на тІехь Ми ти лена а, Самос а, Трогил ли а, Ми лет
а гІа ланаш ка хула чек х вели ра иза. Ми лет-гІа ла Эпасерчу йок к хачу ди нан
тобанера тхьам данаш ка кхай к хи ра цо, церан Іоди ка ярхьама, хІун да аьлча цун на хаь ара шена уьш кхин гур боций ла. Кос а, Родос а гІай ренаш
тІерачу пор тех а, Жи мачу Азин Патару а, Цора а пор тех а чекх а ваьл ла,
Іак к хо-гІа ла кхечира Па хІал. Цигара гІаш шен некъ кхи дІа а бира цо Кхесрин-гІа ла хула Яру ша лай ме кхач чалц. Яру ша лай мехь Па хІал набах ти чу
воьл лира. Шен кхоал гІачу новкъахь кхаа шарал сов лий лира Па хІал Да ла
леррина Къобалвинарг Дуьнен чу ваьл лачул тІаьхьа 54-чу шарна тІера 57-чу
шарна тІек хач чалц (дуьй цуш дерш вайн заманан 54–57-гІий шераш ду).
Ха за Кхаъ кхай к хош, века лан Па хІа лан ара ваьл ла лелар бек къа некъ
бар хил ла ца Іара. Да ла лерри на къобал вин чу Іийсах лаьц на ха за кхаъ
кхай к хочу хенахь цо дук к ха а ба ла наш ловра. Ша Па хІа ла яздо: «Аса
хьера ваьл лачо сан на дуьй цу, ам ма со царал а сов Да ла лерри на Къобалвин чун на гІул лакх дий риг ву. Цара чул а дук ха къа хьоьгу ра аса. Царал
а дук ха набах ти чохь вол лу ра. Царна чул а дук ха шод маш ет тара су на.
Уьш хуь лу чул а дук хаз за а Іожал лин кхера мехь хуь лу ра со. ЯхІуд хоша
пхоьазза шед йит тина су на, хІоразза а ткъе ткъайоьсназза а ту хуш. Кхузза
гІож маш йит тина су на. Цкъа тІе тІулгаш кхиссина су на. Со тІехь а волуш,
хІордкема кхузза дуьй хира, аса цхьа дей-буьйсий хІорда чохь а даьк к хира.
Мосуьй т тазза араваьл ла леларг хил ла а лел ла со. ТІедев л лачу хиш ка хьара
кхера маш а хил ла су на. Та лорхош ка хьара кхерамаш а хил ла су на. Сайн
тай панах бол чу на хехьара а кхерамаш хил ла. Кхечу къаьм наш карчу нахехьара кхерамаш беана. ГІа лахь а, яьссачу арен гахь а, хІорда тІехь а кхерам болуш лел ла со. Ди нан харц вежарш ка хьара кхерамаш а лай на аса…»
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ18:23–21:34;2КОРИНТ ХОШК А11:23–26
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Бозбунчалла лелоран къа
оврата тІехь вай доьшу, Да ла къов ламе дих кина хил ла Шен
хал къана бозбун чал ла а, пал тийсар а, жинашца тар а, сардамбол лар а. Цо, ур-ат тал, ве аьл ла и дех кар тал хош верг: «Пал
а ма тийса, бозбун чал ла а ма лела де» (Іамалъяр19:26). «Шай на
ул ло ма вита шен кІант я йоІ цІергахь дагош верг, пал тосуш верг,
жи наш ца тай нарг, эв лаяъ, бозбун чал ла лелош верг, ада мийн
си нош тІедоьхуш верг, мол ханаш лелош верг, бел лачу на хаца
къамел дан гІерташ верг. ХІун да аьл ча Везачу Элана боьха хета
и гІул лак хаш лелош берш, цун дела шу на хьал хара дІа лох ку Цо и
хал къаш, церан боьха гІул лак хаш ба хьана долуш» (Карлабаькхи
нарг18:10–12). «Нагахь стага я зуд чо бел лачийн синош тІедоьхуш
я пал туьйсуш хи лахь, уьш байа беза. Царна тІулгаш кхисса деза,
церан цІий царна тІехь ду» (Іамалъяр20:27).
Иш т та, Па хІал ха за кхаъ кхай к хош кхоал гІа араваьл ла лелачу
хенахь Эпас-гІа лахь цхьа хІу ма хи лира. Цигахь Да ла дук к ха а
тамашийна хІу манаш дора Па хІа лан куьйгашца, цо болх беш лелийна йовлак хаш а, хьалхаух кургаша цомгушчу нахана тІедехкича,
уьш толора, царна чуьра жи наш ара дов лу ра. Бев л ла лелаш болу,
жуьг тийн цхьаболу жинаш ара дохуш берш а буьй лабелира Везачу Элан Да ла лерри на къобал вин чу Іийсан цІе лело, вон жинаш
чохь дол чу на хе иш т та а бохуш: «Па хІа ла Шех лаьцна дуьйцу чу
Іийсан дуьхьа ара дов ла цу стагана чуьра». Маса ла, иш т та дора
жуьг тийн ди нан коьртачу ден Сак хавин ворхІ кІан та а. Амма
жи но цкъа элира цаьрга: «Ас Іийса а къобал во, Па хІал а вевза
су на, ткъа шу муьлш ду?» Шена чохь жин дол чу стага, сел чІогІа
тІе а лет та, эшийра уьш. ТІак к ха уьш, берзина а, чевнаш йина
болу а, цу цІа чуьра ара лил хира. И хил ларг Эпасехь Іаш бол чу
берриге а жуьг ташна а, грекашна а хиира. Массо а кхеравелира.
Везачу Элан Да ла лерри на къобал вин чу Іийсан цІе кхин а чІогІа
лору ра на ха. Везачу Элах тешнарш схьабогІу ра, шаьш летийначу
къинойх лаьцна а дуьйцуш, шайн гІул лак хаш а довзуьйтуш. Ткъа
хьал ха бозбун чал ла лелийначара, шайн бозбун чал лин теп тарш
схьа а гул ди на, массарна а хьал ха дагийра. Дагарди ча хи ира,
дагийна теп тарш шовзт къе итт эзар дато ах чан на дуй ла. Иш т та
нуьцкъа ла хуь луш а, даьржаш а дара Везачу Элан дош.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ19:11–20
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Века лан ПахІа лан Эпасарчу динан тобанан
куьйгалхоша Іодика яр
пасерчу динан тобанан коьртехь лаьт таш болу куьйгал хой ПахІал вол чу Ми лете цуьнан Іодика ян баьх ки ча, цо элира цаьрга: «Асиа-мах ка схьавеъначу дийнахь дуьйна со шайца му ха Іийна
хаьа шу на. Даггара Везачу Элана гІул лакх дина ас, Цунна муьтІахь
а волуш, жуьг таша къай лаха барт бар ба хьана долуш, ба ланаш а
ловш, сингат там тІебеача, бІаьрхиш а Іенош. Шек а ца волуш, нахана
юкъахь, арахь а, цІенош чу воьдуш а, шу на пай денна болу хьехам
бина ас. Жуьг ташка а, грекашка а цхьабосса дийцина ас, лелийначунна дохко а довлий, Дал ла тІедерза бохуш. Вайн Везачу Элах Іийсах
тешаре а кхайк хина ас цаьрга. Ткъа хІинца Делан Синан лаамца
Яру ша лайме воьду со. Цигахь сайга хІун догІу а ца хаьа су на. Цхьа
хІу ма хаьа су на, хІора гІа лахь а Делан Сино олу соьга сан ха лонаш
а, набахти а лан дезарх лаьцна. Амма сайн да хар цхьана а меха ца
хета су на, Везачу Элера Іийсагара схьаэцна гІул лакх – на хана Делан бок к хачу къин хетамах болу хаза кхаъ дІак хачор – кхочуш дарца
сайн дахаран некъ чек хбаьл ч хьана. Кхин а хаьа су на, шух цхьанна
а – со шен цІа чохь а хил ла, Делан олал ла кхайк хош со кхин гур
вац. Цун дела ас та хана дІахоуьйту шуьга, со жоьпехь хир вац, шух
цхьаъ кІел хьара ца ва лахь, хІун да аьл ча, шеко а йоцуш, хІумма а
лечкъа а ца деш, ас шу на Делан лаам кхайк хийна. Сема а, ларлуш
а хи ла. Іуьно Іалашбо ба жа санна, Да ла Шен КІентан цІийца яькк хина йолу, Делан Сино шайга ел ла йолу Іийсах тешачу нехан тоба
Іалашъе. Су на хаьа, со шу на юкъара дІавах ча, дерачу берза лоша,
чу а яьх кина, ба жа кхоор бац. Шу на юкъахь а хир бу бакъдерг харца хьа даьк к хина нах, Іийсан мурдаш шайна тІаьхьа хІит торхьама.
Цун дела сема хи ла. Шайна аса кхаа шарахь дийнахь а, буса а хІоранга а бІаьрхица дІахьедина хи лар дагахь лат та де. ХІинца ас шу
дІа ло Деле. Цуьнан къин хетамах бол чу хазачу кхоо шу Іалаш дийр
ду, хІун да аьл ча цо шу чІагІ дан а, Делан нахана юкъахь декъахой
хи лийта а мега. Со шуьца вол чу хенахь цкъа а цхьаннан а ах ча а,
деза ду хар а ца дезна су на. Шу на шайна а хаьа, сан а, соьца бол черан а хьашташ кхочуш динарш хІара куьйгаш дуй ла. Сайн ницкъ
ма-кхоч чу, ас шу на гайтина, ас санна, аша а къахьегарца гІий лачарна гІо дан дезар. Дагахь лат то деза Везачу Элан Іийсан дешнаш:
„ХІу ма дІа да ларехь ирс алсам ду схьаэцарехь чул“». Иза а аьл ла,
гора а хІоьт тина, массаьрца а доІа дира ПахІа ла. ТІак к ха берриш а
чІогІа бил хира, Па хІал мара а вуьх куш, цунна барташ доху ра цара.
Массеран а дог дохийнера цо аьл лачо, шайна иза кхин гург ца хиларо. Юха Па хІал хІордкеманна тІе дІак хетийра цара.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ20:17–38
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ПахІал урхал чина Виситина хьал ха
ру ша лаймехь дІа лаьцначул тІаьхьа шолгІачу дийнахь коьртачу кхеташонна хьал ха хІот тийра Па хІал. Кхел ечохь, века ло къамел дин чул тІаьхьа, жуьг ташна юкъахь дов делира. Уьш,
тІет тІа карзах а буьй луш, Па хІал на ет та гІерташ бара. Рим хойн
эпсара шен тІема лош ка омра дира, Па хІал гІопе дІавига аьл ла.
Оц цу буса Па хІал вол чу гІопе а веа на, Везачу Эло эли ра:
«ЧагІ лолахь, Па хІал. Ахь Сох лаьц на Яру ша лаймехь тоьшал ла
ма-дарра, Римехь а иза дан дезар ду хьан». ШолгІачу дий нахь
шовзт къанал сов жуьг ти чо дуй би ира хІу ма ца яа а, хи ца ма ла а
Па хІал шаьш вел лалц. Иза а хиъна, коьртачу кхеташонехь хІара
кІел хьарваьк к хин чу эпсаро Кхесрин-гІа ла хьа жийра Па хІал ши
бІе гІаш сал ти а, кхузт къе итт дош ло а, ши бІе гоьму къ лелорхо а
гонах а хІот тийна. Кхесрин цу хенахь рим хойн урхал чийн коьрта
гІа ла яра. Цигахь барт хат та рим хойн урхал чина Пелакъна хьал ха
хІот тийра ПахІал. ПахІална дуьхьалбаьх начу берриге а бех кашка
ла а доьгІна, Пелакъна кхуьнан бехк болуш хІум ма а ца карийра, амма хІет те а цо чохь як к ха ши шо хан туьй хира Па хІал на.
Ши шо даьл ча, Пелакъан мет та урхал чин дарже хІот тийра Порка Виси та. Иза дІа хІот тий на масех де даьл ча, пач чахь АгІари па
а, цуьнан йиша Беру ни ка а деара Кхесри не Виси та декъал ван.
Царна Па хІа лан къамел ха зий та дерриг а дІанисдира Виси тас.
АгІари па а, Беру ни ка а шайн эпсарш ца, ларамечу на хаца доккхачу дозал лица деара кхел хот ту чу мет те. Па хІал а схьава лийра.
Цо шен да харх а, ша Везачу Элана тІеверзарх а дийцира, Да ла
лерри на Къобал вин чух тоьшал ла а дира. Цо элира: «Амма Да ла
гІо дира су на, та хана лера де кхача ле а. Цуьнан гІоьн ца лаьт таш
ву со та хана кхузахь хьал дол чу а, къечу а на хе тоьшал ла деш,
кхин хІумма а ца дуьйцуш, пай хамарша а, Мусас а хир ду аьл ларг
бен: Да ла леррина Къобал ви нарг, ба ланаш а хьег на, кхел хин чул
тІаьхьа, бел лачех гІаьт ти на хьал харниг хир ву. Цо яхьар ю серло
жуьг тийн хал къана а, кхечу къаьм нийн на хана а».
Па хІа ла къамел дечу хенахь Виси тас чІог гІа элира: «Па хІал,
хьо хьераваьл ла! Дук ха дешаро тал хий на хьо!» «Со хьераваьлла вац, лоруш волу Виси та, – аьл ла, жоп делира Па хІа ла. – Ас
дуьй цург нийса а, хьекъа ле а ду. Хьесапе дац, ат та я ха ла ду
иза, амма ас Деле доьху, хьо хил ла ца Іаш, массо а та хана соьга
ла ду гІуш верг, со сан на, хи лий та бохуш, амма гІоьмаш тоьх на
тут мак хаш ца хуь луш».

ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ23–26

470

471

ПахІал Риме боьду чу новкъахь
екал Па хІал набах ти чу воьл лира, дийначу Делах а, Да ла леррина
къобалвин чу Іийсах КІел хьардоху чух хаза кхаъ кхайк хорна. Амма
Па хІална хаьара, ша бех ке ван шегара хІумма а ца даьл лий ла, шена кхел
им ператоре шега яй та, эли ра цо. Ри ман ва хархо хи ларе терра, цуьнан
и бакъо яра. Цун дела иза кхечу тут мак хаш ца хІорд кеман на тІехь Ри ме
дІа хьа жий ра, хІара ларвар тІеман хьаькам на Юлай на тІе а дил ли на.
Уьш хІорда тІехула дІабоьл хуш, чІогІа мох белира, кема тул гІенаш на
тІехула дІаса а кхуьссуш. Кхоз лагІчу дий нахь на ха хІорд кеман на тІера
дерриг а ки ра хи чу кхоьсси ра. Ам ма мох масех дий нахь дІа ца туьйш,
чІогІа хьоьк ху ра, кІел хьардов ларх дог дил ли нера кеман на тІехь болчара. Дук к ха а хенахь цхьам мо а хІу ма ца йиънера. ТІак к ха Па хІа ла
массаьрга а эли ра: «ХІин ца собаре хи ларе кхой к ху ас шуьга, хІун да
аьл ча шух цхьа а лийр вац, кема бен хІал лакьхир дац. Сийсара буса со
Шен волу а, ас Шена гІул лакх дечу а Делан ма лик деара су на тІе. Цо
эли ра: „Кхера ма лолахь, Па хІал! Хьо Рим-мех кан пач ча хьна хьал ха
хІот та дезаш ву, Да ла хьан доІан на жоп дел ла, цун дела хьо а, хьоьца
кеман на тІехь берш а дий на буьсур бу“. Цун дела доха ма доха лаш, доттагІий, со теша, Да ла сай га ма-ал лара, вай ца дерг хирг хи ларх. Ам ма
вай бил г га ла цхьана гІай ре тІе охьак хуьссур ду».
ХІорда тІехула хІорш дІабоьл ху чу дей т тал гІачу дий нахь легІана берд
болу цхьа мет тиг ги ра хІорда хош на. Цара сацам би ра, нагахь аьт то хилахь, цу берда йистехь саца. Якорь а, жи ма гата а хьа ла а айи на, берд
бол чу хьа дІагІоьртира уьш, амма хІордкема цІаьх хьана хи жима дол чохь
сеци ра: цуьнан мара, дІа а гІоьр ти на, мет тах ца болу ра, ткъа тІехьара
дакъа он дачу тул гІенаша дохош дара. ТІеман хьаькамо ом ра ди ра, нека дан ху урш берда тІе гІо, ткъа вуьш ан наш на а, кеманан кескаш на а
тІехь кІел хьарбов ла аьл ла. Иш т та, хІорд кеман на тІехь хил ла верри ге а
ши бІе кхузт къе ял хит та стаг кІел хьарвели ра. ГІай ри тІерачу ба хархоша уьш ди ка тІеий ци ра. Везачу Эло Па хІа лехула дук к ха а тамаший на
гІул лак хаш дира цигахь. Кхо бутт баьл ча, Риме боьду шайн некъ кхи дІа
а бира цара Искан дар-гІа лара догІу чу цхьана хІорд кеманна тІехь. Уьш
новкъа бов ла ле гІай ри тІерачу ба хархоша – века лан Па хІа лан дуьхьа,
цо гІай ри тІерачу на хана цам гарех дарбанаш ди на дела, некъа хойн ларам а би на, царна новкъахь оьшург дерриг а дели ра.
Века ло Па хІа ла Везачу Элан дуьхьа къа хьоьгу ра, дук к ха а ха лонаш
а ловра цо. Иза чІогІа теш на вара шен да харехь йок к ху чу хІора гІул чана куьй гал ла деш нуьц къа ла а, къин хетаме а Дела хи ларх. Рим хош ка
да хьий тин чу кехата тІехь цо язди нера: «Вай на хаьа, Да ла дерри ге а
ди кан на хуь луьй ту Ша везачеран дуьхьа – Шен ла ам ца Ша тІек хайк хин черан дуьхьа».
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ25:1–12;27:14–44;28:1–11;
РИМХОШК А8:28
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ПахІал Римехь
ека лийн ГІул лак хийн авторо Лакас яздо:
«Ри мехь Па хІал на къаьсти на Іе ба къо ели ра, ам ма тІема лочо
ларвеш вара иза. Кхин кхо де даьл ча, жуьг таш на юкъара куьй гал хой
гулби ра цо. Уьш схьабаьх ки ча, ПахІа ла эли ра цаьрга: „Вежарий! Вайн
хал къана а, цуьнан гІил лак хаш на а дуьхьал ас хІум ма а ца дин нашехь,
Яру ша лай мехь, схьа а лаьц на, рим хош ка дІавели ра со. Цара, барт а
хаьт ти на, вен ба хьана соьгара ца даьл лий хиъча, со дІа хеца сацам бира. Жуьг тий дуьхьал бара цу сацам на, цун дела Рим-мех кан пач ча хье
кхел е аьл ла, дехар дан дийзи ра сан. Ам ма ас цхьана а хІу ман на тІехь
бех ке ца до сайн халкъ. Цун дела лиънера су на шу ган а, шух да гава ла
а, хІун да аьл ча Исраи лан хал къан сатийсам кхочуш хи ларх со тешарна
тоьх на су на хІара гІоьмаш“. Цара эли ра Па хІа ле: „ЯхІуд-мах кара хьох
лаьц на цхьа а кехат ца кхаьч на тхоьга. Ци гара баьх кин чу вайн вежарех
цхьам мо а хьох ха ам а ца би на, я вониг а ца аьл ла хьох лаьц на. Ам ма
тху на хьоьгара хаа лаь ара хьу на хетарг, хІун да аьл ча цу ди нан тобанах
лаьц на массан хьа а дук ха къийсамаш бу бохуш, хезнера тху на“. Цара
цхьа де бил гал даьк к хи ра. Дук к ха а жуьг тий баьх ки ра Па хІал сец начу цІий не. Іуьй ран на дІавола лой, сарралц дуьй цу ра цо царна Делан
Олал лех лаьц на, ша Іийсах лаьц на аьл ларг бакъ хи лар тешо гІер таш,
Муса-пай хамаран хьехамаш тІера а, пай хамарша дІа яздин чун на тІера а тоьшал лаш а да лош. Цхьаберш тешара цо дуьй цу чух, вук харна и
бакъ ца хетара. Вовшийн юкъахь барт а ца хил ла, уьш дІаба ха гІер таш
бол чу хенахь, Па хІа ла элира хІара тІаьх хьара деш наш: „Бакъдерг аьл ла
Делан Си но ЕшаІ-ЯхІу-пай хамарехула шун дай ш ка: ‘Цу хал къана тІе а
гІой, ала цаьрга: Шайн лергаш ца ла ду гІур ду аш, ам ма кхетар дац шу,
шайн бІаьргаш ца хьоьжур ду шу, ам ма маьІна къастор дац аша. ХІунда аьл ча дег наш чІа гІ дел ла цу ада мийн, лергаш ца хал ла хеза царна,
бІаьргаш а къев ли на ду церан. Цун дела бІаьргаш ца ца гуш, лергаш ца
ца хезаш, дег наш ца ца кхеташ бу уьш. Су на тІебирзи ча, Ас дарба дийр
дара царна’“. „ДІа хоий ла шу на, Да ла кІел хьардов ларх болу Шен кхаъ
кхечу къаьм нийн на хана хаий ти на: царна хезар ду“.
Дий н на ши на шарахь ша мах лу чу цІенош чохь Іий ра Па хІал. Цо
шена тІебаьх ки нарш берриш а тІеоьцу ра. Дуьхьа ло йоцуш а, май рра
а Делан Олал ла а кхай к хош, Да ла лерри на къобал вин чу Везачу Элах
Іийсах лаьц на хьехам бора цо».
Оцу деш наш ца чек х йолу «Века лийн ГІул лак хаш» цІе йолу Кни га.
Делахь а ешархош на хаа лу уш хи ла тарло, векалх Па хІалх кхи дІа
хІун хил ла. Делан Йозанаш тІехь цу нах лаьц на аьл ла хІум ма а дац.
Века ло Па хІа ла ди нан тобанаш ка а, цхьац ца на хе а да хьий тин чу кехаташ тІера а, ткъа иш т та кхечу хьостанаш кара а хаьа, цо ши шо набах ти
чохь даьк к хин чул тІаьхьа иза паргІат ваьк к хи на хи лар. Цо къа хьий гира
Ита лехь, Грецехь, Асиа-мах кахь ха за кхаъ кхай к хош. Дий царехь, векал Па хІал, ницкъ а би на, вий на керста нах лел хий на лелочу хенахь,
Рим хойн им перин им ператор къиза Нерон волуш.
ВЕК АЛИЙНГІУЛЛ АКХ АШ28:23–31
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Века лийн кехаташ
еза Эла Да ла лерри на къобал ви на Іийса ден вел лачул тІаьхьа Цуьнан хьехам – Ха за Кхаъ – си ха дІасабаьржира Палести нехь а, ерриге а Рим хойн имперехь а, Ул лерчу Мал хба лен
пач хьал к хашкахь а, ткъа тІаьхьа дерри ге а дуьненахь а. Векалш,
вуьш та аьл ча мурдаш, Да ла лерри на къобал вин чу Іийсас Ша
хаьржина берш а, кхиберш а тайп-тай пан чу гІа ланашка хула а,
мех кашка хула а дІасаба ханера Делан дош довзий та. Везачу Эло
церан деш наш тІечІагІ дора тамаший начу гІул лак хаш ца: цара
Да ла леррина къобал вин чу Іийсан дуьхьа Деле доІа дечу хенахь,
цомгуш чарна гІоли хуь лу ра, заьІап нах толора, ур-ат тал бел ларш
а ден лора, ткъа и дерри ге а гуш бол чара Делан дош шайн даг чу
схьаоьцу ра, къинойн некъаш дІа а тосуш. Керста нах лаьх кина
лелабора, амма Да ла лерри на къобал вин чу Іийсах, Делан КІантах, долу тешар таІзар дарна бол чу кхерамал чІогІа дара.
Да ла леррина Къобалвин чуьнга долу тешар кестолгІа тІеэцначаьргахь иза чІагІ дархьама, векал ша динан тобанашка кехаташ
яздора. Царах цхьа дерш доца дара, цхьана агІон на тІехь яздина,
ткъа вуьш, маса ла, «Века ло Па хІа ла рим хош ка язди на кехат»
сан нарш деха дара. Якъу бан а, Ки пин а, Яхьъян а, ЯхІудан а
кехаташ берриге а керста на хе язди на дара, цун дела царах вовшахтохаран кехаташ олу ра, ткъа Па хІа лан кехаташ билггал бол чу
на хе а, ди нан тобанаш ка а да хьий тина дара.
Цхьа долу кехаташ Па хІа ла ша набах ти чохь вол лу чу хенахь
язди на дара. «Ха за кхаъ кхай к хорхьама тІеэц на ас хІара ба ла.
Ур-ат тал ла, зулам хочун на сан на, буржалш а тоьх на су на. Амма
Делан дашна тоха лур дац буржалш», – яздора Па хІа ла шен доттагІчуьн га Тимапига (2Тимапигаяздинакехат2:9).
Векал ша яздина дерри ге а кехаташ, Делан Сино куьй гал ла а
деш, яздина ду, цун дела, Делан Йозанийн кхи долу дакъош санна, и кехаташ на хе хьа жий на Делан дош ду. Хьал харчу керста
на ха уьш, леррина тІера схьа яздора, динан тобанашкахь а, цІахь
а доьшу ра, дот тагІаш на гой ту ра, совгІат на лора – иш т та Делан
дош дІаса даржа дора цара. Цу хенахь бецех дин чу папируса тІехь я
лерри на кеч дин чу, шех пергамент олу чу тІаьрсиг на тІехь яздора.
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Века лийн кехаташ
(тІаьхье)
Йоццачу кепехь кехатийн чулацам бовзий та ха ла ду. Да ла авторехула схьа доьл луш долу Іаламат дак к хий бакъдерш шай на
чохь долуш ду хІора кехат. Векал ша шайн кехаташ тІехь гайтина
цхьайолу теманаш иш т та ю:
Тешар а, гІул лак хаш а (Якъубанкехат).
Вай собарца лан еза ха лонаш (Кипин1ракехат).
Му ха ларьян еза цІенал ла а, тешаме хи лар а тел хин чу а, юхадев л лачу а деношкахь (Кипин2гІакехат).
Ха за хетар а, толам а (Яхьъян1ракехат).
Безам (Яхьъян2гІакехат).
Хьаша везаш тІеэцар (Яхьъян3гІакехат).
Му ха лардан деза шегахь тешар, юхава ларх а ларлуш (ЯхІудан
кехат).
Тешарца бакъвар (Римхошкакехат).
Да ла леррина Къобал ви нарг Веза Эла ву (1раКоринт хошка).
Тевар, Дал ла гІул лакх дар (2гІаКоринт хошка).
Товрат-хьехамаш кхочушбарца кІел хьарва лар дац, Да ла леррина Къобал вин чуьн га хула бен (Галатахошкакехат).
Ди нан тоба Да ла лерри на Къобал вин чун дегІ сан на (Эпас
хошкакехат).
Керста нехан цхьа ал ла (Пилапхошкакехат).
Да ла леррина Къобал вин чун сий лал ла а, лак хал ла а (Ковлу
сихошкакехат).
Веза Эла Да ла лерри на къобал ви на Іийса юха а лаьт та тІе вогІур ву (Тассалникахошка1ра,2гІакехаташ).
Везачу Элана дечу гІул лак хехь тешаме хи лар, Цун на муьтІахь
хи лар (Тимапига1ра,2гІакехаташ).
Динан тобанийн тхьам данаш дезачу да харехь масал гой туш
хи ла беза (Титекехат).
Вовшаш на геч дан деза (Пхьалманекехат).
Динан тоба Исраи лан керла мохк сан на; Да ла леррина Къобал вин чун кхачаме сагІа (Іебархошкакехат).
Кехаташ Делан Йозанийн меха ла дакъош ду. Царах дук хахдерш кхета ха ла ду, цун дела уьш мел лаша а, ой ла тІейохуьй туш
а деша деза.
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Якъубан кехат
къу бан кехата тІехь вай на дук к ха а доца а, кІорг гера а
аларш а, хьеха маш а карабо, маса ла, дуьненан хьолах:
«Малх хьа ла а гІот тий, йовхо йогІу. Йовхоно буц якъайо, бецан
зезаг ду жу, ха зал ла а дІайолу. Иш т та хьал долу стаг а, шен гІуллак хаш а деш, дІаволу»; зерах: «Декъал ви на ву зенашна са деттарг, хІун да аьл ча иза зий начул тІаьхьа, ял сан на, хедар доцу чу
да харан таж лур ду цун на Ша везачарна иза лур ду аьл лачу
Везачу Эло»; оьгІазва харх: «Сан хьомсара вежарий, муьл х ха а
стаг ла догІарна сих ва ла веза, ткъа шен хабарна а, оьгІа зал ли на
а собаре хи ла веза, хІун да аьл ча адаман оьгІа зал ло стаг Дал ла
хьал ха бакъ ца хуь луьй ту»; Делан парзаш кхочуш дарх: «Делан
дош кхочуш деш бол чарах хи ла лаш, цуьн га ла ду гІурш бен а ца
хил ла, шаьш Іехочарах тар а ца луш»; тешарх: «Иш т та ду тешар
а, нагахь цуьн ца цхьаьна деш гІул лак хаш дацахь, иза дел ла ду.
Цун дела, шена чохь са доцу дегІ дел ла ма-хил лара, гІул лак хашца
доцу тешар а дел ла ду»; мет тан къи нойх: «Иш т та, мат то а, кІезиг
меже елахь а, док к хачу гІул лак хашна тІехь ку рал ла йо. Хьа жал,
жимачу цІаро мел йок к ха хьун ягайо! Мотт а цІе ю. Иза дегІан
вук ху меженашна юкъахь вон дуьне сан на бу. Мат то дерриг дегІ
а бех до, вайн да харан некъ хьа ла а латабо. Ткъа ша жоьжа хатин
цІарах хьа ла леташ бу иза. Цхьана хьостанах схьа дер дуй мерза
а, къаьхьа а хи?» дуй ба арх: «Уг гар хьал ха, сан вежарий, сти галх
а, лаьт тах а, я кхечу хІу манах а чІагІонаш ма елаш, амма шун
„хІаъ“ „хІаъ“ хи ла деза, „хІан-хІа“ „хІан-хІа“ хи ла деза, шу бех ке
ца хи лийтархьама»; цомгуш чарах: «Шух цхьаъ цомгуш велахь, цо
Іийсах тешачийн тобанан куьйгал хой кхайк ха беза. Цара доІа дан
деза цунна тІехь, Везачу Элан дуьхьа цомгуш чун на деза даьт та а
хьок хуш. Тешаран доІано цомгуш ниг товийр ву, Везачу Эло иза
когаш тІе хІот тор ву. Нагахь цо къинош летийнехь, цунна гечдийр ду»; дох кова ларх а, доІа дарх а: «Шайгара даьл лачу къинойх
лаьцна даре а деш, вовшех лаций доІа де, шайна гІоле хи лий та:
Делан ла амехь вол чо дин чу доІано дук к ха а дан тарло, цуьн гахула ницкъ ба ларна»; ти лабел лачаьрга бол чу безамах лаьц на:
«Вежарий, нагахь шух бакъдол чун новкъара ваьл ларг цхьаммо
нисвахь, цунна дІа хаий ла, харц новкъара къа латийнарг нийсачу
новкъа ваьк к хин чо лечуьра са кІел хьар а док к хур ду, дук к ха а
къинош дІа а къов лур ду».
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Века лан Кипин ши кехат
а ла леррина къобалвинчу Іийсан шийт та века лех цхьаъ хил ла
вол чу Ки пас ши кехат яздина, Жимачу Азера керстанийн
динан цІеношна лерина. Хетарехь, Хьал хара Кехат къиза таІзарш дечу хенахь яздина ду, Рим хойн им перехь керста дин дІа дак к ха лу уш
хил лачу им ператоро Нерона керста на хана ницкъ беш а, уьш бойуш
йол чу заманахь. Века ло Ки пас, Да ла лерри на Къобалвин чуьнгахь
болу шен вежарий а, йи жарий а иракара хІит то гІерташ, яздо:
«Нагахь хІоран нах а озабезам ца беш, цо ди начуьн га хьаьжжи на кхел еш Вол чух аша Да да олуш хил ча, шаьш дуьнен чу
даьх ки на хьеший хил ла йолу хан сий лал лин кхерам дагахь а
болуш як к ха. Ха а лаш, тел хи на дІа дер долу дети я деши а дел ла
эц на яц шун паргІато, шун дайх дисин чу гІий лачу да харх шу
му къа дохуш, ам ма цІеначу а, бехк боцу чу а Іахаран сан на долу,
Да ла лерри на Къобал вин чун деза цІий дел ла ю…ХІун да аьл ча
аьл ла ду: ХІора адам буц сан на ду, цуьнан ха зал ла арарчу зезагийн сан на ю. Буц а якъа ло, зезаг а маргІал дулу, ткъа Везачу
Элан дош гут тар а деха. Иш т та бу шу на кхай к хий на ха за кхаъ!
Сан хьоменаш, арен ца лелаш, дуьнен чу даьх ки на хьеший шу
долу дела, доьху ас шуьга, син ца тІом бечу дегІан ла амех ларлолаш. Кхечу къаьм нийн на хана юкъахь шайн лелар оьзда хилий та лаш … Шен дегІаца вайн къи нош жІара тІе даьхьна Цо,
вай къи нойх къаьсти на, цІена да хий тархьама. Цуьнан чевнаш
ба хьана долуш дарба хил ла шу на. Цхьана хенахь, ти ла дел ла
уьстагІий сан на, лел ла шу, ткъа хІин ца шу шайн си нойн Іуьн на
а, шаьш Іалаш дечун на а тІе юха даьх ки на.
Вонна дуьхьал вон ма дак к ха, сийсазварна дуьхьал – сийсазвар,
мел хо а декъал ве шай на вон болх би нарг. ХІун да аьл ча шу цу
бал хана кхайк хина ду, ткъа шу на Делера декъал дар хир ду… Да ла
леррина Къобалвинарг шайн дегнашкахь Веза Эла санна хи лийта.
ХІун да аьл ча къи нош летий на долу шу Да ла тІедерзорхьама,
Да ла лерри на Къобал вин чо а цкъа ба ла лай на вайн къи нош
ба хьана долуш. Иш т та Делан ла амехь Вол чун на Делан ла амехь
боцурш ба хьана долуш ха ло ги на. Цуьнан дегІ дий нера, ам ма
Са да харе юха да лий нера… Нагахь Да ла лерри на Къобал ви нарг
ба хьана долуш шу сийсаздеш делахь, шу декъал ди на ду, Делан
сий лал лин Са шуьца хуь лу дела. Стаг вий нарг, я къу, я зулам хо,
я мотт тоьх нарг а хил ла, таІзар ловш ма хуь лий ла шух цхьа а.
Нагахь шу на ди на таІзар Да ла лерри на Къобал вин чун мурд ву
аьл ла делахь, эхь ма хета, Дал ла хастам бе ша и цІе лелорна!»
Дий царехь, Ки пи на вен кхел йи на хил ла. Цуьнан шен дехарца, иза
жІарах Іун карнехьа дІатоьх на, хІун да аьл ча цун на ша хьакъ хеташ
ца хил ла Веза Эла Да ла лерри на къобал ви на Іийса сан на ша жІарах
дІатохий та.
1КИПИН1:18–19,24–25;2:11–12,24–25;3:9,15,18;4:14–16
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Века лан Яхьъян кхо кехат
ирачу тоьшал лаш ца а, ди нан Іилман чаш на хетарехь а
и кхо кехат века ло а, Ха зачу Кхоан авторо а Яхьъяс яздина. Яхьъяс язбин чу Ха зачу Кхоана а, кхаа кехата а тІехь коьрта
дош – безам боху дош ду.
Яхьъяс яздин чу Хьал харчу Кехатан коьрта теманаш иш т та ю:
безам, Делаца долу да хар, тешаран толам бок к ху ницкъ, да харан
маьІна. Иш т та ду оцу Кехата тІера цхьа долу хьехарш: серлонехь
хи лар: «Нагахь Дела серлонгахь ма-хил лара, вай а серлонгахь лелахь, вайн вовшаш ца уьйр ю, ткъа Цуьнан КІант вол чу Іийсан
цІийно вай массо а къинойх цІан до. Ша серлонгахь лела а бохуш,
ткъа шен ди нан веше цабезам берг хІинца а боданехь лела»; дуьненах хетарг: «ХІара дуьне а, цун на чохь мел дерг а ма деза лаш!
Нагахь санна цхьаъ хІара дуьне дезаш велахь, стига ларчу Ден
безам цуьнца бац. ХІара ду дуьнен чохь мел долу хІу ма: къи лахь
болу ла амаш хи лар, адамийн цхьана хІу манна бІаьрган хьагам
хи лар, адамаша шайн дол чух а, шаьш дин чух а ку рал ла яр. Ткъа
сти га лахь вол чу Дегара дац уьш – кху дуьненара ма ду и дерриге
а. Дуьне а, дуьненан ла амаш а дІабевр бу, ткъа Делан ла ам кхочушбеш мел вол чун хедар доцу да хар ду»; Да ла лерри на Къобалвин чун на дуьхьал верг: «Ткъа ми ла ву уг гар харц луьйриг? Иза
ву Іийса Да ла леррина Къобал винарг хи лар тІе ца лоцург. Иш т та
стаг Да ла леррина Къобал вин чун на дуьхьал верг ву – сти га лара
Да а, Делан КІант а тІе ца лоцу цо. Делан КІант къобал ца вечу
хІораммо а стига лара Да а къобал ца во. Ткъа Делан КІант къобалвечо стига лара Да а къобалво»; Іийсах КІел хьардоху чух: «Шу на
ма хаьа, Иза къинош дІаэцархьама веана хи лар. Ткъа Цуьнца шеца-м къинош дан а дац. Цуьн ца вол чо цхьам мо а къа ца лата до»;
безамах: «Да ла Шен вай га болу безам гай тина, Шен цхьаъ бен
воцу КІант кху дуьнен чу а ваийтина, Цуьнга хула вайн бакъдолу
да хар хи лий тархьама. Дела Ша а безам бу. Безамца верг Делаца а
ву, Дела цуьнца а ву. Вайна Иза веза, дуьх хьара Цунна ваьш дезна
дела. Іийса Да ла леррина Къобалвинарг хи ларх тешаш волу хІора
а Делах схьаваьл ла ву. ХІун да аьл ча Деле безам хи лар – Делан
весеташ кхочуш дар ду. Ткъа Делан весеташ кхочуш дан тІех ха ла
а дац»; харц пай хамарех: «Делан Са иш т та къаста лур ду шуьга:
Да ла леррина къобал вина Іийса адам сан на веана хи лар къобалдо са – Делера ду. Ткъа Іийса къобал веш доцу са – Делера дац,
иза Да ла леррина Къобал вин чун на дуьхьал вол чун са ду»; хедар
доц чу да харх: «Аса хІара яздина шуьга, Делан КІан тах шу тешаш
хи ларна, шун бакъдолу да хар дуй ла шу на дІа хаий тархьама».

ЯХЬЪЯН1РАКЕХ АТ
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ЯхІудан кехат
ассарна а хетарехь, хІара кехат «Іийсас беан чу Мат тайс
язбин чу Ха зачу Кхоа» тІехь хьа хий начу века ло ЯхІуда
яздина (13:55).
ЯхІуда керста нахе кхойху «массо а ханна Да ла Шен нахана дел ла
долу дин чІагІ дарехьа къийсам лат то». Товратна тІерачу масалшца ЯхІуда тешаш бол чаьрга ларло боху къи нош летийначу нехан
гІул лак хех: «Шу на иза ху уш делахь а, шу на юха а дага даийта лаьа
суна, Везачу Эло Мисар-мах кара Шен халкъ ара дак к хар а, амма
тІаьхьо хал къана юкъара Шех цатеш нарш хІал лакбар а. Иш т та
шу на дага дан деза, шайн даржана реза ца хи ла а, шайн хІусам
дІатесна а долу ма ли каш, гут тарен на а йол чу хан на, буржалш а
тоьх на, боданехь лат та до Цо док к хачу къематдийнахь кхел ярхьама. Дагахь лат та де ишт та, и ма ликаш санна, тел хина яра Седам а,
Іамор а, царна гона хара гІа ланаш а. Маьт та за хІу манаш лелийна
йолу а, боьха гІул лак хаш лело лу уш йолу а уьш гут таренна а йогуш
йол чу цІеран таІзаран кхелана йитина ю кхечарна масална. Ишт та
сатийсаре бев л лачу кху на ха шайн догІмаш а бех до, хьаькамаш
а ца лору, сти га лан сий лал лин ба хархой а емалбо. Мусан докъах
лаьцна ша иблисаца къуьйсу чу хенахь коьртачу Мика ал-ма лико, Іот тар еш бех ке хІу ма ала а ца даьхьна, иш т та аьл ла: „Везачу
Эло таІзар дой ла хьу на“. Амма кху на ха шай на ца ху ург емал до.
Шайн амал шка хьаьж жина, шаьш, луьра дийнаташ сан на, кхета
хІу манаш ба хьана долуш цара шаьш хІал лакбо».
Делаца боц чу оцу Іесачу некъана дуьхьал века ло ЯхІуда хьехам
бо, тешар а долуш му ха ва ха веза: «Ткъа аша, хьоменаш, шайн
уг гар дезачу ди нехь чІагІ а луш, Делан Си нан гІоьн ца доІанаш а
деш, Делан безамехь шаьш Іалаш де, вайн Везачу Эло, Да ла леррина къобалвин чу Іийсас, Шен къин хетамца Дела вол чохь хедар
доцу дахар да ларе а хьоьжуш. Шеко йолуш бол чаьрца къин хетаме
хи ла, вуьш, цІергара схьа а бохуш, кІел хьарба ха, ткъа кхечаьрца,
лар а луш, къин хетаме хи ла, амма церан хьарам чу сино сийсазйина бедар ма еза».
Кехат чек х долу Дела хасторан исбаьхьачу деш наш ца: «Шу
охьаэгарх лардан а, цІена а долуш, док к хачу ха за хетарца Шен
сий лал ли на хьал ха хІот то а ницкъ бу Делан. Цхьаъ бен воцу чу
а, вайн Веза Эла вол чу, Да ла лерри на къобал вин чу Іийсага хула
вай кІел хьардоху чу а Дал ла сий а, пач ча хьал ла а, ницкъ а, олалла а хуь лий ла, аза лера дуьй на а, хІин ца а, аба ден налц а. Амин».
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Века лан ПахІа лан кехаташ
н жилна юк къе века лан Па хІа лан 13 кехат да хана. Цо уьш
Римехь а, Корин техь а, Эпасехь а, Пи лапехь а, Ков лусехь
а, Тассалникехь а, Га латехь а Іаш бол чу керста на хе яздина, цул
сов шен накъосташка а – Тимапига, Тите, Пхьалмане яздина цо.
(Іебархошка яздина кехат билггал хьан яздина ху уш дац. Иза ПахІала яздина хи ла тарлуш ду, делахь а цуьнан кхин автор хи ла а мега).
Па хІа лан кехаташа Ин жи лан доьал гІа дакъа дІа лоцу. Масех
агІон на тІехь века лан даг гара йол чу ой ланийн хазна схьаел ла
дуьх хьал дІа ницкъ кхочур бац. ХІок ху кни ги тІехь Па хІа лан
масех кехате хьовсур ду вай.

БЕЗАМ
«Дела Ша а безам бу», – Іама до Делан Йозанаша.
Корин т хош ка да хьий тин чу хьал харчу кехата тІехь Па хІа ла
безамах лаьцна иш т та яздо:
Нагахь сан на аса адамийн я ма ли кийн мет танашкахь къамел деш делахь а, ам ма сан безам бацахь, со зевне зурма я
бекаш болу горга ли сан на хуь лу.
Нагахь сан на Делера болу ха амаш баран похІма сан делахь
а, ерриге а къай ленаш су на евзаш елахь а, мел болу кхетам
сан белахь а, лаьм наш а мет тах дах хал тешар сан делахь а,
амма сан безам бацахь, со хІум ма а вац.
Нагахь сан на аса сайн берриг а ба хам дІабекъахь а, ур-аттал сайн дегІ ас дага дай тахь а, ам ма сан безам бацахь, су на
цу нах цхьа а пай да ца хуь лу…
Безам – иза Да ла лерри на къобал вин чу Іийсан хьехаран бух
бу. Іийсас аьл ла: «Хьайн Веза Дела дог гах, дол лу чу синца, дерриг
а хьекъал ца веза». Иза уг гар хьал хара, уг гар лак хара тІедил ли на
гІул лакх ду. Цу нах терра шол гІа тІедил ли нарг а ду: «Хьайн уллораниг хьо санна веза». Товрат тІера би на берри ге а хьехамаш
а, пай хамарша язди на дерри ге а Да ла тІедил лин чу оцу ши на
гІул лакх тІехь лаьт таш ду (Маттай22:37–40).
Иш т та Іийсан Делан безамах долу деш наш: «Шен цхьаъ бен
воцу КІант дІавал лал дезна Дал ла хІара дуьне, муьл х ха а Цу нах
тешнарг, хІал лак а ца хуь луш, Ша вол чохь дол чу хедар доцу чу
да харе кхачий тархьама» (Яхьъя3:16).
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БЕЗАМ
Безам собаре а, дика а хуьлу.
Безамца хьагІ а ца хуьлу.
Безамо дозалла а ца до, иза ку ра а ца хуьлу.
Безамо лело ца дезарг ца лела до,
шена пай ден дерг ца лоьху,
ат та оьгІаз ца оьху,
шена дина вон дагар ца до.
Безам харц дол чух бок к ха ца боь,
ткъа цунна бакъдерг хазахета.
Безамо доллу хІу ма а ловш хуьлу,
массо а хенахь цуьнца тешар а хуьлу,
гут тара а цуьнца сатийсар а хуьлу,
массо а хенахь цуьнца са дет тар а хуьлу.
Безам цкъа а хедар бац...
ХІинца долуш дерг хІара кхоъ ду:
тешар, сатийсар, безам.
Ткъа безам царах уггаре а лак хара бу.
(1 Коринт хошка 13:4–13)
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«Вайн хьарам лаамаш» а,
«Делан Сино кхуллуш дерг» а
езачу Эло Да ла лерри на къобал вин чу Іийсас аьл ла Шен
мурдашка: «Со кемсийн таьл ланг ю, ткъа шу гаьннаш ду.
Муьл х хачо а ша Соьца вол чо а, Со шеца вол чо а шорт та стоьмаш кхиор бу. Со воцуш шуьга хІумма а да лур дац». Ламанан
басен на тІера бин чу кхай к хамехь иш т та масал да лийна Іийсас:
«УьстагІийн аматехь шайна дуьхьал хІуьт туш бол чу харц-пайхамарех ларлолаш. Кийрахь луьрачу берзан дог ду шу на церан.
Уьш шайн стоьмаш ца бев зар бу шу на. Гул йой аша коканийн
кул ла тІера кемсаш я вирбаІ тІера комарш? Дикачу дит то ди ка
стом ло, ткъа вочу дит та тІехь вон стом кхуьу».
Га лата хошка да хьийтин чу кехата тІехь Па хІа ла яздо «вайн хьарам чу ла амех» а, «Делан Сино кхул луш дол чух» а: «Вайн хьарам
ла амаш вайна бевзаш бу. Уьш бу: на хаца лелар, боьха ла амаш
хи лар, къи лахь долу хІу ма дар, цІушна корта бет тар, бозбу ун чалла лела дар, мостагІал ла хи лар, девнаш да хар, эм гарал ла лелор,
оьгІазъэхар, дагазал лаш хи лар, барт ца хи лар, декъа да лар, цабезам
хи лар, ма лар тІех дак к хар, лар тІера ва лар, иш т та кхи долу а ца
оьшу хІу манаш дар. Цу нах лаьцна, айса хьал ха ма-ал лара, хІинца
а боху аса шуьга, и гІул лак хаш деш берш Делан Олал ле кхочур
бац. Ткъа Делан Сино кхул луш дерг хІара ду: безам, ха за хетар,
деган машар, док к ха собар, вовшаш ца безамехь хи лар, ди кал ла,
тешаме хи лар, эса ла хи лар, чуьра ца ва лар».
ГАЛ АТАХОШК А5:19–23;МАТТАЙ7:15–17;ЯХЬЪЯ15:5–6
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Жима стаг Тимапи
а хІал ха за кхаъ кхай к хо шол гІа араваьл ча, Дерба а, Листар а
гІа ланаш ка кхечи ра. Ци гахь цун на вев зи ра къона керста стаг
Ти ма пи. Цуьнан на на Эвни ка Да ла лерри на Къобал вин чух теш на
жуьг ти яра, ткъа да – грек. Цуьнан баба Луси а керста яра. Ти мапи,
Хазачу Кхоан автор Лака санна, ерриге а хенахь ПахІа лан некъа хо хил ла
лий ли ра. Иза Па хІал ца Македонехь, Грецехь, Жи мачу Азехь, ур-ат тал
Ри мехь а хи ли ра. Дий царехь, Па хІал Ри мехь вий начул тІаьхьа Ти мапи эпасхойн ди нан йок к хачу тобанан куьй гал ле хІоьт ти ра. Рим хойн
цхьана им ператоро керста на хана таІзар дой туш, уьш лаьх ки на лелочу
хенахь къиза Іожал ла тІеэц на цо.
Века ло Па хІа ла ши кехат язди на Ти мапи га. Царна тІера къаьст ти на
меха ла ой ланаш иш т та ю: дерриге а адамаш на тІерачу доІанах: «Иш т та,
уг гар хьал ха ас доьху хьоьга Деле доІанаш дар а, дехарш дар а, кхай к хамаш бар а, Дал ла хастамаш бар а массо а ада маш на а, пач ча хьаш на а,
массо а олал ла дечарна а тІера. Иш т та доІанаш де, вай ваьш мел хи ла ло
суьпа а, оьзда а хуь луш, иш т та тий на а, маьрша а да хар хи лий тархьама.
ХІун да аьл ча вайн КІел хьардохург вол чу Да ла хьал ха иза дика а, Цун на
тамехь дерг а ду»; жи нийн хьехамех: «Делан Си но кхет тош схьабоху:
тІаьхьарчу хенаш кахь цхьаболу нах Іийсах тешарх юхабевр бу. Адамаш
Іехош дол чу харц жи наш на а, жи нийн хьехамаш на а тІаьхьа хІуьт тур бу
уьш»; хьолах: «Массо а тай пана вочу хІу манан орам – ах чан на су тара хи лар ду. Ах чан на тІаьхьа а бев л ла, дук хахберш ди нах дІабирзи ра.
Цун дела шаьш-шай га бак к хий ба ланаш хьоьгуьй ту цара. Хьо-м Делан
стаг вай, Ти мапи. Оцу вочу хІу манех къах ка лахь. Делан ла амехь хи лар,
суьпа хи лар, тешар, безам, собар, эса ла хи лар ла ха лахь»; тешарца боьзна
бол чу ди качу тІамехь хьуьнар гай тар: «Тешарца боьзна бол чу ди качу
тІамехь хьуьнарца тІом бе, хедар доцу чу да харан ял хьай на тІеэца гІерта. Цу да харна Да ла хьо тІек хай к хи ра, дук к ха а тешаш на хьал ха хьайн
ха за тоьшал ла ахь ди ча»; Дал ла бакъ долу гІул лак х дар: «Мел хо а, хьо
суьпа хи лий та чІогІа къа хьега деза. Іийсах тешачарна массарна а хьайх
ди ка масал гай та ай хьа дуьй цу чуьн ца, оьзда леларца, безам ца, тешам
хи ларца, дог цІена хи ларца. На хана юкъахь Делан Йозанаш а доьшуш,
Делан дош дІа а кхай к хош, на хана хьеха а хьоьхуш, дик ка хан як к ха».
Хетарехь, Па хІа ла Ти мапи га Шол гІа Кехат набах ти чохь а волуш,
веран кхеле хьоьжу чу хенахь язди на: «Ди качун дуьхьа бечу тІамехь ас
хьуьнарца тІом а би, и къийсам чекх а баьк к хи, сайн тешар а ларди.
Делан ла а мехь со ваьх на дела, хІин ца су на кий ча ду толам хочун на
догІу таж. Оцу тІедогІун дол чу дий нахь нийса Кхела хо вол чу Везачу
Эло лур ду су на и таж. Со воц чун на а, Іийса кху дуьнен чу схьаваре
безам ца сатийсин чарна массарна а лур ду Да ла иза».
ТИМ АПИГАЯЗДИН А1РАА,2ГІААКЕХ АТАШ
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«Делан Йозанаша ма‑аллара, цхьа Веза Эла а,
цхьа тешар а, цхьаъ долу хих чек х дахар а…»
Делан Йозанаш тІера аяташ
ассара а къинош а летийна, массо а Делан сий лал лех дІакъастийна а ву (Римхошка3:23).
Къинош леторна луш йолу ял Іожал ла ю, ткъа Да ла луш долу
совгІат Да ла лерри на къобал вин чу Іийсаца цхьаьна хир долу
хедар доцу да хар ду (Римхошка6:23).
Дела цхьаъ бен вац, иш т та Дал ла а, адамашна а юкъахь юкъарло лелош Верг а цхьаъ бен вац. И Стаг Да ла леррина къобал вина
Іийса ву (1раТимапига2:5).
Да ла леррина Къобал ви нарг вайн къи ношна тІера вел ла (1ра
Коринт хошка15:3).
«Іийса Веза Эла ву!» – бохург хьайн баганца ахь къобал дахь,
Да ла Иза вел лачуьра ден ви на хи ларх хьо даг гара тешахь, хьо
кІел хьарваьк к хина хир ву (Римхошка10:9).
ХІал лакьхуь луш бол чарна Іийса жІарах дІатохарх лаьцна болу ха ам сон та бу, ткъа кІел хьардохуш дол чу тху на – иза Делан
ницкъ бу (1раКоринт хошка1:18).
Шу сема хи ла лаш, шайн тешарехь чІагІ лой Іелаш, доьнал ла
долуш а, майрра а лат та лаш (1раКоринт хошка16:13).
Су на эхь ца хета ха за кхаъ дІак хайк хо, хІун да аьл ча и кхаъ Делан ницкъ бу Іийсах мел тешарг кІел хьарвак к ха (Римхошка1:16).
Шу Іеха ма лолаш! Дела-м Іеха лур вац, хІун да аьл ча адамо ша
дІа дийнарг хьок хур а ду (Галатахошка6:7).
ХІора адам буц санна ду, цуьнан хазал ла арарчу зезагийн санна
ю. Буц а якъа ло, зезаг а маргІал дулу (1Кипин1:24).
Вай дерриш а Да ла лерри на Къобал вин чун кхелана хьал ха
дІа хІит та дезаш ду. Вайх хІораммо а ваьш кху дегІа чохь дехачу хенахь дин чуьн га хьаьж жи на, ди ка я вон и делахь, дог гІург
схьаоьцур ду (2Коринт хошка5:10).
Иш т та, Дал ла хьал ха вайх хІорам мо а ша-шех жоп лур ду
(Римхошка14:12).
Та хана шу на Цуьнан аз ха захь, дуьхьал ма дов ла лаш, яьссачу
арахь шаьш зуьй чу хенахь хам тал ла еш ма-хил лара (Іебархош
ка3:15).
Цхьа Веза Эла а, цхьа тешар а, цхьаъ долу хих чек х да хар а
(Эпасхошка4:5).
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Яхьъя‑векална довзийтинарг
ай тІехь дехаш долу лат та гут тар а хир дац. Делан Йозанийн
дук к ха а мет тигашкахь тІаьх хьарчу заманах лаьцна яздина
ду, амма оцу нах лаьцна шатайпа дуьйцуш ду Яхьъя-векална довзий ти нарг цІе йол чу Делан Йозанийн тІаьх хьарчу книги тІехь.
Яхьъя Да ла леррина къобалвин чу Іийсан шийт та века лех цхьаъ
вара. Дийцарехь, цхьа Яхьъя воц чун вук ху века лийн къиза ба лар
хил ла. Амма Да ла лерри на Къобал ви нарг ба хьанехь Яхьъяна а
дина таІзар – грекийн Патмас цІе йол чу гІайри тІе хьа жийна иза.
Цигахь цун на дуьхьал веан чу Везачу Эло аьл ла: «Со ву массо а
хІу ма Долийнарг а, Чек х док к хун верг а; хьайна гуш дерг теп тар
тІе дІа а яздай, динан ворх хІе а тобанийн гуламаш ка дІа да хьийта» (Довзийтинарг1:8–11).
Довзий ти нарг Кни ги тІехь тІаьх хьарчу денойх болу ха амаш
бил га лонашка хула гой туш бу: ворхІ ди нан тобане дохьуьй ту кехаташ, ворхІ му хІар, виъ дош ло, ворхІ турба, Делан оьгІаз лонан
ворхІ бога, ХІар-Магдон, да харан тептар, ак харочун терахь – 666,
Бавел-гІа ла – на хаца лела зуда, ворхІ корта а, итт маІа а йолу
ак харо, итт пач чахь, эзар шерийн пач хьалкх, Керла Яру ша лайм,
деза тІулгаш, да харан дитт…
Яста ца лу чу къай ленех юьзна ю Довзий таран Книга. Амма
цхьаъ бил г гал ху уш ду: Веза Эла Да ла леррина къобал вина Іийса юха а лаьт та тІе вогІур ву, Цо дуьнен на кхел йийр ю. Цуьнан
шол гІачу схьаваре хьоьжуш хьал ха лера керста нах Іийнера, вай
а ду и хи ларе хьоьжуш.
ВорхІ динан тобане да хьий тин чу кехатех цхьаъ доьшур вай. И
ворхІ динан тоба Довзий тинарг яздин чу хенахь йолуш яра, ам ма
цаьрга яздина кехаташ Динан тобанан хин дол чуьнга хьа жийна а
ду. Хи ла мега, оцу кехатан цхьа долу дешнаш вайна лерина хи ла а.
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«Со, неІарх пІелг а бет таш, лаьт таш ву»
овзий ти нарг Кни ги тІехь века ло Яхьъяс яздо:
«Лау ди ка-гІа ларчу ди нан тоба нан ма ли ке а дІа яз де.
Ишт та боху Ша Амин вол чу, Да ла кхоьл лина дол чун Хьоста
Ша вол чу, тешам а болуш, бил г гал бакъвол чу Тешо: „Девза
Су на шун гІул лак хаш – шу я ший ла а дац, я довха а дац. Я
ший ла, я довха делара шу! Довха а, ший ла а доцуш, шу мела хи ларна, Ас Сайн багара а дІа дохур ду шу. ХІун да аьл ча
аша боху: ‘Тхо дехаш а ду, хьал долуш а ду, тху на оьшуш
хІум ма а дац’“. Ткъа шу ца кхета шаьш ирс дай на а, декъа за
а, къен а, бІаьрзе а, дерзина а хи ларх! Ас иш т та хьехам бо
шу на: шаьш хьал долуш хи лий тархьама, цІергахь дах чийна
деши эца шай на Соьгара. КІайн ду хар а эца шай на, иза, тІе
а дуьй хи на, шайн эхье мет ти гаш дІа хьулъярхьама! Хьак хар
а эций, иза бІаьргех хьак ха, бІаьрса даий тархьама! Сайна
везарг, мет та а ва лош, таІзарца нисво Ас. Цун дела, ди кане
а кхий даш, даг гара Дал ла тІедерза!»
Хьовсал! Со, неІарх пІелг а бет таш, лаьт таш ву. Сан аз а
хезна, неІ дІайил лин чун цІа чу вер ву Со. Цуьн ца цхьаьна
хІу ма юур ю Ас, ткъа иза Соьца шуьне ху ур ву.
Толам а баьк к хи на, Сайн Ден Іаршана ул лехь дол чу пач чахьан гІан та тІе Со охьа ха аре терра, толам баьк к хин чун на
бакъо лур ю Ас Сайн Іаршана ул лехь дол чу пач ча хьан гІанта тІе охьа хаа. Лергаш дол чо ла ду гІий ла Делан Сино динан
тобанашка боху чуьн га».
ДОВЗИЙТИН АРГ3:14–22
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«Керла стигал а, керла лат та а»
хьъя на Дов зий тин чун тІаьх хьара масех кор та – иза тІаьх хьарчу кхелах а, керлачу сти галх а, керлачу лаьт тах а цхьа маьІна
долу яздар ду.
Цул тІаьхьа су на ги ра йок к ха кІайн басахь йолу Іарш а, ци гахь
хиъна Верг а. И вол чуьра сти гал а, лат та а къай ла дели ра, царна
кхин мет тиг ца йиси ра. ТІак к ха су на ги ра лараме боцу а, цІеяххана болу а бел ларш. Уьш Іаршана хьал ха лаьт таш бара. Масех
тептар схьа дил лира. ТІак к ха кхин а цхьа тептар схьа дил лира – иза
да харан теп тар дара. Цу теп тарш на тІе дІа язди на дол чу адамийн
гІул лак хаш ка хьаьж жи на, кхел йора оцу бел лачарна. ХІордо а
схьабели ра шена чохь болу бел ларш. Шай на чохь болу бел ларш
схьабелира Іожал ло а, эхарто а. Царна хІоран на, шайн-шайн гІуллак хаш ка хьаьж жи на, кхел йи ра.
Керла сти гал а, керла лат та а ги ра су на, хІун да аьл ча хьал ха хил ла
йолу сти гал а, лат та а хІин ца дІа даьл лера. ХІорд а кхин бацара.
ТІак к ха су на ги ра Делан гІа ла. Шен май рачун на кеч ди на дол чу
нускалх тера йолу, Дела вол чуьра сти га лара охьайогІу керла Яруша лайм-гІа ла яра иза. Стигларчу Іаршара ай ди на аз хези ра су на.
Цо боху ра: «ХІин ца Дела Іаш волу мет тиг ада маш на юкъахь ю!
Дела цаьрца Іийр ву, ткъа царах Цуьнан халкъ хир ду. Церан Дела
Ша а адамаш дол чохь Іийр ву. Да ла церан хІора бІаьрхи а дІа докк хур ду. ХІин ца дуьй на кхин ва лар, я бел хар, я тий жар, я ла зар
хир дац, хІун да аьл ча хьал ха лера хІу манаш дІа дев л ла».
Іаршана тІехь хиъна Вол чо эли ра: «ХІин ца Ас массо а хІу ма керла
кхул лур ду». ТІак к ха Цо эли ра: «ДІа язде иза, хІун да аьл ча хІара
деш наш тешаме а, бил г гал бакъ а ду». Кхин а Цо соьга эли ра: «Со
ву массо а хІу ма Долий нарг а, Чек х док к хун Верг а, церан Хьал хе
а, Чак к хе а. Хьогах вол чун на Ас бакъо лур ю да харан хи дол чу
шовдан чуьра маьхза хи ма ла. Толам баьк к хин чун на и дерриг а
дуьсур ду, ткъа Со цуьнан Дела а хир ву, иза Сан кІант а хир ву.
Ткъа кІил лойн а, Іийсах тешар доцу черан а, вон бол черан а, адам
дийначеран а, сийса за лелачийн а, бозбу ун чийн а, харц деланашна
Іамал еш бол черан а, массо а харц луьй черан а дакъа хир ду цІарах
а, саьм галх а богу чу Іома чохь. Иза шоз лагІа ва лар ду».
Оцу гІа ли на, иза серла я лий тархьама, я малх, я бутт ца оьшу, хІунда аьл ча Делан сий лал лин нуьро серлайок к ху иза. Іахар а цуьнан
къуь да бу. Цхьа а боьха хІу ма а, иш т та сийса за долу гІул лак хаш
дий раш а, харц дерг лелош берш а чу бевр бац цу гІа ли на. Іахарех
дол чу да харан теп тар тІехь цІераш язйи на берш бен цхьа а гІур
вац цу чу.
ДОВЗИЙТИН АРГ20:11–13;21:1–8,23,27
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Делан Йозанийн тІаьх хьара агІо
елан Йозанаш чек х дов лу Делан КІант, Да ла лерри на
къобалвина Іийса ШолгІа дуьнен чу вогІур ву аьл ла долу
хин дерг хаийтарца. ДІа доьшур вай векална Яхьъяна Довзийтинчун дерзоран дакъа – Делан Йозанийн тІаьх хьара агІо:
Ма ли ко кхин а элира соьга: «Кху теп тар тІехь язбина болу
Делера ха ам къай ла ма бак ха лахь, хІун да аьл ча и дерриг а
хир долу хан тІек хочуш ю. Харц дерг лелочара кхи дІа а леладой ла изза. Боьха ла амаш кхочушбийраш кхин а бех лой ла.
Делан ла амехь берш кхи дІа а лелий ла бакъон ца. Дал ла гергахь цІена берш кхи дІа а цІена лелий ла». Іийсас боху: «Со
кест та вогІур ву. Сан ял а Соьца ю, хІоранна а, ша дин чу
гІул лак хашка хьаьж жи на, хьакъ дерг дІа да лархьама.
Со ву массо а хІу ма Долийнарг а, Чек х док к хун Верг а, церан
Чак к хе а, Дуьх хьарлерниг а, ТІаьх хьарлераниг а. Декъа ла
бу шайн ду харш цІан ди нарш. Цун дела церан бакъо хир ю,
кевнехула чекх а бев л ла, гІа ли на чу бов ла а, да харан дит та
тІера стом баа а. ГІа лина арахь буьсур бу жІаь лех тера леларш
а, бозбун чаш а, сийса за леларш а, стаг вийнарш а, цІуш на
Іамал йийраш а, ерри ге а харцонаш ян лу уш, уьш йийраш.
Аса, Іийсас, Сайн ма лик да хий ти на ди нан тобанаш кахь
дол чу шуьга оцу хІу манех лаьцна ха ам бай та. Со бу Даудан
Орам а, ТІаьхье а, Іуьйренан сирла Седа а».
Делан Сино а, нуска ло а доьху: «Схьаволахь!» – бохуш. И
хезаш вол чо а олий ла: «Схьаволахь!» Ша хьогах верг а схьавогІий ла! Ма ла лу уш вол чо маьхза схьаоьций ла да харан хи.
Кху тептар тІехь дІаяздина долу Делера болчу хаамийн дешнаш
хезаш вол чу хІоран га а Аса дІа хьедар до: «Нагахь цхьаммо
кху деш нашна тІе цхьа хІу ма тІетохахь, Да ла цу теп тар тІехь
бийцина болу массо а ба ла тІебоуьй тур бу цун на. Нагахь
кху теп тар тІехь дІа яздин чу Делера бол чу ха амийн деш нех
цхьа хІу ма тІера дІа дак к хахь, Да ла кху тептар тІехь дийцина
дол чу да харан дит техь а, иш т та йий цин чу езачу гІа ли чохь а
дакъа лацар дІа док к хур ду цуьнан. Кху дерригенах тоьшал ла
деш Вол чо боху: „И бакъ ду, Со кест та вогІур ву! Амин“».
Вола хьа, Веза Эла волу Іийса! Веза Эла вол чу Іийсан ди ка
хуь лий ла шуьца даим а.

ДОВЗИЙТИН АРГ22:10–21

502

503

ДЕЛАН ЙОЗАНАШНА ТІЕРА
МЕТТИГИЙН КАРТАНАШ А,
СУЬРТАШ А

ЯРУШАЛАЙМ. ЗАЙТ-ДИТТИЙН ЛАМ ТІЕРА ГАР (малхбалехьара)
Сулим-паччахьо дина Делан цІа хилла меттиг. ХІинца кхузахь Іумаран
маьждиг ду.

ЯРУШАЛАЙМ А, ЗАЙТ-ДИТТИЙН ЛАМ А
УьшЯрушалайманауллокхаьчча,гІалаагина,ІийсанбІаьргеххиделира
(Лака 19:41).

СИНАЙ-ЛАМ
СинайламананбохьтІевоьссинчуВезачуЭлоМусагаламтІекхайкхира.Муса
хьалавелира (Арадаккхар 19:20).

ДУЬРА ХІОРД
КхарашайнэскаршцхьаьнатуьйхираСидимцІейолчутогІичохь,хІинцаДуьра
хІордлаьттачохь (Доладалар 14:3).

ТАБУР-ЛАМ
Къилбаседехьаа,къилбехьааергАхьакхоьллина.Табурлама,Хьермонлама
Хьунабаккхийбешбу (Забур 88:13).

НАЗАРТ-ГІАЛА
ЭлисатдоьзалхочухйолуялхалгІабуттболуш,ДалаДжабраилмаликдахийтира
ГалилаймахкараНазартцІейолчугІалаМаремцІейолуйоІстагйолчу.Дауд
паччахьантІаьхьенахволчуЮсупцазахалодийцинаяраМарем (Лака 1:26-27).

БАЙТЛАХАМ-ГІАЛА
«Хьоа,ЯхІудмахкараБайтлахамгІала,ЯхІуданмахкарчусийлахьчугІаланаш
юкъахьлахараяц.Хьанмахкараверву,СанИсраиланкъоманкуьйгалхохилла
дІахІуттунверг!» (Маттай 2:6).

ЙОРДАН-ХИ
ГалилаймахкараЙорданхитІевеараІийса,ШаЯхьъягахихчекхваккхийта
(Маттай 3:13).

КЪАПАРНАМ-ГІАЛА
НазартгІалаайитина,ИзаКъапарнамгІалахьвахахиира.ИгІалаГалилай
ІоманайистехьІохкушдолчуЗабулмехкана,Напталмехканалаттанаш
тІехьхилла (Маттай 4:13).

ГАЛИЛАЙ-МАХКАРА КХАНА-ЮРТ
ТІаккхакхоалгІачудийнахьГалилаймахкараКханаюьртахьзудаялош
хІоттийнатойдара.Іийсаннанааярацигахь (Яхьъя 2:1).

ЯХІУД-МАХКАРА ШАМРАН-МАХКА БОЛУ НЕКЪ
Іийса,ЯхІудмохкбитина,юхааГалилаймахкавахара.ТІаккхаШамран
махкахулачекхваладезараЦуьнан (Яхьъя 4:3-4).

ГАНСАРТ-ІАМ (ГАЛИЛАЙ-ІАМ)
ЦкъаГансартцІейолчуІоманайистехьлаьтташвараІийса.Дукхаадамдара
Цуннагонахгулделла,тІетеІаш,ДелерадолчудашеладогІархьама (Лака 5:1).

БЕТ-ХІИНА-ГІАЛА
Иштта,ПасахьандезадетІекхачаялхдедисича,БетХІинаолучугІалавеара
Іийса.ІийсасвеллачуьраденвинаволуЛаІзараварацигахьвехаш (Яхьъя 12:1).

РИМАХОЙН КОЛИЗЕЙ

ДУККХА БОЛУ ІИЙСАНА ТІАЬХЬАХІИТТИНЧАРАХ БЕРШ КЪИЗА БАЙИНА МЕТТИГ

ЦултІаьхьасунагира...ДеландошдІасадаржорнаа,Іийсахтоьшалладарна
атІеракортошдаьхнаболчерансиношагирасуна.Яэкханнаа,яцуьнан
суьртанааІибадатцадинерацара.ЦуэкхананмухІаратІецадиллийтинера
цараяшайнхьаьжнаштІеа,якуьйгаштІеа (Довзийтинарг 20:4).

Делан Йозанийн текстана тІе
товжарш гойтург
ТОВРАТ
Тептар
АгІо
ДОЛАДАЛАР
1:1–13
10
1:14–25
12
1:26–31; 2:7–22
14
3:1–23
16
4:2–12
18
6:5–18
20
7:1–23
22
7:24–8:17
24
8:18–22; 9:8–17
26
11:1–9
28
12:1–7
30
13:1–18
32
13:14–16; 15:1–6;
17:15 –16
34
18:1–19; 21:1–3
36
19:1–26
38
22:1–18
40
24:1–60
42
24:63–67;
25:24–28
44
27:1–41
46
27:41–46; 28:1–5,
10–22
48
29:1–28
50
32:9–31
52
33:1–20
54
37:1–4
56
37:5–20
58
37:21–35
60
39:1–20
62
39:21–23; 40:1–22 64
41:1–36
66
41:37–48
68
41:54–57; 42:1–25 70
42:36–38;
43:1–34, 45:1–15
72
45–50 кортош
74

Тептар
АРАДАККХАР
1:6–14
2:1–4
2–3 кортош
3:1–12
4–10 кортош
11 корта;
12:1–17, 30
12:31–40;
13:20–22
14:5–22
14: 23–31; 15:1–18
16:1–31
17:1–7
20 корта
20:12
32:1–20
33:7–11
35:4–29
40:17–38

АгІо
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
298
100
102
104
106

ІАМАЛЪЯР
19:26; 20:27

466

ЛЕЛАР
13:1–34; 14:1–30
14:29–30, 34
16:1–3, 23–35
21:4–9
22:3–35; 23:7–20
27:12–23

108
116
110
112
114
116

КАРЛАБАЬККХИНАРГ
5:32–33; 6:4–25
118
18:10–12
466
26:1–19
120
29:23
38
32:10
184
34:1–12
122
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Тептар
ЮШАІ
1:1–7; 2:1–16
1:9
3:7–17; 4:1–24
6:1–24
10:6–15

АгІо

КУЬЙГАЛХОЙ
6–7 кортош
13:1–5; 14:5, 6;
15:14, 15; 16:1–3
16:14–30

132
134

РУТИ
1:1–17
1:19–21; 2:1–16;
4:13–17
ШАМЪАЛ
1:1–18
1:25–28; 2:1–10,
18, 19, 26
3:1–14
4:1–18
8:1–22; 9:2, 17;
10:1
13:13–14; 16:11–23
17:1–53
17:57–58; 18:1–11;
19:1–6
20:1–43; 26:2–21
ДАУД
1:1–4, 23–27;
2:1–4
6:2–19; 7:14–16,
18–29
11:2–17; 12:1–14

124
130
126
128
130

136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160

162
164
168

Тептар
АгІо
14:25–26; 15:1–6;
18:2–14, 32–33
170

Тептар
АгІо
НАХЬМИ-ЯХІУ
1–8 кортош
242
9:1–6; 9:32–10:29 244

СУЛИМ
3:5–28
172 ЭСИРАТ
6:12–13
180
1–3 кортош
6:14–36; 7:23–26,
4–10 кортош
38–39
174
8:3–11, 22–52
176 АЮБ
10:1–13
178
1–2, 4–5 кортош;
11:1–13
180
19:25–26
12 корта
182-186
38–42 кортош
14 корта
186
16:29–17:6
188 ЗАБУР
17:7–24
190
1
18:18–39
192
9:11
13:3
ТІАЬХХЬАРНАШ
18:2
2:19–22; 4:1–7
194
22
5:1–8
196
32:8
5:9–17
198
33:9
6:8–23
200
36:5
11–12 кортош
202
49:15
17:2–6
208
50:9, 12
17:7–18
206
50:12
17:24–33
210
61:9
18:1–7; 19:9–19
212
66:3
24:8–20
222
89:3
25:1–16
224
93:22
102:2, 11
2 ШЕРАШКАХЬ
110:10
4:1–6
174
117:6
24:1–25
202
118:9, 94
26 корта
204
118:105
34:1–8, 14–19,
125:5
29–33
214
144:18
150
ІЕЗАР
1–6 кортош
236

238
240

246
248
250
252
274
252
166
252
252
252
252
168
252
252
252
252
252
252
252
252
252
253
252
252
250

Тептар
КИЦАНАШ
20:20

АгІо
254
170

УСТАЗ

256

ЕШАІ-ЯХІУ
2:2–4
9:6; 53
11:4–9
40:28–31; 53:4–7

262
274
264
260

ЯРМИ-ЯХІУ
19:13–15; 20:1–13
36:1–10
36:14–32

216
218
220

ДАНИАЛ
1:3–20
3 корта
5:1–31
6:1–11
6:12–27

226
228
230
232
234

ХІУШАІ
1:10; 4:1–2, 6 9:1;
14:2, 5–6

266

ЮАЛ
1:15; 2:1, 28–32;
3:1–2, 16–17

268

ЮНУС
1–4 кортош

270

МИКА-ЯХІУ
4:1–8; 5:7
5:1

272
274

Тептар
3:11–17
4:1–11
4:12–22

АгІо
304
306
308

ИНЖИЛ
Тептар
МАТТАЙ
1:19–21
2:1–10

АгІо
282
292

Тептар
2:10–12, 16–18
2:13–15
2:19–23

522

АгІо
294
296
298

Тептар
5:3–16
5:17–37
5:38–48
6:1–8
6:2
6:16–34
6:33
7:1–14
7:15–29
7:15–17
8:23–27
10:32–33
11:28–30
13:3–9, 18–23
13:24–33, 44–50
13:55
14:22–33
17:1–9
18:1–5
18:21–35
19:13–15
21:1–11
22:14
22:15–22
22:36–40
23:1–5
24:3–14, 24,
29–36, 42
25:1–13
26:33–34
26:36–44
26:45–57
26:58–75
27:1–4
27:20–26
27:45–49, 51–54
27:57–66
28:1–8, 11–15
28:8–10
МАРК
1:1–8
3:13–19
4:37–41
5:21–42

АгІо
322
324
326
326
350
328
428
330
332
490
340
428
428
336
338
486
346
348
370
350
370
380
384
386
388,
488
386
392
394
400
402
404
406
408
410
412
414
416
418
302
308
340
342

Тептар
10:46–52
12:38–44
16:1–7, 9

АгІо
372
390
416

ЛАКА
1:5–21
1:22–25, 57–80
1:26–35
2:1–7
2:9–14
2:15–20
2:21–35
2:40, 50–52
2:40–52
3:2–18
5:1–10
5:17–26
7:11–16
7:37–50
8:22–25
9:23, 25
9:28–36
10:25–37
10:38–42
12:15–21, 29–34
13:34–35
14:12–24
15:3–7
15:11–32
16:19–31
17:11–19
18:10–14
18:43
19:1–10
19:10
19:37–40
19:41–44
21:33
22:8–20
22:39–46
22:45–53
23:2, 7–23
23:27–29
23:35–43, 46, 48
24:1–7
24:9–12

278
280
282
284
286
288
290
298
300
302
318
320
334
378
340
428
348
352
356
358
382
384
362
364
360
366
368
372
376
428
380
382
428
398
402
404
408
410
412
416
418

523

Тептар
24:13–32
24:33–49
ЯХЬЪЯ
2:1–11
2:13–23
3:1–21
3:16
3:36
4:1–42
5:24
6:3–14
6:35
9:5
10:1–5; 7–18, 30
11:1–50
11:25
12:12–19
13:4–35
14:6, 27
15:1–7, 9–10,
17–23
15:5–6
15:14
18:1–12
18:28–30, 33–38
19:1–14, 16–17
19:19–23, 30
19:31–42
20:3–8
21:1–17
ВЕКАЛИЙН
1:3–11
1:12–26
2:1–13
2:14–47
3:1–26
4:1–21
6:2–15; 7:1–60
7:58
8:26–39
8:1, 3; 9:1–2
9:3–20
9:21–28
9:36–43

АгІо
420
422
310
312
314
488
428
316
428
344
428
428
354
374
428
380
400
428
396
490
30
404
408
410
412
414
418
424
426
432
432
434
436
438
440
444
442
444
446
448
450

Тептар
10 корта
12:1–17
13–14 кортош
15:36–18:22
16:16–39
17:16–31
18:23–21:34
19:11–20
20:17–38
23–26 кортош
25:1–12
27:14–44
28:1–11
28:23–31

АгІо
452
454
456
458
460
462
464
466
468
470
472
472
472
474

ЯКЪУБА

480

1 КИПИН
1:18–19, 24–25
1:24
2:11–12, 24–25
3:9, 15, 18;
4:14–16

482
494
482
482

Тептар
2 КИПИН
2:5

АгІо

1 ЯХЬЪЯС

484

ЯХІУДА

486

РИМХОШКА
1:16; 3:23; 6:23
8:28
10:9; 14:12

494
472
494

20

1 КОРИНТХОШКА
1:18
494
13:4–13
489
15:3; 16:13
494
2 КОРИНТХОШКА
5:10
494
11:23–26
464
ГАЛАТАХОШКА
5:19–23
6:7



490
494

Тептар
ЭПАСХОШКА
4:5

АгІо
494

ПИЛАПХОШКА
3:7–9

448

1 ТИМАПИГА а,
2 ТИМАПИГА а

492

1 ТИМАПИГА
2:5

494

2 ТИМАПИГА
2:9

476

ІЕБАРХОШКА
3:15

494

ДОВЗИЙТИНАРГ
1:8, 11
3:14–22
20:11–13; 21:1–8,
23, 27
22:10–21

496
498
500
502

